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Uçlü Enerji Bileşimi 

Saçınız da tıpkı sizin gibi . O da 

yaşar ve yaşamak için besiniere 

ihtiyaç duyar. Yeni Organics, 

formülündeki Üçlü Enerji Bileşimi 

ile saçı yaşam kaynağı kökünden 

ucuna kadar besler, can verir. 

Saçınız; bio-proteinlerle güç, 

şekerle enerji, vitaminlerle canlıl:k 

kazanır. Yeni Organics i le 

saçın ızda k i  d e ği şi m i  fark 

edeceksiniz. Sağlıklı, parlak, 

hayat dolu saçlar. 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1 8. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
T.C. Kültür Bakanlığı ve 
Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu'na 
teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
is grateful ro the Minisrry of Culrure and 
the Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry 
for their generous conrribution 
rowards the realisation of the 
1 8th International İstanbul Film Festival. 

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

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





iSTAN BUL KÜL TÜR VE SANAT VAKFI 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 

Sanatla 27 Yıl 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın birçok kentinde yılın belirli 
dönemlerinde yapılmakta olan ve çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin bir 
benzerinin, Istanbul'da da yapılmasını düşleyen Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın 
önderliğinde, 1973 yılında kuruldu. lik Istanbul Festivali, Cumhuriyetin 
SO. yılının kutlandığı 1973 yılında, IS Haziran - I S  Temmuz tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile birlikte çeşitli ulusların 
değişik sanat dallarındaki yaratıcılıklarının en iyi örneklerinin yanısıra 
programında seminer ve konferansiara da yer verdi. Istanbul Festivali 1977 
yılında Avrupa Festivalleri Birliği Üyeliği'ne kabul edildi. Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali 26 yılda La Scala Filarmoni'den (Muti} New York Filarmoni 
(Mehta & Masur) ve Concertgebouw Kraliyet Orkestrası'na (Sawallisch}; 
Orpheus Oda Orkestrası'ndan lskoç Oda Orkestrası'na (Mackerras & 
Hickox); Hilliard Topluluğu'ndan Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'ne; Aldo 
Ciccolini'den lvo Pogorelich'e; Yehudi Menuhin'den ltzhak Perlman'a; Julian 
Lloyd Webber'den Mischa Maisky'e; Narciso Yepes'ten Christopher 
Parkening'e; Leyla Gencer'den Montserrat Caballe'ye; Bolşey Balesi'nden 
Amerikan Bale Tiyatrosu'na dünyanın en önemli sanatçı ve topluluklarını 
Istanbul'da konuk etti. 
Başlangıç yıllarında Uluslararası Istanbul Festivali programında yer alan film 
gösterileri 1984'ten başlayarak Nisan ayında düzenlenen ayrı bir şenliğe 
dönüştü ve Uluslararası Istanbul Film Festivali adını aldı. 198S'te Festival 
programında, ilk kez biri uluslararası Altın Lale ödülü, diğeri ulusal olmak 
üzere iki yarışmalı bölüme yer verildi. 1989 yılı başında, FIAPF (Federation 
lnternationale des Producteurs de Films/Uiuslararası Film Yapımcıları 
Dernekleri Federasyonu) tarafından "Özel Konulu, Yarışmalı Festival" olarak 
tanındı. 1996 yılından şimdiye dek Robert Wise, Türkan Şoray, Gillo 
Pontecorvo, Michelangelo Antonian i, Claude Sautet, Elia Kazan, Peter 
Greenaway, lstvan Szabo, Muhterem Nur, Faruk Kenç ve Bertrand Blier gibi 
yerli ve yabancı ünlü sinema ustalarına ve sanatçılarına "Yaşamboyu Başarı" ve 
"Onur" ödülleri verilmeye başlandı. 
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir diğer bölümünü oluşturan 
Tiyatro gösterileri, 1989 yılında Mayıs ayında düzenlenen Uluslararası Istanbul 
Tiyatro Festivaline dönüştü. Bugüne değin çeşitli Türk topluluklarının yanısıra 
Piccolo Teatre di Milano, Attis Theatre, Beriiner Ensemble, Centre 
Dramatique National D'Orleans, Royal National Theatre gibi dünyanın önde 
gelen tiyatro topluluklarını ve Robert Wilson, Yu ri Lubimov, Janusz 
Wiesniewski, Stephane Braunschweig, Theodarus Terzopoulos, Heiner 
Göebbels, Andre Willms, lan H olm, Diana Rigg, Alla Demideva gibi sanatçıları 
konuk eden Tiyatro Festivali'nde 1997 yılından başlayarak "Onur" ödülü 
verilmeye başlandı. Tiyatro Festivali'nin ödüllerini Giorgio Strehler, Yıldız 
Kenter, Yuri Lyubimov ve Melih Cevdet Anday aldılar. 
Daha önceki yıllarda yine Uluslararası Istanbul Festivali programlarının bir 
bölümü olarak düzenlenen plastik sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve 
uluslararası sergilere 1987 yılında son verildi ve bu tarihten itibaren çağdaş 
sanattaki son akımların sergilendiği Istanbul Bienali düzenlenmeye başlandı. 
1989 'da, genel koordinatörlüğünü Beral Madra'nın üstlendiği 2. Bienal'in 
teması "Geleneksel Mekanlarda Çağdaş Sanat"tı. 1992'de gerçekleştirilen 
3. Uluslararası Istanbul Bienali'nin yönetmeni Vasıf Kortun ise sergiyi "Kültürel 
Farklılıklar" teması altında topladı. Küratörlüğünü Rene Black'un üstlendiği 
4. Uluslararası Istanbul Bienali'nin teması ORIENT/ATION olarak saptandı ve 
Bienal'e SI ülkeden 123 sanatçı katıldı. 1997 yılında düzenlenen S. Uluslararası 
Istanbul Bienali'nin küratörü Rosa Martinez'in teması ise "Yaşam, Güzellik, 
Çeviriler/Aktarımlar Ve Diğer Güçlükler Üstüne" idi. Bu Bienal'de Istanbul 
4S ülkeden 86 sanatçıya evsahipliği yaptı. 
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul Festivali programı kapsamında 
özel bir bölüm caz müziğine ayrılmıştı.l994'ten itibaren ayrı bir şenlik olarak 
düzenlenen Uluslararası Caz Festivali, o günden bu yana, Keith Jarrett'den Jan 
Garbarek'e; Manhattan Transfer'den Wynton Marsalis'e; Dizzy Gillespie'den 
Modern Jazz Quartet'e, caz dünyasının önde gelen isimlerini cazseverlerle 
buluşturdu. 
Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından sonra programını klasik müzik, 
bale, opera ve geleneksel müzik dallarında yoğunlaştıran Uluslararası Istanbul 
Festivali'nin adı, Uluslararası Istanbul Müzik Festivali olarak değiştirildi. 
1997 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 Eylül-Kasım aylarında Uluslararası Istanbul Bienali'ni düzenliyor. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın lstanbul'a bir kültür merkezi kazandırmak 
için başlattığı çalışmalar sonucunda, geleceğin Istanbul'unun en seçkin sanat, 
kültür ve kongre kompleksini oluşturacak "Millennium Projesi" 2000 yılında 
hizmete girecek. 

27 Years with the Ares 

The İstanbul foundation for Culrure and Ares was founded in 1 973 under the 
Icadership of Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, who had conceived the idea of a festival 
of the arrs, s imilar ro those held annually at cerrain times of the year in a 
number of European ciries, ro be hel d in İstanbul. Thus, the Ist Istanbul 
Festival was held from 15 June to ı 5 July 1 973, on the 50rh anniversary of 
the foundation of the Republic of Turkey. 
From irs fırsr inceprion the İstanbul Festival has aimed ar including in irs 
programmes rhe fınesr examples of arrisric creariviry in all diciplines of art 
from both Turkey and abroad, as well as seminars, conferences and lectures. 
The Istanbul Festival was accredirred as a member of European Fesrivals 
Associarion. In 26 years, the Festival has hasred world renowned areisrs & 
groups from La Scala Philharmonic (Muri), New York Philharmonic (Mehra 
& Masur) ro Royal Concertgebouw Ürehesrta (Sawallisch); from Orpheus 

Chamber ürehescra (Kremer) ro Scorrish Chamber Ürehescra (Mackerras & 
Hickox); from Tokyo String Quareer ro Hilliard Ensemble; from Aldo 

Ciccolini to lvo Pogorelich; from Yehudi Menuhin ro lrzhak Perlman; from 
Julian Lloyd Webber to Mischa Maisky; from Narciso Yepes ro Chrisropher 
Parkening; from Leyla Gencer ro Maneserrat Caballe; from Bolshoi Baller ro 
American Baller Theatre. 
from ı 984 onwards film screenings included in the International İstanbul 
Festival programmes began ro be organised as a separare acriviry in April. In 
1 985, rwo comperirive secrions, one national and one international (Golden 
Tulip), were included in the International İstanbul Film Festival Programme. 
In ı 989, it was offıcially recognised by FIAPF (federation lnrernarionale 
Associarions des Producreurs de Films) as a "Comperirive, Specialised 
Festival'". Beginning from ı996 "Liferime Achievemenr" and "Honorary" 
Awards began ro be presenred ro local and international cineasres, acrors and 
acrresses uch as Robert Wise, Türkan Şoray, Gillo Ponrecorvo, Michelangelo 
Anronioni, Claude Saurer, Elia Kazan, Peter Greenaway, Isrzvan Szabo, 
Muhrerem Nur, Faruk Kenç, and Bertrand Blier, ro name a few. 
The thearrical conrriburion, which had originally formed one branch of the 
International İstanbul Festival, was re-organised in 1 989 as a third regular 
acriviry of the İstanbul Foundation for Culture and Arts. The International 
İstanbul Thearre festival is held in May, wirh a programme comprising the 
fınesr examples of the works of bor h foreign and Turkish rhearre companies. 
The Thearre Festival hasred world renowned groups, companies and direcrors 
i ncluding Piccolo Tearro Di Milano, Atris Thearre, Beriiner Ensemble, 

Centre Dramarique National D'Orleans, Royal National Thearre, Robert 
Wilson, Yu ri Lyubimov, Janusz Wiesniewski, Stephane Braunschweig, 
Thedorus Terzopoulos, Heiner Göebbels, Andre Willms, lan Holm, Diana 
Rigg, Alla Demidava ro name a few. Beginning from 1 997 "Honorary 
Awards" began ro be presented and Giorgio Srrehler, Yıldız Kenter, Yuri 
Lyubimov, and Melih Cevdet Anday were awarded since then. 
In ı 987 the various national and international exhibirions devared ro the 
laresr trends in contemporary art were discontinued and the Ist İstanbul 
Biennial was held. The concepr of the 2nd International İstanbul Biennial in 
1 989, coordinared by Beral Madra was "Contemporary Art in Tradirional 
Spaces". The rheme of the 3rd International İstanbul Biennial in 1 992 was 
"Producrion ofCulrural Difference" under the directian ofVasıf Kortun. 
The the me of the 4th International İstanbul Biennial curared by Re ne Black 
was ORIE T/ATION and about 123 artisrs form 5 l countries exhibited 
rheir works. The 1 997 Biennial's curaror, Rosa Martinez chose rhe rheme as 
"On Life, Beaury, Translarian & Other Diffıculries" and rhe 5th International 
İstanbul Biennial hasred 86 areists from 45 countries. 
Beginning from l 986, a special seetion was dedicared to jazz wirhin the 
ın ternational İstanbul Festival. From l 994 onwards the event began ro be 
organised as a separate acriviry. Si nce rhen the International İstanbul Jazz 
Festival hasred many masters of jazz, from Keirh Jarrerr ro Jan Garbarek; 
from Manhatran Transfer ro Wynron Marsal is; from Dizzy Gillespie to 
ModernJazz Quartet. 
W ith the announcement of a separare Jazz festival, the name of the 
lnrernarional İstanbul festival was changed ro lnrernarional İstanbul Music 
Festival which carries on irs activities as a specialised summer festival of 
classical music, baller, opera and cradirianal music. 
The İstanbul Foundation for Culrure and Ares which celebrared 25th year of 
irs esrablishmenr in 1 997, 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 International İstanbul Biennial in the aurumn every rwo 

years. 
The "Millennium Project" iniciared by the İstanbul foundation for Culrure 
and Ares w il l furnish İstanbul w ith a presrigous art, culture and congress 
venue in the year 2000. 
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ONUR KURULU THE HONORARY BOARD 

Cumhurbaşkanı SÜLEYMAN DEMIREL 
President 

Başbakan BÜLENT ECEVIT 
Prime Minister 

Içişleri Bakanı CAHIT BAYAR 
Minister of Internal Affairs 

Dışişleri Bakanı ISMAIL CEM 
Minister of Foreign Affairs 

Maliye Bakanı NAMI ÇAGAN 
Minister of Finance 

Milli Eğitim Bakanı METIN BOSTANCIOGLU 
Minister of Education 

Ulaştırma Bakanı HASAN BASRI AKTAN 
Minister of Transport 

Kültür Bakanı ISTEMIHAN TALAY 
Minister of Culture 

Turizm Bakanı AHMET TAN 
Minister ofTourism 

Istanbul Valisi EROL ÇAKIR 
Governor of İstanbul 

Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
ALl MÜFIT GÜRTUNA 
Mayor of İstanbul 

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI 

NECIL KAZlM AKSES 
FERIT ALNAR 
Prof. CEVAT MEMDUH AL TAR 
PIERLUIGI ALVERA 
HARRY BAGGE 
Dr. DJAMCHID BEHNAM 
PRINCE BERNHARD 
LEONARD BERNSTEIN 
SERTIL BOKSTEDT 
NADIA BOULANGER 
JEANDE BROGLIE 
PABLO CASALS 
DAME NINETTE DE VALOIS 
Prof. CARL EBERT 
SAIME EREN 
PHILIPPE ERLANGER 
AHMET M. ERTEGÜN 
MUHSIN ERTUGRUL 
BURHAN FELEK 
ROBERT FENAUX 
JANOS FERENCSIK 
ZINO FRANCESCATTI 
Dr. ANTONIO GHIRINGHELLI 
PIERRE GILBERT 
Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN KERIM GÖKA Y 
VAHIT HALEFOGLU 
ERNESTO HALFFTER 

FEYZI HALICI 
WILLIAM J. HANDLEY 
ARTHUR HAULOT 
Dr. FRANZ HERBATSHEK 
CLEMENS HOLZMEISTER 
MAURICE HUISMAN 
KOUISJOXE 
BAR ON G. BEGOUGNE DE JUNIAC 
HERBERT VON KARAJAN 
YAKUP KADRI KARAOSMANOGLU 
Prof. Dr. HANS ERICH KASPER 
Prof. WILHELM KEMPFF 
Dr. RA YMOND KENDALL 
Dr. SADEGH KIA 
LORD KINROSS 
ONAT KUTLAR 
LUIS GARCIA DE LLERA 
IGNACY LOGA-SOWINSKI 
PIERRE LYAUTEY 
ORD. PROF. Dr. ARIF MÜFIT MANSEL 
ZUBIN MEHTA 
YEHUDI MENUHIN 
MARIO MONDELLO 
MARIO MORTARI 
SEPPO NUMMI 
NURVER NUREŞ 
SHINZO OHYA 
Dr. SEROITE OKACHA 
HIKMET ONAT 
Prof. CARL ORFF 
Prof. GYULA ORTUTAY 
MEHRDAD PAHLBOD 
ANDRE PARROT 
LUCA PIETROMARCHI 
Dr. ST ANISLA W PIOTROWSKI 
Prof. KLAUS PRINGSHEIM 
CEMAL REŞIT REY 
ARTHUR RUBINSTEIN 
SIR RODERICK SARELL 
A. ADNAN SA YGUN 
MUKADDER SEZGIN 
RENZO SILVESTRI 
Dr. GUSTAV ADOLF SONNENHOL 
LEOPOLD STOKOWSKI 
JAMES J. SWEENEY 
MITSUO TANAKA 
AFEWORK TEKE 
ARNAULO WAPLER 
ANDRE WENDELEN 



KURUCULAR VE ÜYELER ÜYELER MEMBERS 

FO UNDERS AND MEMBERS 
AKBANK TAŞ. ARA KUYUMCUYAN 

LEYLA GENCER, Devlet Sanatçısı Srare Arrisr 
ORHAN AKER Ll BAŞ INŞAAT VE YA T. A.Ş. -

Başkan AKSA, AKRILIK KIMYA SAN. A.Ş. A. RlZA ÇARMIKLI 
AKSU, IPLIK DOK. VE BOYA MILLI PIYANGO IDARESI Presidenr 

APRE FAB. TAŞ. KEMAL MÜDERRISOGLU 
MEHMET ŞUHUBI ALBER BILEN HALIT NARlN 
Başkan Yardımcısı PlNAR ARAN-ARITAŞ SU ARITMA NET TURIZM TIC. VE SAN. A.Ş. 
Vice Presidenr SAN. A.Ş. ORGANIK KIMYA SAN. VE TIC. A.Ş. 

ARÇELIK A.Ş. PAMUKBANK TAŞ. 

KURUCULAR 
AYGAZ A.Ş. PROFILC HOLDING A.Ş. 
IZZET BAYSAL VAKFI RABAK ELEKTROLITIK BAKlR 

FO UNDERS FUAT BEZMEN MAMULLERi A.Ş. 
REFIK BEZMEN SEMIH SIPAHIOGLU 

FETIAH AYTAÇ Dr. MUSTAFA BIRGI SOYTAŞ HOLDING A.Ş. 
BURLA MAKINA TICARET BORUSAN, BORU SANA Yil A.Ş. MEHMET ŞUHUBI 

VE YATIRIM A.Ş. BP PETROLLERI A.Ş. FETHI TANALAY 
MEHMET R. DEVRES FAHIR ÇELIKBAŞ TEKFEN HOLDING A.Ş. 
ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. ERDOGAN DEMIRÖREN TERCÜMAN GAZETECILIK VE 
ALl KOÇMAN DEMIRÖREN ŞIRKETLER GRUBU MATBAACILIK A.Ş. 
BERNARD NAHUM SELMA H. DEVRES TÜRK EKONOMI BANKASI 
OSMANLI BANKASI A.Ş. Prof. HAYRI DOMANIÇ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
IZZET PENSOY AHMED ŞECI EDIN TÜRK HENKEL KIMYEVI 
PERFEKTÜP AMBALAJ SAN. OSMAN EDIN MADDELER SAN. A.Ş. 

VE TIC. A.Ş. EGE HOLDING A.Ş. TÜRK PETROL VE MADENI Y AGLAR T .A.Ş. 
SlNAI YATIRIM VE KREDI ELGINKAN HOLDING A.Ş. TÜRK PIRELLI LASTIKLERI A.Ş. 

BANKASI A.O. ÖZER ESEN TÜRKIYE ET AP OTELLERI -
TATKO, OTOMOBIL LASTIK Ord. Prof. Dr. FAHRETIIN KERIM GÖKA Y FIKRET EVLIYAGIL 

VE MAKINA TIC. TAŞ. GÜMÜŞSUYU HALl SAN. VE TIC. A.Ş. TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş. 
AFIF TEKTAŞ VIT ALl HAKKO TÜRKIYE ITHALAT VE IHRACAT 
TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA HALK SIGORTA TAŞ. BANKASI A.Ş. 

BANKASI A.Ş. NIHAT HAMAMCIOGLU TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş. 
TÜRKIYE TURING VE HÜRRIYET GAZETECILIK VE TÜRKIYE ŞIŞE VE CAM 

OTOMOBIL KURUMU MATBAACILIK A.Ş. FABRIKALARI A.Ş. 
lB M TÜRK LTD. ŞTI. TÜRKIYE VAKlFLAR BANKASI T.A.O. 
IŞIKLAR HOLDING A.Ş. ULUSOY TURIZM VE S EYAHAT 
IKTISAT BANKASI TAŞ. KOLL. ŞTI. 
ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI ÜNILEVER-IŞ TIC. VE SAN. 
ISTANBUL MENKUL TÜRK LTD. ŞTI. 

KlYMETLER BORSASI SUAT HAYRI ÜRGÜPLÜ 
ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ VEB OFSET ILERI MATBAACILIK A.Ş. 
ISTANBUL SANAYI ODASI YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş. 
ISTANBUL TICARET ODASI 
KOÇ HOLDING A.Ş. 



YÖNETIM KURULU YÜRÜTME KURULU DANIŞMANLAR 

BOARD OF ADMINISTRATION EXECUTIVE BOARD A DVJSORS 

Başkan Başkan Genel Danışman 
Chai rman Chai rman General Advisor 
ŞAKIR ECZAClBAŞI ŞAKiR ECZAClBAŞI SIR JOHN TOOLEY 

Başkan Yardımcısı Üyeler Spansorluk Danışmanı 
Vice Chairman Members Spansorship Advisor 
ASlM KOCABIYlK TAYFUN INDIRKAŞ ATILLA AKSOY 

HILMI YAVUZ 
Dışişleri Bakanlığı Kurumsal Kimlik Danışmanı 
Minisrry of Foreign Mfairs DENETiM KURULU A UDITORS Corporare Idenriry Advisor 

Maliye Bakanlığı 
BÜLENT ERKMEN 

ÇELIK ARSEL 
Minisrry of Finance Dr. ALT AN EDI S Kültür Merkezi Danışmanı 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Cultural Centre Advisor 

YÖNETIM MANAGEMENT DOGAN TEKELI 
Ministry of Educari on 

Kültür Bakanlığı Genel Müdür Grafik ve Yayın Danışma Kurulu 

Minisrry of Culrure General Director Graphic Design and Publicarions 

MELIH FERELI Advisory Commitee 
Turizm Bakanlığı 

Genel Müdür Sekreteri 
YURDAER ALTINT AŞ 

Minisrry of Tourism BÜLENT ERKMEN 
Execurive Secrerary PAUL McMILLEN Turizm Bakanlığı FUL DURAN 

Tanıtma Genel Müdürü 
Genel Müdür Sekreter Yardımcısı Tanıtım Danışma Kurulu 

Minisrry of Tourism, Assistant ro the Execurive Secrerary Public Relarions Advisory Commirree 
General Directorare of Information 

YASEMIN BASKAN BÜLENT ERKMEN 

Devlet Opera ve Balesi ARHAN KAYAR 
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali PAUL McMILLEN Genel Müdürü Yönetmeni CEMAL NOYAN General Director of the Director of the International 

State Opera and Baller İstanbul Music Festival 
AYHAN TEZCAN 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü CEVZA AKTÜZE Hukuk Işleri Danışma Kurulu 

General Director of the Srare Thearres Uluslararası Istanbul Film Festivali Legal Advisors 

Yönetmeni ASLI BAŞGÖZ 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Director of the International ESAT BERKSAN 
Orkestrası Müdürü İstanbul Film Festival NILGÜN GENÇ 
Director of the Presidential Symphony HÜLYA UÇANSU Mali Işler Danışmanı Orchesrra 

Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali Financial Advisor 
HAMIT BELLI Yönetmeni SACIT BASMACI 
Prof. Av. ERCÜMEND BERKER Director of the International 

Idari Işler Danışmanı Prof. Dr. MÜNIR EKONOMi İstanbul Thearre Festival 
GENCA Y GÜRÜN Doç. Dr. DIKMEN GÜRÜN 

Adminisrrative Affairs Advisor 
RIFAT ÖKTEM 

TAYFUN INDIRKAŞ Uluslararası Istanbul Caz Festivali 
Doç. YEKTA KARA Yönetmeni 
GEYVAN McMILLEN Director of the International 
Dr. NAZAN ÖLÇER İstanbul Jazz Festival 
Prof. Dr. BÜLENT ÖZER GÖRGÜN TANER 
Dr. CAN PAKER 

Uluslararası Istanbul Bienali Yönetmeni DOGAN TEKELI 
HILMI YAVUZ 

Director of the International 
İstanbul Biennial 
N. FUL YA ERDEMCI 

Mali ve idari Işler Yönetmeni 
Director, Finance and Adminisrration 
ASUMAN BAYRAM 

Basın ve Halkla Ilişkiler Yönetmeni 
Direcror, Press and Public Relations 
ESRA NILGÜN MIRZE 

Sponsorluk Yönetmeni 
Director, Spansorship 
ÖMÜR BOZKURT 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
18. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Kurumsal Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would like to thank 

the Corporate Spansors 
whose generous contributions have made the 

18th International İstanbul Film Festival possible. 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
18. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Festival Spansoru'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would like to thank 
the Festival Spansor 

whose generous comribution has made the 
18th International İstanbul Film Festival possible. 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
18. Uluslararası istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde destek sağlayan 
Bölüm Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would like to thank 
the Seetion Sponsors 

for the contribution they have made to the 
18th International İstanbul Film Festival. 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1999 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festivalleri'ne destek olan 

Basın Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would like to thank its 

Press Spansors for providing 
complimentary announcements of 

the 1999 İstanbul Festivals. 

Cumhuriye( 

�Milliyet 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1999 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festivalleri'ne destek olan 

Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would like to thank its 

Television Sponsors for providing 
complimentary announcements of 

the 1999 İstanbul Festivals. 

� T.V 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1999 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
istanbul Festivalleri'ne destek olan 
radyo kuruluşlarına teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would like to thank 

the following radio stations for providing 
complimentary announcements of 

the 1999 İstanbul Festivals. 

AÇIK RADYO 

NUMBER ONE FM 

RADYO FOREKS 

RADIO OXI-GEN FM 95.9 

TRT 



• 

Istanbul Festivalleri 
• 

1 nternet'te 
internet http://www.istfest.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 
sağladığı Internet hizmetleri için SUPERONLINE'a 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would like to thank 

SUPERONLINE as the Internet Service Provider. 



Teşekkür ediyoruz. 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 
1999 İstanbul Festival Dostları'na 
teşekkür eder. 

Special thanks. 
The Istanbul Foundation for 
Culture and Arts is grateful 
to the ((1999 Friends of 
Istanbul FestivalsJJ. 

Ömer Ahunbay 

EdaArduman 

Adnan Arduman 

Cihan Baydur 

Nairi Berberyan 

Ara Berberyan 

Mary Berkmen 

Ufuk Bişak 

Kerim Bozkurt 

Oğuz Rıza Bozkurt 

Hüsnü Devecioğlu 

M. Ahmet Ertegün 

Ulviye Etaner 

Suat Şefık Etaner 

Hümeyra 

Zühre İndirkaş 

Tayfun İndirkaş 

Tüli Kamhi 

JakKamhi 

Ali Bülent Kurama 

Leyla Pekcan 

Dilek Pelister 

Erol Pelister 

Nursel Poyraz 

Tayfun Poyraz 

Umut Poyraz 

Hale Sontaş 

Hüseyin Şentürk 

Doğan Tekeli 

Mustafa Terzioğlu 

Osman Tokat 

M. Elisabeth Turhan 

NuralTurhan 

Y ıkiının Türkmen 

Alper Utku 

Füsun Üstün 

Temiz Üstün 

A. Cüneyt Yüksel 



18. Uluslararası 
İstanbul Film Festivali 
Kurumsal Sponsoru 
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Baytur 
h e d efieri n i 
21.yüzyılın 
yapılanmasına 
yöneltiyor ... 

ISO 9001 • FS 39620 

BA YTUR, kurumsal yapısı, uzman kadrosu, 

üstün teknolojisi, bilgi birikimiyle bütünleşen 

deneyimi, yapısındaki kalitesi ile, hedeflerini 

21. yüzyılın yapılanmasına yöneltiyor. 

Dünyanın üç kıtasına yayılmış altyapı inşaatlarından, 

ileri teknoloji gerektiren anahtar teslimi endüstriyel 

tesisiere açılan geniş yelpazede, yüksek kaliteli üretim 

için insana, teknolojiye yapılan yatırımların sonucu, 

"BAYTUR Yönetim ve Inşaat Kalitesi" dünyaca onaylandı. 

Öncülüğümüzden kıvanç duyuyoruz ... 

BAYTUR 
"Kalite yapimizda var" 

19 Mayıs Cad. No:34 Şişli 8 0 220 Ist anbul 

Tei:(0212) 212 85 05 pbx Telefaks:(0212) 212 68 17- 212 69 32 

e-mail:baytur@sup eronline.com - www.baytur.com. 
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Sa d e c e Per deye D e ğ i ı 
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 



Hız ve güvenilirlik konusunda dünya lideri olarak, bize bu konumumuzu 
hatırlatan her şeyi büyük zevkle taşıyoruz. Tıpkı bu filmler gibi ... 
Uluslararası istanbul Film Festivali'nin Kurumsal Spansoru olarak, 
son beş yılda 753 filmi istanbul ile buluşturmaktan gurur duyuyoruz. 

Sözünüz= Sözümüz 











Herkes 
onu o 
Her gün büyük bir ilgi ve güvenle izlenen 

Sabah, çevresini etkileyen, yenilikleri takip eden 

ve toplumda kamuoyu lideri olarak tanımlanan 

kişiler tarafından en çok okunan gazetedir. 

Sabah'ın, toplumu çok yakından ilgilendiren, 

politik, sosyal, ekonomik ve uluslararası konulara; 

daima ısrarlı ve yansız bir yaklaşımla açıklık 

getirdiğini herkes biliyor ve onu okuyor. 

•�:::::JIII- -!t "Türkiye'nin en iyi gazetesi..." 



haber, 

spor, 

film, 
dizi, 

eğlence 
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Festival kanatlarımızın altında ... 

L. ..J 

TURKISH 

Türk Hava Yolları, bir çok sinemacı ve 

festival konuğunu istanbul'a getirerek, 

18. Uluslararası istanbul Film Festivali'ne 

destek oluyor. Türk Hava Yolları dünya 

ve Türkiye arasında sanat köprüleri 

kurmaya devam edecek ... 

24 SAAT REZERVASYON +90.212.663 63 63 
WEB SITE http://www.thy.com 







L'Espace 127 
12 7 derece ya tabilir koltuklar, 2 bar. 

L'Espace 12 7'nin ergonomik koltuklarıyla konforlu uçuşların tadını çıkarın. Çünkü koltuklar, vücudunuzun kendini 
en rahat hissettiği açıya, 12 7 dereceye kadar yatabiliyor. Ayrıca, iletişiminiz için bir telefon, kişisel video monitörü 
ve gürültü azaltıcı kulaklık içeriyor. Ayaklarınız rahatlama ihtiyacı hissederse 2 barımız ve 1 ı saatin üzerindeki 
uçuşlarda ı büfemiz, konforunuz için hizmetinizde. 

DÜNYANIN K ALBİN K AZANMAK Ç N . .  
AIR FRANCE 

.... ,._.,1/�F 



L.t�L.tKL.tE 
KA.?l�A. 

BIEA.KIE ... 

TELEFONDU, FAKSTI, INTERNET'Ti DERKEN DÜNYANIN 

HIZI "SES SINIRI"NA DAYANDI. ILETiŞiMiN YENi 

TEKNOLOJiLERLE BiRLiKTE ULAŞTI�I HlZ VE GÜVENLiK 

GÖNDERiLERiN VE PAKETLERiN ULAŞTIRILMASINA AYNI 

ORANDA YANSIMADI. AKTiF DAGITIM, HAYATIN 

GERiSiNDE KALAN VE AKSAYAN BU ALANA YENi ÇÖZÜMLER 

GETiRiYOR. BARKO DLU iZLEME TEKNiKLERiNi VE 

INTERNET OLANAKLARINI DA KULLANARAK DA�ITIM 

iŞLEMLERiNi HIZLANDIRIYOR, GÜVENLiK KAZANDlRlYOR, 

DENETLiYOR. DA� ITIM VE TESLiM RAPORLARINI INTERNET 

ÜZERiNDEN MÜŞTERiLERiNE SUNUYOR. HER GEÇEN GÜN 

HlZlNI VE DA�ITIM KALiTESiNi ARTTlRlYOR. BiLiŞiM 

TEKNOLOJiSiNi EN ETKiN ŞEKiLDE KULLANARAK 

ULUSLARARASI STANDARTLARDA HiZMET VERiYOR. 

BiZ TESLİM EDERiZ 
llESAP ÖZETLERI • KREDI KARTLARI ·FATURALAR· KATALOGLAR • DAVETIYELER • DIRECT MAILING ·SÜRELI YAYlNLAR • ÖDEMELI ÜRÜN DAGITIMLARI 

Da.ği�Im 
lletişim Hizmetleri A.Ş. 

PerpaTicaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: ı 742 Okmeydanı· Istanbul 

tel: (212) 222 72 72 faks: (21 2) 222 27 1 O e-mail: aktif@aktif.com internet: www.aktif.com 



Lezzeti Tamamlayın ... 
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BILL 
TUZ 

Akar, Akar, Akar. .. 
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Yaşamıntümkeyiflerindebiraradayız. 

Potada zaferler Efes Pilsen'le yaşanıyor; 

kartlarda oyun, set ve maçlar Efes Pilsen'le izleniyor; 

tiyatroda perdeler Efes Pilsen'le açılıyor; 

sinemada gonglar Efes Pilsen'le çalıyor; 

bilardo masalarında klepsler Efes Pilsen'le çekiliyor; 

konser salonlarında his'ler Efes Pilsen'le yapılıyor; 

Assos'ta tarih Efes Pilsen'le gün ışığına çıkıyor. 

Efes Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek, 

yaşamın tüm keyiflerinde daima bir arada olacağız. 

EFES Pilsen 'in kültür ve sanata b:atkıları artarak sürecek. 

-

�-----
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Dr.NEJATF. 
ECZAClBAŞI 
VAKFI 
YAYINLARI 

Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI 

''Yeni Bir Türkiye'' 
80 yıllık ömrüne, yalnız başarılı bir iş yaşamını 

B• 
değil, kuruluşuna tanıklık ettiği Türkiye 

enı• "-:1 � Cumhuriyeti'nin daha iyiye gitmesi için 

·..ı...ı.. yaptığı sayısız çalışmayı da sığdıran 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın deneyim, görüş ve 

Tu. . rki· �e 
önerileri yeni bir yapıtta bir araya geldi: 

"Yeni Bir Türkiye" .. 
"Yeni Bir Türkiye", Türkiye'nin genç 

--------::::"1 kuşaklarına duyduğu umut ve güveni sürekli 

Yazı ı<.onu�ma 
ve sÖy\e�ilerden 
Seçmeler 

-,..; . t F ECZAClBAŞl 
Dr. ı�e)a . 

dile getiren ve yaşamı boyunca "daha 

çağdaş ve uygar bir Türkiye" yolunda uğraş 
veren Eczacıbaşı'nın konuşma, yazı ve 
söyleşilerinden oluşan kapsamlı bir seçki ... 

Dr. Eczacıbaşı'nın, Cumhuriyet 

Türkiye'sinde siyasetten ekonomik ve 
sosyal düzene, sanayiden insan sağlığı 

ve ilaç endüstrisine, demokrasiden 
kültür ve sanata kadar birçok konuda 

yazıya ya da söze döktüğü düşünceleri, 
bu seçmelerde toplandı. 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın 
"Kuşaktan Kuşağa" ve 

"İzlenimler, Umutlar" adlı özgün 
yapıtlarını izleyen seçki, 

Cumhuriyet'in 75. yılında, 
"Yeni Bir Türkiye" umudunu 

besleyen herkese ve özellikle 
genç kuşaklara yepyeni bir esin 

kaynağı olacak ... 

Genel DaQatam: Tekin Yayanevi 
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TANGO 
Yönetmen Director: Carlos Sa11ra 
Senaryo Screen play: Carlos Sa11ra 
Görüntü Yön. Cinematography: Vittorio 
Storaro Kurgu Editing:juliajudniz Müzik 
Music: La/o Schifrin Oyuncular Cast: 
Miguel Aııgel So/d, Cecilia Narova, Mia 
Maestro,juan Luis Galiardo Yapımcılar 
Producers:jose Maria Calleja & Alejandro 
Beliaba Yapım Production Co.: Alma Ata 
/111'/ Pictures,juan 0/ias, l l  28020 Madrid, 
SPAIN; Phone: 34 9 1  5 72 33 05; Fax: 34 91 
5 72 33 07; Sono Filmı, A RGENTINA; Adeta 
Pictures, Los Angeles, USA Dünya Hakları 
Export Agent: Pandora Cinema, 7, me 
Keppler, 75 1 16 P"ris, FRANCE; Phone: 33 1 
40 70 90 90: Fax: 33 1 40 70 90 91 
Kaynak Source: Denk Sinema ve Tanıtım, 
Tımalı Hilmi Cad. , 1 0513, Kavakltdere, 
Ankara 06700 TURKEY; Phone: 90 3 1 2  466 
40 00; Fax: 90 3 12 466 44 92 

1 998 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 1 1 7' 

• Gösteri dünyasında saygın bir 
konumu olmasına karşın, Mario 
karısının kendisini terketmesinin 
ve ortayaşa yaklaşmasının 
etkisiyle ciddi bir depresyon 
geçirmektedir. Kendini tümüyle 
tango üzerine çektiği filmin 
provalarına kaptıran Mario 
filminin dansçı ve oyuncu 
kadrosunu oluşturma çabası 
içindeyken, parasına bir yatırım 
alanı arayan kabare sahibi mafya 
babası Angelo'yla karşılaşır. 
Angelo, Mario'dan genç, yetenekli 
ve güzel kız arkadaşı dansçı 
Elena'yı denemesini ister. Mario 
ile Elena arasında bir aşk doğar, 
ancak Angelo kızı kaybetmeye hiç 
de niyetli olmadığından bu 
tehlikeli ve zor bir ilişkidir . . .  

• Despire his posirion as a 
respecred professional in rhe world 
of show business, Mar i o i s  
preci pi r a  red inro rhe deprhs of 
depression by his wife's abandan 
and rhe onslaughr of middle age. 
Throwing himself hearr and soul 
inro rehearsals for his upcarning 
fi lm on rango, his quesr for a 
daneing and acring casr rakes him 
ro Angelo, a mafıoso cabarer owner 
who' s looking for somerhing ro do 
wirh his money. Angelo's request 
rhar Mario audition his young, 
ralenred and beauriful daneec 
girlfriend, Elena, leads ro a 
romance fraughr wirh rhe danger of 
Angelo's derermined refusal ro lose 
rhe gir! . . .  

CARLOS SAURA 

1 932 yılında Huesca'da dogdu. 
Mühendislik egitimi gördü. 
1 950-53 arası profesyonel 
fotografçılık yaptı. 1 952-57 arası 
Madrid lnvestigaciones y 
Experiencias Cinematograficos' da 
sinema egtimi gördü. 1 964 yılına 
kadar aynı okulda egitmenlik 
yaptı, daha sonra politik 
nedenlerle ayrıldı. 1 955'te 
Eduarda Ducay'ın 
tamamlayamadıgı bir fılmde 
yönetmen yardımcılıgı, birkaç 
filmde kısa süreli aktörlük, 
Maric Camus'nün "Muere una 
mujer" adlı filminde senaryo 
yazarlıgı yaptı. Meslek yaşamına 
savaş sonrası ızdırabını 
kanıtlamak ve Franco yönetimi 
sırasındaki dalaveraları 
görüntülemek amacıyla başladı. 
Ancak ilk dönem başarılı 
filmlerinden "Los golfos 1 Sokak 
Serseri leri" ( 1 959) ve "La caza 1 
Av" ( 1 965) sansüre ugradı. 
Ispanya'nın en tanınmış 
yönetmeni olan sanatçının 
yapıtları düzenli olarak çeşitli 
festivallerde yer almış, Cannes, 
Berlin ve digerlerinde sayısız 
ödüller kazanmıştır. 

Born in 1 932 in H uesca. He was 
educated as engineer. He was a 
professional phorographer from 
1 950- 1 953 .  He then became a 
film srudenr at lnstituto de 
lnuestigaciones y Experiencias 
Cinemarograficos in Madrid from 
1 952-57. He stayed at school as a 
teaeber unril 1 964, when he left 
for political reasons. In 1 95 5 ,  he 
had worked as assistant director 
of an uncompleted film by 
Eduardo Ducay. He had made 
brief acting appearances in a few 
films. He had wrinen the script 
for Maric Cam us "Muere una 
mujer". He began his career wirh 
the neorealist goal of filming 
testimony of postwat misery and 
manipularions of life under 
Franco. Yer, both his early 
successes, "Los golfos 1 The 
Hooligans" ( 1 959) and "La caza 1 
The Hunr" ( 1 965) were censored. 
His work has appeared regularly 
at various film fesrivals. The most 
famous Spanish film director, he 
has won numerous prizes at 
Berlin, Cannes and other film 
fesrivals. 

Önemli Filmleri 
Selecrive Filmography 

1 959 Loı golfos Sokak Serserileri 
1 965 La caza Av 
1 96 7 Peppermitıt frappe 
1 970 El jardin de la delicias 

Lezzetler Bahçesi 
1 972 Ana y los lobos 

Ana ve Kurtlar 
1 973 La prima A tıgelica 

Kuzin Angelica 
1 975 Cria mervos Sesle Kargayı 
1 9 77 E/isa vida mia Elisa, Aşkım 
1 979 Mama cımıple cim atıos 

Annemiz Yüz Yaşında 
1 98 1  Bodas de Sangre Kanlı DU�ün 
1 983 Carmm 
1 985 El amor brujo Büyülü Aşk 
1 990 Ay Carmela! 
1 995 Flammco 
1 996 Taxi 
1 997 Pajarico Minik Kuş 
1 998 Tango 
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i ST AN BUL MENKUL KlYMETLER BORSASI'nın 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

W e would !ike ro chank 
İSTANBUL MENKUL K IYMETLER BORSASI 

for spansoring dı is se([İon.  
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ARJANTiN-ISPANYA-FRANSA-HOLLANDA AR GENTlN A-SP A IN-FRANCE-NETHERLANDS 

GEÇTi G iB i  RÜZGAR 
EL VIENTO SE LLEVO LO QUE 

WIND WITH THE GüNE 
Yönetmen Direcror: Alejandro Agreılt 
Senaryo crccnplay: Alejandro Agreıti 
Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Mauririo Rubtn!ftin Kurgu Ediıing: 
Altjandro Brodershon Müzik Music: Paul 
Michael Van Bmgge Oyuncular Cas ı: Vera 
Fogwi/1, A ngela Mo/ina. Fabidtt Vt>ta. jean 
Rorhtfort Yapımcı Producer: Alejandro 
Agmti Yapı m Production Co.: Agreıti 
Filtm. Pasaje Rivarola. I I -5 °. Buenos Aireı .. 
A RGENTINA; Phone: 54 I 384 60 24: Fax: 
54 I 384 58 83: lılaeıtra1tza Films. SPAIN; 
D. M. V. B. Films. FRANCE; Vidtograbadora 
S.A . .  ARGE Tl NA: Studio iewegronden, 

ETHERLA DS Dünya Hakları Export 
Agent: Surf Fil111s, Via Padre G.A. Filippini, 
I30, OOI44 Ro111a, ITALY; Phone: 390 6 529 
38 I I ; Fax: 390 6 529 38 I 6  

I 998 1 3 5  111111. 1 Renkli Color 1 90' 

• Buenos-Aires'in tek tük kadın 
şoförlerinden bir i  olan, 
müşterilerinden ve patronundan 
çok kötü muamele görmeye 
alışmış Soledad, çalınan taksisinin 
izin i  sürerken kendini ülkenin 
güneyinde bulur. Patagonya'da 
geçirdiği bir kaza onu en 
yakındaki kasabadan yardım 
istemeye zorlar. Kısa sürede, her 
yerden uzakta ve ıssızda kalmışlık 
duygusunun bu yörelerde yaşayan 
insanlar üzerindeki olumsuz 
etkisini gözlemler. Başlıca 
sorunları, dış dünyayla tek 
bağlantı yerleri olan sinema 
salonunda Nuh-u nebiden kalma, 
görüntüsü bozulmuş filmierin 
tuhaf bir sırayla oynatı l ıp kafalarını 
karıştırmasıdır . . . . 

• Fed up being treared ! ike rrash 
by her passengers and her boss, one 
of rhe few women Buenos Aires 
raxi-drivers, Soledad, blazes a 
souchward trail i n her srolen ca b. 
An accidenr in Paragonia obliges 
her ro seek help ar the nearesr 
vil lage, where ir doesn'r rake long 
for her ro realize that disrance and 
isolation have had an unhinging 
effect on the locals. One of the 
main problems would seem ro be 
the facr rhar rheir only conracr wirh 
rhe outside world is  the picrure 
house ar which they warch dared, 
speckled films shown in such a 
srrange order that the whole rhing 
has go ne ro the ir heads . . .  

ALEJANDRO AGRESTI 
1 96 1 'de Arjantin'de Buenos 
Aires'te dogdu. Çok genç 
yaşlardan itibaren sinemayla 
içiçedir; "El hembre que gan6 
la raz6n" adlı ilk filmini 25 
yaşında çekti. San Sebastian 
Film Festivali'nde Yeni 
Yönetmenler Ödülü'nü 
kazanan "El amor es una mujer 
gorda" ( 1 987). "Soda Secreta" 
( 1 989) ve "Buenos Aires vice
versa" ( 1 997) adlı filmleri 
sayesinde Latin Amerika'nın en 
özgün yönetmenlerinden biri 
sayılmaktadır. 

Born in Buenos Aires, Argenrina 
in 1 96 1 .  He has been involved 
i n cinema si nce a very young 
age, shooring his opera prima 
"El bombre que gan6 la raz6n" 
ar ıhe age of 2 5 .  He is 
considered as one of Lar in  
America's mosr original 
directors rhanks ro fı lms like "El  
amor es una mujer gorda" 
( 1 987), winner of ıhe New 
Directors Award ar rhe San 
Sebasıian Fesıival, .. Boda 
secreıa" 0 989), "Buenos Aires 
vice-versa" ( 1 997). 
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TÜRKIYE-ALMANYA-ABD TURKEY -GERMANY -USA 

LOLA VE Bil iDiKi D  
LOLA AND BILIDIKID 
Yönetmen Director: Kutluğ Atamtnı 
Senaryo Screen play: K11tl11ğ Ataman 
Görüntü Yön. Cinemarography: Chris 
Sq11ires Kurgu Editing: Euwj. Lind Müzik 
Music: A rpad Bondy Oyuncular Cast: 
Gandi M11kli. Erdal YıldlZ, 8,1ki Daırak. lnge 
Keller. Celal Perk, Mes111 Özdemir, lll11rat 
Yılmaz. Ha/um Tandoğan. Cihangir 
Giimilfliirkmen. U/rich Simoutowitz. Hasmı Ali 
Mete, \'(li/li 1- lm·en. Illario lrrek Yapımcılar 
Producers: Zeynep Özbat11r. Martin 1-/agemamı 
& james Schmnm Yapı m Procluction Co.: 
C &O Prodiihiyon. Nazmi Akbaa lı Merkezi, 
125-126. Mflsiflk. lsranblll. TURKEY: Phone: 
90212  286 18 41 ;  Fax: 90212 286 18 40: 
Zero Film. Berlin. GERMAN\': Cood Jlfachine. 
Neıı' Yoı·k, USA Dünya Haklan Export 
Agent: Cood Machine lntenıational. 4 1 7  Cana/ 
Sr, 4rh F/oor. eıı• York N Y I0013. USA: 
Phone: 1 212 343 9230: Fax: 1 212 343 9645 

1 998 1 35 nmı. 1 Renkli Color 1 93 '  

• 1 6  yaşındaki Murat, Berlinli, 
Türk ve eşcinseldir, ve deneyime 
açtır. Murat'ın ailesinde ipler, 
ağabeyi Osman'ın elindedir, 
Osman'ın bir numaralı yasası ise, 
başka erkekleri seven erkeklerin 
birer utanç kaynağı olduğudur. 
Murat buna rağmen, tutkulu 
bakışiara ve kendisiyle benzer 
düşüncedekilere rastlama fırsatı 
yakalamak için, her gece parkiara 
çıkarak piyasa yapar. Sonunda 
kendini kiralık Türk oğlanlar ve 
travestilerden oluşan muamma 
dolu bir altkültüre saplanmış bulur. 
Bu dünya, Murat için yeni bir yuva 
oluşturur; loş ışıklı barların özgür 
ve rahat atmosferine, eski 
BMW'lerden bangır bangır 
yükselen hiphop müziğine ve Berlin 
sokaklarındaki kuralsız yaşama 
bayılır. Kısa süreyle mutlu olur; ta 
ki kader araya girene kadar. Tıpkı 
Murat gibi Türk olan Lola, bir 
travesti şovda şarkıcıdır. Hayatı 
saldırganlık ve kırılganlık arasında 
dalgalanıyora benzeyen sevgilisi 
Bilidikid'in, erkek fahişe lskender'in, 
koyu kırmızı ışıkların aydınlattığı 
kulüplerde sahneye çıkıp şarkı 
söyleyen Sisi ya da Şehrazat gibi 
travestilerin ve nihayet, Türk 
oğlanlardan birine duyduğu tutku 
yüzünden toplumsal statüsünü 
kaybetme riskini göze almış Alman 
aristokrat Friedrich'in de aralarında 
bulunduğu küçük bir hayranlar 
grubuyla çevrili olan Lola bu 
çevrenin yıldızıdır. Lola ve Murat 
i lk andan itibaren son derece sıcak 
bir dostluk kurarlar; ne var ki Lola, 
Murat'ın ağabeyi Osman'la ilgili bir 
sırrı saklamaktadır . . .  

• 1 6-year-old-Murar is a Berliner, 
a Turk and gay. And he's hungry 
for experience. In Murar's family 
ir's his big brorher, Osman, who 
calls che shots. His supreme code is 
that men who love other men are a 
disgrace. In spire of this, Murat 
rakes himself off to che parks each 
nighr, secretly cruising in search of 
passianare gazes and an opportunity 
to come i mo comacr with ! ike 
minds. Evemually, he fınds himself 
submerged in an enigmatic 
subculrure of Turkish rent boys and 
rransvesrires. This demimonde 
becomes a new home for Murat; he 
adares the free and easy armosphere 
of che dimly-lit bars, the hip hop 
music blaring out of rickery old 
BMW s and l ife on che sereers of 
Berl in, where there are no rules. For 
a shorr rime he is happy _ unril fare 
inrervenes. Lola is Turkish, jusr !ike 
Murat, and a singer in a rransvestite 
show. He' s the star of his mi lieu, 
surrounded by a l i etle corerie of 
admirers including young renr boys 
! ike Iskender or Lola's lover, 
Bil id ikid, whose l ife seems ro 
vacillare between aggression and 
vulnerabiliry ;  rransvestites ! ike Sisi 
or Şehrazat who appear in cl u bs 
flooded wirh deep red lighr and 
sing risque songs and, fınally, 
Friedrich, a German arisrocrar, who 
risks losing his social standing 
because of his passian for one of the 
Turkish boys. Lola and Murat serike 
up a parricularly warm friendship 
almost immediarely; bur Lola is 
guarding a seeret which has 
something ro do wirh Murat's 
brother, Osman . . .  

KUTLUG AT AMAN 

1 6  Ekim 1 96 1  'de Istanbul'da 
do�du. Los Angeles'teki 
California Üniversitesi'nde 
tiyatro ve sinema e�itimi 
gördü, 1 988'de mezun oldu. 
O günden beri sinema ve video 
filmleri yapıyor. Los Angeles ve 
Istanbul' da yaşıyor. 

Born in Istanbul on 1 6  Ocrober 
L 96 1 .  He srudied drama and 
fi lm ar the University of 
California in Los Angeles, 
graduating with a Master of Fine 
Arrs in  l 988. He has been 
making fı lms and videos ever 
since. He lives in Los A ngeles 
and Istanbul. 

Film leri 
Filmography 

1 988 Ltı F ugrı (sh ort kısa film) 
1 993 Karanlık Sular 
1 994 Spikes fllld Heels 
1 995 Memleketimi Seviyorum 

(video) 
1 99 7  kuJluğ tl.ltlnıtnı's semiba b. 

uuplugged (video) 
1 998 Lola ve Bilidikid 
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RUSYA RUSSIA 

MAH LÜKLAR VE iNSANLAR HAKKI N DA 
PRO OURODOV I LIOUDIEI 

OF FREAKS AND MEN 
Yönetmen Director: Alexei Balabanov 
Senaryo Screenplay:  Alexei Balabanov 
Görüntü Yön. Cinematography: Sergei 
Auakhov Kurgu Editing: Marina Lipartia 
Oyuncular Cast: Sergei Makovetsky, Dinara 
Droukar()tJa, Victor Soukhorouk()tJ, Li ka 
Nevo/ina Yapımcılar Producers: Sergei 
Selyanov & 0/eg Botogov Yapı m Production 
Co.: CTB, Kamennoostr()tJsky 1 O, Saitii
Petersburg 1 9 7 1 0 1 ,  RUSSIA; Phone: 7 8 1 2  
2 3 7  03 22; Fax: 7 8 1 2  23 7 03 1 7  Dünya 
Hakları Export Agem: Ce!!u!oid Dreams, 
24 rue Lamarline, 75009 Paris, FRANCE; 
Phone: 33 1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 
03 7 1  

1 998 1 35 mm. 1 Sepya Renkli 
Sapia Colors 1 9 3 '  

• 20. yüzyıl ın başlarında, ik i  ai le 
St. Petersburg'da oldukça iyi 
koşullarda yaşamaktadır. Bu 
ailelerden biri Dr. Stasoy ile 
çekici ancak kör karısı Ekaterina 
Kirilovna'dan oluşmaktadır. Çift, 
1 7  yıl önce Moğolistan'dan Siyam 
ikizlerini evlat edinmiştir. I kinci 
aile Radlov ise daha sıradandır: 
bir demiryolu mühendisi ile 
yirmil i  yaşlarında masum bir 
hayalperest olan kızı Usa'dan 
oluşur. Lisa hayatta bir tek 
kişiden nefret eder: bu da annesi 
öldükten sonra babasının metresi 
olan hizmetçileri Grunya'dır. Lisa 
ayrıca Grunya'nın bir fotoğraf 
stüdyosu sahibi olan Johann'la da 
ilişkisi olduğundan kuşkulanır. 
Johann giderek her iki ailenin de 
içine karışır. I ki asistanının da 
yardımlarıyla stüdyosunda sado
mazoşist fotoğraflar çekip 
satmaya başlar . . .  

Insanların güçlü tutkularını ele 
alan, yüzyı l ın başlarındaki 
fotoğraflar tarzında çekilmiş bir 
öykü. "Aşırı durumlardan 
hoşlanıyorum, bunları anlatırken 
insan kendine özgü bir tarz 
oluşturuyor. Birkaç yıl önce, daha 
önce hiç görmediğim bazı eski 
erotik fotoğraflar buldum. Beni 
çok etki lediler. O kadar güçlü bir 
estetikleri vardı ki. Fotoğraflarda 
kamçıl ı  dövme sahneleri vardı . . .  
Kırbaçlama 1 9. yüzyıl ın en yaygın 
sapkınlığı olmalı. Mantıklı geliyor, 
çünkü o yıllarda işkenceyle 
cezalandırmak son derece 

revaçtaydı. Bir çocuk 
dövüldüğünde kaba etleri kan 
çanağına dönerdi. Bu da çok 
erotik bir bölgedir. Kimi 
yetişkinler çocukluk anılarını 
canlandırmaya çalışır. Bu açıklama 
aslında bil imseldir . . .  Ancak fi lmi m 
sado-mazoşizmi ele almıyor. Ben 
insanlar üzerine bir öykü 
anlatıyorum. Bu pırıl pırıl bir film, 
en azından ben öyle olmasını 
istedim. Sadece özel bir "festival 
filmi" değil, herkesin izleyebi leceği 
bir fi lm." · Alexei Balabanov 

• In the early years of the 20rh 
century, rwo fami l ies live in Saint 
Perersburg in relative comforr. The 
fi rsr farni l  y is that of Dr. Srasov and 
his atrracrive bur blind wife, 
Ekaterina Kiri lovna. 17 years 
earlier they had adepred Siamese 
rwins from Mongolia. The second 
is of more modesr origins: rhe 
family of Radlov, a railroad 
engineer, and his daughrer, Lisa, an 
innocent dreamer in her 20s. She 
hares only one person: rhei r maid, 
Grunya, who became her farher's 
misrress when her morher died. 
Li sa al so suspecrs her of having a 
seeret l iaison w i tb a cerrain Johan n, 
the owner of a phoro studio. 
Gradually, Johan n insinuates 
himself i nto both fami lies. With 
the help of two assisrants, he rakes 
and distributes S&M pbotos in his 
studio . . .  

A story of deeply human passions, 
shot in the s tyle of turn-of-the-

century photographs. "I  !ike 
exrreme siruations, they provoke 
sryle. Some years ago, I d iscovered 
some old eretic phorographs wbich 
I bad never seen before. They seized 
me. They had such a powerful 
aesrheric. And they happened ro be 
floggings . . .  Flogging was probably 
rhe most popular perversion of the 
1 9rh century. Ir does seem logical, 
since corporal punishment was so 
widespread in those days. When a 
child is being spanked, blood 
rushes to the burrocks. An eroric 
area. As adults, some rry to relive 
those cbi ldbood memories. The 
reasoning is pracrically scientific . .  
My fi lm,  however, is not abour 
sadomasochism. I am rel l ing a 
human story. This is a brighr film, 
or ar leasr I wanted i r  to be. Not 
j ust a specialised "festival film",  
bur a f i lm for all specrarors." -
Alexei Balabanev 

ALEXEI BALABANOV 

1 959 yılında, Rusya'nın 
Sverdlovsk kentinde do�du. 
1 98 1  'dE! Gorky'de Yabancı 
Diller Universitesi'nden 
diplema aldı. Daha sonra 
Sverdlovsk Film Stüdyosu'nda 
yönetmen yardımcısı olarak 
çalışmaya başladı. 1 990 yılında 
Moskova'da, senaryo yazımı ve 
yönetmenlik konusunda ileri 
düzeyde kurslara katı ldı . 
Mezuniyerten sonra Lenfilm'e 
girdi ve burada, 1 99 1  yılında, 
"Mutlu Günler" filmiyle parlak 
bir başlangıç yaptı. Yönetti�i bu 
i lk film birçok uluslararası 
fesrivalde gösterildi ve ödüller 
kazandı. 1 994'te bir Rus
Alman-Fransız ortak yapımı 
olan "Kale"yi yönetti. 1 996 
yılında yönettiği "Birader" adlı 
filmi iki yıl önce Istanbul Film 
Festivali'nde de gösterildi. 
Bunu MAHLÜKLAR VE 
INSANLAR HAKKINDA 
( 1 998) izledi. 

Born in  1 959, in  Sverdlovsk, 
Russia. In 1 98 1 ,  he earned his 
diploma from the Foreign 
languages College in Gorky 
before becoming an assiseane 
d irector ar rhe Sverdlovsk Film 
Studio. I n  ı 990 he cook an 
advanced course in script· 
wrir ing and film direecing in 
Moscow. Afrer graduation he 
serded at Lenfilm, where he 
made a noreworrhy debur i n  
1991  w i r h  "Happy Days", a film 
which was shown and won 
awards ar several international 
fesrivals. In 1 994 he made "The 
Casrle", a Russian-German
French co-producrion. His 1 996 
fi lm "The Brorher" was shown 
in Istanbul Film Festival che 
previous year. He followed ir 
wirh OF FREAKS AND MEN 
( 1 998). 
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IRAN I R AN RAKHSHAN 
>-------------------------------------1 BANI-ETEMAD MAYIS KAD l N I  
BANOO-YE ORDIBEHESHT 

THE MAY LADY 
Yön etmen Director: l?akhshan Bani
Etenwd Senaryo Screen play: l?akhshan 
Bani-Etemad Görüntü Yön. 
Cinemarography: Hosseinjafarian Kurgu 
Edi ring: MaS!IIIIeh Shah Nazari & Mosıafot 
Kherghehpoosh Oyuncular Casr: M inoo 
l'arshchi. Man i Kasraian, Go/ab Adineh, 
A tefoh Razavi, Baran Kosari Yapımcılar 
Producers: A li-l? eza Raissian & johangir 
Kouu·i Yapı m Producrion Co.: Mohammed 
A tebbai. 8/dg. 1 725, # 10, Sina Al/ey, Po! 
l?tani, Dr Shariati A ve. , Tehran 1 9338. 
IRAN; Phone: 98 21 221 99 83; l'ax: 98 2 1  
221 1 0  5 7  Dünya Hakları Exporr Agenr: 
Mohammed A tebbai, 8/dg. 1 725. # 10. Sina 
Alley. Po! 1?11111i. Dr Shariati A ve. , Tehrall 
1 9338, IRAN: Phone: 98 2 1 221 99 83; l'ax: 
98 2 7 221 10 5 7  

1 998 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 88' 

• 42 yaşındaki belgesel film 
yapımcısı Frough Kia mesleğinde 
oldukça başarılıdır, ancak özel 
yaşamının biraz daha karmaşık 
olduğunu düşünmektedir. 
Boşandıktan sonra oğlu Mani'yle 
yaşayan Frough tekrar evlenmeyi 
düşünmektedir; ancak Mani onu 
sadece annesi olarak görmekte ve 
kendini evin erkeği saymaktadır. 
Anne ile oğul arasında bir sinir 
savaşı patlak verir. Frough'un 
televizyon için çekmesi gereken 
"örnek anne" konulu belgesel 
projesi evle ilgili aile sorunlarına 
tuz biber eker. Yönetmen kendini 
videoya çekilmiş kadın 
görüntüleriyle çevri lmiş bulur. Bu 
kadınlar, sözleri ve bakışlarıyla, 
düşlenen ideal kadınların elde 
ettiklerini değil, kadınların 
göğüslemek zorunda kaldıkları 
güçlükleri ve katlanmak 
durumunda kaldıkları yaşantıları 
dile getirirler. Filmini çekerken 
pek çok soruyla karşılaşan Frough 
fi lmi bitirdiğinde kendi kişisel 
sorularına da yanıtlar bulacak 
gibidir . . .  

Ülkesinin toplumsal ve ekonomik 
durumu üzerine araştırmalar 
yapan, Iran'ın en üretken kadın 
yönetmeni olan Bani-Etemad, 
etkileyici filmi MAYIS KADlNI'yia 
en kişisel fi lmini çekmiş. Bu güzel 
ve incelikli film duyarlı bir konuyu 
az rastlanılan bir zerafet ve sabırla 
ele alarak, entelektüel bir kadının 
toplumsal kuralların kendisini 
hapsettiği katı ve dar görüşlü 

anlayışın dışına çıkma çabalarını 
anlatıyor. Bani-Etemad söylemek 
istediğini baş kahramanı Frough 
Kia aracılığıyla dile getiriyor. Bu 
karakterin soyadı, belgesel nitelikli 
konulu filmler çeken Abbas 
Kiarostami'ye bir gönderme 
yaparken, Frough adı da Iran'ın 
hem öncü yönetmenlerinden, 
hem de son derece yetenekli ve 
içten şairlerinden biri olan Frough 
Farukzade'yi çağrıştırıyor. Bani
Etemad alışı lagelmiş dramatik 
unsurlar yerine çok daha şiirsel 
bir anlatım yöntemine başvuruyor. 
Frough'un bir günlükten 
çıkagelmişe benzeyen seslenişleri, 
yaşamda sadece oğlunun değil 
genel olarak toplumun da ondan 
bir kadın değil de bir anne 
olmasını beklediği bir geçiş 
dönemindeki düş kırıklığını ve 
hüzünlü şaşkınlığını dile getiriyor. 

• Frough Kia, is a 42-year-old 
documenrary filmmaker who is 
successful in her profession but finds 
her personal life to be a li ttle more 
complicared . Divorced and living 
wi tlı her reenaged son, Man i, 
Frough is considering taking 
anotlıer mate, but Mani can only see 
her as his morher and he thinks of 
himself as the man of the house. A 
subtle war of nerves erupts berween 
morher and son. Rubbing salt i neo 
the wounds ofFrough's domesric 
predicamenr is her current 
assignmenr to make a TV 
documenrary on rhe topic of the 
"exemplary morher". She surrounds 

herself w ith video-raped images of 
women whose words and looks 
s pea k of the hardshi ps and tr i als 
facing women, not their atrainınenr 
of imaginary ideals. Frough faces 
numerous quesrions and finishing 
the film would seem ro provide 
answers ro her personal questions 
tOO . . .  

Bani-Eremad, Iran's most prolific 
female director whose features are 
steeped in research on social and 
economic condirions of her counrry, 
has produced her most personal film 
in the haunting THE MA Y LADY. 
This beautifully shaded mood piece 
handles an inflamed and sensitive 
topic through rare elegance and 
patience. It rells · the story of the 
painful endeavour of an incelleetual 
woman to go beyond the tight and 
narrow-minded framework that 
social norms deem permissible for 
her. Bani-Eremad slyly signals her 
inrenr in rhe name of her lead 
characrer, Frough Kia. While the 
surname nods ro Abbas Kiarosrami, 
whose films combine documenrary 
and fıction, the given name evokes 
Frough Farrokhzad, the pioneering 
Iranian filmmaker who was also a 
poer of grear ski ll and honesty. 
Bani-Eremad pursues a method 
more poetic rhan convenrionally 
dramatic. Frough's diarisric 
voiceovers esrablish her frustration 
and melanclıolic bemusemenr ar a 
passage in 1 i fe where not jusr her 
son, bur sociery in large, expeccs her 
ro be only a morher, nor a woman. 

1 954'te Tahran'da dogdu. 
Tahran'daki Drama Sanatları 
Okulu'ndan 1 979'da sinema 
yönetmenligi dalında mezun 
oldu. 4 yıl boyunca Iran 
televizyonunda script girl olarak 
çalıştı ve çeşitli TV programları 
için söyleşiler yaptı. 1 984- 1 987 
arasında Iran televizyonu için 4 
belgesel film çekti, ve arada 
sinema endüstrisinde yönetmen 
yardımcısı olarak çalıştı. l ik uzun 
metraj! ı filmi "Off the Limits 1 
Sınırsız"ı 1 988'de çekti. Iki 
komedi filmi daha yönettikten 
sonra, 1 992'de kariyerinde bir 
dönüm noktası olan "Nargess 1 
Nergis"i çekti. Bu film gerek 
lran'da, gerekse uluslararası 
alanda begeni gördü ve ödüller 
kazandı. Daha sonra belgesel 
sinemaya yöneldi ve aynı 
toplumsal konuları irdeleyen üç 
film yaptı. 1 99S'te, festivallerde 
8 ödül kazanan ve ona 
uluslararası alanda ün 
kazandıran "The Blue-Veiled 1 
Mavi Yaşmaklı"yı gerçekleştirdi. 
Filmleri şimdiden 20 adet ulusal 
ve uluslararası ödül kazanmıştır. 

Born in Telıran in 1 954. Slıe is a 
graduate of Film Directing of 
Tehran's College of Dramatic 
Arts in 1 979. She was a script girl 
in the Iranian TV for 4 years and 
made some interviews for different 
TV programs roo. She directed 4 
documentaries for Iranian TV from 
1 984-87 and meanwlıile, became 
involved in the fılm indusrry as an 
assistant director. She made her 
fırsr fearure fılm "Off the limirs" 
in 1 988. She direcred rwo more 
comedies and rhen she made 
"Nargess" in 1 992 which was a 
rurning po int in her career. 
"Nargess" was both well received 
ar home and in rlıe international 
scene and broughr her several 
awards. Then, she rerurned ro 
documenrary ci ne ma and m ade 3 
differenr fılms wirh same subject 
and dealing again wirh social issues. 
She directed "The Blue-Veiled" in  
1 995 which collecred 8 prizes in 
rhe fesrivals and broughr her an 
international recognirion. Her 
fı im s have already collected 20 
national and international awards. 

Fi lmleri 
Filmography 

1 988 Of[ the Limits Sınırsız 
I 989 Cmıaıy Yellow Kanarya Sarısı 
1 990 Foreig" Currmcy 

Yabancı Para 
1 992 N(f.rgess Nergis 
1 995 Tbe Blue-Veiled 

Mavi Yaşmaklı 
1 998 The Mtty L<uly Mayıs Kadını 
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1 966'da Madrid'de doğdu. 
EL SUD OR DE LOS RUISENORES Ispanya'da Navarra üniversitesi 

Iletişim Fakültesi'nden mezun 
olduktan sonra, Los Angeles'taki 

THE SWEA T OF THE NIGHTINGALES california üniversitesi'nde ve 

Yönetmen Direcıor:Juaf/ llla1111el Cote/o 
Senaryo Screen play: )uan Ma11uel Core/o 
Görüntü Yön. Cinematography: Enrique 
Urdd11oz Kurgu Ediıing:}uafl Maflllel Cotelo 
& S11sana Cabanas Müzik Mu ic: friigo 
P!rfano Oyuncular Cası: Alexa11dm 
Agc�rici. Carlos Ysberr. Marfa de ilfedeiros, Ana 
loana Alacaria. Manue/ 1\lonje Yapımcı 
Producer:)ll<lll i\lmwel Core/o & Enrique 
Urddnoz Yapım Production Co.: I.T. P. d 
i111rrama 13, 3 1 007. Pamplona, SPAIN: 
Phone: 34 948 1 7  42 60; Fax: 34 948 1 7  76 
7 7  Dünya Hakları Exporı Agent: /. T.P. 
d ltummıa 13, 3 1 007, Pamplona. S PAl : 
Ph011e: 34 948 1 7  42 60: Fax: 34 948 1 7  76 
7 7  Kaynak Source: ICCA. Plaza del Rey 1 ,  
28071 Madrid, SPAIN: Phone: 3 4 9 1  7 0 1  70 
00; Fax: 3491 532 39 40 

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 l l  o· 

• Büyük bir orkestrada iş bulmak 
isteyen genç Romen çellocu 
Mihai, yanında sadece enstrümanı 
ve annesinin öğretileriyle 
Madrid'e gider. Geride bıraktığı 
karısını ve iki yaşındaki kızın ı  daha 
sonra yanına almayı uman genç 
adamın bir lspanyol orkestrasında 
iş bulmak için vizesinde yalnızca 
yirmi günü vardır. Çok geçmeden 
Madrid sokaklarındaki hayatın 
katılaştırdığı aylak kukiacı To te ve 
mütevazi bir pansiyonun 
müşteri lerini büyüleyen 
resepsiyoncu kız Goyita'yla 
tanışır. Bazı beklenmedik 
durumlar ve T ote'yle ani i l işkisi 
M ihai 'n in planlarını değiştirir: 
Madrid sokakları, ikisinin birlikte 
çalışacağı bir sahne olacaktır. 
Yurdundan çok uzaklardaki Mihai, 
hem Batı dünyasında hakim olan 
oyunun kurallarını, hem de 
çocukken annesinin ona öğrettiği 
Romen şi irinin gerçek olduğunu 
öğrenecektir: "Kolay mı . . .  Şarkı 
söylemek bile kolay değildir. 
Gece gündüz . . .  Dünyada kolay 
şey yoktur. Çiy, bütün geceyi 
şarkı söyleyerek geçiren 
bülbüllerin teridir" . . .  

BÜLBÜLLERIN TERI müzik dolu 
bir fi lm, bir macera ve aşk ile 
arkadaşlık üzerine bir öykü. 
Gerçek hayatta olduğu gibi, 
mizahı dramla, dokunaklı olanı 
grotesk olanla birleştiriyor. 
Karpat Dağları'nın yeşillikleri ve 
yüce doruklarından Madrid 
metrosunun en kuytu köşelerine 

kadar bütün mekanlar tam bir 
çeşitl i l ik şovu: Ispanya'da Prado 
Müzesi'nden Madrid Kraliyet 
Müzik Konservatuvarı'na, 
Romanya'da ortaçağ kenti 
Sighisoara'dan Cluj Filarmoni 
Orkestra's ının Büyük Salonu'na 
kadar izleyiciyi davet ediyor. 
Ayrıca filmdeki karakterler de 
farklı zihniyetieri ve çeşitli yaşam 
şekillerini yansıtıyorlar: ailesine ve 
çellosuna aşık genç bir müzisyen, 
başıboş bir kuklacı, sevecen bir 
kız, ağır şartlar altında çalışan 
çiftçiler, serseri gençler, şefkat 
uyandıran çocuklar ve hayatta 
neyin önemli olduğunu gayet iyi 
bilen yaşlılar. 

• Mihai, a young Romanian eell ist 
who wishes to find a job in a big 
orchestra, travels to the hearc of 
Madrid carrying jusr his 
in trumenr and his mother's 
teachings with him. Hoping to 
bring his wife and rwo-year-old 
daughter in later on, he has only 
twenry days to gee a job in a 
Spanish orchescra. He soon makes 
acquaintance with Tote, a roaming 
puppeteer hardeneel by his l ife in 
the sereers of Madrid, and Goyira, a 
charming girl who enchanrs the 
clienrs of a modest lodging house. 
Some unexpected circumstances 
and his spontaneous relationship 
with Tote modify Mihai's plans: 
rhe sereers of Madrid w i l l  be rhe 
scage in which rhey perform 
togerher. Far away from his 
homeland, he wil l learn the rules of 

rhe game prevail ing in  rhe Western 
world, and the trurh of rhar 
Romanian poem his morher raught 
him when he was a child: "Easy . . .  
nor even singing is easy. ighr and 
day . . .  c here is norhing easy on 
earth. The dew is rhe swear of rhe 
nighringales who spent rhe whole 
nighr singing" . . .  

THE SWEAT OF THE 
IGHTINGALES is a musical 

fi lm, an advenrure and a srory of 
love and friendship. I r combines, as 
ir  happens in real l i fe, humor wirh 
drama, rhe rouching wirh rhe 
grotesque. All sertings are an open 
show of such variety from che w ide 
green and high summirs of the 
Carparian Mounrains . . .  to the deep 
dregs of rhe Metro in Madrid: 
calling in ar the Prado Museum, 
rhe Royal Conservatory of Music of 
Madrid, the medieval c i ty of 
Sighisoara anel the Great Theatre of 
the Philharmonic Ürehescra of 
Cluj ,  in Romania. The characters of 
the fi lm also reflect a mosaic of 
differenr menral iries and varied 
ways of l ife: a young musician in 
love with his family and with his 
eel lo, a vagranr puppeteer, a 
compassionate gir!, hard working 
farmers, hooligan reenagers, 
children who inspire renderness, 
and old people who know only roo 
well what really marters in l ife. 

Sony Teknoloji Enstitüsü'nde 
TV ve Sinema öğrenimi gördü. 
1 987'de Barcelona'daki 
uluslararası bir TV ajansında 
metin yazarı ve editör olarak 
çalışmaya başladı. Sonra yeniden 
ABD'ye taşındı ve California'daki 
KTLA-Channel S'ın haber 
merkezinde çalışmaya başladı. 
Daha sonra Washington D. C.' de 
kendi yapını şirketini kurdu ve 
bir yıl sonra bu şirketi Madrid'e 
taşıdı. Üç yıl Canal Sur TV' deki 
"That's Life / Işte Yaşam" 
dizisinin senarisri ve oyuncusu 
olarak çalıştı. Huelva'da 2 1 .  
Latin Amerika Film Festivali'nde, 
senarist, yönetmen, yapınıcı ve 
kurgucu olarak ilk filmi 
BÜLBÜLLERIN TERI ile En Iyi 
Senaryo Ödülü'nü kazandı. 
Proje aynı zamanda Ispanya 
Ulusal Sinema Enstitüsü'nce 
ödüle layık görüldü ve yapımı 
için devletten destek aldı. Kısa 
süre önce, lspanyol Film 
Yazarları Derneği tarafından 
verilen " 1 998 Genç Yetenek 
Ödülü"nü almıştır. 

Born in I 966 in Madrid. Afrer 
gening a degree in rhe School of 
Communicarion of rhe University 
of Navarra (Spain), he complered 
TV and Film Srudies in Los 
Angeles, ar rhe University of 
California, Los Angeles and ar rhe 
Sony Institute of Technology. He 
srarred working as scriprwrirer 
and ediror in an international TV 
ageney in Barcelona, in 1 987. 
Then he moved back ro rhe USA, 
and worked in rhe newsroom of 
KTLA-Channel 5 in California. 
He rhen creared his producrion 
company in Washingron D.C., 
which he moved ro Madrid one 
year larer. For rhree years he has 
been scriprwrirer and acror of 
"Thar's Life", a series in Canal Sur 
TV. He won rhe Prize for rhe 
Besr Screenplay, during rhe 2 l sr 
Latin American Film Festival in 
Huelva, wirh EL SUDOR DE 
LOS RUISENORES, his firsr fi lm 
as scriprwrirer, direcror, producer 
and ediror. The projecr was 
awarded also by rhe Narional 
Film Insrirure ofSpain and 
received a public grant for irs 
producrion. He has jusr received 
rhe "Revelation Prize 1 998", 
given by rhe Spanish Associarion 
of Film Wrirers. 
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iSViÇRE-FRANSA SWITZERLAND-FRANCE 

FÖGi SERSERi N i N  TEKiD iR  
DE FÖGI ISCH E N  SOUHUND 

F. EST UN SALAUD 
Yönetmen Director: Mareel Gisler 
Senaryo Screen play: Mareel Gisler & 
Rudolf Nadler, basecl 011 a uoı•el by Martin 
Frank Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Sophie !Haiutigneux Kurgu Ediıing: Bettina 
Böehleı· Müzik Mu sic: l?ainer Lingk 
Oyuncular Cas ı: P,.idiric A ndrau. V incelll 
Branchet. Urs Peter H<t!ter. Martili Schenkel. 
jean-Pim·e Von Dach.jessica Fmeh Yapımcı 
Producer: /?111/ı \Yialdburgeı· Yapı m 
Producıion Co.: Vega Film AG, Kraftstrasse 
33,  8044 Zurich. S \YI/TZEI?LAND: Pbone: 
4 1  1 252 60 00: Fax: 4 1  1 252 66 35 :  A rena 
Fibm, FI?ANCE: A ı•ı•entura Films, FI?ANCE 
Dünya Hakları Exporı Agenı: Vega Film 
AG. Kmftstmsse 33.  8044 Zurich, 
S lfiiTZEI?LAND: Phoue: 4 1  1 252 60 00: 
Fax: 4 1  1 252 66 35  
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• Zürih, 1 973 .  Albisrieden 
bölgesinden 1 6  yaşındaki erkek 
öğrenci Beni Mül ler, kendisinden 
1 O yaş büyük rock yıldızı Fögi'ye 
aşık olmuştur. Bu Beni'nin ilk aşkıdır 
ve arzusunun hedefini memnun 
etmek için her türlü fedakarlıkta 
bulunmaya hazırdır. Fögi'nin grubu 
The Minks'te yol elemanı olarak 
çalışmaya başlar ve tipik bir köle, 
zurnanın son deliği gibi idolünün 
peşinde gezer. Beni, Fögi'nin 
kusurlarına karşı kördür. 
Geçimlerini sağlamak ve Fögi'nin 
uyuşturucu bağımlılığının maddi 
bedelini ödemek için bedenini bile 
satar. The Minks dağıldığında, 
Fögi'nin morali bozulur; ardından 
en iyi arkadaşı Töbe intihar edince 
hem ruhsal hem de fiziksel açıdan 
yıkılır. Beni, Fögi tarafından istismar 
edilmeye tahammül eder - zaten 
bu onun, oğlanın körü körüne 
itaatine karşı standart tepkisi haline 
gelmiştir - ama görmezden 
gelinmeyi kaldıramaz. Fögi'nin 
tutumu umarsızlığa varınca, Beni 
için kendini tek idolünün kültüne 
adamak giderek daha da güçleşir. 
Beni artık genç yaşamının en zor 
kararıyla karşı karşıyadır . . .  

"Her ne kadar eşcinsell ik, ağır 
uyuşturucular ve erkek fahişeliği 
öykünün önemli unsurları olsa da, 
filmin ilgilendiği asıl meseleler 
bunlar değil. FÖG I  SERSERINiN 
TEKI DIR, temelde bir aşk öyküsü. 
Duygulada ve arzularla ilgileniyor; 
bir erkek ve bir kadın arasında, ya 
da birbirlerinden hoşlanan iki 

erkek arasında nasıl ortaya 
çıkabilecekleri ve sonra nasıl 
sönebilecekleriyle ilgileniyor. Bana 
öyküye tarih olarak niye 90'1arı 
seçmediğimi sordular. 70'1er bana, 
her şeyin üstüne gölge düşürecek 
olan AIDS konusu ve bugünlerde 
ele alındığı şekliyle uyuşturucu 
sorunuyla uğraşmadan, öyküyü 
doğrudan aniatma fırsatı verdi. 
Ayrıca, iki kahramanın davranış 
şekillerinde o döneme, 70'1ere çok 
uyan bir taraf da var. Film biraz da 
bireylerin toplumsal çevrelerinden 
kişisel dünyaianna çekilmeleri 
üzerine, bu da 68-sonrası 
dönemde sık görülen bir şey. Son 
olarak da, bugünün gençliğinde o 
kuşağın her şeyi sınırına, hatta daha 
da ötesine kadar yaşayacak naifliği 
ve radikalliği bulabileceğinizden 
emin deği lim." - Mareel Gisler 

• Zurich, 1973.  Beni Müller, a 1 6-
year-old schoolboy from Albisrieden 
disrricr, has fallen in love wirh Fögi, 
a rock musician ren years older rhan 
him. Ir is Beni's firsr love and he is 
ready ro make any sacrifice ro please 
rhe objecr of his desire. He gers a job 
as roadie for Fögi's group, The Minks, 
and follows his idol around as slave 
and all-round dogsbody. Beni is blind 
ro Fögi's faulrs. He even goes so far 
as ro prosrirure himself in order ro 
finance rheir l ife rogerher and pay for 
Fögi's drug habir. When The Minks 
break up, Fögi is depressed and he 
goes all ro pieces, borh menrally and 
physically, when his best friend Töbe 
commirs suicide. Beni can rolerare 

being abuseel by Fögi - which has 
become his srandard reacrion ro the 
boy' s fawning subservience - bur he 
resenrs being ignored. When Fögi's 
arrirude fades inro indifference, ir 
becomes increasingly diffıculr for 
Beni ro conrinue devoring himself ro 
rhe culr of his unique i do!. Beni is 
now faced wirh the most difficulr 
decision of his young life . . .  

"Airhough homosexualiry, hard 
drugs, and male prosr irurion are 
i nregral elemenrs ro the srory, they 
are not however rhe main issues in 
the film. F. EST UN SALAUD is 
essenrially a love srory. I r  deals wirh 
feel ings and desires, how rhey can 
exisr berween a man and a woman, 
berween rwo men who are murually 
arrracred, and rhen fade away. I '  ve 
been asked why I didn'r ser rhe srory 
in the 90s . . .  The 70s allowecl me ro 
rell the srory direct, wirhour having 
ro dea! wirlı the issue of Aids which 
would have overshadowecl rhings, 
and wirhour having ro dea! wirh the 
clrug problem as ir is hancileel rhese 
clays. Also, rhere may be somerhing 
in the way the rwo proragonisrs 
behave which is very much of rlıar 
era, the 70s. The film is parrly abour 
rhe rerrear of individuals from the 
public ro the privare sphere, which is 
sympromaric of the posr-68 period. 
Finally, I am not sure that you' d find 
in roday's yourh this generarion's 
na·ı'vere anel raclicalism, which made 
rhem experience everyrh ing ro rhe 
limir, and indeeel beyond." -
Mareel Gisler 

MARCEL GISLER 
1 960'ta lsviçre'de, 
Altstatten'de doğdu. Lise 
diplomasını aldıktan sonra bir 
çifdikte çalışmaya başladı. 
Ekonomi diplaması aldı ve daha 
sonra, 1 98 1  yılında, Freie 
Universitar'ra ernoloji ve 
felsefe öğrenimi görmek üzere 
Berlin'e gitti. Orada Super 8 ve 
videoyla deneysel fi lmler çekti, 
ayrıca fotoğrafçılıkla da uğraştı. 
J 98S'te çektiği ilk uzun metraj l ı  
filmi "Tagediebe" Locarno'da 
yarışma bölümünde gösterildi 
ve Gümüş Leopar'ı kazandı; 
ikinci filmi "Schlaflose Nachte" 
ise 1 988' de aynı fesrivalde 
Bronz Leopar'ı kazandı. Ayrıca 
"Die Bl au e Stunde"yi ( 1 992) ve 
"Biind Date" dizisi için bir kısa 
film olan "Madeleine"i ( 1 997) 
yönetti. FÖGI SERSERININ 
TEKIDIR ( 1 998), onun 
dördüncü uzun metrajlı 
fi lmidir. 

Born in I 960 in Alcsrarcen, 
Swiczerland. He worked, afrer 
h is high-school diplonıa, on a 
farm. He earned his degree in 
economics, rhen, in 1 98 ı ,  he 
wenc co Berl in  co scudy 
echnology and phi losophy ar che 
Freie Universirar. During his 
r ime chere, he made 
experi mencal fı lms on Supec 8 
and on video as well as doing 
phocography. Maele in ı 98 5 ,  his 
fırsc fearure fılm "Tagediebe", 
screeneel in compecirion ar 
Locarno, won a Silver Leopard, 
anel second, "Schlaflose achre" 
Bronze Leopard i n ı 988. He also 
d ireeceel "Die Blaue Scunde" 
( 1  992) anel " Macieleine ( ı 997), a 
shorc fı lm for rhe series "Bl inel 
Dare". F. EST UN SALAUD 
( 1 998) is rhe fourrh fearure fı l m  
h e  elirecced . 
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FiNLANDIYA FINLAND 

ATEŞ YUTAN 
TULENNIELI]A 

FIRE-EATER 
Yönetmen Director: Pirjo Honkaıalo 
Senaryo Screen play: Pirkko Saiıio 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Kje/1 
Lagerrooı, F.S.C. Kurgu Editing: Michael 
Le.rzczylowıki & Bernhard \Vinkler Müzik 
Music: Richard Einhom Oyuncular Cast: 
E/ina Htmne, Tiina \Veckıtrbin. Elena Leeve, 
E/sa Saiıio. Vappujm·kka,jordi Borre/1. Per 
Ragnar Yapımcı Producer: Marko Röhr 
Yapı m Production Co.: Marko l?bhr 
Producıiom, T"llberginkatu 7 A/141,  00180 
Helsinki, FINLAND; Phone: 358 9 685 22 
27; Fax: 358 9 685 22 29 Dünya Hakları 
Export Agenr: NordiJk Film iillernational 
Sa/es, Halmtorvet 29. 1 700 Copenhageı1 V, 
DENMAI?K; Phone: 45 3 1  23 24 88: Fax: 
45 3 1  23 2 1  84 

1 998 1 35 mm. 1 Renkli & Siyah-Beyaz 
Color-B&W 1 1 00 '  

• lrene ve Helena ikizdirler. Ikinci 
Dünya Savaşı sırasında Helsinki'de 
doğmuşlar, bir Alman askeriyle 
kaçan sorumsuz anneleri tarafından 
doğumdan hemen sonra 
terkedilmişlerdir. Ikizler iyi bir kadın 
ve davasına bağlı bir komünist olan 
büyükanneleri tarafından 
yetiştirilirler. Büyükanneleri ölünce, 
bir yetimevine yerleştirilirler. Bu 
düşmanca çevrede, kendi ortak 
dünyalarını yaratıp bu dünyanın 
kapılarını diğerlerine kapatırlar. Bir 
gün anneleri, yanında yeni arkadaşı, 
lspanyol trapezci Ram6n'la birlikte 
onları almaya gelir. Sert bir tip olan 
Ram6n, lrene'i bir sirk yıldızına 
dönüştürmek ister, içedönük ve 
mesafeli Helena'yı ise tamamen 
görmezden gelir. Sirkle Orta 
Avrupa'da gezerken, lrene bir 
gösteri sırasında ciddi şekilde 
sakatlanır. Yıkılmış bir halde, 
trapezi bırakır. Sonra Ram6n aileye 
ilgisini yitirir ve komünizm karşıtı 
Macar ayaklanmasının kargaşasında 
kaybolur. Anne bir Rus subayı 
baştan çıkarır ve aile Finlandiya'ya 
taşınır. Annesi tarafından devamlı 
hor görülen Helena, gizlice ateş 
yutmayı öğrendiğini söyleyerek 
onu şaşırtır. Aile geçinip giderken, 
Helena'nın gösterileri yerel inşaat 
işçilerinin dikkatini çekmektedir. 
Bir akşam iki kızkardeş annelerini 
bir serserinin kollarında görürler. 
lrene için bu kadarı artık fazladır . . .  

"ATEŞ YUT AN kötülüğün yükünün, 
biri onu durdurana kadar bir 
kuşaktan diğerine nasıl geçtiğiyle 

ilgileniyor. Ayrıca ortak yaşamsal 
sevgi ve ayrılık temalarını da ele 
alıyor. Bu fı lmde büyüme çağındaki 
birçok çocuğun portresini çizmeye 
çalıştım. Bu yaştakiler iki dünya 
arasında dururlar. içgüdülerinden 
şüphe etmeleri ve onlara karşı 
durmaları gerekir. Bu durum 
farkındalık ve şüphe, ayrıca da 
korku yaratır. Çocukların tam bu 
yaşta çift cinsiyetiiliklerini 
terketmeleri gerekir. Ben o 
yaşınıdan hemen hiçbir şey 
hatırlamıyorum, sadece bir şahsiyet 
olduğumu hissetmediğimi ve "ona" 
neler olduğuna kenardan köşeden 
baktığımı hatırlıyorum. Belki 
benliğimin bu kısmını geri almak, 
onu anımsamak için, o yaşla 
ilgilenir h1ile gelebilirim." -
Pirjo Henkasale 

• I rene and Helena are rwins. Born 
in Helsinki during the World W ar 
I I ,  they are abandoned ar birrh by an 
i rresponsible morher who runs off 
wirh a German soldier. The rwins 
are raised by rheir grandmorher, a 
good woman and a commitred 
communisr, unri l she dies, when 
they are placed in an orphanage. In 
rhis hosrile environmenr rhey invenr 
a symbioric world of rheir own, 
inaccessible ro orhers. One day, rheir 
morher rurns up ro ferch rhe rwo 
girls, wirh her new companion 
Ram6n, a Spanish rrapeze arcisr. A 
brutal rype, he wanrs ro turn Irene 
inro a circus star, and roraUy ignores 
Helena, who is ineroverred and 
disranr. Touring wirh the circus in 

cemral Europe, Irene is seriously 
injured during a performance. 
Devasrared, she abandons rhe rrapeze. 
Ram6n rhen loses incerest in the 
family and disappears in rhe elisarray 
of rhe Hungarian anri-communisr 
uprising. The morher seduces a 
Russian offıcer and rhe family moves 
ro Finlancl. Conrinually underminecl 
by her morher, Helena surprises her 
w hen sh e reveals s he has been 
secredy learning ro swallow fire. The 
family rubs along, and Helena's 
performances d ra w rhe arrenrion of 
local consrrucrion workers. One 
evening, the rwo sisters d iseover 
rheir morher in the arms of a 
vagranr. Ir's roo much for Irene. 

"FIRE EATER deals with how rhe 
burden of evi! flows from one 
generarion ro the next unril someone 
halrs it. It also deals with rhe rhemes 
of symbioric love and separarion. In  
this film I have chosen ro  portray 
several adolescenr children. They 
stand berween rwo worlds. They 
musr doubr rheir instincrs and stand 
in opposirion ro rhem. This ereares 
awareness and doubr and also fear. It 
is precisely ar this age rhar children 
musr also relinquish rheir 
androgyny. Of that age I myself 
recall hardly anyrhing, only rhar I 
did not feel I was a persona at all and 
rhar I looked on from rhe sidelines ar 
whar happened ro 'her'. I may 
perhaps enel up dealing wirh this age 
in order to rerrieve this part of 
myself, in order to remember it ." 
Pirjo Honkasalo 

PIRJO HONKASALO 
1 947'de Finlandiya'da doğdu. 
1 969'da Uygulamalı Sanatlar 
Okulu'ndan mezun oldu. 
Öğrenimini 1 97 1 -72'de 
Philadelphia'daki Temple 
University'de sürdürdü. Kuzey 
ülkelerinin en saygın ve takdir 
edilen yönetmenlerinden 
biridir. Kariyeri boyunca 
düzinelerce kurmaca ve 
belgesel film yönetti. Ayrıca Fin 
Ulusal Operası'nda ve 
Finlandiya Turku Municipal 
Theater için set tasarımcısı 
olarak çalıştı. Bunlara ek olarak, 
Asya'da ve Meksika'da muhabir 
ve fotoğrafçı olarak görev yaptı. 
Belgesel dizisi "A Trilogy of the 
Sacred and Satanic 1 Kutsal ve 
Şeytani Üçlemesi" dünya 
çapında ün kazandı ve çeşitli 
ödüller aldı; "Atman", 1 996 
Amsterdam Film Festivali'nde, 
çok önem verilen Joris lvens 
belgesel film ödülünü aldı. 
Evrensel olarak tanınmasını 
sağlayan, kendine has bir tarzı 
vardır. 1 994'te Finlandiya'daki 
Sondankyla Film Festivali'nde 
yaşam boyu eserleri için BAT 
ödülünü aldı. On yıllık bir aranın 
ardından, ATEŞ YUT AN'Ia 
d rama dünyasına geri döndü. 

Born in 1 947 in Finland. She 
graduared from rhe film 
deparanem of rhe School of 
Applied Arrs in 1 969. She 
concinued her studies ar 
Philadelphia's Temple Universiry, 
in 1 97 1 -72. She is one of rhe 
mosr disringuished and acclaimed 
direcrors in rbe Nordic councries. 
During her career she has directed 
and filmed dozens of ficrive and 
documencary films. She has also 
worked for rhe Finnish Narional 
Opera and as ser designer for the 
Turku Municipal Thearer, 
Finland. In addirion, she has 
served as a reporrer and 
phorographer in Asia and Mexico. 
Her documencary series "A 
Trilogy of rhe Sacred and Saranic" 
has gained recognirion and 
awards world-wide; "Atman" 
received the celebrared Joris lvens 
prize for documencary fi lm ar rhe 
Amsrerdam Film Festival in 
1 996. She has a disrincrive sryle 
for which she is universally 
recognized. In 1 994 she received 
rhe BAT award ar Finland's 
Sondankyla Film Festival for her 
life' s work. Afrer a ren-year 
hiarus, she has rerurned ro rhe 
world of d rama wirh FIRE
EATER 

Filmleri 
Fimography 

I 980 Flametop Alev Ucu 
I 983 250 Gram s 250 Gram 
1 985 Da Capo 
1 986 Leonardo's Windo·ws 

Leonardo'nun Pencereleri 
(TV) 

I 99 I Mysterimı 
(documenrary belgesel film) 

1 993 Ta11jmka a.11d the 7 De·vils 
Tanjuska ve Yedi Şeytan 
(documentary belgesel film) 

1 996 Atma11 

(documentary belgesel film) 
Tulemıielijii Ateş Yutan 
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JAPONYA J AP AN 

YAŞAMDAN SON RA 
AFTER LIFE 
Yönetmen Director: Hirokaz11 Kore-Eda 
Senaryo Screenplay: Hirokazu Kore-Eda 
Görüntü Yön. Cinematography: Yutaka 
Yamazaki Kurgu Editing: Hirokazu Kore
eda Müzik Music: YciSuhiro KasamaiSli 
Oyuncular Cast: Arata, Erika Oda. Smu11111 
Terajima, Takashi Naito, Kei Tani, Tom Y11ri, 
Hisako Hara.. Akio Yokohama Yapımcılar 
Producers: Shiho Sa to & Masap1ki Akieda 
Yapım Production Co.: TV Man Union, 
30-13 Motoyoyogi-cho. Shibuya-ku, Tokyo, 
}APAN: Phone: 8 1  3 54 78 16  l l ; Fax: Bl 3 
54 78 81 4 1 ;  Engine Film Ine. Dünya 
Hakları Export Age m: Celluloid Dreams, 
24 me Lamartine. 75009 Paris, FRANCE: 
Phone: 33 1 49 70 03 70: Fax: 33 1 49 70 
03 71 

1 998 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 1 1 8' 

• Cennet i le dünya arasında bir 
yerlerde, bir durakta yeni ölmüş 
kişi ler rehberler tarafından 
karşılanırlar. Üç gün boyunca, bu 
rehberler ölülerin anılarını 
gözden geçirerek yaşamlarının en 
önemli anını bulmalarına yardımcı 
olurlar. Seçilen an filme 
kaydedi lecektir ve cennete girişte 
ölüler o anı yanlarında 
götüreceklerdir . . .  

Bu ciddi, özenerek işlenmiş fi lm, 
insan belleğinin şaşırtıcı ve muğlak 
yönlerini ortaya koyuyor. 

• Ar a way station sornewhere 
berween heaven and earrh, the 
newly dead are greered by guides. 
Over the nexr three days, they wil l  
hel p the dead sifr through rheir 
memories ro find the one defin ing 
momenr of rheir l ives. The chosen 
momenr wil l  be recreared on fil m  
and raken with them the dead pass 
on ro heaven . . .  

This grave, beauciful ly-crafted film 
reveals the surprisi ng and 
ambiguous consequences of human 
recollection. 

HIROKAZU KORE-EDA 

1 962 yılında Japonya'da 
Tokyo' da doğdu. 1 986 yılında 
Waseda Üniversitesi'nin 
yazarlık bölümünden mezun 
olduktan sonra, TV Man 
Union, Ine. şirketi için 
televizyon belgeselleri yapmaya 
başladı. Televizyon filmleri, 
Japon Sinema Yönetmenleri 
Birl iği tarafından "Umut Veren 
Sanatçı" dalında iki kez aday 
gösterilmesine yol açtı. 
Çalışmalarının ana teması, 
"yaşam ve ölüm"dür. Bir 
senaryo ("Wonderful Life") ve 
bir roman ("But . . .  A W elfare 
Bureaucrat: A Trace to 
Death") yazmıştır. i lk uzun 
metraj l ı  konulu filmi 
"Maborosi" ( 1 995) ile Venedik, 
Vancouver ve Chicago Film 
Festivalleri'nde çeşitli ödüller 
kazandı. YAŞAMDAN SONRA 
( 1 998) yönettiği ikinci konulu 
filmdir. 

Born in 1 962 in  Tokyo, ]apan. 
After graduating from Waseda 
University in 1 986 with a 
degree in creative writing, he 
started making television 
documenraries with TV Man 
Union, Ine. His fı lms for 
television has led ro two 
neminations for "Brightest 
Hope" from the Japanese Movie 
Director's Association. 
Throughout his work, the main 
theme remains "life and death" .  
He is al so the author of a 
screenplay ("Wonderful Life") 
and a novel ("Bur . . .  A W elfare 
Bureaucrar: A Trace ro Death"). 
His feature debut, "Maborosi" 
( l 99 5 ), won different awards at 
the Festivals of V en ice, 
Vancouver and Chicago. AFTER 
LIFE ( 1 998) is the second 
feature fılm he directed. 
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ABD USA 

SLAM 
Yönetmen DirectOr: Marr Let1in 
Senaryo Screen play: iliare Levin & 
Richard Strallon Görüntü Yön. 
Cinemawgraphy: Mark Benjamin Kurgu 
Edi ring: Emir L11is Müzik Music: Pa11/ 
Miller Oyuncular Casr: Sat�I \Villiams, 
Sonja Sohn, Bonz Ma/one, Bea11 Sia 
Yapımcılar Producers: Henri i\1. Kessler. 
Alarc Levi n & David Peipers Yapı m 
Producrion Co.: Of/Line. 601 \Veıt 26th 
Street, l lth Floor, New York NY 10001 ,  
USA; Phone: 1 2 12  989 44 95 ;  Fax: 1 212 
989 67 23 Dünya Hakları Exporr Agem: 
Trimr�rk Pict11res, 2644 30th Street. Salila 
Monica, Califomia 90405-3009. USA; Phone: 
1 3 10 3 1 4 30 60: Fax: 1 3 1 0 399 1 5  70 

1 997 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 /00' 

• Özgün ve yetenekli bir 
rapçi/ozan olan Ray Joshua, Dodge 
City olarak bilinen, bir savaş alanını 
andıran sosyal konutlarda mahsur 
kalmıştır. Önemsiz bir uyuşturucu 
suçlamasıyla tutuklanan Ray başkent 
hapishanesine yollanır. Oradayken 
kurtuluşu, mahkumlara kendilerini 
ifade dersleri veren ve kendilerini 
tanıyıp yeteneklerini geliştirmelerine 
yardımcı olan genç ve güzel şair 
Lauren Beli'de bulur. Ona dayatılan 
çevreye karşı silah olarak zekasını 
ve sözel yeteneğini kullanan Ray, 
hapiste ve dışarıda ayakta kalmayı 
başarırken, yitik kuşağının da sesi 
haline gelir . . .  

Washington D.C.'nin 
güneydoğusundaki zengi 
gettosunda ve şehir 
hapishanesinde, drama verite 
anlayışıyla çekilen SLAM, kendisini 
bir kadının aşkı ve "slamming"teki 
(Amerika' da giderek yaygınlaşan 
bir şiir/rap karışımı) olağanüstü 
yeteneği aracılığıyla keşfeden bir 
adamın öyküsünü anlatıyor. Belki 
bu fi lme böylesine hoş bir gerçekçi 
ton ve samirniyet getiren, 
yönetmeni Levin'in geçmişteki 
deneyimleri, ya da birlikte çal ıştığı 
kişilerdir. Senaryo yazımını ve 
yapımcılığı paylaşanlar arasında 
Richard Stratton (Prison Life 
dergisinin editörü ve yayıncısı) ile, 
genç bir adamın mücadelesinin bu 
duygu yüklü, gerçekçi öyküsünde 
başrollerde çok etkileyici biçimde 
oynayan Saul Willams ve Sonja 
Sohn da bulunuyor. "HBO için bir 
belgesel üzerinde çalışırken, 
hapishanede rastladığımız, 
saçmasapan uyuşturucu 

suçlamalarından hüküm giymiş 
bütün o çocukları düşündüm. 
Sonra aklıma Bonz Malone geldi. 
Biri ona bir şans tanımasaydı, 
kendini bir yazar olarak ifade 
etmek yerine hapiste yatıyor 
olabilirdi. Sonunda da aklıma 
Bonz'un birkaç gün önce beni 
götürdüğü, New York'taki 
Nuyorican Poets Cafe ve Saul 
Will iams'ın oradaki müthiş 
performansı geldi. Birdenbire 
kafama dank etti: SLAM. Yetenekli 
bir genç basit bir uyuşturucu 
suçlamasından hüküm giyer; onu 
takip edip adalet sisteminin kara 
deliğine gireriz, ve o orada bir 
şekilde kendi sesini keşfedip, 
sahnede, iki gün önce gördüğüm 
türden bir şi irsel "slam" 
sanatçısına dönüşür. SLAM, kendi 
üslubumu kullanıp, kendi 
istediklerimi yapıp, inanılmayacak 
kadar yetenekli kişilerle 
çalışabildiğim bir filmdi." -
Marc Levin 

• Ray Joshua, an original, gifred 
young rapper/poer, is trapped in a 
war zone housing projecr known as 
Dodge Ciry. When Ray is arresred 
on a perry drug charge, he is senr ro 
D.C. jai l .  While rhere, he finds his 
salvarian in L'luren Beli, a beauriful 
female poer reaching a self
expression class for inrnares who 
helps him ro undersrand and 
culrivare his ski ll .  Using his wirs 
and his dazzling verbal ralenr as 
weapons againsr the bruraliry of his 
forced surroundings, Ray learns ro 
survive borh in and our of jail while 
giving voice ro the pain of his losr 
generarion . . .  

Made in drama veri te s tyle on locarion 
in rhe gherro of sourheasr 
Washingron, D.C., and ar the ciry 
jai l ,  SLAM rells rhe srory of a man 
who discovers himself through rhe 
love of a woman and through his 
exrraordinary ralenr ar "slamming" 
a combination of poerry and rap 
which is exploding across America. 
Perhaps ir' s direcror Levin's past 
experience rhar brings such a welcome 
rone of audıenriciry and rrurh ro the 
film. Or perhaps ir's the ralenr that 
collaborared wirh him. His co-wrirers 
and co-producers include Richard 
Seranon (ediror and publisher of 
Prison Life magazine), and Saul 
Will iams and Sonja Sohn, who are 
also the lead acrors and are norhing 
shorr of bri l l ianr in this charged and 
realisric clıronicle of a young man's 
srruggle. "I rhoughr abour all the 
kids we'd mer in prison on bullshir 
drug charges while I was working on 
a documenrary for HBO. Then I 
rhoughr abour Bonz Malone. If 
sameone lıadn'r give him a break, he 
mighr well be serving rime insread 
of expressing himselfas a wrirer. 
Finally I recalled the "Grand Slam" 
Bonz had !ed me ro a few days earlier 
ar the Nu yarican Poers Cafe in New 
York, and the anıazing performance 
of Saul Williams. Suddenly ir hir me 
- SLAM. A ralenred young guy gers 
busred on a smail drug charge; we 
follow him i mo the black hole of rhe 
criminal jusrice system, where 
somehow he discovers his voice and 
emerges as an arrisr on srage ar a 
poerry slam, jusr !ike I' d seen rwo 
days before ar rhe Cafe. SLAM was a 
film I could make my way, my sryle, 
using incredible ralenr." - Marc Levin 

MARC LEVIN 
Ünlü bir belgesel 
yönetmenidir. Aralarında 
Discovery Channel için çekti!ıi 
üç saatlik bir dizi olan "CIA: 
America's Seeret Warriors"la 
(.1 997) aldı!ıı Dupont 
Odülü'nün de bulunduğu 
birçok ödül kazandı. "Gang 
War: Bangin' in Little Rock" 
( 1 994) adlı çalışması HBO'da 
gösterildi ve Kabioiu Yayın 
ACE Ödülü'nü aldı. 1 998 
Sundance Film Festivali'nnde 
Büyük Ödül'ü kazanan SLAM 
( 1 997), ilk konulu uzun metraj lı 
fılmidir. 

A famous documenrary 
fılmmaker, he has won 
numerous awards for his work, 
i ncluding a recenr Duponr 
Award for a rhree-hour series, 
"CIA: America's Seeret 
Warriors" ( L 997), he made for 
the Discovery Channel. H is 
"Gang War: Bangin' in Lirrle 
Rock" ( 1 994) was screened on 
HBO and won a Cable ACE 
Award. SLAM ( l 997), winner of 
rhe Grand Prize ar rhe L 998 
Sundance Film Festival, is his 
fırsr fearure film. 
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SAVAŞ TiYATROSU 
TEATRO DI GUERRA 

REHEARSALS FOR WAR 
Yönetmen Director: illario !ılartorıe 
Senaryo Screen play: Ma rio Martorıe 
Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Pa1q11ale Ma ri Kurgu Editing: Jacopo 
Q11adY1 Müzik Music: Giarıcarlo /ll me/li 
Oyuncular Cast: A ndrea l?enzi. Amw 
Borıai11to. laia Forte, Roberto de Franmco. 
Mano Baliarıi. Torıio Servii/o Yapımcılar 
Producers: A llge/o C11rti. A lldrea Geehipimi & 
Kmni1 Smith Yapı m Producrion Co.: 
L11cky !?ed, Via A.  Baiamonti 1 O, 00 19 5 
Rame. ITA L Y: Pholle: 390 6 37 35 22 96: 
Fax: 390 6 37 35 23 1 0: Teatri Ulliti, 
ITALY Dünya Hakları Export Agent: 
Chri1ta Sm·edi, Staffehtram 8, Cl-1-8045.  
S \'(1/TZEI?LAND: Phone: 41  I 201 II 5 1 ; 
Fax: 4 1 1 20 1 1 1 5 2 

1 998 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 0 '  

• 1 994. Savaş eski Yugoslavya'da 
üç yıldır sürmektedir. Napol i l i  
genç bir aktör ve tiyatro 
yönetmeni olan Leo, savaştan 
önce tanıştığı bir tiyatro 
yönetmeninin başında bulunduğu 
Saraybosna'daki küçük bir 
tiyatroda sahneleyeceği yapımın 
provalarına başlamaktadır. 
Aiskilos'un kuşatma altındaki bir 
kenti ve iç savaşı konu alan antik 
tragedyası Thebai'ye Karşı Yedi 
Komutan, Napeli 'nin eski bir 
mahallesi olan Quartieri 
Soagnoli 'nin merkezindeki yarı 
harap bir tiyatroda 
sahnelenecektir. Oyun provaları 
ile gerçek birbirine karışır. 
Oyuncuları tan ır  ve onların 
yaşamlarını öğreniriz. Topluluğun 
mali sorunları vardır; ancak Leo 
sonunda bunları çözmeyi başarır. 
Bu arada başka sorunlar çıkar: 
Antigene'yi oynayan Luisel la'ya 
çok cazip bir film tekl ifi gelir; 
bunu fırsat bilen topluluğun 
prodüktörü Leo'ya, Luisa'nın 
yerine bu rolü aktris Sara 
Cataldi'yi oynatması için baskı 
yapar. Leo ise Sara'nın bu role 
uygun olmadığını düşünmektedir. 
Leo'nun tavırlarında son iki hafta 
boyunca büyük değişikl ikler 
olmasına rağmen, provalar 
kostürnlü provaya kadar devam 
eder. Kostürnlü provanın 
ardından tüm ekip olayı 
kutlamakta ve Saraybosna 
yolculuğunu planlamaktadır. 
Ancak Leo ortalarda yoktur . . . .  

• 1 994. The war in former 
Yugoslavia has been on for three 
years. Leo, a young actor and stage 
director in Naples, is smrring to 
rehearse a producrion he is ro 
presenr in a smail Sarajevo rheatre 
headed by a smge d irector whom he 
had mer before rhe war. Seven 

Against Thebes, rhe Aeschelean 
d rama of anriquiry, is being 
rehearsed in a half-ruined rheatre in 
the heart of Quartieri Soagnol i ,  the 
ancienr fo lk quarrer of Naples, and 
is abour a besieged ciry and civil 
war. Thearre rehearsals and real i ty 
mix. We meer rhe individual 
members of rhe casr and learn 
about rheir  lives. The ensemble is 
facing fınancial problems, bur Leo 
fınally manages to resolve rhem. 
Another problem crops up when 
Luisella, who plays Anrigone, 
receives an enricing fi lm role and 
rhe ensemble impresario urges Leo 
ro replace her with Sara Caraldi,  a 
srar whom Leo does not consider 
suirable for rhe parr. However, 
rehearsals conrinue righr up to rhe 
dress rehearsal ,  even rhough Leo's 
behaviour has changed 
conspicuously during the pasr rwo 
weeks. Afrer rhe dress rehearsal rhe 
whole ensemble is  celebraring and 
plan n ing rheir rrip to Sarajevo. Bur 
Leo is missing . . .  

MARIO M ARTON E  
1 959'da Napeli'de doğdu. 
1 977' de tiyatro yönetmeni 
olarak çalışmaya başladı. Iki yıl 
sonra "Falso Movimento 1 
Yanlış Hareket" adlı topluluğu 
kurdu ve oyuncularıyla pek çok 
avangard oyun sahneye koydu. 
1 984'te 1 7. Yüzyıl Napeli'si 
üzerine "Nella citta 1 Barok 
Kentte" adlı 1 6  mm'lik kısa 
metraj lı bir film çekti. ilk uzun 
metrajl ı  filmi, 1 99 1  yılında 
çektiği ve 1 992'de Uluslararası 
Venedik Film Festival i'nde Altın 
Aslan'ı kazanan "Morte di un 
matamatico Napeletane 1 
Napolili Bir Matematikçinin 
Ölümü"dür. Ikinci filmi "Rasoi 1 
Traş Bıçakları" aynı başlıklı 
tiyatro oyunundan esinlenerek 
çekilmiştir. 1 993 yılında "Lucio 
Amelia 1 Terrae Motus" ve 
"Veglia" adlı belgeselleri 
çekmiştir. Bir sonraki fi lmi 
"Amore molesto 1 Acılı Aşk" 
1 995 yılında Cannes Film 
Festival i'nde yarışma filmleri 
arasında yer aldı. 1 996'da, 
Cezayir'de çölde yaşayan 
mültecileri konu alan "Una 
storia Sharawi 1 Bir Sharawi 
Öyküsü" adlı belgeseli çekti. 
1 997 yılında çok bölümlü ortak 
bir fi lm olan "1 Vesuviani"de 
"La salita 1 Tırmanış" öyküsünü 
çekti. 

Born in 1 959 in Naples. He 
srarted as srage direcror in  1 977. 

Two years larer he esrablished 
the ensemble " Falso Movimenro 
1 False Move" and srudied 
several avantgarde plays wirh his 
acrors. I n l 984 he m ade a shorr 
fılm "Nella c ina 1 In the 
Baroque Ci ry" abour 17 rh 
century Naples, on 1 6  nı m fı l ın .  
He nıade his fearure fı lm debur 
in 1 9 9 1  wirh "Morre di un 
maramarica Napolerano 1 The 
Dearh of a Naples 
Marhemarician" which was 
awarded the Golden Lion in 
Yenice in 1 992.  His nexr fılm 
"Rasoi 1 Razor Blades" is based 
on the rhearre play of the same 
rirle; he rhen made rhe 
documenraries "Lucio Amelia 1 
Terrae Morus" and "Veglia" 
(borh in 1 993). His nexr fearure 
fılm "Amore molesro 1 Painful 
Love" was presenred in 
comperir ion ar rhe Cannes I FF 
1 99 5 .  In 1 996 he made the 
documenrary "U na sroria 
Sharawi" abour refugees who live 
in rhe Algerian deserr. In 1 997 
he d irecred the srory "La salira 1 

The Cli mb" for the collecrive 
f ı lm "I Vesuviani 1 The 
Vesuvians". 
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AŞK ŞEYTANDIR 
LOVE IS  THE DEVIL 
Yönetmen Director: john Maybury 
Senaryo Screenplay:john Maybury 
Görüntü Yön. Cinematography:john 
Malhieson Kurgu Edi ring: Danie/ Goddard 
Müzik Music: Ryuichi Sakamo/o 
Oyuncular Cast: Derekjacobi, Daniel 
Craig, Tilda Swinlon, Adrian Scaı·borough, 
Karljohmon. Annabel Brooks Yapımcı 
Producer: Chiara Menage Yapı m 
Production Co.: BFI Produclion, 29 
Ra1hbone SJreeJ, London IV 1 P 1 AG, 
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  636 55 87; Fax: 
44 1 7  ı 580 94 56: Pret11iere Heım, 
FRANCE; Parlners in C rime, ENGLAND 
Dünya Hakları Export Agent: BFI 
ProdriCiion. 29 Rathbone S free/, London \YI/ P 
2LN, E GLAND; Phone: 44 1 7 1  957 89 
09; Fax: 44 1 7 1  580 58 30 

ı 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Parlak bir sanatçı ile onun aşığı 
ve (en yoğun duyguları içeren, en 
tanınmış bazı resimlerinin) ilham 
perisi olan bir erkek arasındaki 
son derece karmaşık i l işki, 
sanatın, aşkın ve seksin tehlikeli 
bir biçimde kesiştiği alanı 
araştırmakta. Bu iki adam, Francis 
Bacon'ın Grand Palais'de 1 97 1 'de 
sergilenen başarı l ı  
retrospektifınden önce, basit 
hırsız Dyer' ın Bacon'ın 
stüdyosuna kelimenin tam 
anlamıyla düşmesiyle 
tanışmışlardır. Bacon'ın 
çevresindeki sanatçı takımı, 
kendini satan oğlanlar ve ayyaşlar 
onun ilgisini çekmek için 
yarışırken, Dyer yavaş yavaş alkol 
ve uyuşturucu batağına saplan ır . . .  

• The powerfully complex 
relarionship berween rhe 
flamboyanr arrisr and rhe man who 
became his !over and m use (for 
some of his most intense and 
celebrated painrings), explores the 
rerrirory where arr, love and sex 
dangerously collide. Before Francis 
Bacon's triumphanr 1 97 1  
rerrospecrive ar rhe Grand Palais, 
the two men meet when pecry 
burglar Dyer l i terally drops i mo 
Bacon's studio. As Bacon's coterie 
of arrists, renr boys and drunks 
compete for his arrenrion, Dyer is 
gradually bled dry by drinks and 
drugs . . .  

JOHN MAYBURY 
25 Mart 1 958'de Londra'da 
doğdu. "Jubilee 1 Kutlama", 
"The Last of England 1 
Ingilizierin Sonuncusu" ve 
"War Requiem 1 Savaş Ağıtı" 
filmlerinde Derek Jarman'la 
birlikte çalıştı. 1 984 yılından bu 
yana kısa metrajlı filmler 
çekmektedir. 

Born on 25 March 1 958 in  
London. He worked with Derek 
Jarman in "Jubi lee", "The Last 
of England" and "War 
Requiem". Since 1 984 he has 
been di reecing shorr fılms. 

F i lmleri 
Filmography 

1 984 Big Love (short kısa film) 
A u ln·vitıttio1ı to Disasler 
(short kısa film) 
Glisteniug with Energy 
(shorr kısa film) 
Pegmı Idolatry 
(shorr kısa film) 

1 986 Totures !hat Laugh 
(shorr kısa film) 

1 987 Unioll}llckiug Up 
(shorr kısa film) 

1 988 L 'inseperazione 
(short kısa film) 

1 989 Shıet1d O'Comıor 
(shon kısa film) 
Tbe Value of lguomuce 
AbSin·d (short kısa film) 

1 990 Milleuium (shott kısa film) 
1 9 9 1  Tmmel of Love 

(shorr kısa film) 
1 992 Maıı lo Mmı (TV) 

p,·emonition of Absurd 
(shorr kısa film) 
Perve1·sio11 hı Sexual 
Persoıwe (shorr kısa film) 

1 993 Remembrmıce ofThiııgs 
Fas/ (shon kısa film) 

1 998 Love is the De·vil 
Aşk Şeyrandır 
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ALMANYA GERMANY 

KOMEDYEN ŞARKlClLAR 
COMED/AN HARMONISTS 
Yönetmen Director:joseph Vilsmaier 
Senaryo Screenplay:Joseph Vilsmaier & 
K/am Richler Görüntü Yön. 
Cinematography: joseph Vilsmaier Kurgu 
Editing: Peter R. Adam Müzik Music: 
Harald Kloser Oyuncular Casr: Ben Becker, 
H ei no Ferch. U/rich Noethen. Heinrich 
Schafmeisıer. Max Tidof, Ka i Wiesinger, Meret 
Becker Yapımcı Producer:Joseph Vilsmaier 
Yapım Production Co.: Perathan Film-11nd 
Fermeh GmbH, BavariafilmplaiZ 7, 0-8203 1 
Geiselgasleig, GEI?MANY: Phone: 49 89 64 
99 3 1  42: Fax: 49 89 64 99 29 23 Dünya 
Hakları Expor< Agen<: Ba11aria Film 
lnlematioıınl. Bawıriafilmplatz 8. D-8203 1 
Geiselgamig, GERMANY: Phone: 49 89 64 
99 35 06: Fax: 49 89 64 99 37 20 

1 997 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 126' 

• 1 927'de Berlin'deki hayat 
şiddetli bir ekonomik krizin ve 
ciddi bir işsizlik artışının 
gölgesindeydi. Yetenekli ve beş 
parasız bir müzisyen ve tiyatro 
öğrencisi olan Harry 
Frommermann, bir ilham anında, 
popüler bir repertuar üzerine 
çalışacak bir vokal grubu kurma 
kararı alır. llanrna onlarca şarkıcı 
cevap verir ve hepsi birden genç 
adamın yaşadığı küçük, soğuk çatı 
katının merdivenlerinde toplanrrlar. 
Ama bunların hiçbiri onun aradığı 
gibi değildir. Içeri Robert Biberti 
adındaki hırslı kafe şarkıcısı 
girdiğinde, Harry'nin ümitsizliği son 
bulur. Çok geçmeden, Polonyalı 
eski bir opera şarkıcısı olan Roman 
Cycowski, yedi dil konuşan 
"ehlikeyf' Eric Abraham Collin, 
eski Bulgar subayr ve kadın avcrsr 
Ari Leschnikoff ve 1 9  yaşındaki 
piyanist Erwin Bootz da gruba 
katr lırlar. Aylar süren provalar ve 
disiplinli çalışma, bu altı egosantrik 
solocu şarkrcryr h izaya getirir. 
Önüne geçilemez bazı 
gerginliklerin ardından, ilk 
konserleri başdöndürücü bir başarı 
kazanır; artık yoğun bir 
programları vardır. Büyük 
başarıları, o sırada Almanya'da 
gerçekleşen siyasi değişimleri 
gözardı etmelerine neden olur. Ne 
Nazi Partisi'nin resmi anti-Semitik 
politikası, ne de otoritelerin açık 
ültimatomu, grubun üç Yahudi 
üyesi arasında bir panik 
yaratmaz . . .  

Joseph Vilsmaier'in yönetmen ve 
görüntü yönetmeni olarak bu 

yedinci fi lmi ,  çok sayıdaki müzikli 
sahnesi, görsel enerjisi ve perde 
arkası dramasryla, büyük 
Hol lywood müzikal lerin in klasik 
şablonunu izliyor. H itler'in 
yükselişinden önce efsaneleşen 
altı müzisyenlik bir grubun gerçek 
öyküsü üzerine kurulu olan 
KOMEDYEN ŞARKICILAR, 
grubun orijinal hit'lerin in master 
kopyalan dij ital olarak yeniden 
elden geçirilmiş kayrtların ı  
kullan ıyor. Film, Almanya'daki 
sinemalarda büyük bir başarı elde 
etti. 

• Life in Berlin  in 1 927 was 
overshadowed by deep economic 
erisis and a drastic rise in 
unemploymenr. Harry 
Frommermann, a ralenred, 
penni less musician and drama 
srudenr, decides, in a sudden 
moment of inspirarion, ro start a 
vocal group that wil l  specialize in 
popular repertoire. Tens of singers 
answer his advert, all crowding 
rogerher on the staircase leading up 
ro the riny, frozen arric in which he 
l ives, bur none fır the bi l l .  His 
despair vanishes the moment 
Robert Biberti ,  an ambirious cafe 
singer, bursrs in .  Soon, Roman 
Cycowski - a former opera singer 
from Poland, Eric Abraham Coll in 
- a "bon vivanr" who speaks seven 
languages, Ari Leschnikoff - a 
former Bulgarian army offıcer and 
ladies' man, and the 1 9-year-old 
pianisr Erwin Boorz join the group. 
Long monrhs of rehearsals and 
hard, disciplined work rame the six 
egocenttic soloisrs. Afrer 

unavoidable rensions, in rheir fırsr 
concert they aclıieve a dizzying 
success which leads to a crowded 
performance schedule. Tremendous 
success bl inds rhem to che polirical 
changes taking place at the time in  
Germany. The offıcial anri-Semi ric 
policy of the N azi Party doesn't 
ereare a panic among the three 
Jewish members of the group, nor 
does the aurhorities' unequivocal 
ultimatum . . .  

Joseph Vilsmaier's sevench fi lm as 
d irector-cinematographer follows 
the dassic formula of the great 
Hollywood musicals, i ncluding 
plenry of musical numbers, visual 
energy, and behind-the-scenes 
d rama. Based on the real story of a 
group of six musicians which 
became legendary before Hitler' s 
rise to power, COMEDIAN 
HARMONISTS urilizes digitally 
remasrered recordings of che 
group' s original hi ts. The fi lm was 
a big success in rhearers in 
Gerınany. 

JOSEPH VILSMAIER 

I 939'da Münih'de dogdu. 
Teknik fotografçıl ık egitimi 
gördü ve 1 953'ten 1 96 1 'e 
kadar bu işte çal ıştı. Bir yandan 
da Münih Konservatuvarr'nda 
müzik - ve agırlıklı olarak 
piyano - ögrenimi görüyordu. 
1 96 1 '  de kameraman olarak 
Bavaria Film'e katıldı. 1 972'de 
görüntü yönetmeni olarak 
çalışmaya başladı. 1 988' de 
kendi yapım şirketi Parathon 
Films'i kurdu ve yönetmen 
olarak ilk filmi "Herbstmilch 1 
Güz Sütü"nü ( 1 988) çekti. Film 
Almanya'da büyük bir gişe 
başarısı elde etti ve birkaç ödül 
kazandı. Sonraki filmleri "Rama 
Dama" ( 1 990), "Stalingrad" 
( 1 992) ve "Schlafes Bruder 1 
Uyku Kardeşi" ( 1 994) de aynı 
derecede büyük başarılar elde 
etti. 

Born in 1 939 in Munich. He 
was rrai n ed and worked as 
rechnical phorographer from 
1 95 3- 1 96 1 ,  simulraneously 
srudying music, mainly rhe 
piana, ar the Munich 
Conservaroire. In 1 96 1  he jained 
Bavaria Film as a cameraman. In  
1 972 he srrared working as a 
direcror of phorography. In  
1 988 he esrablished his 
producrion company, Pararhan 
Films, and made his debur as 
fılm direcror wirh "Herbsrmilch 
1 Aurumn Milk" ( 1 988). The 
fılm became a rremendous box 
office success in Germany and 
wan several awards. His 
fallawing fı lms, "Rama Dama" 
( 1 990), "Sralingrad" ( 1 992) and 
"Schlafes Bruder 1 The Brorher 
of Sleep" ( 1 994) enjayed similar 
success. 
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• Neredeyse ölümüne sebep 
olan bir silahlı çatışmadan 
kurtulan caz saksofoncusu lzzy 
Maurer artık çalarnamaktadır ve 
depresyona girer. Şimdi yapımcı 
Philip Kleinman'la birlikte olan 
eski karısı Hannah, beklenmedik 
bir şekilde ortaya çıkıp ona 
bakmaya başlar. lzzy, Güney 
Manhattan'ın sokaklarından 
birinde bir yabancının cesedini 
bulur ve öldürülen adamın 
bavulunu alır. Bavuldan, üstünde 
bir telefon numarası yazan bir 
peçete i le içinde mavi bir ışık 
saçan ve iyileştirici özelliklere 
sahip gizemli bir taş bulunan bir 
kutu çıkar. Telefon numarası onu 
genç bir aktris olan Celia Burns'e 
götürür, ve taşın büyülü etkisi 
altında, birbirlerine delice aşık 
olurlar. Celia, "Pandora'nın 
Kutusu"nun bir yeniden 
yapımında Lulu rolünü üstlenince, 
o ve lzzy birkaç günlüğüne diye 
ayrı lırlar. Ama taşı arayanlar 
vardır ve lzzy kaçırıl ıp tehditkar 
antrepolog Dr. Van Horn 
tarafından sorguya çekildiğinde, 
öykü karanlık ve şaşırtıcı bir 
yöne, lzzy'nin ruhundaki 
Pandora'nın Kutusu'na doğru 
sapar . . .  

"Roman yazarı-senarist Paul 
Auster'in tek başına 
yönetmenliğini üstlendiği bu i lk 
filmin, kara fi lm benzeri tonuna 
uyan hüzünlü, şairane ve sevdalı 
bir havası var." -
Michael Wilmington 
(Chicago Tribune) 

• Survivor of a near-faral shooring 
in a nighr club, jazz sa.xophonisr 
Izzy Maurer can no longer play and 
he falls i neo a depressiofn. His ex
wife Hannah, now arrached to 
producer Philip Kleinman, curns 
up unexpeccedly  ro rake care of 
him. Izzy scumbles across che body 
of a srranger in che sereers of lower 
Manharcan and winds up wirh che 
murdered man's briefcase. In  ir  he 
fınds a napkin wirh a relephone 
number on ir and a box that 
concains a mysrerious srone rhar 
emi es a blue l ighr wirh healing 
propercies. The phone number 
leads him ro Celia Burns, a young 
accress, and under che magical 
i nfluence of che scone, che rwo of 
rhem fal !  deeply in love. When 
Celia is  casr as Lu! u in a remake of 
"Pandora's Box", she and Izzy 
separare for whar they rhink wil l  be 
jusr a few days. B ur people are 
looking for the srone, and when 
Izzy is abducced and inrerrogared 
by che menacing anrhropologisr 
Dr. Van Horn, che scory rakes a 
dark and surprising curn - inco the 
Pandora's Box of Izzy's so u! . . .  

"The solo d i recrorial debut of 
novelist-screenwriter Paul Auster 
has a wistful, poetic lovescruck feel 
ro go wir h irs film noirish co ne." -
Michael Wilmingcon 
(Chicago Tribune) 

PAUL AUSTER 
1 947'de New Jersey'de, 
Newark'da doğan sanatçı, en 
çok New York Üçlemesi'nin 
yazarı olarak tanınır. Edebiyat 
kariyerine şair olarak 
başlamıştı. Şiirlerinin en 
kapsamlı derlernesi olan 
Disappearances: Selected 
Poems 1 970- 1 979 1 
Kayboluşlar: Seçme Şiirler 
1 970- 1 979, 1 988'de 
yayımlandı. l ik  düzyazı kitabı 
The lnvention of Solitude 1 
Yalnızlığın Keşfi'ydi ( 1 982). l ik  
romanı City of Glass 1 Cam 
Kent 1 985'te yayımlandı. Bu 
kitap Ghosts 1 Hayaletler 
( 1 986) ve The Lock ed Room 1 
Kilitli Oda (1 987) ile birlikte 
New York Uçlemesi'ni 
oluşturdu. 1 990 tarihli kısa 
öyküsü Augie Wren's 
Christmas Storr, 1 Augie 
Wren'in Noel Oyküsü, Wayne 
Wang'in filmi "Smoke 1 
Duman" ( 1 995) için yazdığı 
senaryonun temelini 
oluşturuyordu. "Biue in the 
Face 1 Mosmor"da ( 1 995) 
Wang'le bir kez daha işbirl iği 
yaptı: senaryoyu yazdı ve bu 
filmi Wang'le birlikte yönetti. 
KÖPRÜDEKI LULU ( 1 998), 
tek başına yönetmenliğini 
üstlendiği ilk filmdir. 

Born in Newark, New Jersey in 
1 947,  he is best known as the 
author of The New York 
Trilogy. He began his l i terary 
career as a poet. Disappearances: 
Selected Poems 1 970- 1 979, the 
most comprehensive collecrion 
of h is poerry, ap peared i n 1 988. 
H is fı rst book of prose was The 
lnvenrion of Solirude ( 1 982). He 
published his fı rst novel, City of 
Glass, in 1 985 .  Together with 
Ghom ( 1 986) and The Locked 
Room ( 1 987), it formed The 
New York Trilogy. Ausrer's 
1 990 short srory Augie Wren's 
Christmas Story became the 
basis for his screenplay for 
Wayne Wang's fil m  "Smoke" 
( 1 995). He collaborated with 
Wang again - as writer and co
direcror on "Biue in the Face" 
( 1 995). LULU ON THE 
BRIDGE ( 1 998) is his fı rsr solo 
fearure. 
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BiR  PALYAÇONUN ÖNÜNDE 
LARMAR OCH GÖR SIG TILL 

IN THE PRESENCE OF A CLOWN 
Yönetmen Direcror: Ingmar Bergman 
Senaryo Screenplay: Ingmar Beı-gnum 
Görüntü Yön. Cinemarography: Per 
Norin, Per Sımdin, Raymo11d Wet11111C7lliiv & 
S veTl-Ake Visin Kurgu Edi ring: Sylvia 
lngmarJJ0/1 Müzik Music: Franz Schubert 
Oyuncular Casr: Börje Ahlstedt. Marie 
Richardso7l. Eriand Josephso7l, Perni/la Augmt, 
Agneta Ekmanner Yapı m Production Co.: 
SVT Drama, S-105 10 Stockholm, SWEDEN; 
Phom: 46 8 784 74 00; Fax: 46 8 661 12  
31 ;  Sveriges Television, SWEDEN Dünya 
Hakları Export Agent: SVT Drama. S-
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• 1 925. 54 yaşındaki, pembe 
yanaklı Cari Akerblom, 
Uppsala'daki Akademiska 
Hastanesi'nin psikiyatri bölümünde 
yatan bir hastadır. Egzantrik bir 
mucit olan Cari, nişanlısı Pauline 
Thibault'u öldüresiye dövmeye 
kalkınca hastaneye yatırı lmıştır. 
Kafasını Franz Schubert'e takmış 
olan adam, bu ünlü bestecinin 
frengiden öleceğini öğrendiği anda 
neler hissetmiş olabi leceği 
konusunda psikiyatrına fikirler 
yürütmektedir. Çok sayıda gerçek 
ya da düşsel konuşmanın, bu 
arada Rigmor adında gizemli beyaz 
bir palyaçonun kabusu andıran 
ziyaretinin ardından Cari, 
Profesör Osvald Vogler adındaki 
bir başka hastayla birlikte 
çekecekleri bir fi lm projesinin 
hayal ini kurmaya başlar. 
Aktörlerin beyazperdenin 
arkasında durup görsel sahnelerle 
senkronize bir biçimde fı lmin 
diyaloglarını seslendirecekleri, 
dünyanın ilk "canlı sesli" fi lmini 
çekeceklerdir. Schubert i le 1 9. 
yüzyıl ın tanınmış bir fahişesi 
arasında geçen kurmaca bir 
karşılaşmayı anlatan "Mutlu Kızın 
Sevinci" adlı sessiz bir filmi uyarlar 
ve şovlarıyla yola koyulurlar. 
Filmi n i lk gösterimi teknik açıdan 
bir facia olur; ancak Cari ile 
Osvald bunu bir tiyatro zaferine 
dönüştürürler. Derken, karanlık 
güçler devreye girer. Yaşamda 
başarı elde etmek o kadar kolay 
değildir . . .  

Fi lm yapımcılığın ın ve tiyatronun, 
her iki dalın da tartışmasız 
ustalarından biri tarafından 
gerçekleştirilen kara mizah yüklü, 
aynı zamanda da tedirgin edici bir 
tahl i l i .  . . Görsel açıdan, daha 
önceki yapıtlarının pek çoğundan 
farklı olmasına karşın, B IR 
PAL YAÇONUN ÖNÜNDE ile 
Bergman, usta bir senaryo yazarı 
ve oyuncu yönetmeni olarak 
yaşam ile tiyatro arasındaki i l işkiyi 
ele alıyor. 

• 1925 .  Rosy-cheeked, 54-year
old Cari Akerblom is a patienr i n  
the psychiatric ward of  Akademiska 
Hospiral in Uppsala. An eccentric 
i nvenror, Cari was incemed after 
having anempted to beat to dearh 
his fıancee, Pauline Thibault. He is 
obsessed with Franz Schubert and 
speculates for his psychiatrist how 
the great composer must have felr 
when he fı rst discovered he was 
dying of syphi l is. After a number 
of real and imagined conversations, 
i ncluding a nightmarish visiration 
by a mysterious white clown 
named Rigmor, Cari dreams up a 
fi lm project to be underraken with 
anather patienr, Professor Osvald 
Vogler. They wil l  make the world's 
first "l iving talkie", with acrors 
behind the screen speaking the 
fi lm's d ialogue in synchronization 
with irs visual images. They 
concoct "The ]oy of the Joyous 
Gir!", a silenr fi lm about an 
imagined encounrer between 

Schuberr and a famous 1 9th 
century courresan and they rake 
their show on the road. The fi rst 
projectian of rheir movie is a 
technical disaster but Cari and 
Osvald turn it i nro a theatrical 
rriumph. Later, darker forces 
inrervene. Life i tself is not so easi ly 
conquered . . .  

A seatbingiy funny and harrowing 
dissection of filmmaking and the 
theatre by one of the undisputed 
masters of both worlds . . .  Though 
visually different from m uc h of his 
previous ourput, IN THE 
PRESENCE OF A CLOWN shows 
Bergman in his prime as both 
screenwriter and actor's director, 
mediating wryly on l i fe and the 
theatre. 

INGMAR BERGMAN 
14  Temmuz 1 9 1 8'de lsveç'in 
Uppsala kentinde doğdu. Babası 
Lütheran bir papazdı. Stockholm 
Üniversitesi'nde edebiyat ve 
sanat eğitimi gördüğü sırada, 
oyuncu ve yönetmen olarak 
tiyatroyla ilgilendi. Okulu 
bitirdikten sonra bir Stockholm 
tiyatrosunda stajyer-yönetmen 
olarak görev aldı ve bu 
dönemde birçok oyun, kısa 
öykü ve roman yazdı. 1 94 1 'de 
"The Death of Punch" adlı 
oyunuyla tiyatro yönetmeni 
olarak tanınmaya başladı. Ertesi 
yıl i lk uzun metraj lı filmi "Kris 1 
Kriz"i gerçekle�tirdi. O 
zamandan beri lsveç sinemasının 
en sayılan kişisi olarak birbiri 
ardına önemli filmler yönetti. SO 
yıl boyunca gerçekleştirdiği 
yapıtlarla sinema dünyasının 
devleri arasına girdi. 
Filmierindeki tutarlılık, hiçbir 
zaman terketmediği tiyatro 
alanında da süregelmiştir. 

Born in Uppsala, Sweden on 
1 4  July 1 9 1 8. H is farher was a 
Lutheran pastor. He became 
involved in the rheatre, as an 
actor and director, at the 
U niversity of Stockholm, where 
he srudied l i terarure and art. 
After graduarion he became a 
crainee-director at a Stockholm 
thearre, and during dıat period 
wrote a number of plays, shorr 
stories and novels. W ith "The 
Death of Punch" in 1 94 1 ,  his 
repurarion as a director in the 
rhearre is esrablished. The 
following year, he d i rected his 
first fearure film "Kris 1 Crisis". 
Si nce rhen he dominared 
Swedish cinema, directing one 
great fi lm afrer another. His  
consisrendy seriking work over 
50 years has made h i m  a giam of 
the cinema. The coherence of his 
work extends to the theatre 
which he has never abandoned. 

Önemli Filmleri 
Selective Filmography 

1 9 53 Gycklamas afton 

Çıplak Gece 
1 95 5  Sommarnattem leende 

Bir Yaz Gecesi Tebessümleri 
1 9 57 Det stımde imeglet 

Yedinci Mühür 
Smultr01ıstallet 
Yaban Çilekleri 

1 96 1 Sasom 1 en spegel 
Aynanın Içinden 

1 96 3  Tystnaden Sessizlik 
1 966 Persona 
1 972 Viskiııgar och rop 

Çığlıklar ve Fısıltılar 
1 978 A utımnı Soııata Güz Sonatı 
1 982 Farnıy och Alexander 

Fanny ve Alexander 
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i RAN-TACiKiSTAN-FRANSA IRAN-T AJI K IST AN-FRANCE MOHSEN �5--E_S_S_i_Z_l_i_K ____________ �--------------------------------� MAKH MALBAF 
1 957'de Tahran'da doğdu. 

SOKOUT Yeniyetmeliğinde Şah karşıtı bir 
Islami örgütün faal üyesiydi ve 

THE SILENCE 
bu yüzden beş yıl hapis yattı. 
Devrimden sonra kurtuldu, bir 
roman ve birkaç kısa öykü yazdı. 

Yönetmen Direcror: 1Hohsen Makhmalbaf 
Senaryo Screen play: /ılohsen Makhmalbaf 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Ebrt�him Ghafori Kurgu Editing: Mohsen 
Makhmalba[Oyuncular Cast: Tahmi11eh 
Normatova, Nadereh Abdelahyeva, Golbibi 
Ziadolahyeva. Hakem Ghassem, Araz M. 
lifohamadli Yapım Production Co.: 
Makbmalbaf Produrtiom. N° 1 a/Jt!nue 45 
Shahrak Dolotabad, Tehran, IRAN: Phone & 
Fax: 98 2 1 3 74 5 7  73: MK2 Productiom, 
Paris. FRANCE Dünya Hakları Export 
Agent: MK2 OifftJJion. 55, me Traversiere. 
75012 Paris. FRANCE: Phone: 33 1 44 67  
30 00; Fax: 33 1 43  4 1  32 30 
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• 1 O yaşındaki kör erkek çocuğu 
Hurşid, Tacikistan'daki küçük bir 
kasabada annesiyle birl ikte 
yaşamaktadır. Babası Rusya'da 
çalışmakta, annesi evi 
geçindirmek için balıkçılık 
yapmaktadır, bu yüzden Hurşid 
uzun süreler boyunca yalnız kalır. 
Keskin işitme duyusu sayesinde, 
geleneksel müzik aletlerin in 
akortçuluğunu yapar. Işe her gün 
otobüsle gider ama, bazen bir 
konuşma ya da bir ses dikkatin i  
çeker ve kendini  şehrin seslerini 
d inlemekten alıkoyamaz. Bir gün, 
otobüsle işe giderken, aşk 
öyküleri seslendiren gezgin bir 
müzisyene hayran kalır. Onu takip 
etmeye çalışır ama kaybolur. 
Sürekli geç kalmasından usanan 
patronu çocuğu kovar. Böylece 
Hurşid müzisyeni aramaya başlar. 
Müzisyen, önce onun adına 
patronuyla konuşarak, sonra da 
birikmiş kirasını ödemek için ev 
sahibine müzik yapmayı önererek 
ona yardım etmeye çalışır. Ama 
yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ev 
sahibi, annesi ile eşyalarını küçük 
bir tekneye koyarken ,  Hurşid 
nehrin kıyısında müzisyenle 
birlikte kalır . . .  

"SESSIZLIK müzikle ve hepimizin 
takip etmesi gereken iç sesle ilgi l i  
bir film. Hurşid geçmiş ya da 
gelecek hakkında düşünmeden, 
içinde bulunduğu anı yaşıyor. 
"Dünyada varolan en önemli şey 
yaşam, yaşam da şimdi demek" 
diyen ünlü Fars şairi Hayyam'dan 

esinlendim. Bu düstur, bizi ölüm 
sonrası için yaşamaya çekmek 
amacıyla, bütün din i  felsefeler 
tarafından reddedilmiştir." -
Mohsen Makhmalbaf 

• Khorshid, a l O-year-old blind 
boy, l ives alone with his morher in  
a l i trle town in Tajikistan. His 
farher is  working in Russia and his 
morher supports rhem by fıshing, 
so Khorshid is  alone for long 
srrerches. Thanks to his acure sense 
of hearing, he works as a tu n er of 
rradirional musical i nstruments. 
He rakes the bus ro work every day 
bur, sometimes a conversation or a 
sound arrracts lıis  arrention and be 
can't help bur lisren to the sounds 
of the ciry. One day, on the bus ro 
work, he is fascinared by an 
i t inerant musician wlıo sings love 
stories. He tries to follow birn, bur 
be gers lost .  His boss, exasperated 
by his constant lareness, dismisses 
him. So, Khorslıid begins to look 
for the musician. The larter offers 
to help him, fırsr by rrying ro 
intercede on his belıalf wirlı his 
boss, rhen by suggesring rhar he 
plays for rhe owner of rlıe house so 
as ro pay his back renr, which he 
has been asking for insistently. Bur 
rhere's norhing he can do. 
Khorslıid srays wirh rlıe musician, 
along the river, where the owner 
has put lıis morher and her 

belongings inro a smail boat . . . 

"SOKOUT is a fi lm abour music 
and rlıe inner voice rhat each of us 

should follow. Khorshid lives for 
rhe moment wirhour thinking 
abour the pasr or tbe future. I was 
inspi red by Khayyam, a famous 
Persian poer, who said: "On Earrh 
l ife is rlıe mosr imporrant rhing 
that exisrs, and l ife means the 
present rime". A maxim rlıar was 
rejecred by all rhe religious 
phi losophies so as ro compel us ro 
l i  ve our l ives in anticiparion of rhe 
sequel to dearlı . "  -
Mohsen Makhmalbaf 

Ayrıca Islamcı Düşünce ve Sanat 
Propaganda Merkezi'ni kurdu. 
lik sinema filmini 1 982'de çekti. 
l ik büyük başarısını birçok 
fesrivalde gösterilen 
"Dastforush 1 Seyyar Satıcı" 
( 1 986) ile kazandı. Sonraki 
filmlerinden bazıları sansüre 
takıldı. Ancak yönetmen 
ülkesinde o kadar meşhurdur ki, 
Makhbalbaf olduğunu iddia eden 
bir adam, çekim yapmak 
isteyebileceğini söylediği bir 
viiiaya yerleşmiş, bu olay da 
Abbas Kiorastami tarafından 
çekilen "Ciose-up 1 Yakın Plan" 
adlı filme konu olmuştur. 

Born in Tehran in 1 957 .  As an 
adolescem he was acrive in an 
ami-Shah lslamic organisation, 
for which he was imprisoned for 
fıve years. Freed afrer rhe 
revolurion, he published a novel 
and several short srories as well as 
founding the Propaganda Cemre 
for lslamic Thoughr and Arrs. 
His cinemaric fılm debut was in 
1 982. His fırsr great success came 
wirh "Dasrforush 1 The Peddler" 
( 1 986), presenred ar several 
inrernarional fesrivals. Some of his 
subsequem works have ended up 
in rhe meshes of rhe censors. 
However, so popular is rhe 
direcror in his counrry thar a man 
daiming ro be Makhmalbaf 
insralled himself in a villa where 
he said rhat he would have l iked 
ro shoor a fılm, and the incidem 
was reporred by Abbas 
Kiarosrami in his fılm "Ciose-up". 

Filmleri 
Filmography 

1 982 Nasooh Repeııts 
Nasuh Tövbe Ediyor 
Tuoo Siglıtless Eyes 
Iki Görmeyen Göz 

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

1 985 Boycotl Boykor 
1 986 The Pecldler Seyyar Sarıcı 
1 988 The Cyclist Bisikletli Adam 
1 989 The Marriage of the B fessed 

Kursanmışların Evliligi 
1 990 Time of Love Aşk Vakti 
1 99 1 O nce U po n A T inıe C inema. 

Evvel Zaman Içinde Sinema 
1 992 The Actor Aktör 
1 994 Sa/am Cinema Selam Sinema 

1 996 Gabbeh Vazo 
A Moment of l11nocerıce 
Masumiyer Anı 

1 998 Sokout Sessizlik 
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iTALYA ITALY 

ELViS VE MARiLYN 
ELV]S & MERILIJN 

EL VIS & MARILYN 
Yönetmen Direcror: llrma11do Man11i 
Senaryo Screen play: llm�tmdo Ma1111i & 
Massi111o Torre Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Renato Tafra·i Kurgu 
Ediıing: U go de RoJJi Müzik Mu sic : Piı•io & 
ll/do de Scalzi Oyuncular Cas ı: Edyra 
0/szowska. Gorafl Naı'Ojec. Gioı·gio Fa/etti, 
Toni Bertorelli.jrdieta Koleva Yap ımc ı 
Producer: E11zo Poreel/i Yapım 
Production Co.: Alia Film - lmtituto L11ce, 
Viale Gorizra, 24c. 001 98 Rome, ITIIL\'; 
Phone: 390 6 854 72 29: Fax: 390 6 853 55 
692 Dünya Hakları Exporı Agent: llchab 
Film. Viale Gorizia. 24c. 00 198 Rome. 
IT AL\'; Phone: 390 6 854 72 29; Fax: 390 6 
853 55 692 

1 998 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 93 '  

• Karpat' lardan kopup gelen buz 
gibi rüzgar Budapeşte 
sokaklarında ısl ık çalarak eserken, 
Elvis Presley ve Marilyn Monroe 
ergenlik çağındaki bir din leyici 
kitlesini şarkılarıyla 
coşturmaktadır. Ancak bu Elvis 
hayatında Memphis'e ayak 
basmamıştır; bu Marilyn ise 
Holywood'un ancak hayal ini 
kurabil ir. Elvis aslında Nicolaj 
adında bir Bulgardır; Marilyn ise 
Romanyalı sarışın l leana. Geçmişi 
karanl ık ltalyan bir menajerin 
düzenlediği taklit sanatçılar 
yarışmasını kazanırlar. Büyük 
ödül, Adriyatik sahil inde turistik 
bir yer olan Riccione'deki 
Crudite Klubü'nde programa 
çıkmak üzere imzalanacak bir 
anlaşmadır. Iki genç insan için 
hayatların ın şansıdır bu. lleana 
sokaklarda çöpçülük yapmakta ve 
hasta annesiyle birlikte 
oturmaktadır. Iki küçük kız çocuk 
babası olan Nicolaj ise Sofya'da 
bir çimento fabrikasında 
teknisyen olarak çalışırken iş 
saatleri dışında da işportacı l ık 
yaparak ek gelir sağlamaktadır. 
Nicolaj i le lleana Riccione'ye 
gitmek üzere hazırken, 
havaalanında pasaportlarıyla ilgi l i  
sorun çıkar. Bu yüzden, ltalya'ya 
Yugoslavya üzerinden karayoluyla 
gitmek zorunda kalırlar. Bu da 
kolay bir yolculuk deği ld ir. l leana 
cinsel saldırıya uğrar; Nicolaj ise 
dayak yer. Sonunda Riccione'ye 
varırlar; yarışma organizatörleri 
tarafından gayet iyi karşılanırlar. 

Provalar da iyi geçer, ne var ki 
şovları ilgi görmez. Onlara yıldız 
olmaları için bir şans daha tanınır: 
salaş bir barda öteki taklit 
sanatçılada birl ikte bir porno 
şova katı lacaklardır . . .  

• E l  vis Presley and Marilyn 
Monroe are driving a ceenage 
audience wild w ith che ir songs . . .  
as an icy wind blows i n  from che 
Carpathians and whistles through 
the sereers of Bucharesr. This Elv i s  
never set foor i n  Memphis and this 
Marilyn can only dream of 
Hol lywood. He is a Bulgarian 
named icolaj and she is  Ileana, a 
blonde from Romania. They are 
w inners of a look-al ike comesr 
organized by a shady Italian 
impresario. First prize is  an 
engagemenc at the Crudite Club in 
R iccione, a rourisc haunc on che 
Adriacic. For chese cwo young 
people it is che dıance of a lifeti me. 
I leana sweeps the sereers and l ives 
wich her sick morher. icolaj , the 
father of two baby girls, works as a 
mechanic in a Sofıa cemenc facrory 
and supplemencs his meager 
ineome sel i ing spare parts after 
hours. He and I leana are all set ro 
leave for Riccione when they run 
i neo passport problems at the 
airport. I nstead, Nicolaj and I lena 
are forced ro take the overtand 
route, by car across Yugoslavia. It 's 
not a smooth trip. Ileana is  sexually 
assaulted and Nicolaj is  beacen up. 
B ur they evencually make i t  ro 
Riccione and are given a polire 

welcome by the canrest organ izers. 
The rehearsals go well bur the 
acrual show is a disaster. They are 
offered anather chance at stardom: 
a porno number w ith some other 
look-alikes in a sleazy joinr . . .  

ARMANDO MANNI 
1 958'de doğdu. Üniversiteden 
ekonomi dalında mezun oldu, 
ancak kariyerine fotoğraf 
çekerek başladı. Fotoğraf 
üzerine bir kitap yayınladı; 
çalışmaları Avrupa'da ve 
Amerika'da sergilendi. SO'Ii 
yıllarda, fotoğraf çekmeyi 
bırakıp !talyan televizyonunda 
yönetmen olarak çalışmaya 
başladı. Iki film senaryosu 
yazdı; pek çok film festivalinde 
gösterilen "L'abbraccio 1 
Kucaklama" adlı kısa metrajlı 
bir film çekti. EL VIS VE 
MARILYN ( 1 998) yönettiği i lk 
konulu uzun metrajlı fılmdir. 

Born in  1 958. He graduated in 
economics but began his 
professional career in 
photogtaphy. He publ ishecl a 
book on photography anel his 
works have been exhibi tecl in 
Europe and the United States. In 
the '80s he left photography to 
work as a d i rector, parıicularly 
for l talian television. He has 
wtitten two seripts and directed 
a shorı, ''L'abbraccio 1 The 
Embrace", which was show n at 
numerous fılm festivals. ELV IS 
& MARILYN ( 1 998) marks his 
d irectorial debut i n  features. 
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FRANSA-ISPANYA-ISVEÇ FRANCE-SPAI N-SWEDEN 

LUMI ERE VE ORTAKLARI 
LUMIERE ET COMPAGNIE 

LUMIERE AND COMPANY 
Yönetmen Director: Sarah MoiJiı 
Görüntü Yön. Cinemacography: Sarah 
Moon & Fredlric u Cia ir Kurgu Editing: 
Roger Jkhlef & Timothy Miller Müzik Music: 
jean-jacqlles i.Lnıeıre Yapı mc ı Producer: 
Fabieıme Servan Schreiber Yapı m 
Production Co.: Cineıeve. 4 Quai des 
Cllestim, 75004 Pariı. FRANCE: Phone: 33 
1 48 04 30 00; Fax: 33 1 48 04 70 38; 
/ge/do Kom11nikazioa. SPAIN: Saren Staemıoıe 
AB, S\f!EDEN; La Sept Arte Dünya 
Hakları Export Agent: Cinetev<, 4 Q11ai des 
Cflestim, 7 5004 Pari!. FRANCE; Phone: 33 
1 48 04 30 00; Fax: 33 1 48 04 70 38 

1 995 1 35 m11ı. 1 Renkli & Siyah-Beyaz 
Color-B&W 1 88' 

• Sinemanın öncülerine coşkulu 
bir selam gönderen bu film, 
aralarında Peter Greenaway, Spike 
Lee, David Lynch, Wim Wenders, 
Zhang Yimou, Abbas Kiarostami, 
Liv U ll man n, John Boor.man, 
Costa-Gavras, vb.'nin de 
bulunduğu 40 çağdaş yönetmenin 
çektiği bir kısa film derlemesi. Bu 
sinemacıların hepsi Lumiere 
kardeşlerin restore edilmiş 
kamerasını kullanarak kendi 
"Lumiere" fi lmlerini çektiler. Bu 
yüzden de Lumiere'lerin yüz yıl 
önce filmlerini çekerken içinde 
bulundukları şartlarda çalışmaları 
gerekiyordu: bir sekans 52 saniyeyi 
geçemeyecekti, çünkü kameraya 
sığan film ancak bu kadarına izin 
veriyordu, ses ve yapay 
ışıktandırma 'kullanılamıyacaktı . . .  

Bulvar tarzı komediden siyasi 
propagandaya, belgesel 
gerçekçiliğinden kostürnlü dramaya 
kadar, LUMIERE VE 
ORT AKLARI'nda dünya, bir kez 
daha derinden şaşırtıcıya, kemikten 
güzele ve sıradana kadar uzanan 52 
saniyelik aktüalite filmleri şeklinde 
kısa kısa resmediliyor. Bu kısa 
filmler her ne kadar tamamen farklı 
mekanlar, yaklaşımlar ve üsiGplar 
sunsa da, hepsi de bir Lumiere 
filminden bir noktaya değiniyor. Bu 
"Lumiere" tarzı sekansların 
aralarında ise, yönetmen Saralı 
Moon'un çektiği, sinemanın 
atalarıyla bugünkü kaşiflerini etkili 
bir şekilde biraraya getiren parçalar 
bulunuyor. Moon, Lumiere 

kardeşlerin elden ele aktarılan 
kamerasını takip ederek, her 
yönetmene en basit görünen ama 
çoğunlukla cevaplanması en zor 
olan soruları soruyor: "Niye film 
yapıyorsunuz?", "Bu projeye niye 
katıldınız?" ve "Sinema ölümsüz 
müdür?". Egzantrik ve eklektik 
LUMIERE VE ORT AKLARI böylece 
yeni bir boyut kazanıyor. 
Yönetmenleri iş başında izlerken, 
kameranın hangi tarafının daha 
büyük bir eğlence sunduğuna karar 
vermek güçleşiyor! Çabalarının 
sonuçları, söyleşiler ve kamera 
arkası görüntüleri, son 1 00 yılda 
sinemacia teknoloji ne kadar 
değiştiyse bile hala esas olanın 
hareket eden resimleri e ifade sanatı 
olduğunu gösteriyor. 

• A lively rip of rhe har ro rhe 
pioneers of rhe moving picrure, this 
film is an anrhology of shorr pieces 
by forry conremporary filmmakers, 
i ncluding Peter Greenaway, Spike 
Lee, David Lynch, Wim Wenders, 
Zhang Yimou, Abbas Kiaroscami ,  
Liv Ullmann, John Boorman, Costa
Gavras, ere. who used a resrored 
camera which had belonged ro rhe 
Lumiere brothers ro make rheir own 
"Lumiere" films. The filmmakers 
were requjred ro work according ro 
the same condirions which prevailed 
ar rhe rime rhe Lumieres made their 
films one hundred years ago: the 
sequence cou.ld not exceed che 5 2  
seconds of film which firs inside rhe 
camera, cou.ld not use sound, and 
could not be arrificially tir . . .  

From slapscick comedy ro potirical 
propaganda, documenrary realism ro 
cosrume d rama, rhe world is 
lleeringiy caprured once agrun in 
LUMIERE AND COMPANY as 
5 2-second single-rake acrualires, 
variously profound, fascinaring, 
comical, beauriful and bana!. White 
rhe shorr films display widely 
varying locarions, approaches and 
sryles, all of rhem do rouch on one 
elernem from a Lumiere fi lm. 
lnrerwoven throughout rhese 
"Lumiere" sequences is rhe 
complemenrary foocage of direcror 
Saralı Moon, effecrively uniring 
cinema's forefarhers and irs 
invenrors of roday. Eccenrric and 
eclecric, LUMIERE AND 
COMPANY is so given an exrra 
dimension by Moon who follows the 
Lumiere brothers camera as ir is 
passed from hand ro hand, asking 
each direcror the ki nd of quesrions 
that sound the simplesr bur are 
ofren rhe most diffıculr ro answer: 
"Why do you make fi lms:>", "Whar 
made you be a parr of this project�" 
and "Is rhe cinema immorraJ:>" 
Warching rhe directors ar work ir is 
hard ro decide which s ide of rhe 
camera provides rhe grearer 
enrerrainmenr! The results of rheir 
efforrs, and the accompanying 
inrerviews and behind-rhe-scenes 
foorage, demonsrrare rhar even 
rhough cinema technology has 
changed drasrically in che lasr 100 
years, rhe art of express i on via the 
moving image remains wonderfully 
viral. 

SARAH MOON 
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iNGiL TERE-ARJANTiN-FRANSA-JAPONYA-ALMANYA-HOLLANDA 
UK-ARGENTIN A-FRANCE-J AP AN-GERMANY -NETHERLANDS 

TANGO DERSi 
TANGO LESSON 
Yönetmen Director: Sa/Iy Potter Senaryo 
Screen play: Sa/Iy Potter Görüntü Yön. 
Cinematography: Robby Miiller Kurgu 
Editing: Hervi Schneid Müzik Music: Sa/Iy 
Po/ler & Fred Frith Oyuncular Cast: Sa/Iy 
Potter. Pablo Veron. Gmıavo Naveira. Fabian 
SalaJ, David Too/e, Carolina lotti, CarloJ Copello, 
Peter Eyre Yapımcılar Producers: ChriJtopher 
Sheppard, 0Jcar Kramer, ChriJıian Kd/er Samıiento 
& Simona Benzakein Yapı m Production Co.: 
The SaleJ Company. ENGLAND; Okck Films. 
ARGENTI A:  Pie. FRANCE.: DFI/magica, 
}APAN: Pandora Film. GERMANY: Sigma 
Picturn. NETHERLAN DS Dünya Hakları 
Export Agenr: The Sa/e> Company. 62 ShafieJbury• 
Avenue. London \VIV 70E, ENGLAND: Phone: 
44 1 7 1 434 90 61: Fax: 44 1 7 1 494 32 93 
Kaynak Source: Filma Ltd. Levent Cadcksi. 
Giiverci11 Sokak. 3 1 ,  / .  Levmt 80620. !Jta11bul, 
TURKEY: Phone: 90 212  280 83 74: Fax: 90 
212 268 63 05 

1 997 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 1 02' 

• Hol lywood stüdyoları için 
senaryo yazmak gibi meşakkatli 
bi r işe biraz ara vermeyi 
amaçlayan bir kadın yönetmen, 
Arjantin' in önde gelen 
dansçılarından olan ve Paris'te 
yaşayan Pablo'dan dans dersleri 
almaya başlar. Bir süre sonra, 
onun koruması altına girmiş 
olduğunu farkeder. Tango 
dersleri i lerledikçe, ikisi birbirine 
aşık olurlar ve kadın iki taraf için 
de karlı olabilecek bir anlaşma 
teklif eder: Eğer Pablo onu b ir  
tango dansçısına dönüştürebi l irse, 
o da Pablo'yu bir film yıldızı 
yapacaktır . . .  

Yönetmen Sally Potter, sinemacı 
olmadan önce profesyonel bir 
dansçıydı. TANGO DERS! iki 
sanat arasında bir bağlantı 
kuruyor ve tangonun güzell iğini 
keşfeden bir film yönetmeninin 
öyküsünü anlatıyor. "Film, kendi 
deneyimlerim üzerine kurulu ve 
riskli bir şekilde, gerçekle 
kurmacanın arasındaki hassas 
noktada bulunuyor. Öykü zıt 
kutupların birbirini çekmesini 
anlatıyor: Angio-Sakson ve Latin 
Amerika kültürleri arasında, 
erkekle dişi arasında, izleyen ve 
izlenen arasında, seven ve sevilen 
arasında, lider ve takipçisi 
arasındaki çekim bu. Fi lm aynı 
zamanda güç üzerine. Dansın ve 
müziğin gücü, yaratma güdüsünün 
gücü, yönetmen ve icracı 
arasındaki aşkın gücü. Ve ikisi de 
kendi dünyalarında l ider olmaya 
alışmış, ama ikisi de düşlerini 

gerçekleştirebi irnek için birbirinin 
peşinden gitmek zorunda olan iki 
birey arasındaki güç mücadelesi. 
ilk kez tango dersleri almaya, 
zihinsel açıdan yorucu, fiziksel 
açıdan hareketsiz bir süreç olan 
senaryo yazma işinden biraz 
kendimi koparabi lmek için 
başlamıştı m . . .  Ama yaşantıının 
kenarlarında başlayan bu uğraş . . .  
yavaş yavaş bir saplantıya 
dönüştü. Sonra da bu saplantı, 
yeni bir filmi ateşleyen bir aleve 
dönüştü." - Sally Potter 

• A female film director starrs ro 
rake daneing lessons from Pablo, 
one of Argenrina's leading daneers 
who lives in Paris, in an efforr ro 
find same respire from rhe grueling 
work of scriptwriting for 
Hollywood srudios. She gradually 
finds our that she has come under 
his protecrion. As the rango lessons 
conrinue the couple falls in love 
and she suggests a murually 
benefical deal: 1f he makes a rango 
dancer of her she'll make him a 
mavi e srar. . .  

Direcror Sally Porrer was a 
professional dancer before she 
became a filmmaker. TANGO 
LESSON connects the rwo arr 
forms and te l ls the srory of a mavi e 
d irecror who discovers rhe beauty 
of tango. "The fi lm is based on my 
own experience and exists, 
perilously, on the knife edge 
berween reality and fiction. The 
srory deseribes the atrracrion of 
opposires: between Anglo-Saxon 

and Latin American culrures, 
between male and female, between 
the wateber and the watched , 
between the !over and the beloved, 
between leader and fol lower. 1 t is 
alsa abour power. The power of 
dance and music, the power of the 
dr i ve ro create, the power of love in 
the relationship between director 
and performer. And the power 
srruggle between two individuals 
each used ro being the teader in  
their own sphere, but  each needing 
ro fol low the other i n ord er ro 
realize their dreams. When 1 first 
srarred raking tango lessons it  was 
as a break from the inrensely 
cerebral, sedenrary process of 
scriptwriting . . . B ur w hat began as 
something on the sidel ines of my 
l ife . . .  gradually became an 
obsession. Then the obsession 
became a fire fueling a new fi lm." 
Sally Porrer 

SALL Y POTTER 

Film yapmaya ve dans 
öğrenmeye aynı s ıralarda, lise 
çağında başladı. 1 970'1erde 
Londra Çağdaş Dans 
Okulu'nda profesyonel dans ve 
koreografi eğitimi aldı ve sonra 
kendi dans grubu The Limited 
Dance Company'yi kurdu. Aynı 
zamanda kısa metrajlı siyah
beyaz filmler çekiyor, tiyatro 
oyunları yönetiyor, şi ir ve şarkı 
sözü yazıyor ve arasıra da bazı 
müzik gruplarıyla birlikte 
çalıyordu. l ik  kısa filmi 
"Thriller" ( 1 979) bir kült film 
haline geldi. Bunu Jul ie 
Christie'nin oynadığı "Gold 
Diggers 1 Altın Arayıcıları" 
( 1 983) izledi. Kısa süre sonra 
"London Story 1 Londra 
Öyküsü"nü ( 1 986) çekti ve TV 
için birkaç belgesel yaptı. 
"Orlando" ( 1 992) ona 
uluslararası ün kazandırdı. 
Virgina Woolfun aynı adlı 
kitabından uyarlanan film, 
1 993'de bir Felix ve iki Oscar 
adaylığı da dahil olmak üzere, 
25'ten fazla uluslararası ödül 
kazandı. 

She began making fı lms and 
learning ro dance at the same 
time, both while in bigh school. 
In  the '70s s he scudied 
professional dance and 
cboreography at the London 
School of Conremporary Dance 
and afterward establisbed her 
own dance group, The Limited 
Dance Company. A t  that t ime 
she was sbooting short black and 
white fı lms, directing tbeater 
pieces, writing poerry and lyrics 
and occasionally playing in 
various music groups. Her fırsr 
short fil m ,  "Tbriller" ( ı 979), 
became a culr bir ,  followed by 
her fırsr feature fi lm "Gold 
Diggers" ( ı 983), srarring Jul ie  
Chrisrie. Soon afrer s he made 
"London Srory" ( ı  986) and a 
series of TV documencaries. 
"Orlando" ( ı 992) brougbr her 
i n ternational recognirion. Based 
on the book of rbe same name by 
Virginia Woolf, the fi lm was 
awarded mo re rhan 2 5 
incernarional prizes including a 
ı 993 Felix and rwo Oscar 
nominations. 
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ARJANTiN-FRANSA-ALMANYA-IT AL YA ARGENTI NA-FRANCE-GERMANY -IT AL Y FERNANDO ��
--------------------------------------------------------------� E. SOLANAS BULUT 

LA NUBE 

THE CLOUD 
Yönetmen Director: Fernando E. SolonaJ 
Senaryo Screen play: Fen1ando E. SolanaJ 
Görüntü Yön. Cinemarography:jıtan 
Diego SolonaJ Kurgu Edi ring: L11iJ CiJar 
D'A ngioli!lo Müzik Music: Gerarda Candini 
Oyuncular Casr: Ed11ardo Tato PaloMky, 
Angel n Correa, La11ra NOV!kl, Franklin Caicedo, 
ChriJtophe Malavoy. Benun·d Le Coq. Favio 
PoJcll. CarloJ Paez. L11iJ Cardei. Leonor Mamo 
Yapı m Production Co.: LeJ Filrm d11 S11d, 
l l  me ck1 Umt!ineJ. 75005 PariJ. FRA CE: 
Phone: 33 1 40 46 98 95: Fax: 33 1 40 46 
87 88: CineJIIr. B11eno1 Aiw, A RGENTINA; 
Continent Film, Heidelberg, GERJIIANY: Bim 
OiJ1rib11zione, Roma. ITALY Dünya 
Hakları Export Agent: Cellulo1d Dret111t1, 
24 me Lamartine, 75009 Pm'iJ. FRANCE; 
Phone: 33 1 49 70 03 70: Fax: 33 1 49 70 
03 7 1  

1998 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 123 '  

• Bir süredir Buenos Aires'te 
yağmur yağmaktadır. Modern çağ 
başlamıştır. Şehir garip değişimler 
geçirmektedir ve günlük yaşamda 
tuhaf güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır. Yıl ların bir özel 
tiyatrosu, maddi kayıpları 
yetmezmiş gibi, yıkılma 
tehlikesiyle de karşı karşıyadır. 
Bezginl ik ve tutku arasında gidip 
gelen bir grup oyuncu bu gidişe 
"hayır" der . . .  

• Ir 's  been raining for a while in 
Buenos Aires. Modern times have 
arrived. The city is dealing with 
peculiar changes and daily l ife has 
undergone a funny sorr of 
involurion. Over and above i ts 
fınancial losses, an old independenr 
thearre is threatened wirh 
demolirion. Amidsr dejection and 
passion, a group of acrors says 
"no" . .  

1 936'da Arjantin'de, Olivos'ta 
dogdu. Önce müzik, daha 
sonra da oyunculuk ve 
yönetmenlik öğrenimi gördü. 
1 962'de bir yapım şirketi 
kurdu ve 400'ün üzerinde 
reklam filmi çekti. Iki kısa 
metrajlı fi lmin ardından, el 
altından dagıtılan "La hora de 
los hornos 1 Fırınların Saati" 
( 1 968) adlı siyasal bir fi lm çekti. 
Mil itan sinema üzerine 
makaleler ve kitaplar yazdı .  
Askeri darbeden sonra 1 976'da 
Paris' e yerleşti. 1 98S'te 
Yenedik Film Festivali'nde 
''Tangos - El exilio de Ga,rdel 1 
Tangolar" adlı filmi Jüri Ozel 
Ödülü ile ltalyan Film 
Eleştirmenleri Ödülü'nü 
kazandı. Daha sonra çektigi 
"Sur 1 Güney" ile "El viaje 1 
Yolculuk" filmleri uluslararası 
çapta beğeni görmüş ve pek 
çok ödül kazanmıştır. "Güney" 
ile 1 988'de Cannes Film 
Festivali'nde En iyi Yönetmen 
Ödülü'nü almıştır. 

Born in  1 936 in  Olivos, 
Argencina. He studied music, 
rhen acring and directing. I n  
1 962 h e  set up a production 
house where he produced over 
400 commercials. After 
producing two shorts he direcred 
"La hora de los hornos 1 The 
Hour of the Furnaces" ( 1 968), a 
pol itical fı lm distribured 
underground. He has in fact 
wricren a number of arricles and 
books on mi l i tane c inema. Afrer 
the coup d'etat he moved to 
Paris in 1 976. Ar Yenice in  
1 985 he presented "Tangos: E l  
exi l io de Gardel"  that won the 
Special Jury Prize and rhe ltalian 
critics' award. H is subsequent 
fı lms, "Sur 1 South" and "El viaje 
1 The Journey", also received a 
grear deal of international 
acclaim and awards, inciueling 
best direcror for the former at 
Can n es 1 988. 
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INGiLTERE UNITED KINGDüM 

H I LARY VE JACKI E  
HILARY AND ]ACKIE 
Yönetmen Director: Anand T11cker 
Senaryo Screen play: Frank Co//re/1 Boyce, 
based on lhe book "A GeniliS in the Family" by 
Hil<try & Piers d11 Pri Görüntü Yön. 
Cinematography: Davidjohmon Kurgu 
Editing: Maı·tin \Va/sh Müzik Music: 
Barring/on Phelo11ng Oyuncular Cast: Emily 
\Vatson, Rachel Grifliths, }ames Frain. David 
Morrissey. Charles Dance. Celia ftm·ie, R11pert 
Penryjones Yapımcılar Producers: Andy 
Peterson & Nico/as Ke/11 Yapı m Production 
Co.: Oxford Fi/ms. /mermedia FillllS. Film Four 
Dünya Hakları Export Agent: October· 
Film, 9229 Sımset Bfvd. 615  \V Hollywood 
90069 CA USA: Phone: 1 3 1  O 248 6222; 
Fax: 1 3 1  O 248 6226 Kaynak Source: 
U mill Sanat Fi/m(i/ik. H<tlask<trgazi Cad. 
21418. Gazi Ethem PaJa Sitesi. 80210 
İstanb11f, TUI?KEY: Phone: 90 212 230 40 
4 1 :  Fax: 90 212  232 35 83 

1998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 124 '  

• Hilary ve Jackie du  Pre, müzik 
ve kahkaha dolu özel dünyalarında 
yaşayan, ayrılmaz iki küçük 
kızkardeştir. Başlangıçta, abla olan 
Hilary daha başarılı bir 
müzisyendir; ancak Jackie dokuz 
yaşına geldiğinde çellodaki 
olağanüstü yeteneği onu dünya 
çapında şöhrete ulaştırır. Hilary 
kardeşinin gölgesinde kalırken, 
Jackie uluslararası bir yıldıza 
dönüşür. H i lary kendi dünyasını 
kurmaya karar verir, aşık olur ve 
evlenir. Jackie ve ünlü kocası, 
piyanist ve orkestra şefi Daniel 
Barenboim, dünyayı dolaşıp 
konserler verirler. Her ne kadar 
çifte, müzik dünyasının kraliyet 
ailesi muamelesi yapılsa da, sürekli 
turnede olmak Jackie'yi son derece 
yorar. Derken bir gün, Hilary ve 
kocasının ıssızdaki köy evine Jackie 
çıkagelir. Çaresizlik  içindeki genç 
sanatçı bir sinir krizinin eşiğindedir. 
Abiasının yaşamının sadeliğini ve 
mutluluğunu gören Jackie bu 
durumu kıskanır. Küçük kızkardeşi 
kontrol altında tutmak 
zorlaşmaktadır . . .  

Kısmen Hilary ve Piers du Pre'nin 
yankı yaratan kitabı "A Genius in 
the Family 1 Ailede Bir Dahi" 
üzerine kurulu olan cesur ve iddialı 
HILARY VE JACKIE, sınır tanımayan 
müzik dehası Jacqueline du Pre'nin 
trajik yaşamını ve kendini feda eden 
kızkardeşi Hilary ile arasındaki 
değişken il işkiyi anlatıyor. Belki de 
20. Yüzyıl'ın en büyük dahi çocuğu 
olan Jacqueline du Pre, klasik 
müzikte dünyanın ilk süperstarıydı. 
Onun gürültülü patırtı l ı yaşamı 

üzerine bu bilgilendirici ve yürek 
burkucu dram, aynı zamanda 
kardeşler arasındaki rekabet 
konusunda şaşırtıcı zenginlikte bir 
inceleme. "HILARY VE JACKIE 
yitirme üzerine; ne olursa olsun sizi 
seven birini kaybetme üzerine. Film 
öyküyü anlatırken her iki tarafın 
bakış açısını da kullanıyor: böylece 
izleyicinin gerçekten Hilary olmanın 
nasıl bir şey olduğunu hissetmesini, 
kızkardeşi için yaptığı fedakarlığı 
tecrübe etmesini istedik. Aynı 
zamanda Jackie olmanın nasıl bir 
şey olduğunu hissetmenizi ve niye 
öyle davrandığını anlamanızı da 
istedik. iki kızkardeş de müzik 
konusunda tanrı vergisi bir 
yeteneğe sahipti, ama müzik hem 
aralarındaki özel bağ, hem de 
üzerlerindeki lanet oldu." -
Anand T ucker 

• Two litrle sisrers, Hilary and 
Jackie du Pre, are inseparable, 
sharing rheir own special world of 
music and laughter. At first Hi lary, 
the elder, is the more successful 
musician but when Jackie reaches 
the age of ni ne, her extraordinary 
gift as a ce ll i st takes the world by 
storm. Hilary is eclipsed; left behind 
forever. Jackie becomes an 
international superstar. Hilary 
makes her own life, f.'llls in love and 
gers married. Jackie and her famous 
husband, the pianist and conductor 
Daniel Barenboim, travel and 
perform araund the world. Altlıough 
the couple is treared as musical 
royalty, the constant touring 
becomes a rremendous strain on 
JaclUe. Tlıen one day Jackie rurns up 

out of the bl u e at the remote 
farmlıouse which Hilary and her 
bushand have made their home. 
J ackie is despera te, on the ed ge of a 
breakdown. Slıe sees che simplicity 
and comenrment ofHilary's life and 
wanrs to tak e it from her. The sweet 
lin! e sister see m s out of comrol . . .  

Pardy based on Hilary and Piers du 
Pre's conrroversial book "A Gen i us 
in the Family", the bold and 
ambirious HTLARY AND JACKIE 
celebrates the rragic life of che 
unresrrained musicaJ genius 
Jacqueline du Pre and her volatile 
relarionship w ith her self sacrificing 
sister Hilary. Jacquel ine du Pre was 
arguably the grearest prodigy of the 
20tlı Century, the world's first 
classical music superstar. This 
insighrful and wrench ing drama 
about her tumulnıous l ife is alsa an 
asroundingly rich examination of 
sibling rivalry. "HILARY AND 
JACKIE is a film about lass, about 
losing the one person who loves you 
no matter whac The film tells che 
srory from borlı poinrs of view - we 
wanred ro make the audience feel 
what i t  was ! ike to actually be 
Hi lary, ro experience her sacrifice for 
her sister. And we wanred to make 
you feel what it was !ike ro be 
Jackie, and understand wlıy she 
behaves in the way she does. Both 
sisters were blessed musically, but 
the music was borlı their special 
bond, and rheir curse . . .  You can't 
separate her from the comexe of the 
time. Slıe rose in the early Sixties, 
when everything was clıanging. " -
Ananci Tucker 

ANAND TUCKER 

1 963'te Bangkok'ta doğdu. 
Harrow Sinema Okulu'ndan 
mezun olduktan sonra, 1 989'da 
BBC'de çalışmaya başladı ve 
prodüksiyon sektöründe 
meslegi ögrendi. 1 990'da 
yönetmenlige başladı ve The 
Late Show adlı program için 
bir dizi haber hazırladı. 
Televizyondaki en önemli 
çalışması, ünlü bir Amerikalı 
korku öyküleri yazarı olan 
Anne Rice'ın yaşamı üzerine 
bir belgesel olan "The 
Vampire's Life 1 Vampirin 
Yaşamı"ydı; bu fi lmle En Iyi 
Belgesel dalında BAFTA 
Ödülü'nü kazandı ve Emmy 
Ödülü'ne aday gösterildi. i lk 
konulu uzun metrajlı filmi, 
Küçük Prens'i kaleme alan, 
havacı ve yazar Antoine de 
Saint-Exupery'nin yaşamı 
üzerine kurulu "Saint Ex"ti. 
Bunun dışında çok sayıda 
reklam filmi yönetti ve birkaç 
televizyon belgeselinin 
yapımcılıgını üstlendi. H ILARY 
VE JACKIE, yönetrigi ikinci 
uzun metrajl ı  konulu fılmdir. 

Born in Bangkok in 1 963 . He 
graduaced from che Hacrow Fi lm 
School, befoce joining the BBC 
in 1 989 and learning che rrade 
in che produccion sector. He 
became a direcror in 1 990 and 
was responsible for a number of 
repores for rhe program me The 
Late Show. H is mosc imporranr 
work for celevision includes the 
noteworchy "The Vampire's 
Life", a docunıenrary about che 
l ife of Anne Rice, a famous 
Anıerican wricer of horror 
srories; ch is earned h im che 
BAFTA award for Besc 
Docunıencary as wel l as a 
nominacion for an Emnıy 
Award. His firsc feacure film was 
"Sa ine Ex", abouc che l ife of che 
aviaror and wricer Anroine de 
Sainc-Exupery, aurhor of The 
litcle Pri ııce. Furchermore he 
has direcced numerous 
commercia1s and produced 
several celevision documenraries. 
H ILARY AND JACKIE is his 
second feacure-lengch fiction 
film.  
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ABD USA 

l LLUM I NATA 
Yönetmen Director: john Turturro 
Senaryo Screen play: Brand01ı Co/e & john 
Turwrro Görüntü Yön. 
Cinematography: Han-is Savides Kurgu 
Edicing: Michael Berenbaum Müzik Music: 
William Bolcom Oyuncular Cast: john 
Turturro, Katherine Borowitz, Christopher 
If/ alken, S usa n Sarandon, Rufus Sewe/1, Ben 
Gazzara Yapımcılar Producers:joh11 
Petıolli & john Turturno Yapı m Producıion 
Co,: Greenstreet Fibns, 9 Desbrosses, 211d Floor, 
New York, N Y  10013, USA; Phone: 1 2 12  
343  10 49: Fax: 1 2 1 2  343 07  74  Dünya 
Hakları Exporc Age m: Overseas Filmgroup, 
8800 Sunset Boulevard, Los Angel es, CA 
90069, USA; Pho11e: 1 3 1 0  855 l l  99; Fax: 
1 3 1 0  855 07 19  Kaynak Source: a 
Filmcilik, Ayhan Ip k S ok. , 1 6/1 ,  Beyo§lu, 
Istanbul, TURKEY; Phom: 90 212  249 99 
82; Fax: 90 212  249 85 04 

1998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 20' 

• Bir tiyatro topluluğunun baş 
aktrisi ve yöneticisi olan Rachel 
ile tanınmamış bir yazar olan 
Tuccio, Tuccio'nun son yazdığı, 
tartışmalara yol açacak nitelikteki 
oyununu sahneye koymaya 
çalışmaktadırlar. Birbirlerin i  seven 
iki insan bir şey yaratmaya 
çalışıriarsa ne olur? I nsan ilişkileri 
ne kadar sağlam ya da kırılgan 
olabi l ir? Aşkları kişisel yaratıcı l ık 
gereksinimlerin in baskısına 
dayanabi l ir mi? Ve eğer oyun 
başarılı olmazsa, aşkları kişisel 
hırsiarının suya düşmesinin 
üstesinden gelebilir mi?  . . .  

• Rachel, leading acrress and head 
of a rhearre company, and Tuccio, a 
srruggling playwrighr, rry ro 
presenr Tuccio's conrroversial new 
play_ W har happens when rwo 
people who love each other rry ro 
ereare somerhing? How renuous 
and fragile human relarionships can 
be? Can rheir love wirhsrand the 
pressures of pursuing rheir 
individual creative needs' And if 
rhe play does not succeed, can rheir 
love overcome rhe fai lure of 
personal ambirion' _ _  , 

JOHN TURTURRO 
28 Şubat 1 957'de New 
York'ta, Brooklyn'de dogdu. 
New Paltz'daki New York 
Eyaler Üniversitesi'nde okudu. 
Yale Üniversitesi Tiyatro 
Okulu'ndan yüksek lisans 
derecesi aldı, Spike Lee, Joel ve 
Ethan Coen, Martin Scorsese, 
Woody Alien, Robert Redford 
ve Peter Weir gibi pek çok 
ünlü yönetmenin fi lmlerinde 
rol aldı. Yönetmenlik 
kariyerine 1 992'de ilk uzun 
metrajlı filmi "Mac"i çekerek 
başladı. lLLUMINATA ( 1 998) 
yönerrigi ikinci uzun metrajlı 
filmdir. 

Born on 28 February 195 7 in 
Brooklyn, New York He 
srudied ar the Srare University 
of New York ar New Palrz and 
received a master' s degree from 
Drama School of rhe Yale 
University, He acred in the fı l ms 
of many ralemed directors such 
as S pike Lee, Joel and E rhan 
Coen, Martin Scorsese, Woody 
Alien, Robert Redford and Peter 
Weir. He made his debur as 
director wirh "Mac" in 1 992. 
lLLUMINATA 0 998) is rhe 
second fearure fi lm he direcred. 
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ÇiN CHINA WANG XUEQI 

G Ü N EŞ KUŞU Çin'de daha çok oyuncu olarak 
1-----------=---___..:::.._ __________________________________ _, tanınır. "Yellow Earth 1 Sarı 

T, A ]  YANG NJAO Toprak" ve "King Laniing 1 .n Kral Lanling" gibi filmlerde 

SUN BIRD oynamış ve pek. çok ödül 
kazanmıştır. GUNEŞ KUŞU 
yönetti�i ilk filmdir. 

Yönetmenler Directors: \Vang X11eqi & 
Yang Liping Senaryo Screenplay: Yang 
Liping Görüntü Yön. Cinemarography: 
Zhang Li Kurgu Editing: Y11xi & Zhang 
Haihong Müzik Music: Zhaojiping 
Oyuncular Casr: Yang Liping. \Vang X11eqi 
Yapımcı Producer: Li Lanh11a Y11mıan 
Yapı m Production Co.: Nationality Film 
St11dio, 2 !ılayuan Road, Xizhan Oistria. 
Kumning City, CH/NA; Phone & Fax: 871 
535 20 53 Dünya Hakları Exporr Agenr: 
China Film Corporation, 25 Xin \V ai Street, 
Beijing 100088. CH/NA; Phone: 8610 62 23 
65 0 1 ; Fax: 8010 62 25 10 44 

1 998 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 1 00' 

• Çin'de, ücra bir dağ köyünde, 
tavus kuşunu Güneş Kuşu sayıp 
aşk ile cinselliğin sembolü kabul 
eden esrarengiz bir kabile yaşar. 
Bir çift evlendiği zaman kabile şefi 
Maotian, halkına büyük bir banyan 
ağacının altında tavus kuşu dansı 
yaptırarak yeni evli çiftin balaylarını 
kutsar. T avus kuşu dans ı yaşam, 
güç ve güzel lik temaların ı  içerir. 
Genç Tana bu töreni bir ağacın 
tepesinden izler ve büyüsüne 
kapıl ır. Kabile dansını Maotian 
yerine kendisinin yönettiğini 
düşler; tavus kuşu dansını saygı 
duyduğu ve taptığı kabile şefi için 
yaptığını düşler. Ancak dağlardaki 
kabile yaşantısının gerçekleri 
Tana'nın romantik düşlerine 
uymaz. Bir gün köye Uçan Amca 
lakaplı bir adam gelir. Köy halkına 
bir film gösterir; Tana'yı da ayna 
ve şeker gibi hediyelere boğar. 
Kasabadan ayrılırken, Tana da 
onunla gider. Ancak cinsellik 
deneyimi genç kadın için güçtür. 
Gözlerinin önüne sürekli kan gelir 
- annesi çocuk doğururken, babası 
da bir törende boğa kurban 
edilirken ölmüştür - bu yüzden, 
cinselliği bu korkunç ve kanlı 
görüntülerden ayrımsamakta 
güçlük geçer. Kendini daha hoş 
anıların içine çeker; Maotian'la 
aralarındaki ilişki üzerine fanteziler 
kurar. Bu karabasanlar yalnız dans 
ettiği sürece kaybolmaktadır. 
Tana'nın sanat menajeri Yuan 
W en genç kadına çılgınca aşıktır. 
Onun ruhu ile bedenini bir araya 
getirebilecek bir yol arar . . .  

• In a remote mounrainous vii iage 
of Ch ina li ve a mysrerious tr ibe 
who regard the peacock as Sun 
Bird ,  a symbol of love and sex. 
Whenever a couple is  married, the 
tribal chief, Maorian, would bless 
their honeymoon by leading his 
people in a peacock dance under a 
big banyan rree. The peacock dance 
embodies the rhemes of l ife, power 
and beaury. Young Tana observes 
the ceremony from high in the tree 
and she is fascinated. She dreams of 
leading the tribe in dance l ike 
Maotian; she dreams of performing 
the peacock dance for the chief, 
whom she respects and worships. 
B ur the realities of eribal l ife in the 
mounrains don't l i  ve up ro Tana's 
romantic ideal. One day a man 
nicknamed Flying Uncle comes to 
the village. He shows the vil lagers 
a movie and showers Tana with 
gifrs of a mirror and candies. When 
he leaves, Tana leaves with him. 
Bm physical love is diffıculr for the 
young woman. She is haunred by 
visions of blood - her morher has 
died during chi ldbirrh and her 
farher has died during rhe 
ceremonial ki ll i ng of a buJI - and 
has rrouble disassociaring 
lovemaking from rhese persisrenr, 
gory images. She rerreats inro more 
pleasanr memories, inro fanrasies of 
her relationship with Maorian. It is 
only when she dances that her 
nightmares disappear. Yuan W en, 
her arrisric agenr, is  deeply in love 
with Tana. He searches for a way to 
bring her soul and body togerher. . .  

He is best known in China as an 
accor. He appeared in such fılms 
as "Yellow Earrh" and "King 
Lanling" and has many awards 
ro his credir .  SUN BIR D marks 
his direcrorial debur. 

Çin'in Yunnan bölgesinde, 
Dali'de do�du. Kısa süre önce 
"King Laniing 1 Kral Lanling" 
filmiyle beyazperdede de 
izlenen ünlü bir halk 
dansçısıdır. Yer yer kendi 
yaşamına ve meslek . . 
deneyimine dayanan GUNEŞ 
KUŞU ilk yönetmenlik 
çalışmasıdır. 

Born in Dal i, in Yunnan 
province, China. She is a nored 
folk dancer who has previously 
appeared on rhe screen in "King 
Lanl ing".  SUN BIRD, based in 
parr on her own l ife and arrisric 
career, is her fırsr efforr as a 
director. 
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İSTANBUL BİLGİ ÜNiVERSiTESi 

iSTANBUL BILGi ÜN iVERSITESI'n in 
değerli katkı larıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

We would l i ke to thank 
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 

for spansoring this secrion. 
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ALMANYA GERMANY 

BERTOL T BRECHT - AŞK, DEVRiM VE DiGER TEH LiKELER 
BERTOLT BRECHT - LIEBE, REVOLUTION UND ANDERE GEFAHRLICHE SACHEN 
BERTOLT BRECHT - LOVE, REVOLUTION AND OTHER DANGERS 
Yönetmen Direcror:}ulla Briickner 
Senaryo Screenplay:}ulla Briickneı· & Kaj 
Holmberg Görüntü Yön. 
Cinematography:Jyrki Arnikari & Klaus 
Gomcha/1 Kurgu Editing: Salar Ghazi 
Müzik Music Erro Ojanen Oyuncu Cast: 
Peter Buchholz Yapı mc ı Producer: Kaj 
Holmberg Yapı m Production Co.: Top Story 
Filmproduktion GmbH, Augmt Bebel tr. , 26· 
53. 14482 Postdam, GERMANY; Phone: 49 
331 721 5  2 14; Fax: 49 33 1 72 14  2 1 6  
Dünya Hakları Exporc Age nt: Progre.ıs 
Film-Verleih, Burgstr. 27, / 0 1 78 Berlin, 
GERMANY; Phone: 49 30 28 05 1 10: Fax: 
49 30 2829 1 5 7  

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95' 

• Bertolt Brecht' in  1 00. 
doğumgünü ( 1 O Şubat 1 998), 20. 
yüzyıl ın en büyük oyun yazarına, 
kendinin ve sanatının, o bu 
dünyayı terk ettikten sonra dahi 
zor hazınedileceğini ilan eden bu 
adama dönüp bir kez daha 
bakmak için iyi bir gerekçe oldu. 
Brecht nasıl bir insandı? Niye 
Demokratik Alman 
Cumhuriyeti'nde yaşamayı 
seçmişti? Yorulmak bilmez cinsi 
latif düşkünlüğünün altında yatan 
neydi? Kadınlar onun yaratım 
süreci için çok önemli miydi?  
Aktör ve oyun yazarı Peter 
Buchholz, bu sinemasal psikanaliz 
denemesinin odak noktasında yer 
alıyor. Bochholz, Brecht' in 
1 933'te Nazi Almanyası'ndan 
kaçarak sığındığı Danimarka 
köyüne geliyor. Danimarkah 
aktris-yönetmen Astrid Henning
Jensen, i lk kez yazarla aralarındaki 
i l işkinin özel ayrıntılarını ortaya 
döküyor. Sonra, Brecht' in Nazi 
yayılmasından kaçmak için gittiği 
lsveç'e götürülüyoruz. Bir sonraki 
durak ise Fin landiya. Brecht 
burada, onun en derin 
fantezilerine tanık olmamızı 
mümkün kılan bir dizi muhteşem 
erotik şi ir yazmıştı. Her ne kadar 
Sovyet rej imini  örnek bir devlet 
modeli olarak görse de, SSCB 
ona sadece ABD yolunda bir 
transit durak olarak hizmet etti. 
Savaşın ardından Avrupa'ya 
döndü, sonra da Doğu 
Almanya'ya yerleşip ünlü tiyatro 
grubu Beri iner Ensemble'ı kurdu. 

Bu büyüleyici ve şaşırtıcı belgesel, 
hem ortaya Brecht'in komünist 
ikilemleriyle ilgili sorular atıyor, 
hem de görünüşünün arkasındaki 
nevrozu araştırıyor. Yakın 
geçmişte gerçekleştirilen 
biyografık araştırmalar üzerine 
kurulu olan film, Brecht'in tiyatro 
dünyasında bir efsaneye dönüşen 
çelişkili yaşamını da ortaya 
seriyor. "Bertolt Brecht sosyalist 
tiyatronun ikonuydu, halen de 
öyle. Uzun süre bütün dünya 
tarafından takdir edildi, ama son 
1 O yılda hakkında giderek artan 
dedikodular duyulmaya, yaşamına 
dair ayrıntılar ortaya çıkmaya 
başladı. Daha fazlasını öğrenmek 
istiyordum . . .  Bizim ilgilendiğimiz, 
onun zor ve çelişki l i  kişi l iğiydi. 
Yaşamının ve eserlerinin anahtarı, 
Brecht' in kişiliğinde yatıyor." -
Jutta Bruckner 

• Berrolt Brecht's 1 00tlı birthday 
(February l Oth, 1 998) served as a 
suitable foi l  for a new look ar rhe 
l ife of the grearesr playwrighr of 
rhe 20th century, rhe man who 
declared rhar he and his art would 
be diffıculr ro digesr even afrer he 
had lefr his world. Whar sort of 
person was he' Why did he choose 
ro l ive in the GDR? What was 
behind his tireless ski n chasing' 
Did women supply an essenrial fuel 
for his creative processes' Acror

playwrighr Peter Buchholz provides 
the main focus of this exercise i n  
cinemaric psychoanalysis. He 
arrives in the Danish vii iage in  

which Breche found h i s  fırsr refuge 
from Nazi Germany in 1 933 .  
Danish acrress-di recror Asrrid 
Henning-Jensen reveals, for the 
fırst r ime, inrimate details 
canceming thei r relar ionship. We 
are raken ro Sweden, ro which 
Breche fled Nazi expansion. 
Finland was rhe next srop. Here he 
wrore a wonderful series of eroric 
poems via which we may wirness 
his deepest fanrasies. While he 
regarded rhe Soviet regime a model 
government, rhe USSR only served 
as a transir srop on his way ro the 
USA. After rhe war, he rerurned ro 
Europe before seniing in East 
Germany, where he founded the 
famous Beriiner Ensemble . . .  

This fascinaring and surprising 
fılm poses quesrions abour Brechr's 
Communist di lemmas, as well as 
exploring the neuroses behind his 
facade. Based on recent 
biographical research, i t  also reveals 
his conrradicrory l ife, which has 
become the smff of theater legend. 
"Berrol t Breclıt was and sti l i  is rhe 
icon �f socialise theatre. For a long 
t ime he was admired all over the 
world, bur in the lasr l O  years more 
and more rumours were heard and 
details came up abour his l ife. 1 
wanred ro k now more . . .  W e were 
i nceresred in his d iffıcult and 
conrradicrory personaliry. The key 
ro his l ife and work l ies in Brecht's 
personal i ty . " - Jutta Bruckner 

JUTTA BRUCKNER 
Düsseldorfda doğdu. Paris, 
Berlin ve Münih'de siyasal 
bilimler, felsefe ve tarih eğitimi 
gördü. Doktorasını 1 973'te 
verdi. Senaryolar, radyo 
oyunları, sahne oyunları, film 
kuramı üzerine denemeler ve 
film eleştirileri yazmaya bu 
tarihte başladı. 1 975'de i lk 
filmini yaptı. 1 985'ten beri 
Berlin'deki Hochschule der 
Künste'de profesörlük 
yapmaktadır. 

Born in Düsseldorf. She srudied 
palirical science, phi losophy and 
hisrory in Berl in ,  Paris and 
Munich. She finished her PhD. 
in  1 973.  This is when she 
srarred ro wrire scriprs, radio 
plays, srage plays, essays on film 
rheory and fi lm reviews. I n  1 97 5  
she made her firsr fil m .  Si nce 
1 985 she is professor ar rhe 
Hochschule der Künsre i n  

Film leri 
Filmography 

1 975 Tue recht und scheue 
niemand 

1 977 Ei n ganz und gar 
verımbr/ostes l\1iidchen 

1 979 Hmıgerjahre (TV) 
1 980 u111jeıı /emen (TV) 
1 982 Luftwurzeln (shorr kısa film) 
1 986 Ei n Blick mıd die Liebe 

b1·iclıt n m (TV) 
1 992 Kolossnle Liebe 
1 993 Lieben Sie Brecht? 
1 998 Bertolt Brecht - Liebe, 

Revolution und andere 
gefiihrliche Sachen 
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HEATHER ROSE CAN N ES'A Gi DiYOR 
HEATHER ROSE GOES TO CANNES 
Yönetmen Director: Chriuopber orin 
Görüntü Yön. Cinemarography:ju/it� 
l?obimon Kurgu Editing: Tania ehme 
Müzik Music: Craham Tard1[Yapımcı 
Producer:ju/ie Ryan Yapı m Production 
Co.: Piper Films. 16 Con)ngham St .. Clenside 
S.A. 5065, A USTRAUA; Phone: 61 BB 33B 
74 00; Fax: 61 BB 33B 03 26 Dünya 
Hakları Export Agenı: Vertigo Produrtiom. 
3 Billler Dr i ve Hmdon. S.A. 5014. 
A USTRALIA: Pbone: 6 1  BB 34B 93 B2: Fax: 
61 BB 34B 93 47  

1 99B I Betact�m Video 1 Renkli Color 1 52 '  

• Heather Rose 32 yaşında ve 
ağır bir beyin hastalığından 
muzdarip. Destek olmaksızın 
konuşamıyor, yürüyemiyor ve 
yemek yiyemiyor. I letişim kurmak 
için bir ses aygıtına, hareket 
etmek için bir tekerlekli 
iskemleye, günde dört kez 
yaşamın temel ihtiyaçlarını 
gidermek için de bakıcılara 
bağımlı .  Aslında Heather Rose da 
herkes gibi biri. Önemli olan her 
açıdan tamamen yetkin. 
Düşünüyor, hissediyor, yaşamı 
hakkında seçimlerde bulunuyor. 
Herkes gibi umutları ve korkulan, 
düşleri ve arzuları var. Heather 
Rose bir evde kedisiyle birlikte 
yaşıyor. Onlu yaşlarından beri 
bağımsızlık için yırtıcı bir 
kararl ı l ığa ve topluma katkıda 
bulunma arzusuna sahip. Şimdi, 
Heather Rose Fransa'ya gid iyor. 
Fikrini ortaya attığı, ortaklaşa 
yazdığı ve başrolünü oynadığı bir 
proje olan "Dan ce Me To My 
Song 1 Şarkımla Dans Et" i le 1 998 
Cannes Film Festivali 'nin Resmi 
Yarışma bölümüne katı lacak . . .  

Bu, Heather Rose'un öyküsü. 
Cesareti ve kararl ıl ığıyla, neyin 
mümkün olduğuna dair 
inançlarının sınırlarını yeniden 
tanımlayan bir birey. Işte yaşamına 
açılan bu pencereden, onun bizden 
ne kadar farklı olduğunu değil, 
bizim ona ne kadar benzediğimizi 
keşfediyoruz. Öykü, Heather 
Rose'un dünyanın en prestij li film 
festivaline gitme hazırlıkları ve 
festivale katı lışı gibi olağanüstü bir 
fonun önünde gelişiyor. 

• Hearher Rose is  32 years old and 
severely disabled by cerebral palsy. 
She is unable ro speak, or walk, or 
ear wirhour assisrance. She relies on 
a voice machine ro communicare, a 
wheelchair for mobi l iry, and carers 
four times a day ro provide l ife's 
basic necessiries. Hearher Rose is 
jusr ! ike everybody else. In all ways 
rhar really matter she is fully abled. 
She rhinks, feels, makes choices 
about her l ife. She has hopes and 
fears, dreams and desi res jusr ! ike 
everybody else. Hearher Rose l ives 
in a house with her car. Since her 
teenage years she has been driven 
by a fıerce determination for 
independence and a desire ro make 
a conrriburion ro sociery. Heather 
Rose is now going ro France. She is 
going rhere ro arrend the 1 998 
Cannes International Film Festival 
in Offıcial Comperirion wirh 
"Dance Me To My ong", a project 
she ini riated, co-wrote and in 
which she played the lead role . . .  

This is the srory of Hearher Rose. 
An individual whose courage and 
determinarion redefıned the 
boundaries of w har she believed ro 
be possible. Ir is through this 
window on her l ife that we discover 
not how differenr she is from us, 
but how similar we are ro her. The 
srory is  ser agai n st rhe 
exrraordinary backdrop of Heather 
Rose's prepararions for and 
attendance of the most prestigious 
fi lm festival in  rhe world. 

CHRISTOPHER CORIN 

Rolf de Heer'in Verrigo 
Productions şirketinde, 
"Dance Me To My Song", "The 
Sound of One Han d Clapping", 
"The Quiet Room" ve 
"Epsilon" gibi filmierin 
pazarlama ve dagıtım yöneticisi 
olarak çalıştı. 1 996'da Güney 
Avustralya Sanat Bakanlıgı için 
"Kültürel Çeşitlilik 
Gücümüzdür" adında bir kamu 
hizmeti duyurusunun 
yapımcılıgını üstlendi. Heather 
Rose'la 1 993'te "Bad Boy 
Bubby" filminde kurgu asistanı 
olarak çalışırken tanıştı. 

He has worked ar Rolf de Heer's 
Verrigo Produccions as 
marketing and delivery manager 
on fılms such as "Dance Me To 
My Song", "The Sound Of One 
Hand Clapping", "The Quiec 
Room" and "Epsilon". In 1 996 
he produced a communicy 
service announcemenr for che 
South Auscralian Department 
for che Ares called "Culcural 
Divecsicy ls Our crengch". He 
mer Heacher Rose in 1 993 while 
working as an ediring assiseane 
on che fılm " Bad Boy Bubby". 
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PARiS 
Yönetmen Direcıor: Raym01ıd Depare/on 
Senaryo Screen play: Raymond DepardO/ı 
Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Raymo11d Depardo11 Kurgu Editing: Roger 
lkhle[Müzik Music: FatOII Cahen 
Oyuncular Cast: Sylvie Pf)re, UIC Delahaye, 
Emilie Lafarge. Barbara Jımg, Illitilde 
\Veyergam, Sa11dy Boizard Yapımcı 
Producer: Raymorıci Dept�rdorı Yapı m 
Production Co.: Double D Copyright Films. 
33, mejacqım Hillairet, 75012 Paris. 
FRANCE; Phorıe: 33 1 40 02 03 33: Fax: 33 
1 40 02 03 28 Dünya Hakları Export 
Agenc: Double D Copyright Films, 33. me 

Jacques Hillairet, 75012 Paris. FRANCE: 
Phone: 33 1 40 02 03 33: Fax: 33 I 40 02 
03 28 

1 998 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 95 ' 

• Kış sonunda Paris. Bir 
yönetmen yeni fi lmine oyuncular 
seçmekte, baş kadın oyuncusunu 
da Paris sokaklarında aramaktadır. 
Yanına bir asistanını da alarak 
istediği yüzü Saint-Lazarre tren 
istasyonunun civarındaki 
sokaklarda ve barlarda bulmaya 
çalışır. Genç aktris adayları ve 
rastladığı insanlar, sözcükleri ve 
sesleriyle bu imge adamının 
karşısına çıkarlar . . .  

Belgesel ustası Depardon'un bu en 
güzel filmi aynı zamanda onun en 
kasvetli filmi de. Paris'te çekilen 
fi lmlerde çekim kadrosunda beş 
kişiden fazlasının bulunmamasını 
öngören yeni kural lara uyarak, 
Depardon fi lmini küçük bir 
kadroyla, günbatımından şafağa 
kadar, Paris'te halkın arasında 
çekmiş. Yanına iki ses teknisyeni 
ile iki oyuncu alarak kamera 
arkasına geçmiş. Oyuncular i le 
yoldan geçenler arasındaki 
karşılaşmaların doğal lığını korumak 
için gayret gösterildiğinden, 
sonuçta bu kişiler arasında geçen 
konuşmalar sanki onları izleyen 
kimse yokmuş gibi gelişmiş. 
Depardon, renklerin görüntünün 
geometrisini bozmasını 
engellemek için filmini siyah beyaz 
çekmeyi yeğlemiş. Sese gelince, 
şehrin çeşitli, zengin ve doğal 
seslerini olabildiğince yakalamayı 
istemiş. "Paris' e filmierirnde hep 
kurumları aracılığıyla yer verdim: 
"Numeros zero 1 Sıfırıncı Sayılar" 
ve "Reporters 1 Gazeteciler"de 
basın, "Faits divers 1 Çeşitli 
Şeyler" de polis, "Urgences 1 Acil 
Servisler"de hastane, "Delits 

flagrants 1 Çarpıcı Suçlar" da adalet 
sistemi aracılığıyla. Bu kez şehri 
kendi başına kullanmak istedim. 
Sokaklarını, insanlarını. Iki film 
aklımdan çıkmıyordu: Chris 
Marker'ın "Le joli Mai 1 Güzel 
Mayıs"ı ile Jean Rouch ile Edgar 
Moron'un çektikleri, Jean 
Rouch'un sokaklarda insanları 
durdurup "mutlu musunuz?" diye 
sorduğu "Chronique d'un ete 1 Bir 
Yaz'ın Güncesi" filmleri. Bu soru 
çok hoşuma gitmişti. 1 960'1arın bu 
filmini gördükten sonra insanların 
o zamanlar çok daha farklı 
konuştuklarını farkettim;  çok daha 
şi irsel-gerçekçiymişler, 
Doisneau'nun fotoğraflarındakiler 
gibiymişler. Kendilerini belirli bir 
sevecenlikle ifade ediyorlarmış ve 
söylediklerinin kaydedilmesine 
alışkın deği llermiş. Tüm bunlar 
beni projem konusunda 
cesaretlendirdi: insanların 
konuşma biçimlerini yakalamak bir 
çeşit gerçeğe u laşmaktır." -
Raymond Depardon 

• Paris, ar the end of winrer. A 
director is casring his new fı lm and 
is looking ro fınd his leading lady 
in rhe sereers of Paris. Wir h che 
help of an assiscanr, he searches 
among che faces in the crowds and 
bisrrors around rhe Sainr-Lazare 
rrain station. Young would-be 
acrresses and passers-by confronr 
che man of the image wirh words 
and sounds . . .  

Documenrary vereran Raymond 
Depardon's most beauciful fıcrion 
fılm is, paradoxically, also his mosr 
auscere. Emirely in compliance wich 

new offıcial guidelines for filming in 
Paris insiscing that a fılm crew may 
not comprise more rhan fıve 
persons, Depardon fılmed wirh a 
smail crew che Paris crowds ar dawn 
and dusk: he was behind che camera, 
flanked by rwo sound engineers and 
cwo acrors. Everyrhing was done ro 
ensure chac che sponraneous 
characrer of the encounrers berween 
acrors and passers-by were not 
hindered, resulcing in conversarions 
c hac developed as if c here were no 
wicnesses presenc. Depardon chose 
to make the fılm in black & white 
to prevenr colour bindering rhe 
geomecry of che image. For che 
sound, they wanred ro capcure the 
varied, rich and narural sound of che 
ciry as far as possible. "I had always 
fılmed Paris via irs inscicucions, che 
press in "Numeros zero" and 
" Reporcers", che police in "Fairs 
divers", che hospiral in "Urgences" ,  
che juscice system in "Deli es 
flagranrs" . This rime I wanred 
simply ro use the ci ey i cself. The 
street, che people. I had rwo fılms in 
mind: "Le joli mai" by Chris Marker 
and "Chronique d'un ere" (by Jean 
Rouch and Edgar Moron), in which 
Jean Rouch stopped people in the 
srreec ro ask rhem, "Are you 
happy)"  I l iked that quescion. 
Seeing that 1 960 fılm coday I realize 
that people calked differenrly back 
rhen; they were very poecic-realisc, 
very "Doisneau". They expressed 
rhemselves wirh a cerrain cenderness 
and were not used to rape recorders. 
This encouraged me in my own 
project: ro catch the way people 
s pea k is already ro achieve a cercai n 
crurh" - Raymond Depardon 

RAYMONO DEPARDON 
I 942'de Fransa' da, 
Villefranche-sur-Saône'da 
doğdu. Meslek yaşamına gazete 
fotoğrafçısı olarak başladı, 
I 958- I 966 yılları arasında 
Dalmas ajansında çalıştı, 
I 967'de Gamma ajansının 
kurucuları arasında yer aldı. 
I 979'da dünyaca ünlü Magnum 
haber ajansı na geçti ve Avrupa 
başkan yardımcısı olarak görev 
yaptı. Birkaç kısa metrajlı film 
ve televizyon belgeselleri 
çektikten sonra 1 974 yılında i lk 
uzun metrajlı fi lmini çekti. Kısa 
ve orta metraj l ı  belgesel 
çalışmalarının yanı sıra 
fotoğraflarından oluşan 
koleksiyonunu kitap halinde 
yayınladı. 

Born i n  Vi l lefranche-sur-Saône, 
France in 1 942. He began his 
professional career as a 
phocojournalisr, working for rhe 
Dalmas ageney from 1 95 8  ro 
1 966 before co-founding rhe 
Gamma ageney in 1 967 . In  
I 979 he jo i  n ed rhe world
reowned Magnunı press ageney 
and servecl as irs European vice
presiclenr. Afrer d irecting several 
shorrs and TV documenraries, he 
made his firsr fearure-lengrh 
film in  1 974. In addition ro his 
work in  shorr and nıediunı
lengrh documenraries, he has 
publ ished numerous collecrions 
of phorographs in  book form. 

Filmleri 
F ilmography 

1 974 50,8 1 %  
I 9 7 7  Numtfros ztfro Sıfırıncı Sayılar 
1 982 Stm Clemeııte 
I 983 Faits divers Çeşitli Şeyler 
I 984 Les aımtfes Dtfclic 

Declic Yılları 
I 987 Urgeuces Acil Servisler 
I 990 La captive du desert 

Çöl Tutsa�ı 
1 994 Dtflits flagrallls 

Çarpıcı Suçlar 
1 996 Afriques: Comment fO va 

a'vec la. douleu,·? 
Afrika: Acın Ne Durumda? 
M u ri el Leferle 

1 998 Paris 
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HASTA: SÜPER MAZOŞiST BOB FLANAGAN'IN YAŞAMI VE ÖLÜMÜ 
SICK: THE LIFE AND DEATH OF B O B  FLANAGAN, SUPERMASOCHIST 
Yönetmen Director: Kirby Dick 
Senaryo Screenplay: Bob Planagem & 
Kirby Dick Görüntü Yön. 
Cineınacography:)onathan Dayton, Kirby 
Dick, Geza Sinkovics & Barbara Thole-Testa 
Kurgu Editing: Kirby Dick & Dody Dorn 
Müzik Mu sic: Bloke Leyh Katılanlar 
With: Bob Flanagan & Sheı-ee Rose Yapımcı 
Producer: Kirby Dick Yapı m Production 
Co.: Kirby Dick, 2 7 1 1 Angm St., Los Angeles 
CA 90039. USA: Phone: 1 2 1 3  660 32 00: 
Fax: 1 2 1 3  660 26 05 Dünya Hakları 
Export Agent: Cowboy Booking 1ntemational, 
27 W. 24th Street, Su i te 303. New York, NY 
100 1  O, USA: Phone: 1 2 1 2  929 42 00; Fax: 
1 2 1 2  292 1 5  08 

1 996 1 Betacam Video 1 Renkli Color 1 90' 

• Birlikte geçirdikleri son 
yıl larında, performans 
sanatçısı/şair Bob Flanagan ile 
yaşam ortağı video sanatçısı 
Sheree Rose, belgesel sinemacı 
Kirby Dick'e yaşamlarının ve 
sanatların ın kapılarını açtılar. 
Sonuç, baştan aşağı ilgi çekici (ama 
inanılınayacak kadar güçlü) bir 
belgeseL Filmin adı, yani HASTA. 
iki açıdan tam isabet kaydediyor. 
lik olarak, Flanagan'ın fiziksel 
durumunu tanıml ıyor; bundan üç 
yıl önce, 43 yaşında ölene kadar, 
tüm hayatı boyunca sistik 
fibrozdan muzdaripti. Ikinci ve 
daha belirgin gönderme ise 
sanatçının performasındaki şoke 
edecek kadar açık sadomazoşizme 
yapı lmış. Aman dikkat: bu fi lm 
midesi sağlam olmayanlara, aşırı 
iffet taslayanlara ya da kalbi zayıf 
olanlara göre deği l !  HASTA. 
sinema tarihinin izlenmesi en zor 
sahnelerinden bazı larını içeriyor. 
En güçlü izleyiciler bile sanatçının, 
bedenin hemen her yanına giren 
ve her tarafın ı  delen, her türden 
sivri nesnenin kullanıld ığı 
performanslarını izlerken rahatsız 
olabilirler . . .  

Öldüğü güne kadar, Flanagan 
genç-katil i  diye bil inen sistik 
fibrozu olanlar arasındaki en yaşlı 
kişiydi. Bütün ömrü boyunca 
korkunç bir acı içinde ve her 
zaman ölümün gizli gölgesinin 
kapıda olduğunu bilerek yaşadı. 
Peki onun sırrı neydi? Anlaşılan, 
ciğerlerini kaplayan balgamı 
yıl larca öksürürken, Bob acıdan 
keyif almaya başlamıştı. Buna 

uygun olarak da kendi bedenini, 
fiziksel işkence ve kendine zarar 
verme üzerine kurulu bir sanat 
eseri haline getirmişti. Tarih 
boyunca başka hiçbir sanatçı, acıya 
dair deneyimini ve bununla 
bağlantılı zevkler olan 
sadomazoşizm ile hükmedilmeyi 
bu kadar açık bir şekilde 
incelememiştir. Yıllar boyu yaşam 
ortağı, iş arkadaşı ve hükmedeni 
Sheree Rose ile birlikte, çeşitli 
gösteriler için Sadizm ve 
Mazoşizm üzerine odaklanan 
videoların yanısıra çok özel 
kayıtlar da yaptılar. Filme dahil 
edilen bu video ve audio günlükler 
daha ilk andan itibaren ona 
otobiyografik bir hava katıyorlar. 
Dick ayrıca, ölümü de dahil olmak 
üzere, Flanagan'ın yaşamının son 
iki senesinin büyük bir bölümünü 
kaydetme fırsatı bulmuş. Bu 
sayede bir sanatçın ın ve 
eserlerinin mümkün olan en 
kapsamlı portresini sunuyor. 

• I n  their last years togerher, 
performance artist/poer Bob 
Flanagan and his partner, 
v ideographer Sheree Rose, ler 
documenrary fi lmmaker Kirby 
Dick into their lives and art. The 
result is an emirely engrossing (but 
incredibly powerful) documenrary. 
The title, SICK, of the film hi ts the 
mark on two levels. In one sense, it 
deseribes his physical condition; 
Flanagan suffered from cystic 
fibrosis all his l ife un til his death at 
43 ,  three years ago. The second, 
more evocative reference is ro the 
shockingly direct sadomasochism 

of the artist's performances. Take 
warning, this is not a film for the 
squeamish, the prudish, or the 
faint-hearted. SICK contains some 
of the most unwatchable scenes 
ever fi lmed. Even hardened viewers 
may feel d isconcerted by his 
performances, which include 
piercing and penetrating of almost 
every body part by practically any 
sharp object . . .  

Until his death, Flanagan was the 
oldesr known survivor of teen-killer 
cystic fıbrosis. He was in horrible 
pain his whole l ife and always under 
the psychic shadow of imminenr 
death. His secret' lt seems that after 
years of coughing up the mucous his 
lungs swam with, Bob came to 
enjoy pain. Accordingly, he made 
himself an art piece bui lt around the 
physical rorture and self-murilacion. 
No other artise in histOry has 
examined so l irerally che experience 
of pain and che associared pleasures 
of sadomasochism and dominarion. 
Along wirh Sheree Rose, his 
longtime partner, collaboraror, and 
dominatrix, Flanagan had fashioned 
a number of video pieces focusing 
on S and M for insrallations and 
shows, as well as very inrimare 
recordings. These video and audio 
diaries are ineegrared inro che film, 
giving ir an aurobiographical feeling 
righr from che start. Dick was also 
ab le ro record a grear dea! of che lasr 
rwo years of Flanagan's l ife, 
including his dearh, crearing as 
comprehensive a portrait of an artise 
and his work as is possible ro 
caprure. 

KIRBY DICK 

Ödüllü b i r  Los Angeles'lı 
yönetmen ve senaristtir. 
California Sanat Enstitüsü'nde 
egitim gördü. 1 98 1 'de, Karayip 
adası St. Lucia'da çekilen ve 
Bunuelvari bir alegori olan 30 
dakikalık "Men Who Are 
Men"in yönetmenligini paylaştı 
ve yapımcılıgını üstlendi. 
1 986'da, bir seks işçisinin ve 
onun radikal yeni cinsel terapi 
uygulamasında yer alan iki erkek 
müşterisinin heyecan verecek 
derecede mahrem bir portresini 
sunan ve büyük övgü alan uzun 
metrajlı belgesel "Private 
Practices: The Story of a Sex 
Surrogate"in yapımcılıgını ve 
yönetmenligini gerçekleştirdi. Bu 
film ile Dallas'taki ABD Film 
Festivali'nde ve Atlanta Film ve 
Video Festivali'nde En Iyi 
Belgesel ödüllerini aldı. 1 993'te, 
filminin konusu olan erkegi 
kamerasıyla bıkmaksızın izleyen 
belgesel yönetmeni genç bir 
kadın hakkında uzun metrajlı bir 
film olan "Guy"ın senaryosunu 
yazdı. 1 996'da, uluslararası üne 
sahip yazar, performans 
sanatçısı ve mazoşist Flanagan 
hakkındaki uzun metrajlı 
belgesel "HASTA: SÜPER 
MAZOŞIST BOB 
FLANAGAN'IN YAŞAMI VE 
ÖLÜMÜ"nün yapımcılıgını ve 
yönetmenligini üstlendi. 

An award-winning Los Angeles 
d irecror and screenwriter, he 
attended the Cali fornia Institute 
of the Arrs. In 1 98 1  he co-directed 
and produced the 30-ıninure fi lm 
"Men Who Are Men", a Bunuel
Iike allegory shot on the Caribbean 
isiand of Sr. Lucia. In 1 986, he 
produced and direcred the highly 
acclaimed fearure lengrh 
documentary "Privare Practices: 
The Story of a Sex Surrogate", a 
rivetingly inrimare profıle of a 
sex surrogate and two of her mal e 
clients who become i nvolved 
w ith her radical new form of sex 
rherapy. The film was awarded 
Best Documentary ar the USA 
Film Festival in Dallas and Best 
Docuınenrary at rhe Adama Film 
and Video Festival. In 1 993, he 
wrore the screenplay for "Guy", a 
d ramatic fearure abour a young 
woman documenrary fılmmaker 
who relenrlessly pursues a male 
subject wirh her camera. In 1 996, 
he produced and directed the 
feature length documentary 
SICK: THE LIFE & DEA TH OF 
BOB FLANAGAN, 
SUPERMASOCHIST, about the 
internationally acclaiıned wrirer, 
performance artise and masochisr. 
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iSVEÇ SWEDEN 

BiR PALYAÇONUN ÖNÜNDE'N i N  YAPIMI  
I SALLSKAP MED E N  CLOWN 

THE MAKING OF IN THE PRESENCE OF A CLOWN 
Yönetmen Direcror: Pia Ehrva/1 
Görüntü Yön. Cinematography: Anıe 
CariJıorı Yapımcı Producer: Pia Ehmva/1 
Yapı m Production Co.: STV Drama, 
105 10 Stockholm, S\VEDEN; Phorıe: 46 8 784 
66 63; Fax: 46 8 661 12 3 1  Dünya 
Hakları Export Agent: STV Drama, 
105 lO Stockholm, S\VEDEN: Phone: 46 8 784 
66 63: Fax: 46 8 661 12 3 1  

1997 1 Digital Beta Video 1 Renkli Color 1 58' 

• Bu video belgeseli, bir ustanın 
çalışmalarının perde arkasına 
büyüleyici ve eğlenceli bir biçimde 
göz atıyor. Kamera Ingmar 
Bergman'ı son fi lmi "Larmar och 
Gör Sig Til l  1 Bir Palyaçonun 
Önünde"nin setinde izliyor. Bu 
fılmde Bergman'ın, Börje 
Ahlstedt, Eriand Josephson, Marie 
Richardson, Pernilla August gibi 
baş oyuncularını ve diğerlerini 
ateşli yönetimine, keskin görsel 
kompozisyon anlayışına ve 
çekimin her aşamasına hala 
enerjik bir şekilde katı l ımına tanık 
oluyoruz. BIR PALYAÇONUN 
ÖNÜNDE'NIN YAPIM I  
tartışılmaz ve  belki de  şaşırtıcı bir 
biçimde, bu fı lmin çekimi sırasında 
herkesin ne kadar eğlendiğin i  de 
yansıtıyor. 

• This video documencary is a 
fascinaring and amusing look 
behind rhe scenes of a masrer's 
work. The camera follows Ingmar 
Bergman around rhe ser of his 
laresr fi lm "In rhe Presence of a 
Clown". W e wirness his spirired 
direcrion of his principal acrors 
Börje Ahlsredr, E riand Josephson, 
Marie R ichardson, Pernilla Augusr 
and orhers, his sharp sense of visual 
composirion, and his sril l  animared 
involvemenc in every aspecr of 
filmmaking. THE MAKING OF 
IN THE PRESENCE OF A 
CLOWN also shows indispurably 
and perhaps surprisingly, j usr how 
much fun everyone was having 
making rhe film.  

PIA EHRNVALL 
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ABD USA 

WILD MAN BLUES 
Yönetmen Direcwr: Barbara Kopple 
Görüntü Yön. Cinematography: Tom 
Hurwirz Kurgu Editing: Lawrence Si/k 
Müzik Music: \'(/oody Alien Katılanlar 
With: \'(loody Alletı. Soon Yi Previn, Eddy 
Davis, Letty Aromon,john Gi/1, Simqn 
\'(/euetıha/1 Yapımcılar Producers: 
Barbara Kopple & jean Daumanian Yapı m 
Production Co.: Phone: Fax: 
Dünya Hakları Export Agenı: Viiiage 
lnlermedia Pictıms, 81  Piccadilly, London 
W1 V 9HF, ENGLAND: Phone: 44 1 7 1  495 
33 22; Fax: 44 1 7 1  495 39 93 Kaynak 
Source: Umut Sanat Filmcil ik. Halaskargazi 
Cad. 21418. Gazi Eıhem Pa1a Sitesi, 80220 
/uanbul. TURKEY; Phone: 90 212 230 40 
4 1 :  F(IX.' 90 2 1 2  232 35 83 

1 997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105 '  

• Woody Allen'ın, New Orleans 
stili caz yapan topluluğuyla çıktığı 
1 996 Avrupa turnesi sırasında, 
dostları ve d iğer müzisyenlerle 
yolculuğunun etrafında gelişen 
belgesel bir portresi . Alien'ın 
Soon-Yi Previn ile olan ilişkisi 
fılmde hemen göze çarparken, bu 
keyifli Avrupa gezisine katılan diğer 
kişiler arasında grup lideri Eddy 
Davis ve Alien'ın kızkardeşi Letty 
Aronson da var. Avrupa'da basın, 
paparazzi ve taşkın hayranları 
tarafından adım adım izlenen Alien, 
New Y ork'a döndüğünde, yaşlarını 
başların ı  almış anne babasıyla yediği 
"cehennemi" bir öğle yemeğinde, 
daha gerçekçi bir eleştirel 
değerlendirmeyle karşı karşıya 
kalıyor . . .  

Bu eğlenceli ve kimi zaman 
aydınlatıcı belgesel, özellikle caz, 
blues ve ragtime müziği sevenlerin 
ilgisini çekecek; çünkü, fılmde de 
saptandığı gibi, belki de artık bu 
müziği eski New Orleans tarzında 
çalan tek grup bu. Woody Alien 
gençliğinde New Orleans cazının 
büyüsüne kapıldı, ve bu onda ömür 
boyu bir tutku halini aldı. 
Yeniyetmeyken kendi kendine 
soprano saksofon çalmayı öğrendi, 
sonra da klarnet dersleri aldı. Hala 
nota okuyamıyor. Kırkbeş yıl 
sonra, her gün klarinet temrinleri 
yapmayı sürdürüyor. Woody ve 
grubu, 1 996 yılında kapanana 
kadar, New York'taki Michael's 
Pub'da 25 yıl süreyle, efsanevi 
Pazartesi gecesi programlarını 
sürdürdüler. Şimdi de Cafe 
Cariyle'da çalıyorlar. Avrupa'da 
birkaç yerde çalma fikri bir süredir 

Alien ile banjocusu Eddy Davis'in 
kafasını kurcalıyordu. Bir i lk 
soruşturma, bu tür konsere çok 
talep olacağını ortaya çıkardı. 
Mütevazı bu tur, birden büyüyerek 
aralarında Paris, Venedik, Cenevre, 
Madrid, Roma ve Viyana'nın da 
bulunduğu 1 8  şehirde 23 günlük 
bir turneye dönüştü. Fi lmi 
izleyeceklerin çoğunluğunu ise, bir 
yandan eserleriyle 20. yüzyıl 
kültürüne önemli bir katkıda 
bulunmuş, öte yandan da kişisel 
yaşamı nedeniyle ABD'de çoğu kişi 
tarafından kara çalınmış bir 
komedyen, yazar ve yönetmen le iyi 
vakit geçirerek onu tarıma fırsatı 
bulmaları ilgilendirecek. "Ben bu 
fılmle başlangıçta, Woody'nin 
gerçekte nasıl bir kişi olduğunu, 
hayatını nasıl sürdürdüğünü ve 
nelerden korktuğunu anlamak için 
ilgilendim; ilgi duyduğum, 
filmlerinde izlediğimiz kurmaca 
karakter değil, kendisiydi. Onun 
hakkında bildiğimizi sandığımız 
şeylerin aslında ne kadarını 
biliyoruz?" - Barbara Kopple 

• A documentary porcra it of 
Woody Alien, seen craveting with 
friends and fellow musicians during 
rheir New Orleans style jazz band's 
1 996 European tour. Allen's 
relarionship widı Soon-Yi Previn is 
captured on film here, and atlıers on 
the European jaunt include 
bandleader Eddy Davis and Allen's 
sister Letty Aronson. Followed by 
press, paparazzi, and gushing 
admirers, Allen rerurns home to face 
a mo re realisric eri ri cal assessmem 
during "the lunch from hell" wirh 
his aged parents . .  

This emerraining and occasionally 
il tuminating documenrary is of 
incerest for lovers of jazz, blues and 
ragtime music, particularly si nce, as 
che film esrablishes, this is maybe che 
only band currenrly playing this 
music in che old New Orleans sryle. 
Woody Alien became enrranced by 
New Orleans jazz as a yourh and ir 
has remained a lifelong passion. He 
taughr himself to play the soprano 
saxophone in his reens and evemually 

took dariner lessons. He cannot read 
music. 45 years larer, he conrinues ro 
practice the dariner every day. He and 

his band played legendary Manday 
night gigs at Michael' s Pub for 25 
years unril it ciased in 1 996, and they 
are now in residence at The Cafe 
Carlyle. Alien and his banjo player 
Eddy Davis, had for same rime kicked 
araund the idea of playing a few dares 
in Europe. An initial inquiry yielded 
many requests. The modest tour 
snowballed into 23 days in 1 8  cities, 
including Paris, Venice, Geneva, 
Madrid, Rame and Vienna amongsr 

orhers. Much more people will be 
inceresred in the opportunity che film 
presenrs to spend some time wich a 
comedian, wricer, and filmmaker 
whose body of work is an im portant 
contribution to cwentiech century 
culrure on che one hand, and who has 
been vilified by many in the USA for 
his personal l ife, on the other. "My 
ini cia! interesc in che film was because 
of who Woody is, and what he' s abouc 
and how he conducts his l ife and 
w hac he' s afraid of - in real terms, 
not j ust the fictional sruff that comes 
from his movies. How m uc h of w hac 
we chink we know abouc him, do we 
know abouc him'" - Barbara Kopple 

BARBARA KOPPLE 
30 Temmuz l 946'da Bear 
Mountain, New York'ta doğdu. 
Çok beğenilen uzun metraj 
belgeselleriyle Amerikan 
yaşamının toplumsal, kültürel 
ve siyasi dokusunu araştırdı. 
Çalışmaları ona Guggenheim 
Vakfı ve National Endowment 
for Arts gibi örgütlerden 
sayısız ödül ve burs getirdi. En 
çok, bir Kencuckyli madenciler 
grevini chronicle eden, Oscar 
ödüllü çalışması "Harlan 
County, USA" ( 1 976) tanınır. 
lik filmlerini, bir Batı Virginia 
kolejinde klinik psikoloji eğitimi 
görürken yaptı. Cinema veritı': 
belgesekileri Maysles 
kardeşlerin çalışmalarına da 
çeşitli katkılarda bulundu. 
Yirmi altı yaşındayken, 
Brookside kömür madenindeki 
bir sendika anlaşmazlığını fi lme 
çekmek için Harlan County'ye 
taşındı, dört yıl orada kalarak 
madencilerin mücadelesini 
gözlemledi ve kendi en meşhur 
fi lmini gerçekleştirdi. 
Aralarında 1 979 tarihli konser 
filmi "No Nukes"un da olduğu 
belgeseller çekmeyi sürdürdü. 
Güneyli tekstil işçilerinin 
örgütlenme girişimlerini ele 
alan ilk kurgusal uzun konulu 
filmi "Keeping On" 1 983'te 
gösterime girdi. 1 99 1 'de 
Amerika'nın sınai merkezinin 
hızlı ekonomik çöküşünün 
insani bedelini irdeleyen 
belgeseli "American Dream 1 
Amerikan Rüyası" ile ikinci 
Oscar ödülüne kavuştu. 

Born on 30 J uly 1 946, in Bear 
Mounrain,  New York. Her 
much-honored fearure 
documentaries have explored rhe 
social ,  cultural and poli tical 
fabric of American l ife. Her 
work has broughr her numerous 
awards and fellowships from 
such organizations as rhe 
Guggenheim Foundation and 
the National Endowment for rhe 
Ares. She is best known for her 
Academy Award-winning 
chronicle of a Kentucky m i ner's 
strike, "Harlan County, USA" 
0 976). She made her firsr fi lms 
white studying e l in ical 
psychology in a West Virgin ia 
college. She also worked i n  
various capacicies with cineına 
veri te documentarians che 
Maysles brothers. When she was 
rwenty-six she moved ro Harlan 
County ro film a union conflict 
ar the Brookside coal mine and 
sbe stayed there for four years, 
observing rhe m i ners' srruggles 
and real iz ing her most famous 
fil m .  She has continued ro make 
documentaries including 1 979's 
concerr fi lm " o Nukes". I n  
1 983,  her first fictional feacure, 
"Keeping On", an examination 
of rbe arremprs for Sourbern 
textile workers ro organize, was 
released. In 1 99 1 ,  she received 
her second Academy Award for 
her documentary "American 
Dream",  which explored rbe 
human cosr of rhe rapid 
economic decl ine of America's 
indusrrial bearrland. 
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{b N O VA RT I S  
N OVARTIS ÜRÜN LERI'nin 
değerli katkı larıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

W e would l i ke ro rhank 

NOVARTİS Ü R ÜNLERİ 

for spansoring this  secrion. 
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MACARISTAN HUNGARY 

i HTiRAS 
SZENVEDELY 

PASSION 
Yönetmen Direcıor: György Fehiı· 
Senaryo Screen play: György Fehlr & Bila 
Tarr, based orı the rıovet ''The Postman Always 
Rirıgs Twice" by james M. Cairı Görüntü 
Yön. Cinemaıography: Miklos Gurbdn, 
Tibor Mathe Kurgu Editing: Mtiria Czeilik, 
Eva Szentandrdsi Oyuncular Cası: 1/dikO 
Btinstigi,jtirıos Derz.ıi, Djoko Rossich 
Yapımcılar Producers:jo/tin Arvai, Ferenc 
Kardos & Eva Schulze Yapı m Producrion 
Co.: Magyar TV, SrabadJag tor 1 7, Budapest 
1810, HUNGARY; Phone: 36 1 3 73 42 O l ;  
Fax: 36 1 3 73 4 1  88 Dünya Hakları 
Export Agenr: S-Media 2000 & Profii-M94, 
Szemlohegy 11. 28-30, Burlapest 1022. 
HUNGARY; Phom & Fax: 36 1 326 06 98 

1 998 1 35 nmı. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 1 36' 

• James M. Cain' in, ABD'nin 
ekonomik bunalım yıllarında, 
şehvet düşkünü genç bir kadın ile 
onu mutsuz evliliğinden 
kurtarmaya çalışan bir serseriyi 
konu alan PostaCI Kaptyt Iki Kere 
Çalar adlı romanı daha önce üç 
kez beyazperdeye aktarılmıştı: 
Lana Turner i le John Garfıeld'ın 
oynadıkları Tay Garnett'ın  1 947 
çekimi; Luchino Visconti'nin 
"gayrı resmi" bir uyarlaması 
( 1 947'de çektiği "Ossessione") ile 
Jack Nicholson ve Jessica Lange'in 
oynadıkları Bob Rafelson'un 
çektiği 1 98 1  uyarlaması. Bu yeni 
uyarlamada ise öykü 1 930'1arda 
Macaristan'da geçiyor ve serseri, 
kocanın yanında işe girmiş olarak 
başlıyor; ancak fi lmin devamı 
Cain'in öyküsüne daha sadık 
kalıyor. Kadın ın kocası burada da 
öldürülecek; olaya kaza süsü 
vermek için kamyonu yoldan 
çıkarılacak, ancak polis hemen 
aşıklardan şüphelenecektir. "Hep 
uzun süre ortadan kaybolmuş bir 
fılmin saklanan son kopyasına 
benzeyen bir film çekmek 
istemişimdir. Filmim James M. 
Cain'in romanında bulunan 
ternalara dayanmakta. Özgün bir 
atmosfer yaratabilmek için 
öyküyü 1 930'1arın Macaristan'ına 
uyarladım." - György Feher 

• The Postman A lways Rings Twice, 

James M. Cain's Depression-era 
novel about a drifter and a sensual 
young woman who conspire ro free 
her from her loveless marriage, has 
had three previous screen 
adaptarions: Tay Garnett's 1 947 
version w ith Lana Turnet and John 
Garfield, an "unofficial" one by 
Luchino Visconri (his 1 947 
"Ossessione"), and Bob Rafelson's 
1 98 1  version w i th Jack icholson 
and Jessica Lange. In this new 
version, the story is  ser in 1 930s 
Hungary, and i t  begins with the 
drifter alteady in the employ of the 
husband, but the ternainder of the 
film is more faithful to Cain's rale. 
The husband is  eventually ki l led 
and his truck driven off the road to 
make it look ! ike an accident, but 
the lovers are immediarely 
suspecred by the police. "I always 
wanred to make a film which 
resembled the last salvaged prinr of 
a long losr film. My film is based 
on the rhemes found in James M. 
Cain's novel. I cransposed the story 
to Hungary in the 1 930s in order 
to lend the fi lm a parricular 
armosphere. " - György Feher 

GYÖRGY FEHER 
1 939'da Budapeşte'de doğdu. 
1 972'de Tiyatro ve Sinema 
Akademisi'nden tez filmi olarak 
Shakespeare'in "l l l .  
Richard"ıyla mezun oldu. 
Televizyon için aralarında 
belgeseller, opera filmleri ile 
Shakespeare, Çehov, 
Dostoyevski ve Moliere 
uyarlamaları olan çok sayıda 
film yönetti. "Six Bagatelles 1 
Altı Bagatel" filminin bir 
bölümünü yönetti; 1 990'da i lk 
uzun metrajlı filmi olan ve 
çeşitli Avrupa film 
festivallerinde ödüller kazanan 
"Twilight 1 Alacakaranlık"ı 
çekti. 

Born in Budapesr in 1 939. He 
graduared from rhe Academy of 
Thearre and Film in 1 972 wirh 
an adaprarion of Shakespeare's 
"Richard I II" as his chesis fılm.  
He has direcced exrensively for 
relevision, including 
documencaries, opera fı lms and 
adaprarions of Shakespeare, 
Chekhov, Dosroyevski and 
Moliere. He direcred a skerch of 
che omnibus fılm "Six 
bagarelles", and in 1 990 made 
his fırsr solo fearure, "Twilighr", 
which won prizes ar several 
European fı lm fesrivals. 
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BAYAN DALLOWAY 
MRS. DALLOWAY 
Yönetmen Direcror: Marleen Gorı·is 
Senaryo Screen play: Eileen Atkim, baJed 011 
the 1101'<1 by Virgi11ia Wooi( Görüntü Yön. 
Cinemarography: Sue GibJon, B. S. C. Kurgu 
Ediring: lılichiel Reichwei11 Müzik Music: 
llo11a Sekr•rz Oyuncular Casr: ValleJJa 
Redgrave. NathaJcha McEiho11e. Rupert Graı'i!J, 
Michael Kitche11, Alan Cox, Lena Headey. 
Amelia Bnllmore Yapımcılar Producers: 
LiJa KatıelaJ Par{ & Stephen Bayly Yapı m 
Producrion Co.: OwrJeaJ Filmgroup, 8800 
Sumet Bonlevard. LoJ tlngeleJ. CA 90069, 
USA; Phone: 1 3 10 855 l l  99: Fax: 1 3 1 0  
8 5 5  0 7  1 9: BBC Fi/Jm, London, ENGLAND 
Dünya Hakları Exporr Agenr: OverJeaJ 
Filmgroup. 8800 S1111Jet Bonlevard. LoJ A11geleJ, 
CA 90069. USA; Phone: 1 3 1 0  855 l l  99; 
Fax: 1 3 10 855 07 19 Kaynak Source: a 
Fi/Jncilik. Ayhan ljtk Sok .. 1611. Beyoğlu, 
İJtanbul. TURKEY: Phone: 90 212 249 99 
82; Fax: 90 212 249 85 04 

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 103 '  

• Öykünün tamamı, 1 .  Dünya 
Savaşı'nın bitiminden S yıl sonra, 
1 923 yazında Londra'da tek bir 
günde geçse de, fı lmde geriye 
dönüşler aracılığıyla, Clarissa 
Dalloway'in genç ve güzel bir kız 
olarak peşinden pek çok kişiyi 
koşturduğu 1 890 yıl ın ın yazını 
hatırlamasıyla geçen yüzyı l ın 
sonuna da gideriz. Otuz yıl sonra, 
Bayan Dalloway heyecanla, 
Londra'daki son derece zarif 
döşenmiş, şık evinde o gece 
vereceği partin in son hazırlıklarını 
gözden geçirmektedir. Her şey 
mükemmel olmalıdır! Ne var ki, 
tüm planları otuz yıl önce 
reddetmiş olduğu yakışıklı ve 
girişken bir tal ibinin o gün 
birdenbire ortaya çıkıvermesiyle 
altüst olur. Yaşamı, garip bir 
şekilde, karşılaşıp tanışamayacağı 
bir genç adamın traj ik yaşantısıyla 
kesişir; bu genç adamın kaderi 
Bayan Dal loway' in ruhunun 
derinl iklerinde yadsıyamayacağı 
gerçek duyguları harekete 
geçirir . . .  

• While che srory all rakes place in 
one summer's day in London, in 
1 923 (fıve years afrer che end of 
W or! d W ar I ), c here are flashes 
back in rime, ro the end of the 
preceding century, as Clarissa 
Dalloway remembers rhar summer 
in the counrry, in 1 890, when she 
was young and beauriful and very 
much courted. And, rhirty years 
larer, Mrs. Dalloway exciredly 
arrends ro the fınal prepararions for 
the party she is giving that very 
evening ar her eleganr London 
home - everyrhing musr be perfecr! 
B ur, that same day, her plans are 
inrerrupred by the sudden rerurn of 
che once-dashing suiror she rejecred 
30 years ago, and her l ife becomes 
srrangely inrerrwined wirh that of a 
rragic young man, whom she will  
never acrually meer, bur whose 
desriny will  serike a chord of rrurh, 
deep in her soul, that she cannot 
deny . . .  

MARLEEN GORRIS 

Hollanda'da do�du. Hollanda 
üniversitelerinde Ingilizce ve 
Drama Sanatları ö�renimi 
gördükten sonra, fngiltere'deki 
Birmingham Universiresi'nden 
master derecesi aldı. Filmlerinin 
temaları, bütün güçlü ve zayıf 
yanlaroyla modern kadının 
ortaya çıkışıyla ilgilidir. BAYAN 
DALLOWA Y, yönetmenin 
beşinci filmidir. Senaryolarını da 
kendi kaleme aldı�ı ilk iki fi lmi 
"A Question of Silence 1 Bir 
Sessizlik Sorusu" ve "Broken 
Mirrors 1 Kırık Aynalar" çeşitli 
ülkelerde gösterildi ve övgü 
aldı; ayrıca her ikisi de Hollanda 
Film Günleri Festivali'nde En Iyi 
Uzun Metrajlı Film ödülünü 
kazandı. Ingilizce ilk uzun 
metrajlı filmi 'The Lasr Isiand 1 
Son Ada"nın senaryosu da ona 
aitti. Yine kendi yazıp yönetti�i 
"Antonia's Line 1 Antonia'nın 
Yazgısı" 1 995'te Yabancı Dilde 
En Iyi Film Oscar'ını ve 1 995 
T oronto Film Festivali'nde 
Izleyici Ödülü'nü alınca, 
uluslararası üne kavuştu. 
Filmlerine ek olarak, 1 993'te 
Hollanda televizyonu için beş 
sıradışı karakteri günlük 
yaşamda izleyen beş bölümlük 
televizyon dizisi "Tales From a 
Street 1 Bir Sokaktan Öyküler"i 
yönetti. 

Born in Nerherlands. She was 
educared ar Durch universiries 
where she srudied English and 
Deamaric Arr before earning her 
Masrers degree ar rhe University 
of Birmingham, England. The 
rhemes of her films all deal wirh 
rhe emergence of rhe modern 
woman wirh all her srrengrh and 
shorrcomings. MRS. 
DALLOWAY is her fifrh fi lm. 
Her firsr rwo films, "A Quesrion 
of Silence" and "Broken Mirrors", 
from her own screenplays, were 
praised inrernarionally and borh 
won Besr Fearure at rhe Durch 
Film Days Festival. Her firsr 
English language fearure, "The 
Lasr Isiand", was al so s hor from 
her own screenplay. She found 
inremarional fame when her film, 
"Anronia's Line" which she wrore 
and directed, won rhe L 995 
Academy Award for Besr Foreign 
Language Film and rhe People's 
Choice Award ar rhe L 995 
Toroneo Film Festival. In 
addition ro her films, she has 
direcred a five-parr relevision 
series enri tl ed "Tales From a 
Srreer" for Durch relevision in 
L 993, which chronicled five 
unusual characrers in everyday 
situations. 
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TAŞ OCAG I 
LA FAlLLE 

THE QUARRY 
Yönetmen Director: Maı-io11 Hansel 
Senaryo Screen play: Mario11 Hiime/, based 
011 the 11{Wel by Da111011 Galgm Görüntü 
Yön. Cinematography: Bemard Lutic 
Kurgu Editing: Miche/e Hubi11on Müzik 
Music: Takashi Kako Oyuncular Cast: 

john Lynch,jonny Philips, Serge-Henri Valcke, 
Sylvia Esau, Oscar Petersm, jodi Abrahams 
Yapımcı Producer: Mario11 Halısel Yapı m 
Production Co.: Man's Films Productiom, 
65, avenut Mostinck, I I50 Bmxe/les. 
BELGIUM; Phone: 32 2 77I  7 I  3 7; Fax: 32 
2 771 96 I2; Tchin Tchi11 Pı-oductiom. Paris, 
FRANCE; Studio Nieuwe Gronden, 
Amsterdam, NETHEI?LANDS; Wa11da Films, 
Madrid, SPAIN Dünya Hakları Export 
Agent: Seawe/1 Films, 45, me Pierre Charroıı, 
75008 Paris, FRANCE; Pho11e: 33 I 47 20 
I8 73; Fax: 33 I 47 20 I 5  43 

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 I lO' 

• Küçük bir Güney Afrika sahi l  
kasabasının yakınlarında, ıssız bir 
yolun kenarında bir papaz 
öldürülür. Hiç görgü tanığı yoktur 
ve hiç kimse bu olayın yaratacağı 
tuhaf gelişmeleri önceden 
kestiremez. Bir hapishane kaçağı 
olan katil, kurbanının giysilerini 
çalar. Papazın kimliğine 
bürününce, ne kendisinin ne de 
kasaba halkın ın kaçmamayacağı 
olayların başlamasına yol açar. Bu 
drama, cesedi bir rastlantı sonucu 
bulan eli uzun Valentine ile 
cinayeti çözmeye kararlı olan 
polis şefi Mong da karışır. Bu üç 
adamın yolları terkedilmiş bir taş 
ocağında kesişecektir . . .  

"Çarpıcı ve garip öykülere 
bayıl ırım . . .  Darnon Galgut'un 
romanı The Quarry 1 Taş Ocağı'nı 
okuduğumda geçmişleri olmayan 
bu üç ezilmiş, yalnız adamın 
öyküsü çok hoşuma gitti. Her 
şeyin basit, insanların da iyi 
olmasını  isteyen beyaz bir polis 
memuru, yine beyaz deri l i ,  
geçmişinden kaçan bir hapishane 
kaçkını  i le işlemediği bir cinayetle 
suçlanacak olan, arada bir ufak 
tefek hırsızlıklar yapan siyah deri l i  
bir adam. Duyarlı ve neredeyse 
sevimli üç karakter . . .  Tanrı'nın 
unuttuğu bir yerde tek başlarına." 
- Marion Hansel 

• On a lonely srrerch of road near 
a smail Sourh African coasral rown, 
a pasror is murdered . There are no 
w i rnesses ro che acr and no one 
could predicr i rs bizarre 
repercussions. The murderer, a 
fugirive, seeals rhe clorhes of his 
vicrim. By assuruing rhe idenriry of 
rhe pasror, however, he sers inro 
morian a sequence of evenrs from 
which neirher he nor rhe rown's 
inhabitanrs can escape. Also 
involved in the d rama are the l ight
fıngered Valenrine, who 
unwittingly uncovers the body, and 
Captain Mong, rhe paliceman who 
is determined ro solve the erime. 
The paths of these rhree men w ili 
cross in an abandoned quarry . .  

" I  l ike powerful,  srrange tales . . .  
When I read Darnon Galgut's 
novel, The Quaıry, I immediarely 
fel l  for i ts srory of rhree broken, 
soli rary men wi thour pasts. There's 
rhe world-weary white paliceman 
who wishes that things were 
simple, rhat men were good; there's 
the fugitive, alsa white, who's 
running away from his pasr; and 
there's the smail-time thief, a 
colored man who will be accused of 
a murder he d id nor com mi t .  . .  
Three fragi le, sornewhat endearing 
characters . . .  alone i n a god
forsaken place. " - Marian Hansel 

MARION HANSEL 
12 Şubat 1 949'da Fransa'nın 
Marsilya şehrinde do�du. 
Belçika vatandaşıdır. Tiyatro 
e�itimi gördükten sonra, 
Brüksel ve New York'ta çeşitli 
oyunlarda, ayrıca TV ve sinema 
filmlerinde rol aldı. 1 977'de 
kendi yapım şirketi Man's 
Films'i kurdu. 1 979'da ilk uzun 
metraj lı filmi "Le lit 1 Yatak"ın 
yapımcılı�ını ve yönetmenli�ini 
üstlendi. lkinci konulu filmi 
"Dust 1 Toz"la 1 98S'te 
Venedik'te Gümüş Aslan 
ödülünü aldı. 1 987'de 
Barselona' da, "Les no c es 
barbares 1 Vahşi Dü�ün" 
filmiyle Avrupa Ödülü'ne layık 
görüldü. Aynı yıl Belçika'da 
"Yılın Kadını" seçilen 
yönetmen, 1 988'de Belçika 
Film Seçim Komisyonu'nun 
başkanı oldu. 

Born on ı 2 February ı 94 9 i n 
Marsei l les, France, she is of 
Belgian nationality. After 
having scudied Dramacic An, 
sh e has ap peared i n various 
theacre plays, in Brussels and 
New York; and also in fılms for 
cinema and TV. In 1 977,  she see 
up her own producing company, 
Man's Films.  In  1 979, she 
produced and direcced "Le l i  c", 
her fırsc ful l- lengch fi lm.  Her 
second fearure, "Dust" won che 
"Silver Lion" in Yenice 1 98 5 .  I n  
1 987, s h e  was awarded the 
Euro pe Prize i n Bareelona for 
"Les noces barbares". Same year, 
s he was named "Woman of che 
Year" in Belgium. In  1 988, she 
was e leered Preside m of che 
Belgian Film Seleecian 
Comminee. 

Filmleri 
Filmography 

1 977 Equilibı-es Dengeler 
(short kısa film) 

1 979 Saunu Bature 
(documentary belgesel film) 
Gongola 
(documentary belgesel film) 
Hydı-aulip 
(documentary belgesel film) 
Baki i 
(documentary belgesel film) 

1 982 Le /it Yatak 
1 984 Dml Toz 
1 987 Les 11oces barbares 

Vahşi Dügün 
1 989 I 1 Maestro Maestro 
1 99 1  Sur la ferre com me ıu1 ciel 

Yerde de Gökte de 
1 994 Li Iki Arada Bir Derede 
1 998 La fa ille Taş Ocagı 
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FRANSA FRANCE 

ŞEHVET OKULU 
L'ECOLE DE LA CHAIR 

THE SCHOOL OF FLESH 
Yönetmen Director: Benoftjacq11ot 
Senaryo Screenplay:jacqt�eı Fieıchi, based 
on the n011el by Y11kio Mishi11ıa Görüntü 
Yön. Cinemarography: Caroline Cha111petier 
Kurgu Ediıing: L11c Barnier Oyuncular 
Cas ı: lsabel/e H11ppert. Vincmt !lfartintz, 
Vinmll Lindon. Marthe Keller, Franrois 
Berlla11d. DaniNe D11broux, Bernard Le Coq 
Yapımcı Producer: F"biemıe Vonier 
Yap1m Production Co.: Orsans Productiom, 
5. me /Vchepame, 75008 P"ris, FRANCE; 
Phone: 33 1 42 96 Ol O l ;  Fax: 33 1 40 20 
02 21 Dünya Hakları Exporı Agenı: 
Flach Pyramide lntemationai, 5. rue 
Richepmıse. 75008 Paris, FRANC.E; Phone: 33 
1 42 96 02 20; Fax: 33 1 40 20 05 5 1  

1 998 1 3 5  111111. 1 Renkli Color 1 105 '  

• Dominique, günümüz 
Paris'inde maddi açıdan rahat bir 
hayat süren bekar bir kadındır. 
Büyük bir "Modaevi"ndeki işinin 
etkisiyle, hayatında doğal bir 
zerafet izi vardır. Dominique, 
eşcinsellerin ve travesti lerin uğrak 
yeri olan bir barda Quentin'le 
karşılaşınca, adamın mükemmel 
güzelliği kafasın ı  karıştırır. Adam 
gençtir, kadınsa pek o kadar 
değildir. Kadın yaşamaktadır, 
adamsa idare etmektedir. H içbir 
ortak noktaları yoktur, ayrı 
dünyaların insanıdırlar. Ama 
bütün farkl ı l ıklara rağmen, 
çoğunlukla olduğu gibi, tek bir 
bakış onları bir süre için 
birbirlerine bağlamaya yeter. 
Ümit edilen ama beklenmeyen bu 
aşk, Dominique'i sarsar. 
Quentin'e işini bıraktırır, 
ihtiyaçlarını karşılar ve onu evine 
yerleştirir. Quentin'le i l işkisinin 
i lk demleri geçildiğinde 
Dominique kendine gelir, ama 
artık çoktan başka biri 
olmuştur . . . 

"Mishima'nın eserlerinden 
bazı ların ı  okumuştum, ama 
romanlarından birini  sinemaya 
uyarlamayı hiç düşünmemiştim. 
ŞEHVET OKULU önce aklımı 
başımdan aldı. Kitabın gücü, Ikinci 
Dünya Savaşı sonrası 
Japonya'sında kadın ların yaşamını 
çizme şekl inde yatıyor . . .  Kitabı 
bir daha okuduğumda, kadın ların 
bir ülkeye yayı lmış olan 
dünyasında en azından bunun 

kadar güçlü ve daha tutkulu bir 
şey keşfettim: Mishima'nın 
eserlerinin can damarı, tersine 
çevirmedir; sadece cinsel olarak 
değil, bütün düzenin tersine 
çevri lmesi. Kitabın gücü, kadının 
olgun adam rolünde, genç adamın 
ise, genelde vamp genç kadın 
olarak görmeye alıştığımız rolde 
olması. En önemlisi de, bu kadının 
kaderinin edebiyatta ve sinemada 
rastladığımız çoğu erkekle aynı 
olması . . .  ŞEHVET OKULU bir 
aşk i l işkisin in öyküsü, ve bir aşk 
i l işkisi birçok farklı anlama 
gelebil ir ama onunla yüzleşilse de, 
ondan kaçılsa da her zaman cinsel 
bir bağ söz konusudur. 
Dominique de, Quentin de, bell i  
bir bedel ödeyerek, cinsel bağın 
iki insanı birbirinden ayırmak için 
en iyi yol olduğunu öğreniyorlar." 
- Ben o Tt Jacquot 

• In the present day Paris, 
Dominique lives rhe l ife of a well
off single woman. Her l ife is ti nged 
wirh a narural elegance reinforced 
by her job in a big "Maison de 
Courure". When Dominique meets 
Quemin in a bar frequented by 
homosexuals and transvesrites, rlıe 
man's perfect beauty confuses her. 
He's young, she's less so. She l ives, 
he gers along. They have nothing 
in common, they are worlds apart. 
But in spire of rheir differences and 
as is often rlıe case, jusr one look is 
enough ro bi nd rhem rogerher for a 
time. The promise of a hoped-for 
but unexpecred love shatters 

Dominique. She makes Quemin 
leave his job, provides for his needs 
and installs him in her flat. Once 
the interlude wirh Quemin is over 
Dominique comes back ro her 
senses, but she is already sameone 
else . . .  

"''d read so me of Mishima's work 
but I' d never rhought of adapting 
one of his novels i mo a film.  At 
first THE SCHOOL OF FLESH 
bewildered me. Tlıe srrengrh of the 
book is in i ts portrayal of the l ife of 
women in post WW2 )apan . . .  As I 
read it again I d iscovered behind 
the women's world exrended ro a 
country somerhing at leasr as 
powerful and more passionare, rhe 
core of Mishima's work: inversion, 
not only sexual, but the inversion 
of all order. . .  The very powerful 
rhing abour rlıe book is that the 
woman has the role of the mature 
man and the young man plays that 
which is  ofren casred as a fatal 
young woman. Most imporrant is 
that her fare is the same as that of 
many men in l irerary or fi lm 
fiction . . .  THE SCHOOL OF 
FLESH is the story of a love affair, 
and a love affair can mean many 
different rhings but it  is attached 
ro a sexual bond, be it faced up ro 
or avoided. Dominique and 
Quentin each learn, at a cerrain 
cost to them I believe, that the 
sexual bond is  the best way ro 
separate rwo people . "  -
Benolr Jacquor 

BENOiT JACQUOT 
1 947 yılında Paris'te dogdu. 
Üniversiteden mezun olduktan 
sonra, hem çeşitli 
yönetmeniere asistanlık yaptı, 
hem de kendi kısa filmlerini 
gerçekleştirmeye başladı. 
1 970-76 yılları arasında, 
aralarında J.D. Sa linger ve 
Marguerite Duras'nın da 
bulundugu çeşitli edebiyatçılar 
üzerine bir dizi belgesel 
gerçekleştirdi. 1 975'te i lk 
konulu uzun metrajlı fi lmini 
yönetti. O tarihten beri hem 
sinema, hem de televizyon için 
çok sayıda film çekmiştir. 

Born in Paris, in L 947.  Afrer 
graduating from the university, 
he worked as assistant to various 
fi lm directors, while at the same 
time he began making his own 
shorr films. From 1 970 to 1 976 
he made a series of 
documenraries on various 
l iterary figures, i ncluding J.D. 
Salinger and Marguerite Duras. 
In 1 97 5  he made his first feature 
film.  Si nce rhen he has made 
numerous fi lms for borh cinema 

Filmleri 
Filmography 

1 975 L'tıssassin musicien 
Katil Müzisyen 

1 977 Les eufa�ıts du ple�card 
Gömme Dolaptaki Çocuklar 

1 9 8 1  Les ai/es de lt� colombe 
Güvercinin Kanatları 

1 985 Corps et bie11s 
Vücutlar ve Mülkler 

1 987 Les 1/Jeıulit��ıts Dilenciler 
1 990 La diseııchanlle Üzgün Kız 
1 995 Leı fiile seule Yalnız Kız 
1 996 Marit��me 
1 997 Le septiii me ciel 

Yedinci Cennet 
1 998 L'tfcole de la chııir 

Şehvet Okulu 
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FRANSA FRANCE 

KAR SlNlF I  
LA CLASSE DE NE/GE 

THE CLASS TRIP 
Yönetmen Director: Claude Miller 
Senaryo Screenpıay: Claude Miller & 
Emmanuel Carrere from the book by Emmanuel 
Carrere Görüntü Yön. Cinematagraphy: 
Cuillaume Schiffman Kurgu Editing: Anne 
La Farge Müzik Music: Hem·i Texie1· 
Oyuncular Cast: Clbneııt Van Berg. Lokman 
Nalçakan, Yves Verhoeven, Emmanuelle Bercot 
Yapımcı Producer: Annie Miller Yapı m 
Production Co.: Les Films de la Boissiere, 1 ,  
quai Cabriel Pen, 94340}oinville-le-Pont, 
FRANCE; Phone: 33 1 45 1 1  27 27; Fax: 33 
1 45 1 I 29 78; France 3 Cinbna, PECF, 
Rhôm AlpeJ Cinbna Dünya Hakları 
Export Agent: Flach Pyramide International, 
5. me Richepame, 75008 Paris, FRANCE: 
Phone: 33 1 42 96 02 20; Fax: 33 1 40 20 
05 5 1  

1 998 1 3 5  mm. 1 Renkli Co ı or 1 95'  

• 1 2  yaşında ve ciddi , kırılgan, 
sorunlu bir çocuk olan N icolas, 
yaşı için ufak tefektir. Ürkek ve 
tedirgin biri olarak, 
farkedilmemek için elinden geleni 
yapar. Hem uykudayken, hem de 
uyanıkken sürekli düş görür, 
kendine korkunç öyküler anlatır. 
Nicolas sınıfıyla bir kayak gezisine 
çıkar. Diğer çocuklardan uzak 
olduğundan, arkadaşı Hodkann'a 
feci öyküler anlatarak onu da 
kendi içindeki girdaba çeker. 
Nicolas, kayak kulübesinde 
hastalanır. Kayak hocası Patrick 
ve sınıf öğretmeni Bayan Grimm 
ona bakarlar. Bir gün kayak 
okulundaki çocuklar yakın bir 
köyde bir çocuğun ortadan 
kaybolduğunu öğrenirler. Kendi 
kabus deposuna dalan Nicolas, 
Hodkann'ı da peşine katarak 
geri l imle dolu bir maceraya atılır. 
Ta ki çocukluk korkuları yerini 
yıkıcı bir gerçekliğe terk edene 
kadar. Bu Nicolas'ı çok şiddetli 
bir şekilde, benliğin in 
derinl iklerinden etkileyen ve tek 
başına yüzleşmesi gereken bir 
gerçekl iktir . . .  

"Çocukluk, çocukluğun sona erişi, 
benim için hayatıının en eziyetl i ,  
ateşli ve tutkulu dönemidir. 
Yetişkinl ik hayatımda da eziyeti 
ve tutkuyu yaşadım, ama bunlar 
beni çocukluk deneyimlerim 
kadar etkilemedi. Diğer taraftan, 
çocukluğumda ailem tarafından 
suistimal edilmedim - annem de 
babam da çok cana yakın 

insanlardı. François (Truffaut) gibi 
zor bir çocukluk geçirmedim. 
Yine de çocuklukla ilgi l i  anılarım 
ıstırap, korku ve çeşitli 
komplekslerle dolu . . .  Benim 
karakterlerim de herkese 
benziyorlar: "herkes gibi 
anormaller". Hepimizin bir 
diğerlerine gösterdiğimiz yanımız, 
bir de fantezi lerimiz, gizli 
bahçemiz vardır . . .  Mutlu 
insanların başına hiçbir şey 
gelmediği için, mutsuz insanları 
anlatıyorum. Onlar ya fantezi lerini 
gerçekleştiriyorlar, ya da iç 
dünyaları darbe görüyor." -
Claude Mi l ler 

• At 1 2 ,  Nicolas, a serious, fragile, 
disturbed boy, is smail for his age. 
Timid and anxious, he does his 
urmosr ro avoid gerring noriced. In 
borh his sleeping and waking 
hours, Nicolas dreams, teli i ng 
himself rerrifying rales. Nicholas 
goes on a class ski trip. Sornewhar 
aparr from rhe orher children, he 
drags his friend Hodkann inro his 
inner rurmoil by rel l i ng him 
rerrible srories. Ar rhe ski chaler, 
Nicolas falls ill and is cared for by 
Parrick, rhe ski i nsrrucror, and 
Mrs. Gri mm, rhe class reacher. One 
day, rhe chi ldren in rhe ski school 
learn rhar a child has vanished from 
a nearby village. Dipping inro his 
srock of nighrmares, Nicolas leads 
Hodkann off on a suspense-fılled 
advenrure. Unril  rheir chi ldhood 
rerrors give way ro devastaring 
reality .  A real ity that hits icolas 

hard, in the very depths of his 
being, and rhat he has ro face 
alone . . .  

"Childhood, the end of chi ldhood, 
for me represenrs the most 
rormenred, feverish, passionate 
period of my l ife. I' ve also 
experienced tormenr and passion in 
my adult l ife, bur they didn'r affecr 
me as muclı as my chi ldlıood 
experiences. However, I was not 
abused as achild by my parenrs who 
were quite charming people. I 
didn't have a diffıcult  childlıood 
i ike François (Truffaut). lt's j ust 
that my memories of chi ldlıood are 
of anguish, fear and various 
complexes . . .  My characters are I ike 
everyone else: "abnorınal ! ike 
eveybody is". W e all  have a side we 
show to otlıers and we all have our 
fantasies, o ur seeret garden . . .  As 
nothing happens to lıappy people, I 
portray unhappy people. Eirher 
they act out their fanrasies, or their 
inner world rakes a bearing." 
Claude Miller 

CLAUDE MILLER 
1 942'de Paris'te doğdu. Sinema 
Sanatları Enstitüsü'nde öj!renim 
gördü. Daha sonra Mareel 
Carne, Robert Bresson, 
Michelle Devi lle, Jacques 
Demy, jean-Luc Godard ve 
François T ruffaut'nun yanında 
asistan olarak çalıştı. l i k  
yönetmenlik çalışması olarak 
1 967'de "juliet dans Paris 1 

Juliet Paris'in Içinde" adlı kısa 
filmi gerçekleştirdi. Iki kısa film 
daha yaptıktan sonra, ilk uzun 
metrajlı konulu filmini 1 97S'de 

Born in Paris in l 942. He 
scudied ar che Inscicuce of 
Mocion Piccure Ares, chen 
worked as an assiseane to Mareel 
Carne, Robere Bresson, Michelle 
Dev i l le, Jacques De my, Jean-Luc 
Godard ve François Truffauc. He 
launched his own career as 
director wich a 1 967 shorc, 
"J uliec dans Paris". Afcer cwo 
more shorcs, he direcced his fırsc 
feacure in  1 97 5 .  

Film leri 
Filmography 

1 975 L:ı meilleure façmı 
de mareber 
Yürümenin En Iyi Biçimi 

1 977 Dites-lui que je l'aitne 
Ona Kendisini 
Sevdi�imi Söyle 

ı 98 ı Ca.rde a ·vue Gözaltı 
1 982 Mortel/e ..andowufe 

Ölümcül Gezi 
1 985 L'effrontie Arsız Kız 
ı 988 La petile voleme 

Küçük Hırsız 
1 992 L'accompa.gnt�trice 

Eşlikçi Kız 
1 994 Le som·iı·e Tebessüm 
ı 998 La classe de ne i ge Kar Sınıfı 
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ALMANYA GERMANY 

ŞiŞKO DÜ NYA 
FETTE WELT 

FAT WORLD 
Yönetmen Director: jan Schiille 
Senaryo Screen play: K/am Richter & Jan 
Schiille, based on the novel by Helmlll Kramer 
Görüntü Yön. Cinematography: Thomas 
Plenert Kurgu Edicing: l?enate M erek 
Oyuncular Cast: }iirgen Vogel, }lllia 
Filimonow, Stefan Dietrich, Sibylle C"'ıonica, 
um l?t�dolph. Thomas Tbieme, Urst�la Striich, 

}ılrgen Hentsch Yapımcı Producer: Giinter 
Rohrbach Yapım Production Co.: MTM. 
ci neteve GmbH, Siegfriedsmme 8, 80803 
Miinchen. GERMANY: Phone: 49 89 38 3 9  
720; Fax: 49 8 9  38 3 9  7 2  30 Dünya 
Hakları Export Agent: Flach Pyramide 
lntemational, 5, me Richepame. 75008 Paris, 
FRANCE: Phone: 33 1 42 96 02 20: Fax: 33 
1 40 20 05 5 1  

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'  

• Hagen Trinker, Münih'te genç 
bir şehirli serserinin normal 
hayatını sürmektedir. Macera ile 
sefalet, özgürlük ile bağımlılık, 
komedi ile trajedi arasında bir yerde 
yaşanan bir hayattır bu. Genç adam 
orta-sınıf bir varoluşa dönme hayali 
kurmaz. Onun evi sokaklardır, 
"ailesi"ni de orada bulmuştur: 
Cambridge düşleri kuran hırsız 
Tom, fahişe Liane' e ümitsizce aşık 
olan ayyaş Edgar, bütün hayallerini 
yitirmiş olan Edda, iyi huylu Gustl 
ve her şeye karşın nerede olurlarsa 
olsunlar ertesi sabah alarmı kuran 
bi lge "büyükelçi". Geceleri bir 
inşaata sığınırlar. Gündüzleri ise 
dilenirler, çalarlar, içerler ve hayatta 
kalmaya çalışırlar. Bir gün, evden 
kaçmış olan 1 5  yaşındaki Judith de 
onlara katı lır. Hagen'e hayran olan 
Judith, hırçın bir şekilde onun 
ilgisini çekmeye çalışır. Kızın ona 
bir şeyler ifade ettiğinin tek 
göstergesi, Hagen'in onu sürekli 
kaba bir şeki lde reddetmesidir. 
Judith macera aramaktadır, ama 
Hagen ona sürekli aynı öğüdü 
verir: "Evine, ailene dön". Ama kız 
pes etmez ve Hagen sonunda 
kendi duygularından korkmamaya 
başlar. Tam biraraya gelmişlerdir 
ki, acımasızca ayrılırlar . . .  

Pek çok ödül kazanan filmleri 
"Drachenfutter 1 Canavar Yemi" 
ve "Auf Widersehen Amerika 1 
Hoşçakal Amerika"nın ardından 
(ikisi de Festival'de gösterilmişti), 
yönetmen Jan Schütte ilk defa bir 
edebiyat uyarlamasıyla karşımıza 

çıkıyor. ŞIŞKO DÜNYA, şehrin 
soğuk mavi semalarının altında 
geçen, baştan aşağı romantik ama 
zorlu, varoluşçu hayatta kalma 
mücadelesinden hiç kopmayan bir 
aşk öyküsü anlatıyor. Film aynı 
zamanda caddelerin, sokakların, 
gizli yerlerin ve halka açık parkların 
sakinleri olan ve ümitsizliği 
kurnazlıkla, alayla, etkili felsefeyle 
ve öfkeyle savuşturan ayyaşlar, 
anarşistler ve filozoflar hakkında. 
Helmut Krauser'in aynı adlı kült 
romanının, lirik ve veciz anlatım 
arasında gidip gelen bu başarılı 
uyarlaması, aynı zamanda en derin 
emellerimizin incelenmesi: "Insan 
tam da dibe vurduğunu sandığı 
zaman, birdenbire biri çıkabil ir ve o 
bomboş, ümitsiz varoluşa yepyeni 
bir anlam katabilir." - Jan Schütte 

• Hagen Trinker leads the normal 
life of a young urban rramp in 
Munich, a life sornewhere between 
advemure and squalor, freedam and 
addicrion, conıedy and rragedy. He 
doesn'r dream of returning ro a 
middle-class exisrence. His home is 
the street and that' s where he has 
alsa found his "family": Tom, the 
petry rhief who dreams of Cambridge, 
Edgar the drunkard who is desperarely 
in love wirh the prosrirure Liane, 
Ed da who has lost all her i ll usions, 
the good-natured Gustl and the w ise 
"ambassador" who, despire everything, 
sers the alarm for the nexr morning 
wherever they nıay be. At night, 
they fınd shelter in the shell of a new 
building. During the day, they beg, 

sceal, drink and sinıply cry ro survive. 
One day, che 15-year-old runaway 
Judirh joins rhem. Fascinaced by 
Hagen, she doggedly fıghcs for his 
accencion, and only his rude rejeccions 
reveal that che young gir! means 
somerhing to him. She is looking for 
advencure, bu c he conscancly gives 
her che same one piece of advice: "Go 
home ro your parencs". Bur Judith 
doesn'c give up umil Hagen fınally 
loses the fear of his own feelings. 
J use as they fınally conıe rogecher, 
they are brucally separaced . . .  

Mcer his multiple award-winning 
fı lms "Drachenfutter" and "Auf 
Widersehen Amerika" (boch shown 
in che Festival), director Jan Schütte 
is now presemi ng a li rerary adapeation 
for the fırst time. FETTE WELT 
recouncs a love srory ser under the 
cold blue skies of the ciry, rhoroughly 
romantic yer never far removed from 
che gri tey, exisrancial bartle to survive. 
Bur it is alsa about drunks, 
anarchisrs and phi losophers who 
people the srreers, the alleyways, che 
hidden places and public parks and 
who fıghc off despondence with wir, 
sari re, eloqueııc philosophy and rage. 
Shifting becween the lyrical and and 
che laconic, this crumphanc 
adapeation of Helmut Krauser's cu lt  
novel of the same title, is also an 
explorarion of our deepesr 
aspirarions: "Jusr when you rhink 
you've touched bortom, suddenly 
sameone can give new nıeaning to an 
existence which seemed desperarely 
empcy and hopeless." - Jan Schütte 

N SCHÜTTE 
1 957 yılında Mannheim'da 
doğdu. Tübingen, Zürih ve 
Hamburg'da edebiyat ve sanat 
tarihi eğitimi gördü. Gençlik 
yıllarında, Asya'da çıktığı 
kapsamlı yolculuklarda eski 
Sovyetler Birliği' ni, Japonya, 
Tayvan ve Hong Kong'u ziyaret 
etti. 1 979'da televizyon 
muhabiri olarak çalışmaya 
başladı ve sinemaya ilk adımını 
1 982 yılında attı. 1 987'de 
yönettiği i lk  konulu fi lmi 
"Drachenfutter 1 Canavar 
Yemi"nden önce birçok 
belgesel çekti. Bunu 1 989'da 
yaptığı "Winckelmanns Reisen 
1 Winckelmann'ın Yolculukları" 
izledi. Çektiği iki belgeselin 
ardından gerçekleştirdiği "Auf 
Wiedersehen Amerika 1 
Hoşçakal Amerika" ( 1 995) 
yönetmenin üçüncü konulu 
fılmiydi. 

Born in Mannheim in  1 95 7 .  He 
srudied l i rerarure and arr history 
ar Tuebingen, Zurich and 
Hamburg. During his yourh he 
travelled extensively throughout 
Asia, visi r ing the ex-Sovier 
Union, ]apan, Taiwan and Hong 
Kong. In 1 970 he began 
working as a relevision journalisr 
and made his debur as a 
fılmmaker documenraries before 
making his fıcrion debur in 
1 987 wirh "Drachenfurrer". He 
fol lowed ir  with "Winckelmanns 
Reisen" ( 1 989). Afrer rwo mo re 
documenraries he direcred "Auf 
w iedersehen Amerika" ( 1 995) as 
his third fearure film. 



90 EDEBiYATTAN BEYAZPERDEYE I· H0:\1 1 l l l  H .\"1 l HI 1 <ı � l l  \'1 H �< H l l :\  

ITALYA ITALY PAOLO & VITTORIO �
G
--U-. l-U

-.. -Y-O __ 

R
_S_

U
_N----------------------------------------�T_A_v_ıA_N_ı ______ __ 

T oskana bölgesinde, San 
TU RJDJ Miniate da Pisa'da (Vittorio 

1 929'da, Paolo 1 93 1 'de) 

You LAUGH 
doğdular. Pisa Üniversitesi'nde 
Paolo sanat, Vittorio hukuk 
öğrenimi görürken sinemaya 

Yönetmenler Direcrors: Paolo & Villorio 
Tavia11i Senaryo creenplay: Paolo & 
Villorio Taviani, based on the bO<JkJ by Luigi 
Pirandel/o Görüntü Yön. 
Cinemarography: Gimeppe Lanri Kurgu 
Editing: Roberto Perpignani Müzik Music: 
Nicola Piovani Oyuncular Cası: Antonio 
A lba11e.rt, Sabriira Ferilli, Luca Zingaretti, 
Girmppe Cedenra, Elena Ghiaurov Yapımcı 
Producer: Grazia Volpi Yapı m 
Production Co.: Film Tre, via de/la Lungara 
3, 00165 !?oma, ITALY; Pho11e: 390 6 588 
40 03; Fax: 390 6 588 42 06; Dania Film; 
RAl Cillemafiction Dünya Hakları Export 
Agent: RA/ Trade, via Teıdada 66. 00195 
Roma, ITALY; Phone: 390 6 498 223; Fax: 
390 6 370 13 43 

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 99' 

• 1 930'1ar, Roma: Felice, sağlık 
sorunları yüzünden sahneyi 
bırakmış eski bir baritondur. 
Küskün bir yaşamı vardır; 
Opera'nın muhasebesini tutar. 
Geceleri güler, rüyalar görür, 
yine güler . . .  ama neden 
güldüğünü bir türlü anlayamaz, 
rüyalarında ne gördüğünü de bir 
türlü anımsayamaz. Derken bir 
gün anımsayıverdiğinde . . .  
Günümüz, Sicilya: 1 2  yaşında bir 
erkek çocuk kaçınimıştır ve 
Monte Ballar'daki tuhaf, ıssız bir 
otelin bir odasına hapsedilmiştir. 
Aynı dağda, yüz yıl önce de, bir 
başka kişi hapsedi lmişti . . .  

Luigi Pirandello'nun yapıtlarındaki 
karakterlerden esinlenen 
GÜLÜYORSUN, şiddet içeren ve 
birbirinin içine geçen öyküler 
anlatmakta. Bu öyküler 
günümüzün amansız Sici lya'sı i le 
geçmişin söylencesel Sici lya'sını 
anlatırken, hüzün dolu 
kahramanları, traj ik figürleri 
1 930'1arın Roma sokakları 
boyunca izliyor; yeni yeni kök 
salmaya başlayan aşk öykülerini, 
ve d ışarıda, tiyatronun gölgeli 
kulislerinde ya da Tyrrhenian 
plajlarında yaşanmış olan başka 
öyküleri anlatıyor. 

• Rome, the '30s: Pelice is  an ex
baritone, whose health problems 
had forced him to give up the 
stage. His has a frustrated 
existence, keeping the books for the 
Opera Company. By night he 
laughs, dreams and laughs . . .  but 
never understands the reason why, 
and never remembers the dream. 
But when he fı nally does . . .  Sicily, 
today: a 1 2-year-old boy is  
kidnapped and held prisoner in a 
srrange deserred hotel on Monte 
Ballar. On that same mounrain, 
1 00 years before, another person 
was being held captive . . .  

Based on characters from works by 
Luigi Pirandello, TU RIDI 
recounts stories that, rife with 
violence, weave in and out of each 
other; they teli of a ferocious 
modern day Sicily and the 
legendary one of the past, fol low 
patheric heroes or cragic figures 
along che sereers of '30s Rome, 
speak of love stories that barely 
have time to take root, and ochers 
that are l ived out in the shadows of 
the theater or on the beaches of che 
Tyrrhenian. 

ilgi duymaya başladılar. 1 9SO'de 
Valentino Orsini'yle birlikte 
Pisa'da bir sinema klubü 
kurdular. 1 954'te Cesare 
Zavattini'yle kısa metrajlı bir 
fi lm yaptılar. Daha sonra, 
Rossellini, Emmer, Pellegrini ve 
diğer seçkin yönetmenlerin 
yanında yönetmen yardımcısı 
olarak çalıştılar. lik iki 
filmlerinde de birlikte 
çalıştıkları Valentino Orsini'yle 
birkaç belgesel film çektiler. 
Çok geçmeden Modern ltalyan 
Sineması'nın önemli iki ustası 
olarak tanındılar. 

Born in San Miniaro da Pisa, 
Tuscany (Virrorio in 1 929, 
Paolo in 1 9 3 1  ) . They firsc cook 
inreresr in  che cinema while 
studying l iberal ares (Paolo) and 
law (Vittorio) at che University 
of Pisa. In  1 950, in associacion 
wich Valenrino Ocsini, they 
founded a fi lm club in Pisa. In  
I 954,  they made a shorc film in 
collaboracion w i ch Cesare 
Zavarrini and lacer worked as 
assiseane direcrors ro Rossell ini,  
Emmer, Pellegrini and ochers. 
They also made several 
documenraries wich Valenrino 
Orsini ,  who was cheir 
collaboraror on cheir first cwo 
fearures. They were soon 
recognized as rwo of rhe most 
imporcanr masters of che modern 
I calian cinema. 

Filmleri 
Filmography 

1 962 Un uomo da bruciare 
Yakılacak Adam 

1 963 1 Juorilegge del uwtrimonio 
Evlilik Yasakları 

1 967 1 savversivi Yıkıcılar 
1 969 Sotto il segno del/o Scorpione 

Akrep Burcu Altında 
1 97 1  San Michele aveva 1111 gol/o 

Aziz Mikele'nin Bir Horozu 
Vardı 

1 974 Allmısanfa rı 
1 977 Padre Padrone 

Babam ve Usram 
1 979 ll proto Çayır 
1 98 1  La not/e di San Lorenıo 

San Lorenzo Gecesi 
1 984 Kaos 
1 987 Good Moming Babilouia 

Günaydın Babil 
1 990 ll so/e a11che di 110/le 

Gece Güneşi 
1 992 Fiorile 
1 998 Tu ridi Gülüyorsun 



CAN LANDlRMA S iNEMASI N DAN: HOLLAN DA 
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HOLLANDA NETHERLA DS 

HOLLAN DA CAN LAN Dl RMA SiNEMASI N I N  EN iYiLERi 
BEST OF DUTCH ANIMATION 

AH NE ŞÖVALYE 
OH WHAT A KNIGHT 

Yönetmen Director: Paul Drienen 
Yapımcı Producer: ico C rama Dünya 
Hakları Export Agent: Halland Film, jan 
Lltykemtraat 2. 1071 CM A ımterdam, 
NETHERLA DS: Phone: 3 1  20 5 7  07 5 75 :  
Fax: 3 1  20 5 7  07 5 70 

1 982 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 3 '1 6 '' 

• Kendini kadınlara hizmete 
adamış ve başı dertte olan bir 
genç kızı kurtarmak için cesurca 
pek çok tehlikeye göğüs geren bir 
şövalyenin serüvenlerini anlatan 
kısa bir çizgi film. Acaba genç kız 
gerçek kurtarıcıs ın ın kim 
olduğunu aniayacak mıdır? 

• A shorr carroon abour a gallanr 
knighr who braves many dangers ro 
rescue a damsel in disrress. W il i  
sh e real ize who the real sav i or is' . . .  

KARADA, DENiZDE 
VE HAVADA 
O LAND, AT SEA A D 

THE AIR 

Yönetmen Director: Paul Drieııen 
Yapımcı Producer: Peter Brouwer Yapı m 
?roduction Co.: Audio-Visual Produrtiom 
Dünya Hakları Export Agent: Halland 
Film, jan Lu)kenstraat 2, 1071 CM 
A mmrdam, ETHERLA DS; Phone: 3 1  20 
5 7  07 575;  Fax: 3 1  20 5 7  07 5 70 

1 980 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 10' 

• Görüntüleri aynı anda üç ayrı 
bölümde gelişen bu çizgi film, bir 
uykucunun, bir balıkçı i le karısının, 
ve bir kuşun paralel öykülerini 
anlatır. Bunların günlük yaşamları 
beklenildiği kadar sakin deği ld ir. 
i lk bakışta bu üç yaşamın birbiriyle 
hiçbir ilişkisi yokmuş gibi gözükse 
de, sonunda bunun bir yanı lsama 
olduğunu anlarız. 

• This animared rriprych rells rhe 
srory of che paraUel worlds of a 
sleeper, a fısherman and his wife, 
and a bird. Their daily l i  es are nor 
as smoorh as one would expecr. 
Alrhough at fı rst it seems as if the 
rhree worlds have nothing ro do 
wirh each other, in rhe end we 
learn rhar this has been a 
misconceprion . . .  

HAREKET EDIYORUM, 
ÖYLEYSE VARlM 
I MOVE, SO I AM 

Yönetmen Director: Gerrif van Dijk 
Yapımcı Producer: Cilia van Dijk Dünya 
Hakları Export Age nt: Halland Film, Jan 
Lltykenstraat 2, 1071  CM A msterdam, 
NETHERLANDS: Phone: 3 1  20 5 7  07 5 75: 
Fax: 31 20 5 7  07 570 

1 997 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 8'20'' 

• HAREKET EDIYORUM, 
ÖYLEYSE YARIM, Descartes'ın 
ünlü sözü "Düşünüyorum, öyleyse 
varım"ın özgür bir yorumudur. 
"Filmde kendimi ancak bu yolla 
anlatabileceğime inanıyorum. 
Benim yaptığım resim kaydetmek 
değil, ben canlandırıyorum . . .  " 
Gerrit van Dijk 

• I MOVE, SO I AM, a free 
inrerprerarion of Descarres 
quotation: 'I rhink, so I am', is my 
credo ro express myself on celluloid. 
"I am nor shooring picrures, I 
animare . . .  " - Gerrir van Dijk 

PAS A DEUX 

Yönetmenler Directors: Monique Renault 
& Gerrif van Dijk Yapımcı Produccr: 
Cilia ııaıı Dijk Dünya Hakları Export 
Agenr: Halland Film, jan Luykemtraat 2. 
1071 CM Anmerdam, ETHERLANDS: 
Phone: 3 1  20 57 07 575 ;  Fax: 3 1  20 5 7  07 
5 70 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 5 '30" 

• PAS A DEUX günümüz 
müziğine, değişikliklerin ritmine 
uygun, heyecan verici bir danstır. 
Müzik Java, Tango, Rock & Ro ll ve 
Breakdance gibi türlerde 
gelişirken, sinema, televizyon, 
politika, din ve sanat alanlarında 
tanınmış kişilerin geçidi de başlar. 
Bunlar arasında lsa ile Liza Minell i , 
Süpermen ile Jean d'Arc gibi 
ünlüler vardır . . .  Sanki şöhretleri 
buna bağlıymış gibi kendilerini 
kanıtlamaya çalışırlar; ancak, nasıl 
daha önceki şöhretler onları 
yaratmışsa, onlar da ellerinde 
olmadan başka şöhretlere 
dönüşmeye başlarlar. Çiftler yavaş 
yavaş birbirlerinden uzaklaşırlar; 
onları bir arada tutan tek şey, her 
şeyi hareketlendiren müziktir . . .  

• PAS A DEUX is an exciring 
dance ro rhe music of time, rhe 
rhyrhm of changes. While the 
music evolves from Java, Tango, 
Rock and Roll and Breakdance, rhe 
celebriries of movies, relevision, 

politics, religion and arr, pass by: 
Jesus Chrisr and Liza Mine! l i ,  
Su  perman and Joan of  Are .  . .  They 
all rry ro prove rhemselves, as if 
rheir fame depends on ir ,  bur rhey 
inevirably change inro anorher 
celebriry, ! ike they rhemselves 
developed from rheir predecessors. 
The partners slowly drifr away 
from each other, only held rogerher 
by che music that keeps everyrhing 
in morion . . .  

4 M EVSIM 
THE 4 SEASO S 

Yönetmen Director: Maarten Koopman 
Yapım ?roduction Co.: Ecco Films Dünya 
Hakları Exporr Agenr: Halland Film, jan 
Luykemtraat 2. 1071 CM Amsterda111, 
NETHERLANDS; Pbone: 31 20 57 07 5 75 ;  
Fax: 3 1  20 5 7  07 5 70 

1992 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 1 '20'' 

• Boş bir otel odası, duvarda bir 
resim. Bir dakikada 4 mevsim. 
Kwaaak! 

• A lonely horelroom, a picrure on 
che wall .  The 4 seasons in 1 
minure. Kwaaak! . . .  

KÜÇÜK BiR GECE MÜZiGi 
A LITTLE IGHT MUSIC 

Yönetmen Director: Maarten Koopman 
Yapım ?roduction Co.: Ecco Films Dünya 
Hakları Exporr Agenr: Halland Film, jan 
Luykemtraat 2, 1071  Ct\1 A111sterdam, 
NETHERLA DS; Phone: 3 1  20 5 7  07 5 75; 
Fax: 31 20 57 07 5 70 

1988 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 8'30" 

• Gün sona ermiş, artık yatma 
zamanı gelmiştir. Bu herkes için 
geçerlidir: insanlar ve tabii ki evcil 
kedi ler için de. Gece yarısı 
olunca, büfedeki tüm nesneler 
canlanır: bardaklar, fıncanlar, 
tabaklar, çatallar, bıçaklar, 
yiyecekler bile birden müzik 
yapmaya başlarlar. Yoksa kediler 
sadece rüya mı görüyordur? . . .  

• The day has come ro an end and 
ir' s r ime ro go ro bed. This i ncludes 
everyone: the humans and, of 
course, rhe house cars. On the 
srroke of midnight, all the objecrs 
on the sideboard spring inro l ife: 
glasses, cups, plares, forks knives 
and even rhe food suddenly srarr 
making music. Or are rhe cars j usr 

dreaming?  . . .  

Ah Ne Şövalye Oh What A Knıııht 

Karada. Denizde ve Havada 
On Land, Ar Seıı And In The Aır 

Hareket Ediyorum Öyleyse Varım 
1 Move. So 1 A.m 

Pas i Deux 

4 Mevsim The 4 Seasons 
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ANNA & BELLA 

Yönetmen Director: Börge Ring Yapımcı 
Producer: Cilia van Dijk Yapı m 
Production Co.: Cilitt van Dijk Filmprodukties 
Dünya Hakları Export Agenı: Holla11d 
Film.}a11 Luykemtraat 2, 1071 CM Amsterdam, 
NETHERLANDS.· Phone: 3 1  20 5 7  07 575: 
Fax.· 31 20 5 7  07 5 70 

1 984 1 35 """· 1 Renkli Color 1 7'30'' 

• Iki yaşlı kız kardeş bir fotoğraf 
albümü ve bol miktarda kırmızı 
şarap sayesinde eski günleri 
andıkiarı eğlencel i ve heyecanlı bir 
akşam geçirirler . . .  

• Two elderly sisters spend an 
exciring evening recall ing old times, 
helped by a phorograph album and 
large quamiries of red w ine . .  , 

HARFLER 
THE CHARACTERS 

Yönetmen Director: Evert de Beijer 
Yapımcı Producer: Niro C rama Dünya 
Hakları Export Agent: Holla11d Film, }a11 
Luykemtraat 2, 1 0 7 1  CM A msterdam, 
NETHERLANDS; Phone: 3 1 20 5 7  07 5 75; 
Fax: 31 20 57 07 5 70 

1 986 1 35 mm, 1 Renkli Color 1 7'30" 

• George ile Bel le canlanan 
grafik şekillerle ve yazı 
karakterleriyle karşı karşıya 
kalırlar. Bu görüntüler dünyaya 
bakışlarını etki ler, i l işkilerini 
bozar, onlar için garip ve tehdit 
edici bir takıntıya dönüşür . . .  

• George and Belle are confromed 
wirh graphic symbols and lerrer
forms which have come ro l ife. 
These apparitions infılrrare rheir 
world, disrupr rheir relarionship 
and become a srrange and 
rhreatening obsession for rhem . . .  

FÜG 
FUGA 
FUGUE 

Yönetmen Director: Hans Nassenstein 
Yapımcı Producer: Niro C rama Dünya 
Hakları Export Agenı: Holla11d Film, jan 
Luykenstraat 2, 1 0 7 1  CM Amsterdam, 
NETHERLANDS: Phone: 3 1  20 5 7  07 5 75 ;  
Fax: 31  20 5 7  07 5 70 

1 996 1 35 mm, 1 Renkli Color 1 1 1 '  

• Bir adam piyano çalmaktadır. 
Pencereden bakmak için ara 
verir, kendini  geçmişte yaşanmış 
bir dizi önemli olayı izlerken 
bulur: çocukluk düşlerinden 
şimdiki haline, geçişteki önemli 
dönüm noktalarına varıncaya 
kadar . . .  

• A man is playing the piano. He 
pauses to look out of the window 

and fı nds h imself watching a series 
of pivoral evenrs from his own pasr 
- ruming poinrs in rhe passage of 
his childhood dreams towards the 
reality of rhe man he became . .  

MÜREKKEP HOKKASINA 
DÖNÜŞ 
BACK TO THE INKWELL 

Yönetmen Director: Ronald Bijlsma 
Yapımcı Producer: Niro C rama Dünya 
Hakları Export Agent: H ol/and Film, jan 
L11ykenstmat 2, 1 0 7 1  CM Amsterdam, 
NETHEI?LANDS; Phone: 3 1  20 5 7  07 575 ;  
Fax: 31  20 5 7  07 5 70 

1 992 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 8'30" 

• Eski dönem Amerikan çizgi 
fi lmi karakterlerinden biri kendi 
modern hal in i  yaratır; ancak kısa 
bir süre sonra yarattığı karakter 
üzerindeki hakimiyetini 
kaybeder . . .  

• A character from rhe early days 
of the American cartoon ereares his 
own, modern fıgure, bur he soon 
loses comrol over his crearion . . .  

SIENTJ E 

Yönetmen Director: Christa Moesker 
Yapım Production Co.: N/AF 1 Ton Krone 
Dünya Hakları Export Agenı: Holland 
Film, jan L11ykenstraa1 2, 1071  CM 
Amsterdam, NETHEI?LANDS; Phone: 3 1  20 
5 7  07 5 75 ;  Fax: 3 1 20 5 7  07 5 70 

1 997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 4 '30" 

• Küçük bir kız çocuğu, annesi 
i le babası arasında geçen bir 
kavgaya çok üzülür. Öfkesini 
geçirmek için ne yapmal ıdır? 
insanın annesiyle barışabi irnek için 
neler yapması gerektiği üzerine 
haylazca örnekler. Başkaidırıcı ve 
zekice bir ilk fi lm . . .  

• A l irrle g i r! gers very upser afrer 
a quarrel with her parenrs. Whar to 
do to ger ri d of your anger? 
Naughry examples how ro work off 
sream to fı nally restore rhe peace 
wirh mum again. A rebell ious and 
wirry debur . . .  

Anna & Bella 

1 
ı 1 ' 

� ' 
Harfler The Charaners 

Füg Fugue 

Mürekkep Hakkasına Dönüş 
llack To The lnkwell 

Sientje 
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HOLLANDA NETHERLANDS 

Ü N LÜ TABLOLAR - MAARTEN KOOPMAN'DAN 
1 2  KISA CAN LAN DlRMA F iLMi  
FAMOUS PAINTINGS - 1 2  SHORT ANIMAT/ON FILMS 
B Y  MAARTEN KOOPMAN 

Yönetmen Direcror: Maarten Koopman Yapı m Production Co.: ECCO FilmJ, P.O. Box 53223. 1007 Re Anuterdam, H OLLA D: Phone: 3 1  
20 623 94 5 7: Fax: 3 1  20 623 7 9  00 Dünya Hakları Export Agenı: N/S Film Diuribntion H ol/and. Anna PardowııaJtraal 76. 25 / 8  Bj The 
Hange, HOLLAND; Phone: 3 1  70 356 42 05: Fax: 3 1  70 362 54 64 

MAARTEN KOOPMAN 
1 7  Ekim 1 9S I 'de 

Amsterdam'da doğdu. Ressam, 
illüstratör, besteci ve 
canlandırma filmleri 
yönetmenidir. "The Taste of 
Water 1 Suyun Tadı", 
"Pervola" gibi Orlow Seunke 
filmlerinin müziklerini, çeşitli 
belgeselierin ve kendi çizgi 
filmlerinin müziklerini 
besteledi. "Pim"in (TV dizisi) 
senaryo yazarlarından ve 

l------------------.-----------------.---------------1 yönetmenlerinden biridir. 
• Maarten Koopman 1 990'da, 
Vincent Van Gogh'un "Arles'da 
Yatak Odası" adlı tablosunun 80 
saniyelik filmi olan "Yatak 
Odası"nı çekti. Fi lm, aralarında 
1 990 Cannes Film Festivali Jüri 
Özel Ödülü de olmak üzere 
çeşitli ödül ler kazandı ve pek çok 
ülkeye satıldı. Yönetmen 1 996'da, 
çeşitli canlandırma teknikleri 
kullanarak, Hieronymus 
Bosch'dan, Piet Mondrian'a kadar 
pek çok ressamın ünlü 
tablolarından 1 1 f i lm daha çekti. 

• In 1 990 Maarten Koopman 
made "The Bedroom":  che creation 
of "The Bedroom at Ari es" by 
Vincenr van Gogh in one minure. 
The film won several prizes, among 
them the Special J ury Prize at the 
Film Festival in Cannes 1 990 and 
was sold ro many counrries. In 
1 996 he made l l  more f ı lms abour 
famous painrings, from 
Hieronymus Bosch ro Pier 
Mondrian, using differenr 
animarian rechniques. 

Ayrıca "The Taste of Water 1 
Suyun Tadı" ve "Pervola" 
filmlerinin senaryo 
yazarlarından biridir. 

Born on 1 7  Ocrober 1 9 5 1  in 
Amsrerdam. He is a painrer, 
i l lusrraror, composer and 
director of an imared fılms. He 
composed rhe music for Orlow 
Seunke's fı lms, i ncluding rhe 
fearure films "The Taste of 
Warer" and " Pervola", and for 
many documenraries and his 
own an i mared fı lms. He co
wrore and co-direcred " Pim" 
(TV Series), and co-wrote ''The 
Tasre of Warer" and "Pervola". 

Filmleri 
Filmography 

1 985 Oooops! 
1 988 A Litıle Nigbt lllusic 

Küçük Bir Gece Müziği 
1 990 The Bedroom Yatak Odası 
1 992 The 4 Seasom 4 Mevsim 
1 993 Bou Appetit! Afıyet Olsun' 
1 994 Broadway Boogie Woogie 
1 996 Fıımom Pahıtings 

Ünlü Tablolar 
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Vincent Van Gogh 
ARLES'DA YATAK ODASI 
THE BEDROOM AT ARLES 

1 990 1 35 mnı. 1 Renkli Color 1 1 '2 1 "  

Pieter Breugel 
BABIL KULESi 
THE TOWER OF BABEL 

1 996 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 1 '52" 

Salvador Dali 
HAFlZANlN ISRARI 
LA PERSISTANCE DE LA 
MEMOIRE 

1 996 1 35 mnı. 1 Renkli Color 1 1 '34'" 

Claude Monet 
N iLÜFERLER 
NYMPHEAS 

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 '33" 

Piet Mondrian 
BROADWAY BOOGIE 
WOOGIE 
1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 '4 5 "  

Johannes Vermeer 
INCILI KIZ 
GIRL WITH THE PEARL 

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 "46" 

ELMA 
THE APPLE 

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 '48" 

Hugo van der Goes 

GÜZ 
THE FALL 

Arcimboldo 
YAZ 
THE SUMMER 

Paul Cezanne 
ELMALI VE KADEHLi 
NATÜRMORT 
STILLIFE WITH APPLES 
AND MUG 

Rene Magritte 
BÜYÜK SAVAŞ 
LA GRANDE G UERRE 

Rene Magritte 
BU BIR ELMA DEGILDIR 
CECI N'EST PAS UNE POMME 

james Ensor 
iSKELETLER BIR IDAMLIGI 
TARTIŞIRKEN 
SQUELETTES SE VISPUTANT 
UN PENDU 

1 996 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 2 · 

Francisco Goya 
ÇIPLAK MAYA 
MA]A DESNUDA 

1996 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 54 ,. 

Hieronymus Bosch 
MÜSRiF EVLAT 
THE PRODIGAL SON 

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 '5 5 "" 

Rene Magritte 
BIÇAKLANMIŞ ZAMAN 
LA D UREE POIGNARDEE 

1 996 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 '08" 

ESKI M ISIRLlLARDAN 
ÇAGDAŞ RESME KADAR 
YAHUDI GELINI 
THEJEWISH BRIDE FROM THE 
ANCIENT EGYPTIANS TO 
MODERN PAINTING 

1 996 1 35 mnı. 1 Renkli Color 1 2'25" 

Rembrandt 

YAHUDi GELiNI 
THEJEWISH BRIDE 

Elma The A pp le 

Eski Mısırlılardan Ça!daş Resme Kadar 
Yahudi Gelini The Jewish Bride from rhe 

Ancienr Egyptians tO Mcxlern Painting 





ÖZE L  GÖSTERi:  SESLER VE SESSiZLER 
SPECIAL EVENT: SOUNDS AND SILENTS 

Bu fılmin gösterimi The British Council Istanbul'un 
deterli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

The presenraüon of ch is film was made possible w i dı the 
generous contribution of The British Council ,  istanbul .  

- . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . ' . -

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın anısına. 
As a tribute to Dr. Nejat F. Eczacıbaşı ,  founder of the İstanbul Foundation for Culture and Arts. 
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INGILTERE UNITED K INGDüM 

ŞANTAJ 
BLACKMAIL 

• Genç ve güzel bir kız olan Alice 
White, Lyons lokantalarından 
birinde, yakışıklı ve iyi giyinmiş bir 
yabancıyla flört ettikten sonra, 
Scotland Yard detektifi olan 
sevgi l is i Frank Webber'le tartışır 
ve yabancının kolunda oradan 
ayrılır. Adam, Alice'in babasının 
puro dükkanının yakınında oturan 
bir ressamdır. Alice'i stüdyosuna 
davet eder, o da bu daveti kabul 
eder. Adam stüdyocia ona 
tecavüz etmeye kalkınca, kendini 
korumaya çalışan Alice ressamı 
öldürür. Cinayetin soruşturmasını 
yürüten Webber, Alice' in katil 
olduğunu hemen anlar, ancak bu 
gerçeği üstlerinden saklar. 
Alice'in ressamın evine girdiğini 
gören şüpheli biri ona şantaj 
yapmaya başlayınca durum daha 
da karmaşık bir hal al ır. Ama 
şantaj sonuç vermez ve adalet -
her ne kadar yasalara uygun 
olmasa da - yerine gelir: Dedektif 
şüpheyi şantajemın üstüne yöneltir 
ve British Museum'un çatısındaki 
bir kovalamacanın ardından 
şantajcı aşağı düşerek ölür . . .  

H itchcock ŞANTAJ'ı i lk başta bir 
sessiz film olarak çekmiş, ama 
bunun hemen ardından yapımcıların 
isteği üzerine, diyalog sahnelerin in 
yanısıra (çünkü o sırada post
senkronizasyon ve dublaj 
yapılamıyordu) "ses tasarımı"nı 
yaptığı sahneleri (efektler, 
konuşma ve gürültülerin ötesine 
geçen sürprizler) yeniden 
çekmişti. Sonuçta ŞANTAJ' ın iki 
versiyonu vardır: özgün sessiz 
film ve sonradan çekilen sesli film. 
H itchcock ifadenin bu yeni 
yöntemini  sadece ara yazılardan 
kurtulmak için değil, aynı zamanda 
bir dramatik araç, bir kontrpuan 
ve olay örgüsüne i lave bir yorum 
olarak da kullanmıştı. Yönetmenin 
geri l imi yüksek tutuşu ve bir 
tehdit atmosferi elde ed iş i ,  en iyi 
fi lmlerinin habercisi gibid ir. Bu 
bakımdan, ilk Ingiliz sesli filmi  olan 
ŞANTAJ' ın mali açıdan da en 
başarılı filmlerden biri olması hiç 
şaşırtıcı değildir. Filmin bir diğer 
ilginç yönü de öykünün ahlaki 
belirsizliğidir. Hitchcock daha 
sonra bu özelliğiyle üne 
kavuşmuştu. Mesele, polisin 

ressamı kimin öldürdüğünü hiçbir 
zaman bulamamasıdır. Kahramanın 
aslında suçlu olmadığı doğrudur, 
ama yine de . . .  Hitchcock ilk başta 
fi lmi kızın tutuklanışıyla bitirmeyi 
planlıyordu, ama ticari baskılar 
fikrin i  değiştirmesine sebep oldu. 

• Alice White, a young and 
beauriful gir!, quarrel wirh her 
boyfriend Frank Webber, a Scocland 
Yard detective, in one of the Lyons 
resraurancs after fl irring with a 
handsome, well-dressed srranger and 
depares in his arms. As ir happens, 
he is an arrisr who l ives near the 
cigar srore of her far her. He asks 
Atice upsrairs ro see his studio and 
she assenrs. When he attemprs ro 
rape her dıere, in self-defense Al ice 
kilis the paincer. Webber, assignecl 
ro the case, soon suspecrs that Al ice 
is the murderer, but he conceals this 
from his superiors. The siruarian is 
furrher complicated when a shady 
clıaracrer who have seen Alice 
entering the arrisr's flar begins ro 
blackmail her. Yer blackmail does 
not pay and j usrice - rhough not 
quite in accordance wirh the law - is 
done; rhe derecrive direcrs suspicion 

rowards the blackmailer who, afrer 
a chase on the roofs of the British 
Museum, fall s  ro his death . . .  

Hirchcock firsr made the picrure as a 
silenr and immediarely afrerwards, 
according to the w i s hes of the 
producrion company, re-shor the 
dialogue sequences (as post
synchronization and dubbing were 
not yer available) as well as rhe scenes 
for which he "designeel the sound" -
effecrs, disrorrions, surprises that 
wenr far beyond mere ralk and noise. 
So BLACKMAIL has rwo versions: 
the original silenr one and the larer 
"ralkie". Hirchcock used the new 
means of expressian not only as a 
way of avoiding caprions bur as a 
deamaric device, a counrerpoinr and 
commenrary to the plor. The sicili 
wirh which rhe direcror srepped up 
suspense and creared the armosphere 
of rhrear foreshadowed his best fi lms. 
No wonder rhen that BLACKMAIL, 
the firsr British rallcie, was also one 
of the most financially successful. 
Anorher inceresring aspecr of the 
film is the moral ambiguiry of the 
srory, a fearure for which Hirchcock 
later became famous. The poinr is 
rhar police never find out who killed 
the painrer. It is rrue rhar the 
heroine was not really guilry, bur 
sri l l  . . .  Hirchcock d id at firsr plan ro 
end the film wirh the girl's arrest 
bur commercial pressures made him 
change his rnind. 

Yönetmen Director: A lfred 
H itchcock Senaryo Screenplay: 
Alfred Hitchcock, Bemı W. Levy & 
Charles Bennett, from a play by Charles 
Bemıett Görüntü Yön. 
Cinematography:John Cox Kurgu 
Edi ring: Emi/e de R��elle Müzik 
Music: Hubert Bath & Heııry S ta/ford 
Oyuncular Cast: Anny Ondra, john 
Longden, Sara Allgood, Charles Paton, 
Donald Calthrop, Cyril Ritchard, 
Hannahjones Yapımcı Producer: 

john Maxwell Yapı m Production 
Co.: British llllernational Pictures 
Dünya Hakları World Righrs: 
Cana/ Plus Image International. 6 
Bouleı•ard de la Ripublique. 925 14 
Boulogne-Billancoım, FRANCE; 
Phone: 33 1 46 10 12 39; Fax: 33 1 
46 10 12 08 Kaynak Source: BFI, 
2 7 Stephm Street, London \VI P 2LN, 
ENGLA D: Phone: 44 1 7 1  255 14 
44;  Fax: 44 1 7 1 580 58 30 

1 929 1 35 111111. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 85' 
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iNGiLTERE UNITED K INGDüM 

ŞANTAJ 
BLACKMAIL 

MATRIX ENSEMBLE 
Miranda Fulleylove keman violin 
Roger Lin/ey kontrbas bass 
Tim Holmes saksofon, klarnet 
saxophone, dariner 
Richard Skinner fagot bassoon 

Joe A tkins trompet rrumpet 
David Whitson trombon rrombone 
N ei/ Rowland vurmalı çalgılar 
percussion 
H elen C rayford piyano piano 

• 1 987'de orkestra şefi Robert 
Ziegler tarafından kurulduğundan 
beri, Matrix Ensemble yenilikçi 
programları ve heyecan verici 
performanslarıyla eleştirmenlerin 
takdirini topladı, yaygın bir şöhret 
edindi. Topluluk, 1 990'da prestij l i  
Prudential Müzik Ödülü ve 
1 99 1  'de de Gramophone Ödülü 
için aday gösterilmiştir. 

Topluluğun temel hedefi farklı bir 
programlamanın yanısıra, diğer 
sanat dallarını da 
performansiarına katarak daha 
geniş kitlelere ulaşmaktır. 
I ngiltere'deki en yetenekli genç 
müzisyenlerden bazı larını biraraya 
toplayan Matrix Ensemble, 
Avrupa'da ve Amerika Birleşik 
Devletleri'nde konser vermeye 
davet edilmiş ve Channel Four, 
BBC Televizyon u ve BBC Radio 3 
için kayıtlar yapmıştır. 

• Since i ts formatian by conducror 
Robert Ziegler in 1 987, the Matrix 
Ensemble has gained critica! 
acclaim and a fı ne cepuration for irs 
innovative programıning and 
exciting performances. The group 
was shortlisred for a presrigious 
1 990 Prudential Award for Music 
and for a 1 99 1  Gramophone 
Award. 

The principal ai m of the group i s  
ro  arrracr w ider audiences ro 
musical performances by 
distinctive programıning and 
through the integration of other art 
forms. Bringing rogerher some of 
the most ralented young players in 
the UK, Matrix Ensemble has been 
invired ro perform throughout 
Europe and the United States and 
has recorded for Channel Four, 
BBC Television and BBC Radio 3. 

ROBERT Z IEGLER 
• Amerikalı orkestra şefi Robert 
Ziegler yenilikçi programları ve 
seçkin performanslarıyla 
ünlenmiştir. Londra'ya 
taşındığından beri Londra Senfoni 
Orkestrası'nı, Kraliyet Filarmoni 
Orkestrası 'nı, BBC Senfoni 
Orkestrası'nı, lskoçya Oda Müziği 
Orkestrası'nı , ingiltere Oda 
Müziği Orkestrası'nı, BBC lskoçya 
Senfoni Orkestrası'nı , lskoçya 
Ulusal Kraliyet Orkestrası'nı ve 
BBC Konser Orkestrası i le Ulster 
Orkestrası 'n ı  yönetti. 1 987'de 
Matrix Ensemble'ı kurdu ve bu 
toplulukla Avrupa'da ve Amerika 
Birleşik Devletleri'nde konserler 
verdi. BBC Radio 3 için düzenli 
olarak kayıt yaptı ve Stravinsky, 
Falla ve Mi lhaud'nun müzik 
tiyatrosu eserlerini (ASV, 1 99 1  ). 
Ute Lemper'le Berlin kabare 
şarkılarını (Decca, 1 996) ve 
Viyanalı besteci Wilhelm 
Grosz'un müziğini (Decca, 1 997) 
içeren çok başarı l ı  CD'Ier yaptı. 
Kısa süre önce Adelaide 
Festivali 'ne katılarak 
Avustralya'da ilk kez sahne aldı. 
Robert Ziegler orkestra şefliği 
kayıtlarının yanı sıra, sık sık BBC 
Radio 3'te klasik müzik 
programları hazırlayıp 
sunmaktadır. 

• The American conductor Robert 
Ziegler has builr a cepuration for 
his innovarive programıning and 
disringuished performances. Since 
maving to London he has 
conducred the London Symphony 
Orchesrra, Royal Philharmonic, 
BBC Symphony Orchesrra, Scorrish 
Chamber Orchestra, E nglish 
Chamber Orchestra, BBC Scorrish 
Symphony Orchesrra, Royal 
Scorrish National Orchesrra, BBC 
Concert ürehescra and the Ulsrer 
Orchesrra. In  1 987 he founded the 
Matrix Ensemble with whom he 
has performed throughout Europe 
and the United States. He has 
recorded regularly for BBC Radio 3 
and has made highly successful 
CDs of music rhearre works by 
Stravinsky, Falla and Milhaud 
(ASV, 1 99 1 ), Berl in Cabaret Songs 
wirh U re Lemper (Decca, 1 996) 
and music by the Viennese 

composer Wilhelm Grosz (Decca in 
1 997). Recently he has made his 
debur in  Ausrralia ar rhe Adelaide 
Festival. In addition to his 
conducting and recordings Robert 
Ziegler is  ofren heard on BBC 
Radio 3 as a presenter of class i cal 
music programmes. 

JONATHAN LLOYD 
• Jonathan Lloyd artık kuşağının 
önde gelen bestecileri arasında 
gösteriliyor; her yeni eseri daha 
önceki yapıtlarının bir kez daha 
gözden geçirilmesini gerektirirken, 
zenginlikleri ile çelişkileri de 
giderek artıyor. lik başarısı, 
öğrencil ik yıllarında yazdığı, 
orkestra için "Cantique"ti. 1 973'te 
burs alarak Amerika'ya, 
Tanglewood'a gitti ve "Scattered 
Ruins" adlı eseriyle orada 
Koussevitsky Ödülü'nü kazandı. 
"T owards the Whitening Dawn"ın 
1 98 1  'deki prömiyeri ve London 
Sinfonietta tarafından talep edilen 
bir dizi performans ve besteyle 
daha da fazla tanındı. Bunların 
arasında bir Viyola Konçertosu ile 
"Waiting for Gazo" ve 1 984'te 
yazdığı, Ingiltere dışında olduğu 
gibi Ingiltere'de de, London 
Sinfonietta Voices tarafından sık 
sık seslendirilen bir "Mass" de var. 

Robert Ziegler 



1 00 O dönemden beri birçok 
enstrümantal ve vokal parçası i le 
farklı boyutlardaki beş senfonisi 
önemli festivallerde icra edildi. Bu 
senfoni lerden i lkinin prömiyeri 
Simon Rattle ve CBSO tarafından 
gerçekleştirildi, dördüncüsü de 
1 998 konserleri için ısmarlandı. 
Son prömiyerleri arasında Londra 
Filarmoni Orkestrası için 
bestelenmiş yeni bir eser ve 
London Sinfonietta için bir müzik 
tiyatrosu parçası bulunuyor. 

"lş imi iyi yaptıysam, kelimelerle 
açıklamak gerekli değil - müzik 
fi lm, film de müziktir o zaman, 
eğer iyi yapmadıysam, zaten 
kelimelerin faydası dokunmaz. 
Ama neredeyse yarım yıldır 
ŞANTAJ'ın gönül lü bir kurbanı 
olarak, belki bu deneyim üzerine 
birkaç not i letebi l ir im . . .  

Daha önce hiç fi lm müziği 
yazmadığımdan, peşin hükümlü 
bir yaklaşımım olmaksızın 
başladım. Bu eski dostla karşılaşıp 
birlikte oturdum: yürüyüşe 
çıktığında ben de peşine takı ldım; 
koşmaya başladığında ben de 
onunla koştum; beni arkada 
bırakmaya başladığında onu yine 
yakaladım; her Hitchcock filmi 
gibi heyecan verici bir ölüm 
trenine dönüştüğünde, ben de 
binip tadını çıkardım. 

Bu yüzden müzik, filmi  öylesine 
yakından takip ediyor ki, sonucu 
'sinemasal bale' olarak 
tanımlamaktan alamıyorum. Bu 
karakterlerin yaşadığı sessiz 
dünya, fiziksel ifade güçlerini 
arttırmaya, ve sesleri olsaydı eğer, 
farkına bile varılınadan 
geçilebilecek nüansları büyütmeye 
yarıyor. Fi lmin sesli versiyonunu 
seyretmekten işte bu nedenle 
kaçındım; bu karakterlerin 
konuştuğunu duymak 
istemiyordum: benim için onlar, 
dansın saflığına ulaşmışlardı .  

Üstelik ne koreografi! 
Hitchcock'un hüneri üzerine 
yazı lmış sayısız sözcüğe bir şeyler 
eklemek niyetinde deği l im, sadece 
bariz olanı söyleyeceğim: bu her 
besteci için bir armağan, hele 
benim için çok hoş bir armağan. 
Fi lmin en cazip yönlerinden biri 
de finali olmaması: sonuçta hiçbir 
şey bir yere bağlanmıyor. Alice 
White'ın geleceği insanın hayal 
gücünde yaşıyor, ona eşlik eden 
müzik de öyle." - Jonathan Lloyd 

• Jonathan Lloyd is now 
recognised as one of che leading 
compasers of his generarion; as each 
new work promprs reconsiderarion 
of w har has gone before, che 
richness and che ambiguiries 
mulriply. His earliesr success was 
wirh "Canrique" for orchesrra, 
wrirren during his scudenr days. In  
1 973  he wenr on a fellowship ro 
Tanglewood in  the USA where his 
"Scarrered Ruins" won rhe 
Koussevirsky Prize. The BBC 
premiere of "Towards che 
Whirening Dawn" in 1 98 1  
broughr wider recognirion and led 
ro series of performances and 
commissions from che London 
Sinfonierra, i ncluding a Viola 
Concerro and "W ai ring for Gazo", 

and in 1 984 a "Mass", sung 
frequenrly abroad and in E ngland 
on a conremporary Music Network 
Tour by che London Sinfonierra 
Voices. Since rhen rhere have been 
various insrrumenral and vocal 
pieces performed ar che major 
fesrivals, as well as five symphonies 
of differenr dimensions; the firsr 
premiered by Simon Rarrle and che 
CBSO, and the fourrh 
commissioned for rhe 1 988 proms. 
Recenr premieres i ncluded a new 
work for che London Philharmonic, 
and a music rhearre piece for 
London Sinfonierra. 

"If I have done my job well ,  no 
words of explanarion are necessary -
che music is the fi lm is che music -
and if I have not, they would be of 
no help anyway. Bur having been a 
wi l l ing vicrim of BLACKMAIL for 
almosr half a year, perhaps a few 
nores on che experience . . .  

As I had never wrirren previously 
for film, I began wirhour any 
preconceived approach. I mer and 
sar wirh this old friend: when i r  
wenr walking I ragged along; when 
ir  broke inro a run I ran wirh ir ;  
when ir pulled ahead of me I 
caughr ir again; when ir turned 
inro che rollercoasrer rhar is every 
Hirchcock film, I jumped abroad 
and cook a ride. 

Thus che music sralks che picrure 
so closely that I am rempred ro 
deseribe che resul c as ' cinemaric 
ballet'. The s i lenr world inhabired 
by rhese characrers serves ro 
heighren rheir powers of physical 

expression, magnifying nuances 
that mighr al most pass unnoriced 
were they ro be given voices. Ir was 

for this reason rhar I avoided 
warching che sound version of che 
fi lm; I did not wish ro hear rhese 
clıaracrers speak - for me they had 
arrained che puriry of dance. 

And whar choreography! I wil l  nor 
add ro che countless words already 
w ri rten on che subject of 
Hirchcock's crafr, except ro srare 
che obvious - ir is a gifr for any 
composer and for me parricularly 
symparheric. N or leasr of che 
charms of this fi lm is  that ir has no 
ending - norhing is finally resolved. 
Al ice Whire's furure exisrs in one's 
imaginarion, as does rhe music 
which accompanies i r . "  -
Jonathan Lloyd 

Beste, Matrix Ensemble için, 
Auditorium du Louvre, Paris ve 
CRAC, Valence işbirliğiyle Ingiliz 
Sinema Kurumu BFI tarafından 
ısmarlanmıştır. 

Film, Movie Acquisition 
Corporation Ltd. ve I ngiltere 
Ulusal Fi lm Arşivi'nin nazik izniyle 
sunulmaktadır. 

Score commissioned for che Matrix 
Ensemble by the British Film 
Institute in  associarion wirh the 
Audirorium du Louvre, Paris and 
CRAC, Valence. 

Film presenred courresy of che 
Movie Acquisirion Corporation Ltd. 
and the arionaJ Film Archive. 
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PANTENE PRO-V'nin 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

W e would ! ike to thank 
PANTENE PRO-V for 
spansoring the screenings of this fi lm. 
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JAPONYA JAPA 

RAŞOMON 
RASHOMON 
Yönetmen Director: Akira K11rosawa 
Senaryo Screen play: Shinobu Hmhimoto & 
A kira K11rosawa, from two storieı: "Rashom01ı" 
& "In a Grove" by Rymtosuke Akutagawa 
Görüntü Yön. Cinemarography: Kaz11o 
Miyagawa Kurgu Editor: Müzik Music: 
F11mio H ayasaka Oyuncular Cast: Toshiro 
Mifime, /l!asay11ki Mori. Machiko Kyo, 
Takashi Shimura, Minom Chiaki, Kichijiro 
Veda Yapımcı Producer: Masaichi Nagata 
Yapım Production Co.: Daiei Co . . 1 - 1 - 16  
Higashi- himhaJhi, Minato-ku, Tokyo 105. 

}APAN; Phone: Bl  3 35 73 B7 16; Fax: Bl  3 
35 7 3 B7 20 Kaynak Source: Kawakita 
Mmtorial Film lnJtil11te. IB, lrhibancho, 
Chiyoda-ku. Tokyo.JAPA : Phone: B l  3 32 
65 32 Bl: Fax: Bl  3 32 65 32 76 

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

• 1 200 yıl önce Japonya: iç savaş 
ve kıtlık zamanı. Biri oduncu, d iğeri 
hizmetkar, sonuncusu Budist rahibi 
üç adam, bardaktan boşanırcasına 
yağan yağmurdan korunmak için 
yıkık şehir kapısının altına sığınırlar. 
Oduncu, ormanda asil bir adamın 
cesedini nasıl bulduğundan söz 
eder. Daha sonra olup bitenin dört 
ayrı yorumu anlatılır. Dillere 
destan olmuş eşkiya T ajomaru 
yakalanmış ve adamı öldürerek 
karısına tecavüz ettiğini itiraf 
etmiştir. Çiftle ormanda nasıl 
karşılaştığını, kadının güzelliği 
karşısında aklının nasıl başından 
gittiğini, kocasını ağaca bağladıktan 
sonra kadına nasıl tecavüz ettiğini 
anlatır. Daha sonra kadın utancına 
tanık olan iki adamın birden 
yaşamasına tahammül 
edemeyeceğini söylemiş, bunun 
üzerine yapılan düelloda Tajomaru 
kadının kocasını öldürmüştür. 
Kadının öyküsü ise daha farklıdır. 
Tajomaru ona tecavüz ettikten 
sonra kadın kocasını kurtarmıştır. 
Kocası kendisini aşağılayınca 
dayanamamış ve onu öldürdükten 
sonra bayılmıştır. Ölü samuray 
kendi öyküsünü bir medyum 
aracıl ığıyla aktarır. Tecavüze 
uğradıktan sonra karısı, hayduta 
yalvararak kocasını öldürmesini 
istemiştir. Haydut nefret içinde 
kadını terketmiştir. Kadın kaçarken 
asil adam kendini hançerleyerek 
öldürmüştür. En sonunda oduncu 
kendi öyküsünü anlatır . . .  

Tutku, güç ve güzellikle örülmüş 
bir çalışma olan RAŞOMON, 
çağdaş sinemanın bir başyapıtı 

niteliğindedir. Iki kısa öyküye 
dayanan film, aynı suçun, dört 
çelişkili, ama aynı derecede 
inandırıcı öyküsünü usta bir sinema 
dil iyle anlatırken gerçeğin doğasını 
sorgular. 1 95 1 'de Yenedi k 
Festivali'nde yeni bir keşif olarak 
görülen film Altın Aslan Ödülü'nü 
kazanarak Japon sinemasını Batı'ya 
tanıtmıştır. Insanoğlunun 
zayıflıklarını ve başarısızlıklarını ele 
alan muhteşem bir alegeri olan 
RAŞOMON, aynı zamanda, yoğun 
ancak anlaşılabilir bir sanat 
biçemiyle önemli bir entelektüel 
sorunu, "gerçek" kavramının 
tanımındaki belirsizliği yansıtır. 
"Insanlar kendilerine karşı, 
kendileriyle ilgili konularda dürüst 
olamıyorlar. Kendilerinden söz 
ederken olayları süslemeden 
duramıyorlar. Senaryo da böyle 
kişileri anlatıyor; kendilerini 
gerçekte olduklarından daha iyi 
hissetmek için yalana 
başvurmaksızın yaşayamayan 
kişileri." - Akira Kurosawa. 

• ]apan, 1 200 years ago: a rime of 
civil war and famine. Three men - a 
woodcurrer, a servanr and a Buddhisr 
priesr - shelrer from rorrenrial rain 
under a ruined ciry gare. The 
woodcurrer deseribes how he found 
rhe body of a nobleman in rhe wood. 
Then we are given four differenr 
versions of w har bad happened. 
Tajomanı, rbe nororious bandir, was 
arresred and canfessed ro rhe murder 
of the man and the rape of his wife. He 
rells how be mer rbem in rhe forest, 
was inflamed by rhe wife's beaury and 
raped her having firsr ried up her 

husband. Afrerwards rhe woman 
insisred rhar she could nor bear rhe 
rhoughr of cwo men being ali ve who 
wirnessed her shame. In rhe ensuing 
duel Tajomaru killed rhe husband. 
The wife's srory is differenr. Afrer 
Tajomaru raped her, she freed her 
husband. When he rreared her wirh 
conrempr, she killed him and rhen 
fainred. The dead samurai conveys 
his evidence through a med i um. 
Afrer rhe rape rhe w i fe begged 
Tajomaru ro kil! che husband. The 
bandir lefr her, disgusred. She ran 
away while rhe nobleman kil led 
himself wirh a dagger. Finally, rhe 
woodcurrer re lls his srory . . .  

A work of passion, power and beauty, 
RASHOMON is a masrerpiece of 
modern cinema. Based on cwo shorr 
srories, ir examines four conflicring 
yer equally credible accounrs of rhe 
same erime in a brillianr cinemaric 
quesrioning of rhe narure of rrurh. Ir 
was received as a revelarian ar rhe 
l95 1  Venice Film Festival and won 
rhe Golden Lion, virrually inrroducing 
rhe Japanese cinema ro rhe W esr. A 
superb allegory abour failings and 
weaknesses of mankind, RASHOMO 
also reflecrs a profound incelleetual 
problem, rhe ambiguiry ro define rhe 
reality, in marure yer accessible 
arrisric form. "Human beings are 
unable ro be hanesr wirh rhemselves 
abour rhemselves. They cannar ralk 
abour rhemselves wirhour 
embellishing. This script porrrays 

such human beings - rhe ki nd who 
cannot survive wirhour lies ro nıake 
rhem feel rhey are berrer people rhan 
rhey real ly are." - Akira Kurosawa. 

AKIRA KUROSAWA 

23 Mart 1 9 1 0'da Tokyo'da 
dogdu. Dohusha Barı Resim 
Sanatı Okulu'nda eğitim gördü. 
20'1i yılların sonunda yaşamını 
ressam olarak kazanmaya 
çalıştı ve popüler dergileri 
resimledi. 26 yaşında T oho film 
şirketine yönetmen yardımcısı 
olarak katıldı. 1 943 yılında, 
senaryosu da kendine ait olan 
"Sugara Sanshiro 1 Jude 
Destanı" adlı i lk filmini 
gerçekleştirmesine izin 
verilene degin senaryolar yazdı. 
Daha sonraki yedi yıl boyunca 
yaptıgı on film Japonya'da 
ranınmasını sağladı; 
RAŞOMON 1 95 1  Venedik 
Film Festivali'nde Altın Aslan'ı 
kazanarak onu Batı dünyasına 
tanıttı. 1 97S'te gerçekleşrirdigi 
Sibirya epigi "Dersu Uzala" ile 
Yabancı Dilde En Iyi Film 
dalında aldıgı Oscar ödülü ve 
Moskova Film Festival i'nde 
kazandıgı Büyük Ödül ve daha 
sonraki yıllarda kazandığı diger 
ödüllerle uluslararası ünü 
pekişti. "Kagemusha" ile 
1 980'de Cannes'da Altın 
Palmiye'yi aldı. 6 Eylül 1 998'de 
yaşama veda etti. 

Born in Tokyo, on 23 March 
1 9 ı0 .  He scudied ar Doshusha 
School of Wesrern Painring. In 
rhe !are '20s he anempred co 
make living as painrer and d id 
i l lusrrarions for popular 
magazines. He joined rhe Toho 
Film Company as an assiseant 
director ar the age of 26. He al so 
worked as a scriptwrirer before 
being al lowed co direct his fırst 
film, "Sugara Sanshiro 1 J udo 
Saga" ( ı 943), from his own 
seri pt. The ren fı 1 m s he m ade 
during rhe nexr seven years 
esrablfshed him in )apan. 
RASHOMON which won the 
Golden Lion ar Yenice in ı95 ı ,  
inrroduced him ro rhe W esr. H is 
international repurarion has 
broadened over che years wirh 
numerous cirarions, i ncluding an 
Academy A ward for B esr 
Foreign Language Film and rhe 
Grand Prize ar rhe Moscow 
Festival for his ı 975 Siberian 
epic "Dersu Uzala". 
" Kagemusha" was 1 980 Cannes 
Golden Pal m winner. He died 
on 6 Seprember l 998. 

Önemli Filmleri 
Selecrive Fiımography 

1 948 Yoidore Temhi 
Sarhoş Melek 

1 950 Rashomon 
1 952 lkiru Yaşamak 
1 954 Shichinin 1o S amurili 

Yedi Samuray 
1 957 Kumonosu-jo Kanlı Taht 
1 958 Kakmhi Toride No S au 

Akmıiu Gizli Kale 
1 96 1  Yojimho Şövalyenin Fedaisi 
1 962 Tsubaki Stmjuro Sanjuro 
1 970 Dodesuklldeıı Dodeskaden 
1 975 Dersu Uznla. 
1 980 Kagemushll 
1 985 Ra11 
1 990 Dreams Düşler 
1 99 1 Rhapsody in Augusl 

A�uscos'ra Rapsodi 
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ABD USA 

BAŞKAN I N  TÜM ADAMLARI 
ALL THE PRESIDENT'S MEN 
Yönetmen Director: A la11}. Pakula 
Senaryo Screen play: \'(lil/iam Goldma11, 
based on rhe book by Bob Woodwards and Cari 
Bernırein Görüntü Yön. 
Cinematography: Gordon \'(/il/is Kurgu 
Edi ring: Roberr \V o/fe Müzik Music: David 
Shire Oyuncular Cast: Dmtin Hoffman, 
Robert Redford, Jack Warden, Martin Balsam, 
Hal Holbrook,jason Robards,Jr . .  }ane 
A lexander, Stephen Collins, Meredith Boxter 
Yapımcılar Producers:jon Boorstin, 
\V alter C obienz & Robert Redford Yapı m 
Production Co.: Wamer Bros. Dünya 
Hakları-Kaynak World Righrs-Prim 
Source: Hollywood Clauim, 8 Cleveland 
Gardens, London 1'(12 6HA, ENGLAND; 
Phone: 44 1 7 1  262 46 46; Fax: 44 1 7 1  262 
32 42 

1976 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 138' 

• 1 972 yazında, Washington Post 
gazetesi muhabirieri Bob 
Woodward ile Cari Bernstein 
sıradan bir hırsızlık olayını haber 
yaparlar. Ancak soyguncuların 
ikisinde, Beyaz Saray'da görevli CIA 
danışmanı Howard Hunt'ın telefon 
numarasının bulunduğunu 
gördüklerinde, olayı daha 
derinlemesine incelemeye başlarlar. 
Öteki Beyaz Saray yardımcıları ve 
kurul üyeleriyle yaptıkları 
görüşmelerden sonra, ifadelerin 
çok çelişkili olduğunu görürler ve 
bu izi sürmeye karar verirler. 
Şefleri, Washington Post gazetesi 
editörü Ben Bradlee, muhabirierin 
açık, kesin gerçeklerle dönmeleri 
koşuluyla, bu girişimlerini onaylar. 
"Woodstein" diye anılmaya 
başlayan bu ekip araştırması 
sırasında çok çetin engellerle 
karşılaşır; ama Cumhuriyetçi 
Parti'nin durumdan ürken 
muhasebecisi ile "Derin Gırtlak" 
adını taktıkları bir Beyaz Saray 
kaynağından yardım görürler. Ölüm 
tehditlerine karşın, Woodward ile 
Bernstein, incelemelerini daha da 
derinleştirirler; sonunda Başkan 
Nixon'ın da dahil olduğu 
Watergate Skandalı'nı ortaya 
çıkarırlar . . .  

Woodward ile Bernstein'ın 
kitabından esinlenerek çekilen 
BAŞKANIN TÜM ADAMLARI 
Watergate skandalını adım adım 
gelişen bir dedektiflik öyküsü gibi 
ele alıyor. Siyasal pek çok fılmin 
tersine, bu yapım konu olarak 
Woodward ile Bernstein'ın bitmek 
tükenmek bilmeyen çabaları 

sonucu, Başkan Richard Nixon 
yönetiminin düşmesini hazırlayan 
gelmiş geçmiş en önemli gazete 
haberini ele alıyor. Alan J. 
Pakula'nın 8 dalda Oscar'a aday 
gösterilen ve bu ödülü 4 dalda 
kazanan baş yapıtı BAŞKANIN 
TÜM ADAMLARI önemsiz gibi 
görünen olaylarla başlayıp, giderek 
geril imli bir sona doğru gelişiyor. 
Filmin temposu o derece iyi 
düzenlenmiş, fılmde o kadar iyi 
oynanmış ve film o kadar iyi 
kotarılmış ki, her sahnesi yoğun bir 
dinamizm taşırken, sonuçta ortaya 
heyecan dolu bir gerilim filmi 
çıkıyor. Ayrıca gazetecilerin 
çalışmaları, konulu bir filmde 
rastlanamayacak kadar nesnel bir 
yaklaşımla veriliyor. Yönetmen 
Alan J. Pakula öfkeli bir tempo 
tuttururken; Robert Redford çok 
iyi bir performans sergiliyor; Dustin 
Hoffman'ın güçlü oyunculuğu ise 
neredeyse onu gölgede bırakıyor. 

• In che Summer of 1 972, 
Washingron Post reporters Bob 
Woodward and Cari Bernscein cover 
a lackluscer bucglary. When they 
discover that cwo of che break-in 
anises have che phone numbers of 
Howard Hum, a White House aide 
and CIA consulcanc, they begin ro 
furcher invescigace rhe maner. 
Conversacions wir h other ai des and 
cabinec members elicic so many 
concradicrory srories that che cwo 
journal is es d ec ide ro crace che srory. 

Their boss, Washington Post editar 
Ben Bradlee grudgingly gives his 
blessing - bur only if che reporcers 
can come up with cold, hard faccs. 

"Woodscein", as che team becomes 
known, runs up againsc a mulcirude 
of stone walls and red herrings, bur 
are aided in clıeir invescigarion by a 
cerrifıed Republican-parry bookkeeper 
and by a shadowy source inside che 
adminiscracion whom they nickname 
"Deep Throac". As Woodward and 
Bernscein, despice deaclı chreacs, 
delve deeper, che Wacergace Seandal 
involving Presidenc Nixon begins ro 
cake shape . . . 

ALL THE PRESIDENT'S MEN, 
based on che book by Woodward 
and Bernscein, redefınes che 
Wacergace scanda.l as a step-by-step 
dececcive srory. Unlike most 
po.l icically orienced fılms, this 
produccion was a tandmark 
achievement chac relaces just how 
Woodward and Bernscein, at che end 
of cheir unrelencing efforcs, came 
upon che greacest newspaper scoop 
chac prompted che ruinacion of 
President Richard Nixon's 
adminisrracion. Naminared in 8 
cacegories and winner of 4 Oscars, 
ALL THE PRESIDENT'S MEN 
srarrs smail and bui.lds climarically 
ro a cense conclusion. The film is so 
well paced, acred, and edited char i c 
develops rhe illusion of momencum 
in each scene and culminares into a 
suspense-fılled chriller. Overall ,  ir 
provides che most observanc study of 
working journaliscs one is ever likely 
ro see in a fearure fı.lm. Direcror 
Alan J. Pakula secs a furious pace 
and Robert Redford offers a 
wonderful performance that is easily 
overshadowed by che powerhouse 
performance ofDuscin Hoffman. 

ALAN J.  PAKULA 

7 Nisan 1 928'de New York'da 
doğdu. Yale Tiyatro Okulu'nda 
öğrenim gördü. Meslek 
yaşamına 1 949'da Warner 
Bros.'un çizgi film bölümünde 
asistanlık yaparak başladı; 
1 957'de Paramount'da yapımcı 
statüsüne yükseldi. Yönetmenlik 
kariyerine, duygusal, ancak 
durağan bir melodram olan 
"The Sterile Cuckoo" ( 1 969) 
filmiyle başladı ve iki yıl sonra, 
büyük ses getiren, psikoloj ik bir 
gerilim filmi olan "Kiute 1 
Fahişe"yi ( 1 97 1 )  çekti. 
Watergate Skandalı'nın 
mükemmel bir uyarlaması olan 
BAŞKANIN TÜM ADAMLARI 
( 1 976) ile filmleri en çok hasılat 
getiren Hollywood 
yönetmenlerinden biri oldu. 
Ilerki yıl larda zekice işlenmiş, 
ciddi içerikli filmler konusundaki 
tercihini sürdürdü. William 
Styron'un soykırımı anlatan 
"Sophie's Choice 1 Sophie'nin 
Seçimi" adlı romanı ile Scott 
Turow'ın çok satan romanı 
"Presumed lnnocent"ı ( 1 990) 
beyazperdeye uyariayarak 
eleştirmenlerin beğenisini 
topladı. 19 Kasım 1 998'de bir 
trafik kazasında öldü. 

Bom on 7 April 1 928, in New 
York. He was educated at Yale 
School of Drama. He began his 
career as an assistanr i n the 
Warner Bros. Cartoon 
Deparcmenr in 1 949 and 
graduated to producer starus at 
Paramounr in 1957 .  He launched 
his own directorial career wir h 
che sensicive, if sornewhar sraric 
melodrama, "The Srerile Cuckoo" 
( 1 969) and hit his seride cwo 
years later wirh "Klure" ( 1 97 1 ), a 
moody psychological rhriller. He 
consolidared his posirion as one 
of Hollywood's mosr bankable 
directors w ith his fıne adapea ri on 
of rhe Warergare expose, ALL 
THE PRESIDENT'S ME 
( 1 976), and has conrinued to 
demonstrare a flair for inrelligenr 
and lirerate fı.lmmaking. He a.lso 
earned crirical acclaim for his 
adaptarion of William Sryron's 
Holocaust d rama, "Sophie's 
Choice" ( 1 982), and for the 
screen version of Scon Turow's 
best-seliing thriller, "Presumed 
Innocenr" ( 1 990). He died in a 
rraffic accidenr on 1 9  November 
1 998. 

Filmleri 
Fi1mography 

1 969 The S lerile Cuckoo 
1 97 1  Klute 
1 972 Love and Pa.in (And the 

Who/e Damıı Thing) 
1 974 The Parallax View 
1 976 All the President's Men 
1 978 Comes a Horsemmı 
1 979 Slartiııg Over 
1 9 8 1  Rol/over 
1 982 Sophie's Choice 
1 986 D ream Lover 
1 987 Orpham 
1 989 See You in the Morning 
1 990 Prewmed lmıoceııl 
1 992 Comenlhıg Adults 
1 993 The Pelica11 Brief 
1 997 The Devi/'s Oıım 
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1 06 ANISINA: ALFRED HITCHCOCK IN MEI\IORI AI\1: ALFRED IIITCHCOCK 

INGIL TERE-ABD UNITED KINGDüM-USA 

ALFRED H ITCHCOCK 

• 1 3  Ağustos 1 899'da Londra'da, 
Leytonstone'da doğdu. 1 955'te 
Amerika Birleşik Devletleri 
vatandaşlığına geçti. Kısa bir süre 
Faithful Companions of Jesus adlı 
kil iseye bağlı okulda eğitim gördü; 
yine kısa bir süre Londra'nın 
güneyindeki laik bir ilkokula devam 
etti, ve daha sonra, 1 908'de 
Battersea'deki Salesian Col lege'a 
gitti; hemen ardından da 
Stamford'daki St. lntaius College'a 
girip 1 908- 1 9 1 3  yılları arasında 
burada okudu. 1 9 1 4'te School of 
Engineering and Navigation 
(Mühendislik ve Denizcilik 
Okulu)'na girdi; 1 9 1 7'de Londra 
Üniversitesi'nde E.J. Sullivan'dan 
çizim ve tasarım dersleri almaya 
başladı. Hitchcock, 1 9 1 4- 1 9 1 9  
yılları arasında W.T. Henley 
Telegraph Co.' de teknik görevli 
olarak çalıştı. Kısa bir süre 
reklamcılık sektöründe çalıştı. 
Famous Players - Larsky, 1 920'de 
Londra'da lslington'da stüdyoların ı  
açtıktan sonra, onlarla çalışmaya 
başladı. i lk işi sessiz filmierin 
arayazı ve arka plan tasarımıydı. 
1 922'de yapımcı Michael Balcon 
stüdyoyu devral ınca, Hitchcock, 
Graham Cutts'a yönetmen 
yardımcılığı, sanat yönetmenliği ve 
senaristl ik yapmaya başladı. 
1 922'de ilk fi lmi "No: 1 3"ü, ya da 
diğer adıyla "Mrs. Peabody"yi 
yönetti. Iki makaralık bu film, hiçbir 
zaman tamamlanmadı. Başlarda, 
Almanya'daki UFA stüdyoları için 
de birkaç iş yaptı ( 1 925'te orada 
Michael Balcon için iki film yönetti) 
ve ilk dönem filmierindeki üslup, 
doğal bir Angio-Amerikan etkisi 
kadar dışavurumculukla bu 
bağlantısının da izlerin i  taşır. 

Uzun kariyeri boyunca dikkat 
çekici görsel duygusunu hep 
sürdüren Hitchcock, adını i lk kez, 
bu özelliğine uygun bir şekilde, 
sürükleyici bir sessiz gerilim filmi 
olan "The Lodger 1 Kiracı" ile 
1 927'de duyurdu. Geçici bir 
figüran eksikliğinden dolayı, 
Hitchcock kendi de bu filmde 
gözüktü. Şişman bedeninin bu kısa 
süreli görünüşü, daha sonra 
geleneksel bir şaka halini aldı ve 
her fi lminde giderek daha da muzip 
bir akıllılıkla uygulanmaya başladı. 
Aynı yıl "script girl"ü ve asistan ı 

olan Alma Reville'le evlendi. Alma 
Reville, Hitchcock'un daha sonraki 
birçok fi lminde senaryoya katkıda 
bulundu. 20'1erin sonunda, 
Hitchcock başı çeken Ingiliz 
yönetmenleri arasına girmeyi 
başarmış, hem kendinin hem de 
Ingiltere'nin ilk sesli fi lmi olan ve 
başlangıçta sessiz olarak çektiği, 
yaratıcı "Biackmail / Şantaj"la 
( 1 929) konumunu pekiştirmişti. 
Bu, eğlenceli bir geril im filmiydi ve 
yönetmenin saldırgan ile kurban, 
masum ile suçlu, polis ile şüpheli 
arasındaki karmaşık il işkiye olan 
ilgisinin bir örneğiydi .  Hitchcock 
bu ilk yıllarında çeşitli türde fi lmler 
(melodramlar, komediler, 
müzikaller) yaptı, ama bu filmierin 
kalite açısından inişli çıkışlı bir 
grafiği vardı ve Hitchcock bir 
yönetmen olarak belli bir vizyona 
sahip değilmiş gibi görünüyordu. 
Ancak 1 934'te Gaumont-British'de 
yeniden Balcon'la çalışmaya 
başladıktan sonra, 30'1arın Ingiliz 
sinemasına damgasını vuran o ünlü 
fi lmlerini çekmeye başladı. 
H itchcock, yirmi iki yı l sonra renkli 
ve VistaVision olarak yeniden 
çekeceği "The Man Who Knew 
Too Much 1 Tehlikeli Adam" 
( 1 934) ve "The 39 Steps 1 39 
Basamak" ( 1 935) ile gedikli bir 
geri l im yönetmeni haline geldi. 
"The Lady Vanishes 1 Kaybolan 
Kadın", 1 938'de ona New York 
Film Eleştirmenleri'nin En Iyi 
Yönetmen Ödülü'nü getirdi. Aynı 
yıl bağımsız Hol lywood yapımcısı 
David Selznick'le anlaştı; 
Hitchcock'u ABD'ye cezbeden, 
Amerikan stüdyo sinemacılığının 
üstün kalitesi ve çok karlı dört 
filmlik bir anlaşmaydı. 

Kendi karanlık ve kemik gerilimiyle 
Hitchcock'un hemen her türü 
kendi istediği gibi kullanabildiği, 
Amerika'ya gittiğinde daha da 
açıkça ortaya çıktı. Ironik bir 
şekilde, Daphne du Maurier'nin bir 
romanından uyarlanan ve büyük 
ölçüde Ingiliz oyuncuların rol aldığı, 
karanlık bir ölüm korkusuyla bezeli 
Gotik bir romans olan ilk 
Hollywood projesi "Rebecca" 
( 1 940), Amerikan' dan çok Ingiliz' di. 
Film büyük bir başarı kazandı ve En 
Iyi Film Oscar'ını alan tek 
Hitchcock fi lmi oldu. Hitchcock 

40'1ı yıl larda bir taraftan Selznick'le 
anlaşmasını yerine getirirken, bir 
taraftan da Warner, RKO, 
Universal ve 20th Century Fox'la 
çalıştı. "Rebecca" gibi, bir kadının 
kocasının kendisini öldürmeyi 
planladığına inanmaya başladığı 
"Suspicion 1 Şüphe" de ( 1 94 1 )  
duygusal bir malzemeyi kabusa 
dönü·ştürüyordu. "Foreign 
Correspondant 1 Yabancı 
Muhabir" ( 1 940), "Saboteur 1 
Sabotör" ( 1 942) ve "Lifeboat 1 
Yaşamak Istiyoruz" da ( 1 944) ise, 
gerilimi savaş dönemi 
propagandasıyla birleştiriyordu. 
Sıkılmış bir genç kızın heyecanlı 
yaşam düşlerinin kabusa dönüştüğü 
"Shadow of A Doubt 1 Şüphenin 
Gölgesi" ( 1 943), küçük kasaba 
dramasının ölçülü gerçekçiliğine 
karanlık, şeytani bir boyut 
ekliyordu. Hitchcock bütün 
filmlerinde olası yönelimleri 
öngörebi lmiş, ama genellikle oyunu 
kendi kurallarına göre oynamayı 
seçmişti. Örneğin, lngrid 
Bergman'lı iki fi lmi "Spellbound 1 
Öldüren Hatıralar" ( 1 945) ve 
"Notorious 1 Aşktan da Üstün" 
( 1 946) bu türe dahil edilebilse de, 
Hitchcock 40'1ı yılların "kara film" 
hareketinin bir parçası olmadı. 
"Aşktan da Üstün" Hitchcock'un 
en iyi casusluk filmiydi, ama öykü 
yine karakteristik bir şekilde 



1 0 7  psikolojik dramayla örülüydü. "Vertigo 1 Ölüm Korkusu" ( 1 957) fi lmleriyle tanışmasıyla, ayrıntılı 
Yönetmen 40'1arda üç kez daha, ve Cary Grant'l i son filmi "North kurgu tekniklerini geliştirmiştir: 
50'1erde de bir kez Oscar'a aday by Northwest 1 Gizli Teşkilat" karakterin gözünden çekimi ve 
gösterildi, ama bu adayl ıkların çoğu ( 1 959) bu dönemin başyapıtlarıydı. gören insan ile görülen arasında 
En Iyi Film dalında değildi. "Psycho 1 Sapık" ( 1 960) ile de bu gidip gelen ("Her şey farklı bir 
Inanılmaz bir şekilde (aslında, on yılı başarıyla kapattı. şekilde sapkındır, değil mi ?") 
Hollywood için utanç verici bir kesişen kurgu uygulamasını 
şekilde) kendisi hiç Oscar Bu arada Hitchcock, artık imzası bunlardan türetmiştir. 
kazanmadı, ama başarılarından olarak görülmeye başlanmış küçük 
dolayı 1 967'de lrving Thalberg rollerinin doğal bir uzantısı olan, Bütününde Hitchcock'un filmleri, 
Ödülü'nü aldı. kendi sunduğu çok başarılı TV bastırma, cinsiyetler arası eşitsizlik 

dizisi "Alfred Hitchcock Presents 1 ve baskın olma arzusu üzerine 
Hitchcock'un Bergman'l ı filmleri Alfred Hitchcock Sunar" ile her kurulu bir kültürle karakterize 
büyük hitlerdi, ama bunu verimsiz zamankinden daha ünlü bir figüre edilen cinsel gerginlikleri ve 
bir dönem izledi. Selznick için dönüşmüştü. Aslında o, kaygıları (özellikle de erkek 
yaptığı son film olan ve hayal televizyonun sunduğu olanakların kaygılarım), benzersiz bir şekilde 
kırıklığı yaratan "The Paradine farkına varan ilk büyük sinemacıydı açığa vurur. Hitchcock, psikolojik 
Case 1 Celse Açıl ıyor"u ( 1 947), ve dizinin en iyi birkaç bölümünü gerilim filmlerinin yönetmeni 
takiben bağımsız yapımcılığa de kendi yönetti. 60'1arda olarak, popüler geril im filmi 
yöneldi. En iyi zanaatkar- Hitchcock'un kariyeri kaçınılmaz yapısını modern erkeğin 
yönetmenlerden biri olan bir şekilde düşüşe geçti. Son iki korkularının, zaaflarının ve 
Hitchcock, teknik meydan seçkin fi lmi olan "The Birds 1 nevrozlarının derinliğine inmek için 
okumalara her zaman ilgi Kuşlar"ın ( 1 963) ve "Marnie 1 bir araç olarak kullandı. Filmleri, 
gösterirdi. ilk iki renkli fi lminde, Hırsız Kız"ın ( 1 964) ardından, birçok katmanda işler. Teknik 
yönetmenin "saf sinema" (bir yalnızca dört film daha çekti ve olarak cilalı, yaratıcı öykülerneye 
öykünün sadece görsel araçlarla bunların hiçbiri kendine koyduğu ve genellikle zekice yazı lmış 
anlatılması) zevki, biçimsel yüksek standartiara ulaşamadı. diyaloglara sahip olan bu filmler, 
deneyiere yol açtı. Hem "Rope 1 Ama hem 1 972'de Ingiltere'de seyirciyi hemen etkiler. lngrid 
Ölüm Kararı" ( 1 948), hem de çektiği "Frenzy 1 Cinnet", hem de Bergman, Cary Grant, Grace Kelly 
"Under Capricorn 1 Kapri Yıldızı" son filmi "Family Plot 1 Aile ve James Stewart gibi büyük 
( 1 949) çok uzun planlardan ve Oyunu" ( 1 976), hayal kırıklığı yıldızların yeteneklerinden ve 
karmaşık kamera hareketlerinden yaratmakla birlikte, dehasına dair ünlerinden yararlanan yönetmen, 
oluşuyordu. Kurgu ise geril imin birkaç parıltıyı sergiliyordu. 1 980'in oyuncular hakkında pek iyi şeyler 
yaratılmasının merkezinde yer başında şövalye ünvanı verilen düşünmediği konusundaki 
alıyordu. Bu yüzden Hitchcock Alfred Hitchcock, aynı yılın 29 şöhretine karşın, onlara müthiş 
yavaş kaydırmaları hızlı kurguyla Nisan'ında, Los Angeles'ta öldü. fırsatlar sundu ve bil inmeyeniere 
ardarda kullanıyordu. Patricia Hitchcock aynı zamanda Chevalier de isimlerini duyurma şansını verdi. 
Highsmith'in romanından de la Legion d'Honneur ( 1 97 1 )  ve 
uyarlanan "Strangers On A T rain 1 Commander of the Ord er of Arts Hitchcock profesyonel suçlularla 
Trendeki Yabancı" ( 1 95 1  ). sonraki and Letters ( 1 976) ünvaniarının da ve gangsterlerle ilgilenmiyordu. 
on üç yıl boyunca kameramanlığını sahibiydi. American Film Ancak, psikolojik rahatsızlık 
yapacak olan Robert Burks'le i lk Institute'tan Ömürboyu Başarı yaşayan insanlarla ve geleneksel 
çalışmasıydı. Nihayet 1 954'te, Ödülü ( 1 979) ve University of olmayan kötü adamlara çok ilgi 
Hollywood'a gelişinden on beş yı l Southern California'dan da onursal duyuyordu. Ikinci gruba girenleri 
sonra, ona bağımsız yapımcı- doktora almıştı. Ayrıca, Fransız çekici, hatta karizmatik tipler 
yönetmen olarak son derece karlı Sinematek'inin Şeref Üyesi'ydi .  olarak sunmaya çok düşkündü ve 
bir anlaşma teklif eden onları tamamen geliştirilmiş ve 
Paramount'ta her şeyi biraraya Hollywood yönetmenleri ilginç karakterler haline getirmek 
getirip teknisyenlerden ve en arasındaki en ünlü isimlerden olan için özen gösteriyordu. Filmlerinin 
sevdiği yıldızlardan oluşan, kafasına Alfred Hitchcock, tavırları, mizah her yanıyla ilgilenen Hitchcock, 
göre bir grup kurmayı başardı. anlayışı ve ölçülü yönetmenlik 40'1arın ortalarında çektiği filmierin 
Artık 50'1i yaşlarında olan tarzıyla kariyeri boyunca Ingiliz çoğunda yapımcı-yönetmen olarak 
Hitchcock, böylece kariyerinin kaldı . "Gerilimin Ustası" olarak çalıştı. Senaryoianna gösterdiği 
altın dönemine başladı: "Rear bilinen sinemacı, yarım yüzyılı aşan özen ve dikkat, ve kılı kırk yaran 
Window 1 Arka Pencere" ( 1 954); bir kariyer boyunca ( 1 925 - 1 976) ön-yapım planlaması meşhurdu. 
Grace Kelly ile Cary Grant'i elli üç uzun metraj l ı  film çeken Filmlerinde, hayati bir mesele olan 
biraraya getiren "To Catch A Thief (Ingiltere döneminde 23, Amerika doğru tempoyu tutturma 
1 Kelepçeli Aşık" ( 1 955); ikisi de döneminde 30) önemli bir popüler konusunda içgüdüsel bir yetenek 
1 956'da çekilen "The Man Who sinemacıydı. Bu kariyer boyunca, görülür: uzun planlar i le kısa 
Knew Too Much 1 Tehlikeli olgunluk dönemindeki üsiObunun planlar birbirleriyle karıştırılarak 
Adam"ın yeniden yapımı ve en önemli iki öğesini birleştirmişti: özel detayların açığa çıkarılması ile 
başrolünde Henry Fonda'nın Alman Dışavurumculuğu ve Sovyet genel atmosferin korunması 
oynadığı, gerçek bir öyküden montaj teorisi. Dışsal gerçekliği arasındaki denge sağlanır. 
uyarlanan "The Wrong Man 1 deforme etme yoluyla ruh halini Hitchcock izleyicinin katılımına 
Lekeli Adam"; Kim Novak' ın vurgulama amacındaki i lk etken, önem verirdi ve seyircileri istediği 
oynadığı, James Stewart'la çektiği filmlerinde baştan beri belirgindir. gibi yönlendirme yeteneği 
dört filmin sonuncusu olan Daha sonra 1 920'1erin Sovyet meşhurdu. 



1 08 Hitchcock'un en iyi işlerinde 
bulunan evrensel, zamanla değerini 
yitirmeyen kalitenin, temalarının ve 
takımılarının yansıması, 60'1ı ve 
70'1i yıllar boyunca onu taklit eden, 
Polanski, De Palma ve Truffaut'nun 
da içinde bulunduğu takipçilerinin 
filmlerinde görülebilir. Birçok 
Fransız eleştirmen, özellikle de 
Cahiers du Cinema'nın ilk 
döneminde yazanlar, onu kendi 
sinema dil ine sahip, önemli bir 
"auteur" olarak görmüşlerdir; bu 
yüzden de Fransız Yeni Dalga'sı 
üzerinde önemli bir etkisi vardır: 
özellikle de Chabrol'ün filmlerinde, 
Hitchcock'a birçok atıf bulunur. 
60'1arda çektiği, I ngiltere'de ve 
Amerika'da hayal kırıklığı yaratan 
dört film, Fransa'da coşkuyla 
karşılanmış, onun apayrı bir 
kaliteye sahip olduğuna dair 
görüşün ispatı olarak kabul 
edilmişti. Bütün destekleyenlerinin 
iddialarına karşın, Hitchcock'un 
kendi her zaman alçakgönüllüğünü 
korumuş, iddiasız bir şekilde, 
kendini ticari sistemin içinde 
çalışmaktan memnun, becerikli bir 
eğlendirici olarak (ki bu konuda hiç 
şüphe yoktur) gördüğünü 
söylemiştir. 

"Iyi bir filmde, ses kesilse bile 
seyirci neler olup bittiğine dair çok 
net bir fikre sahip olabilir." -
Alfred Hitchcock 

• Born in Leyronsrone, London on 
1 3  Augusr 1 899. He became cirizen 
of United States in 1 955 .  He was 
educared briefly ar Fairhful 
Companions of ]es us convenr 
school; he arrended briefly a secular 
primary school in South London, 
then wenr ro Salesian College, 
Barrersea, England, in 1 908; 
fol lowed by St. lgnatius College, 
Stamford Hil l ,  England from 1 908-
1 3. He enrered che School of 
Engineering and avigation in 
1 9 14;  he arrended drawing and 
design dasses at London University, 
under E.J. Sullivan, in 1 9 1 7 .  From 
1 9 14- 1 9  Hitchcock worked as a 
technical clerk ar W.T. Henley 
Telegraph Co. Afrer a shorc period 
in adverrising, he wenr ro work for 
Famous Players-Lasky when they 
opened their studio at Islingron, 
London, in 1 920. His first job was 
letrering and designing the 
backgrounds for silenr fi lm ri des. 
When producer Michael Balcon 
cook over the studio in 1 922,  
Hitchcock worked there as assistane 
director, art director, and 

scriptwriter to Graham Currs. In  
1 922  he directed h is  first film "No: 
1 3" aka "Mrs. Peabody", a 2-reeler 
never complered. His early 
experience included work at che 
UFA studios in  Germany (in 1925 
he directed rwo films for Michael 
Balcon the re) and che s tyle of his 
early film s reflecrs this conract w i ch 
expressionism as well as a natural 
Angio-American influence. 

Hirchcock, who rerained his 
remarkable visual sense throughout 
his long career, made his first mark, 
appropriately enough, wirh a 
gripping silenr rhriller, "The 
Lodger", in 1 927. Because of a 
temporary shortage of exrras, 
H irchcock himself appeared in the 
film and subsequenrly a glimpse of 
his rorund form became an 
obligarory gag, occurring with 
increasingly jokey devemess in his 
every film. That same year he 
married his script gir! and assisranr, 
Alma Reville, who conrinued ro 
col laborare on che seripts of many of 
his larer films. During che !are '20s 
Hirchcock managed ro esrablish 
himselfas a leading British director 
and confırmed his posirion wirh the 
imaginative "Biackmail" ( 1 929), 
borh Hirchcock's and Britain's first 
calkie. The film is an enrercaining 
ehriller and serves as an early 
example of the director' s 
preoccupacion wich che complex 
relacionship berween anaeker and 
victim, innocem and guilry, police 
and suspecr. Hirchcock made a wide 
variery of movies (melodramas, 
comedies and musicals) during chese 
early years, but they were variable in  
qualiry and he  appeared ro have no 
parcicular vision. lt was only in 
1 934 when he rejoined Balcon at 
Gaumonr-Bricish that he embarked 
on that series of films which 
definicively put his scamp on che 
British cinema of che 30s. Hicchcock 
became a regular thriller-direcror 
wich "The Man Who Knew Too 
Much" ( 1 934) - which he remade 
rwenry-rwo years lacer in colour and 
VisraVision - and "The 39 Steps" 
( 1935) which followed it .  "The Lady 
Vanishes", earned Hirchcock the 

ew York Film Cricics directing 
award for 1 938. That same year he 
reached agreemenr wich 
independent Hollywood producer 
David Selznick; Hicchcock was 
amacred to the US by the generally 
superior qualiry of American studio 
film-making and by a lucracive four
piccure conrracr. 

Hitchcock's abiliry ro capitalise on 
almosr any genre for his own dark 
and comic form of suspense became 
even more apparenr when he wenr co 
che United States. Ironically, his first 
Hollywood project, "Rebecca", a 
Gorhic romance laced wich a morbid 
fear of dearh filmed in 1 940, was 
more British than American, 
adapted from the novel by Daphne 
du Maurier witlı a mainly British 
casr. A rremendous success, it was 
che only Hicchcock film which won 
a Best Picture Oscar. While 
fulfilling the terms of his Selznick 
conrracr during che 40s, Hitchcock 
alternared berween Warner, R KO, 
Universal and 20ch Cenrury-Fox. As 
in "Rebecca", "Suspicion" ( 194 1 )  (in 
which a woman comes ro believe 
that her husband plans ro murder 
her) turned novellecish material into 
nightmare. In  "Foreign 
Correspondenr" ( 1 940), "Saboceur" 
( 1 942) and "Lifeboar" ( 1944), ehrills 
combine with warcime propaganda. 
"Shadow of a Doubt" ( 1 943) lends a 
dark, diabolical dimension ro che 
low-key realism of a small-rown 
domestic d rama as a bored young 
girl's dreams of an exciting life turn 
inro nighcmares. In all his films 
Hitchcock could anricipace rrends, 
yer generally remained a law unro 
himself. He was never really a part of 
che 40s film noir movemenr, for 
example, alrhough his rwo lngrid 
Bergnıan movies, "Spellbound" 
( 1 945) and "Nororious" ( 1 946), 
could be so classified. "Nororious" 
was Hitchcock's best ever spy 
ehri ller, chough che srory was 
characceriscically encased in 
psychological d rama. The director 
was Oscar-nominared three more 
times during che 40s and once in the 
50s, bu c rarely for his best picrures. 
Excraordinarily - indeed, shamingly 
for Hollywood - he never won an 
Oscar, but did receive che lrving 
Thalberg Award in 1 967 in 
recognirion of his achievemenrs. 

The Bergman films were big hics, 
buc a Jean period ensued. A 
disappoinring last film for Selznick 
("The Paradine Case", 1 947) was 
fol lowed by his firsc venrure into 
independenr produccion. One of the 
outstanding craftsmen-direcrors, 
Hi rchcock was o fren attracced ro 
cechnical challenges. In his firsc cwo 
colour nıovies che direcror's taste for 
"pure cinenıa" (the teliing of a story 
through purely visual means) had 
!ed co formal experimenracion. Both 
" Rope" ( 1 948) and "U nder 



109 Capricorn" ( 1 949) cansisred of very Chevalier de la Ugion d'Honneur professional eri minals or gangsrers. Filmleri 

long takes and complex camera ( 1 97 1 )  and Commander of the Order He was, however, fascinared by FiJmography 

movements. Curring, however, was of Ares and Lerrers, France ( 1 97 6). psychologically disrurbed people and 1 925 The Pleasure Garden 
Zevk Bahçesi 

central ro che creacion of cension, He was presented with a Lifetime unconventional villains. He was fond 1 926 The Mormtaiıı Eagle 
and thereafrer Hitchcock would Achievement A ward from che of presenting che larcer as attraccive, Dag Kartalı 

alternate slow cracking shots wirh American Film Institute ( 1 979 and even charismatic, fıgures, and takes The Lodger Kiracı 
1 927 Downhi/1 Aşagı Düşüş 

rapid moncage. "Scrangers On A an honorary Ph.D. from che special care ro make rhem fully Easy Virtue Hafif Meşrep 
Train" ( 1 95 1 ), an effecrive U niversiry of Sourhern California. He developed and inceresring characters. The Rirıg Ring 

adapeation of the novel by Patricia was alsa che Knight of the Legion of Concerning himself w ith every 1 928 The Farmer's Wife 
Çiftçinin Karısı 

Highsmith, was his first picture Honor of che Cinemacheque Français. aspect of his films, Hirchcock served Champagne Şampanya 
wirh Robere Burks who remained as producer-direcror on most of his The Mauxman 

his regular cameraman for che nexc One of che most cruly famous names producrions from the mid-40s. He 
Manx'lı Adam 

1 929 Blackma.il Şantaj 
rhirreen years. Then finally, in 1 954, among Hollywood directOrs, Alfred was known for che care and artemi on 1 930 J uno and the Paycock 

fifteen years after he had arrived in  Hirchcock remained essenrially which he put inco his seripts and for Juno ve Paycock 

Hollywood, H icchcock managed to British in his attirudes, sense of his meticulous pee-production 
Murder! Cinayet; 

1 93 1  The S kin Gmrıe 
put it all rogerher, assembling a humor and low keyed style of planning. His picrures demonscrate Ci lt Oyunu 

congenial group of rechnicians and directing throughout his career. his instinctive feel for rhe all- 1 932 N!tmber Seventeen 

favorite stars at Paramount, where Known as che "master of suspense", imporranc, correcc pace, mixing long 
1 7  Numara 
Rich a.ud S tra.nge 

he had been offered an extremely he was a greac popular enrerrainer rak es w i ch sh ort sh o es in ord er ro Zengin ve Garip 

favorable contracr as an independent who complered fifry-rhree features gain the most effective balance 1 933 Waltzes From Vimna 
Viyana'dan Valsler 

producer-director. Aleeady in his (23 in the British period, 30 in che berween revealing, intimate details, 1 934 The Man Who Knew 
mid-fifcies, he neverrheless American) during a career which and crearing and sustaining the Too Much Tehlikeli Adam 

embarked on che most exceptional spanned more rhan half-a-century overall mood. He was concerned 1 935 The 39 Steps 39 Basamak 
1 936 Sabotage Sabotaj 

period of his career beginning wirh ( 1 925- 1976). Meanwhile, he had with involving the spectator, and Seeret Agent Gizli Ajan 
" Rear Window" ( 1 954) and assimilared che rwo aesrhetic was famous for his abil iry ro 1 937 Youtıg aud lntıocent 

followed by "To Catch A Thief' influences that were major man i pulare audiences. Genç ve Masum 
1 938 The Lady Vanishes 

( 1 955)  pairing Grace Kelly with dererminants in che formarian of his Kaybolan Kadın 
Cary Gram; "The Trouble With marure sryle: German Expressionism The universal , cimeless qualicy of 1 939 }mrwica /mı Jamaica Oteli 

Harry" ( 1 95 5); "The Man Who and Soviet mancage theory. The Hirchcock's best work, his rhemes 1 940 Rebecca 
Foreigıı Correspondeııt 

Knew Too Much" remake, and "The former, with i ts aim of expressing and preoccuparions, is  reflecred in  Yabancı Muhabir 

Wrong Man" with Henry Fonda in  emorional states through a the work of many fal lawers who 1 94 1  Mr. and Mrs. Smith 

the ri de role - a downbeat film based deformation of excernal reali ey, is i mirared him throughout che 60s 
Bay ve Bayan Smith 
Suspicioıı Şüphe 

on a true srory (both 1 958); discernible in his work from the and 70s, including Polanski ,  De 1 942 Saboteur Sabotör 

"Vercigo" ( 1 95 7), the lasr of his fo ur beginning. Out of his larer comacr Palma and François Truffaur. Many 1 943 Shadow of a Doubt 

wir h James Srewarr and co-starting wirh the Soviet films of che 1 920s French crirics, parcicularly those of 
Şüphenin Gölgesi 
Lifeboat Yaşamak Istiyoruz 

Kim Novak, and "Norrh By evolved his elaborate ediring che early period of Cahiers du 1 944 Bon Voyage Iyi Yolculuklar 

Northwesr" ( 1 959), his lasc with techniques: from which he derived Cinema, class him as a leading Aventure Malgache 

Cary Grant. Finally, he rounded out his fondness for the point-of-view auteur w ith his own distinctive film 
Malgache Macerası 

1 945 S fJellbomrd 
the decade with "Psycho" ( 1 960). shot and for building sequences by language and as such he had Öldüren Hatıralar 

cross-cutting becween person seeing considerable influence on the 1 946 Notorious 
Aşktan da Üstün 

Meanwhile Hitchcock had become a 1 thing seen ("Everything's perverred nouvelle vague: the films ofChabrol, 1 947 The Paradi1ıe Ca se 

more famil iar public figure than ever, i n a differem way, isn't it?"). in parcicular, contain many rouches Celse Açılıyor 

hasring his own, extremely successful of hamage ro Hi tchcock. His fo ur 1 948 Rope Ölüm Kararı 
1 949 U·nder Capriconı 

TV series, "Alfred Hitchcock Hitchcock's films overall represem fılms of the sixries, w hi ch were Kapri Yıldızı 
Presems", a natural extension of the an incomparable exposure of the received with disappoimmenc in 1 950 Stage Fright 

cameo appearances in his pictures sexual tensions and anxieties Britain and America, were hailed in  Sahne Korkusu 
1 95 1  Stratıgers 011 a. Traiu 

which had come to be regarded as (especially male anxieties) that France as canfırmation of che view Trendeki Yabancı 
one of his trademarks. He was, in characcerize a culrure bu ilc upon that he cominued ro be in a class of 1 953 1 Confess Itiraf Ediyorum 

fact, the fırst major film-maker to repression, sexual inequality, and the his own. Hirchcock himself, in spite 
1 954 Dial "M" for Murder 

Cinayet Var 
recognize the possibilities of drive to domination. As a director of of all that his ad m i res daim on his Rear Window 

television and direcred a number of psychological thrillers, Hitchcock behalf, has maimained a sready Arka Pencere 

the best episodes himself. Inevitably used the popular rlıri ller formar as a unpretentiousness, prosaically 
1 955 To Catch a Thief 

Kelepçeli Aşık 
Hitchcock's career began to wind means of probing deep i mo the fears, daiming a place as a skilled The Trouble with Harry 

down during che 60s. After rwo last foibles and neuroses of modern man. encerrainer - which he undoubtedly Baş Belası Harry 

exceptional picrures, "The Birds" H is pictures work on many levels. and superbly is - cancent to work 
1 956 The Man W'ho K new Too 

Much (remake) 
( 1 963) and "Marnie" ( 1964), he Technically polished, with inventive wirbin the commercial system. Tehlikeli Adam 

completed only four more, none of plots and often witty dialogue, they (Yeniden Çekim) 

them up to the high standards which have an immediare audience appeal .  "In a good movie, the sound could 
The Wro11g Marı 
Lekeli Adam 

he had see himself. Buc both He capitalized on the gifts and go off and the audience would stil i  1 958 Vertigo Ölüm Korkusu 

"Frenzy", fılmed back in England in personal iries of cop stars ! ike Ingrid have a perfectly clear idea of what 1 959 North by Northwest 
Gizli Teşkilat 

1 972, and "Family Plot" ( 1 976), his Bergman, Cary Grant, Grace Kelly was going on." - Alfred Hitchcock 1 960 Psycho Sapık 
fınal film, while disappointing, and James Stewart, and, in sp i te of 1 963 The B irds Kuşlar 

displayed a few last flashes of his his reputation for having a law 1 964 Mamie Hırsız Kız 
1 966 Tonı Curtain 

genius. Alfred Hitchcock who was opinion of acrors, he provided the m Esrar Perdesi 
knighted in early 1 980, died on the with splendid opportunities, and 1 969 Topaz 

29th April of the same year in Los gave several breaks to unknowns. 1 972 F.-enzy Cinnet 
1 976 Family Plot Aile Oyunu 

Angeles. He was alsa recipient of Hitchcock was uninterested in 
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Ki RACI  
THE LODGER 

• Yeni yüzyıl ın eşiğinde Londra. 
Her hafta bir kez öldüren, her 
defasında sarışın genç bir kadını 
katleden ve geride "lntikamcı" 
yazan bir not bırakan çılgın kati l, 
bütün kente dehşet saçmaktadır. 
Katil in neye benzediği bilinir: uzun, 
siyah bir pelerin giyer, siyah bir 
valiz taşır. Bu tarife uyan birinin bir 
evde oda kiralamasının ardından 
önce ev sahibesi Mrs. Bunting, 
ardından kızı manken Daisy, daha 
sonra onun dedektif nişanlısı Joe 
Betts, en sonunda da bütün kent, 
bu kiracının "lntikamcı" olduğundan 
şüphelenmeye başlar. Durum, 
linçin eşiğine kadar gelir. Ama 
adamın cinayetlerle ilgisi başkadır . . .  

KIRACI, Marie Bellee Lowndes'un 
aynı adlı popüler romanının i lk 
uyarlamalarından biri ve aynı 
zamanda en başarılı olanıdır. 
Haksız itharn motifi, Hitchcock'un 
en sevdiği konulardandı: bunu daha 
sonra "1 Confess 1 Itiraf Ediyorum" 
( 1 952) ve "The Wrong Man 1 Lekeli 
Adam"da da ( 1 957) kullanmıştı. 
Hitchcock'un üsiGbu yönetmen 
olarak ilk filminden sadece bir yıl 
sonra bütün berraklığıyla ortaya 
çıkmıştı; ve Hitchcock'un kendisi de 
ilk kez bir sahnede görünüyordu. 
KIRACI, o dönemin dünya 
sinemasındaki, özellikle de Alman 
sinemasındaki eğil imlerle aşikar 
paralellikler içerir. Dedikodunun 
yayılışı ve kalabalık h isterisi 
motifleri açısından bu filmi Lang'ın 
"Metropolis"iyle karşılaştırmak çok 
ilginçtir. Akustik efektlerin yerine 
geçen görsel efektleriyle (kiracı 
odasında volta atarken, ayakların ı  
saydam olarak yapılmış özel bir 
tavan aracılığıyla görürüz), bu film 
sessiz sinemanın olgun bir örneği 
olarak sesin ortaya çıkmasına 
tamamen hazırdır. KIRACI'nın en 
önemli özellikleri anlatırnın kusursuz 
bir şekilde dengelenmiş canlı ritmi 
ve sisli Londra'nın çok iyi aktarılmış 
atmosferidir. Eğlenceli, görsel 
yönden yaratıcı, tüm geleneksel 
öğelerine karşın gerçekten tedirgin 
edici, mütevazi ve (özellikle diyalog 
ara yazılarının kullanımında) 
ekonomik bu film, defalarca 
izlenebilir ve Hitchcock'un ilerki 
çalışmalarının müsvette defteri 
gibidir. "KIRACI'nın benim i lk 

filmim olduğu söylenebilir. Stilimi 
gerçekten ilk kez burada 
uygulamıştım." - Alfred Hitchcock 

• London ar rhe rurn of rhe century. 
A madman, who serikes regularly 
once a week, always slays a young 
blonde woman, and leaves his 
dememed signarure card ("The 
Avanger") behind rerrorizes rhe 
whole rown. The descriprion of rhe 
murderer is known: he is dressed in a 
long black cape and carries a black 
valise. When a man answering this 
desetiption renrs a room in a London 
house, fı rsr rhe landlady Mrs. 
Buming, rhen her mannequin 
daughrer Daisy and the daughrer's 
dereeri ve fıance Joe Beers, and lar er 
rhe whole rown harbor suspicions 
rhar rhe lodger is "The Avanger" .  I r  
nearly comes ro  a lynching. Bur  rhe 
man is norhing of rhe sorr . . .  

THE LODGER is rhe fırsr of many 
(and the most successful of all) 
adaprarions ofMarie Belloc Lowndes' 
popular novel. The motif of a 
wrongful accusarion seems ro be one 
ofHirchcock's favorires; ir was ro be 
employed larer on rhe occasions of "I  
Confess" ( 1 952) and "The Wrong 
Man" ( 1957). Only one year afrer 
Hirchcock's debur as a direcror, all 

rhe clearly crysrallized fearures of his 
sryle of direecing appeared; and for 
rhe fırsr rime Hirchcock appears 
personally in a scene. THE LODGER 
conrains obvious parallels ro rhe 
conremporary rrends in world 
cinema, especially German, and ir is 
inceresring ro compare ir wirh Lang's 
"Metropol is" wir h irs mor i fs of rhe 
propagarion of rumor and crowd 
hysreria. Wirh irs skillful 
replacemenr of acousric effecrs by 
visual effecrs (when rhe lodger paces 
up and down his room above, we see 
his feer through a specially 
consrrucred rransparenr ceiling), rhe 
film is an example of a marure silenr 
film, ready for the introduction of 
rhe sound. The grearesr assers of 
THE LODGER are rhe exeel lemly 
balanced, brisk rhyrhm of the 
narrative and rhe very well rendered 
atmosphere of foggy London. Witry, 
visually invenrive, genuinely 
disrurbing despire irs convemions, 
undersrraed and economical 
(especially in irs use of dialogue 
inrerrirles), ir wi rhsrands multiple 
viewings and is virrually a scrapbook 
for Hirchcock's larer work. "You 
mighr say rhar THE LODGER was 
my fırsr picrure. Ir was rhe fırsr rime 
I realy exercised my sryle." -
Alfred Hirchcock 

Yönetmen Director: A lfred 
Hitchcock Senaryo Screenplay: 
Alfred H itchcock & Eli ot Stannard. 
bmed on the novel ·The Lodger•· by 
t\larie Bel/oc Lownde.ı Görüntü 
Yön. Cinemaıography: Baro11 
Giwanni Ventimiglia (Hal You11g) 
Kurgu Ediıing: Ivor Montagu 
Oyuncular Casr: Ivor Noı•ello. }tme 
(Tripp). Marie Ault, A rthur Chewey. 
Malco/m Keen Yapımcı Producer: 
Michel Balcoıı Yapım Producıion 
Co.: Gaimborough Pictıtre.ı, London: 
ENGLAND Dünya Hakları 
World Righıs: Carlto11 IIllernatio11al. 
35-38 Partman Square. Lo11don W I H 
ONU. ENGLAND; Phorıe: 44 I 7 I  
224 3 3  3 9 ;  Fax: 4 4  I 7 I  486 I 7  0 7  
Kaynak Source: BFI. 2 1  Stephen 
Street, London W I P  2LN. 
ENGLAND; Phone: 44 1 7 I  255 I4 
44;  Fax: 44 I7I  580 58 30 

I 926 1 35 mm. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 85' 

Cariton International Media 
limited'in nazik işbirliğiyle. 
Courıesy of Carlıon lnıernaıional 
Media Limiıed. 
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39 BASAMAK 
THE 39 STEPS 

• Dairesinde tanımadığı bir genç 
kız bıçaklanarak öldürülünce, 
Londra'da tati l ini geçirmekte olan 
genç Kanadalı rençber Richard 
Hannay kendini  casusluk ve 
cinayet içeren gizemli  bir 
maceranın ortasında bulur. Kız, 
ölümünden önce Hannay'e 
Ingiltere'den kaçırılmakta olan 
çok gizli birkaç sırdan söz eder. 
Sinsi casusluk şebekesi l iderinin, 
sağ el inin küçük parmağının bir 
parçasının kesik oluşundan 
tanınabileceğini anlatır, sonra da 
39 Basamak'la ilgili bir şeyler 
söyler. Düğümün çözümünün bu 
garip sözlerde yattığına karar 
veren ve kızın elindeki haritayı 
alan Hannay kaçıp lskoçya'ya 
giden bir trene biner. Polisin işe 
karışması uzun sürmez ve doğal 
olarak en çok şüphelendikleri kişi 
Hannay'dir. Hannay'in 39 
Basamağın sırrını çözmek, 
casusluk çetesini ortaya çıkarmak 
ve kendini cinayet suçlamasından 
temizlemek için sadece 48 saati 
vardır . . .  

Her ne kadar Hitchcock'un 
geri l imin ustası olarak gelişiminin 
başındaki filmlerden biri  olsa da, 
yenilikçi kurgusuyla, kendini  
sıradışı bir olayın ortasında bulup, 
yabancı ve tehditkar bir hale 
gelen dünyada yaşamı ve onuru 
için savaşmak zorunda kalan 
masum adama dair klasik 
Hitchcock temasıyla, 39 
BASAMAK yönetmenin en iyi 
fi lmlerinden biridir. John 
Buchan'ın romanının inanılması 
zor ve zaman zaman olanaksız 
öyküsü, hayal gücüyle, sıradışılıkla, 
gerçek bir alaycı mizahla ve bugün 
de cazibesini tamamen yitirmemiş 
olan 30'1arın tadıyla dolu bir filme 
kaynaklık etmişti. Hitchcock daha 
önceki 1 7  fi lminde baştan aşağı 
kendine ait bir üsiOp ve bakış 
arıyordu; bu fi lmle üsiObunun ana 
unsurların ı  belirledi ve istikrarlı 
bir bakışın temelini attı. 39 
BASAMAK her ne kadar 
mantıktan yoksun olsa da, 
tempodan yoksun değildir: 
kahramanın durumunun hızlı bir 
biçimde bütünüyle değişmesi, olay 
örgüsünün motorunu oluşturur. 
Hitchcock'un şimşek hızında bir 

kurgu kullanması, aksiyonu bir 
sahneden diğerine çabuk bir 
şekilde taşırken seyircinin hem 
bir gözlemciye hem de hareketin 
hayali bir parçasına dönüşmesine 
yardım eder. 

• When a srrange young gir! is 
srabbed ro dearh in his flar, the 
young Canadian raneber Richard 
Hannay who vacarions i n  London, 
finds himself involved in a 
mysrerious advenrure involving 
espianage and murder. Before her 
dearh rhe gir! rells Hannay abour a 
number of highly classified secrers 
that are abour ro be smuggled out 
of E ngland. She rells him that rhe 
leader of the s inister spy ring can 
be recognized by the parrially 
arnpurared pinky on his righr hand 
and rhen says somerhing abour the 
39 Sreps. Figuring out that the 
rangle is ried up wirh rhese srrange 
words and grabbing the map the 
gir! holds in her hand, Hannay 
flees and gers on a Scorland-bound 
rrain .  Ir doesn'r rake long for the 
police ro ger i nvolved and naturally 
he is rheir prime suspecr. Hannay 
j usr has 48 hours ro find our rhe 
seeret of rhe 39 Sreps, expose rhe 
spy gang and so clear himself from 
the false accusarion of murder . . .  

Though a relarively early enrry in 
Hirchcock's development as a master 
of suspenseful rhrillers, THE 39 
STEPS remains one of the director' s 
best, wirh irs innovative film ediring 
rechniques and dassic Hitchcockian 
rheme of an innocent, ordinary man 
fınding himself in an exrraordinary 
si tuation where he is forced ro fıghr 
for his l ife and honor when the world 
he rhought he knew suddenly 
becomes a foreign, threatening place. 
Far ferched and ar t imes improbable 
plor of John Buchan's novel gave rise 
ro a film full of imagination, 
extravagance, genuine rongue-in
cheek humor and the flavor of the 
30's, now not without appeal. In his 
previous 1 7  fılms, Hitchcock had 
been seeking a sryle and a vision rhar 
were uniquely his own; with this 
film he esrablished the rerms of the 
sryle and rhe beginning of a 
consisrent vision. Even if THE 39 
STEPS lacks logic, ir does not lack 
speed: the rapid diamerrical changes 
of rhe siruarian of rhe hero are the 
motor of the plor. H irchcock's use of 
lighrning quick cu ts, quickly moves 
the action from one scene ro the next 
and helps draw the audience ima a 
situarian where ir is borh an abserver 
and an illusory parricipanr in the 
acrion. 

Yönetmen Director: Alfred 
Hitchcock Senaryo Screenplay: 
Charles Bennett, based on the n!Wel "The 
Thirty-Nine Steps" by john Suchan 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Bemard K now/es Kurgu Editing: 
D. N. Twist Müzik Music: Louis 
Levy Oyuncular Cast: Robert 
Donat, Madeleine Carro/1, L11cie 
Mannheim, Godfrey Tearle, john 
La11rie, Peggy Ashcroft, H elen Haye, 
Frank Cellier Yapımcı Producer: 
Michael Balcon Yapım Production 
Co.: Garmıom-British Dünya 
Hakları World Rights: Cariton 
International, 35-38 Portman Square, 
London W 1 H ONU, ENGLAND; 
Phone: 44 1 7 1  224 33 39; Fax: 44 
1 7 1  486 1 7  07 Kaynak Source: 
C.A.C.-Voltaire, 16, me General 
D11jortr, 1 204 Geneve, 
S\YIITZERLAND; Phone: 41  22 320 
78 78; Fax: 41 22 320 88 93 

1 935 1 35 mm. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 87' 

Cariton International Media 
Limited'in nazik işbirligiyle. 
Courtesy of Cariton International 
Media Limited. 
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KAYBOLAN KADl N  
THE IADY V ANISHES 

• Balkanlar'dan tüm kıtayı 
kateden bir trenle evine 
dönmekte olan genç I ngiliz kızı 
Iris Henderson, eski bir 
mürebbiye ve müzik öğretmeni 
olan sevimli Bayan Froy'la tanışır, 
ve kadın daha sonra esrarengiz 
bir şekilde ortadan kaybolur. 
Yerinde ona pek benzemeyen taş 
suratlı bir başka kadın vardır. Iris, 
otelde tanıştığı ve hoşlanmadığı 
genç müzikolog Gi lbert 
Redman'dan ve trendeki her biri 
başka telden çalan yolculardan 
yardım ister. Ama diğer yolcular 
Bayan Froy'u gördüklerini inkar 
ederler ve özel l ikle de Dr. 
Hartz'ın, Bayan Froy'un Iris'in 
hayalgücünün bir eseri olduğunu 
ve bunun genç kızın tren 
istasyonunda kafasına aldığı 
darbeden kaynaklandığını 
açıklaması üzerine kimse lris'e 
inanmaz ve yardım etmez. Ancak, 
tuhaf bir şekilde yüksek topuklu 
ayakkabılar giyen bir rahibe ile 
bandajlı bir hastadan şüphelenen 
Iris ve Gi lbert arayışlarını 
sürdürerek hain bir casusluk 
şebekesini ortaya çıkarırlar . . .  

Alfred Hitchcock'un en iyi bilinen 
ve en popüler iki üç filminden biri 
olan KAYBOLAN KADlN, şüphesiz 
yönetmenin en eğlendirici filmi, 
mantık ve olabilirlik kanunlarının 
kısıtlamadığı keyifli bir fantezidir. 
Görünüşün tamamen aldatıcı 
olduğu bu özenle dokunmuş, eşsiz 
komiklikteki gerilim filmi, neredeyse 
bütünüyle trende geçer. Uzunluğu 
otuz metreyi bile bulmayan sette, 
vagonların sunduğu alanda kısılı 
kalan kameranın hareketlerindeki 
amaç ve kesinlik çok etkileyicidir 
Stüdyo setleri ve arka projeksiyon 
bile filme zarar vermez. Ayrıntılar 
ustaca kullanılmıştır (kadının 
buğulu bir pencereye yazılmış olan 
ve varlığını kanıtlayan adı, bir tali 
hatta yavaşlayıp duran lokomotifin 
ağır, soluğu andıran sesi, vs). 
Oyuncu kadrosu, klasik Hitchcock 
çeşitlil iğiyle, kusursuz bir şekilde 
canlandırılmış eğlenceli tipler 
sunar. Hitchcock'un Hollywood'un_ 
dikkatini çekmesini sağlayan ve 
Amerika'ya gitmeden önceki son 
önemli filmi olan KAYBOLAN 
KADlN, savaştan yalnızca üç ay 

önce gösterime girmişti. 
Yönetmenin Ingiltere'de çektiği 
son filmlerdeki casusluk ve politik 
suikast takıntısı, geleceğin meşOm 
bir habercisiydi sanki. 

• On a transconrinenral train home 
from the Balkans, Iris Henderson, a 
young English gir!, meets charming 
Miss Froy, an old governess and 
music teaeber who shortly after 
mysteriously disappears. In her place 
is a stony-faced woman who hardly 
resembles her at all. Iris turns for 
help to Gilbert Red man, a young 
musicologist she had met and 
disliked at the hotel, and to a motley 
crew of fel low travelers. But other 
passengers deny ever having seen 
Miss Froy, and Iris is neither helped 
nor believed especially when Dr. 
Hartz explains that Miss Froy was 
me rely a figmenr of l ris's 
imagination, the result of a 
disorienring blow on the head at the 
railway station. However, once their 
suspicions aroused over a nun 
curiously ourfıtted with high heels, 
and a bandaged patienr, Iris and 
Gilbert persist in their search, and 
unmask an evi] spy ring . . .  

One of Alfred Hitchcock's two or 
three best known and most popular 

movies, THE LADY V ANISHES is 
doubtless his most amusing, a 
delightful fantasy unrroubled by 
the laws of logic or probabi lity. A 
tightly woven tale in which all 
appearances are deceiving, this 
peerless comic ehriller takes place 
al most emirely aboard the train and 
impresses with the precision and 
purposefulness of the movemenrs of 
the camera enclosed within the space 
of a few railway carriages on a set 
barely thirry yards long. Even the 
studio sets and the frequenr use of 
back projectian do not detract from 
the film. The derail was used with 
mastery (the name of the lady written 
on a misty window as a proof of her 
existence, the heavy panring of a 
locomotive brought to a standstili on 
a side l ine, ete). The cast put 
together an arch-Hitchcockian 
assort m em of exeellenci y 
characterized amusing types. THE 
LADY V AN IS HES, which brought 
Hitchcock to the attenrion of 
Hollywood and the last significanr 
film he made before moving to 
America, was released barely three 
monrhs before the war. The 
preoccupation of his last British 

fi lms with espianage and political 
assassination was an ominous 
porcent of the t imes to come. 

Yönetmen Director: Alfred 
Hitchcock Senaryo Screenplay : 
Sidney Gi!!iat & Frank Laımder, based 
on the novel ''The \Vheel Spim" by Ethe! 
Li na White Görüntü Yön. 
Cinematography:Johnj. Cox 
Kurgu Editing: R.E. Dearing 
Müzik Music: Louis Levy 
Oyuncular Cast: Margaı·et 
Lockwood, Michael Redgı·ave. Dame 
May Whitty. Paul Lukas, Ceci! 
Parker. Linden Traverı. NamıtorJ 
Wayne, Basit Radford Yapımcı 
Producer: Edward Black Yapım 
Produclion Co.: Gaumont-British 
Dünya Hakları World Rights: 
Cariton International, 35-38 Portman 
Square. London \'(/]H ON U, 
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  224 33 
39; Fax: 44 1 7 1  486 17 07 Kaynak 
Source: C.A.C.-Voltaire, 16, me 
General Dufour, 1204 Geni:ve, 
S\VITZERLAND; Phone: 4 1  22 320 
78 78: Fax: 41 22 320 88 93 

1 938 1 35 mm. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 96' 

Cariton International Media 
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ABD USA 

REBECCA 

• Genç bir Amerikalı kız, burnu 
büyük ve zengin Amerikalı Bayan 
Van Hopper'ın refakatçisi olarak 
Monte Carlo'dadır. Bir gün, eşini 
kaybetmiş olan zengin ve 
etkileyici Maxim de Winter'la 
tanışır. Adam, ona önce 
nezaketsiz ve küçümsemeyle 
davranmasına karşın, kısa süre 
sonra evlenme teklif eder, kız da 
bu tekl ifi kabul eder. Çift, adamın 
atalarından kalma evine, 
Carnwal l'daki kasvetli Manderley 
malikanesine döner. Orada çok 
kalabalık personel tarafından 
karşılanırlar. Göz korkutucu 
kahya Bayan Danvers, kızı evin 
hanımı olarak kabul etmek 
istemeyen kıskanç ve sapiantıiı 
biridir. Genç kızın, evin 
kendinden önceki güzel hanımın, 
Rebecca'nın anısının evi sardığını 
ve eski Bayan de Winter'ın 
gölgesinde yaşamaya mahkum 
olduğunu öğrenmesi uzun sürmez. 
Yakışıklı ve soğuk kocası bile, 
birkaç yıl önce esrarengiz bir 
şekilde ölen Rebecca hakkında 
onunla konuşmaz. Karmaşık bir 
soruşturma, Manderley'nin i lk 
hanımı hakkındaki korkunç sırrı 
ortaya çıkaracaktır . . .  

H itchcock'un en iyi filmleri 
arasında sayılan REBECCA, tam 
bir oyunculuk ve yönetmenlik 
gösterisidir. Öyküsü tamamen 
geri dönüşle anlatılan fi lm, 
Daphne du Maurier'nin çoksatan 
romanını, kitabın bütün 
dinginl iğini ve dramatik trajedisini 
koruyarak kelimesi kelimesine 
uyarlamasıyla d ikkate değer. 
H itchcock, ilk Amerikan yapımı 
fi lmini yetkin bir güvenle, 
öykünün motivasyonu ve ruh 
haline il işkin olağandışı bir 
anlayışla yönetmiştir. Öykünün 
büyük bölümünün psikolojik ve 
karanlık yanına karşın, fi lmi 
yaratıcı bir yönetmenliğin 
sergilendiği bölümlerle 
donatmıştır. H itchcock, yeni evli 
genç kız rolünü bir daha hiçbir 
zaman yakalayamadığı bir 
dokunaklıl ık ve kırı lganl ıkla 
oynayan Joan Fontaine'den 
meslek hayatın ın en iyi 
performansını almıştır. Düşünceli, 
romantik kahraman rolünde 
Laurence Olivier mükemmeldir, 

Judith Anderson da bir daha 
hiçbir zaman aşamadığı Bayan 
Danvers rolüyle hafızalarda yer 
etmiştir. Kelimenin her anlamıyla 
bir klasik olan REBECCA, 
heyecanlı bir geri l im filmi ve çok 
güzel bir romantik aşk öyküsüdür. 

• A young American girl is  i n  
Moore Carlo as companian to Mrs. 
Van Hopper, a pompous, rich 
American marron. One day she 
meers the rich and fascinari ng 
widower Maxim de Winrer, and 
alrhough he treats her with brusque 
condescension, he soan proposes 
marriage and the girl acceprs. The 
couple returo to his aneesrral home, 
the gloomy esrare Manderley, in 
Carnwall .  There they are greered by 
an enormous sraff supervised by the 
inrimidaring Mrs. Danvers, the 
jealous and obsessed housekeeper 
who w i ll not accepr her as the 
misrress of rhe house. The young 
w i fe quickly learns that the 
memory of Rebecca, her beauriful 
predecessor, fi l ls the house and that 
she musr l i  ve in the shadow of the 
former Mrs. de Winrer. Even her 
handsome, cold husband will  not 
speak to her of Rebecca, who has 
died mysreriously several years 
before. A complex invesrigarion 
wil l  reveal the rerrible seeret abour 
rhe firsr mistress of Manderi ey . . .  

Considered among Alfred 
Hirchcock's best fı lms, REBECCA 
is a tour de force of acri ng and 
direction. Irs srory told emirely in 
flashback, the film is noreworrhy 
for irs l i teral translation of Daphne 
du Maurier's besr-sell ing novel ro 
rhe screen, presenring all of the 
sombreness and dramaric rragedy of 
the book. Hirchcock pilors his firsr 
american production with capable 
assurance and exceptional 
undersranding of the morivarion 
and story mood. Despite the 
psychological and moody aspecrs of 
the rale throughout irs major 
foorage, he highlighrs rhe piece 
wirh several inrrigui ng passages 
that display inspired d i recrion. 
Hi  tchcock ger s the best 
performance of her career from Joan 
Fonraine who plays her role as the 
wife wirh a poignancy and 
vulnerabiliry she has never equaled. 
Laurence Olivier is perfecr as the 
brooding, romantic hero and 
J udith Anderson is memorable as 
Mrs. Danvers, a role that she would 
never surpass. REBECCA, a dassic 
i n every sen se of the word, is an 
exciting suspense fi lm and a 
beauri fu l ,  romantic love story. 

Yönetmen Director: Alfred 
H itchcock Senaryo Screen play: 
Robeı·t E. Sheıwood & }oan 1-larriJon, 
based on tbe novel by Daphne d11 
Ma11rier Görüntü Yön. 
Cinemarography: George Bames 
Kurgu Edi ring: james NeıiJCom & 
Hal Kern Müzik Music: Franz 
\Yiaxman Oyuncular Casr: La11rence 
0/ivier. joan Font ai ne, judiıh 
Anderson, George Sanders, Florence 
Bates. Nigel Bmce. Gladys Cooper 
Yapımcı Producer: David O. 
Selznick Yapım Producrion Co.: 
Seluıick St11dio Dünya Hakları 
\Vorld Righrs: Bımıa Vista 
1 nternational, Beaumont H ome, 
Kemington Vii/age, Avoımıore J?oad, 
Loııdon \YI/4 8TS, ENGLAND; 
Pbone: 44 1 7 1  605 28 90; Fax: 44 
1 7 1  605 28 27 Kaynak Source: 
BFI, 21 Stephen Street. London \YI/ P 
2LN, ENGLAND: Phone: 44 1 7 1  
255 14  44; Fax: 4 4  1 7 1  580 7 5  03 
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ABD USA 

YABANCI MUHABiR 
FOREIGN CORRESPONDENT 

• Sürekli değişim gösteren savaş 
durumunu takip etsin diye 1 939'da 
Avrupa'ya gönderilen, pek parlak 
bir zekaya sahip olmayan Amerikalı 
muhabir Johnny Jones, kısa süre 
sonra kendini diplomatik bir olayın 
ortasında bulur: Çok önemli bir 
gizli antlaşmayı yerine ulaştırmakla 
görevli Hollandalı bir diplomat olan 
Profesör Van Meer, Londra'da 
Naziler tarafından kaçırılır. Jones, 
barış yanlısı eylemci Stephen Fisher, 
aynı görüşlere sahip olan kızı Carole 
ve küstah bir Ingiliz gizli ajanıyla 
tanışır. Carole'un yardımıyla, Van 
Meer'i takip ederek Hol landa'ya 
gider. Oraya henüz varmıştır ki, 
diplomatın öldürüldüğüne tanık 
olur; en azından, o böyle bir şey 
gördüğünü sanır. Amsterdam 
sokaklarındaki haşin bir 
kovalamaca, Jones'a ürkütücü bir 
bozguncu örgütün varlığıyla ilgili 
ipucu veren klasik "tersine dönen 
yeldeğirmenleri" sahnesiyle son 
bulur. Jones Ingiltere'ye döner ve 
orada az kalsın, neşeli bir kiralık 
katil olan Rowley'nin emrikalarına 
kurban gider. Casus şebekesinin 
lideri, finalde bir uçak kazası 
sahnesiyle ortaya çıkacaktır . . .  

Hitchcock'un ikinci Amerikan filmi 
olan YABANCI MUHABIR, tıpkı 
bütün filmleri gibi yönetmeni 
şüpheye yer bırakmayacak bir 
şekilde ele veren bir özell iğe 
sahiptir. Kılı kırk yaran yapısıyla, 
insanı gevşeten mizahıyla ve çok 
katmanlı insancıll ığıyla, bu film 
şüphesiz bir başka Hitchcock 
başyapıtıdır. Yönetmen, her zaman 
olduğu gibi, Hollanda mekanlarının 
ona sunabileceklerinden en iyi 
şekilde faydalan maktan geri 
kalmamıştır (kolları yanlış yönde 
dönen yeldeğirmenlerinin 
bulunduğu müthiş bir sahne, 
yağmurlu bir günde şemsiyeler 
ormanının ortasında kaçış, vs). 
Ayrıca fınaldeki uçak kazası 
sahnesinde yönetmen takdire 
değer (ama onu üzecek şekilde, 
genellikle gözden kaçan) bir teknik 
düzenek kullanmıştır: uçağın 
düşüşe geçişinden kırık 
pencereden içeri suyun sızmaya 
başlayışına dek, bütün sahne 
kesilmeden çekilmiş tek bir 
plandır! Etrafına Nazi bombaları 

düşerken muhabirin Londra'dan 
"uyuyan" Amerika'ya yayın yapması, 
Londra'ya yapılan gerçek hava 
saldırısından kısa bir süre sonra 
çekilmişti. Bu propaganda sahnesi, 
Hitchcock'un savaşa ilk katkısıdır. 

• Johnny Jones, a duli-wirred 
American reporrer, is senr by his 
newspaper ro Europe in 1 939 ro 
cover rhe volatile war scene. He soon 
fınds himself in rhe middle of a 
diplomaric incidem whereby 
Professor Van Meer, a Dutch 
diplarnar careying an im porram 
secrer rreary, is kidnapped in London 
by rhe N azi s. Jones makes rhe 
acquainrance of peace-acrivisr 
Stephen Fisher, his l ike-minded 
daughrer Carole, and a cheeky 
British seeret agenr. The reporrer, 
aided by Carole, follows Van Meer ro 
Holland. He has barely arrived in 
Halland before he wirnesses rhe 
assassinari on of rhe diplomar: ar 
leasr, rhar's whar he rhinks he sees. 
A wild chase rhrough rhe srreers of 
Amsrerdam leads ro rhe dassic 
"alrernaring windmills" scene, which 
rips Jones ro the exisrence of a 
formidable subversive organization. 

He rerurns ro England, where he 
nearly falls vicrim ro rhe 
machinarions of jovial hi red-ki l ler 

Rowley. The leader of rhe spy ring 
will be revealed during a climacric 
plane-crash sequence . . .  

Hirchcock's second American film 
FOREIGN CORRESPONDENT, 
!ike all his pictures, conrains 
somerhing which unmisrakably 
idenriftes rhe direcror. In irs 
mericulous srructure, irs disarming 
humor and irs mulrileveled 
humaniry, rhe fi lm remains wirhour 
doubr a Hirchcock masrerwork. The 
direcror, rypically, does nor forger ro 
employ rhe best of w har rhe Durch 
localiry has ro offer him (a grear 
scene of windmills wirh sails 
roraring in the wrong direcrion, an 
escape among rhe foresr of umbrellas 
on a rainy day, ere). He also uses a 
remarkable (bur ro his dismay, 
generally unnoriced) technical device 
in rhe fina! plane crash scene: it is all 
done in one shor, wirhour a cur, from 
rhe mornem rhe plane is diving down 
unril warer runs inro the cockpir 
through rhe broken glass! The fınal 
scene, wirh rhe repoeter broadcasring 
ro a "sleeping" America from London 
while Nazi bom bs drop all araund 
him, was fılmed only a shorr rime 

after the actual London blirz and rhis 
propaganda sraremenr is Hirchcock's 
fırsr comriburion ro rhe war. 

Yönetmen Director: Alfred 
H itrhrock Senaryo Screen play: 
Charleı Benne/1 & jrxm Harrison 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Rudolph Mat{ Kurgu Editing: Otho 
Loı..,·ing & Doroth)' Speııcer Müzik 
Music: Alfred eıwwn Oyuncular 
Cast:joel MıCrea. Laraine Da)'. 
Herberi Ma.-sba/1, George Sa ne/ers. 
Albert Btuserman, Robert Bmchlry. 
Edmund Gu>e1111. Harry Daı•mport 
Yapımcı Producer: \V alter IVanger 
Yapım Production Co.: lflanger 
?roduction Dünya Hakları World 
Rights: Cana/ Plus Image 
Imernational, 6 Boulevard de la 
Ripublique. 925 I 4  Boulogne
Billancourt, FRANCE: Phone: 33 I 
46 IO I2 39; Fax: 33 I 46 IO I2 08 
Kaynak Source: BFI, 2 I Stephen 
Street, London \V IP 2LN, 
ENGLAND; Phone: 44 1 7  I 255 I4 
44:  Fax: 44 1 7  I 580 7 5 03 
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ABD SA 

ŞÜPHE 
SUSPICION 

• Cazip ama haylaz Johnny 
Aysgarth'ı görünce, fazlasıyla nezih 
ve zengin bir ailenin çekingen ve 
biraz derbeder kızı Una 
Mclaidlaw'un ayakları yerden 
kesilir. Una, ailesinin arzularına 
karşı gelerek, romantik bir biçimde 
bu pervasız çapkının peşine takılır 
ve bir servet avcısı olduğuna dair 
uyanlara karşın, onunla evlenir. 
Kısa süre sonra, düşüncesiz 
kocasının bir yalancı ve müsrif bir 
züppe olduğunun farkına vararak 
pişman olur. Ama yine de, itibarsız 
bir işten diğerine yol alan 
Johnny'ye sadık kalır. Una yavaş 
yavaş, kocasının mirasına konmak 
için onu öldürmeye niyetli olduğu 
sonucuna varır ve bu şüphe 
kocasının cana yakın iş ortağı 
Beaky Thwaite'in esrarengiz bir 
şekilde ölmesiyle daha da artar . . .  

Bütün Hitchcock filmleri romantik 
ilişkiler üzerine çeşitiemelerden 
oluşan, aşk ve tutkunun, ihtiyaç ve 
sapiantının gelip geçiciliği üstüne 
filmlerdir. ŞÜPHE de bunlardan 
farklı değil, ve finali tam 
Hitchcock'a özgü: Son anlarda 
sunulan bilgiyle, daha önce 
öğrendiğimiz her şeyin yeniden 
değerlendirilmesi gerekiyor. Film, 
kocasının çocuksu 
sorumsuzluğundan onun bir katil 
olduğu şeklinde bir yargıya varan, 
hararetli bir hayal gücüne sahip, 
naif bir aşık kadının gözünden (ya 
da aslında rahatsız bir kadının fena 
halde nörotik bakış açısından) 
anlatıldığı için, izleyici - ve tabii 
kahramanın kendi de - hiçbir 
zaman durumdan emin olamıyor. 
Iddialı olmayan yapısıyla ŞÜPHE'nin 
başarısı aslında hayal gücünün 
işleyişinin bir portresi ve 
dizginlenmemiş bir şüphe 
potansiyal inin başarılı bir 
incelemesi olmasında yatıyor. 
Başlangıçta neşeli bir havası olan 
film, çok geçmeden gerilimin 
arttırılması konusunda bir derse 
dönüşüyor: Hitchcock gerilimli 
dramanın en etkili anlarını sunarak 
sanatının kozunu sergiliyor. Filmin 
üzerine kurulu olduğu romanda, 
koca gerçekten de bir katildir ve 
amacına ulaşıp karısını ortadan 
kaldırır. Hitchcock her zaman, 
romandaki sonu tutmak istediğini, 

ancak RKO yönetiminin Cary 
Grant' ı bir eş katili olarak sunmak 
istemediği için araya girdiğin i  ısrarla 
iddia etmiştir. 

• Lina Mclaidlaw, rhe hy, 
sornewhar dowdy daughrer of rigidly 
proper, wealrhy parenrs, is swepr off 
her feer by charming, ne' er-do-well 
Johnny Aysgarrh. Againsr her 
parenrs' wishes, Lina yields ro rhe 
romanric pursuir of rhis reckless 
roue, and despire warnings dıar he is 
li rrle more rhan a forrune-hunrer, 
she marries him. She is soon ro 
repenr when sh e real izes rhar her 
impulsive husband is a liar and an 
exrravaganr dandy. However she 
remains loyal ro Johnny as he plows 
his way from one disrepurable 
business scheme ro anorher. 
Gradually, Li na comes ro rhe 
conclusion rhar her husband inrends 
ro do away wirh her in order ro 
collect her inherirance . . .  a suspicion 
confi rmed when Beaky Thwaire, his 
likeable business parrner, dies under 
mysterious circumstances . . .  

The enrire Hitchcock canon is a 
series of fi lms that are variations on 
romances - on the vagaries of love 
and passion, need and obsession. 
SUSPICIO is no different, and 

the eneling is mainserearn 
Hitchcock: in light of final 
moments, everyrlıing preceding 
requires revaluation. Since the film 
is rold rhrough the eyes of a na i ve 
loving wife w ith a fervent 
imagination (or from the highly 
neurotic viewpoinr of a disnırbed 
woman) who extrapolates from her 
husband's childish irresponsibi l ity 
to the conviction that he's a ki ller, 
the spectaror - and the he ro i ne 
herself - can never be sure. It is 
indeeel as an exercise in 
understatement, a port raya! of the 
workings of the imagination, an 
examination of the dangerous 
potential of unbridled suspicion 
rhat SUSPICION can claim 
success. The picrure, good
lıumored ro start with, soon 
becomes a classical srudy of rhe 
buiid-up of tension: Hitchcock 
plays the main trump of his arr 
wirh most effective momenrs of 
suspenseful drama. In rhe novel on 
which rhe film is based, rhe 
husband is indeeel a murderer, who 
successfully knocks off his w i fe. 
Hi rchcock has always insisred that 
he wanted ro rerain rhe novel's 
original ending, bur rhat the RKO 
execurives inrervened, refusing ro 
casr Cary Granr as a wife ki ller. 

Yönetmen Direcıor: Alfred 
Hitchcock Senaryo Screenpıay: 
Samson Raphaelson. }oan Harrison & 
Alma /�evi/le, brısed on the novel .. Before 
the Fact"" by Francis //es Görüntü 
Yön. Cinemaıography: Ha11)' 
S11·adling Kurgu Ediıing: William 
Hamiltou Müzik Music: Frcmz 
Waxman Oyuncular Cası:joan 
Fontaine. Cary Grant, Sir Cedric 
Hardu•icke. Da me M ay Whi11y. Nigel 
Bmce. lsabeljeam Yapımcı 
Producer: Harry E. Etiington 
Yapı m Producıion Co.: /�KO 
Radio Kaynak ource: BFI. 21 
Stephen Street. London \"(/ 1 P 2LN. 
E GLAND; Phone: 44 1 7 1 255 14 
44: Fax: 44 1 7 1  580 7 5 03 
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ABD USA 

SABOTÖR 
SABOTEUR 

• Uçak fabrikasında çalışan Barry 
Kane, fabrikasını sabote etmek ve 
bir iş arkadaşının ölümüne yol 
açmakla suçlanır. Aslında, kimsenin 
şüphelenmeyeceği Amerikan 
hayırsever Charles Tobin'in başını 
çektiği akıllı bir Nazi casus şebekesi 
suçu onun üzerine yıkmıştır. Kane, 
gerçek sabotörün peşinde Los 
Angeles'tan New York'a tüm 
ülkeyi kateder; bu arada polis de 
onun peşindedir. Yolda yanına 
Patricia Martin adında isteksiz bir 
"yol arkadaşı" da alır. Kız önceleri 
Kane'e tepeden bakar ve onu ilk 
fırsatta yetki li lere teslim etmek 
niyetindedir, ama yavaş yavaş genç 
adamın masum olduğunu anlar . . .  

Alfred Hitchcock SABOTÖR'ün 
Ingiltere'de çektiği "39 Basamak"ın 
Amerika'daki karşılığı olmasını 
istiyordu. Bu amaca uygun olarak 
filmde örnek bir vatandaş olan 
kötü adam, kelepçelenmiş 
kahraman, isteksiz sarışın kadın 
kahraman ve sıradışı karakterlerle 
(gezgin bir "hilkat garibeleri" 
gösterisi, şefkatli bir kör adam, 
sonradan casus olduğu ortaya 
çıkan ak saçlı, yaşlı bir maden 
arayıcısı, vs.) dolu birçok uğrak 
noktası kullandı. Her ne kadar 
gelişigüzel bir havası olsa da, 
SABOTÖR hiç de gelişigüzel bir 
yapıya sahip değildir; aslında, tek 
bir motifin - ateşin - üstüne gider 
ve bu motif filmdeki bağlantıları 
sağlayan araca dönüşür. Sabotörün 
çirkin eylemlerini odakta tutmak 
için bilinçli olarak kullanılan ateşe 
tezat olarak, her defasında su 
kullanılmıştır. Tırmanan gerginliğe 
ve gerilimine, eli kulağında ölüm ve 
dehşet havasına, zeka dolu 
diyaloglarına karşın, filmde görünür 
bir yavanlık vardır; bazı yerlerde o 
kadar ucuz görünür ki filmin bir 
Hitchcock hayranı tarafından 
kotarıldığını düşünebilirsiniz. Bu 
durum kısmen, 1 942'nin 
başlarındaki bütçe kısıtlamalarıyla 
ve tasarruf sağlayan ucuz arka plan 
çekimleri, tablo dekorlar, 
minyatürler ve geriye yansıtılmış 
fılmlerle açıklanabilir. Ayrıca, 
Cummings ve Priscilla Lane de 
rolleri için biraz hafif siklet 
kalmıştılar (Hitchcock, Gary 
Cooper ve Barbara Stanwyck'i 

istemişti). Ancak bunlar ve diğer 
kusurlar, kıstırılan sabotörün 
Özgürlük Heykeli'nin meşalesine 
tehlikeli bir şekilde asılı kaldığı o 
meşhur finalde unutulmaktadır. 

• Aircrafr planr worker Barry Kane 
is accused of saboraging his facrory 
and causing rhe dearh of a co
worker. Acrually, Kane is rhe fall 
guy for a elever ring of N azi spies, 
headed by above-suspicion American 
philanrhropisr Charles Tobin. Kane 
goes on a cross-counrry chase - from 
Los Angeles ro New York - afrer 
gemıine saboteur, all rhe while 
pursued himseif by rhe police. Along 
rhe way, he acquires a reluccanr 
"rravelling companion", Parricia 
Martin, who ar firsr despises Kane 
and inrends ro turn him over ro the 
aurhoriries ar rhe firsr opporrunity, 
bur who gradually comes ro realize 
rhar the young man is innocenr . . .  

Alfred Hitchcock inrended 
SABOTEUR ro be the American 
equivalenr ro his British "The 39 
Steps", employing such derails as rhe 
solid-cirizen villain, the handcuffed 
hero, rhe unwilling blonde heroine, 
and any number of sropovers wirh a 
variety of offbeat characters (a 
craveliing "freak" show, a 

compassionare bl i nd man, a grizzled 
old prospector who rurns out ro be 
one of the spies, ere). Although ir  
has a sornewhat casual armosphere, 
SABOTEUR was not ar all casually 
consrrucced; in facr, ir carefully 
exploirs a single motif - fire - which 
wil be the film's linking device. The 
deliherare use of fire ro focus the 
saboreurs' nefarious acts is conrrasted 
at each poinr with water. Despire irs 
mounring raurness and suspense, irs 
moocl of terror and impending doom 
and irs witry dialogue exchanges, 
rhere's a cerrain flarness ro this film; 
rhere are momenrs when ir  looks so 
cheap you may rhink ir was stirched 
rogether by an adınirer of 
Hitchcock. This is ar least parrly 
explained by film budger resrricrions 
in early 1 942, and by rhe facr rhar 
economy was invoked by a number 
of cheap background shors, painred 
backdrops, miniarures and rear 
projecrions. Also, Cummings and 
Priscilla L'lne are a bit lighrweighr 
for their leading roles (Hirchcock 
had wanred Gary Cooper and 
Barbara Stanwyck). These and or her 
shorrcomings are happily forgonen 
during the now-famoLıs eli max, 
wherein the cornered saboreur clings 
precariously from che rorch of rhe 
Srarue ofLiberry. 

Yönetmen Director: Alfred 
Hitchcock Senaryo Screenpıay: 
Peter Viertel, joan Harrison & Dorothy 
Parker Görüntü Yön. 
Cinematography:joseph V alellline 
Kurgu Editing: Otto Ludwig 
Müzik Music: Frank Skinner 
Oyuncular Cast: Robert Cmmnings, 
Prisci/la Lcme, 011o Kruger. A lma 
Kruger, Normall Lloyd Yapımcı 
Producer: Frank Lloyd Yapım 
Production Co: Universal Dünya 
Hakları World Rights: UIP, 
Mortimer House. 3 7-4 1 Mortimeı· 
S1ree1, London \VJA 2}L, ENGLAND; 
Phone: 44 1 7 1  636 /6 55: Fax: 44 
1 7 1  636 41 18 Kaynak Source: 
BFI, 21 SJephen SJreet, London \VIP 
2LN, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  
255 1 4  44; Fax: 44 1 7 1  580 7 5  03 
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ŞÜPHENiN GÖLGESi 
SHADOW OF A DOUBT 

• Küçük bir kasabada yaşayan ve 
en sevdiği amcasıyla (onun adı da 
Charlie'dir) simbiyotik bir bağın 
tadını çıkaran liseli kız Charlie, 
amcasının ailesini ziyarete 
gelmesini "isteyince", di leği 
gerçekleşir. Charlie her zamanki 
gibi çekicidir, ama zaman zaman sır 
dolu ve içine kapanık 
görünmektedir. Ayrıca konuşma 
tarzı da tuhaf bir şekilde rahatsız 
edicidir, özellikle de "domuz" 
olarak tanımladığı zengin dul lardan 
bahsettiğinde. Dergi yazarı 
numarası yapan iki dedektif 
kasabaya gelip Charlie amca 
hakkında sorular sormaya 
başladıklarında, genç Charlie'nin 
merakı depreşir. Örneğin, Charlie 
amca niye akşam gazetesindeki bir 
yazıyı yırtıp almıştır? Aceleyle 
kütüphaneye gider ve yırtılmış 
yazıyı saptar: "Şen Dul Katili Kim?" 
başlığı hemen dikkat çekmektedir. 
Dehşete düşen Charlie, okumaya 
devam eder. Sonuç kaçınılmazdır: 
Çok sevdiği Charlie amcası, zengin 
yaşlı kadınların servetiyle yaşayan 
azı lı bir katildir . . .  

Hitchcock "En çok neden 
korkarsınız?" sorusuna pekala 
"mantık!" diye cevap verebilirdi. 
Ancak Thornton Wilder'ın 
senaryosu, yönetmeni bu tür 
dertlerden kurtarıp filme mantıksal 
ve psikolojik açılardan büyük 
başarıyla kotarılmış bir malzeme 
sunmuştu. Bu defa Hitchcock filmi 
California'da Santa Rosa'da dış 
mekanlarda çekmiş ve gerilimin 
tırmandırılmasında müziğe büyük 
rol vermiş. Oyuncu kadrosu, 
yıldızlardan küçük rollere, 
kusursuz. Hitchcock'un en sevdiği 
flmi olan ŞÜPHENIN GÖLGESI, 
40'1arda sık sık görülen "küçük 
kasaba" filminin tipik bir örneği. 
Yönetmenin Amerika'ya önceki yıl 
gelmiş olmasına karşın taşralı bir 
Amerikan kasabasındaki tavırları ve 
yaşantıyı bu kadar iyi gözlernlemesi 
ilgi çekici. Dahası, ŞÜPHENIN 
GÖLGESI'nin, yıldızı 40'1arın 
sonuna doğru parlayacak olan 
Amerikan kara film türünü 
başlattığı da söylenebilir. Ama 
geril imin büyük ustası bununla da 
yetinmemiş ve Hitchcock ilk kez 
"düz" entrikanın ötesine geçerek, 

öyküye ahlaki tartışma öğeleri de 
katıp, temelde ahlakçı (ve sessiz bir 
şekilde sistem karşıtı) bir film 
yaratmıştır. 

• When Charlie, a small-wwn 
high-schooler who enjoys a 
symbiotic relationship with her 
favorire uncle (also named Charlie), 
"wills" that he pays a visit w her 
family, her wish comes rrue. Uncle 
Charlie is his usual charming self, 
bur he seems a bit secretive and 
reserved at times. Too, his mannet 
of speaking is  curiously unsetding, 
especially when he brings up the 
subject of rich widows, whom he 
characterizes as "swine". When a 
pair of derecrives, posing as 
magazi ne writers, arrive i n  wwn 
and begin asking quesrions about 
Uncle Charlie, young Charlie's 
curiosiry is aroused. Why, for 
example, has Uncle Charlie wrn an 
aniele our of rhe evening 
newspaper? Rushing w the l ibrary, 
she Joeares rhe missing irem: rhe 
headline screams "Who Is The 
Merry Widow Murderer?" .  As the 
horrified Charlie reads on, the 
conclusion is i nescapable: her 
beloved Uncle Charlie is a mass 
murderer, preying upon wealrhy 
old women . . .  

To the quesrion, "What do you fear 
mosr?", H irchcock might well have 
answered, "logic"! Thornwn Wilder's 
script, however, liberated the director 
from such rroubles, providing rlıe 
source marerial for a film neady 
burroned up from rhe logical and rhe 
psychological poinrs of view. This 
time Hitchcock shoots rhe film on 
locarion in Sanra Rosa, California 
(which is irs second rrump) and 
gives music a major pan ro play in 
building up rhe rension. The 
casring, from srars ro bit players, is 
impeccable. Hirchcock's favorite 
film, SHADOW OF A DOUBT is a 
typical example of rhe "smail rown" 
ki nd of picrure so frequenr in rhe 
'40s, and it is inceresring rhar the 
director observed rlıe atrirudes and 
way of l ife of a provincial American 
wwn so well alrhough he had only 
arrived i n  America rhe previous year. 
Whar is more, SHADOW OF A 
DOUBT virrually launched rhe 
genre of rhe American film noir, 
which was w flourish larer in  rhe 
decade. B ur rhe master of suspense 
did not srop ar thar; rhis is rhe firsr 
time rhar he wenr beyond "srraighr" 
inrrigue and, by injecring rhe plot 
with the elemenrs of moral dispure, 
made a basically moralist (and 
quiedy anri-esrablishmenr) picrure. 

Yönetmen Director: Alfred 
Hitchcock Senaryo Screenplay: 
Thornton W i/der, Sa/Iy Benson & Alma 
Reville, based on the an original story by 
Gordon McDonell Görüntü Yön. 
Cinematography:Joseph Va/emine 
Kurgu Edi ring: Milton Carruth 
Müzik Music: Dimitri Tiomkin 
Oyuncular Casr:joseph C ot ten, 
Teresa \Vright, MacDona/d Carey, 
Patricia Collinge, Henry Travers, Hunıe 
Cronyn. Edna May \Vonacou. Charles 
Bates. \'(/a/lace Ford Yapımcı 
Producer:Jack H. Skirba/1 Yapı m 
Producrion Co.: Universal Dünya 
Hakları World Righrs: U IP. 
Mortimer Home, 3 7-4 1 Mortimer 
Street, London \V l A  2JL, ENGLAND; 
Phone: 44 7 7 1  636 76 55;  Fax: 44 
7 7 1  636 4 1  18 Kaynak Source: 
BFI, 21 Stepheıı Street, London \'(// P 
2LN, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  
255 1 4  44: Fax: 44 1 7 1 580 7 5  03 
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YAŞAMAK iSTiYORUZ 
LIFEBOAT 

• Kuzey Atiantik sularındaki bir 
cankurtaran botu, bir Nazi 
torpido saldırısı sonucu batan 
gemiden kurtulan sekiz kişiyi 
taşımaktadır: bunlar bir derginin 
safıstike foto-muhabiri Constance 
Porter, komünist tayfa John 
Kovac, hemşire Alice MacKenzie, 
iyi huylu telsiz operatörü Stanley 
Garrett, ciddi şekilde yaralanmış 
Brooklyn'li denizci Gus Smith, 
katlanılmaz kapitalist Charles D. 
Rittenhouse, siyah i kamarot Joe 
ve bebeğinin cesedini yanında 
taşıyan yarı çı ldırmış durumdaki 
kadın yolcu Bn. H iggins'tir. 
Amaçsız bir şekilde dolaştıkları 
bir-iki günden sonra, denizde 
Willie adlı bir yolcu daha bulurlar. 
lik başta herkes Will ie'n in 
i ngilizce konuşamadığını 
zanneder, ama şartlar 
konuşmasını gerektirdiğinde, 
birçok dili rahatça konuşabilen, 
çok zeki biri olduğu ortaya çıkar. 
Zaten bu adam aslında, onları 
vuran Alman denizaltısının 
kaptanıdır. Denizcilik bilgisine 
sahip tek kişi olarak, sandalı bir 
Alman gemisine doğru yöneltir. 
Ta ki, diğerleri olan bitenin 
farkına varıncaya kadar . . .  

Epeyce özenli melodramlarla dolu 
yıl lardan sonra yaratıcılık 
konusunda kendini zorlayacak bir 
şeyler arayan Hitchcock, 
YAŞAMAK ISTIYORUZ'da tüm 
olayı tek bir mekanda geçirmiştir; 
bu, yönetmenin 1 940'1arda çok sık 
girişeceği deneylerden biridir. 
Kamera sandalı hiç terketmez ve 
hemen her şey yakın planlarla 
gösterilir; müzik neredeyse 
tamamıyla devre dışı bırakılmış ve 
diyaloglara her zamankinden fazla 
yaslanı lmıştır. Hitchcock'un savaşa 
katkı larından biri olan YAŞAMAK 
ISTIYORUZ bir gerilim filmi değil, 
bir psikolojik dramadır. 
Müttefiklerin ve Nazi lerin 
tavırlarını açıklamayı ve özetlerneyi 
amaçlayan bu bol konuşmalı film, 
sorunlarla dolu dünyanın yapay bir 
mikrokozmudur. Karakterlerin 
dağı l ımı aşikar bir şekilde 
toplumun farklı kesimlerini temsil 
eder (bir kadın gazeteci, komünist 
bir denizci, bir mi lyoner, vs.), ama 
ulusal zihniyetler üzerine bazı 

ilginç gözlem ve düşünceler de 
sunar. Sonuçta film, Alman 
disiplininin üstünlüğünü gösterir ve 
müttefiklerin Almanların gücüne 
karşı cephe oluşturması gerektiğini 
savunur. 

• A l ifeboar, adrifr in rhe orrh 
Arlanric, holds eighr survivors 
from a ship sunk by a Nazi rorpedo 
arrack: sophisr icared magazine 
wrirer/phorographer Consrance 
Porrer, communisr seaman John 
Kovac, nurse Al ice MacKenzie, 
mild-mannered radio-operaror 
Sranley Garrerr, seriously wounded 
Brooklynese sroker Gus Smirh, 
i nsufferable capiral isr Charles D. 
Ri r renhouse, colored sreward Joe 
and half-mad passenger Mrs. 
Higgins, who carries rhe body of 
her dead baby. Afrer a day or so of 
floating aimlessly abour, rhe 
casraways pick up anorher 
passenger, \'ıVil l ie. Ar fırsr everyone 
assumes rhar Wil l ie cannor speak 
English, bur when rhe necessiry 
arises he reveals himself ro be 
conversanr i n several languages and 
highly inrelligenr; in facr, he is  rhe 
German U-boar's caprain.  As rhe 

only one on board wirh any sense of 
seamanship, he seeers rhe boar off 
course rowards a German ship. 

Thar is, unril rhe orlıers d iseover 
w har is  go ing on . . .  

Seeking a creative challenge afrer 
several years' worrh of fairly 
elaborare melodramas, Hirchcock 
sraged al 1 of rhe acrion i n  
LIFEBOAT in a s ingle space - one 
of rhe experimenrs he would made 
so frequenrly in che 1 940s. The 
camera never leaves che boar and 
shows rhe acrion almosr exclusively 
in close-ups; music is almosr 
eliminared and rhe reliance on 
d ialogue is  grearer rhan usual . 
Hirchcock's conrriburion ro rhe 
war efforr, LIFEBOAT is nor a 
ehriller bur a psychological d rama, 
a conversarion piece aimed ar 
expounding and surnıning up rhe 
ar ri rudes of che All i es and che azi s, 
an arrifıcial m icrocosm of rhe 
rroubled world. The arrangemenr of 
rhe clıaracrers is obrrusively socially 
represenrarive (one woman 
journal ise, one Communisr sailor, 
one mil l ionaire, ere . )  bur does nor 
exclude some inceresring 
observarions and reflecrions on 
national menral i r ies. In conclusion, 
i c is  a demonsrrarion of the 

superioriry of German discipline and 
a plea for dosing allied ro form a 
united fronr againsr German mighr. 

Yönetmen Direcror: Alfred 
Hitchcock Senaryo Screenplay:Jo 
Swerling, based on a story by john 
Steinbeck Görüntü Yön. 
Cinemarography: Gleıı 
/Hac\flillia111J Kurgu Editing: 
Dorothy Spencer Müzik Music: 1-/ugo 
W. Friedhofer Oyuncular Cast: 
Tillllilah Bankhead,john 1-/odiak. 
\f/i/lia111 Beııdix, If/ alter Sleu1k. Mt�ry 
Anderson. 1-/mne Cronyn. 1-/eııry H11ll. 
1-/eather A ngel. Canada Lee Yapımcı 
Producer: Kemıeth MacGowan 
Yapım ?roduction Co.: 20'' 
Cent11ry-Fox Kaynak Source: BFI, 
2 1 Stephen Street. London If/ 1 P 2 LN. 
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  255 14 
44: Fax: 44 1 7 1  580 75 03 
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AŞKTAN DA ÜSTÜN 
NOTORIOUS 

• Alman casusu olduğu 
gerekçesiyle vatana ihanetten suçlu 
bulunan bir adamın kızı olan 
Amerikalı Alicia Huberman, Güney 
Amerika'daki bir neo-Nazi 
grubunun araştırılmasında, 
hükümet gizli ajanı T.R. Devlin'le 
işbirliği yapmayı kabul eder. 
Grubun lideri Alexander Sebastian, 
Alicia'nın babasının eski bir 
arkadaşıdır ve bir zamanlar 
Alicia'ya aşık olmuştur. Alicia'nın 
Amerika'nın çıkarlarına sadakatine 
karşın onu hor gören Devlin, kıza 
sakin bir şekilde, Sebastian'ı 
kendine aşık edip onunla 
evlenınesini söyler. Böylece 
iyilerin, Nazi liderinin etkinliklerini 
göz altında tutabilecek bir "düşman 
içindeki kadın"ları olacaktır. Ancak 
Alicia ve Sebastian evlendikten 
sonra, Devlin genç kadına aşık 
olduğunu kabul etmek zorunda 
kalır. Alicia, Alexander'ın sırrını 
öğrenir: şarap şişelerinde uranyum 
tozu saklıdır. Kocası ve onun 
acımasız annesi, Alicia'nın casus 
olduğunu öğrendiğinde, onu yavaş 
yavaş zehirlerneye başlarlar. . .  

Genellikle "kadın dergisi öyküsü" 
olarak görülen ve küçümsenen 
AŞKTAN DA ÜSTÜN, aslında 
Hitchcock'un sinemasının 
zirvelerinden biri, son derece yalın 
ve kayda değer incel iğe sahip bir 
filmdir. Öykü şaşırtıcı bir şekilde 
düz bir çizgide ilerler, film her 
zamankinden daha az sahneye 
sahiptir, mekanları da çok çeşitli 
değildir. Modern ve dramatik 
açıdan mükemmel bir senaryosu 
vardır. Ele alınan temel sorun, iki 
kişinin aynı kıza olan aşkı ve bunun 
sonucunda kızın görev ile kişisel 
tercihi arasında kalışıdır. Daha da 
takdire şayan olan, yönetmenin 
bütün bu kısıtlamalara karşın azami 
etkiyi yakalamasıdır: Neredeyse 
elle tutulabilir bir gerçekdışılık 
duygusu, yoktan varolmuş gibi 
görünen yüksek bir gerilim söz 
konusudur. Berrak ve nitelikli 
görüntüler, gerilimi iki nesneye -
bir anahtar i le bir şarap şişesi -
odaklayarak filme bir iç dramatik 
yapı verirler. Hitchcock'un bir 
öykü motifi olarak uranyumu 
kullanması günümüzde pek 
olağandışı sayılınasa da, fi lm atom 

bombası öncesinde hazırlandığı 
için, bu esin ürünü tahmin, 
yönetmenin kısa bir süre FBI 
gözetiminde kalmasına neden 
olmuştu. Projeye dahil olan 
herkese çok para kazandıran 
AŞKTAN DA ÜSTÜN, hala 
Hitchcock'un en iyi casusluk 
filmlerinden biri sayılır. 

• Alicia Huberman, an American 
girl whose farher has been convicred 
of treason as a German spy, agrees ro 
cooperare wirh rhe governmenr seeret 
agenr T.R. Devlin in invesrigaring a 
neo-Nazi group in South America. 
Irs leading member, Alexander 
Sebasrian, a former friend of Alicia' s 
farher, was once in love wirh her. 
Openly conrempuous of Alicia 
despi re her loyal ry ro the American 
cause, Devlin calmly insrrucrs her ro 
woo and wed Sebasrian, so that good 
guys will have an " inside woman" ro 
moniror dıe Nazi chiefrain's 
activities. Ir  is only afrer Alicia and 
Sebasrian are married dıar Devlin 
admirs ro himself rhar he's fallen in 
love wirh her. Alicia discovers 
Alexander' s secrer: uranium ore 
concealed in wine bordes. When her 
husband and his rurhless morher flnd 
om that Alicia is a spy, they slowly 
begin ro poison her. . .  

Often dismissed as a "women's 
magazine srory",  NOTORIOUS is 
in fact one of the high poinrs in 
Hi rchcock's cinema, a work of grear 
sinıpliciry and considerable 
sophisricarion. The srory l ine is 
surprisingly straight, conraining 
fewer scenes rhan usual, and the 
Joeale is l irrle-varied. Ir  is a 
modern, dramarical Iy perfecr script. 
The cemral problem is the love of 
two for the same girl and her 
resulring di lemma between dury 
and personal choice. Ir is the more 
praiseworrhy that wirh all rhese 
l imirations the direcror achieved a 
maximum effecr: an almosr rangible 
sense of unreality, an electrifying 
suspense which seems ro be derived 
from nowhere. The phorography, 
clear and noble, gives the film an 
inner dramaric strucrure by 
focusing rensian araund two 
objects: a key and a wine borrle. 
Hi rchcock's use of uran i um as a 
plot device does not now seem 
exrraord inary, but as the fi lm was 
being prepared in the pre-arom
bomb days, this inspired guess put 
the director briefly under FBI 
scruriny. A huge moneymaker for 
everyone concerned, NOTORIOUS 
remains one of Hi rchcock's best 
espianage melodramas. 

Yönetmen Director: A lj..ed 
H itchcock Senaryo Screen play: Ben 
Hecht Görüntü Yön. 
Cinemarography: Tcd Tetılalf 
Kurgu Editing: Theron \Varth 
Müzik Music: !?oy Webb 
Oyuncular Cast: Ingrid Bergmaıı, 
Cary Gram. Clm1de !?ai m, Leopoldine 
Komtantin. Lo11is Calhern, Reinhold 
Sdmnzel, Ivaıı Triesa11lt. Alex Minolis 
Yapımcı Producer: Alfred 
Hitchcock Yapım Producrion Co.: 
!?KO. Vang11ard Films Dünya 
Hakları World Rights: B11ena 
Vista lmernational. Beaumonl Home, 
Kemington Vii/age, A vomnore l?octd. 
London \V/4 BTS. ENGLAND; 
Phone: 44 1 7 1  605 28 90: Frıx: 44 
1 7 1  605 28 27 Kaynak Source: 
BFJ, 21 Stephen Street. London \'(/ 1 P 
2LN, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  
255 1 4  44: Fax: 44 1 7 1  580 7 5  03 
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ABD USA 

ÖLÜ M KARARI 
ROPE 

• Zihinleri Nietzche felsefesiyle 
dolu iki eşcinsel öğrenci, Philip ve 
Brandon, heyecan arayışlarında bir 
deney ve kafalarını kurcalayan bir 
entelektüel tezin - cinayet bir 
sanattır, bu yüzden de sadece 
seçkin kesime ait bir ayrıcalık 
olması gerekir - mantıki sonucu 
olarak, bir arkadaşlarını öldürürler. 
Cesedi gösterişli çatı katı 
dairelerinin ortasındaki antika bir 
sandığın içine koyarlar ve sapkın 
bir şekilde sandığın etrafında bir 
akşam yemeği düzenleyip, kurbanın 
anne-babası, arkadaşları ve 
nişanlısıyla, entelektüel olarak 
kendilerine örnek aldıkları eski 
felsefe profesörleri Rupert Cadell'i 
davet ederler. Konuklar sandığın 
çevresinde, olan bitenden habersiz 
bir şekilde dolaşırken, katiller 
yaptıkları iş hakkında kısa, üstü 
örtülü yorumlarda bulunurlar; ama 
hiçbir zaman cesedin varlığını ya da 
cinayet işlediklerini ortaya 
çıkaracak kadar ileri gitmezler. 
Ancak, bütün konuklar ayrılırken, 
profesör Cadeli bir şeylerin 
yolunda gitmediğinden 
şüphelenmeye başlar . . .  

80 dakika boyunca (filmin süresi 
olayın geçiş süresiyle aynıdır) her 
zamanki sade mizah anlayışını 
yansıtan Hitchcock, seyircisini iki 
ayrı şekilde, önce cinayetin 
keşfedil ip edilmeyeceği, sonra da 
bu keşfin nasıl başarılacağı 
konusunda meraklandırır. lik renkli 
çalışmasında yönetmen bütün fi lmi 
tek, kesilmemiş bir plan halinde 
çekme gibi son derece zor bir 
teknik güçlüğün altına girmiştir. 
Aslında. filmde kamera açısının 
değiştiği üç yer vardır. Bu 
değişimler, o dönemde 
projeksiyon odasındaki makara 
değişimlerine karşılık gelecek 
şekilde, yirmi dakikalık aralarla 
yapılmıştır. Bu çok cesur deneyde, 
hemen her çekim on dakika 
sürmüştür. Bu süre de, kameranın 
alabi leceği bir film "bobin"inin 
toplam süresidir. Ne yazık ki bu 
uygulama aksiyonu yavaşlatmış, 
kurgunun ve kamera açılarında 
çeşitliliğin büyük önem taşıdığı 
sinemanın özünü tehlikeye atmıştır. 
Yine de, sürekli hareketli 
kameranın yakın planları ve 

dönüşleri bir belirsizlik, tehdit ve 
klostrofobi hissi yaratarak, ÖLÜM 
KARARI'nın bir imalar ve gizli 
ipuçları fılmine, özgüvenin 
parçalanışının sıradışı bir 
incelemesine dönüşmesinde büyük 
rol oynamıştır. 

• Their heads filled with Nietzchean 
philosophy, rwo homosexual srudenrs, 
Philip and Brandon, strangle a third 
friend as an experiment in ehrill
seeking and as a logical omeome of 
an incelleemal thesis widı which 
they' re inrrigued - that murder is an 
art, and as such, it should be the 
privi lege of an elite few. The boys 
h ide the cotpse in an anrique chest in 
the middle of the i r  posh penrhouse 
apartmenc, then perversely arrange 
tO hold a dinner party around the 
chest, inviting the victim's family, 
friends and fiancee, as well as dıeir 
inrellecrual role-model Rupert Cadell, 
a former phi losophy professor. As 
the guests wander obliviously 
around the sealed chest, che ki l l  ers 
make snippy, veiled comments 
abour rheir deed - never going so far 
as tO reveal che exisrence of che body 
nor rheir involvemenr in the murder. 
As all che guests file our, however, 
professor Cadell begins ro suspecr 
that somedıing is amiss . . .  

Reflecring his usual dry sense of 
humor, for 80 minutes (the screen 
time is srrictly idencical with real 
time) Hitchcock doubly inrrigues 
his audience: firstly with the 
problem of whedıer the murder will 
be discovered and secondly with 
how che discovery will be achieved. 
In his firsr color film, Hirchcock has 
also arrempred che daunring 
rechnical challenge of filming the 
enrire picrure in one long, 
uninrerrupred rake. Acrually, rhere 
are three changes of camera angles 
in che film, occurring ar rwenry
minure inrervals tO accommodare 
reel changeovers in the projecrion 
room. In this boldese experiment, 
almosr every single shor lasrs ren 
minutes, the lengrh of r ime a 
"magazine" of film can be exposed 
in che camera. Inevirably this 
gimmick slows down che action and 
puts in danger che essence of 
cinema, tO which ediring and 
variety of camera angles are viral. 
However, dıe close-ups and rurns of 
the restless camera ereare che mood 
of uncertainry, rhrear and 
clausrrophobia and have a large 
share in making ROPE a fi lm of 

innuendoes and hidden cues, an 
original study of che breakdown of 
confidence. 

Yönetmen Director: Alfred 
Hitrhrork Senaryo Screen play: 
Arthur Lauren/s. bmed on the play 
"Rope's End" by Patrick Hami/ton 
Görüntü Yön. Cinematography: 

joseph Valentine & \V illialli V. S kal/ 
Kurgu Editing: William H. Ziegler 
Müzik Music: Francis Potdene & Leo 
F. Forbstein Oyuncular Cast: james 
Stewart, john Dali. Far/ey Grıwger. 
Sir Cedrir Hardwirke, Comtance 
Co/lier. Douglas Dirk. Edith Evamon. 

joan Chandler, D irk Hogan 
Yapımcılar Producers: Alfred 
Hitchcock & Sidney Bemmin Yapı m 
Producrion Co.: Tra!lJatlantic 
Pictures, Universal Dünya Hakları 
World Rights: U fP. Mortimer House. 
3 7-4 f Mortilller Street, London \'(lfA 
2}L. ENGLAND: Phone: 44 f 7 f  636 
f6 55: Fax: 44 l l f  636 4f f8 
Kaynak Source: BFf. 2f Stephen 
Street, London W f P  2LN. ENGLAND: 
Phone: 44 f 7 f  255 14 44: Fax: 44 
f 7 f 580 75 03 
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ABD-INGILTERE USA-UNITED KI NGDüM 

SAH N E  KORKUSU 
STAGE FRIGHT 

• Polisten kaçan Jonathan 
Cooper, Kraliyet Akademisi'nin 
Drama Sanatları bölümünde ümit 
vaad eden bir oyuncu öğrenci olan 
eski sevgilisi Eve Gill'in evine 
sığınır. Cooper suç mahallinden 
kaçarken görülmüştür, ama masum 
olduğunu iddia etmektedir. Aktris 
Charlotte lnwood'un kocasının 
ölümünün üstüne yıkılmaya 
çalışıldığı, bunda da kadına olan 
tutkusundan yararlanıldığı 
konusunda ısrarlıdır. Eve, 
Jonathan'ın öyküsüne inanır, ama 
polisin ona inanmayacağının 
farkındadır; bu yüzden dedektifi 
oynamaya karar verir. Hizmetçi 
kılığına girer, Charlotte'un güvenini 
kazanır ve gerçek bir dedektifin, 
Müfettiş Wilfred Smith'in 
yardımıyla, Charlotte'un katil 
olduğunu neredeyse kanıtlar . . .  

Londra tiyatro dünyasında geçen 
SAHNE KORKUSU, gerçeği 
yapaydan ayıran çizgi hakkındaki 
fikrimizle oynar. Jeneriğin altından, 
bir Ingiliz tiyatrosunun güvenlik 
perdesi yavaşça yükselerek bir 
sahneyi değil, bütün hareketli l iğiyle 
gerçek hayattaki Londra'yı ortaya 
çıkarır; perde tamamen 
kalktığında, kendimizi bir anda 
öykünün içinde buluruz. Sonra da 
görünüş ve gerçeklik, tiyatro 
yaşamı ve sokak hayatı arasındaki 
farklar hemen bulanmaya başlar. 
Hitchcock'un daha karanlık 
romanslarında olduğu gibi, 
görünümler ve kimlikler 
kayganlaşır. Kılık değiştirmelerin, 
performansların, matinelerin ve 
tiyatro garden partilerinin 
dünyasında hiçbir şey kesin 
deği ldir. Hitchcock'un en az takdir 
edilen yapıtlarından olan SAHNE 
KORKUSU, karmaşık olay örgüsü, 
sürprizleri, irili ufaklı 
şaşırtmacaları, ve en çok da cesur 
bir şekilde kullandığı baştaki asılsız 
geri dönüş sebebiyle bazı 
izleyicileri tedirgin etmiştir. Yolun 
yarısındayken açığa çıkmamış bir 
giz içeren az sayıdaki Hitchcock 
fi lminden biri olan SAHNE 
KORKUSU, i lgiyi başka yöne 
çeken bir filmdir. Haketmediği 
halde görmezden gelinen bu filmin 
büyük bir dikkat gerektirdiğine 
şüphe yoktur. Ama Hitchcock 

zaten her zaman o dikkati hak 
eder, ve filmden ne kadar tat 
aldığımız bu dikkatle orantıl ıdır. 
Keyif veren bir komikliği olan bu 
öykü, en ciddi düzlemde, romantik 
yanılsama üzerine Hitchcock'un 
bir diğer çeşitlemesidir. 

• On rhe lam from rhe police, 
Jonathan Cooper rakes refuge in 
rhe home of his former girlfriend 
Eve Gil l ,  an aspiring acring srudenr 
ar rhe Royal Academy of Dramaric 
Arr. Cooper has been sporred 
fleeing rhe scene of a erime, bur he 
claims rhar he's innocenr. He 
insisrs he is being framed for 
murdering rhe husband of acrress 
Cl1arlorre Inwood, who cook 
ad vancage of his infaruarion for her. 
Eve bel ieves Jonarhan's srory, bur 
knows rhar rhe police won 'r, so she 
decides ro play derecrive herself. 
She disguises herself as a maid , 
gains Charlorre's confıdence and 
wirh rhe help of a gemıine 
derecrive, Inspecror Wilfred Smith,  
nearly proves Charlotte was rhe 
murderer . . .  

Ser in rhe London rheaue world, 
TAGE FRIGHT roys wirh our 

norions of rhe dividing l ine berween 
reality and arrifıce. The safery 

currain of an English rhearer slowly 
rises under rhe credirs, reveal ing nor 
a srage ser, bur real-l ife London in 
ful l  morion; when rhe currain is 
fully raised, we're pirched ar once 
inro rhe acrion of rhe srory. 
Immediarely, rhen, rhe disri ncrions 
berween appearance and reality, 
berween rhearer life and srreer life, 
begin ro blur. As in Hirchcock's 
darker romances, appearances and 
idenriries slip and slide. Norhing is 
cerrain in rhe world of disguises, 
performances, marinees and 
rhearrical garden parries. One of 
Hirchcock's leasr appreciared works, 
ST AGE FRIGHT annoys some 
viewers because of irs complex plor, 
irs surprises, rwisrs, double rwisrs, 
and, most of all, by i rs bold use of 
an opening false flashback. One of 
rhe few Hirchcock fılms ro include a 
mysrery rhar isn'r revealed halfway 
through, ST AGE FRIGHT is a 
diverring piece. There's no doubr 
rhar this undeserved ly neglecred 
fı lm is demanding rhe most careful 
arrenrion - bur Hirchcock always 
deserves rhar arrenrion, and our 
enricl1menr derives proporrionarely. 
On irs mosr serious level, rhis 
leisurly comic rale is bur anorher 
Hirchcockian reflecrion on romantic 
i l lusion. 

Yönetmen Director: Alfred 
Hitchcock Senaryo Screenplay: 
Whitfield Cook, based 011 the novel 
"Mt�n Rmming" by Selıvy11}epson 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
\'(/i/kie Cooper Kurgu Edi ring: E. B. 

jarvis Müzik M us i c: Leighton L11cas 
Oyuncular Cast: Mar/me Dietrich, 

jane \Vyman, Michael \'(li/ding, 
Richard Todd. Alastttiı· Sim, Sybil 
Thomdike. Kay Walsh, Patricia 
Hitchcock Yapı mc ı Producer: 
Alfred Hitchwck Yapım Production 
Co.: Associated British, Firsı Natio11al 
Pict11re, \Varner Bros. Dünya 
Hakları World Rights: Warner 
Bros . .  135 \Vardo11r Street, Lo11do11 
W I V  4AP, ENGLAND: Phone: 44 
1 7 1  734 84 00: Fax: 44 1 7 1  43 7 95 
44 Kaynak Source: BFI, 21 Stephen 
Street, Londo11 \'(/ 1 P 2LN, 
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  255 14 
44: Fax: 44 171 580 75 03 
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ABD-KANADA USA-CANADA 

iTi RAF EDiYORUM 
I CONFESS 

• Quebec şehrinde, Vil lette adında 
bir avukat yerel Katelik kilisesinin 
bekçisi Otto Keller tarafından 
soyulur ve öldürülür. O gece 
kiliseye geç dönen ve kılık 
değiştirmek için aşırdığı kan lekeli 
rahip cübbesini çıkaran Keller, 
işlediği suçu dostu ve işvereni 
Peder Michael Logan'a itiraf eder. 
Vil lette'in bir süredir, şöhret sahibi 
bir siyasetçiyle evli olan Ruth 
Grandfort adındaki bir kadına şantaj 
yaptığı ortaya çıkar. Ruth Grandfort, 
Peder Logan'la, genç adam rahip 
olmadan ama (Logan bunu bilmez) 
kendisi evlendikten sonra romantik 
bir ilişki yaşamıştır ve katı Katelik 
Quebec'te böyle bir ilişkinin ortaya 
çıkması Grandfort'ların ve pederin 
ününü mahvedebilir. Iki çocuğun 
cinayetin işlendiği gece Villette'in 
evinden rahip cübbeli bir adamın 
çıktığını gördüklerini bildirmelerinin 
ardından, Peder Logan o sırada ne 
yaptığını kanıtlayamadığı için, bütün 
deliller onu işaret etmeye başlar. 
Rahip olarak yemini katilin kimliğini 
açıklamasına engel olur, ayrıca eski 
sevgilisini utandırmak istemediğinden 
duruşmada sessizliğini korur . . .  

1 902'de yazı lan bir oyundan 
uyarlanan ITIRAF EDIYORUM, 
dramatik gerilimini Katelik yasanın 
özel bir noktası üzerine kuruyor: 
bir rahip, günah çıkarma sırasında 
bir tövbekardan duyduğu hiçbir 
şeyi, (sebebi ne olursa olsun) hiçbir 
zaman açıklayamaz. Kilisede itiraf 
mührü denen bu yasak, hem 
toplumsal suçu hem de özel 
günahları kapsar. Her şeyden önce 
Hitchcock'un dostluğa ve güvene 
ihanet konulu fi lmlerinden biri olan 
ITIRAF EDIYORUM, onun ender 
gişe başarısızlıklarından biridir; halk 
itiraf mahremiyetine dair Katelik 
konuyu kabul edi lemez bulmuştur. 
Karışık ve karanlık bir havası olan 
film, yönetmenden beklenmedik 
şekilde ciddi ve mizahtan 
yoksundur. Drama ise, rahip 
suçlandığı ve cinayeti bir şekilde 
çözmesi gerektiği için, geleneksel 
Hitchcock gerilim motifine sahiptir. 
Ayrıca Kara Film unsurları da taşır 
ve bu durum özellikle yarım kalmış 
bir aşka duyulan özlem gibi bazı 
Kara Film temalarını vurgulayan 
geri dönüş sahnelerinde hissedilir. 

Izleyiciden talepkar ama sonuçta 
onu ödüllendiren bir çalışma olan 
bu filmin adı da birçok katmanda 
anlam bulur. 

• In the city ofQuebec, a lawyer 
named Vil lerte is robbed and killed 
by Otto Keller, the careraker of a 
local Catholic parish. Returning to 
the church Iate that night and 
removing the bloodstained cassock 
(the priest's black robe) he filched 
and wore as a disguise, Keller 
canfesses his erime to his friend and 
employer Father Michael Logan. As 
it happens, Villerre was 
blackmailing a woman named Ruth 
Grandforr, who is now married to a 
prominem politician bur who was 
romamically involved wirh Farher 
Logan before he was ordained but 
(and Logan didn'r know rhis) after 
her marriage; any public awateness 
of such prior imimacy would rarnish 
rhe relarionship of rhe Grandforrs 
and of the priesr in srernly Carholic 
Quebec. After two children come 
forward to report rhar sa w a man in 
priesr's garb leaving Villerre's house 
rhe nighr of rhe murder, and s ince 
Farher Logan can provide no 

adequate ali bi, rhe evidence is srrong 
againsr him. Bound by his priesrly 
commirmenr not to reveal rhe 

killer's idemity and unwil l ing to 
embarrass his former love, Logan 
mainrains his s ilence at the rrial . . .  

Based on a 1 902 play, I CONFESS 
bases i rs dramari c rensian on a 
specific poinr ofCarholic law: a 
priesr is forbidden ever to reveal to 
anyone (for any reason) w har he has 
heard from a penirenr during a rirual 
confession. This prohibirion, called 
rhe seal of confession in church 
cannons, includes both public erime 
and privare sin. I CONFESS, firsr of 
all anorher Hirchcock film abour rhe 
betrayal of friendshi p and confıdence, 
was one of Hitchcock's rare failures 
at rhe box-office - rhe general public 
found the Catholic concepr of 
confessional secrecy unacceprable. 
Tangled and tenebrous, rhe film has 
cerrain graviry and humorlessness 
uncharacrerisric of rhe director. The 
d rama has rhe rradirional 
Hirchcockian suspense morif, 
apparenr in rhe basic plor in which 
rhe priesr is framed and musr resolve 
rhe murder. Film Noir elemems are 
also presem, apparem in rhe 
flashback scenes whiclı srress Noir 
rhemes of unfufılled romantic 

nosralgia. The rirle of rhis 
demanding but rewarding film is 
also mulrivalem. 

Yönetmen Director: Alfred 
Hitchcock Senaryo Editing: Geoı·ge 
Tabori & \'(/i/liam A rchibtt!d, based on 
the play "N os Deux Comciences" by 
Paul Anthe/me Görüntü Yön. 
Cinematography: Robert Burks 
Kurgu Editing: I?udi Fehr Müzik 
Music: Dimitri Tiomkin Oyuncular 
Cast: MolltgonteıJ• Clift, An11e Baxter. 
Karl Ma/den, Roger Damı. O. E. Ham. 
Do/Iy Haas. Bria11 Aheı·11e Yapı m 
Production Co.: \Y/amer Bros . . First 
Natio11al Picltm Kaynak Source: 
BFI. 21 Stephen St•·eet, Lo11don \f/1 P 
2LN. ENGLAND; Pho11e: 44 1 7 1  
255 1 4  44: Fax: 4 4  1 7 1  580 75  03 
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ABD USA 

TEHLiKELi ADAM 
THE MAN WHO KNEW TOO MUCH 

• Eşi Jo ve oğlu Hank'le Fas'ta 
tatile çıkmış bir Amerikalı olan Dr. 
Ben McKenna, dost caniısı Ingiliz 
çift Bay ve Bayan Drayton ile Louis 
Bernard adlı esrarengiz bir 
Fransızla tanışır. Bemard'ın bir 
Marakeş pazarında suikaste 
uğrayışına tanık olurlar; adam 
ölmeden önce Ben'in kulağına, bir 
Fransız istihbarat ajanı olduğunu ve 
Londra'da yabancı bir diplematın 
öldürüleceğini fısıldar. Aslında bir 
casus şebekesinin üyeleri olan 
Drayton'lar, McKenna çiftinin 
sessiz kalmasını sağlamak için 
oğullarını kaçırırlar. Ben ve Joe, 
çocuklarını kaçıranların izini 
sürmek için Londra'ya gelir, onları 
küçük bir kilisede ayin yaparken 
bulur. Suikast, bir kantatın çalınışı 
sırasında Albert Hall'da 
yapı lacaktır; katil, silah sesi 
duyulmasın diye tam müziğin 
zillere vurulmasını gerektirdiği 
anda ateş edecektir . . .  

TEHLIKELI ADAM'ın ilk versiyonu 
Alfred Hitchcock için uluslararası 
bir "atıl ım" fi lmi olmuş, onu sadece 
kendi ülkesinin yetenekli bir 
yönetmeniyken dünyanın dört 
bucağında herkesin tanıdığı bir isim 
haline getirmişti. Fi lmin 1 956'daki 
bu tekrar yapımının, 1 934 tarihl i 
özgün eserden üstün olup olmadığı 
tartışması halen sürmektedir. 
Hitchcock ise, iki filmini 
karşılaştırırken, "ilk versiyon 
yetenekli bir amatörün işi, ikincisi 
ise bir profesyonel tarafından 
yapılmış diyelim" demişti. ilk film 
rahat bir espriye ve bir tür nahoş 
kayıtsızlığa sahipken, tekrar yapım 
sadece teknik kotarılışı açısından 
değil, karakterleriyle temalarının 
karmaşıklığı, ve hepsinden 
önemlisi, duyguların derinliği ve 
dolaysızlığı nedeniyle daha zengin 
bir filmdir. Hitchcock'un en sıcak 
filmi sayılabilecek olan, gerçekten 
sevgi dolu TEHLiKELi ADAM'ın 
yeni versiyonunun süresi ilki gibi 
74 dakika değil, tam iki saattir. 
Yönetmen filmin ünlü Albert Hall 
bölümünü hatırı sayıl ır ölçüde 
uzatmış; "katıksız sinema" dediği 
şeyi doludizgin gerçekleştiren, tek 
kelimenin edilmediği 1 24 plandan 
oluşan bir sekansa dönüştürmüştür. 
Hitchcock tekrar yapımın tümünü 

canlı, olgunlaşmış bir verimiilikle 
yönetmiş, daha karizmatik 
yıldızlardan yararianmış ve favori 
konusu olan hiç ilgileri bulunmayan 
sansasyonel olayların göbeğine 
savrulmuş masum insanlar üzerine 
bir başka ustaişi gerilim filmini 
ortaya çıkarmıştır. 

• Dr. Ben McKenna, an American 
on holiday in Morocco wirh his wife 
]o and young son Hank, become 
acquaimed wirh Mr. and Mrs. 
Draywn, a friendly English couple, 
and a mysrerious Frenchman, Louis 
Bernard. They wirness rhe 
assassination of Bemard in rhe 
Marrakesh market; before dying rhe 
man whispers w Ben rhar he is a 
French intelligence agem and dıar a 
foreign diplarnar is w be murdered 
in London. To ensure rhe couple's 
sitence rhe Draywns, who are 
members of a spy-ring, abducr rheir 
son. Ben and Jo travel w London w 
uack down the kidnappers and find 
rhem conducring services in a smail 
chapel. The assassination is w rake 
place in rhe Alberr Hall during a 
performance of a camara; w drown 
rhe sound of rhe shor, rhe kil ler is 
w fire at rhe precise mornem when 
rhe score calls for a clash of 
cymbals . . .  

The firsr version of THE MAN WHO 
KNEW TOO MUCH proved w be 
rhe imernarional "breakrhrough" film 
for Alfred Hirchcock, transforming 
him from merely a ralemed domesric 
filmmaker w a worldwide househotel 
name. The debare srill rages as w 
w herher his 1 956 remake of rhe film 
is superior w rhe 1 934 original. "Ler' s 
say rhar rhe firsr version is rhe work 
of a ralemed amareur and rhe second 
was made by a professional", said 
Hirchcock, comparing his two films. 
Where rhe firsr version had an easy 
wir and a kind of grimy nonchalance, 
rhe remake is a richer film - nor only 
in rechnical execurion, bur also in rhe 
complexiry of irs characrers and 
themes and, mosr of al l,  in rhe deprh 
anel direcrness of irs emorion. 
Arguably Hirchcock's warmesr film, 
really full of love, rhe new version 
runs for rwo hours as opposed w 7 4 
minures. Hirchcock considerably 
expandecl rhe Alberr Hall episode, a 
wordless rwelve-minure, 1 24-shor 
sequence which gives full scope w 
whar rhe direcwr called "pure cinema". 
Hirchcock directeel rhe whole remake 
with brisk, mellowed efficiency, used 
more charismaric stars and made an 
experr ehriller based on his favorire 
principle of innocem passers-by thrown 
i mo rhe midsr of sensarianal evenrs. 

Yönetmen Director: Alfred 
Hitrhrock Senaryo Screen play: 

John Michael Ha) ts. based on a SIOI) b) 
Charles Bumelf & O. B. \flyndham 
Leu·is Görüntü Yön. 
Cinematography: l?obert B11rks 
Kurgu Editing: George Tomasini 
Müzik Music: Benıard Herrmann 
Oyuncular Cast:}ames Stewart, 
Doris Day. Christopheı· 0/stm. Bemard 
Mi/es, Bremi<ı de Banzie. l?eggie 

alder. Daniel Gelin Yapımcı 
Producer: Alfred Hitdxock Yapım 
Production Co.: Paramomu Pirtures. 
Filwite Prod11rtiom Uniı'trsal Dünya 
Hakları World Rights: U IP. 
Mortilller Ho11se. 3 7-4 1 Mortilller 
Street. London If!/ A 2} L. 
ENGLA '0: Phom: 44 1 7 1  636 1 6  
5 5 : Fax: 44 1 7 1 636 4 1 1 8 Kaynak 
Source: BFI. 21 Stephen Strett. 
London If! IP 2LN, ENGLAND: 
Phone: 44 1 7 1  255 14 44: Fax: 44 
1 7 1  580 75 03 

1956 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 120' 
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ABD USA 

LEKELi ADAM 
THE WRONG MAN 

• Ocak, 1 953. Mutlu bir evl i l iği 
ve Stork Club'da iyi bir işi olan 
müzisyen Christopher Emmanuel 
Balestrero'nun yaşamı, eşinin dişçi 
faturalarını ödemek amacıyla onun 
yaşam sigortası poliçesinden borç 
almak üzere sigorta ofisine 
gittiğinde altüst olur. Memurlardan 
biri, Balestrero'yu önceki gün orayı 
soyan kişi olarak teşhis eder. Bu 
ve buna ek birkaç küçük delil , 
Balestrero'nun tutuklanmasına yol 
açar. Kesinlikle masum olmasına 
karşın, suçun işlendiği gün nerede 
olduğuna dair hiçbir kanıt 
sunamaz. Genç avukat Frank 
O'Connor müvekki l ine yardım 
etmek iç in elinden geleni yapar, 
ama "küçük adam"ın çıkarına 
hizmet etmek için tasarlanmamış, 
umarsız bir yargı sistemiyle karşı 
karşıyadır. Bu arada, Balestrero'nun 
karısı da duygusal olarak sarsı l ır 
ve bir s inir krizine girer . . .  

Hitchcock'un da fi lmin başında 
bildirdiği gibi (fılmlerinde konuştuğu 
tek sahne budur), LEKELI ADAM 
yaşanmış gerçek bir öykü üzerine 
kuruludur. Ancak, yönetmenin 
önceki fi lmlerinin renginden, 
mizahından ve üsiGbundan yoksun, 
"cinema verite" dokusuna sahip 
bir fi lm olduğundan, takdir  
edi lmemiş ve hak etmediği şekilde 
görmezden gel inmiştir. Senaryo 
davanın gerçekleri üzerine kurulu 
olduğundan ve öykü büyük ölçüde 
New Y ork'ta, Manhattan ve 
Queens'de çekildiğinden, birçok 
eleştirmen ve izleyici LEKELI 
ADAM'ın bir tür sapma, 
H itchcock'un filmlerinin 1 954'ten 
itibaren giderek artan 
karmaşıklığından çıkmak amacıyla 
çeki lmiş basit bir film olduğunu  
düşünerek onu  önemsememişti. 
Ama bu film asl ında yönetmenin 
kariyerinde mantığa son derece 
uygun bir gelişme gibi görülebilir, 
çünkü Hitchcock masumiyetini 
kanıtlamaya çalışan adam motifine 
her zaman çok ilgi duymuştur. 
"Tehlikeli Adam", yabancı bir 
ülkede ayakta kalmaya çalışan bir 
aileyi gösterip baskı altındaki evli 
kadının narin duygusal dengesini 
incelerken, Kafkavari LEKELI 
ADAM da tamamen aynı temanın 
şehirde geçen bir çeşitlemesidir; 

aynı tehlikeler (casuslardan değil, 
modern yaşamın kaosu ile yarattığı 
baskıdan ve hasta bir yasal 
mekanizmadan gelen tehlikeler) 
bu kez anavatanda ortaya çıkar ve 
sevgi dolu bir kadın olan annenin 
duyguları bir kez daha ilgin in 
merkezine dönüşür. 

• January 1 95 3 .  Happily married 
and gainfully employed ar rhe 
Srork Club, nıusician Chrisropher 
Emmanuel Balesrrero's l ife rakes a 
disasrrous rum when he goes ro an 
insurance office, hoping ro borrow 
on his wife's l ife insurance policy i n  
order ro pay her denral b i  lls .  One of 
rhe girls in rhe office spors 
Balesrrero, idenrifying him as rhe 
man who robbed rhe office a day or 
so earlier. This, and a few scarrered 
birs of circumsranrial evidence, 
lead ro Balesrrero's arresr. Though 
he's absolurely innocenr, he can 
offer no proof of his whereabours 
rhe day of rhe erime. Young lawyer 
Frank O'Connor does his besr ro 
help his clienr, bur he's up againsr 
an indifferenr judicial sysrem rhar 
isn'r ser up ro benefir rhe " l i rrle 
man". Meanwhile, Balesrrero's wife 
Rose beconıes enıorionally 
unhinged, leading ro a complere 
nervous breakdown . . .  

THE WRONG MAN is based on a 
rrue srory, as Hirchcock himself 
announces in a brief pre-credi r  
sequence (rhe only rime he  acrually 
spoke in any of his fılms), and because 
ir has rhe rexrure of cine ma verin§, 
lacking rhe color, humor and sryle of 
his preceding picrures, ir's been a 
such unappreciared and unfairly 
neglecred fi lm. Because rhe scenario 
was based on rhe facrs of rhe case and 
rhe narrarive was fılmed mosrly ar rhe 
acrual si res, many crirics and viewers 
dismissed ir as an anomaly, a simplisric 
disrmcrion in rhe increasing complexiry 
of Hirchcock's fılms from 1 954. Bur 
ir seems in facr a perfecrly logical 
developmenr, for rhe direcror was 
ever fascinared by rhe mor if of a man 
rrying ro esrablish his innocence of a 
erime. Whereas "The Man Who 
Knew Too Much" delineared rhe 
rrear ro family srabiliry abroad and 
examined rhe renuous emorional 
srabiliry of a wife u nder pressure, rhe 
Kafkaesque THE WRONG MAN 
offers an urban rrearmenr of exacrly 
rhe same rheme; idencical dangers -
oor from spies bm from rhe chaos 
and compressian of modern living 
and a d iseased !ega! machinery - lurk 

righr ar home, and once again rhe 
emorions of a loving w i fe and morher 
are very much ar rhe cenrer of concern. 

Yönetmen Director: Alfred 
Hitchrock Senaryo Edi ring: 
Maxıt�/1 Anderson & Angm MacPhail. 
based on tm story• "'Tm Tme Story of 
Christopher Emmanuel Balestrero'" by 
Maxwell Anderson Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Rowt Burks 
Kurgu Edi ring: Grorge Tomasini 
Müzik Music: Bernard Herrmamı 
Oyuncular Cas ı: Henri Fonda. Vera 
Mi/es, A mhony Quayle, Esther 
Minciotti, Haroldj. Stone,john 
Heldabrand, Doreen L.ang, L.aurinda 
Barrett Yapı m Producıion Co.: 
\Yiar11er Bros . .  First National Picture 
Kaynak Source: BFI, 2 1  Stephen 
Street. London \YI/ P 2LN. 
ENGLAND: Phone: 44 1 7 1  255 1 4  
44: Fax: 4 4  1 7 1  580 7 5  03 

1 956 1 3 5 mm. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 1 26'  
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ABD USA 

H l RSlZ KIZ 
MARNIE 

• Herkesin Marnie dediği 
Margaret Edgar, adını ve 
görünüşünü değiştirerek işten işe 
geçen bir kleptomandır. Kızı daha 
önceki kısa bir iş karşılaşmasından 
tanıyan kitap yayımcısı Mark 
Rutland ona iş verir. Marnie 
adamın aşıkane ilgisini görmezden 
gel i r  ve şirketin in kasasından 
ald ığı büyük miktarda parayla 
ortadan kaybolur. Mark paranın 
kaybolduğunu fark eder, yerine 
koyar, sonra da Marnie'yi bulur. 
Şantajla onu evlil iğe zorlar, ancak 
evlenince kızın hastalık 
derecesinde frijit olduğunu ve bir 
erkeğin ona dokunmasına 
tahammül edemediğini fark eder. 
Onun elinde olmayan hırsızlıkları 
i le cinsel kafa karışıklığın ın iki l i  
esrarını çözmeye çalışan Mark, 
Marnie'nin annesi Bernice'i bulur. 
Anne ile kızın n ihai karşı karşıya 
gelişi, sorunların nedenini ortaya 
çıkaracaktır . . .  

Gösterime ilk girdiğinde "hayal 
kırıklığı yaratan" ve Hitchcock'a 
"layık olmayan" bir çaba diye 
mahküm edilen H lRSlZ KIZ o 
günden bugüne önem 
kazanmıştır. Yine de, büyüleyici 
olsa bile, Hitchcock'un en iyi 
filmleri arasında yer almayan bir 
eser olarak kabul edil ir. Filmde 
bulunan kusurlardan biri, stüdyo 
setlerin in entipüftenliği ve 
yapaylığıydı; gariptir ki bu 
görünürdeki "dikkatsizlik", 
Hitchcock'un sürekli kılmaya 
çalıştığı huzursuz, tedirgin edici 
ruh hal ine katkıda bulunur. 
Çocuksu yetişkinl ik üzerine 
karmaşık, akıldan çıkmaz bir 
mesel olan H lRSlZ KIZ, 
kimilerinin iddiasının aksine, 
parlak ve yüzeysel bir psikodram 
değildir. Hitchcock filmlerinde 
duygu, özellikle burada ana-kızın 
karşı lıklı sevgi itiraflarında olduğu 
biçimde, çıplak haliyle çok ender 
ortaya çıkar ve bunun, yani 
yönetmenden hiç beklenmeyecek 
bir tonun, onca eleştirmenin bu 
filmi tümüyle reddetmesinin 
nedenlerinden biri olduğu 
düşünülebil ir. H itchcock'un 
sinema aracılığıyla son duygusal 
bi ldirisini sunduğu film 
sayı labilecek H lRSlZ KIZ'a, 

anı ların şifa bulması üzerine bir 
meditasyon demek de yanlış 
olmaz. Bu fi lmin ardından gelecek 
hiçbir filmde H lRSlZ KIZ'ın duygu 
bütünlüğü, açık sevecenliği ya da 
katıks ız şi iri yoktur. Öncelikle 
kendinle uzlaşma hakkındaki bu 
film, besbelli k i  usta yönetmeni 
için son derece kişisel bir 
çalışmadır. 

• Margarer Edgar, who is called 
Marnie, is a compulsive rhief who 
moves from job ro job, changing 
her name and appearance. When 
she's hired by book publisher Mark 
R urland, who recognizes her from a 
previous brief business encounrer, 
she ignores his amorous arrenrions 
and vanishes wirh a large sumof 
cash from his company' s safe. Mark 
discovers and balances rhe loss and 
rhen finds Marnie. He blackmails 
her i nto marriage, only ro discover 
rhar she is also parhologically frigid 
and cannot srand ro be touched by 
any man. In an artempr to solve rhe 
dua! mystery of her compulsive 
chefes and her sexual confusion, 
Mark finds Marnie's morher 
Bernice, and in a fina! 
confroncacion becween morher and 
daughter it emerges the cause of 
che troubles . . .  

Condemned as being a "disappointing" 
and "unworthy" Hitchcock effort at 
the time of ics release, MARNIE has 
si nce grown in stature; it is scill 
considered a lesser Hitchcock, bur a 
fascinating one. Among rhe crirical 
carps aimed at rhe film was the 
complainc that the studio-bound sers 
were tacky and arrificial; curiously, 
rhis seeming "carelessness" adds ro 
rhe queasy, off-seccing mood that 
Hitchcock endeavored to suscain. A 
complex, hauncing parable about 
childish adulrhood, MARNIE is nor 
at all che lurid, facile psychodrama as 
some have maincained. Seldom is 
such emotion, as in the fina! sequence 
with morher and daughrer's mu tual 
confession of love, nakedly presented 
in Hitchcock's films, and ir's hard 
nor to rhink that this, too is one of 
the reasons MARNIE was flatly 
rejected by many critics. Arguably 
Hitchcock made his last emorional 
sraremenc on film with MARNIE 
which mighc quite accuracely be 
called a mediration on rhe heal ing of 
memories. N one of Hitchcock's 
following films has the wholeness of 
feeling, rhe overr tenderness or the 
sheer poetry of MARNIE. Above all 
a film about coming ro rerms wirh 
oneself, ir was eleari y a very personal 
work for rhe master director. 

Yönetmen Director: Alfred 
Hitchcock Senaryo Screenplay:jay 
Pre.rson Alien, based on the novel by 
\Yiimton Graham Görüntü Yön. 
Cinemarography: Robert Burks 
Kurgu Edi ring: George Tomasini 
Müzik Music: Bemard Herrmamı 
Oyuncular Cast: Tippi Hedren, 
Sean Connery, Diane Baker1 Louise 
Latham, Martin Gabel, Bob Sweeney, 
Alan Napier, Mariette H art/ey, Edith 
Evaııson Yapımcı Producer: Alfi'ed 
Hitchcock Yapım Production Co.: 
Univet·sal Dünya Hakları World 
Rights: U IP, Mortilller House, 3 7-4 1 
Morlimer Street, London \YI/ A 2}L. 
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  636 1 6  
55 ; Fax: 44 1 7 1 636 4 1  i S Kaynak 
Source: BFI, 21 Stephen Street, 
London iYI IP  2LN, ENGLAND; 
Phorıe: 44 1 7  7 255 14 44; Fax: 44 
1 7 1  580 75 03 

1 964 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 30' 
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TÜRKiYE TURKEY 

YI LMAZ GÜNEY 

• Meslek hayatı her ne kadar 
siyasi etkinliklerinden dolayı bir 
dizi tutuklamayla bölünmüş de 
olsa, Yı lmaz Güney pek çok kişiye 
göre Türkiye'yi en iyi temsil eden, 
Türkiye'nin en etkili fi lm 
yönetmenidir. Sanatçının yaşamı 
da bütün fi lmleri kadar dramatikti. 
Güney' in adını en iyi duyuran 
fi lmlerinin yapım yöntemleri ve 
hatta anlamı, yapıldıkları zorlu 
koşullarla ayrılmaz bir şekilde 
bağlantı l ıdır. Güney ve yapıtları, 
1 98 1  'de Türkiye'de hapisten 
kaçışı ve bir sonraki yıl Cannes 
Film Festivali'nde, büyük ödülü 
paylaşan "Yol" için yazdığı 
otobiyografik senaryoyla 
"keşfedil işi"ne kadar ülkesinin 
dışında hiç tanınmıyordu. 

1 Mart 1 937'de Türkiye'nin 
güneyinde, Adana yakınlarındaki 
bir köyde doğdu. Asıl adı Yılmaz 
Pütün'dür. Bir tarım işçisinin 
oğluydu. Üniversitede öğrenim 
görürken çalışarak geçimini 
sağladı, Ankara'da Hukuk, 
Istanbul'da Ekonomi okudu. 
1 958'de i lk kısa öykülerini 
yayınladı ve aynı yıl kendini 
sinemacılığın içinde bulup 
senarist, yönetmen yardımcısı ve 
oyuncu olarak yönetmen Atıf 
Yılmaz'la çalıştı. Türk stüdyo 
sistemi Yeşilçam güçlendikçe, 
içlerinde Atıf Yılmaz'ın da 
bulunduğu bir avuç yönetmen 
sinemayı halkın sorunlarına 
değinmek için bir araç olarak 
kullanmaya başladı. Daha önce 
Türk sinema salonlarında sadece 
devletin onayladığı melodramlar, 
savaş filmleri ve oyun uyarlamaları 
gösterilmişti; ama bu yeni 
sinemacılar beyazperdeyi daha 
sanatsal, kişisel ve bell i bir amaç 
güden fi lmlerle doldurmaya 
başladılar. Genç Türk 
Sineması'ndan çıkan en popüler 
isim Yılmaz Güney'di. Batı 
sinemasını çok az izlemiş 
olmasına karşın, sıradan 
fantezilere alıştırılmış bir ülkeye 
gerçekçi l ik getiren Güney, Türk 
sinemasında devrimci bir güçtü. 

Güney aslında ticari sinemaya 
1 963'te, kahramanl ık üzerine 
melodramlar yazarak ve bu 
fi lmlerde oynayarak adım attı. 

Çok geçmeden, senede 
neredeyse 20 fi lmde boy 
göstermeye başladı, ve "Çirkin 
Kral" lakabını alan bu sert 
görünüşlü genç adam, Türkiye'nin 
en popüler aktörü oldu. Güney, 
geleneksel anlamıyla bir sinema 
yıldızını� ötesinde, b ir efsane, 
kederinde ve amansız intikam 
arayışında fakirler i le ezilenlerin 
kendi yaşamlarını ve isteklerini 
gördüğü bir figür haline geldi. 
Halkına ve onların yaşayışına 
inanan, üstelik toplumsal değişime 
kendini adamış bir sanatçıydı o. 
1 960'1ar Türkiye'ye bazı siyasi 
reformlar getirdiyse de, Güney 
1 96 1  'de "komünist" bir roman 
yazma suçundan 1 8  ay hapse 
mahkum edildi. Bunu izleyen 
yıl larda ülkenin siyasi durumu ve 
Güney'in yetki li lerle ilişkisi 
giderek daha da gerginleşti. 

Türk sinema endüstrisinin 
tepesindeki yı ldız konumuyla 
yetinmeyen Güney, 1 966'da "At, 
Avrat, Silah"la kendi fi lmlerini 
yönetmeye başladı, 1 968'de kendi 
yapım şirketi Güney Fi lmcil ik' i  
kurdu. Ancak 1 970'e dek kendine 
has, olgun bir üslup geliştiremedi. 
Yönettiği filmler i lk hit'lerini 
andıran ticari yapımlardı. 
1 970'1erin başı yeni bir yaratıcıl ık 
patlamasına tanıklık etti ve Güney 
dikkatin i  toplumsal bil ince sahip 
konulara yöneltti. Bunu izleyen 
b irkaç yıl boyunca çektiği fi lmierin 
adları Türk halkının duygularını 
yansıtır: "Umut" ( 1 970); "Acı" 
( 1 97 1  ) ;  "Umutsuzlar" ( 1 97 1  ); 
"Ağıt" ( 1 972). "Umut"ta yoksul 
ve pejmürde bir arabacı gizli bir 
hazineyi bulma düşleriyle ailesini 
bırakır ve deli l ikle son bulan bir 
arayışa koyulur. "Ağıt"ta kırsal bir 
eşkiya-kaçakçı, uğurlarına riske 
girdiği hain orta sınıf girişimcilerin 
ihanetine uğrar ve kim olduğu 
bil inmeyen, eli silahlı bir mi l is 
tarafından (bazen Sergio 
Leone'nin Westernlerini andırır 
etkileyici görüntüler eşliğinde) izi 
sürülür. 

1 972'den sonra, Güney yaşamının 
büyük bölümünü hapiste 
geçirecekti. Yetkililerin gözünde 
aklanmadığı için, Türkiye'de bir 
yazar, oyuncu ve sinemacı olarak 

ne kadar popüler olduğu göz 
önüne alınmadan etkinliklerinin 
önünün tıkanması için gayret 
gösterildi. Anarşist oldukları 
gerekçesiyle polis tarafından 
aranan öğrencileri barındırmak 
suçundan tutuklanan Güney, 
1 975'te tamamiayacağı 
"Zavallılar"ın ön-yapım sürecinde, 
ve 1 974'te asistanı Şerif Gören'in 
tamamladığı "Endişe"yi bitirmeden, 
hapse atıldı. Bu, sonraki on yıl 
boyunca Gören'in severek yaptığı 
bir görev oldu ve Güney'in demir 
parmaklıkların arkasında yazdığı 
birçok senaryoyu çekti. 1 974'te 
genel afla hapisten çıkan Güney, 
aynı yıl en ilginç fi lmlerinden biri 
olan "Arkadaş"ı tamamladı. Bu 
filmde Güney ironik bakışını 
fakirler ve ihtiyaç sahiplerinden 
burjuvaziye yöneltiyordu: Eski bir 
siyasi eylemcinin, artık zengin olan 
eski bir arkadaşının evini ziyareti, 
arkadaşının ailesinde gerginliklere 
yol açar, kahramanı da intihara 
sürükler. Güney'in filmlerin in 
karanlık gerçekçiliği popüler Türk 
sinemasının tercih ettiği mülayim 
melodramlarla bir tezat 
oluşturuyordu. Yalnızca birkaç ay 
sonra Güney kendini yeniden 
hapiste buldu. Bu defa, bir yargıcı 
vurduğu iddia edi liyordu. 24 yıl 
hapse mahkum edildi. Ama bu bile 
meslek yaşamına nokta koyamadı. 



I 29 Güney, hapiste olduğu dönem 
boyunca, dış dünyayla temasını 
sürdürdü ve hem ülkedeki 
popülerliliği, hem de kısa ömürlü 

Ecevit hükümetinin nispeten 
liberal e,!!i l imleri sayesinde, her 
ne kadar vekaleten de olsa, 
hapisten birkaç film daha 
yapmasına müsaade edildi . 
Talimatiarına uyacaklarına 
güvendiği yönetmenler olan Şerif 
Gören ve Zeki Ökten'e son 
derece detaylı senaryolar 
gönderiyordu. Güney'in en 
başarı l ı  senaryoları olan "Sürü" 
ve "Düşman", Zeki Ökten 
tarafından yöneti ldL 
Koyunculukla ugraşan bir ailenin 
Ankara'ya deseansı yolculuğu 
s ırasındaki dağı l ış ın ı anlatan 
"Sürü", köylülerin ataerkil, batıl 
inançla dolu yaşantı ların ı  ve 
bürokrasin in yozlaşmasını 
duygusall ıktan uzak bir bakış 
açısıyla ele alır. "Düşman" ise 
yoksul luk ve cehaletin bir evl i l ik 
üzerindeki yıkıcı etkisini inceler. 
1 980'deki askeri darbenin 
ardından, Güney'in tüm filmleri 
gibi "Sürü" ve "Düşman" da 
Türkiye'de yasaklandı .  

Güney, Isparta'daki hapishaneden 
9 Ekim 1 98 1  'de izne çıktıktan 
sonra geri dönmedi ve yurtdışına 
kaçıp önce lsviçre'ye gitti, sonra 
da Fransa'ya yerleşti. Yine Şerif 
Gören tarafından yönetilen ve 
kurgusunu Güney'in sürgünde 
yaptığı "Yol", 1 982'de Cannes 
Film Festivali'nde En Iyi Film 
Ödülü'nü paylaştı. 1 7  yıllık bir 
yasağın ardından kısa süre önce 
Türkiye'de gösterime giren "Yol", 
bütün ülkeyi bir hapishane olarak 
görüyordu: bir haftalık izne çıkan 
beş mahkum, feodal yoksul lugun, 
nefretin ve bağnazlığın Türkiye'yi 
şiddet dolu bir ortaçağ 
ahlakçılığına mahkum ettiğini 
keşfederler; zinada bulunan 
kadınlar hayvanlar gibi kafese 
konur, hatta öldürülürler, Kürt 
köylüler ordu tarafından ezilir. 
Güney'in karanlık, basit ve güçlü 
öyküleri, köylü yaşamının 
geleneklerini asla göklere 
çıkarmaz, ancak onların 
umursamaz bir yönetim 
tarafından nasıl bodur bırakıldığını 
gösterir. 

Güney 1 983'te yönetmenliğe geri 
döndü. O yıl Fransa'da, Fransız 
hükümetinin işbirligi ve maddi 
desteğiyle çektiği son filmi "Le 
mur 1 Duvar" da hapisteki 

çocukların acımasız öyküsünü 
anlattı. "Duvar", 1 976'da 
Ankara'daki hapishane 
ayaklanmasına yol açan olayların 
dramatik bir yeniden inşasıydı. 
Her ne kadar şiddetin çoğu 
perdenin dışında kalsa da, 
saldırganlığı ve acıyı gösteren 
salınelerin sürekli tekrarı, fı lmin 
gücünü azaltmıştı. Gene de 
Güney, hapishane yaşamının 
küçültücülüğünü ve eziciliğini 
yansıtan usandırıcı l ığı 
vurgulayarak melodramatik 
klişeden kaçınıyor ve Faşizm'in 
güçlerince idare ve hapsedi ldiğin i  
düşündüğü bir toplumun 
inandırıcı bir mikro model ini 
yaratıyordu. 

O dönemde Türkiye'de Güney'in 
adı bile ağıza alınamıyordu; 
yönettigi ya da rol aldıgı filmierin 
çoğuna el konmuş, hatta iddialara 
göre bunlar yakı l ıp kül olmuştu; 
onun hakkında yazı yazmak bile 
yasaktı. Yılmaz Güney, trajik bir 
şekilde, yıllar sonra yönettiği i lk 
fi lm olan "Duvar"ın gösterime 
girmesinden kısa bir süre sonra, 
9 Eylül 1 984'te Paris'te kanserden 
öldü. "Yol"un ve "Duvar"ın 
büyük uluslararası başarısına 
karşın, Güney sonuçta Türk halkı 
için film yapan bir yönetmendi; 
yaşamının sonunda yurdundaki 
seyircisinden ayrılmak zorunda 
kalması, onun için hapiste 
geçirdiği yıl lardan daha zor 
katlanı l ır bir durum sayı labi l irdi .  
Türkiye'ye bir daha dönebilmesi 
pek muhtemel deği ldi ; ama sosyo
politik adaletsizl iğe karşı 
duyarlılığı, ve bunu yalın bir 
güzell iğe sahip görüntülerle 
çarpıcı bir şekilde ifade edebilme 
yeteneği, birçok sinema 
eleştirmeninin onun sürgünde bile 
çok büyük bir yönetmen olacağını 
düşünmesine yol açmıştır. 
Geoff Andr w 

• Though his career was inrerrupred 
by a series of arresr for po! irical 
activities, Yılmaz Güney is 
considered by many as Turkey's most 
represenrarive and influenrial film 
director. His life was fully as 
dramaric as any of his films. The 
producrion merhods and indeed, the 
meaning of rhe fılms for which 
Güney remains best known, are 
inexrricably connecred ro the 
rroubled circumsrance of rheir 
making. Güney and his work were 
almosr emirely unknown outside of 
his hometand unril his 1 98 1  escape 
from imprisonmenr in Turkey and 

his "discovery" rhe fallawing year ar 
the Cannes Film Festival for his 
aurobiographical screenplay for "Yol", 
rhe fesrival's grand prize co-winner. 

He was born Yı lmaz Pürün in a 

vii iage near Adana in Southern 
Turkey, on March l sr, 1 937.  The 
son of a rural worker, he supporred 
himself through studies ar 
university, Law in Ankara and 

Economics in Istanbul .  In 1 958 he 

published h is firsr shorr srories and 
rhar same year he founcl himself 
acrively involved in  filmmaking, 
working wir h direcror Arıf Yılmaz 

as scriprwrirer, assistane d i rector, 
and acror. As Yeşilçam, rhe 
Turkish studio system, grew in  
srrengrh, a handful of clirecrors, 

including Arıf Yılmaz, began ro 

use the cinema as a means of 
addressing the problems of the 
people. Only srate-sanctioned 
meloclramas, war fi lms and play 
aclaprarions had previously playeel 

in Turkish rhearers, bur rhese new 
fi i m makers began ro fi ll the screens 
wirh more arrisric, personal and 
relavanr picrures of Turkish l ife. 
The most popular name ro emerge 
from rhe Young Turkish Cinema 
was rhar of Yılmaz Güney. He was 
a revolurionary force in Turkish 
c inema, bringing real ism ro a 
counrry weaned on roı,ı r ine 
fanrasies, even rhough he had seen 

very l i rrle Wesrern cinema. 

Güney really began his career in  
commercial cinema in 1 963, 
wriring and srarring in heroic 

melodramas. He soan began 

appearing in as many as 20 fi lms a 

year, and rhar gruff-looking young 

man, nicknameel "Çirkin Kral" (The 
U giy King), became Turkey's most 
popular acror. More rhan a film srar 
in rhe convenrional sense, Güney 
became somerhing of a popular 

myrh, a figure in whose suffering 
anel rurhless quesr for vengeance, 

che poor and oppressed co u id see 
rheir l ives and aspirarions reflecrecl. 
Here was an arrisr who bel ieved in 
his people anel rheir way of l ife, as 
well as being personally commitreel 
ro social change. Alrhough rhe early 

1 960s broughr same pal irical 
reform ro Turkey, Güney was 
imprisonecl in 1 96 1  for 1 8  monrhs 
for publishing a "communisr" novel. 

The counrry's palirical siruarian and 

Güney's relar ionship wirh the 
aurhoriries only became more rense 
in rhe ensuing years. 



130 Not conrenr wirh his srar srarus 
arop the Turkish film indusrry, 
Güney began directing his own 
picrures in  1 966 wirh "The Horse, 

the Woman, the Gun" and, by 

1 968, had formed his own 
producrion company, Güney 
Filmcil ik.  or unril 1 970 however, 

d id he develop a marure sryle of his 

own.  The firsr fi lms he direcred 
were in the same commercial 
rradirion as his early hits. However, 
the early 1 970s saw a fresh burst of 
creariviry and Güney turned his 
arrenrion ro socially conscious 

subjecrs. Over the next few years, 
che ritles of his fi lms mi rrored the 
feelings of che Turkish people: 

"Umut 1 Hope" ( 1 970); "Acı / 

Pain" ( 1 97 1 ); "U mutsuzlar 1 The 
Hopeless Ones" ( 1 97 1 ); "Ağıt 1 
Elegy" ( 1 972). In "Hope" a down
ar-lıeel cab-driver dreams of 
finding hidden rreasure, leaves his 
family and embarks upon a search 
that ends in madness. In "Elegy", a 

rural bandir-smuggler is betrayed 

by the rreacherous, middle-class 

enrrepreneurs for whom he takes 

risks, having been hounded (in 
srarkly deamaric images sometimes 
reminiscenr of rhe Wesrerns of 
Leone) by a faceless, gun-roring 
militia. 

Afrer 1 972, Güney would spend 
most of his l i fe in prison. As he 
did nor ger acquirred in the face of 
the aurhoriries, they d id 
everyrhing they could ro hamper 
him in his activities, regardless of 
his grear popularity as a writer, 
acror and film-maker in  Turkey. 
Arresred for harboring studenrs 
who were wanred by the police as 
anarchists, Güney was jai led 
during pre-producrion on 
"Zavallı lar 1 The Suffering Ones" 
(complered in 1 975) ,  and before 
complering "Endişe 1 Anxiery", 
which was finished in  1 974 by his 
assistant, Şerif Gören. This was a 
cherished role that Gören would 
repeat over the nexr ren years, 
d i rect ing several seripts that 
Güney wrore laboriously while 
behind bars. Released from prison 
in  1 974 as part of a general 
amnesty, Güney complered one of 
his most inceresring fi lms, 
"Arkadaş 1 The Friend" that same 
year. In i t ,  Güney rransfers his 
i ronic gaze from the poor and 
needy ro the bourgeoisie: a former 
polirical acrivisr's visit ro the 
home of a now wealrhy old friend 

provokes rensions wirbin the 
latter's family, while driving the 
proragonisr ro suicide. The bleak 
realism of Güney' s fi lms was at 

odds with the bland melodrama 
favoured by the Turkish popular 
cinema. Just a few monrhs larer, 
Güney found h imself back in  
prison, this r ime al leged ro  have 
shor a judge, for which he received 
a sencence of 24 years 
imprisonment. But even this 
could not put a srop to his career. 

During the srrerch of incarceration 
Güney mainrained conract wirh the 
outside world and, due borh ro his 
national populariry and to the 
comparatively l iberal rendencies of 
the shorr-lived Ecevit governmenr, 
he was al lawed ro make, as it  were 
by proxy, several more fi lms from 
prison, sending highly derailed 
seripts ro Şerif Gören and Zeki 
Ökren, direcrors he rrusred ro abide 
by his instructions. Güney's most 
successful screenplays ("Sürü 1 The 
Herd" ( 1 978) and "Düşman 1 The 

Enemy" ( 1 979)), were both 

direcred by Zeki Ökren. "The 
Herd" rook an unsenrimenral look 
at the parriarchal, superstitious 
lives of peasanrs and the corruption 
of the bureaucracy as a sheep
farming family disinregrates 
during irs epic overland journey ro 
the city of Ankara; "The Enemy" 
examines the desrrucrive effecr of 
poverty and ignorance upon a 
marriage. Güney's own films as 
well as "The Herd" and "The 
Enemy" were banned in Turkey 
following the milirary takeover in 
1 980. 

After a leave from the prison of 
Isparta on Ocrober 9th, 1 98 1 ,  
Güney d id not rerurn and, making 
his way abroad, he first wenr ro 
Swi rzerland and the n set t l  ed in 
France. "Yol / The Road", again 
direcred by Şerif Gören and edired 
by Güney in exile, shared the Best 
Film Award in Cannes Film 
Festival in 1 982.  "Yol", recently 
released in  Turkey following a ban 
of 17 years, viewed the enrire 
counrry as a prison: five convicrs 
discover, during a week-long parole 
that Turkey is chained by feudal 
poverty, harred and bigorry ro a 
violenr medieval morali ty;  
adulterous women are caged l ike 
animals or even ki lled, Kurdish 
peasanrs are repressed by the 
mil iria. Güney' s srories, bleak, 
simple and powerful,  never glorify 

che rradirions of the peasam l ife, 
but display the way they have been 
srunred by an uncaring 
governmenr. 

Ir was not unril 19 3 that Güney 
resumed directing, teliing a brural 
tale of imprisoned children in his 
fina! fi lm, "Le m ur 1 The W all", 
made in  France wirh the 
cooperarion and financial back-up 
of the French governmenr. "Le 
mur" was the dramatic 
eeconstruction of evenrs leading up 
ro an Ankara prison revolt in 1 976. 
Even rhough most of the violence 
was kepr offscreen the sheer 
reperirion of scenes showing 
aggression and suffering rends ro 
dissipare che fi lm's power. 
Nonerheless, in srressing the very 
redi um that d efi n es the 
humil iarion and repression of 
prison l ife, Güney avoided 
melodramaric eliche ro ereare a 
plausible microcosm of a sociery 
that he rhought was engineered 
and immured by the powers of 
Fascism. 

At that poinr, Güney's name was 
unspeakable i n  Turkey; most of rhe 
films he directed or appeared in 
w ere confiscared and reportedi y 
burned ro ashes; even so much as 
writing abour him was forbidden. 
Tragically, Yılmaz Güney died 
from cancer in Paris on the 9rh of 
Seprember 1 984, shortly afrer the 
release of "Le m ur", the first film 
he had directed himself afrer eight 
years. Despite che great 
inrernational success of "Yol" and 
"Le mur", Güney was ultimarely a 
director for the Turkish people; his 
fina! separation from his home 
audience musr have been even more 
painful ro endure rhan his years of 
imprisonmenr. That he could ever 
have rerurned ro Turkey is 
unl ikely; b ur his sen se of socio
political in jusrice, and his abi l i ty to 
express it  l ucidly in images of stark 
beaury, suggesred many fi lm critics 
that in exile he might sti l i  have 
become a major direcror. 
Geoff Andrew 

Filmleri 
Filmography 
1 966 At, Avrat, Silah 

The H orse, The Womatı, 
The Grm 

1 967 Bana Kurşun Işlemez 
/'m Bul/et Proof 
Benim Adım Kerim 
My Name is Kerim 

1 968 Pire Nuri 
Seyyit Han 

1 969 Aç Kurtlar Hrmgry Wolves 
Bir Çirkin Adam 
An Ugly Man 

1 970 Umut Hope 
Piyade Osman 
Yedi Belalılar 
Seveu Troublesome Men 

1 97 1  Umutsuzlar 
The Hopeless Oues 
Kaçaklar Fugitiı·es 
Vurguncular Looters 
lbret Admouitiou 
Yarın Son Gündür 
Tomorrow is the La st Day 
Acı Paiu 

1 972 Agır f.legy 
Baba The Father 

1 974 Arkadaş The Frieud 
1 975 Zavallılar 

The Suffering Otıes 
1 983 Le mur (Duvar) The W all 



1 3 1  USTALARA SAYGI THI Bl'TFS 

TÜRKiYE TURKEY 

SEYYiT HAN 

• Seyyit, komşu köyün güzel kızı 
Keje'yi sevmiştir. Onun da yüreği 
yanıktır, ama, ağabeyi Mürşit 
Keje'yi vermez Seyyit'e. Çünkü 
Seyyit'in düşmanı çoktur ve 
Mürşit kızkardeşinin dul kalmasını 
istememektedir. Oysa Keje 
Seyyit'e kaçmaya hazırdır. Ama 
yiğit delikanlı, arkadaş bacısını 
kaçırınaya yanaşmamış, 
"düşmanlarından kurtul gel, 
sözüm söz, bacım senindir" diyen 
Mürşit'i d inlemiştir. Uzun bir 
ayrı l ıktan sonra köyüne dönen 
Seyyit Han artık Keje'sine 
kavuşacağını düşünmektedir; 
çünkü düşmanlarından 
kurtulmuştur. Seyyit, komşu 
köyde davul zurna seslerini duyar, 
bir tuhaf olur içi. Hemen eski 
arkadaşı olan H idayet Emmi'yi 
bulmak için türbeye gider. Türbe 
bekçisi onu görünce şaşırır; 
çünkü yıllar önce Seyyit Han'ın 
ölüm haberi gelmiştir köye. 
"Düşmanları tarafından vuruldu" 
haberi üzerine Mürşit, bacısını 
Haydar Bey'e vermiştir. Davul
zurna sesleri de Haydar Bey'in 
düğününden gelmektedir. Seyyit' in 
dönüşü köyde duyulur. Keje'nin 
birden dünyası yıkı l ır. Kız kaçmak 
ister, Mürşit engeller. Gerdek 
gecesi Keje hep ağlar. Gözü yaşlı, 
gönlü yaralı bir gel indir. Seyyit, 
acılarla dolu yüreğiyle köyü 
terketmeye hazırlanırken 
türbenin yakınlarında Haydar Bey 
ve adamlarını görür; yaklaşır. 
Haydar Bey, Seyyit'e toprağın 
üzerinde yüzüstü çevri lmiş bir 
sepet gösterir. Kamıştan örülü 
sepetin orta yerinde sarı göbekli, 
büyücek bir papatya vardır. 
Papatyanın sarısından kim vurursa 
Keje onun olacaktır . . .  

• Seyyi t  falls i n  love with Keje, a 
beauriful  gir! from a neighboring 
vi llage. Keje is also in love with 
Seyyit,  but her older brorher, 
Mürşit, forbids her to marry him. 
He thinks that Seyyir has roo many 
enemies and is afraid that if they 
marry, his sister will  be lefr as a 
widow. However, Keje is prepared 
ro run away wirh Seyyir. Bur this 
brave young man doesn't wanr to 
run away wirh his friend's sisrer. He 
hears Mürşit say, "Ger rid of your 
enemies, come back, I promise, and 

my sister is  yours. "  A long rime 
afrer they part, Seyyir Han returns 
ro the village, and considers rrying 
ro reunire wirh Keje, because he has 
gorren ri d of his enemies. Seyyit 
hears rhe sound of a drum and oboe 
coming from a neighboring vi llage, 
and gets a funny feel ing inside. Ar 
once he goes to the sacred tom b of 
the vil lage in order to fınd his old 
friend, Hidayer. The tomb's 
careraker is shocked to see Seyyit ,  
because years earlier the news of his 
death came to the village. In  facr, 
upon hearing the news that Seyyir  
has been ki lled by his enemies, 
Mürşit gave his sister Keje's hand 
in marriage to Haydar Bey. 
Moreover, the drum and oboe 
sounds are coming from Haydar 
and Keje's wedding. The villagers 
learn of Seyyit's rerurn. Keje's 
world falls aparr. She wanrs to 
escape, but Mürşit prevenrs her. On 
her wedding night, Keje cries 
consrantly - a bride wirh a tearful, 
wounded hearr. Seyyi r  is also 
unhappy, and leaving the vil lage, 
sees Haydar Bey near the sacred 
tomb with his friends. As Seyyit  
approaches the tomb, Haydar Bey 
shows him a basker turned over on 
the ground wirh a daisy in the 
cenrer. Whoever can shoot the 
yellow part of the daisy will  w in 
Keje . . .  

Yönetmen Director: Yılmaz 
G ii ney Senaryo Screenplay: 
Yilmaz Giiney Görüntü Yön. 
Cinemarography: Gani Turan/ı 
Müzik Music: Nedim Otyam 
Oyuncular Casr: Yilmaz Giiney. 
Nebahat Çehre, Hayati Hamzaoğlu, 
Nihat Ziya/an. Danyal Topatan, Sami 
Tll!lf, Hüseyin Zarı, Çetin BaJaran 
Yapımcı Producer: Yılmaz Giiney 
Yapım Producrion Co.: Giiney 
Filmeilik A.Ş . .  SaklZağaCI Cad.. 
Güney Han. No: 211, Beyoğlu, 
İstanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2  
2 5 2  2 5  4 4 :  Fax: 9 0  2 1 2  245 1 3  04 
Kaynak Source: Mimar Sinan 
O niversitesi. Sine111a-TV Merkezi. 
Kı;la!Jiıii, Bqikta; 80700. İstanbul, 
TURKEY: Phone: 90 2 12 274 98 70.: 
Fax: 90 2 1 2  2 1 1  65 99 Dünya 
Hakları World Righrs: Giiney 
Filmeilik A.Ş., SakızağaCI Cad.. 
Giiney Han, No: 2/1, Beyoğlu. 
İstanbul, TURKE\': Phone: 90 2 1 2  
252 2 5  4 4 :  Fax: 9 0  212  245 1 3  04 

1 968 1 35 mm. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 78' 



1 3 2  USTALARA SAYGI " 1  R l ll l  TES 

TÜRKiYE TURKEY 

AÇ KURTLAR 
HUNGRY WOLVES 

• Aç kurtların acımasızca kol 
gezdikleri günlerden birid ir. 
Pusuya yatmış eşkiyalar da 
acımasızdır. Av bekleyen eşkiyalar 
bir yolcu otobüsünü çevirirler. 
Yolcuları silah tehdidiyle aşağı 
indirirler. Ne var ki yolculardan 
birin in inmediği görülür. 
Eşkiyalardan biri otobüse 
yaklaştığı an açılan ateşle yere 
mıhlanır. Ardından ikincisi de. 
Otobüsün önünde dizi len yolcular 
ve eşkiya şaşkındır. Kimdir bu 
adam? Otobüsten yün bereli, 
sakall ı , gocuklu ve silahlı bir 
delikanlı iner. Bu, Serçe 
Memet'tir. O bir kanun  kaçağıdır. 
Siirt'te öğretmenlik yaptığı 
günlerde köyünü eşkiya basmış, 
yeni evlendiği karısını 
kaçırmışlardır. Kadın dokuz ay 
dağlarda kalmış, sonunda bir 
yolunu bulup intihar etmiş, köye 
ölüsü geti rilmiştir. Işte Serçe 
Memet, bu olaydan sonra kan 
kusan bir silah olmuş; adı, bu 
yörede "eşkiya celladı"na 
çıkmıştır. O günlerden bu yana 
jandarmalar peşindedir. Gerçekte 
Serçe Memet dürüst bir adamdır. 
Amacı, çaresiz kadınların 
namusuyla oynayan eşkiyayı 
ortadan kaldırmaktır sadece . . .  
Gene kurtların köye indiği 
günlerden biridir. Eşkiyalar bir 
başka öğretmenin karısını 
kaçırırlar. Serçe Memet, üç ay 
dağlarda eşkiyaların tek tek 
tecavüz ettiği kadını kurtarır, 
kocasına götürür. Ne var ki, 
öğretmen karısını kirleti ldiği 
gerekçesiyle kabul etmek 
istemez . . .  

• Like prowling hungry wolves, 
rerrible bandirs lie in waiting as 
humers while a bus approaches. 
They hold up the bus with guns, 
and everyone gers off the bus w ith 
rheir hands in  the air. Buc the 
bandi rs see that one person doesn'r 
leave the bus. One of rhem boards 
the bus, walks roward the sining 
s nanger, the n fa l ls ro the floor. A 
second bandit follows him. Out at 
the from of the bus, the l ine of 
people is  shocked. Who is  that man 

on the bus? W ith a woollen beret, 
beard, and a gun, a brave young 
man in a hooded sheepskin cape 

ORT 
HALKIN 
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emerges. He is Serçe Memet - a 
fugirive. When Serçe Memer was a 
teacher in Siirt, bandirs invaded the 
viiiage and abducted his new wife. 
She remained in  the mountains 
wirh the bandirs for nine months 
umil she couldn't rake it any 
longer and commicred suicide. The 
body was rerurned ro the vi llage. 
Si nce then, Serçe Memet has 
continued ro seek revenge wirh his 
gun. His new name in the area 
became "The Bandit Execucioner". 
Though soughr afrer by the rural 
police, in real ity,  Serçe Memer is an 
honest man. His sole purpose is ro 
el iminare bandits who rook 
advantage of virtuous women. One 
day bandits as hungry wolves come 
ro the vil lage. Another reacher's 
wife is abducted. Serçe Memer 
rescues the captured woman from 
the bandits who have been raping 
her i n  the mountains for three 
momhs. Buc when he rerurns his 
wife, the teacher doesn't wam ro 
take her back, now that she's 
dirty . . .  

Yönetmen Director: Yılmaz 
Gii11ey Senaryo Screenplay: 
Yılmaz Gii11ey Görüntü Yön. 
Cinematography: Ali U{,ur 
Oyuncular Cast: Yrlmaz Giiney, 
Sevgi Can, Hayati Hamzao{,lu, Bahri 
Özkan, Tiirkan Ağralr, Enver Giiney, 
Srrrr Elita} Yapımcı Producer: 
Yrlmaz Gii11ey Yapı m Production 
Co.: Giiney Filmeilik A.Ş., Sakrza{,acr 
Cad, Gii11ey Han, No: 211 ,  Beyoğlu, 
Istanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2  
2 5 2  25 44; Fax: 9 0  212 245 13 04 
Kaynak Source: Mimar Sinan 
Oniı;ersitesi, Sinema-TV Merkezi, 
Kl}laönii, Bqikta} 80700, istanbul, 
TURKEY; Phone: 90 2 1 2  274 98 70; 
Fax: 90 2 1 2  2 1 1  65 99 Dünya 
Hakları World Rights: Giiney 
Filmeilik A.Ş., Sakrza{,acr Cad. , 
Giiney Ha11, No: 2/1, Beyoğlu, 
Istanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2  
252 2 5  44; Fax: 9 0  212 245 13 04 

1 969 1 35 mm. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 85 ' 
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TÜRKIYE TURKEY 

UMUT 
HOPE 

• Faytoncu Cabbar ekmek 
parasını çıkarmak için köyünden 
ayrı l ıp şehre, Adana'ya gelir. 
Cabbar'ın tüm umudu, Mil l i  
Piyango çekilişinde ikramiye 
kazanmaktır. Her ne kadar 
durumu onu yoksulluğa mahkum 
ediyorsa da, hiç yitirmediği bu 
umuduyla yaşama 
katlanabilmektedir. Bir gün sigara 
almaya gittiği s ırada, bir otomobil 
yol kenarına çektiği arabasına 
çarparak atlarından birini öldürür. 
Karakolda suçlu bulunan taraf 
Cabbar olur. Ölen atının yerine 
yenisini almak için gereken parayı 
ödünç almak üzere, bir zamanlar 
yanında çalıştığı ağaya giderse de 
eli boş döner. Bir süre nehir 
kıyısında kum çıkarma işin i  yapar. 
Ikinci atın parasını  gereksiz ev 
eşyalarını satarak sağlamaya karar 
verir, ancak yokluğunda evine 
gelen alacaklılar, arabasın ı  ve tek 
atını alıp götürürler. Cabbar, 
arabacıların eylemlerine ilgisiz 
kaldığı gibi, faytonu satmayı 
öneren karısına da kulak asmaz. 
Koşulların değiştiğini, para 
kazanmanın tek yolunun 
faytonculuk yapmak olmadığını 
görmezden gelir. Sonunda Hasan, 
telepatik güçleri olduğunu iddia 
ettiği bir bilgenin tam yerini 
göstereceği bir hazineyi çıkarmak 
için toprağı kazmaya Cabbar'ı 
ikna eder . . .  

• Carriage driver Cabbar leaves his 
v i iiage ro rry ro earn a l iving in rhe 
ciry of Adana. Cabbar's erernal 
hope is  ro win che National 
Lorrery. Alrhough he l ives in 
poverry, rh is evertasri ng ho pe 
makes his l i fe bearable. One day 
when Cabbar leaves his carriage ro 
buy some cigarerres, a car runs inro 
ir and kilis one of his rwo horses. 
Ar the potice station, however, 
Cabbar is rold that ir was his own 
faulr. Desperarely in need of a 
second horse, Cabbar rries ro 
borrow money from a farmer who 
was once his employer, bur he 
receives norhing. He rhen gers a 
job shovel l ing sand by a river. 
Finally he decides ro seli all his 
unessenrial household goods in 
order ro ger sonıe money rogerher 
ro buy the second horse. Buc while 

he's out one day, his credi rors emer 
the house and rake away his 
carriage and his remaining horse. A 
carriage drivers' demonsrrarion 
does not affect Cabbar; he is 
equally deaf ro his wife's 
suggesrion that he jusr seli rhe 
carriage. He can'r seem ro accepr 
rhe fact rhar his world is changing 
and that driving a carriage is  not 
the only way ro earn a l iving. Ar 
lasr, Hasan convinces Cabbar ro dig 
for a buried rreasure ar an exacr 
location which only a spirirual man 
w ith releparhic powers knows . . .  

Yönetmen Director: Ydmaz 
Güney Senaryo Screen play: 
Yrlmaz Güney Görüntü Yön. 
Cinemarography: Kaya Ererez 
Kurgu Edi ring: Celal Kiüe Müzik 
Music: A rif Erkin Oyuncular 
Cast: Ydmaz Giiney, Giilsen Alillafi k, 
Tımeel Kurtiz, Osman Alyanctk, Sema 
Engin, Sevgi Taı!t, Kiir;aı Atmarık 
Yapınıcı Producer: Abdurrahman 
Keskiner Yapı m Production Co.: 
Güney Filmeilik A.Ş., SakızaEaa 
Cad . .  Güney Han, o: 21 1 ,  BeyoEI11, 
isranb11l. TURKEY; Phone: 90 2 1 2  
252 2 5  44: Fax: 9 0  2 1 2  245 13 04 
Kaynak Source: Mimar Sinan 
O niversitesi, Sinema-TV J\1erkezi, 
Kr1lao·nü, Bqikra1 80700, luanb11l, 
TURKEY: Phone: 90 2 1 2  274 98 70; 
Fax: 90 2 1 2  2 1 1  65 99 Dünya 
Hakları World Righrs: Güney 
Filmeilik A.Ş., Sakrzağaa Cad. , 
Güney Han, No: 21/. BeyoEiu, 
İuanb11l, TURKEY: Phone: 90 2 1 2  
252 2 5  44: Fax: 90 2 1 2  245 1 3  04 

1 970 1 35 111111 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 100' 



1 34 USTALARA SAYGI TRI BLTTES 

IRAN IRAN 

ABBAS KIAROSTAMI 

• 22 Haziran 1 940'ta iran'da 
Tahran'da doğdu. Genç yaştan 
itibaren, sanada ilgilenmeye 
başladı. Onsekiz yaşındayken bir 
resim yarışmasını kazandı ve 
Tahran Ün iversitesi Güzel 
Sanatlar Fakü ltesi'nde okumak 
için evinden ayrıldı . Kiarostami, 
1 960'1ı yı l lar boyunca grafik 
tasarımcı ve i l lüstratör olarak 
reklamcıl ık alanında çalıştı, I SO 
kadar reklam filmi yaptı, afişler 
tasarladı, filmler için jenerik 
yarattı ve çocuk kitapları 
resimledi. 

Kiarostami Batı 'da ancak 1 990'1ı 
yılların başında "Yakın Plan" ve 
"Zeytinl iklerin Altında" adlı 
filmleriyle önemli bir s inemacı 
olarak tanınmış olsa da I ran'da 
yirmi yı ldır film yapıyordu. i ran 
Yeni Dalgası 'nın Dariush 
Mehrjui 'n in ufuk açıcı fi lmi "l nek" 
ile doğuşuna tanıklık eden 1 969 
yı l ında, Kiarostami Çocuklar i le 
Genç Ergenlerin Entelektüel 
Gel işmesi Enstitüsü'nde bir 
sinema bölümünün kurulmasına 
yardımcı oldu. Bölümün ilk 
yapımı, Kiarostami'nin de i lk fi lmi 
olan ve küçük bir oğlan ın evden 
okula tehlikeli yürüyüşü üzerine 
cana yakın, yeni-gerçekçi, pırı l 
pırı l bir fi lm olan 1 2  dakikalık 
"Ekmek ve Sokak"tı ( 1 970). O 
günden bu yana genç izleyici ler 
için sayısız konulu kısa fi lm yaptı. 
Bu yapıtları çeşitli film 
festivallerinde ona birçok ödül 
geti rdi. Bu si nema bölümü daha 
sonra yaln ızca Kiarostami'nin 
fi lmlerin in  değil, "Koşucu" ve 
"Bashu, Küçük Yabancı" gibi 
modern Iran klas iklerinin de 
yapımını üstlenen, I ran' ın en ünlü 
film stüdyolarından birine 
dönüşecekti. 

"Ekmek ve Sokak"ı izleyen 30 yıl 
boyunca, Kiarostami aralarında 
konulu uzun metraj l ı  fi lmlerin, 
eğitsel kısa fi lmlerin, uzun 
metraj l ı  belgesel ierin ve bir dizi 
televizyon fi lminin de bulunduğu 
20'yi aşkın film gerçekleştirdi. l ik  
uzun metrajl ı  fi lmini  1 974'te 
gerçekleştiren yönetmen 
yapıtların ın çoğunda çocukların 
ve genç insanların yaşamlarını 
konu etmiştir. Bu arada başka 

yönetmeniere senaryolar da 
yazmıştır: "Anahtar" (yönetmen 
Ebrahim Forouzesh, 1 987), 
"Yolculuk" (Ai i-Reza Raissian, 
1 995), ve özel l ikle de eski 
asistanı Jafar Panahi için yazdığı 
"Beyaz Balon" ( 1 995) bunların en 
ünlüleridir. 1 960'1arın sonuna 
doğru ortaya çıkan I ran Yeni 
Dalgası'nın yaşlı kuşak 
yönetmenleri arasından, 
1 979'daki Islami Devrim'den bu 

yana sürekli çalışan nadir 
sinemacılardan olmasına karşın, 
Kiarostami'nin fi lmleri I ran' ın 
d ışında ancak 1 980'1i yı l ların 
sonunda gösterilmeye başlandı. 
Kiarostami'yi Batı'ya tanıtan 
filmler, "Deprem Üçlemesi"nin 
( 1 987'de "Arkadaşım ın  Evi 
Nerede?" ile başlamıştı) son iki 
filmi olarak bi l inen "Ve Yaşam 
Sürüyor" ( 1 992) i le 
"Zeytinl iklerin Altında" ( 1 994) 
oldu. 1 996'da New York'taki 
Lincoln Center Film Derneği'nde 
kapsamlı  bir toplu gösteriyle 
onurlandırılan Kiarostami iki yıl 
önce de son anda "Kirazın Tadı" 
ile Cannes Fi lm Festivali'ne katıldı 
ve büyük ödülü alarak Altın 
Palmiye kazanan i lk i ranl ı 
yönetmen oldu 

Richard Corliss, Time dergis in in 
uluslararası baskısında "Kirazın 
Tadı"nı yı l ın en iyi fi lmi seçerken 
şöyle yazıyordu: "Fi lmin özenle 
tasarlanmış sadeliği, 
konuşanlardan her bir in in 
inançlarına gösterdiği saygı, aşırı 
duygusal l ığa kaçmayı reddedişi: 
bunların hepsi yönetmenin sanat 
stratej is ini vurguluyor. Bırakın 
film dünyasının geri kalanı aşırıl ığa 
doğru jet hızıyla gits in; 
Kiarostami gene kendine sakin 
bir yer bulup insan kalbini 
d in leyecek, ta ki çarpması durana 
kadar. Ve sonra, biraz daha 
din leyecek." 

Çağdaş sinemanın gerçek 
ustalarından biri olan Abbas 
Kiarostami yalnızca dünyanın her 
köşesindeki izleyiciler i le 
eleşti rmenlerin hayranlığını 
kazanmakla kalmadı, seçkin 
yönetmenlerden de destek buldu: 
Jean-Luc Godard, (Kiarostami'nin 
fi lmlerinden birinin Roma'daki 

sinema salonunda açı l ışı üzerine 
kısa bir film yapan) Nanni 
Moretti, Chris Marker ve 
Kiarostami'nin "olağanüstü 
fi lmleri" için şunları söyleyen 
Akira Kurosawa gibi: "Onlar 
hakkındaki duygularımı 
kel imelerle dile getiremem, size 
sadece onun fi lmlerini izlemenizi 
tavsiye ederim . . .  Satyaj it Ray bu 
dünyadan göçtüğünde çok 
üzülmüştüm. Ama Kiarostami'nin 
fi lmlerini gördükten sonra, bize 
tam da onun yerini alacak kişiyi 
verdiği için Tanrı'ya şükrettim." 

Kiarostami'nin fi lmleri zaman 
zaman Satyajit Ray, Vittorio de 
Si ca, Eric Rohmer ya da Jacques 
Tati'ninkilerle karşılaştırıldığı 
halde, tamamen Kiarostami'ye ait 
yapıtlar olmaktan geri kalmazlar. 
H içbir çaba harcanmamışcasına 
sade ve kuramsal olarak aynı 
derecede karmaşık, şiirsel, l irik, 
düşündüren, kendine dönük ve 
gitgide daha incelikli, kurmaca ile 
belgesel olanı kendine özgü 
biçimlerde harmanlayan, çoğu kez 
olguyu kurmaca, kurmacayı da 
olgu olarak sunan yapıtlardır 
onlar. 

"Hakikate ancak yalan söyleyerek 
yaklaşabi l iriz." -
Abbas Kiarostami 



1 35 • Born on 22 June 1 940 in 
Tehran, Iran. He was inceresred in 
the arts from an early age. He won 
a painring comperirion ar rhe age 
of eighreen, and lefr home to study 
ar Telıran Universiry's Faculry of 
Fine Arrs. As a graphic designer 
and il lusrrator, Kiarosrami worked 
throughout the '60s in adverrising, 
making some 1 50 commercials, 
designing poscers, creacing eredie 
rirles for films, and i l iuserating 
children's books. 

Though Kiarosrami emerged in the 
W esc as a major fi lmmaker in che 
early '90s - wirh fı lms ! ike "Close
Up" and "Through the Olive Trees" 
- he had already been making films 

in Iran for rwo decades. In 1 969 -
the year that sa w the birth of che 
Iranian ew Wave with Dariush 
Mehrjui 's  seminal fi lm "The Cow" 
Kiarosrami helped to see up che 
Film Department ar che Institute 
for Incelleetual Development of 
Children and Young Adults. The 
department's debur producrion was 
Kiarosrami 's own firsr film, che 1 2-
minuce "Bread and Alley'', a 
charming, neo-realist gem abouc a 
smail boy's perilous walk home 
from school. Since rhen he has made 
numerous shorr ficrion films for 
young audience. These works 
claimed several prizes in different 
film fesrivals. The Film Department 
would go on to become one of Iran's 
most famous fi lm srudios, 
producing not only Kiarosrami 's 
films, bur also such modern Iranian 
classics as "The Runner'" and 
"Bashu, che Li etle Srranger". 

In the 30 years since "Bread and 
Alley", Kiaroscami has made more 
than 20 fılms, including ficrion 
features, educarionaJ shorts, fearure
length documentaries, and a series 
of films for relevision. He realized 
his first feacure fi lm in 1 972.  Most 
of his work is concerned wir h the 
l ives of chi ldren and young adults. 
He has also wrirren screenplays for 
other directors: "The Key" (direcred 
by Ebrahim Forouzesh, 1 987), "The 
Journey" (Ali-Reza Raissian, 1 995), 
and most norably "The White 
Balloon" ( 1 995), for his former 
assistant Jafar Panahi .  Kiarosrami is 
one of the few Iranian fi lm-makers 
from the old generat i on of the 
Iranian ew Wave, which emerged 
at the end of the 1 960s, who has 
worked continuously si nce the 
Islamic Revolution in 1 979. Buc ir 
was not until che !are '80s that 

Kiarosrami's fi lms began to be 
shown outside Iran. "And Life Goes 
On" ( 1 992) and "Through the 
Olive Trees" ( 1994), che lasr rwo 

parrs of w hat has become known as 
the "Earthquake Trilogy" (starred 
with "Where is My Friend's House" 
in 1 987) were the fi lms that made 
Kiarosrami 's cepuration in the 
W esr. In 1 996 he was bonored with 
a rerrospecrive ar the Film Sociery 
of Lincoln Center, New York, and 
two years ago he came to the 
Cannes Film Festival ar the 
eleventh ho ur w i ch "Tas te of 
Cherry", only to walk away with 
the grand prize, becoming the first 
Iranian director ever to win the 
Palme d'Or. 

Voting "Tas te of Cherry" the best 
film of che year in the international 
edition of Time magazine, Richard 
Corliss wroce: "The film's artful 
simplicity, i es respecc for each 
speaker's beliefs, ics refusal to 
sentimentalize: all underiine the 
director' s srrategy of art. Ler the rest 
of the film world ri de a rocket to 
excess; Kiarostami will find a quiet 
place and listen ro a man's heart, 
right up until it stops bearing. And 
then he w ili !is ren some more." 

One of che true masters of 
contemporary cinema, Abbas 
Kiaroscami has won not only the 
ad miration of audiences and crirics 
worldwide, but also the support of 
di rectors as distinguished as Jean
Luc Godard, Nanni Moretti (who 
made a shorr film about opening 
one of Kiaroscami's fi lms in his 
theater in Rome), Chris Marker, 
and Akira Kurosawa, who has said 
of Kiaroscami 's "extraordinary" 
fi lms: "Words cannot deseribe my 
feel ings about chem and I simply 
advise you to see his fi lms ... When 
Satyaj it  Ray passed on, I was very 
depressed. B ur afcer seeing 
Kiaroscami's films, I chanked God 
for giving us j usc the righr person 
to cake his place. "  

Though Kiarosrami's films have 
been compared at various times ro 
those of Sacyaj ic  Ray, Virrorio de 
Sica, Eric Rohmer, or Jacques Tari, 
they remain uniquely Kiarostamian. 
Effort!essly simple and conceptually 
complex in equal measure; poetic, 
lyrical, meditarive, self-reflexive 
and increasingly sophisricaced, they 
mix fiction and documentary in 
unique ways, often presenting fact 
as fiction and fietion as faet. 

"W e can never get close to che 
truth except through lying." -
Abbas Kiarostami 

Filmleri 
Filmography 

1 970 Bread aıul Alley 
Ekmek ve Sokak 
(shorr kısa film) 

1 972 Breaktime Teneffüs 
(shorr kısa film) 

1 973 The Experieıtce Deneyim 
(medium-lengrh 
orta metrajlı film) 

1 974 The Traveller Yolcu 
1 975 Two Solutionsfor Oue 

Problem 
Bir Problem Için Iki Çözüm 
(shorr kısa film) 
So C mı 1 
Ben de Yapabilirim 
(shorr kısa film) 

1 976 The Colors Renkler 
(shorr kısa film) 
The lfleddhıg Su it 
Düj!ün Kıyafeti (medium-
lengrh orta metrajlı film) 

1 977 The Report Rapor 
Tribute to the Teachers 
Öj!retmenlere lthaf 
(shorr kısa film) 

1 978 Solutio11 Çözüm 
(shorr kısa film) 

jahaıı Nama Palace 
Cihanname Sarayı 
(shorr kısa film) 

1 979 Case No. / ,  Case o.l 
Vaka 1 ,  Vaka 2 (medium-
lengrh orta metrajlı film) 

1 980 T oothache Diş Sızısı 
(shorr kısa film) 

1 98 1  Regularly or 1 rregulady 
Düzenli veya Düzensiz 
(shorr kısa film) 

1 982 The Choms Koro 
(shorr kısa film) 

1 983 Feltoıv Citizen Vatandaş 
(medium-lengrh 
orta metrajlı film) 

1 984 F irst Craders 
likokul ögrencileri 

1 987 If/here is My Frieııd's 
House? 
Arkadaşıının Evi Nerede? 

1 989 Homework Ev Ödevi 
1 990 C lose-Up Yakın Plan 
1 992 Aud Life Goes On 

Ve Yaşam Sürüyor 
1 994 U nder the 0/ive Trees 

Zeytinliklerin Altında 
1 997 Tas/e of Cherıy 

Kirazın Tadı 
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ARKADAŞIMIN EVi NEREDE? 
KHANEH-YE DOOST KO]AST? 

WHERE IS MY FRIEND'S HOUSE? 

• Sekiz yaşındaki Ahmet ödevini 
yapmaya oturduğunda yanlışl ıkla 
sınıf arkadaşı Muhammed Rıza'n ın 
okul defterini almış olduğunu 
görür. Muhammed ödevini 
ardarda iki gün defteri yerine 
kağıda yapmış olduğu için 
öğretmeni tarafından azarlanmış 
ve bunun tekrarında okuldan 
atılmakla tehdit edi lmiştir. 
Öğretmenin her zaman ödevin 
deftere yapılmasını istediğini bilen 
Ahmet defteri geri vermesi 
gerektiğini düşünür. Ama 
arkadaşının nerede oturduğunu 
bilmediğinden bütün öğleden 
sonrasını onun komşu köydeki 
evini aramakla geçirir. Ahmet'in 
arkadaşına yardım etmek için 
verdiği ısrarlı çabalar, yaklaştığı 
büyükler tarafından kayıtsızlıkla 
karşı lanır . . .  

Başka ödüllerin yanısıra, 1 989 
Locarno Fi lm Festivali'nde "Bronz 
Leopar" ödülünü kazanan 
ARKADAŞIMIN EVI NEREDE? 
bir I ran köyündeki toplumsal 
yapıyı irdelerken günlük yaşamın 
zorluklarıyla nasıl başa çıkıldığını 
gözler önüne sermekte. 
Yönetmen, Ahmet'in çabaların ı  
görüntülernede hiçbir ayrıntıyı 
atlamıyor ve böylece serüveni 
küçük çocuğun gözlerinden 
aktarırken seyircinin onun endişe 
ve sıkıntısını paylaşmasını sağlıyor. 
Içtenlikle çekilen bu fı lmde, 
profesyonel olmayan oyuncular 
kullanılmıştı. Bu yalın ve duru fi lm 
bir dönemin Iran sinemasının 
mükemmel kalitesine dönüşün 
habercisiydi. 

• Ahmed, an eight-year-old boy, is 
about ro do his hornewark when he 
diseovers that he has taken his 
classmate Mohammed Reza's 
school notebook by mistake. 
Mohammed had been admonished 
by his teaeber for having given in  
h i s  written hornewark on  loose 
sheets on two conseeutive days, and 
the teaeber had warned him that he 
would be expelled should this 
happen again.  Knowing that their 
teaeber wants rhem ro always do 
their hornewark in the same 

preseribed notebook, Ahmed feels 
he musr rerurn che copybook. Bur 
s ince he does not know where his 
friend l ives, he spends che whole 
afternoon searching for Mohammed 
Reza's house in a neighboring 
vil lage. Ahmed's rouching, 
persiscent efforrs ro help his friend 
are met with blank insensiriviry by 
the adults he approaches . . .  

Winner of several prizes, i ncluding 
the "Bronze Leopard" ar Locarno in 
1 989, WHERE IS MY FRIEND'S 
HOUSE affords che viewer an 
insight inro the social strucrures 
and ways of coping with everyday 
l ife in an Iranian vil lage. The 
directOr has amirred no details in 
doeumenring Ahmed's arremprs, 
allowing us ro see che advenrure 
through che l i trle boy's eyes and ro 
symparhize wirh his worried srare 
of mi nd. Shot with sensitivity, 
using non-professional aerors, this 
simple and l impid film marks a 
rerurn ro the excel lent quality of 
the Iranian einema of anorher era. 

Yönetmen Director: Abbas 
Kiarosrami Senaryo Screen play: 
Abbas Kiarostami Görüntü Yön. 
Cinematography: Farbad Saba 
Kurgu Edi ring: Abbas Kiarosrami 
Oyuncular Cas c:: Babak 
Ahmadpour, Ahmad Ahmadpour, 
Khodabakhsh De/ai. Iran Otari 
Yapımcı Producer: Ali Reza 
Zarrin Yapı m Production Co.: 
lmtitute for the 1 ntellerrual Developmeııt 
of Childmı and Young Adults & 
Farabi Cinema Foundation, 55 Sie-Tir 
A venue, Tehran 1 1358, IRAN: 
Phones: 98 21 678 545. 98 2 I 678 
I 56: Fax: 98 21 678 1 5 5  Dünya 
Hakları Export Agent: Farabi 
Cineına Foundation, 5 5  Sie-Tir 
Aı>enue, Tehran I I358, IRAN; 
Phones: 98 2 I 678 545, 98 21 678 
I 56; Fax: 98 2I 678 I 5 5  

I 987 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 
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IRAN I RA 

YAKI N PLAN 
NAMAY-E NAZDIK 

CLOSE-UP 

• "Kendine Mohsen Makhmalbaf 
süsü veren sinema meraklısı 
bunalımlı genç tutuklandı". Iran 
gazete başlıklarında yer alan bu 
haber şöyle devam ediyordu: 
"Kendini ünlü fi lm yönetmeni 
olarak tanıtan suçlu, hali vakti 
yerinde bir aileye yanaşarak, 
çekmek niyetinde olduğu sözde 
film için yardım istedi." 
Gazetelerde yar alan bu haber 
üzerine yönetmen Kiarostami 
YAKIN PLAN'ı gerçekleştirmeye 
ve bu yarı belgesel fılmde, 
görünürdeki gerçekliğin doğasını 
ve olayın ardındaki gerçekleri 
yansıtmayı amaçladı. Böylece 
Kiarostami yargı organlarıyla 
temasa geçerek sanığı hapiste 
ziyaret etmek ve mahkeme 
sırasında çekim yapabilmek için 
izin aldı. Mahkeme salonuna iki 
kamera kurdu: geniş açılı mercekle 
mahkemeyi görüntülerken yakın 
plan çekimlerle de davanın 
psikolojik gerçeğinin derinliklerini 
yakalamaya çalıştı . . .  

"Cinema verite 1 Gerçek Sinema" 
anlayışına uygun uzun mahkeme 
sahneleri ve olayların yeniden 
dramatize edilmesiyle (olayların 
gerçek kahramanlar tarafından 
yeniden canlandırılması) yönetmen, 
Ali Sabzian adlı işsiz sahtekarın 
gazete başlıklarının ardındaki 
dokunaklı gerçeğini ortaya 
çıkarıyor. Film Kiarostami'nin, 
yumuşak alaycıl ığı ve gerçekçi 
yaklaşımıyla işlenmiş. Bu komik, 
etkileyici, yeni-gerçekçi öykü, bize 
de pek yabancı olmayan, işsizlik, 
sosyal yapının aşınması, öz saygıyı 
yitirmeme savaşı gibi sorunlarla 
kuşatı lmış bir kültüre sıradışı bir 
bakışla yaklaşıyor. "Bu olayda beni 
en çok etkileyen, adamın aslında 
bir sahtekar olmamasıydı; sadece 
kendini hayallere kaptırmış biriydi 
o. Bu nedenle, bir fılmci onu 
sinemaya ve sinema insaniarına aşık 
genç bir adam olarak işleyerek 
tedavi edebilirdi. . .  Kamera 
aracılığıyla yansıttığım bu gerçek 
öyküde büyük bir şevkle ortaya 
koymak istediğim gerçek, aslında 
insanların özde iyi olduğudur." -
Abbas Kiarostami 

• "A frusrrared young fı lm buff, 
who had been posing as Mohsen 
Makhmalbaf, gers anesred . "  The 
above headline in Telıran daily 
papers was coupled widı che 
following srory: "The accused, 
passing himself off as che 
celebrared fı lm direcror, enrered 
che l ife of a well-ro-do family wirh 
che osrensible inrenrion of wanring 
ro make a fı lm wirh rheir  
paniciparion . "  This news provided 
direcror Kiarosrami wirh che basic 
idea for this semi-documenrary 
fı lm which explores inro che narure 
of perceived reality and innare 
crurhs. Kiarosrami visi red che 
accused i n prison, conracred people 
ar che j udiciary deparrmenr and 
obrained permission ro shooc che 
courr proceedings. He ser up rwo 
cameras ar che courr: one wirh 
wide-angle lens ro eecord che rrial, 
and che other one w i ch a dose-up 
lens ro probe inro che psychological 
ecu ch of che case . . .  

W ith "cinema veri re" foocage of 
che courr proceedings and deamaric 
recreations of evenrs (fearuring 
reprise performances by che real-l ife 
proragonisrs), che d i recror delves 
beyond the headlines ro discover 

che poignanr rrurh about Ali 
Sabzian, the unemployed imposror. 
This funny and moving neorealisr 
rale offers a rare glimpse of a 
culrure beset with problems not 
dissimilar to our own 
unemploymenr, an eroding social 
srrucrure, che srruggle for self
esreem. "The fırsr rhing rhar srruck 
me in this incidem was rhar che 
guy was not a fraud. Rather he was 
infaruared by an image. That is 
why a fı lmmaker could do for him 
is to rehabili tare him, porrray him 
as a young man who is in love with 
cinema, wirh the movie people . . .  
The rrurh rhar I eagerly rry to pul! 
our of the real ity which I creaced 
before the camera is rhar deep 
down, man is good ." -
Abbas Kiarosrami 

Yönetmen Direccor: Abbas 
Kiarostami Senaryo Screen play: 
Abbas KiaroJtami Görüntü Yön. 
Cinemacography: Ali-Reza 
Zarrindast Kurgu Edi ring: Abbas 
KiaroJtami Oyuncular Cast: Ali 
Sabzian. HaSJan Farazmand. Abo/fazl 
Ahankhah. Hmhang Shahai, Mehrdfld 
Ahankhan. Mohsen Makhmalbaf 
Yapımcı Producer: HaSJan 
Aghakarimi Yapı m Production 
Co.: lmtitute for the Inte/leetual 
Development of Children and Young 
Adults. Tehran, IRAN Dünya 
Hakları Export Agent: Farabi 
Cinmıa Foundation, 5 5  Sie-Tir Ave. , 
Tehran 1 1358. IRAN; Phones: 98 2 1  
678 545.  9 8  2 1  678 1 56; Fax: 98 
2 1 678 1 5 5  

1 990 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 
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IRAN I R A N  

VE YAŞAM SÜ RÜYOR 
ZENDEGI VA DIGAR RICH 

AND LIFE GOES ON 

• 1 990'da Kuzey lran'ı sarsan 
depremin ardından, bir baba ile 
oğlu "Arkadaşımın Evi Nerede?" 
fi lminin iki genç oyuncusunun 
akıbetierini öğrenmek için yerle bir 
olmuş bölgeye doğru yola 
koyulurlar. Yolda birçok olaya tanık 
olurlar ve depremin yarattığı kaosu 
görürler. Ziyaretçiler, iki gencin 
memleketinde, bütün kayıplara ve 
her tarafı kaplayan yıkıma karşın, 
felaketten kurtulanlar için 
yaşamın bütün görkemiyle 
sürdüğünü keşfederler . . .  

Toplumsal eleştiri i le bir trajedi 
hakkındaki gerçeklerin aktanmını 
harmaniayan bir yol fi lmi olan VE 
YAŞAM SÜRÜYOR, yaşamı öven 
bir fi lm. Yaşamın alt edilmez 
gücünü ve insanın kendini 
gerçekliğin gerekl iliklerine 
açmasının önemini vurguluyor. 
" 1 990'ın Haziran'ında, son derece 
güçlü bir deprem Kuzey lran'ı 
salladı, onbinlerce insanın 
ölümüne ve inanıtmayacak ölçüde 
hasara yol açtı. Derhal, Quoker 
yöresine, dört yıl önce 
"Arkadaşımın Evi Nerede?"yi 
çektiğim köye gitmeye karar 
verdim. Amacım fi lmde rol alan iki 
genç oyuncunun akıbetini 
öğrenmekti, ama onları bulmayı 
başaramadım. Öte yandan, bunun 
dışında görecek bir sürü şey 
vardı .  . .  Dağ da yerinde duruyordu, 
gökyüzü de, ağaçlar da . . .  Ayakta 
kalanlar, yıkılmış olanlardan daha 
önemliydi. Yolculuğun sonuna 
doğru, iki çocuğa olan takıntım 
giderek azaldı. Önemli olan şuydu: 
SO,OOO' in üzerinde insan ölmüştü, 
bunlardan bazıları fılmimde 
oynayan çocuklarla aynı yaşta 
olabilirlerdi (bu filmin sonundaki 
iki çocuğun, asıl iki çocuğun yerini 
tuttukları söylenebilir). Bu yüzden, 
yolculuğa devam etmek için daha 
güçlü bir motivasyona ihtiyacım 
vardı. Sonunda, yüzleri aşina 
olmayan, ama sanki hiçbir şey 
olmamış gibi eski görüntüsünü 
sürdüren bir doğal güzelliğin 
ortasında yeni bir hayata başlamak 
için çok zor koşullar altında 
ellerinden geleni yapan 
depremzedelere yardım etmenin 

belki de daha önemli olduğunu 
farkettim. Yaşam işte böyledir, 
diyordu sanki doğa onlara: devam 
et ve günü yakala." -
Abbas Kiarostami 

• After the rerrible earthquake that 
shook northern Iran in 1 990, a father 
and son set out for the devastated 
area to find our about the fares of the 
two young actors of the film "Where 
is My Friend's House?".  On the way 
they pereeive many ineidenrs and 
wirness the ehaos produeed by the 
earthquake. In the hometown of 
the two boy s, the vis i rors d iseover 
that in sp i te of all  che easualries 
and the widespread destrucrion, for 
the survivors of che holoeaust l i fe 
goes on in all  i ts splendor . . .  

A road-movie blending social 
eri tieism w ith the record of a tragedy, 
AND LIFE GOES ON is a film in 
praise of life. lt emphasizes che 
invineible power of life and the 
imporcanee of leering oneself open to 
real ity' s necessities. "In June 1 990, an 
earthquake of earastrophie 
proportions jolred norchern Iran, 
ki ll ing rens of chousands of people 
and eausing unbelievable damage. 
Immediarely, I deeided ro make my 

way to che vieinity ofQuoker, a 
viiiage where four years earlier I shot 
"Where is My Friend's House'" My 
eoneern was to find out the fare of the 
cwo young aerors who played in the 
film bur l failed to Joeare them. 
However, there was so mueh else to 
see . . .  The mounrain was stili 
standing in i ts plaee just !ike the sky 
and the trees. Whatever have survived 
was more important than what had 
been descroyed . . .  Towards the end of 
the trip, l became less and less 
obsessed by the rwo boys. What was 
eertain was this: more than 50,000 
people had died, some of whom could 
have been boys of che same age as che 
rwo who had acred in my film (the 
rwo boys at che end of this film may 
be taken as subsritutes for che original 
paü). Therefore, I needed a srronger 
mocivacion ro go on with the trip. 
Finally, l felt  that perhaps it was 
more important to help the survivors 
who bore no recognizable faces, but 
were making every efforr ro start a 
new life for chemselves under very 
difficult conditions and in che midst 
of an environment of natural beaucy 
that was going on w ith i ts old ways as 
if nothing had happened. uch is life, 
it seemed ro teli tlıem, go on, seize 
the day." - Abbas Kiaroscami 

Yönetmen Direccor: Abbas 
Kiarostami Senaryo Screen play: 
Abbas Kiarostami Görüntü Yön. 
Cinematography: HoJJUI)'IIIJ Piezım· 
Kurgu Edi ring: Cht��ıgiz ayad & 
Abbas Kiarostami Müzik Music: 
Vivaldi Oyuncular Cas ı: Farhad 
Kheradmand. P!l)'a Pil!t•ar. Rudbar ve 
Roscamamad kentlerinin sakinleri 
and ı he people of Rudbar and 
Rosramamad rowns Yapımcı 
Producer: Alirtza Zarrin Yapı m 
Produclion Co.: lmtitllte/or the 
lmellertlla! Ol!t>t!opmem ofCbildmı & 
Yo11ng Ad11lts do Farabi Citmna 
Fo11ndaıion. No. 55 Sie-tir At't . .  
1 1356 Tehran, ll? A N :  Phone: 98 21  
678 545:  Fax: 98 2 1  678 1 5 5  
Dünya Hakları Exporr Agenı: 
Farabi Cinema Fo11ndarion. No. 55  
Sie-tir Ave . .  1 1356 Tehı·a11. //?AN: 
Phone: 98 21 678 545: Fax: 98 2 1  
6 7 8  1 5 5  

1 992 1 35  111111. 1 Renkli Color 1 91 · 
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iRAN IRAN 

KiRAZI N TAD I  
T'AM E G UILASS 

TASTE OF CHERRY 

• Sağl ıkl ı  görünen, zengin ve 
ortayaşl ı  bir adam olan Mr. Badii 
intiharı düşünecek kadar 
umutsuzluğa düşmüştür. Bunun 
için tek engel kendisine yardım 
edecek birini bulmak zorunda 
olmasıdır. Tahran'ın kenar 
mahallelerinde gönüllü bir suç 
ortağı ararken, teklifine farklı 
tepkiler veren her türden insanla 
karşılaşır. Arayışı tüm gece 
boyunca sürer ve sonunda bir 
müze bekçisiyle anlaşır. Ancak 
müze bekçisi onun bu 
umutsuzluğuna şaşırıp 
kalmaktadır. Son zamanlarda 
mehtaba ve yıldızlara hiç 
bakmamış mıdır? Yağmurun sesini  
ya da bülbülün şakımasını hiç 
duymamış mıdır? Kirazın tadını 
özlemeyecek midir? . . .  

Öykü aniatma gücünün 
doruğunda olan dünyanın en iyi 
yönetmenlerinden b iri n in 
çektiği K IRAZI N TADI adı 
kadar tad veren bir fi lm. l ranl ı  
usta Abbas Kiarostami'nin 
1 997 Cannes F i lm Festival i 'nde 
En Iyi F i lm Ödülü'nü paylaşan 
bu son yapıtı ayn ı zamanda 
onun en melankol ik fi lm i .  
Kiarostami 'n in fi lmlerin in  çoğu 
gibi, K I RAZI N  T ADI da 
yönetmenin, s ineman ın işlevini  
ancak yaşamı ve insanl ığı en 
gerçek biçimde yansıttığı 
zaman yerine getirebileceğine 
dair düşüncesinden 
kaynaklanıyor. Beklenmedik 
derecede yal ın ,  ve insanı 
derinden etkileyen bu fi lmin 
duygusal gücü mekan, ses ve 
görüntülerin uyumlu 
bir l ikteliğiyle sağlanmış. Bunun 
sonucu olarak da ortaya, basit 
doğal keyifler i le çarpıcı fiziksel 
güç içeren bir fi lm çıkmış. 
K iarostami, KI RAZI N TADI 
fi lmin in in basit b ir özetin in  
seyirc ide yanl ış  izienimler 
doğurabileceği kanıs ı nda. 
Bunun için de Newsweek 
dergis inde kendisiyle yapılan 
bir söyleşide, Kuran'dan şöyle 
bir al ıntı yapmış: " I ntihar 
imkanı bu lunmasaydı, kendimi 
çoktan öldürmüştüm." 

• Mr. Badi i ,  an apparently healrhy 
and affluent midelle-aged man, is 
desperare to commit suicide. The 
only obsracle is that be has ro find 
someone to lıelp him do i r .  In his 
quesr for a wi l l ing accomplice 
araund the rugged outskires of 
Tehran, he meers a series of 
characrers, who live more or less 
adrifr ,  who react w his proposal in 
many differenr ways. His search 
conrinues all nighr long and be 
finally srrikes a dea! wirh a 
museum guard who is puzzled ar 
Mr. Badi i 's  desperarion. Hasn'r he 
looked ar rlıe moon and stars 
lately? Hasn'r he heard rlıe 
mu rm ur of rain and the song of the 
n ighringale' And won'r he miss 
the raste of the cherry' . .  

There is muclı to savour in TASTE 
OF CHERRY, which finds one of 
the world's premiere directors at 
the lıeighr of his storyrell ing 
powers. Co-wi nner of the Best Film 
Award at the 1 997 Cannes Film 
Festival, Iranian master Abbas 
Kiarosrami 's laresr is al so his 
bleakesr. Like most of his films 
T ASTE OF CHERR Y stems from 
Kiarosrami 's personal belief rhar 
cinema funcrions best when serving 

as an affirmarion for l i fe and 
humaniry. Deceprively spare and 
wuebingiy eloquenr, the fi lm's 
emotional energy is marcheel by a 
seamless blend of locarion, so und 
and numerous relephom and poinr
of-view shors, resulring in a film of 
simple narural pleasures anel elusry 
physical vigour. Kiarosrami feels 
rlıar a simple synopsis ro deseribe 
T ASTE OF CHERR Y coulel be 
easily misunelersmoel anel rhus 
misleael rhe auelience abour his 
film.  He rherefore quores insreael 
Kou'ran from his interview wirh 
the Newsweek, "Withour rhe 
possibil iry of suicide, I woulel have 
kil!  ed myself long ago. "  

Yönetmen Director: Abbcıs 
KiaroJtami Senaryo Screenplay: 
Abbas Kiarosrmni Görüntü Yön. 
Cinernatography: Homay11n Payvar 
Kurgu Editing: AbbctS Kic�rostami 
Oyuncular Cast: Homaymı Ershadi, 
Abdolhwsein Bagheı·i. Afihin Khorshid 
Bakhtari, Safar Ali Moı·adi 
Yapımcı Producer: Abbas 
KiaroJtami Yapım Production Co.: 
Abbas Kiarostami Prodnctiom Dünya 
Hakları Export Agent: Goldwyn 
Films, 1 O Stephen i\•leuo. London \V 1 P 
1 PP. ENGLAND: Phone: 44 1 7 1  
333 BB 77; Fax: 4 4  1 7 1  333 BB 7B 
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ITALYA ITALY 

MARIO MONICELLI 

• I S  Mayıs 1 9 1 S'te, ltalya'da, 
T os kana bölgesinde Viareggio' da 
doğdu. 1 930'1u yıl larda Mi lano'da 
büyüdü ve Pisa Üniversitesi'nde 
tarih, Mi lano Üniversitesi'nde de 
felsefe eğitimi aldı. Monicell i 
sinemacılığa Ferenc Molnar'ın 
Paul Sokağı'n ın Çocukları'ndan 
esinlenen "1  ragazzi della via Paal 
1 Paal Sokağı'nın Çocukları" adlı 
amatör fi lmin iki yönetmeninden 
biri olarak genç yaşta adım attı. 
Bu fi lmle 1 93S'te Venedik 
Festival i'nde ödül aldı. Bunun 
üzerine, genç Monicel l i  uzun bir 
çıraklık dönemine başlayarak 
Gustav Machaty, Pietro Germi ve 
Avrupa'nın daha pek çok iyi 
yönetmenine asistanl ık yaptı. 
1 944'ten beri senaristlik de 
yapmaktadır. Mario Camerini  ve 
Augusto Genina'nın yanında 
çalıştıktan sonra, i lk profesyonel 
yönetmenlik deneyimini  
1 940'1arın sonunda, "Steno" adını  
kullanan Stefano Vanzina'yla 
birl ikte çalışarak elde etti. Bu iki l i  
i lk filmleri olan "Al diavolo la 
celebrita 1 Şöhret ve Şeytan"ı 
1 949'da çekti. Monicell i , 
Steno'yla birl ikte büyük 
ko medyen T oto'nun üzerine 
kurulu birçok film yaptı (en 
önemli leri "T oto cerca casa 1 
T oto Ev Peşinde" ( 1 949); 
"Guardie e ladri 1 Hırsızlar ve 
Polisler" ( 1 95 1  ) ;  "Toto e 
Carolina 1 T oto i le Carolina" 
( 1 953)). 

Monicel l i 'nin tek başına yönettiği 
ilk film, en iyi filmlerinin çoğu gibi, 
risk alma konusundaki 
isteksizl ikleri ve safça davranışları 
nedeniyle başını derde sokan 
sıradan insanlar üzerine kurulu 
olan "Proibito"ydu ( 1 954). Bu 
filmin ardından, kahramanlarının 
kararsızlığı, cehaleti ve 
beceriksizlikleri nedeniyle sarpa 
saran, çok parlak ve komik 
"kusursuz suç" öyküsü "1  soliti 
ignoti 1 Bil inmeyen Kişiler" ( 1 958) 
ile, daha sonraları ltalyan 
Komedyası olarak bil inecek akıma 
önemli katkıda bulundu. En 
önemli filmleri, bir taraftan 
izleyicilerin beğenilerine hitap 
ederken, bir taraftan da keskin 
(hatta yırtıcı) bir eleştirel ruha 
sahipti. "La grande guerra 1 Büyük 

Savaş" 1 959'da Venedik 
Festivali'nde Roberto 
Rossel ini 'nin "l l Generale Della 
Rovere"siyle Altın Aslan'ı paylaştı. 
Böylece, ilk kez popüler ve 
kısmen komik bir film sanatsal 
s inema saflarına kabul edilmiş 
oluyordu. 

Monicell i 'nin karakterleri 
inançlarında katı oldukları zaman 
bile başarısızl ığa yatkındırlar. 
Bunun kusursuz bir örneği, 
1 963'te çektiği ve yüzyıl ın 
eşiğindeki Torino'da işçilerin ve 
sosyalist hareketin tarih ini 
yeniden yazmaya çalışan iddial ı 
drama fi lmi " 1  compagni 1 
Yoldaşlar"dır. Fi lm özellikle de 
ltalya dışındaki sanatsal sinema 
çevrelerinde belli bir başarı elde 
etti, ancak temelde eğlendirme 
amacı güden bir janra sosyo
politik kaygıların yerleştiri lmesi 
ltalya'daki genel izleyici kitlesinin 
kafasını karıştırmıştı. Monicell i bir 
dizi filmle, özellikle de başrolü 
olağanüstü bir Vittorio 
Gassman' ın oynadığı "L'armata 
Brancaleone 1 Aşk ve Para 
Uğruna" ( 1 965) ile daha büyük 
başarı elde etti. Nasıl "Bil inmeyen 
Kişiler" ltalyan Komedyası'n ın 
başlangıcının habercisi olduysa, 
ltalya'daki tüketicil ik ve 
modernizasyon yıllarının nihi l ist 
bir eleştirisi olan "Amici miei 1 
Dostlarım" ( 1 975) da bu jan rı n 
son yapıtıydı. 

Monicell i 'nin hayatındaki yeni 
dönem "Un borghese piccolo 
piccolo 1 Sıradan Bir Adam"la 
( 1 977) başladı. Monicelli, tıpkı 
20 yıl önce, o güne kadar bir 
drama oyuncusu olan Vittorio 
Gassman'daki komedi yeteneğini 
ortaya çıkardığı gibi, bu filmde 
başrolü verdiği komedyen 
Alberto Sordi'nin de traj ik 
potansiyelini sezmişti. Monicelli, 
kendisine başka yönetmenlerden 
kalan projelerden biri olan 
"Speriamo che sia femmina 1 
Inşallah Kız Olur" da ( 1 985), 
geleneksel T os kana melaneti 
ile etkileyici bir duygusallık 
arasında huzurlu bir denge kurdu 
ve yeni davranış biçimleri 
konusunda keskin gözlemler 
sergiledi. 

Son fi lmini 1 995 yılında çeken 
Mario Monicelli, 1 957'de "Padre e 
figli 1 Babalar ve Oğullar", 1 976'da 
"Caro Michele 1 Sevgili Michele" 
ve 1 982'de "l l Marchese del Grillo 
1 Grillo Markisi" ile Berlin Film 
Festival i'nde Gümüş Ayı'yı (En Iyi 
Yönetmen Ödülü} kazanmıştır. 

• Mario Mon icel l i  " ltalyan 
Komedya"sın ın en sürekli ve en 
tutarlı ustalarından biridir. 
Fi lmegrafisi d ikkatle incelendiğinde 
iki değişmez özel l ik göze çarpar: 
çarpıcı bir ironi zevki ve 
ltalya'nın bu yıllarda karşı karşıya 
geldiği toplumsal problemlere 
gösterilen sürekli bir dikkat. 

Hatta, yanılma endişesi duymadan, 
onun filmlerini belli bir düzende 
sıraya sokarak, gerçek bir ltalya 
tarihi oluşturmanın mümkün 
olduğu söylenebil ir. "Yoldaşlar"ın 
altında yatan, cesur, i lk sosyalist 
mi l itaniara yönelik övgüde de -
ironiyi de katarak - bu böyledir. 
Bunu, "Büyük Savaş"ta trajedi ve 
komedi arasında olağanüstü bir 
dengeyle yaşatı lan Birinci Dünya 
Savaşı'nın dramı ve "T oto Ev 
Peşinde"den başlayarak bir çok 
filminde görünen Ikinci Dünya 
Savaşı sonrasının sorunları izler. 
Örneğin, ekonomik kalkınmayı 
besleyen işçi hakların ı  sını rlayan 



1 4 1  çalışma planını itharn etmesine ne 
demeli? Bu noktada, "Renzo e 
Luciana 1 Renzo ve Luciana" işten 
kovulmamak için evlenmekten 
vazgeçen işçisiyle, toplum 
savunması i le satirik bakışın 
bağlantısının aşılamamış bir 
örneğini  oluşturur. 

Monicell i 'nin sinemasında, faşist 
darbecilik ("Vogliamo i Colonnelli 
1 Albayları Istiyoruz"), işçi sınıfının 
bağrındaki çelişkiler ("Romanzo 
popolare 1 Popüler Romans") ve 
yakın tarihteki Avrupa Birliği'ne 
girme mitinin hicvi ("Panni 
sporchi") gibi ağır temaları 
unutmayan sanatsal bir mil isl ik 
söz konusudur. Bu yönetmen, 
yanılgı eseri "komik" olarak 
değerlendirilen, "Bil inmeyen 
Kişiler" ve "Aşk ve Para Uğruna" 
gibi büyük popüler başarı 
kazanmış bazı fi lmlerinde bile sivil 
mil itaniiğı elden bırakmamıştır. 
Bir başka ifadeyle, eğer Mario 
Monicel l i 'nin yapıtlarının kesin bir 
tanımını yapmak gerekirse, onun 
siyasi ve toplumsal görüşü olan, 
sorumlu ve devrinin ironik 
gözlemcisi bir sanatçı olduğu 
söylenebil ir. Hepsi için tek bir 
örnek verirsek "Inşallah Kız 
Olur"da, derin bir siyasi ve 
toplumsal görüşü olan pek çok 
kitap ve kişide görülebileceğinden 
çok daha fazla, zekice ve apaçık 
bir feminizm mevcuttur. 

Yönetmenin özelliklerinden biri 
de, üniversite'de felsefe okumuş 
olmasına rağmen, popüler 
sinemayı ve izleyiciyle doğrudan 
iletişimi seçmiş olmasıdır. Bunu 
başından beri yapmıştır ve 
Steno'yla beraber yönettiği T oto 
fi lmleri, bu büyük komedyenin 
oynadıklarının en iyileri 
arasındadır. Yalnız bu onun için, 
aynı zamanda acı verici yanlış 
anlaşılmalara yol açan bir seçim 
olmuştur. Onu en çok 
yaralayanlar da büyük olasılıkla, 
onun "hafif dokundurmalarını", 
kaçarnağa başvurmakla ya da daha 
kötüsü kolay başarı peşinde 
koşmakla karıştıran sol eleştirinin 
bir kısmından gelenler olmalıdır. 
SO'Ii ve 60'1 ı yıl larda varılan 
yargılar herkes için çok zor 
olmuştur ve kuşkusuz 
Monicelli'ye, bu yanlış 
aniaşılmaları tutarl ılıkla karşıladığı, 
azarları ve eleştirileri fazla 
umursamadan seçtiği yolda 
ileriediği için de hakkını  teslim 
etmek gerekir. 

Bugün Monicel l i 'nin sinemasını 
sükGnetle değerlendirerek, onu 
gerçekte olduğu gibi 
görebil iyoruz: omuzlarımıza 
yüklenmiş bir gerçekliğin kapsamlı 
bir tablosu bu. Yine de içinde 
yaşadığımız ve bir de gelecekteki 
günler var. Ve onların da, 
aniaşılmak ve temsil edilmek için 
Monicell i gibi bir yönetmene 
ihtiyaçları var. Haydi Mario, yine 
kameranın arkas ına geç ve bize 
olduğumuzu sandığımız şeyi değil 
de, gerçekte nasıl olduğumuzu 
göster. - Umberto Rossi 

• Born on 1 5  May 1 9 1 5 ,  in 
Yiareggio, Tuscany, Icaly. Brought 
up in Milan in the 1 930s, he 
srudied history at the University of 
Pisa and philosophy at the 
University of Mi lan. Meniceili 
made a preeoeious start as a film
maker when he won a prize ar the 
1 935  Yenice Festival as co-director 
of an amateur 1 6mm. short fi lm, " I  
ragazzi della via Paal 1 Children of  
the Paal Street",  i nspired by Ferenc 
Molnar's The Boys of Paul Street. 
Whereupon young Meniceili 
embarked on a lengthy 
apprenriceship as assistant to 
several of Europe's top d irectors: 
Gustav Machaty, Pietro Germi,  and 
a hosr of orhers. He has been a 
scriptwriter from 1 944. After 
apprenriceship with Mario 
Camerini and Augusro Genina, he 
made his professional d irectarial 
debur in the lare 1 940s in  
partnership with Scefano Yanzina, 
who bil led himself as "Steno". The 
team direcred its firsr fearure, "Al 
diavolo la celebtica", in 1 949. 
W ith Steno, Meniceil i  made a large 
number of fi lm s as vehicles for the 
great comedian Toro (notably 
"Toro cerca casa 1 Toro Wanrs a 
Home" ( 1 949); "Guardie e ladri 1 
Cops and Robbers" ( 1 95 1 ); "Toro e 
Carolina" ( 1 95 5 ). 

Monicel l i 's firsr solo effort was 
"Proibiro" ( 1 954), which ! ike 
many of his best fi lms dealt with 
everyday folks who are mi red down 
by their unwi l l ingness ro take risks 
and/or their i nabil i ry ro rise above 
their simple-minded attitudes. He 
then made a key conrribution ro 
what beeame known as commedia 
all ' ital iana, starting with the 
bril liantly funny "I  soliri ignoti 1 
Persons Unknown" ( 1 958), a rale 
of a "perfecr erime" gone awry due 
ro che indecision, ignorance and 
ineprirude of i rs partieipanrs. His 

most important films, while 
fiattering audiences' rasres, were 
also moved by an acure - even 
fierce - critica! spiric. In 1 959  "La 
grande guerra 1 The Great W ar" 
shared the Golden Lion ar che 
Yenice Festival wirh Roberto 
Rosell in i 's " I l  generale Della 
Rovere", che firsr r ime a popular 
and parrly comic fi lm was 
ad mi tted ro the ranks of art 
cinema. 

Even when Monicel l i 's characcers 
are firm in thei r convicrions, they 
are prone ro fai lure: an excel lent 
example of this is his 1 963 drama 
"I compagni 1 The Organizer", an 
ambitious arrempr ro reclaim the 
history of che workers' and socialise 
movemenrs in turn-of-the-century 
Turin .  The fi lm enjoyed some art
house success, espeeiall  y ab road, 
bur the general public in Italy was 
eonfused by i rs insertion of socio
political commitmenc inro a 
basically encertainmenr genre. 
Meniceili had more success wich a 
series of episode fi lms, i n  
parricular "L'armata Brancaleone" 
( 1 965), starring an extraordinary 
Yittorio Gassman. I f " I  sol i r i  
ignoci" had signalled the 
beginning of commedia 
al l ' iraliana, "Amici miei 1 My 
Friends" ( 1 97 5 ), a nihi l istic 
critique of the years of 
eonsumerism and modernisation in 
Iraly, is  the swansong of the genre. 

The next ehapter in Monicell i 's l ife 
was "Un borghese piccolo piccolo 1 
An Average Man" ( 1 977),  starting 
the eomic acror Alberto Sordi ,  
whose rragic potenrial ity Meniceili 
had guessed in much che same way 
as rwenry years before he had 
inspired a comic talenr in dramatic 
acror Gassman. In "Speriamo che 
sia femmina 1 Ler' s Hope I r's a 
Gir!" ( 1 985) - one of the many 
projeers Monieelli inherited from 
someone else - he achieved a happy 
balance between rradirional Tusean 
'maliee' and an appealing 
senrimenrality, and demonstrated 
an acure observation of new 
patterns of behaviour. 

Mario Meniceili who made his last 
fılm in 1 995,  has also won Berl in  
Festival' s Silver Bear (Best Director 
prize) for 1 95 7's  "Padre e figli 1 
Pathers and Sons", 1 976's "Caro 
Michele 1 Dear Michele" and 
1 982's "I l  Marchise del Grille 1 
The Marquis of Grillo". 



I 42 • Among rhe authors of rhe 
" l ralian comedy", Mario Monicelli 
is one whose work has shown the 
grearesr conr inuiry and coherence. 
A close look ar his fılmography 

reveals rwo comman rhenıes: 
sri mu laring i rony and conrinous 
arrenrion ro rhe social and polir ical 
problems which Iraly has had ro 
confronr in rhis period. 

Unmisrakably, we could even 
consrrucr a rrue hisrory of I ra Iy by 
simply arranging his fı lms in a 
cerrai n ord er. ı f w e do so, "I  
Compagni" begins the hisrory wirh 
rhe early brave socialise nı i l i ranrs. 
Nexr follows rhe drama of World 
War ı, experienced wirh an 
exrraordinary equi l ibrium berween 
rragedy and comedy in "La grande 
guerra". The problems of che 
second posr-war period are reflecred 
in many of his fı lms, beginning 
wirh "Toro cerca casa". In " Renzo e 
Luciana" episode of "Boccacio 70" a 
laborer is forced ro hide his 
nıarriage in order ro nor be fıred; 
this remains an unsurpassed 
example of rhe connecrion berween 
social perorarion and sarirical poinr 
of view. 

The arrisric mi licia in Monicelli 's 
work has not forgorren serious 
ropics I ike che fascisr "coup d'erar" 
("Vogliamo i colonnel l i"), che 
conrradicrions wirbin che working 
class irself ("Romanzo popolare") 
and more recenrly, rhe sari re of che 
myrh ro enrer inro European 
Communiry ("Panni sporchi"). This 
direcror has nor parred from his 
civil mil i rancy, nor even in fı lms 
erroneously considered "comic" 
only, some of which have had greac 
popular success, I ike "I sol iri 
ignori" and ''L'armara 
Brancaleone". In other words, if 
chere exisrs a precise defınic ion for 
Mario Monicel l i '  work, he is an 
auchor who is  socially and 
polirically involved - an alerc and 
ironi c abserver of his rime. As an 
example for all ,  rhere is much more 
feminism, both intell igene and 
lucid, in "Speriamo che sia 
femmina" rhan rens of feminist 
volumes and many polirically 
involved articles. 

Another of Monicelli 's 
characrerisrics is rhar, although he 
had srudied philosophy, he has 
always chosen popular cinema as a 
form of d i rect communicarion wirh 
the public. This began wirh his 

fı rst Toro fılms, which he has co-
d i rected w ith S te no. These are 
among the best ones of al l  which 
are inrerpreted by this great 
comedian. Yer this clıoice has also 
caused him painful consequences. 
Most l ikely, those that have hurt 
him the most are those that have 
conıe in parr, from some critics of 
rhe lefr who inrerpreted his 
" l ighcness of rouch" as evasion, or 
even worse, for pursuit of an easy 
success. Such judgmenrs, expressed 
in the 50s and 60s, were diffıculr 
for all, and we have ro congratulate 
Maniceili for facing rhese 
incomprehensions with grear 
coherence, srriving for the path he 
had chosen wirhout caring roo 
much about the critics and thei r 
reproachs. 

Taday we can easily see Monicel l i 's 
fı lms for what they truly are: a 
large panorama of reality which 
rhen resrs on our shoulders. Yer 
there are also r inıes in which we 
l ive and those rhar await us. These 
have rhe need for a direcror ! ike 
Maniceili to be undersroad and 
represenred. Come on, Mario, ger 
back behind your camera ro show 
us w hat we really are and not whar 
we suppose that we are -
Umberro Rossi 

Monicelli fi lmlerinin gösterimi 
Cinecitta International kurumunun 
degeri i işbirligiyle gerçekleştirilmiştir. 

The presenrarion of Monicel l i 's fı lms 
was made possible wirh the ki nd 
cooperation of the Cinecitta 
Jnrernarional, div ision of En re Cinema 
S.p.A., w ith rhe supporr of Presidenza 
del Consiglio dei Min imi, 
Dipertimento dello Sperracolo. 

Filmleri 
Filmography 

I 949 Al diavolo la celebrilfl 
Şöhretin Canı Cehenneme 
Totb cerca eriSri 
T oto Ev Peşinde 

1 950 Vilıt dt1 cmıi Köpek Yaşamı 
E ru-rivalo il ertvaliere 
Ve Süvariler Geldi 

1 9 5 1  Glltmlie e !t�dri 
Polisler ve Hırsızlar 
TotO e i re di Romc1 
Toro ve Roma Kralları 

I 9 52 To/o e le doıme 
Toro ve Kadınlar 

1 953 Le iufet!eli Vefasızlar 
1 954 ProibiJo Yasak 
1 955 To/o e Caroliua 

Toro ve Carolina 
Un eroe de i nostri Jempi 
Zamanımızın Kahramanı 

1 956 Doualellıt 
1 957 Pıulre efigli 

Baba ve Ogulları 
IL medico e lo stt·egone 
Doktor ve Sihirbaz 

1 958 1 solili ignoti 
Bilinmeyen Kişiler 

1 959 Ut grınule g11erra 
Büyük Savaş 

1 960 Ri w le di gioirt 
Neşeli Kahkahalar 

I 96 1 Boccaccio 70 
1 963 1 compagui Yoldaşlar 
I 964 AIJa infedeflti 

Büyük Sadakatsizlik 
1 965 Caumom 70 
1 966 L'armrtltt B ra netlleone 

Brancaleone'nin Ordusu 
Le jitle Iyilik Melekleri 

1 968 LA mgrtzzrt cou la pislola 
Tabanealı Kız 
Capriccio tdl'itıtliaua 
ltalyan Usulü Kapris 

1 969 Toh, e 111or1a la uoıma 
T oh, Büyükanne Öldü 

1 970 Le coppie Çiftler 
B rancafeone aile Crociate 
Brancaleone Haçlı 
Seferleri'nde 

I 97 I LA moriadeila 
1 973 Vogliamo i colouuelli 

Albayları Istiyoruz 
I 974 Romanzo popola re 

Popüler Romans 
1 975 Amici 1\'liei Dostlarım 
1 976 Ca ro Michele Sevgili Michele 

Signore e Signori Buonauotte 
Iyi Geceler Bayanlar ve Baylar 

1 977 U11 Borgbese Picco/o Picco/o 
Küçücük Bir Burjuva 

I 978 1 n11ovi mosiri 
Yeni Canavarlar 

1 979 Viıtggio con Auiltt 
Anita ile Yolculuk 

I 980 Tempora/e Rosy 
Fırtına Rosy 

I 98 1 Camera d'albeı-go 
Otel Odası 

1 982 1/ maı·chese del Gri/lo 
Griila Markisi 
Amici miei al/o ll 
Dostlarım Ikinci Perde 

1 984 Berloldo, B ertold i no e 
Cacaseuno 
Bertoldo, Bereoldina ve 
Cacasenno 

1 985 Le due ·vi te di Mallin Pt�scal 
Mattia Pascal'ın 
Çifte Yaşamı 

1 986 Spe•·iamo che sirı femmintl 
Inşallah Kız Olur 

I 987 1 picari Aylaklar 
1 990 Ji male oscuro 

Karanlık Kötülük 
1 9 9 1  Rossini! Rossini! 
I 992 Pareıtli serpen/i 

Yılan Ebeveynler 
I 994 Cari [olt11lissimi amici 

Sevgili Başbelası Dostlar 
I 995 Facciamo paradi so 

Cenneti Ararken 



1 43 USTALARA SAYGI TRI B l  TI:S 

IT AL YA ITALY 

BiLi N M EYEN KiŞi LER 
I SOLIYI IGNOTI 

PERSONS UNKNOWN 

• Bir grup başarısız amatör 
dolandırıcının acemi lideri Cosimo, 
araba hırsızlığından tutuklandığında 
büyük bir soygun planlamaktadır: 
Yandaki boş dairenin duvarında 
delik açarak, Madonna sokağındaki 
bir bankanın kasasına girecektir. 
Kendini kurtarmak için, amatör 
boksör Peppe'nin oto hırsızlığı 
suçunu üstüne almasını sağlar. Ama 
planı işlemez ve ikisi birden hapse 
düşer. Hapishanede Peppe, 
Cosimo'ya planını anlattırır, ve 
dışarı çıktığında çetenin de 
yardımıyla soygunu kendi yapmaya 
koyulur. Çetede, üçüncü sınıf bir 
sinemada patlamış mısır satan 
Mario; karısı kaçakçılıktan hapis 
yatan başarısız fotoğrafçı Tiberio; 
bütün erkeklerin, gözlerden 
sakladığı kızkardeşi Carmelina'yı 
baştan çıkarmaya niyetli 
olduğundan şüphelenen sinirli bir 
Sici lyalı olan Feribotte; ve 
tecrübesini satan ama soyguna 
fiilen katılmayı reddeden yaşlı kasa 
hırsızı Dante vardır. Bütün 
detayların çok önceden 
hesaplanmış olmasına karşın, ters 
gidebilecek her şey ters gider . . .  

ltalyan yazar-yönetmen Mario 
Meniceili ve fi lmin diğer 
senaristleri, Jules Dassin'in janrının 
klasiği sayılan eliili yılların soygun 
fi lmi "Rififi"nin hafif, rahat ve 
zorlamasız bir paredisini 
sunuyorlar. Filmin adını da, 
polislerin kullandığı "her zamanki 
bilinmeyen kişiler" deyiminden 
yola çıkarak BILINMEYEN KIŞILER 
koymuşlar. Bu keyifli yanlışlıklar 
komedisi, toplumsal sorunlardan 
yola çıktığı halde kemikliğinden bir 
şey kaybetmemiş; kusursuz oyuncu 
kadrosu, komik sessiz film tarzı ara 
yazıları ve neşeli caz müziği, fi lmin 
popülaritesini daha da artırmıştı. 
Gassman, Mastroianni (alışılmadık 
bir şekilde, kıt zekalı birini 
oynuyor) ve Salvatori kendilerini 
komedi türünde de rahat 
hissederken, usta soytan T oto ise 
sonunda işe bulaşmamayı seçen 
girişimci soygun ustası rolünde bir 
harika. Film ltalya'da ve "Her 
Zamanki Bilinmeyen Hırsızlar" 
adıyla gösterildiği ABD'de büyük 

hit olmuş ve 1 958'in Yabancı Dilde 
En Iyi Film Oscar'ına aday 
gösterilmişti; ancak bu ödül, 
komedinin bir diğer klasiğine, 
Jacques T ati'nin "Mon On ele 1 
Amcam"ına gitmişti. 

• Cosimo, rhe bungling leader of a 
group of incomperenr amareur 
crooks, is arresred for car rhefr as he 
is planning a major break-in: rhe safe 
of a Madonna Srreer loan bank, 
enrered through a hole ro be made in 
rhe empry aparrmenr rhar adjoins ir .  
To ger off, he arranges for rhe 
hopeless amareur prizefıghrer Peppe 
ro admir blame for rhe au ro heisr 
insread. Bur his scheme fails, and 
rhey are bor h senr ro jai I. I n prison, 
Peppe gers Cosimo ro reveal rhe 
master robbery plan, and when he is 
released, Peppe sers o ur ro s ra ge rhe 
erime himself, wirh rhe aid of rhe 
gang: Mario, who sells popcom in a 
rhird-rare cinema; Tiberio, an 
unsuccessful phorographer whose 
wife is serving rime for smuggling; 
Ferriborre a hor-rempered Sicilian 
who suspecrs every man around wirh 

intenrions of sed uc ing his shelrered 
sister Carmelina; and Danre, rhe 
elderly safecraeker who will seli his 
experrise b ur refuses ro parrici pa re in 

rhe caper. Wirh all rhe derails 
carefully mapped our ahead of rime, 
everyrhing rhar can go wrong does . . .  

Jules Dassin's mid-fıfties rhriller 
" Rifıfı" prompred Iralian wrirer
direcror Mario Maniceili and his 
screenwriring colleagues ro rum our 
rhis gen de, casually underplayed 
spoof of rhar classic of irs genre. 
They named ir I SOLITI IGNOTI, 
afrer rhe police expressian for "rhe 
usual unidenrifıed persons". This 
delighrful comedy of errors, is no 
less funny for being fırmly roored in 
social condirions of deprivarion. The 
impeccable casr, rhe comic silenr
film inrerrirles and rhe jaunry jazz 
score added ro irs populariry. 
Gassman, Masrroianni (playing a 
rare dimwir), and Salvarori all lend 
rhemselves easily ro comedy, and 
rhar old master clown Toro is 
marvelous as rhe enrerprising break
in experr who neverrheless chooses 
nor ro ger involved. The film was a 
big hir in Iraly and rhe United Srares 
where, under rhe rirle "The Usual 
Unidenrifıed Thieves",  ir was 
nominared for 1 958's Best Foreign 
Language Oscar, which went ro 
anorher classic of comedy, "Mon 
Oncle" by Jacques Tari. 

Yönetmen Director: Mario 
Maniceili Senaryo Edi ring: Age 
( Agenore lncrocci). Scarpelli ( Furio 
Scarpelli), Smo Cecchi D'Amico & 
Mario Maniceili Görüntü Yön. 
Cinemarography: Giaımi Di 
Venanzo Kurgu Edi ring: Adriana 
Novel/i Müzik Music: Piero 
U miliani Oyuncular Casr: V illario 
Gassman, Renata Salvatori, Marce/lo 
1\1astroiamıi, TotO, J\1emmo Carotetıllto, 
Claudia Cardinale. RoJanna Rory, 
Tiberio Murgia, Carlo Pi1acam 
Yapımcı Producer: Franco 
CriJtaldi Yapı m Producrion Co.: 
Lux-Vide1, Cinecina, Rome, ITALY 
Dünya Hakları Exporr Agenr: 
Cinecitta International, Via Tuscolmıa 
1055, 001 73 Rome, ITALY; Phone: 
390 6 722 861;  Fax: 390 6 722 3 1  
3 1  

1 958 1 35 111711. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 105 '  
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BÜYÜK SAVAŞ 
LA GRANDE GUERRA 

THE GREAT W AR 

• Zekaların ı  ön saflardan uzak 
durmak için kullanarak görevden 
kaçan iki asker, G iovanni 
Busacca i le Oreste Jacovacci, 
Bir inci Dünya Savaşı devam 
ederken kasabadaki kadınlarla 
günlerini gün etmektedi rler. 
Bölüklerin in savaşta tamamen 
ortadan kald ırı ld ığını öğrenen iki 
asker görev bi l inci kazanıp 
cepheye döner, ama 
Avusturyalıların eline düşerler. 
Arkadaşlarına ihanet etmek 
yerine onurlu bir ölümü 
seçerler . . .  

Görevden kaçmakta usta ama 
sapına kadar cesur iki isteksiz 
!talyan askerinin deneyimlerini 
anlatan BÜYÜK SAVAŞ, küçük 
komediden büyük drama 
yöneliyor. Iki geveze asker 
rolündeki Vittorio Gassman ve 
Alberto Serdi 'nin gürültülü 
kemikl iklerin in ardından, savaş 
karşıtı duygular yüzeye çıkıyor. 
Monicel l i 'n in bu ünlü fi lmi 
1 959'da Venedik'te büyük ödülü 
" l l  Generale Del la Rovere" i le 
paylaşmış ve Akademi tarafından 
Yabancı Dilde En Iyi Film dalında 
Oscar ödülüne aday 
gösteri lmişti. 

• Giovanni Busacca and üresee 
Jacovacci,  rwo shirking soldiers 
who use rheir wirs ro keep away 
from rhe front l ine, enjoy 
rhemselves wirh women in the 
rown while a World War I barrle 
rages. Learn ing that rheir 
company has been wiped out, rhey 
gain a sense of duty and rerurn ro 
the front, bur are eventually 
caprured by rhe Ausrrians. They 
choose an honourable dearh rather 
rhan berray che ir  comrades . . .  

Tel i ing the experiences of rwo 
relucrant Iralian soldiers, adepr ar 
sidesrepping duty and 
responsib i li ry bur courageous ro 
the core, LA GRANDE GUERRA 
moves from low comedy ro high 
drama. The anti-war sentiments 
evenrually come through afrer 
much boisrerous comedy from 
Virrorio Gassman and Alberro 

Sordi as the rwo garrulous 
soldiers. Along wirh " I l  Generale 
Della  Rovere",  Monicell i 's  film 
was the winner ar Yenice in 1 9 5 9  
and was neminared for an 
Academy Award in Best Foreign 
Language caregory. 

Yönetmen Director: Mario 
Maniceili Senaryo Edi ring: Mario 
Monicelli, Luciano Vincenzoni, Age 
1 Agenore lncrocci). Scarpelli 1 Furio 
Scarpelli) Görüntü Yön. 
Cinemacography: Giuseppe Rotunno 
& Roberto Gerardi Kurgu Edi ring: 
Adriana Nrwelli Müzik Music: Nino 
Rota Oyuncular Cas c: Vittorio 
Gemman. Alberto Sordi, Silvana 
Manga110, Fo/co Lu/li, Bernard 8/ier, 
Romo/o Va/li, Carlo D'Angelo, Folco 
Lu/li, Livio Lorenzon, Guido Cela11o 
Yapımcı Producer: Di no de 
Laurmtiis Yapı m Production Co.: 
Di no De LaurentiiJ Cinematografica, 
Rome, ITALY; Gray Films, FRANCE 
Dünya Hakları Export Agent: 
Cineci/ta International, Via Tmcolana 
1055, 00173 Rome, ITALY; Phone: 
390 6 722 861 ;  Fax: 390 6 722 3 1  
3 1  

1 959 1 35 mm. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 1 18' 



1 45 USTALARA SAYGI TRI B l  TI.S 

iT AL YA-FRANSA-YUGOSLA YY A IT AL Y -FRANCE-YUGOSLAVIA 

YOLDAŞLAR 
I COMPAGNI 

THE ORGANlZER 

• Cenovalı bir siyasi mülteci olan 
Profesör Sinigaglia, To ri no' da 
yaşayan eski bir arkadaşını ziyaret 
eder. Şehrin tekstil fabrikasındaki 
korkunç çalışma koşullarını 
görünce dehşete düşer ve orada 
kalıp işçileri organize edip grev 
üstüne greve gitmelerini sağlar. 
Bunu yaparken de sık sık kendi 
güvenliğini tehl ikeye atar. Birkaç 
kez ölüm tehlikesi atiatmasına 
karşın hayatta kalmayı başaran 
Profesör, hep birlikte güçlü bir 
sendika oluşturmaya doğru giden 
fabrika işçilerine örnek olur . . .  

Yazar-yönetmen Maric Monicelli, 
yardımcı oyuncu Marcello 
Mastroianni'nin !talya ·dışında başarı 
kazanmış ilk filmi olan "1 Soliti 
lgnoti 1 Bilinmeyen Kişiler"le 
uluslararası bir üne kavuşmuştu. 
Beş yıl sonra yönetmen ve artık bir 
yıldız olan oyuncusu yeniden 
biraraya geldiler ve sendika üstüne, 
çok daha ciddi bir dönem filmi olan 
YOLDAŞLAR'ı yaptılar. Mastroianni 
bu kez başroldeydi. YOLDAŞLAR, 
1 9. Yüzyıl'ın sonlarında ltalyan 
emekçilerinin sömürülmesi 
konusunu cesur, belgesele yakın 
bir anlayışla ele alıyor. Adı uzun 
süre popüler !talyan komedyeni 
T oto'yla birlikte anılan Monicelli, 
daha önce de yeni gerçekçi 
melodram "Riso Amaro 1 Acı 
Pirinç"in senaryosunu yazmıştı. 
Film eleştirmenlerinin çoğu, 
etkileyici görüntüleri ve zengin 
içeriğiyle YOLDAŞLAR'ı Sergei 
Eisenstein'ın "Grev"i ve Rene 
element'ın "Gervaise"i gibi proleter 
sinema klasiklerine benzetmişlerdi. 
Ancak Monicelli'nin filmi kendi 
ayakları üstünde dururken, 
sömürülen tekstil isçilerinin zor 
durumlarını samimi ayrıntılada ve 
bazen de mizahla sergiliyor. 
Kahramanın Bolşevik bir radikal 
gibi sakallı ve gözlüklü olması, 
YOLDAŞLAR'ın Hollywood'daki 
bazı uç anti-komünist unsurlarca 
damgalanmasına yetmişti; ama bu 
kampanya fazla etki l i  olamadı, 
çünkü film hem Oscar'a aday 
gösterildi (Age Scarpelli'nin ve 
yönetmen Monicelli'nin birlikte 
yazdığı Özgün Senaryo'suyla), hem 

de son derece tutucu National 
Board of Review (Ulusal Sansür 
Kurumu) tarafından tavsiye edildi. 
YOLDAŞLAR'a eski fotoğrafların 
havasını vermeyi başaran görüntü 
yönetmeni Guiseppe Rotunno'nun 
çalışması da çok övgü aldı. 

• Professor Sinigaglia, a palirical 
refugee from Genoa visirs an friend 
in Turin. Appalled by rhe horrible 
working condicions in che town's 
rexrile mill ,  he stays on to organize 
the workers in serike afrer serike -
frequently ar risk ro his own safery. 
Though he is  nearly killed several 
times, Professor survives to ser an 
example for the mill  workers, who 
rally together into a powerful union . . .  

W ri  ter-director Mario Monicelli 
made his international mark wirh 
che gangland satire "I Soliri Ignori" ,  
incidentally rhe first of supporring 
actor Marcello Mastroianni's picrures 
to enjoy wide success abroad. Five 
years lacer, director and now-srar 
teamed again in che far more sober 
trade-union period piece I 
COMPAGNI ,  rhis time wirh 
Mastroianni as che male lead. The 
film rakes a gricry, near-documentary 
approach to i es subject marrer: che 

exploicarion of ! calian laborers in rhe 
lare 1 9rh century. Long associared 
with comedies srarring the popular 
lralian funnyman Toro, Monicelli 
had earlier worked as a wrirer on rhe 
neorealistic metodrama "Riso Amaro 1 
Birter Rice". Many ofi COMPAGNI's 
crirics were reminded, in irs seriking 
visual images and rich content, of 
such proletarian film classics as Sergei 
Eisenstein's silenc "Srrike" and Rene 

Clemenr's "Gervaise". Yer Monicelli's 
fılm stands very much on irs own, 
portraying wirh symparheric derail 
and occasional humor the plighr of 
the exploired rexrile workers. The 
facr that che protagonist was bearded 
and bespecracled in rhe manner of a 
Bolshevisr radİcal was enough for I 
COMP AGNI to be condemned by 
cercain exrreme anci-Communist 
elements in Hollywood - to no avail, 
since the film was naminared for an 
Oscar (for i ts Original Story and 
Screenplay by Age-Scarpell i  and 
director Monicelli), and even given a 
commendation by the 
ultraconservative National Board of 
Review. There was much praise as 
well for the cinematography of 
Giuseppe Rotunno, who managed to 
give I COMPAGNI the look of old 
daguerreorype photographs. 

Yönetmen Director: Mario 
Monice/li Senaryo Edi r ing: Age 
( Agenore Incrocci), Scarpelli ( F11rio 
Scarpelli) & Mario Monicelli 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Gi11seppe Rot11nno Kurgu Editing: 
Ruggero Mastroiamıi & Herman G. 
\'(/einberg Müzik Music: Carlo 
Rm tichel/i Oyuncular Cast: 
Mareel/o l\1astroiamıi, Renato 
Salvatori, A mıie Girardot. Gabriella 
Giorgie/li. Fo/co L11/li, Bernard Blier. 
Raffaella Carra. Vittorio Sa ni po/i, 
François Perier Yapımcı Producer: 
Franco Cristaldi Yapı m Production 
Co.: L11x-Vides. Rome. ITA L Y: 
l\fediterra11ie Cinema Prod .. Paris, 
FRANCE; Avala Film, Be/grade, 
YUGOSLA VIA Dünya Hakları 
Export Age nt: Cineci/la 
International, Via Tmcola1ıa 1055,  
001 73 Rome. IT ALl'; Phone: 390 6 
722 86 1 :  Fax: 390 6 722 3 1 3 1  

1 963 1 35 mm. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 1 30' 
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DOSTLARlM 
AMICI MIEI 

MY FRIENDS 

• Perozzi bir gazetede gece 
vardiyasında polis muhabirliği 
yapmaktadır. Bir aristokrat olan 
Mascetti'nin durumu ise eskisi 
kadar iyi değildir. Biri mimar, 
diğeri kafe sahibi olan Necci ve 
Melandri de onların yaramaz 
oyunlarına katılır. Kasaba doktoru 
bu dördünün ortak çabaların ı  
zekasıyla altetmeyi başarınca, kısa 
süre sonra onu da küçük 
gruplarına katılmaya davet 
ederler . . .  

Bu çılgın ve sevgi dolu fı lmde, 
neşeli bir taşra kasabasındaki 
hayatın ritmi etkili bir şekilde 
sergi leniyor. Ünlü ltalyan 
yönetmen Pietro Germi bu 
komedi üstünde çalışmaya 
başlamış, ama senaryoyu 
yazmanın ötesine geçmesine 
ömrü vefa etmemişti. Diğer 
taraftan, ölmeden önce projeyi 
sürdürmesi için Mario Monicell i'yi 
seçecek kadar yaşamıştı. Öykü, 
dostluklarını ayakta tutmak ve 
yaşadıkları T os kana kasabasını 
neşelendirmek için, bitmek bilmez 
pratik şakalar ve çeşitli oyunlar 
yapan dört arkadaşı anlatır. 
DOSTLARlM 60' 1 ı  yıl lara 
damgasını vuran ltalyan Komedisi 
tarzın ın son seçkin örneği olarak 
sinema tarihine geçmiştir. 

• Perozzi works on the night desk 
of a newspaper, reporting on erime. 
Mascerri, an aristocrat, has seen 
berrer days. They are joined in  
mischief by Necci and Melandri, an  
architect and a cafe-owner by 
profession respectively. When the 
town doctor manages to outwir the 
collective efforrs of the four, he is 
soon invited to join their l irrle 
du b . . .  

The rhythms of l ife in  a cheerful 
provincial town are effectively 
unvei led in this zany and 
affectionate film. The famed Iralian 
film director Pietro Germi began 
work on this comedy, bur died 
before he could do more rhan write 
the screenplay. However, he l ived 
long enough to choose Mario 
Monicelli as his successor. In the 

story, four friends keep their 
friendship alive and rheir Tuscan 
town lively by means of an endless 
series of peaetical jokes and pranks 
of various sorrs. AMICI MIEI has 
been wrirren in the annals of world 
cinema as the lasr bri l l ianr example 
of the Comedia al i ' Italiana which 
was very popular in the '60s. 

Yönetmen Director: Mario 
Monicelli Senaryo Editing: Pitıro 
Germi, Leo Benvemlli, Piero De 
Bernardi & Tu/lio Pinelli Görüntü 
Yön. Cinemarography: Luigi 
K111>eil/er Kurgu Editing: Ruggero 
Mauroiaımi Müzik Mu sic: Carlo 
Rmrichelli Oyuncular Cast: 
Philippe Noiret, U go Tognazzi, Gauone 
Mosebi n, Diulio Del Prete, Adolfo Ce/i, 
Bemard Blier, 0/ga Karlaıos, Silvia 
DioniJio, Franco Tamantini, Angeict 
Goodwin, Marisa Travers, Milena 
Vukoric, Edda Ferronao Yapım 
Producıion Co.: Cintriz, Rome. 
ITALY Dünya Hakları Export 
Agenı: Cinet:illa lmernarional. Via 
Tmcolana 1055, 001 73 Rome, 
ITALY; Phone: 390 6 722 86/;  Fax: 
390 6 722 3 1 3 1  

1975 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 140' 
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ABD USA 

J ERRY SCHATZBERG 

• 26 Haziran 1 927'de New 
York'ta Manhattan'da doğdu. 
Miami Üniversitesi mezunudur. 
Fotoğrafçı Bil l Helburn'e 
asistanl ık yaptı; sonra serbest 
çalışan bir fotoğrafçı olarak 
kariyerin i  başlattı. Moda 
fotoğrafları Vogue, McCalls, 
Esquire, Glamour ve Life gibi 
dergilerde yayınlandı. Birkaç TV 
reklamı yönettikten sonra, 
1 970'de bir modelin öyküsü olan 
"Puzzle of a Downfall Chi l  d 1 
Şöhretin Bedeli" ile sinema 
yönetmenliğine adım attı. 
Yönetmen olarak ikinci filmi, Al 
Pacino'nun rol aldığı sürükleyici, 
iyi oynanmış bir kokain bağımlı l ığı 
öyküsü olan "The Panic in Needle 
Park 1 Esrar Bitti"ydi ( 1 97 1  ). 
Sonraki filmi, Pacino'nun Gene 
Hackman'la birl ikte oynadığı 
"Scarecrow 1 Korkuluk", iki 
gezginin öyküsünü anlatıyordu ve 
birçok açıdan 70'1erdeki 
yabancılaşmanın ve kafa 
karışıklığının mükemmel bir 
örneğiydi. Belki de dikkat çekici 
bir şekilde, Schatzberg' in 
Amerika'daki başarısı 70'1erle 
birl ikte yükselip düşüşe geçti; 
1 979'daki "The Seduction of Joe 
Tynan 1 Joe Tynan'nın Baştan 
Çıkışı"nın ardından Hol lywood'da 
ana eği l im küçük, iç gözleme 
dönük fi lmlerden, Spielberg/Lucas 
tarzı çok gişe yapan sinema 
anlayışına kaymaya başladı. Ama 
Jerry Schatzberg Avrupalı 
hayranlarını hiçbir zaman 
kaybetmedi, 1 989'daki "Reunion 1 
Buluşma"nın başarısı bunun 
kanıtıdır. Schatzberg, "Scarecrow 
1 Korkuluk" ile Cannes Fi lm 
Festivali'nde Altın Palmiye'yi 
kazanmıştır. 

• Jerry Schaztberg, 70'1erin 
başında ortaya çıkan ve hem 
eleştirmenleri, hem de izleyicileri 
etkileyen Hollywood 
Rönesansı'nın başını 
çekenlerdendi. Hiçbir gruba ait 
deği ldi, ne ltalyan-Amerikalı'lara 
(Coppola, Scorsese, De Palma, 
Cimino), ne de teknolojik 
verimliliğin harika çocuklarına 
(Spielberg, Lucas). Aslında bir 
yalnız adamdı o - yırtıcı 
bağımsızlığı açısından Terrence 
Malick'le karşılaştırılabilecek 

biriydi. Bu durum, onun yaygın bir 
üne sahip olmasına pek yardımcı 
olmadı, çünkü medya daha çok 
üzerinde cazip etiketler bulunan 
gruplarla, ekollerle, kulüplerle 
ilgilenir. Schatzberg ayrıca New 
York'ludur ve ilgi merkezi her 
zaman, Hol lywood çevresinden 
çok uzaktaki Manhattan olmuştur. 
Ruhu ve kültürü açısından 
tamamen Amerikalı olsa da, 
uluslararası sinemaya ve bu 
sinemanın daha cesur üslüpçu 
yaklaşımına büyük bir ilgi 
duymuştur. lik filmi "Puzzle of a 
Downfall Child 1 Şöhretin Bedeli" 
parçalı anlatımı, karmaşık ses 
kaydı ve şimdinin, geri dönüşlerin 
ve fantezi çekimlerinin harmanıyla 
bunu çok iyi gösterir. Fi lm, 
yönetmenin en iyi bi ldiği konular 
üzerine odaklanmıştır: moda 
fotoğrafçıl ığı ve o sırada ona en 
yakın kadın olan, başroldeki Faye 
Dunaway. Adrian Joyce'un 
(Carole Eastman) karmaşık bir 
senaryosundan uyarlanan film, 
zirvedeki günlerini geride 
bırakmış, artık ilgi görmeyen bir 
top modeli inceler. Öykü, 
yönetmenin en sevdiği model 
olan Anne Saint-Marie'den bir 
teyp aracılığıyla kaydettiği 
itiraflardan kaynaklanmıştır. 
Schatzberg'i beğenmeyenler, 
seçtiği konunun hayal gücünden 
yoksun olduğunu söylediler, ama 
film, yönetmenin kişisel ilgi 
alanın ın bir yansıması ve anlatıcı 
kimliğin in ispatıydı. Fotoğrafçı 
olarak geçirdiği yirmi yıl, fi lm in 
görsel etkileyici l iğinde kendini 
bel l i  eder. Çerçeve, ış ık ve 
kurgudaki sinemasal hakimiyet de 
yeni başlayan biri için 
olağanüstüdür. Ruhsal bir çöküş 
yaşayan bir kapak kızının 
portresiyle "Şöhretin Bedeli", 
ayrıca Schatzberg' in incinmiş 
karakteriere karşı duyarl ı l ı l ığını da 
gösterir. Bu incinmiş karakterler, 
ikinci filminin ("The Panic in 
Needle Park 1 Esrar Bitti" deki 
uyuşturucu bağımlı ları) ve üçüncü 
fi lminin ("Scarecrow 1 
Korkuluk"un Batı'dan Doğu'ya 
yolculuğa çıkan iki aylağı) de 
merkezinde yer alıyorlardı. Bunu 
takip eden fi lmlerinde geniş bir 
ilgi alanı ve "Dandy, the All 
American Girl / Tam Amerikalı 

Kız Dandy''deki araba hırsızı ile 
"The Seduction of Joe Tynan 1 Joe 
Tynan'ın Baştan Çıkışı"nın 
politikacısından "Honeysuckle 
Rose"un country şarkıcısına, 
"Misunderstood 1 Yanlış 
Anlaşı lmış"ın kaygıl ı çocuğuna ve 
"Street Smart 1 Sokak Piçleri"nin 
fahişesi i le pezevengine, farklı ruh 
halleri arasında gezinme 
kabil iyetiyle karşılaşırız. 
Senaryosunu Fred Uhlman'ın 
otobiyografik romanından Harold 
Pinter' ın uyarladığı "Reunion 1 
Buluşma", 1 932'de Stuttgart'ta 
geçer. Film, 1 6  yaşındaki iki erkek 
çocuğun, Yahudi bir doktorun 
oğlu olan Hans ile eski bir Alman 
aristokrat ailesinin üyesi olan 
Konradin' in arkadaşlığını anlatır. 
Yıllar sonra, savaşın ardından yaşlı 
Hans eve dönüş yolculuğunda 
gençlik günlerini ve Konradin'i 
hatırlar: Konradin arkadaşına 
ihanet edip Nazi partisine 
katılmayı seçmiştir, Hans ise 
sürgüne gitmiştir. Schatzberg'in 
sinemasında, fotoğrafçılığının 
devamı olan "Şöhretin 
Bedeli"nden itibaren, 
"Korkuluk"da ve "Honeysuckle 
Rose"da da bulunan manzaralara, 
"Esrar Bitti"deki ve "Sokak 
Piçleri"ndeki sokak sahnelerine 
kadar, birçok açıdan 
sinernatografik bir devamlı l ık göze 



1 48 çarpar. Oyuncularla nasıl Faye Dunaway, Al Pacino, Meryl • Jerry Schatzberg was one of the 
çal ışacağını  da portre fotoğrafçıl ığı Streep ve Morgan Freeman onun leading protagonisrs in rhe 
yaparak öğrenmiştir. Çoğu kişin in fi lmlerinde formların ın Hollywood Renaissance that srruck 
fotoğrafçının lensinden zirvesindeydiler. Gene Hackman, critics and film-goers alike at the 
korktuğunu, bu yüzden de en sevdiği performansını soran beginning of the 70's. He d id not 
heyecanlandığını farketmişti. Film Comment'e şöyle cevap belong to any group, nor rhe 
Onları rahatlatmak için, önce vermişti: "Korkuluk. Mutlak bir Iral ian-Americans (Coppola, 
onlarla birl ikte birkaç saat sürekiilikle oynadığım tek fi lm Scorsese, De Palma, Cimino) nor 
geçirirdi. Böylece onları daha iyi oydu ve bu da bana her tür fırsatı the wonder kids of rechnological 
tanımakla kalmaz, yüzeyin altın ı  kullanıp karakterimi gerçekten efficiency (Spielberg, Lucas). In facr 
görüp, dış dünyadan sakladıkları, geliştirme fırsatı vermişti." he was very much of a loner-
sunmak istemedikleri, gizli ve comparable in his fierce 
gerçek kişiliklerini de keşfederdi. Fotoğrafçı ve sinemacı olarak 40 independence to a Terrence Malick. 
60'1arda çektiği müthiş yılı aşan kariyeri boyunca, This does not help ro ger wide 
portrelerin çoğu - Bob Dylan, Schatzberg rafine mizanseniyle recognirion, the media being more 
Geoffrey Holder, Francis gerçek anların açığa vurulması atrracred by groups, schools, clubs 
Coppola, Andy Warhol, Arlo arasında ince bir denge tutturdu. wirh cozy rags arrached to them. 
Guthrie, Roman Polanski, Fidel Duyguyu frenleyerek, serbest Schatzberg is also very much a New 
Castro, M ilos Forman - bu kaldığında daha da güçlü hale Yorker and his home-base has 
gerçeklik anlarını açığa getirme, ve altını çizmek yerine always remained Manharran far 
çıkarmıştır. ima ederek bariz olandan kaçınma away from the circle of Hollywood. 

konusunda özel bir yeteneği Though very American in spirir 
Schatzberg, modellerine komutlar vardır. O bize sık sık günümüz and culrure he is much arrracred ro 

vermeyerek onların gereken anı Amerikan sinemasında eksik olan international cinema and irs ofren 
bulmalarına fırsat tanırdı. bir şeyi anımsatır: yetişkin ve more daring stylistic approach. 
Oyuncuların kendi içlerine olgun temalar ve karakterlerle Norhing shows rhis more rhan his 
ulaşmalarını da aynı şekilde sağlar. ilgilenen yetişkin ve olgun bir firsr fearure "Puzzle of a Downfall 
Fotoğraf üslubu birçok açıdan, sanatçı. - M ichel Ciment Child" wirh irs fracrured narrarion, 
kendi döneminin lrving irs complex sound-rrack and irs 
Penn'inden ya da Richard • Born on 26 June 1 927 in mixrure of presenr, flashbacks and 
Avedon'undan ziyade Andre Manharran, New York. He is a fantasy shors. The film centers on 
Kertesz'e ya da Henri Cartier- graduare of rhe University of rhe world he knew best, fashion 
Bresson'a yakındır. Çerçevenin Miami. He worked as assistant to photography and the woman who 
sınırları çizi lmiş alanı yerine, bu photographer Bi l l  Helbum ( 1 954- at the time was dosesr to him, Faye 
alanın ötesine bakar. Fotoğrafları 65); then he started his career as a Dunaway who plays the lead. Based 
anlatımlıdır, bir öykü anlatırlar. freelance sri ll photographer. His on a complex script by Adrian 
Bir yandan bir eylemi, bir jesti, bir fashion photography has been Joyce (Carole Easrman) ir is the 
duyguyu görüntülerken, öte published in magazines such as study of a top model who has had 

yandan anlamlarını dışavuran Vogue, McCalls, Esquire, Glamour her glory days bur who is now 
titizlik dolu bir biçimsel kalıpları and Life. Afrer directing some TV progressively shunned. The story 
vardır. Buna karşı n  üslup hiçbir commercials, he made his debur as come from a confession made to 
zaman gösterişli bir hal almaz ve a film director in 1 970 wirh him on tape by his favorire model 

hayatın akıcılığının önüne geçmez. "Puzzle of a Downfall Child", rhe Anne Sainr-Marie. His derractors 
story of a fashion model. He scored rhoughr rhar rhe choice of subject 

Bütün bu özellikler, Schatzberg'in with his second directorial efforr, lacked imagination bur the fi lm 
filmlerinde de bulunabilir. Odak the gripping, finally acted "The was the reflecrion of his personal 

noktası her zaman insan i l işkileri Panic in  Needle Park" ( 1 97 1 ), a commirmenr and the expressian of 
olarak kalmıştır; bu da onun bleak study of cocaine addicrion a rrue authorial voice. His rwenry 

70'1erin sonunda ve SO'Ierin srarring Al Pacino. Pacino castarred years work as a photographer is 
başında kendini özel efektlere, wirh Gene Hackman in his next reflected in the dazzling visual flair 

arabayla kovalamacalara ve fi lm, "Scarecrow" ( 1 973), a moody of the movie and the cinemaric 
yeniyetme komedilerine adamış rale of rwo drifrers, which in many control of frame, light and ediring 
bir endüstride çalışmasını ways is an aporheosis of '70s is exceptional for a beginner. 
güçleştirmiştir. Insanlara ve alienarion and confusion. Perhaps "Puzzle of a Downfall Child" wirh 
mekaniara dair keskin duyarlıl ığı, significanrly, Scharzberg's eri rica! i rs porrra ya! of a co ver-gi rl i n the 
filmlerine bir gerçeklik katmış, following in rhe U ni red States rose midst of a menral breakdown also 
oyuncuları da uğraşıp didinerek and fel l  wirh rhe '70s; after 1 979's shows Schatzberg sensitive to 

daha önceden tanıdığımızı "Seduction of Joe Tynan", rhe trend deeply wounded characters who are 

sandığımız karakterler in Hollywood shifted from smail ,  also at the center of h is  second film 
yaratmışlardır. Alan Alda b ir  daha inrrospecrive films to the (the drug addiers of rhe "Panic in  

hiçbir zaman "Joe Tynan'ın Baştan Spielberg/Lucas blockbusrer Needle Park") and of his third (rwo 

Çıkışı"ndaki kadar iyi olmadı, menrality. B ur Jerry Scharzberg hobos on rheir journey from W esr 
"Tam Amerikalı Kız Dandy"de never losr his E uropean devorees, as to East in "Scarecrow"). His 

Stockard Channing ve "Esrar wirness rhe international success of subsequenr films demonsrrated a 

Bitti" de Kitty Winn gibi kariyerinin 1 989's " Reunion". Schatzberg won breadrh of inreresr and a capaciry to 
başında olan oyuncular, bir daha the Golden Palm at the Cannes alrernare very differenr moods from 
aynı boyutta roller bulamadılar. Film Festival with "Scarecrow" .  the car thief in  "Dandy, the a l l  



1 49 American Gir!"  and the politician 
of "The Seduction of Joe Tynan" to 
the country singers of 
"Ho neysuckle Rose", the anxious 
child of "Misunderstood" and the 
hooker and pimp of "Street Sm art". 
His laresr fi lm " Reunion" written 
by Harold Pinter from Fred 
Uhlman's aurobiographical novella 
is set in Stuttgarc in 1 932.  lt tells 
the friendship of two 1 6  year old 
boys: Hans, the son of a Jewish 
docror and Konradin ,  a member of 
an old German arisrocratic family. 
Years la ter, after the w ar the old er 
Hans ori a trip back home he 
remembers his youth and Konradin  
who betrayed h i s  friend and chose 
ro enter the N azi party while Hans 
cook the road ro exile. In many 
ways in the cinemarographic world 
of Scharzberg shows a serik ing 
continuity with his phorography 
which leads as we have seen ro 
"Puzzle of a Downfall  Child" but 
also his landscape which are ro be 
found also in "Scarecrow" and 
"Honeysuckle Rose" and his street 
scenes which lead up to "The Panic 
in Needle Park" and "Street 
Smart". And it was his portrait 
phorography that raught him how 
to dea! with actors. He realized 
that most people feared the 
photographer's lens and so became 
nervous. To relax them he would 
spend a few hours in their 
company. Not only did he come ro 
know them better but to see 
beyand the surface and discover 
their true self, the one they hid 
from the outside world not the one 
they wanted to present ro ir. Most 
of his great portraits of the 60's 
Bob Dylan, Geoffrey Holder, 
Francis Coppola, Andy Warhol, 
Arlo Guthrie, Roman Polanski ,  
Fide! Castro, Mi los Forman - reveal 
these moments of truth. 

By not giving directian ro his 
phorographic models Schatzberg 
gave them rein to fınd the 
moment. Ir is  the same way he now 
gets actors to reach inside. In many 
ways his photographic sryle is 
much closer to that of Andre 
Kertesz or Henri Cartier-Bresson 
that to his contemporary Irving 
Penn or Richard Avedon. Instead of 
the self-contained space of the 
frame he looks for the space 
beyond. His phorographs are 
narrative; they tel! a srory. In an 
instant they recognize an action, a 
gesture, an emotion while at the 
same time they have a rigorous 

formal pattern that expresses rheir 
meaning. The style however, never 
manifests itself osrentatiously and 
never encroaches or the fluidity of 
l i fe. 

All these qualities may be found in  
Scharzberg's fılms. His focus has 
always remained on human 
relationships which made it  more 
diffıcult for him ro work in an 
industry devared in the Iate 70's 
and the early SO' s ro special effects, 
car chases and adolescent comedies. 
His acute sense of people and places 
lends aurhenticiry to the 
background in his film even as his 
actors work to ereare characters you 
think you know. Alan Alda has 
never been as good as in "The 
Seduction of Joe Tynan", near
beginners ! ike Stockard Channing 
in "Dandy, the all  American Gir!" 
and Kitty Winn in  "The Panic in 
Needle Park" did not find roles 
again of the same dimension. Fa ye 
Dunaway, Al Pacino, Meryl Streep 
and Morgan Freeman have been at 
the top of their form in his films. 
Asked about his favorire 
performance Gene Hackman 
answered in Fi lm Comment: 
"Scarecrow. It 's the only fi lm I 've 
ever made in absolute continuity 
and that allawed me ro take all 
kinds of chances and really build 
my characrer." 

In more than 40 years of 
photography and cinema, 
Schatzberg has achieved a delicare 
balance between his refıned form of 
mise-en-scene and the rendering of 
true moments. He has a particular 
gifr ro restrain the emotion only ro 
make their release more powerful 
and to avoid the obvious by 
suggesting rather than by 
underl ining. He makes us feel 
when is  too often missing in  
contemporary American cinema: an  
adult and marure artist dealing 
with adult and mature themes and 
characters. - Michel Ciment 

Schatzberg filmlerinin gösterimi 
Amerikan Kültür Merkezi, Istanbul'un 
degerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

The presenration of Schatzberg's films 
was made possible with the ki nd 
support of the American Cultural 
Center, Istanbul .  

Filmleri 
F ilmography 

I 970 Puzzle of a Downfa/1 Child 
Şöhretin Bedeli 

1 97 1  The Pa11ic hı Needle Park 
Esrar Bitti 

1 973 Scarecrow Korkuluk 
1 976 Dandy, the AIIAmerica.n Gir/ 

Tam Amerikalı Kız Dandy 
1 979 The Seductio11 of joe Tynan 

JoeTynan'ın Baştan Çıkışı 
1 980 Honeysuckle Rose 
1 984 Mismıderstood 

Yanlış Anlaşılmış 
No Smail Affair 
Küçük Iş Yok 

1 987 Stt·eet S mart 
Sokak Piçleri 

1 989 Reımio11 Buluşma 
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ŞÖH RETi N BEDELi 
PUZZLE OF A DOWNFALL CHILD 

• Lou Andreas Sand, hayatına 
çeki düzen vermeye çalışan, 
duygusal açıdan rahatsız bir top 
modeldir. Lou'nun yakın 
geçmişinde iki erkek önemli rol 
oynamıştır: onu meşhur eden 
fotoğrafçı Aaron Reinhardt ve 
aynı zamanda sevgi l is i de olan 
zengin halkla i l işki ler temsilcisi 
Mark. Bir intihar teşebbüsünün 
ardından, Aaron emekli modeli 
Doğu Yakası 'nda deniz 
kenarındaki evinde ziyaret 
ederken, Lou öyküsünü geri 
dönüşlerle anlatır. Kendini  
haplarla ve içkiyle dolu bir 
yaşama bırakmıştır ve şimdi, 
Aaron bu kafası karışmış ve 
kederli modelin traj ik öykülerini 
d inlerken, çalkantılı meslek 
hayatındaki satır aralarını 
doldurmaya çalışır. Lou kadın ın 
sorumlu olduğu yığınla c insel 
istismardan açık bir şekilde 
rahatsızdır  ve onlara ne anlam 
vereceği konusunda kesin  bir fikri 
yoktur. Bir an gelir, Lou apaçık 
tecavüz olan fakat kendisinin 
tutkulu bir i l işki diye tanımladığı 
bir olayı tartış ır. Ayrıca onun 
zirveye yükselmesine yardım 
eden lezbiyen bir modelin 
koruması altına girmesini, sonra 
evleneceğini i lan ettiğinde bu 
modelin duyduğu kıskançlığı 
anlatır. Mark hakkında 
konuşurken ise, Lou belirsiz ve 
mesafeli bir hal al ır; hatta 
evieniderken adiiye sarayında 
onu nası l terkettiğinden 
bahsederken bile. Daha sonra 
Paris'te önemli bir fotoğraf 
çekimini  kaçırır ve hem bunun 
iç in,  hem de bunun sonucu, 
gerek meslek hayatında, gerekse 
de ruhsal sağl ığında başlayan 
düşüş için Mark' ı suçlar . . .  

Schatzberg beyazperde için 
çektiği i lk film olan bu kışkırtıcı 
dramayı, daha sonra ayırt edici 
özell iklerinden biri haline gelecek 
parçalı, prizmatik bir üslupla 
yönetmişti. Fi lmin yıldızı Faye 
Dunaway ise, önce hal ine acınılan, 
ardından sivri bulunulan, sonunda 
da sıkıntı veren, kafası karışık 
model rolüyle eline geçen bu 
muhteşem fırsatı en iyi biçimde 
değerlendirmişti. 

• Lou Andreas Sand is  an 
emorionally disrurbed high-fashion 
model who rries ro pul! her l ife 
rogerher. Two men have played 
imporrant role in Lou's recent pasr: 
Aaron Reinhardr, rhe phorographer 
who made her famous, and Mark, 
her wealrhy pr agenr and alsa !over. 
Afrer a suicide arrempr, Lou recalls 
her srory in flashbacks while Aaron 
visirs rhe reri red model in her 
seaside cabin on rhe Easr Coasr. She 
has resigned herself ro a l ife of pills 
and booze, and now rries ro fıll in 
rhe blanks of her rurbulent career 
as Aaron l isrens ro rhe rragic rales 
of rhe confused and miserable 
model. Lou is obviously rroubled 
by her many sexploirs and unsure 
of w har ro make of rhem. Ar one 
po i nt Lo u discusses w har was 
clearly a rape, bur whar she calls a 
passianare encounrer. She alsa ralks 
abour how sh e was rhe prorege of a 
lesbian model who helped her rise 
ro rhe rop and rhen became jealous 
when she announced rhar she was 
ro marry. In speaking of Mark, Lou 
becomes vague and disranr even 
when ralking abour how she j i lred 
him ar rhe courrhouse where rhey 
were ro wed. Afrerward, she loses 
an im porram phoro shooring 
session in Paris and she blames 

Mark for rhar and for rhe resulring 
decline borh in her career and her 
menral healrh . . .  

Scharzberg direcred rhis 
provocarive drama, his s i lver screen 
debur, i n a fracrured, prismaric 
sryle which would be his crademark 
in rhe furure. Faye Dunaway makes 
rhe mosr of a rour-de-force 
opporruniry as rhe confused high
fashion model who fırsr garners 
wholesome piry, rhen barhas and 
fı nally boredom. 

Yönetmen Direcıor:Jen:ı 
Srhatzberg Senaryo Screen play: 
Adrian }oyre (Ca rol Eaıtman) 
Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Adam H olmder Kurgu Ediıing: 
Et1an Louman Müzik Music: 
Michael Smail Oyuncular Cas ı: 
Faye D11nauıay, Barry Primm, Viveca 
Lindforı. Barry M orse, Roy Srheider. 
Harry Lee.joseph George Yapımcılar 
Producers:john C. Foreman & Paul 

eu111a11 Yapım Producıion Co.: 
Uniı'frsal. USA Dünya Hakları
Kaynak \'V'orld Righıs- ource: 
U IP. Mortimer Houıe. 37-4 1 i\lortimer 
Street. London \VIA 2JL. 
E GLANO: PhMe: 44 1 7 1  636 1 6  
55;  Fax: 44 1 7 1 636 4 1  1 8  

1 970 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 104 ' 
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ESRAR B iTTi 
THE PANIC IN NEEDLE PARK 

• Ressam sevgi l is i  Marco 
tarafından terkedi len Orta Batı ' l ı  
genç Helen, kürtaj yaptı rır. 
Sonra da bağıml ı  olmadığı iddiası 
kısa sürede fos ç ıkan genç 
uyuşturucu satıc ıs ı  Bobby'le 
birl ikte olmaya başlar. 
Birbirlerine sırı lsıklam aşık 
olurlar, Bobby'n in  uyuşturucu 
bağımlı lığı on ları giderek daha 
aşağı çekse de aşkları devam 
eder. Kısa süre sonra Bobby kızı 
da "basmaya" ikna eder. Helen 
hızla b ir  eroin bağıml ıs ına 
dönüşür ve çalan, aş ık olan, 
aldatan, dostluk gösteren ve 
ihanet eden evsiz barksız 
gençlerle dolu, karabasan 
benzeri bir dünyada Bobby'ye 
katı l ır. Bu dünya içgüdüsel 
bağıml ı l ık ve tutkunun hüküm 
sürdüğü bir cengeldir, ve artık 
herkese köşebaşı kadar yakın 
bir mesafededir. Böylesine 
vahşi bir çevrede iki aşık iç in 
kurtuluş yoktur, sadece ölüm 
vardı r . . .  

Hallüsinojen uyuşturuculara 
övgüler düzen Hol lywood "kafa" 
fi lmleriyle geçen yıl ların 
ardından, ESRAR BITTI 
1 970'1erde bağıml ı l ığın karanl ık 
yönünü araştıran i lk önemli 
fi lmdi .  Sert, gözüpek, çarpıcı ve 
sersemretecek derecede canlı bir 
film olan ESRAR BITTI, büyük 
şehirdeki uyuşturucu sorunu 
üzerine çok güçlü bir trajedi .  
Jerry Schatzberg henüz ikinci 
fi lminde önemli bir yetenek 
haline gel i rken, Al Pacino ve 
Kitty Winn de erein in kaçını lmaz 
bir sona sürüklediği çiftte 
müthişler. Yapınıcı Deminick 
Dunne, New York sokaklarını 
kullanarak öylesine gerçek bir 
drama yaratmış ki insanlar ve 
durumlar tıpkı bir belgeselden 
çıkmış gibi. James M i l is ' in 
romanın ın bu mükemmel 
uyarlamasında diyaloglar kaba ve 
taviz vermiyor, ama aynı 
zamanda traj ik-küçümseyici
alaycı bağlamında sanatsal da. 
New York "sokak insanları"nı 
oynayan aktörler arasında, 
meslek hayatların ın başında 
sayı labilecek Raul Ju l ia ve Paul 
Sorvino da var. 

• Helen, a young gir! from Middle 
W esr who has been dropped by his 
arrisr boyfriend Marco, gers 
aborrion. She then rakes up wirh 
Bobby, a young drug pusher whose 
prerense of non-add ietion soon 
fades away. They fal l  deeply in 
love, even as his drug dependency 
drags dıem father down the road of 
degradarion. He soon convinces her 
to "shoot up". Helen rapidly 
becomes a heroin addicr, joining 
Bobby in a nighrmarish world 
fıl led wirh young dereliers who 
sreal, love, chear, befriend and 
becray. This world is a jungle, 
ruled by insrincrive addicrion and 
passion, and ir 's j usr around 
everyone's corner now. In such a 
wild environmenr rhere is no 
redemprion bur only death for borh 
lovers . . .  

Afrer several years of Hollywood 
"head" picrures which sang the 
praises of hal lucinatory drugs, 
PANIC IN NEEDLE PARK was 
the fırst major film of l 970s to 
explore the clark s ide of addicrion. 
Gritty, gursy, compell ing, and 
vivid to the poinr of revulsion, 
THE PANIC IN NEEDLE PARK 
is an overpowering rragedy abour 
urban drug problem. Jerry 

Scharzberg in only his second film 
becomes a major ralenr, while Al 
Pacino and Kirry Winn are terrific 
as the heroin-doomed couple. 
Dominick Dunne produced on the 
sereers of New York a dranıa so real 
that the persons and situations 
seem to have been caughr in a 
documenrary. James Mil ls' novel 
has been superbly adapted. The 
dialog is raw and uncompromising, 
yer arrisric in  i ts tragic-sardonic

ironic conrext. Among the actors so 
convincingly playing New York 
"street people" are relative 
newcomers Raul Julia and Paul 
Sorvino. 

Yönetmen Director:jerry 
Schatzberg Senaryo Screenplay: 
}oa11 Didio11 & joh11 G regory Dmme. 
from the book by james Milli 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Adam Hole11der Kurgu Editing: 
Eva11 Lottma11 Oyuncular Cast: Al 
Paci11o. Kitty \'(/ilm, Ala11 Vim, 
RicharJ Bright. Kiel Marti11. Michael 
McCia11atha11. Paul Mace, Na11cy 
MacKay, L.arry Marshall, Rauljulia. 
Paul Sorvi11o Yapınıcı Producer: 
Dominick Dım11e Yapı m 
Production Co.: 20'' Century Fox, 
USA Dünya Hakları World 
Rights: 20'' Ce111ur')' Fox, 20'' Century 
Home, 3 1 -32 Soho Square, Londo11 
\'(I/ V 6AP, ENGLAND; Phom: 44 
1 7 1  437 77  66: F"x: 44 1 7 1  434 2 1  
7 0  Kaynak Source: Ci11ematheque 
Fra11raiJe, 1 ,  me du Fort de St. Cyr. 
78180 Mo111ig11y le Bretomıeux, 
FRANCE; Pho11e: 33 1 53 65 74 50; 
Fax: 33 1 53 65 74 97 
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KORKULUK 
SCARECROW 

• Sert, egzantrik, kaba ve havai bir 
adam olan Max, California'da 
hapisten çıkar. Para biriktirmiştir 
ve Detroit'te gerçek naylon 
fırçaları ve doğal Akdeniz 
süngerleri olan bir araba yıkama 
servisi açmak ister; ama önce 
oraya varmak zorundadır. Yolda, 
uzun bir deniz yolculuğundan yeni 
dönmüş olan, ticaret fılosunda 
çalışan, sevimli ama güçsüz Lionel'a 
rastlar. Lionel uzun zaman önce 
Pittsburgh'da bıraktığı karısını ve 
hiç görmediği çocuğunu bulmak 
istemektedir. Doğu'ya yolculuk için 
güçbirliği yaparlar. Yolculuklarında 
birçok karaktere rastlar, hoş, 
çılgınca vakit geçirirler. Lionel 
karısıyla yaptığı acı bir telefon 
görüşmesinin ardından sinir krizi 
geçirince, Max Lionel'ın tedavi 
görmesine yardım etmenin kendi 
düzenli hayat düşlerinden daha 
önemli olduğuna karar verir . . .  

"Of Mice and Men 1 Fareler ve 
Insanlar", "Easy Rider", "Midnight 
Cowboy 1 Geceyarısı Kovboyu" 
ve "Butch Cassidy and the 
Sundance Kid" gibi yol filmlerinin 
geleneğini izleyen KORKULUK'un 
gezginleri de kalıcı bir şekilde 
ruhumuza giriyorlar. Onların bu 
katı ve yalnız dünyadaki düşleri hiç 
de görkemli olmayabilir, ama 
kendi düşlerimizi yaşamayı ne 
kadar istiyorsak, Max ve Lionel'ın 
da kendilerininkileri yaşamalarını 
o kadar isteriz. Çünkü 
KORKULUK'un, California'dan 
Detroit'e uzayan yolculuğu kadar 
büyük bir yüreği de var. Fi lm 
Hackman ve Pacino'nun ne kadar 
müthiş oyuncular olduklarının da 
unutulmaz bir kanıtı. ikisi, 
tarzlarında dinamik bir tezat 
sergiliyorlar. Hackman'ın Max'i 
duygularını bir poker oyuncusu 
gibi saklıyor ama hala demir 
kapıların üstüne kapanışı 
kulaklarında çınlayan bir adamın 
görünümüne sahip. Pacino'nun 
neşeli, açık yürekli Lionel ise 
yaşamın her acısını hani neredeyse 
bir espriyle kenara atabiliyor. Bu 
görsel olarak etkileyici, iyi 
oynanmış ve unutulmaz anlarla 
dolu yol filmi, 1 973'te Cannes 
Film Festivali'nde "En Iyi Film" 
seçi l ip Altın Palmiye"yi kazanmıştı. 

• Max, a gruff, eccenrric, crude 
and volatile guy, is  geuing out of 
prison in California. He has been 
saving his money and hopes to 
open a car wash in Derroir, one 
wirh real nylon brushes and narural 
Medirerranean sponges; bur he has 
to ger rhere fırsr. On the way, he 
meets Lionel, a l ikeable bur weak 
merchanr marine jusr returning 
from a long sea voyage. Lionel 
wanrs to look up the wife he lefr 
back in Pictsburgh long ago and 
the child he's never seen. They join 
forces for the journey ro che East. 
In their  rravels they encounrer 
several characrers and have a lot of 
good, wild t imes. When Lionel has 
a netvous breakdown af ter a bi rrer 
phone consecvarion wirh his wife, 
Max decides that helping Lionel 
ger rreatmenr is  more imporcanr 
than his dreams of a sready 
livelihood . . .  

In che cradirian of road movies ! ike 
"Of Mice and Men", "Easy Rider", 
"Midnighc Cowboy" and "Burch 
Cassidy and che Sunciance Kid", 
SCARECROW's drifters drifr 
permanencly inro our souls. Their 
dreams in this harsh and lonely 
world may not be glorious, bur we 
wanr Max and Lionel to live clıem 

as much as we wanr ro l ive our 
own. Because CARECROW has a 
heart as big as i es rambling 
California-to-Derroic journey. The 
fi lm provides an unforgectable 
re minder of wlıac cerrifıc acrors 
Hackman and Pacino are. The cwo 
showcase a dynamic conrrasc in 
sryles. Hackman's Max hides his 
thinking ! ike a poker player buc 
has the edgy look of a man sri ll 
hearing che slam of iron doors. 
Pacino's sunny, open Lionel can 
ross aside any of l ife's pains w ith a 
joke . . .  al mos c. This visually 
impressive and well-acced road
movie ful l  of un forgeecable 
momenrs won rhe 1 973  "Best 
Picrure" Palme d'Or from the 
Cannes Film Festival. 

Yönetmen Direcror:}""J' 
Schatıberg Senaryo Screen play: 
Garry Michael White Görüntü 
Yön. Cinemarography: Viimos 
Zsigmond Kurgu Editing: E van 
Lottman & Craig McKay Müzik 
Music: Fred Myrow Oyuncular 
Cas c: Gene Hackman. Al Pacino, 
Dorothy Tristan, Ann Wedgeworth, 
Richard Lynch, Eileen Brennan, 
Rtaanya Alda, Richard Hackman, Al 
Cingolani Yapımcı Producer: 
Robert M. Shem111n Yapı m 
Producrion Co.: Robert M. Sberman 
Production, \Varner Bros .. USA 
Dünya Hakları World Rights: 
Warner Bros., 135 \Vardour Street, 
London \VI V 4AP, ENGLAND: 
Phone: 44 1 7 1  7 34 84 00: Fax: 44 
1 7 1  437 95 44 Kaynak Source: 
Cinematheque Su im, Cas i no de 
Montbmon, Case Pouale 25 1 2, CH-
1002 Lamamıe, SW/TZERLAND; 
Phone: 4 1 21 863 03 99; Fax: 41 2 1  
320 4 B  BB 
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ABD USA 

JOE TYNAN' IN BAŞTAN ÇIKIŞI  
THE SEDUCTION OF JOE TYNAN 

• Gelecek vaat eden liberal ABD 
Senatörü Joe Tynan, Ellie'yle 
evl idir, Ross ve Baker adında iki 
de çocuğu vardır. Ellie herkesin 
gözü önünde olmaktan nefret 
ederken Joe bundan çok hoşlan ır. 
Aslında iyi huylu bir adamken, 
yükselip bütün ulusça tanınan biri 
haline geldikçe, huyu da değişir. 
Tynan güzel bayan avukat Karen 
Traynor'la ilgilenir, ancak evliliğini 
ve muhtemelen meslek hayatını 
da tehlikeye atacak bu i l işkiyi 
temelde dürüst bulur . . .  

M izahı ve samimi dramı ustaca 
birleştiren JOE TYNAN' IN 
BAŞTAN ÇIKIŞI, çok başarılı bir 
film. Bunda büyük pay Alan 
Alda'nın. Başroldeki karmaşık ve 
çok katmanlı oyunu, doruktaki bir 
s iyasetçinin kendi ahlakıyla ve 
etrafını kuşattığını fark ettiği 
yozlaşmayla mücadelelerini 
anlatan senaryosu kadar karmaşık 
ve çok katmanlı . Joe Tynan çok 
tanıdık bir siyasi bir figür: büyük 
medya zaferlerinin kuyruğuna 
takılarak yükselen genç, yakışıklı 
l iberal görüşlü bir politikacı. Alda 
yüzüne yapıştırı lmış gülümsemeyi, 
candan el sıkışmayı ve bir 
siyasetçinin teklifsiz kendine 
güvenini  büyük bir kolaylıkla 
özümsüyor. Çoğu Amerikan 
siyasi fi lminde eksikliği duyulan 
husus, bu tür iki yanı da keskin 
bir başarı elde etmek için ödenen 
bedeldir ve tam da bu JOE 
TYNAN' IN BAŞTAN ÇIKIŞI'nın 
diğerlerine üstün olduğu nokta. 

• Joe Tynan, a promising l iberal 
U.S. Senacor, is married co El l ie 
with rwo children, Ross and Baker. 
E ll ie hates being in the l imelight, 
while Joe revels in  ir .  His basically 
nice nature is  seen to change as he 
rises higher in the national scene. 
He dal l ies wirh lovely lady attorney 
Karen Traynor, but recognizes the 
affair which jeopardizes his 
marriage and possibly his career, as 
basically honesr .  . .  

Adroirly combining humor and 
imimate drama, THE 
SEDUCTION OF JOE TYNAN is 
a very successful fi lm.  In large part 
eredi r  goes to Alan Alda, whose 

portrayal in the t i t le role is no less 
complex and multi-faceted than his 
own screenplay depiceing a big
t ime poli tician's srruggles with his 
own morality and the corruption he 
fınds surraunding him. Joe Tynan 
is a famil iar pol i rical fıgure: the 
young, handsome l iberal Senator 
who rides upward on the coat-tails 
of big media victories. Al da 
assumes the pasred-on smi le, the 
hearry handshake and breezy 
confıdence of a polirician w ith 
immense ease. In most American 
pelirical fı lms, less ofren explor�d 
is the price paid for such double
edged success, and this is where 
THE SEDUCTION OF JOE 
TYNA excels. 

Yönetmen Director:jerry 
Schatzberg Senaryo Screenplay: 
Alan Alda Görüntü Yön. 
Cinemarography: Adam H olmder 
Kurgu Edi ring: Eva n Lotlman 
Müzik Music: Bill Comi 
Oyuncular Casr: Alan A/da, 
Barbara Harı·is. Meryl Stretp. Rip 
Torn, Me/vyn Doug/as. Charles 
Kimbrough, Blanche Baker, Adam Ross. 
Carı·ie Nye, Chris Amold Yapımcı 
Producer: Martin Bregman Yapım 
Production Co.: Universal. USA 
Dünya Hakları-Kaynak World 
Righrs-Source: U IP, Mortimer 
House, 3 7-41 Mortimer Street, London 
\V lA 2JL, ENGLAND: Phone: 44 
1 7 1  636 16 55 ;  Fax: 44 1 7 1  636 4 1  
18  
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ALMANYA-FRANSA-iNGILTERE GERMANY-FRANCE-UNITED KINGDüM 

BULUŞMA 
REVNION 

• Stuttgart, 1 933. Farklı koşul larda 
yetişmiş iki okullu çocuk arasında 
bir arkadaşlık doğar: O ana kadar 
toplumun direği kabul edilen 
Birinci Dünya Savaşı gazisi Yahudi 
bir daktorun oğlu olan Hans ve 
korumalı bir hayat yaşamış, özel 
öğretmenlerden ders almış 
aristokrat Konradin Von 
Lohenburg. Konradin zeki ve 
duyarlı Hans'tan etki lenmiştir. 
Yıl ın başında, alacaklara işaret 
eden pek az şey vardır: küçük 
Nazi grupları sokaklarda yürür; 
bir dost, Hans'ın babasına H itler 
başa geçmeden kaçmasını tavsiye 
eder. Yavaş yavaş, yıl i lerledikçe, 
Faşist hareket güç kazanır . . .  
Fi lmin uzun orta bölümü, 
bugünkü Hans'ın anlatımıyla 
sarmalanmıştır. Amerika Birleşik 
Devletleri'ne yerleşen ve artık adı 
Henry Strauss olan Hans, anne
babasının mezarını bulmak ve eski 
arkadaşına ne olduğunu 
keşfetmek için Stuttgart'a 
dönmeye karar verir . . .  

Fred Uhlman'ın otobiyografik 
romanının etkileyici bir uyarlaması 
olan BULUŞMA, 30'1u yılların 
başlarında Almanya'da Nazizm'in 
yükselişiyle ilgilenen sayısız filmin 
en iyilerinden biri olan, son 
derece etkileyici bir çalışmadır. 55 
yıl öncesinin dünyasını aslına sadık 
görünecek şekilde yeniden 
yaratan duru ve düşüneeli bu film, 
yönetmen Schatzberg' in de 
muhtemelen en iyi yapıtıdır. 
BULUŞMA'da ağırlığını hissettiren, 
hatırlama: hafızanın oynadığı 
oyunlar, içerdiği acı. Schatzberg 
genç aktörlerini - ergin Hans 
olarak Christian Anholt, Konradin 
rolünde Samuiel West - ilişkilerini 
kişisel leştirmeye, böylelikle de 
evrenselleştirmeye teşvik etmiş. 
Alışılmış bir durum da olsa, bu iki 
gencin paylaşımları (Konradin 
tepedeki büyük evinde bir madeni 
para koleksiyonunu gururla 
gösterir; Hans siyasi açıdan naif 
annesiyle babasını tanıtır, Kara 
Ormanlar'a yapılan geziler çok 
geçmeden parçalanacak bir 
pastaral şiiri temsil eder) biraraya 
getiri lmiş cilder dolusu küçük 
hakikati dile getiriyor. Harold 
Pinter' ın fazlasız eksiksiz ve fı lmin 

önüne geçmeyen senaryosu, 
Trauner'in başarılı yapım tasarımı 
ve Philippe Sarde'ın suskun ama 
ifade gücü yüksek müziği, dört 
dörtlük bir profesyonellik duygusu 
uyandırıyor. 

• Sturtgarr, 1 933 .  A friendship 
grows between two schoolboys 
from different backgrounds: Hans, 
son of a Jewish doctor and World 
War I veteran who, t i l l  now, was 
considered a pil lar of the 
community; and the aristocratic 
Konradin  Von Lohenburg, who's 
led a sheltered l ife, taught by 
private tutors, and who finds 
himself stimulared by the 
intell igem, sensitive Hans. At the 
beginning of che year, portems of 
what's ro come are few: small 
groups of N az is march in che 
srreets; a friend advises Hans' farher 
ro leave be fo re H i tl er ta kes over. 
Gradually, as che year progresses, 
che Fascist mavement takes hold . . .  
The long central part of che fi lm is  
framed by a presem-day narrative 
in which Hans, who has moved to 
che United States, now Henry 
Srrauss, decides ro return ro 

Sturtgart ro locate his parems' 
grave and ro discover whar 
happened to his old friend . . .  

This maving rendi eian of Fred 
Uh lman's autobiographical novel , 
REVNION is an enormously 
impressive fi lm, which ranks as 
one of che bes c of countless 
picrures deal ing wirh the rise of 
Nazism in Germany in the early 
' 30s. Direcror Schatzberg has 
made what probably is  his best 
fi lm,  a sober, rhoughtful picrure 
rhar recreates a seemingiy 
aurhentic world of 5 5 years ago. 
The fi lm is daminared by 
remembrance; che tricks i r  play, 
che pain ir involves. Scharzberg 
encourages his young actors -
Christ ian Anlıolr as rhe adolescem 
'Hans' , Samuiel Wesr as Konradin 
- to personal ise, and rhus ro 
universalise rhe i r  relarionship. 
I rs's a sraple s iruarion, but the i r  
sharing (Konradin proudly 
showing a coin collecrion in his 
grand house on rhe h i l l ;  Hans 
introducing his pol i r ically na·ı·ve 
parents; rhe soon-ro-bo-sharrered 
idyll of trips ro rhe B lack Forest) 
speaks volumes of cumularive 
smai l rruths. Harold Pinter's righr 
and unobrrusive script, Trauner's 
fine producrion design and 
Philippe Sarde's mured bur 
expressive score ensure a feel ing of 
all-round professionalism. 

Yönetmen Direcıor:jerry 
Schatzberg Senaryo Screen play: 
Harold Pinter Görüntü Yön. 
Cineıııaıography: Br11110 de Keyzer 
Kurgu Ediıing: Martine Baı-raque
Curie Müzik Music: Philippe Sarde 
Oyuncular Cas ı: }ason Robards ]ı· . .  

Christian Anhoft. Samuel \17e.rt, 
Fmnroise Fabian, Barbara jefford, 
Gideon Boufting. Alan Bouyer. jacque.r 
Brmıet Yapımcı Producer: Aııne 
Franrois Yapım Producıion Co.: 
Ariane Fifms, FRANCE: Burning 
Seeret Producıiom, ENGLAND 
Dünya Hakları-Kaynak World 
Righıs-Source: C.A.C.-Voftaire. 1 6, 
me Generaf Dlljour. 1204 Geneve, 
S\17/TZEI?LAND: Phone: 4 1  22 320 
78 78: Fax: 41 22 320 88 93 
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FRANSA FRANCE 

AG N ES VARDA 

• 30 Mayıs 1 928'de Belçika'nın 
Brüksel şehrinde, Fransız bir 
babanın ve Yunan bir annenin kızı 
olarak dünyaya geldi. 
Sorbonne'da edebiyat ve 
psikoloji, Ecole du Louvre'da 
sanat tarihi öğrenimi gördü. l ik 
başta müze müdürü olmak 
istiyordu, ama geceleri katı ldığı 
fotoğrafçıl ık kursu fikrini 
değiştirdi .  Kısa süre içinde birinci 
s ın ıf bir fotoğrafçıya dönüşen 
Varda, Paris'teki Theatre 
National Populaire'in resmi 
fotoğrafçısı oldu, daha sonra da 
fotomuhabir olarak çalışmaya 
başladı. Sol Vaka'da birl ikte 
çalıştığı arkadaşları, o sırada 26 
yaşında olan ve o güne kadar pek 
az sayıda film izlemiş olan 
Varda'yı i lk filmi "La Pointe
Courte 1 Paralel Yaşamlar"ı 
( 1 954) yapmaya ikna ettiler. 
Sinema hakkında hemen hiç 
akademik ve teknik bi lgisi 
olmayan Varda, burada (William 
Faulkner'ın Vahşi Palmiyeler'inden 
esinlenmiş) birbirine paralel iki 
öykü anlatır: evli genç bir çiftin 
pürüzlü aşkı ve La Pointe-Courte 
köyündeki balıkçıların 
mücadeleleri. Günümüzde çoğu 
kişi tarafından, yapım yöntemleri 
ve estetiğiyle Yeni Dalga'nın 
otantik atalarından sayılan bu fi lm 
mal i  açıdan başarısız, eleştirel 
yönden ise başarıl ı oldu. 
Eleştirmen Georges Sadoul bu 
fi lmi "kesinlikle Yeni Dalga'nın i lk 
fi lmi" olarak adlandırmıştır. Fi lm, 
kurmaca ile belgeseli içiçe 
kullanması ve Varda'nın (bir 
bakıma Faulkner'e borçlu olduğu) 
sinema di l in i  geliştirme arzusuyla, 
yönetmenin çizgis ini de 
belirliyordu. Varda sonraları, 
"Sinemanın, özellikle de biçiminde 
özgür olmadığını hissediyordum 
ve bu beni rahatsız ediyordu. 
Tıpkı roman yazar gibi film 
yapmak istiyordum" demişti. 

Ne yazık ki, "Paralel Yaşamlar" 
(fi lmin kurgusunu, Varda'nın 
teknikleri kendi geliştirmekte 
olduğu teknikiere benzediği için 
i lk başta bu filmde çalışmayı 
reddeden Alain Resnais yapmıştı), 
genç yönetmenin 1 9SO'Ierde 
çektiği tek film olacaktı. Yeni 
Dalga'nın kıvı lcımını çakmasına 

rağmen Varda, erkek 
meslektaşları büyük yankı 
uyandıran ilk fi lmlerini yapana 
kadar fi lm yönetme fırsatı 
bulamadı. 

1 955'te Varda, yine bir Yeni 
Dalga yönetmeni olan Chris 
Marker'a "Dimanche a Pekin 1 
Pekin'de Pazar" adlı fi lminde 
görsel danışmanl ık yapmak için 
Çin'e gitti. Sonraki beş yı l  
boyunca kendini ,  Fransa'da onun 
için özel anlamı olan yerler 
(Fransız Rivierası, Chambord ve 
Paris'in Sol Yaka'sı) üzerine 
dikkat çekici deneysel kısa 
fi lmlerin i  yazmaya ve yönetmeye 
verdi. Varda'nın ikinci bir uzun 
metraj lı konulu film için gereken 
mali kaynağı bulması tam yedi 
yı l ını aldı, ama kanser testinin 
sonuçlarını bekleyen genç bir pop 
şarkıcısının ıstırabını "gerçek 
zaman"da anlatan 1 96 1  tarihli 
"Cieo de S a 7 1 S'ten Tye Cleo" 
adlı filmiyle adını yaygın bir 
biçimde duyurdu. Fi lmde, Simone 
de Beauvoir'dan aldığı, büyük bir 
Varda temasının ortaya çıkışına 
tanık oluruz: " insan kadın olarak 
doğmaz, sonradan kadın olur". 
Anlatıma bir belgesel gerçekl ik 
tonu vermek, bir fotoğrafçının 
keskin ve ustal ıklı bakışı ve 
kadınların günlük yaşamiarına 
duyulan derin ilgi gibi, Varda'nın 
damgasına dönüşecek unsurlar da 
açıkça farkedi l ir  

Varda'nın sonraki uzun metraj l ı  
f i lmi (aynı zamanda i lk renkli 
fi lmi), yönetmenin ev hayatının 
yüzeyinin altındaki karmaşıklıkları 
araştırdığı "Le bonheur 1 
Mutluluk"tu ( 1 965). Bu, hem 
karısı hem de metresiyle uyum 
içinde yaşayabileceğini sanan 
yönünü şaşırmış bir adamın 
öyküsünü anlatan öncü bir 
feminist manifestoydu ve film 
1 960'1arın sonunda ortaya çıkan 
feminist hareket için önemli bir 
yapıta dönüştü. Fi lmin odak 
noktası, başlarda TV'de konuşan 
bir adamın sözleriyle belirlenir: 
"Mutluluk doğanın düzenine 
boyun eğmek olabilir". Fi lmin 
anlatısı bağlamında, "doğanın 
düzeni" erkekler tarafından 
belirlenen bir kavramdır ve 

"Mutluluk" "doğanın  düzeni"nin 
erkeklerin kadınların emeklerinin 
sırtından mutluluğa erişmeleri 
olarak yorumlandığını öne sürer. 

Başlangıçta Varda'nın sinema 
üzerindeki etkisi güçlü de olsa, 
1 960'1arın ortalarına doğru ticari 
bir sinemacı olarak meslek 
hayatında bir sönüklük söz 
konusuydu. Yönetmen çok sayıda 
kısa film ve belgesel çekerek aktif 
kaldı, ama işlerinin çoğu 
görülmüyor, farkedilmiyordu. 
Varda'nın bundan sonraki 
yapımiarının çoğunda siyasi 
görüşlerinin ağır etkisi vardır. 
1 968'de yönetmen-kocası Jacques 
Demy ile Amerika'yı ziyaret 
ederken, üç risalevari kısa konu 
üzerine filmler çekti. l ik önce San 
Francisco'daki bir akrabası 
hakkında "Uncle Yanco 1 Yanco 
Amca" ( 1 967); ardından eylemci 
Huey Newton üzerine 
Oakland'da çektiği bir zafer 
türküsü olan siyasi belgesel "Black 
Panthers 1 Kara Panterler" 
( 1 968); son olarak da 
Hollywood'un "gerçekdışı l ığı" 
üzerine neşeli bir doğaçlama olan, 
Warhol süperstarı Viva'nın ve 
"Hair"in yazarları Jim Raddo i le 
Jerome Ragni'nin de oynadığı 
"Lion's Love 1 Aslan'ın Aşkı" 
( 1 969). 1 970'te yaptığı, Fransa'da 



1 5 6  yaşayan Yunanlar üzerine bir TV kadın arasındaki aşkı anlatan olarak karşımıza çıkar. Agnes 
belgeseli olan "Nausicaa"; "Kung Fu Master 1 Kung Fu Varda'nın dünyası, o dünya ister 
(Varda'ya göre) siyasi olarak o Ustası"nı çekti. Fransız Riviera'sı ("Du cote de la 
denli değişkendi ki Yunanistan'ın cUte 1 Kıyının Kenarından", 
askeri hükümeti tarafından hemen 90'1ı yılların başında Varda 1 958), büyük kent ("5'ten Tye 
yasaklanmıştı. 1 962'de evlendiği kocası, ünlü Cleo"), ya da kırsal kesim 

sinemacı Jacques Demy hakkında ("Mutluluk"; "Yaratıklar", "Yersiz 
Nadiren ticari kaygı larla fi lm üç fi lm yaptı. Demy 1 990'da ölüm Yurtsuz") olsun, karakterlerinin 
yapan Varda (Fransa Ulusal döşeğ!ndeyken, Varda kocasına insanlara özgü ahlak ya da günah 
Turizm Bürosu adına iki kısa filmi beslediği aşkı ve takdiri, Demy'nin yükünü taşımadan 
çabucak kotarmayı kabul etmişti), çocukluğunu inceleyen çok iyi yaşayabilecekleri koca bir Cennet 
1 970'1erde yeni biçimleri anlatılmış "Jacquot de Nantes 1 Bahçesi'dir. Varda bu Cennet'in, 
denemeyi sürdürdü; çektiği Nantes'lı Jacquot" ile di le getirdi. yalnızca ana karakterlerin 
Alman belgeseli "Daguerrotypes" Demy'n in 1 990'da ölmesinin zihinlerinde var olan mitik bir yer 
( 1 975) 4000 fotoğraftan ardından, Varda her ikisi de sevgi olduğunu bil ir ve bu nedenle de 
oluşuyordu (bu, Varda'n ın cansız dolu ve coşkun taşkın portreler filmleri aynı zamanda tezat içinde 
nesneleri "kişileştirme" sevgisinin olan iki belgesel çekti: "Les unsurlar barındırır: başı dertte 
bir uzantısıydı), "Reponses de damoiselles de Rochefort - 25 karakterler ("Paralel Yaşamlar"ın 
Femmes 1 Kadınların Yanıtları" Ans Apres 1 Rochefort' lu Genç mücadele içindeki balıkçıları, ya 
( 1 975) ise 8mm. olarak çekilmişti. Kızlar - 25 Yıl Sonra" ( 1 992) i.!.ç da "Mutluluk"un intihara yatkın 
Varda 80'1erde Los Angeles'a "L'univers de Jacques Demy 1 zevcesi) ya da o kadar hoş 
dönüp, bu kentin ünlü sokak Jacques Demy'nin Evreni" ( 1 993). görünmeyen bir çevre ("Yersiz 
duvar resimleri üzerine "Murs, Sinemanın 1 00. yı l ı  için çektiği son Yurtsuz"un donmuş peyzajı) gibi. 
Murs 1 Duvarlar, Duvarlar"ı filmi "Les cent et un e nuits 1 1 O 1 
( 1 98 1  ), hemen ardından da iş ve Gece"de ise, bir süre önce ölen Eleştirel bir feminist olan Varda, 
kalacak uygun bir yer arayan Marcello Mastroianni de dahil kendi sinemacılığına, kumaş 
bekar bir annenin öyküsü olan olmak üzere, Avrupa sinemasının dokuma ya da elde dikiş dikme 
"Documenteur 1 Belgeleyen"i pek çok yıldızına yer verdi. gibi bir zanaatkar işi gözüyle 
yaptı. bakar. Filmlerini yapmak için 

Agnes Varda, Germaine Dulac'tan kendi fi lm atölyesi Cine-Tamaris'i 
Yönetmenin diğer beğeni sonra Fransa'da uzun metraj lı fi lm kurmuştur. Mesleki çalışmaları 
kazanmış uzun metraj l ı  filmleri yapan ilk kadın yönetmendi, ve sırasında pek çok yolculuk 
arasında Catherine Deneuve ve onun dışında Ikinci Dünya yapmış, toplumsal ile kişisel 
M ichel Piccoli 'nin oynadığı "Les Savaşı'ndan 60'1arın başına kadar tarihleri, belgesel olanla az çok 
creatures 1 Yaratıklar" ( 1 965) ve ticari film çeken tek kadın aktris kurmaca aniatıları harmanlayarak 
onbeş yıl l ık bir süre boyunca iki lda Lupino'ydu. lik fi lmi "Paralel Fransa, Iran ve Küba'da merak 
kadının arkadaşlığını anlatan, Yaşamlar"ı 1 954'te (Yeni Dalga uyandırıcı fi lmler yaratmıştır. 
"kadın olmanın mutluluğu" fi lmlerinden beş yıl önce) Varda Amerika Birleşik 
üzerine "L'une chante, l'autre pas tamamladığı için, Rivette'le aynı Devletleri'nde de birkaç fi lm 
1 Biri Şarkı Söylüyor, Diğeri yaşta, Godard ve Chabrol'den de yapmıştır. Kendi filmlerine ek 
Söylemiyor" da ( 1 976) vardır. sadece iki yaş büyük olmasına, ve olarak, özell ikle Bertolucci'nin 
Varda, genç bir Fransız gezgin kızı bu akımın çekirdeğini oluşturan "Last Tango in Paris 1 Paris'te Son 
anlatan ve belki de bugüne eleştirmenler tarikatı Cahiers du Tango"su gibi başkaların ın 
kadarki en iy i  çalışması olan, Cinema ekibin in bir üyesi filmlerine de diyaloglar yazmış ve 
belgesel tarzı fi lmi "Sans toit ni loi olmamasına karşın, Varda bazen kocası Jacques Demy'nin "Lady 
1 Yersiz Yurtsuz"a ( 1 985) kadar "Yeni Dalga'nın anası", hatta Oscar"ında yapımcıl ık görevini 
başka konulu uzun metrajl ı  film "Yeni Dalga'nın büyükannesi" üstlenmiştir. 
yapmadı. 1 968 sonrası kuşağın olarak adlandırılmıştı. 
düşkırıklığı üzerine Hristiyan ve Agnes Varda'nın layık bulunduğu 
putperest mitleriyle birleştirilmiş Varda'n ın yapıtları, karakterlerinin birçok ödül arasında "5'ten Tye 
bir beyan olan bu film, iç dünyalarını özenle toplumsal Cleo" için Melies Ödülü; 
yönetmenin tüm bel l ibaşlı ilgi bağlama yerleştirdiği halde, kişisel "Mutluluk" için Louis Delluc 
alanlarınma değinir: kadınların bir ifade yöntemi olarak sinemaya Ödülü ile Berlin Film Festivali'nde 
bağımsızlığı, doğayla birarada duyulan temel bir inancın Altın Ayı, ve "Yersiz Yurtsuz" ile 
varolmak, özgürlük ihtiyacı, belirtileridir. Gerçekçiliği de, Venedik Film Festivali'nde aldığı 
fırsatın kabulü, doğum ve yaşamın sembolizmi de aynı ölçüde Altın Aslan ödülü de vardır. 
döngüsel doğası, doğanın vurgulayan ilk fi lminden en yeni 
kişileştirilmesi, ve belgeselle projelerine kadar, Varda dünyaya • Born on 30 May 1 928, i n  

kurmacanın tam anlamıyla içiçe sağlam bir bağlıl ık göstererek bir Brussels, Belgium, co a French 
geçmesi. Varda bu fi lmin anlamda, sinemasal bir Tabiat Ana father and a Greek mother. She 
ardından, aktris Jane Birkin' in olmuştur: karakterleri tahta ve srudied l i terature and psychology 

portresi olan "Jane B. par Agnes demirin kişiselleştiri lmesi at the Sorbonne, and art history at 
V. 1 Agnes V.' nin Gözüyle Jane ("Paralel Yaşamlar"), hasta ağaçlar the Ecole du Louvre. She'd 

B."yi ( 1 987); ve kendi oğlu ("Yersiz Yurtsuz"), hayvanlar originally wanred ro be a museum 
Mathieu Demy'nin canlandırdığı ("Yaratıklar") ve yiyecek curacor, but a night-school course 
bir yeniyetme ile Jane Birkin'in maddeleri ("Biri Şarkı Söylüyor, in phorography changed her mind. 
oynadığı ondan daha yaşlı bir Diğeri Söylemiyor"un "Eima"sı) Rapidly esrablishing herself as a 



1 5 7 cop-rank sri l l  phocographer, Varda 
became rhe official phocographer 
for Paris' s Thearre National 
Populaice rhen pursued a career as a 
phorojournalisr. Her Lefr Bank 

colleagues persuaded the rhen 
rwenry-six-year-old, who had seen 
relatively few films, co make her 
firsr fearure, "La Poinre-Courre" 
( 1 954). W ith almost no academic 
or rechnical knowledge of fi lm,  
Varda rells here rwo paraUel rales 
(inspi red by William Faulkner's 
Wild Palms): rhe j agged romance 
of a young married couple and rhe 
srruggles of rhe fishermen in the 
village of La Poinre-Courre. The 
work was a financial fai lure bur a 
critica! success, and is coday 
considered by many co be one of 
rhe aurhenric ancesrors of rhe 
Nouvelle Vague in producrion 
methods and aesrherics. Critic 
Georges Sadoul calls rhis work 
"cerrainly the firsr fil m  of the 
Nouvelle Vague" and ir ser rhe 
cone for Varda's career co come, 
combining ficrion wirh 
documentary and alsa (in i rs debr 
co Faulkner) i l lustrating V arda' s 
desire co expand the language of 
fi lm.  "I had rhe feeling", she said 
later, "that the c inema was not free, 
above all in i ts form, and rhar 
annoyed me. I wanred co make a 
fi lm exactly as one writes a novel . "  

Unfortunately for V arda, "La 
Pointe-Courte" (which was edired 
by Alain Resnais, who inirially 
refused co work on i r  because 
V arda' s rechniques were close ro 
those which he was developing) 
would be rhe only fearure she 
would make in  the 1 950s. 
Alrhough she ! i r  the fuse under the 
New Wave, ir was not unti l  the 
explosive fearure d ebu ts of her male 
counrerparts that V arda received 
anather opporrunity ro direct a 
fearure, 

In 1 9 5 5 ,  V arda accompanied 
anather future Nouvelle Vague 
direccor Chris Marker co China as 
visual advisor for Marker's 
"Dimanche a Pekin",  rhen for rhe 
nexr fi ve years concenrrared on 
wrir ing and directing three visually 
areesr ing experimenral short films 
abour places in France rhar held 
special meaning for her: rhe French 
Riviera, Chambord, and Paris's Left 
Bank. lt rook V arda seven years ro 
gain financing for a second feature 
film but she became widely known 
wirh her 1 96 1  feature "Cleo de 5 a 

7" ,  which relared in " real time" the 
anguish of a young pop singer 

awaiting the results of her caneec 
tesrs. In the film,  we wirness the 
emergence of a great V arda theme, 

borrowed from Simone de 
Beauvoir: "One isn'r born a 
woman, one becomes one." Varda's 
signarure elemenrs can alsa be 
clearly discerned: namely, a 
tendeney to i nflect narrative with 
documenrary real ity, a 
phorographer's keen and pracriced 

eye, and a deep incerest in the 
everyday l ife of women. 

Varda's next fearure film, and her 
first in color, was "Le bonheur 1 
Happiness" ( 1 965), rhe direcror's 
exploration of the complexiries 
benearh the surface of domesric l ife. 
I r  was a pioneering feminist 
manifesro wherein a misguided 
protagonisr convinces himself that 
he can live copacerically wirh borh 
his wife and his misrress. The film 
became a significant work for the 
feminist mavement emerging in 
rhe !are 1 960s. Irs focus is 
articulated early in the fi lm when a 
man speaking from a TV screen 
says: "Happiness may be 
submirring ro the order of nature". 
In  rhe contexr of the fı lm's 
narrative, "the order of narure" is a 
concept defıned by men and "Le 
bonheur" suggesrs that "the order 
of narure" has been inrerprered ro 
fosrer men's happiness through 
women's labors. 

Alrhough V arda' s ini rial impacr on 
cinema was a powerful one, by rhe 
mid- 1 960s her career as a 
commercial fi lmmaker began to 
wane. She remained active by 
directing numerous shorts and 
documenraries, b ur m uc h of her 
work went unseen or unnoriced. 
Many of V arda' s subsequenr 
producrions were heavily 
influenced by her palirical views. 
While visiting America wirh her 
direcror-husband Jacques Demy in  
1 968, she direcred three rractlike 
shorr subjecrs. She firsr made a 
shorr work abour a relative in San 
Francisco, "Uncle Yanco" ( 1 967); 
rhen a political documenrary, 
"Black Panrhers" ( 1 968), a paean ro 
acrivisr Huey Newran and shor in 
Oakland; and final ly a lively 
improvisarional riff on Hollywood 
"un"-realiry, "Lion's Love" 0 969), 
srarring, among others, Warhol 
supersrar Viva and the wrirers of 
Hair, Jim Raddo and Jerome 

Ragni. Her 1 970 producrion 
"Nausicaa", a TV documenrary 
abour Greeks living in France, was 
so polirically volatile rhar 
(according ro V arda) ir  was banned 

ourrighr by Greece's mi l i tary 
governmenr. 

Seldam morİvared by commercial 
considerarions (rhough she was 
wil l ing ro dash off two shorr 
subjects on behalf of the French 
National Tourİst Office), V arda 
continued experimenting wirh new 
forms inro rhe 1 970s; her German 
documenrary "Daguerreotypes" 
( 1 975 )  was comprised of 4000 sril l  
phoros (an exrension of Varda's 
fondness for "personifYing" 
inanimate objecrs), while 
"Reponses de Femmes" ( 1 975 )  was 
lensed in 8-mill imeter. Varda 
rerurned ro Los Angeles a decade 
later ro make "Murs, Murs" ( 1 98 1 ), 
about the ciry's srreet murals, and 
"Documenreur" ( 1 9 8 1 ), a tale of a 
single morher looking for work and 
adequate housing. 

The direcror's other acclaimed 
features i nclude "Les creatures 1 
The Creatures" ( 1 965), srarring 
Catherine Deneuve and Michel 
Piccoli and "L'une chante, l 'autre 
pas 1 One Sings, the Other 
Doesn't" ( 1 976), a celebrarion of 
"the happiness of be i ng a woman" 
which chronicles the friendship of 
rwo women over the course of 
fifreen years. Varda would not 
make anather theatrical fi lm unri l  
the highly acclaimed "Sans roit  ni 
loi 1 Vagabond" ( 1 985 ), a 
documenrary-style feature abour a 
young French female wanderer 
which is arguably her besr work 
ro dare. A seatement on the 
dis i l lusioned posr- 1 968 
generatian combi rred with 
Christian and pegan myrhs, the 
fi lm deals wirh a l l  her major 
concerns: rhe independence of 
women,  the coexistence with 
narure, the need for freedom, the 
acceptance of chance, the c yel i cal 
narure of birth and death, rhe 
personification of nature, and the 
seamless blendi ng of documentary 
and ficrion. Varda fol lowed ir  by 
"Jane B. par Agnes V. 1 Jane B .  
par Agnes V . "  ( 1 987), a portrait 
of the actress Jane Birkin;  and 
"Kung Fu Master" ( 1 987), a love 
srory about an older woman, 
played by Jane Birkin,  and an 
adolescenr, played by Varda's son ,  
Mathieu Demy. 



1 58 In the early nineties Varda made 
three fı lms about her husband, che 
celebrated French fılmmaker 
Jacques Demy, co whom she was 
married in 1 962. As Demy lay 
dying in 1 990, V arda expressed her 
love and appreciation for her 
husband in the eloquenr "Jacquot 
de Nantes" which explores Demy's 
chi ldhood. Afcer his death in 1 990, 
V arda compleced cwo 
documenraries, "Les damoiselles de 
Rochefort - 25 Ans Apres 1 The 
Young Girl s  of Rochefort - 25  
Years La  ter" ( 1 992) and ''L'univers 
de Jacques Demy 1 The World of 
Jacques Demy" ( I  993), both loving 
and exuberant portraits. Her most 
recenc fılm,  "Les cent et une nuics 1 
A Hundred and One Nights", 
made for che cencennial of cinema 
in 1 996, is  enl ivened by cameos by 
numerous European fılm srars, 
including the Iate Marcello 
Mastroianni. 

V arda was che fırst woman feacure 
fılm directOr in France si nce 
Germaine Dulac and joined the 
Hollywood accress lda Lupina as 
che only women ro direct 
commercial features from World 
W ar II  through che early 60s. 
Because she accually completed her 
fırst feature, "La Pointe-Courre" as 
early as 1 954 - fıve years before che 
New Wave's fırst fılms, Varda was 
sametimes cal led "morher of the 
New Wave", even "grandmother of 
the New Wave", although she was 
the same age as Rivette, only cwo 
years older than Gadard and 
Chabrol, and she was not a member 
of che Cahiers du Cinema critical 
fraternity which formed the core of 
that movemenr. 

V arda' s work manifests a central 
belief in fı lm as personal 
expression, though she careful ly 
places the inner world of her 
characters in a social concexr .  She 
places equal emphasis on real ism 
and symbolism. From her fı rsr fı lm 
to her most recent projects, V arda 
has shown a strong conneccion co 
che Earrh, becoming a kind of 
cinemaric Morher Narure, whose 
characters have been 
personifıcations of wood and iron 
("La Pointe-Courte"), sickly trees 
("Vagabond"), animals ("Les 
Creatures") and food ("Apple" of 
"One Sings, The Other Doesn't", 
1 977). The world of Agnes Varda 
is one expansive Garden of Eden, 
where characters can live without 

the human burden of morali ey or 
sin, wlıether that world is the 
French Riviera ("Du core de la 
core", 1 958), che ci ey ("Cleo de 5 a 
7"), or the councry ("Le bonheur", 
1 965;  "Les Creatures",  
"Vagabond"). V arda knows that 
this Eden is a mythical place which 
exisrs only in che minds of her 
main characters and for this reason, 
her fılms also concain comrasting 
elements: troubled characters (the 
struggl ing fıshermen of "La Poince
Courre" or the suicidal w i fe of "Le 
bonheur") or less picturesque 
surroundings (the frozen landscape 
of "Vagabond"). 

A critica! feminist, Varda regards 
her filmmaking as artisanal work, 
equivalent co cloth weaving and 
hand sewing, and has established 
her own atelier, Cine-Tamaris, co 
make her fılms. She has traveled 
widely in her professional work, 
blending social and personal 
h isrories and docurnentary wirh 
more or less fıctional narratives ro 
ereare inrriguing fı lms in France, 
I ran, and Cuba. V arda has also 
made several fı lms in the United 
States. In addition ro her own 
fı lms, Varda has written dialogue 
for che works of ochers, most 
notably Berrolucci's "Last Tango in 
Paris", and served as producer for 
her husband Jacques Demy's "Lady 
Oscar". 

Among the many awards bescowed 
upon Agnes Varda have been the 
Prix Melies for "Cleo de 5 a 7"; the 
Prix Louis Delluc and the Golden 
Bear in Berl in Film Festival for "Le 
bonheur"; and the Golden Lion at 
the Yenice Film Festival for "Sans 
coit, ni  loi". 

Varda filmlerinin gösterimi, Fransa 
Dışişleri Bakanlığı ve Fransız Kültür 
Merkezi (lstanbul) 'un degerli 
katkılarıyla gerçekleştirilmiştir 

The presencarion of Varda's fi lms was 
made possible wirh rhe ki nd cooperarion 
of rhe M inisrry of Foreign Affairs of 
France and Insrirur Français (Istanbul). 

Filmleri 
Filmography 

1 954 Lo Pointe-Courte 
Paralel Yaşamlar 

1 956 Toute la mimoire du monde 
Dünyanın Tüm Bellej!i 
(shorc kısa film) 

1 957 O sa.isons o cbtlteti/IX 
Ah Mevsimler, Ah Şatolar 
(shorc kısa film) 

1 958 Du cote de la côte 
Kıyının Kenanndan 
(shorc kısa film) 
L'opem mouffe 
Momik Opera 
(shorc kısa film) 

1 959 La cocotte d'azur 
Sahil Kokonası 
(shorc kısa film) 

1 9 6 1  Les fimıces du Pont 
MncDoıwld 
MacDonald Köprüsü 
Sevgilileri 
(shorc kısa film) 

1 962 C/eo de 5 a 7 
S'ren 7'ye Cleo 

1 963 Snlut fes Cubaius 
Selam Kübalılar 
(shorr kısa film) 

1 965 Christmas Carol 
Noel Ilahisi 
(shorc kısa film) 
Le bouheur Mutluluk 

1 966 Les erealures Yaratıklar 
1 967 E lsa 

Loin du Vietnam 
Vietnam'dan Uzakta 
(co-dire<:eor ortak yönetmen) 

1 968 Black Panthers 
Kara Panterler 
(documenrary belgesel film) 
U nde Ya neo Yanco Amca 
(shorr kısa film) 

1 969 Limı's Love Aslan'ın Aşkı 
1 970 Namicaa (TV documentary 

TV belgeseli) 
1 975 Daguerreotypes 

(documentary belgesel film) 
Repomes de femmes 
Kadınların Yanıtları 
(documentary belgesel film) 

1 977 L'utıe chante, l'autre pas 
Biri Şarkı Söylüyor, 
Dij!eri Söylemiyor 

1 98 1  i\lurs1 Afurs 
Duvarlar, Duvarlar 
(documemary belgesel film) 
Documenteur Belgeleyen 
(documentary belgesel film) 

1 983 Ulysse (shorr documentacy 
kısa belgesel) 

1 985 Sa us to it ıı i lo i 
Yersiz Yurtsuz 

1 987 }ıme B.  pıır Agnes 
V. Agnes V.'nin Gözüyle 
Jane B. 

1 989 La petit amour - Kung Fu 
Master.' 
Küçük Aşk-Kung Fu Ustası! 

1 9 9 1  jacquot de Nan/es 
Nantes'lı Jacquot 

1 993 Les demoiselles de Rochefort 
- 25 A m Apres 
Rochefort'lu Genç Kızlar -
25 Yıl Sonra 

1 995 L'uııivers de jacques Demy 
Jacques Demy'nin Evreni 



1 5 9  USTALARA SAYGI TRIBl TES 

FRANSA FRA CE 

PARALEL YAŞAM LAR 
LA POINTE-COURTE 

• Dört yıl l ık evlilikleri boyunca 
birbirlerinden uzaklaşmış bir 
adamla bir kadın, kocanın doğum 
yeri olan La Pointe-Courte adl ı  
küçük balıkçı köyünü ziyaret eder. 
Köyde bulundukları süre boyunca 
iş, eğlence, evlilik, doğum ve 
ölümün basit izleği çevrelerinde 
sürüp gider. Bu durum yavaş yavaş 
çiftin hayata bakışın ı  değiştirir ve 
yeniden bir araya gelirler . . .  

Bu film kesinlikle Fransız Yeni 
Dalgası'nın ilk örneğidir. Gösterime 
girdiğinde PARALEL YAŞAMLAR'ın 
henüz "yirmibeş yaşında bir kız" 
tarafından yönetilmiş olduğu 
üzerinde çok durulmuştu. O kız, 
daha sonra hayranların "Yeni 
Dalga'nın Büyükannesi" adını 
verecekleri profesyonel fotoğrafçı 
Agnes Varda'ydı .  Yapım şirketi, 
teknik ekip ile oyuncuların kurduğu 
ortak bir şirketti, 20,000 dolara 
malolduğu rivayet olunan film 1 954 
yazında çekildi. Agnes Varda'nın 
geniş bir toplumsal-siyasal konular 
yelpazesini kapsayan bu ilk 
sinemasal çabası, aslında içiçe 
geçmiş, paralel olarak geliştirilmiş iki 
fılmdir. Ikiz öykü ler, bir karı-kocanın 
yıkılmak üzere olan evliliklerini 
onarma yolundaki eşzamanlı 
çabalarıyla ilgilidir, ama Varda'yı asıl 
ilgilendirenin öykülerin ilerleyiş 
çizgisinden çok, iki olay örgüsünün 
etrafından olup bitenler olduğu 
bellidir. PARALEL YAŞAMLAR, 
nesnelerin görünürdeki dünyası ile, 
duygu ve düşüncelerin iç dünyası 
arasındaki ikili ilişkiye duyduğu 
ilgiyle, 1 960'1ı yılların yeni Fransız 
sinemacılarını çok meşgul edecek 
bir temayı yansıtıyordu. Kurgusunu 
Alain Resnais'nin yaptığı bu film, 
bilinç, duygular ve gerçek dünya 
arasındaki etkileşimiyle, 
"Hiroshima, mon amour 1 
Hiroşima Sevgilim"e öncülük 
etmiştir. "Insanlarla nesneler 
arasında bir benzerlik sistemi 
kurmaya çalıştım. Erkek, hep 
tahtayla bağlantılanıyor. . .  kadın ise 
çelikle . . .  Bu çift için, nesneler 
psikolojik anlamla dolu. Filmin 
başında, birbirlerine en uzak 
noktadayken, nesneler en önemli 
rolü üstlenmiş durumda. Kriz 
anlarında nesnelerinin saldırganca 
bir etkisi var. Ama film ilerledikçe, 

bu dünya değişiyor ve insanlar 
yeniden nesneler karşısında 
hakimiyet kazanıyor." -
Agnes Varda 

• A man and a woman who have 
grown apan during four  years of 
marriage visir a l irtle fishing village 
called La Pointe-Courre, where the 
husband was born. Around rhem 
the simple pattern of work, play, 
marriage, birrh, and dearh conrinues 
in the vi llage. This gradually 
changes rheir perspecrive and they 
are drawn rogerher again . . .  

This is cerrainly rhe firsr film of rhe 
French Nouvelle Vague. At the rime 
of irs release, m uc h was made of the 
fact that LA POINTE-COURTE 
was directed by a mere "25-year-old 
gir!". That gir! was professional 
phorographer Agnes Varda, larer 
named by afıcionados as "The 
Grandmorher of the New Wave". 
The producrion company was a 
cooperarive formed by the crew and 
acrors; the film, reporredly lensed on 
a budget of $20,000, was shor in the 
summer of 1 954. Covering a w ide 
ranging of sociopolirical issues, 
V arda' s fi rst cinemaric efforr is 
virrually rwo films in one, developed 
in parallel fashion. The cwin 

srorylines concern the simulraneous 
efforrs of a husband and w i fe ro mend 
rheir broken marriage, but V arda' s 
interesrs clearly lie in whar occurs 
around the rwo plotlines rather than 
the l inear progression of the srories 
rhemselves. In i ts concern for the 
ambiguous relarionship becween the 
apparent world of rhings and the 
inrerior world of feelings and 
rhoughts LA POINTE-COURTE 
reflecred a rheme that was to occupy 
many of the new French film makers 
of the Sixties. Edired by Alain 
Resnais, irs inrerplay berween 
conscience, emorions, and the real 
world make it a direct anrecedenr of 
''Hiroshima, mon amour". "I rried to 
esrablish a system of correspondences 
berween human beings and objects. 
The hero is consrantly associared 
wirh wood . . .  the heroine is 
consranrly associared wirh sreel. . .  
For the couple, objecrs are fil led 
wirh psychological significance. At 
the beginning of the film when the 
two are farrhest from each other, 
objecrs have the most impottant 
role. In momenrs of erisis their 
objecrs have an aggressive impacr. 
Bur as the film progresses this world 
is transformed and human beings 
regain ascendancy over objects." -
Agnes V arda 

Yönetmen Direcıor: Agnf! V arda 
Senaryo Screenplay: Agnf! Varda 
Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Louis Stein Kurgu Edi ring: Alain 
Resrıais & Anne Safrallle Müzik 
Music: Pierre Barbaud Oyuncular 
Casr: Silvia l\1omfort, Philippe Noiret, 
the inhabitamı of La Pointe-Courte 
ıakinleri Yapı m Producrion Co.: 
Cini TarnariJ Dünya Hakları 
World Righrs: Cini TamariJ. atelier 
de filmı. 88 me Daguerre, Paris, 
FRANCE; Phone: 33 1 43 22 66 00; 
Fax: 33 1 43 21 75 00 Kaynak 
Source: MiniJim deı Alfa im 
EtrangCres, Burea11 d11 Ci11lma, 3 7, 
Quai d'Omıy, 75007 Paris. 
FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7  86 62; 
Fax: 33 1 43 1 7  92 42 

1 954 1 35 mm. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 89' 
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FRANSA-iT AL YA FRANCE-ITALY 

S'TEN 7'YE CLEO 
CLEO DE 5 A 7 
CLEO FROM 5 TO 7 

• Adından da anlaşı lacağı gibi 
film, kanser için yaptırdığı tıbbi 
testierin sonuçlarını beklerken 
hayatını yeniden değerlendirmek 
zorunda kalan güzel, ş ık, şımarık 
ve batı! inançlara sahip genç bir 
popüler şarkıcının iki saati üzerinde 
yoğunlaşır. Bu belirli sürede, çocuk 
ruhlu ve korkmuş Cleo yıldız fal ını 
inceler ve bir falcıya gider; kendine 
şapka alır; arkadaşlarını ziyaret 
eder; kaygılarını uzakta tutmak için 
bir şarkıyı prova eder; ve ağlar. 
Bir parkta, Fransız sömürge 
savaşında çarpışmak için Cezayir'e 
dönmek üzere olan asker 
Antcine'la karşılaşır. Genç adamın 
savaşta ölüme bunca yakın olması 
ikisi arasında güçlü bir bağ 
kurarken, Cleo'yu tedavi görme 
ve iyileşme yoluna sokar . . .  

Parisl i  bir şarkıcının hayatındaki 
iki çetin saatin bu zekice, akıcı 
öyküsü, bir kadın tarafından 
yönetilmiş olması izleyicide 
hissedilir bir değişiklik yaratan çok 
az sayıda filmden biri. Mekanını 
daha çok Paris sokakların ın 
oluşturduğu dokunaklı bir aşk ve 
ölüm öyküsü bu. Güzel sabık 
model Corinne Marchand yalnızca 
filme adını veren Cleo'yu 
oynamakla kalmıyor, rolü yaşıyor 
da; böylece ortaya kahramanına 
olduğu kadar izleyicisine de 
ıstırap veren bir film çıkıyor. 
Senarist-yönetmen Agnes Varda 
filmi öznel değil "gerçek" zamana 
yerleştirmiş, çeşitli öyküler anlamlı 
Tarot kartların ın kullanıldığı kısa 
"bölüm"ler aracılığıyla kısa, dakik 
süreleri anlatıyor. Varda film 
boyunca duygusallıktan uzak ama 
öznel ve sinema tarihinde 
neredeyse benzersiz bir tonu 
muhafaza etmiş. Sürekli hareket 
eden bir kamera Cleo'yu sokaklar 
boyunca izlerken, filmin görsel 
üslübu, onun korku ve endişes inin 
yol açtığı tedirginliği ifade ediyor. 
Rabier'nin kamerası, her önemsiz 
olayın kahramanı için yeni bir 
anlam kazanan Paris'in parıltısını 
yakalamakta. Cezayir Savaşı'na 
yaptığı göndermelerle, S'TEN ?'YE 
CLEO, aynı zamanda o dönemin 
olaylarının farkına varmış ender 

Yeni Dalga filmlerinden biriydi. 
CIE�o'nun fi lmde izlediği sessiz 
komedi, Varda'nın meslektaşları 
Jean-Luc Godard, Anna Karina, 
Eddie Constantine ve Jean-Ciaude 
Brialy'yi hoşça vakit geçirirken 
gösterir. 

• Per its title, the fi lm concemrates 
on two hours of a beautiful, chic, 
spoiled and superstit ious young 
popular singer who is forced to re
evaluate her l ife while awaiting to 
hear the results of medical tes ts for 
cancer. During the allotted time, 
childish and fearful Cleo consults 
her horoscope and goes to a 
forrune-teller; she buys a hat; she 
visits her friends; she rehearses a 
song to keep her worries away; and 
she cries. In a park she meets 
Amoine, a soldier abour to returo 
to Algeria to fıghr in rhe French 
colonial war rhere; his proximity to 
dearh in war helps to forge a bond 
berween rhem that will launch her 
toward treatment and recovery . . .  

This i mell igem, fluid accounr of 
two diffıcult hours in the l ife of a 
Parisian singer is one of the few 
fılms direcred by a woman in which 
the viewer can sense a difference. 

Produced mainly in the sereers of 
Paris, this is  a moving poem of love 
and dearh. The beautiful ex-model 
Corinne Marchand does not merely 
play the eponymous Cleo; she l ives 
the role, resulring in a film that is 
as agonizing for the viewer as it is  
for the protagonisc. The wrirer
director Agnes V arda srages the film 
in "real" rather rhan subjecrive rime, 
its various episodes divided imo 
brief "chapters" us ing signifıcant 
Taror cards, marking short, precise 
periods of rime. Throughout, she 
sustains an unsemimemal yer 
subjective tone that is al most unique 
in the history of movies. The fı lm's 
visual style expresses the restlessness 
creared by Cleo's fear and anxiery, as 
a constantly moving camera tracks 
her through the srreers. Rabier's 
camera captures the sheen of Paris 
where every rrivial incidem takes 
on a new signifıcance for the heroine. 
Wirh references to Algerian W ar, 
CLEO DE 5 A 7 was also one of the 
few New Wave fı lms from the 
period to take notice of 
conremporary events. The silent 
comedy Cleo warches shows V arda' s 
col leagues Jean-Luc Godard, Anna 
Karina, Eddie Consranrine and Jean
Claude Brialy enjoying themselves. 

Yönetmen Director: Agnfı Varda 
Senaryo Screenpıay: Agnfı V arda 
Görüntü Yön. Cinemacography: 

jean Rabier Kurgu Editing:jean 
Vernettu & Rose Sokol Müzik Music: 
Michel Legrand & joamıa Bmzdowicz 
Oyuncular Cast: Corinne 
Marchand. Antoine Boımeiller, 
Dominique Davray, Dorothıie Blanck, 
Michel Legrand. josi-Luis Villalonga, 
Anna Km·ina, Eddie Comtantine,Jean
L!tc Godard, Sami Frey, Jean-Ciaude 
Bı·ialy, Yı'f! Robert, Alan Sco/1 
Yapımcılar Producers: Georges de 
Betturegard, Carlo Ponti & Coı·inne 
Marchand Yapım Production Co.: 
Cinl Tamaris, Rome-Paris Fihm 
Dünya Hakları World Righrs: 
Cini Tamaris, atelier de films, 88 rue 
Dagım-re. Paris, FRANCE; Phone: 33 
1 43 22 66 00; Fax: 33 1 43 21 75 
00 Kaynak Source: Minisıere des 
Af/aires Etrangffe.r, Bureau du Cinima. 
3 7, Quai d'Orsay, 7 5007 Paris, 
FRANCE; Phoııe: 33 1 43 1 7  86 62; 
Fax: 33 1 43 1 7  92 42 

1 961  1 35 mm. 1 Renkli & Siyah
Beyaz Coıor - B& W 1 90' 
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BiRi ŞARKI SÖYLÜYOR, DiGERi SÖYLEM iYOR 
L'UNE CHANTE, L'AUTRE PAS 

• 1 7  yaşındaki Pauline, pek 
gelenekçi ailesiyle anlaşamayan, 
orta sınıftan şehirli bir kızdır. 22 
yaşındaki Suzanne ise, iki 
gayrımeşru çocuğu olan ve 
bakamayacağı bir başkası da yolda 
bulunan kırsal kesimden bir 
kızdır. Pauline (yasadışı) kürtaj 
yaptırabilsin diye Suzanne'a borç 
para verir. Bu noktada ikisi ayrıl ır 
ve o günden sonra daha çok 
kartpostallarla iletişim kurarlar. 
Pauline bir şarkıcı olur, dünyayı 
dolaşır ve lranlı sevgil isinden 
çocuklar doğurur; Suzanne anne 
ve babasının çiftl iğine döner, 
kendini eğitir ve bir aile planlama 
kliniği işletmeye başlar. On yıl 
sonra kürtaj aleyhtarı bir 
gösteride iki kadın karşılaşırlar; 
her ikisinin de diğeriyle 
paylaşacak birçok macerası ve 
öyküsü vardır. Birkaç yıl sonra 
gene buluşacaklardır, ama bu 
sefer teması koparmamışlardır . . .  

Konulu uzun metrajl ı  filmlerden 
tam dokuz yıl uzak kaldıktan 
sonra, Agnes Yarda, "kadın 
olmanın mutluluğu" hakkında 
olduğunu belirttiği, bu inkar 
edilmez biçimde feminist fılmle 
sinemaya başarılı bir dönüş 
yapmıştı. 1 962- 1 976 arasında 
kadın dostluğunun ve doğurma 
hakkın ın  öyküsü olan BIRI ŞARKI 
SÖYLÜYOR, DIGERI 
SÖYLEMIYOR parlak ve 
romantik yaklaşımının 
yumuşaklığıyla biraz sakatlanmış. 
Simone de Beauvoir'ın "kadınlar 
yaratılır, doğmaz" şiarın ı  tema 
olarak benimseyen yönetmen, bu 
temayı kanıtlamak iç in her ikisi de 
tal ihsizliklerle karşı karşıya kalan 
ama sonunda bağımsızlık ve 
tatmine kavuşan, farklı huylara ve 
artyetişimlere sahip iki arkadaşın 
yaşamlarını birkaç yıl boyunca 
izlemiş. 

• Paul ine, aged l 7,  is a m iddie
class cicy gir!, ar odds wich her very 
convencional family. 22-year-old 
Suzanne is a country g ir! wich two 
i liegit imare children and anocher 
(whom she cannot supporc) on che 
way. Pauline loans Suzanne money 

co procure an ( i llegal) aborcion. At 
this poinc, che cwo separace and 
communicace mainly through 

posccards. Pauline becomes a 
singer, cravels che world, and has 
children by her Iranian !over; 
Suzanne recurns co her parencs' 
farm, educaces herself, and runs a 
fami ly planning clinic. They meec 
1 O years la ter at an ane i -aborcion 
demonscracion, and they have many 
advencures and scories co share wich 
one anocher. They w i l l  meec again 
a few years lacer, this time having 
kepc in couch . . .  

Afcer a nine-year absence from 
features, Agnes V arda made a 
criumphanc return wich chis 
irrefucably feminist fi lm, which che 
director claims is  abouc "che 
happiness of being a woman" .  The 
scory of a female friendship and 
reproduccive rights becween 1 962 
and 1 976, reflecc ing che evolucion 
of modern women's consciousness, 
L'UNE CHANTE, L'AUTRE PAS 
is sornewhat marred by che sofrness 
of i es glossy, romancic approach. 
Taking Simone de Beauvoir's 
maxim chac "women are made, noc 
born" as her theme, che director 
examines che l ives of cwo friends of 

d ifferenc temperamencs and 
backgrounds who boch face 
adversity but fınal ly achieve 
independence and fulfılmenc, over 
a number of years . .  

Yönetmen Direcıor: Agner Varda 
Senaryo Screen play: Agner V arda 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Charlie Van Damme Kurgu Editing: 
Elisabeth Postorio. Françoise Thevenot & 
joet!e van Effenterre Müzik Music: 
François \Vertheimer Oyuncular 
Casr: Valirie 1\-lairesse. Thirese 
Liotard, Robert Dadiere. Gisele H alimi. 
Ali Rafli,jean-Pierre Pellegrin. 
FranroiJ Wertheimer, Francis Le Maire, 
Rosa/ie V arda. Mathieu Demy Yapı m 
Producrion Co.: Ciui Tamaris, 
Sociiti Française de ?roduction, 
Gamnont. lmtitut ationa/ de 
!'Audiovisuel. Contrerhamp. Paris. 
FRANCE; Paradi se Fi/ms, Bmm/s, 
BELGJUM: Population Fibm. 
CURAÇAO Dünya Hakları 
World Righrs: Cini Tamaris. ate!ier 
de films, BB rue Oaguerre, Paris, 
FRA CE: Phoru: 33 1 43 22 66 00: 
Fax: 33 1 43 21 75 00 Kaynak 
Source: 1\-linistere des Af/aires 
Elrangtres, B11rear1 du Cinima. 3 7. 
Quai d'Orsay, 7 5007 Paris, 
FRANCE; Phone: 33 I 43 1 7  86 62; 
Fax: 33 1 43 17 92 42 

1 976 1 3 5  11mı. 1 Renkli Color 1 120' 
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FRANSA FRANCE 

YERSiZ YU RTSUZ 
SANS TOIT NI LOI 

VAGABOND 

• Ni'mes şehri yakınlarındaki kırsal 
bölgede bir hendeğin içinde donarak 
ölmüş genç bir kızın cesedi bulunur. 
Çeşitli "tanıklar" kızla daha önceki 
ilişkilerini anlatmaya başlarlar . . .  
Mona bir yerden diğerine gezen, 
yaşayabildiği yerde, kim onu kabul 
ederse onunla yaşayan, mesafeli, 
bağımsız ve pek sempatik olmayan 
bir kızdır. Kızın tanıştığı kişilerde 
bıraktığı bilgi parçacıklarından, orta 
sınıf bir ailenin çocuğu olduğunu, 
sekreterlik eğitimi gördüğünü, bir 
ofiste çalıştığını ama bundan nefret 
ettiğini, sonunda yollara çıktığını, 
eşyalarını ve çadırını sırt çantasında 
taşıdığını, yiyecek ve kalacak yer 
di lendiğini, bazen biraz para 
kazanmak için çalıştığın ı  ve yollarda 
geçecek bir yaşam için işini nasıl 
bıraktığını öğreniriz . . .  

Agnes Varda'nın yine dokuz yıllık 
bir aradan sonra çektiği bu karanlık 
ve rahatsız edici film, aynı zamanda 
onun en iyi yapıtlarından biridir. 
YERSIZ YURTSUZ'da yönetmen 
amaçsız bir varoluşu sağlam bir 
biçimde inceler. Film, 1 8  yaşındaki 
bir kızın yaşamının son aylarındaki 
bazı günlerin "geri dönüş"lerle 
saptanmış görüntülerini sunarak 
bir belgesel havası yakalamaya 
çalışmıştır. Aslında, tamamı 
kurmacadır, ve tüm iyi kurmaca 
çalışmalar gibi, açıkladığından çok 
daha fazlasını ima eder. Mona'nın 
gerçek tabiatı, hem onu tanıdığını 
sanan kişiler hem de seyirci için bir 
bilmece olarak kalır. Film 
ilerledikçe, öne çıkıp onunla 
konuştuğunu, ona kalacak yer, 
yiyecek ve içecek verdiğini, onunla 
sigarasını hatta yatağını paylaştığını 
söyleyen birçok insan olmasına 
karşın, gerçek Mona'yı tanıdığını 
söyleyen kimsenin bulunmadığı 
giderek açık bir biçimde ortaya 
çıkar. Böylesine antipatik bir 
karakterin, giderek daha da 
kötülediği halde, ilginç, merak 
uyandırıcı ve sonunda da traj ik bir 
konuma yükselmesi hem Varda'nın, 
hem de muhteşem Bonnaire'in (bu 
rolüyle Fransız Sinema Akademisi 
tarafından En Iyi Kadın Oyuncu 
seçilmişti) marifeti. Varda'nın 
yaklaşımındaki duruluk ve cesaret 

akla Robert Bresson'u getiriyor. 
Bu filmin niye 1 985 Venedik Film 
Festivali'nde Altın Aslan'ı aldığı da 
son derece açık: bu bir görsel 
sanatçının eseri. 

• The body of a young girl is found 
frozen ro dearh in a dirch in rhe 
counrryside near rhe ciry of Nimes. 
Various "wirnesses" re ll of rheir 
previous encounrers wirh her. . .  Mona 
is a disranr, independenr and nor-very
likeable girl who goes from place ro 
place, living where she can and wirh 
anyone who will rake her in. From 
birs and pieces of information rhar 
rhe gir! spreads our among rhe 
people rhar she meers, we learn rhar 
she was born of middle-class parenrs, 
rhar she rook seeretarial rraining, 
rhar she worked in an office bur 
hared ir, rhar evenrually she wenr on 
rhe road, carrying her possessions 
and a renr in a knapsack on her back, 
begging food and shelrer, somerimes 
doing a lirrle work for a lirrle money 
and of how she rhrew up a job for 
life on rhe open road . . .  

Dark and disturbing, Varda's firsr 
fearure for ni ne years is also one of 
her best. SANS TOIT I LOI is the 
rell ing srudy of an aimless exisrence 

upon which rhe direcror imposes 
rigorous form. The film rries to feel 
! ike a documenrary, a series of 
flashbacks ro cercain days in rhe lasr 
monrhs of a 1 8-year-old gir!' s l ife. 
Acrually, it is all ficrion. And, ! ike 
all good ficrion, ir is able to imply 
much more than it knows. Mona's 
rrue narure remains a puzzle, borh ro 
those who rhoughr rhey knew her, 
and ro rhe audience. As rhe movie 
progresses ir becomes clear rhar 
alrhough rhere are many people who 
can step forward and say rhey spoke 
wirh the young gir!, shelrered her, 
gave her food and drink, shared 
cigarerres and even sex wirh her, 
rhere is no one to say rhar rhey knew 
rhe rrue Mona. Ir is ro rhe eredir of 
borh V arda and rhe magnificenr 
Bonnaire (selecred Besr Acrress by 
rhe French Academy of Cinema) rhar 
such an unsymparheric characrer 
manages to reach inreresring, 
inrriguing and finally rragic srarure 
as she moves furrher and furrher inro 
degradarion. The puriry and 
boldness ofVarda's approach may 
cal! Roberr Bresson ro mind, and ir'  s 
perfecrly evidem why rhis film won 
rhe Golden Lion ar rhe 1 985 V eni ce 
Film Festival; ir '  s rhe work of a 
visual arrisr. 

Yönetmen Director: Agnes V arda 
Senaryo Screen play: Agnes V arda 
Görüntü Yön. Cinemamgraphy: 
Patrirk B/ossier Kurgu Ediring: 
Patricia Mazuy & Agnes V arda 
Müzik Music:joanna Bruzdowicz 
Oyuncular Casr: Sandrine 
Bomıaire, Marrha Meri/, Stephane 
Freiss, umrenre Cortadel/as, Marthe 

jarnias, Yolande Moreau,Joe! Fosse, 
Katy Champaud. Dominiqut Durand 
Yapımcı Producer: Oury Milshtein 
Yapım Producrion Co.: Cini 
Tamaris Dünya Hakları World 
Righrs: Cine Tamaris. atelier de films, 
Paris 14e. 88 rue Daguerre. FRANCE; 
Phom: 33 1 43 22 66 00; Fax: 33 1 
43 21 75 00 Kaynak Source: 
Minisiere des Af/aires Etrangeres. 
Btmall du Cinema, 3 7, Quai d'Orsay, 
75007 Paris. FRANCE; Phone: 33 1 
43 1 7  86 62; Fax: 33 1 43 1 7  92 42 

1985 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105' 
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FRANSA FRANCE 

NANTES'LI JACQUOT 
]ACQUOT DE NANTES 

• Jacques Demy, Ikinci Dünya 
Savaşı başladığı zaman dokuz 
yaşındadır. Nantes'ta büyüyen 
çocuk, boş vaktini kukla yaparak 
geçirmektedir. Bir süre sonra 
sinemayı keşfeder. Küçük bir 
kamera kullanarak, arkadaşlarına 
rol verip kostümler giydirir ve 
doğuştan yönetmen olan birinin 
kendine güveniyle onlara çeşitli 
emirler yağdırarak film çekmeye 
başlar. Sürekli sinemaya gider. 
Babası bir ticaret okulunda 
okumasını arzu eder. O ise liseye 
gidip film yönetmeni olmayı 
istemektedir. Babası bir meslek 
öğrenmesinde ısrarlıdır. Demy, aile 
garaj ında iş öğrenerek nefret dolu 
aylar geçirir, bu arada bulduğu her 
boş anı bir çatı katında, kamerasıyla 
ve deneyleriyle doldurur . . .  

NANTES'LI JACQUOT bir aşk 
filmi; bir kadının otuz üç yıl 
boyunca birlikte yaşadığı adamın 
anıları üzerine, onunla birl ikte 
yaşadığı sırada bu konularda 
duyduklarından ya da hayal 
ettiklerinden yaptığı bir film. Agnes 
Varda, bir erkek yaşamının bu çok 
dokunaklı öyküsünde, müteveffa 
kocası, "Lola" ve "Les parapluies 
de Cherbourg 1 Cherbourg 
Şemsiyeleri"nin yönetmeni Jacques 
Demy'nin portresini çiziyor. 
Ayrıca, film tamamlandıktan kısa 
bir süre sonra 27 Ekim 1 990' da 
yaşama veda eden, ve çekimler 
sırasında hasta olan kocasıyla 
yaptığı bir dizi röportaja da 
filminde yer veriyor. "Film tam 
Jacques Demy'nin çocukluğunu 
geçirdiği yerde çekildi," diyor 
Varda. "Babasının garajında ve daha 
sonra çekim yapacağı diğer 
yerlerde." Demy, çocukluk 
anılarını Agnes'e anlatarak, 
öykünün hatlarını ortaya çıkarmış. 
Ama senaryoyu ya da diyalogları 
yazmayı reddetmiş, çünkü bunun 
Agnes'in filmi olmasını istiyordu. 
1 990'da sağlık durumu hiç iyi 
değildi, ama yine de ölmeden önce 
çekim yerini ziyaret etmeye, birkaç 
sahnede görünmeye ve kaba 
kurgulu filmin büyük bir bölümünü 
izlemeye olanak buldu. NANTES'LI 
JACQUOT aynı görüntülerle 
başlıyor ve bitiyor: plajda denize 
bakan Demy, sonra da 

A E 
RATIOMS 

[nTR[TI[N 
GARAG[ AU nOIS 

parmaklarının arasından akan kum 
tanelerinin yakın planı. Ancak, bu 
hüzünlü bir film değiL Yaşamını 
nasıl geçirmek istediğin i  keşfedecek 
ve sonra istediği şekilde 
geçirebilecek kadar şanslı bir 
çocuğun öyküsü. 

• Jacques Demy is n ine years old at 
the outbreak of the Second World 
W ar. Brought up at Nantes, the 
young boy occupies his spare time 
by making puppets. Soon after, he 
discovers cinema, and begins to 
make films with a li tde camera, 
easting his playmates, castuming 
them, ordering them around with 
the canfidence of a born d i rector. He 
goes all the time to the cinema. His 
father wams him to go to a trade 
school. He wants to go to the high 
school and become a film director. 
His father insists that he learn a 
trade. He spends hated months 
learning about a machine shop, 
while every free moment is spent in  
an attic room with h i s  camera and 
his experiments . . .  

JACQUOT DE NANTES is a love 
film, a film a woman has made about 
the memories of the man s he lived 
with for thitty-three years, as she has 
heard them told over the years or 

imagined them. In this deeply 
moving chronicle of the s um of a 
man's l ife, Agnes V arda created a 
portrait of her Iate lıusband Jacques 
Demy, the director of "Lola" and 
"Les parapluies de Cherbourg 1 The 
Umbrellas of Cherbourg". She has 
also included a series of moving 
interviews with her ailing husband, 
who died on 27 Oetober 1 990, a 
short while afi:er the film was 
completed. "The film was shot 
exactly where Jacques De my spent 
his childhood," V arda says, " in the 
garage of his farher and in other 
places where, later, he was to film 
sequences." Demy wrote the 
scoryline by teliing his childlıood 
memories to Agnes. But he refused 
co write the screenplay or dialogue 
because he wamed ir co be her fi lm. 
His health was fai l ing through 
1 990, but he was able co visit the 
location, co appear in a few scenes 
and to see most of the rushes before 
he died. JACQUOT DE ANTES 
begins and ends w ith Demy on the 
beach, looking out at the sea, and 
then with close-ups of the grains of 
sand that run out through his fingers. 
lt is not a sad film,  however. It is a 
fi lm about a boy lucky enough co 
discover how he wanted to spend his 
l ife, and able co spend it that way. 

Yönetmen Oirecror: Agnes V arda 
Senaryo Screen play: Agnes V arda 
& Jacques Demy Görüntü Yön. 
Cinematography: Parı·;ck BloJS;er, 
Agnes Godard & Georges Stro11ve 
Kurgu Editing: !Httrü-jo llllt/;ard 
Müzik Music:joanna Bmzdow;cz 
Oyuncular Cast: Ph;/;PJle tllaron, 
Edot�ardjoubeatld. La11rent Momı;er, 
Bı·;güte de Vdlepo;x, jacques Demy, 
Dan;e/ Dt�blet Yapımcı Producer: 
Agnes Varcia Yapım Production 
Co.: c;,ıe Tanutrh, ate/;er de filım, 88 
rue Dag11eıre, Parh, FRA CE: Phone: 
33 1 43 22 66 00: Fax: 33 1 43 2 1  
7 5  00 Dünya Hakları World 
Rights: c; ne Tamarü, ateher ele filım, 
88 me Daguerre. Par; s, FR!INCE: 
Phone: 33 1 43 22 66 00: Fax: 33 1 
43 21 75 00 Kaynak Source: 
tl·l;n;Jtere des Affa;m Erraugeres, 
Btmau du c;,ı{ma, 37 .  Q11a; d' Orsay, 
75007 Parh, F1?ANCE: Phone: 33 1 
43 1 7  86 62: F"x: 33 1 43 1 7  92 42 

1 991  1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 18'  
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ED WOOD 

• Ölümünden sonra "tüm 
zamanların en kötü yönetmeni" 
olarak anılan Ed Wood 
Holywood'un en kendine özgü, 
en duygusal ve en renkli 
yönetmenlerinden biridir. Hem 
sistem, hem de eleştirmenler 
tarafından dışlanan Ed Wood 
kariyerini hiçbir stüdyoyla 
bağlantısı olmadan sürdürmüştür. 
Filmlerini binbir numara çevirerek 
bitip tükenmeyen bir enerjiyle, 
beş parası olmadan dört beş 
günde çekmiştir. Bu fi lmlerinde 
çılgın bir düş gücü, ne olduğu 
belirsiz kehanetler, naif bir 
şi irsellik ve istenmeden 
gülünçleşen efektler vardır. 
Bulaşıcı bir coşkuyla çalışan ve 
tam bir işkolik olan Ed Wood, 
kendi kuşağının ilk bağımsız 
yönetmeni sayı labilir; kuşkusuz 
anlaşılması en güç olanıdır da. 

Edward Davis Wood, Jr. 1 O Ekim 
1 924'te New York Eyaleti'nde, 
Poughskeepie'de doğdu. Pek çok 
dahi için olduğu gibi, Ed'in 
başarılarının ve başarısızl ıkların ın 
nedeni olarak da annesi 
gösterilebi l ir. Lil ian Wood'un 
oğlu için büyük planları vardı .  
Kendi hakkında karar verecek 
yaşa gelinceye kadar oğlunu bir 
kız çocuğu gibi giydirdL Bu 
oğlunun ileriki yaşlarda kadınsı 
giysilere karşı duyduğu ilgiyi 
açıklar. En azından, bu onu 
Holywood'a hazırladı. Dört, beş 
yaşlarından itibaren Ed Jr., 
sinemaya ilgi duymaya başlad ı ;  
mahallede çoğunlukla b ir  kız 
elbisesine bürünmüş olarak 
koşuşturup fotoğraflar çekerdi. 
Annesi i le babası ona ilk fi lm 
kamerasını onbirinci 
doğumgününde hediye ettiler. O 
günden itibaren gördüğü hemen 
her şeyi filme çekmeye başladı: 
bunların arasında Hudson nehri 
üstünde çektiği, sonradan New 
Jersey'de düşüp yanan 
Hindenburg zepl ini  de vardı. Daha 
sonraları Ed senaryolar yazmaya 
ve mahalledeki çocuklarla filmler 
çekmeye başladı. Vaktin in tümünü 
sinemalarda geçiriyordu; en 
beğendiği tür ise kovboy 
filmleriydL Bu arada bir de "Ed 
Wood'un Kıymıkları" adını 
verdiği country & western tarzı 

müzik yapan bir grup kurdu, 
Liseden mezun olduktan sonra, 
Bardavon Sineması'nda yer 
göstericil iği yapmaya başladı; film 
fotoğrafların ı  çöpten toplayıp eve 
götürüyordu. Bir yer göstericin in 
benzer biçimde onun fi lmlerinin 
lobi fotoğraflarını toplayıp evine 
götüreceği günü düşlüyordu. 

Ed Wood garip kıyafetler 
giymesine karşın, aslında tam bir 
erkekti. Pearl Harbor baskınından 
altı ay sonra Deniz Kuvvetleri'ne 
katıldı, pek çok madalya kazandı; 
ne var ki üniformasının altına bir 
türlü vazgeçemediği pembe iç 
çamaşırların ı  giyip, sütyen 
takıyordu. Bu arada ön dişleri bir 
talim sırasında kırı ldı , bacağına da 
birkaç kurşun yedL Deniz 
Kuvvetleri'nden ayrı ldıktan sonra, 
Ed gezgin bir karnaval topluluğuna 
katı ldı ; 1 946'da Hol lywood'a 
geldL Fi lm dünyasının merkezine 
ilk gelişinde, Ed sıradan 
tiyatrolarda oynadı, 1 948'de i lk 
büyük başarısız yapımı olan, "The 
Casual Company" adlı oyunu 
yazdı, yönetti; oyunun 
prodüktörlüğünü yaptı ve oyunda 
rol aldı. Oyunun konusu tam Ed'e 
göreydL Yakışıklı bir adamı 
oynuyordu; karşılaştığı her güzel 
kadın tehlike altındaydı, özell ikle 
de angora kazaklar giymişse. Ed 
kazağı hemen kadının üzerinden 
çıkartıp giyiyordu. Aslında, Ed'in 
i l işkilerinin süresi kız 
arkadaşlarının kazaklarının Ed 
tarafından esnetilmelerir:ıe ne 
kadar dayandıkianna bağl ıyd ı .  
Ed'in Norma McCarthy'yle yaptığı 
evl i l ik ise sadece bir "gecelik" 
sürdü, 

1 948'de Ed Wood bir kovboy 
filmi olan "Crossroads of Laredo 
1 Laredo'nun Kavşakları" adlı i lk 
fi lminin senaryosunu yazdı ve 
bunu düşük bütçeyle savaş fazlası 
fi lmlerle çektL Bu fi lm hiçbir 
zaman gösterime girmedi; 
Holywood'da garip işler yapan ve 
çeşitli bağlantılar kurmaya çalışan 
Ed Wood dışında herkes için bir 
utanç kaynağı oldu. Tanıştığı 
kişilerden biri onu çocukluğunun 
idolü olan, bir dönemin 
unutulmaz korku yıldızı Bela 
Lugosi'yle tanıştırdı. Stüdyo 

sahipleri Lugosi'n in öldüğünü 
sandıkları için artık onu hiç 
aramıyorlardı .  Dostlukları ve 
bunun sonucunda ortaya çıkan 
işbirlikleri Ed'in altın günleri, 
Lugosi'nin ise son günleri olacaktı. 
Bir zamanların ünlü aktörü, pek 
bir para almadan (zaten sadece 
morfın ihtiyacın ı  karşılayacak 
kadar para istiyordu) Wood'un 
birçok fi lminin yıldızı olacaktı. 

1 9SO'Ii yılların ortalarında, Ed 
Wood, cinayet, cinsel sapkınlık, 
transvestizm, uçan daireler, atom 
radyasyonu ve büyü gibi konuları 
işleyen düşük bütçeli bir çok filmi 
yazdı ve yönettL Wood karşı 
cinsin giysileriyle dolaşma 
konusuna olan ilgis inin kendi 
yaşamından kaynaklandığını kabul 
ediyordu; ancak öteki konularla 
niçin ilgi lendiği hala anlaşılabilmiş 
değildir. Beceriksizce yazı l ıp 
yöneti lmiş ancak içten bir fi lm 
olan, öteki cinsin kıyafetlerine 
duyulan ilgiyi anlamaya çağıran, 
anlaşılmaz bir rolde Bela 
Lugosi'nin yer aldığı, Wood'un 
kendisinin (ve karısının) fi lmin ana 
karakterlerini oluşturdukları 
"Gien or Glenda? 1 Glen mi 
Yoksa Glenda mı?" ( 1 953) 
Wood'un şüphesiz en kişisel 
fi lmidir. Yönetmenin yine 
Lugosi'yle çektiği "Bride of the 



1 67 Monster 1 Canavarın Gelini" kopya yapmış, birkaç poster Geçmiş En Kötü Fi lm ve Gelmiş 
( 1 955) ise para kazandıran ender bastırmış ve "Mezar Hırsızları"nın Geçmiş En Kötü Yönetmen 
filmlerinden biriydi. Ne yazık ki, fi lmin eski olduğu izlenimini dallarında Altın Hindi ödülünü 
Ed bu fi lmin tüm haklarını, hatta uyandıran modası geçmiş bir verdi. Ok yaydan çıkmış ve 
fazlasıyla, kendisine kaynak kavram olduğunu düşündükleri Edward D. Wood Jr. 
sağlayanlara satmıştı. için, fi lmin ismini "Uzaylıların 9 beyazperdede ölümsüzleşmişti. 

Numaralı Planı . .  olarak 
1 956'da yeni sevgilisi Kathy'yle değiştirmişti. Film, 1 959 yazında Ed Wood filmler çekmek için 
Mariposa Blokları'na taşınan, arabayla gidi len sinemalarda ilk yaşadı, ardı ardına başarısız 
ümitsiz ve beş parasız Ed, film olarak gösterildi ve kısa süre girişimlerde bulundu; ancak hiçbir 
arabayla gidi len sinemalarda çok sonra, bir korku filmi paketinin zaman para kazanmak için film 
para kazanan yeni bil imkurgu içinde, televizyona satıldı. çekmedi. Gerçekten kendine 
filmleri dalgası konusunda çok özgü biriydi. Kısıtlı imkanların 
heyecanlıydı ve zombilerin, gotik Ed Wood, film yönetmeni olarak filmlerini yarıda bırakmasına asla 
korkunun ve yaşayan ölülerin ölümsüzlüğünü perçiniediği izin vermedi. Fi lmlerini, başka 
uçan daireler ve uzay gibi atom "Uzaylıların 9 Numaralı Planı"nda filmler için çektiği ancak elinde 
çağı fikirlerine başarı l ı  bir şekilde uzayın derinl iklerinden gelen kalmış malzemeyi yeni 
yediri lebileceğine karar vermişti. mezar soyguncularının garip ama senaryolara uydurup kullanarak 
O ve Kathy, gördükleri bütün eğlendirici öyküsünü anlatır. Özel bitirmesiyle tanınır. Ed iş 
korku ve bi l imkurgu fi lmlerinin efektlerin olmadığı, gülünç konusundaki beceriksizliğini fi lm 
üzerine kurulu bir senaryo diyaloglar içeren bu filmde, bir çekerken aldığı coşkuyla 
yazdılar. Böylece "Grave Robbers konulu fi lmde görülebilecek en kapatıyordu. Düşük bütçeli 
from Outer Space 1 Uzaylı Mezar kötü oyunculuklar sergi lenir; ve yapımlarında, fi lmine yatırım 
Hırsızları" ya da sonradan daha bütün bunlar, Wood tarafından yapanları da bütün 
çok bil inen adıyla "Plan 9 From son derece beceriksizce ama yeteneksizl iklerine rağmen 
Outer Space 1 Uzaylıların 9 sonuçta insanları neredeyse oynatmıştı. Tim Surton'un 
Numaralı Planı" doğdu. Ed, hipnotize eden bir biçimde 1 995'de çektiği "Ed Wood" fi lmi, 
kendisinden kirayı almakta gerçekleştiri lmiştir. Bundan Wood'un film yapma 
zorlanan apartman yöneticisi J .  sonraki filmlerinden "Night of  the konusundaki engellenmez 
Edward Reynolds'ı, kilise Ghouls 1 Kötü Ruhların Gecesi" kararlılığını ve son derece kısıtlı 
üyelerinin fi lmin yapımına yatırım ( 1 958), Wood banyo parasını parasal kaynaklara karşın film 
yapması konusunda kandırdı. Son ödeyemediği için tam 23 yıl projelerini gerçekleştirmekteki 
derece dindar bir adam olan laboratuarda kalmıştır. Bunu, azmini yansıtır. Ed Wood'un 
Reynolds, Cecil B. DeMille'in "On aralarında pornografin in etki lerini fi lmleri yapım olarak değerli 
Emir"i gibi fi lmler yapmak ihtiyatlı bir biçimde ele alan "The olmayabi l ir, ancak onun sinema 
istiyordu ama Ed, kazanacakları Sin ister Urge 1 Kötü Dürtü"nün sanatına gözü kapalı bağl ı l ığı 
parayla inci l'e dayanan büyük bir ( 1 960) de yer aldığı öteki filmleri gerçekten heyecan vericidir. 
film yapabileceklerini söyleyerek izledi. Altmışlı ve yetmişl i yıllar Çarpık ve tuhaf şeylere duyduğu 
onu projeye para yatırmaya ikna boyunca Wood, Hollywood tutku onu artık sinema meraklıları 
etti. Hollywood yöntemlerini sisteminin içine giremeden, arasında kült düzeyine çıkarmıştır. 
bi lmeyen Reynolds, mülkiyet için çevresinde dolaşarak hayatını Son yirmi yı lda fi lmlerinin ulaştığı 
belli bir süre geçerli olan kişiye başka işlerin yanısıra pornografik uluslararası izlenme oranı ve 
özel bir dağıtım hakkı anlaşması romanlar yazarak kazanmıştır. topladığı beğeni, hiç kuşkusuz Ed 
yaptı. Ed ise yapıma Wood'u memnun eder, 
başiayabilmesini sağlayacak maddi Ed Wood 1 O Aralık 1 978'de bir eğlendirir, hatta şaşırtırdı .  
desteği kiliseden alabilmek için kalp krizi geçirerek öldü. Sadece 
tüm oyuncu kadrosunu ve iki yıl daha yaşamış olsaydı geniş "Asıl amaç ne olursa olsun 
kendisini vaftiz ettirdi. Çeşitli bir izleyici kitlesinin onu ve yazmayı sürdürmektir. Siz 
kilise müdavimleri fi lm işine "Uzayl ıların 9 Numaralı Planı" yazmayı sürdürün, öykünüz bir 
girebilmek iç in yaşam sigortası fi lmini  keşfedip hayran kaldığını şeye benzemese bile kendiniz 
paliçelerini nakde çevirdi, evlerini görecekti. Bu fi lm o zamandan iyiye gidersiniz." - Ed Wood 
ipotek etti, hayatları boyunca beri "The Rocky Horror Picture 
biriktirdikleri parayı harcadı. Show" gibi kült bir film olmuştur. • Recognized afrer his dearh as 
Çekimler 1 956'nın 3 1  Ekim'inde, Wood öldüğünde daha 54 "the worsr director of all  rime", Ed 
Cadılar Bayramı'nda tamamlandı. yaşındaydı; aklında ve yıpranmış Wood was one of the most original, 
20,000 doların çok az üzerinde çantasında yığınla projesi vardı, emorional and colorful of 
bir bütçeyle çekilen "Uzaylı yoksulluk sınırında yaşıyordu, ve Hollywood directors. Rejecred borh 
Mezar Hırsızları", baharda ayda 30 dolara oturduğu kiralık by the system and the critics, he 
oyunculara ve teknik ekibe evden yeni çıkarılmış bir alkolikti. made his career as ide from the 
gösteri ldi .  Hiçbir dağıtırncı filmi 1 980'de Harry ve Michael srudios, using innumerable tricks 
satın almayınca Ed ve Reynolds'ın Medved'in ünlü ancak bazı and undying energy ro produce 
arası giderek açıldı. Reynolds çevrelerce hor görülen kitapları fı lms in four  or fıve days wirhour 
New York'a gitti ve fi lm Gelmiş Geçmiş En Kötü Ell i Film money, bur ful l  of crazy 
laboratuvarı Pathe'yle bağlantısı ve Altın H indi Ödülleri Ed i nspirarion, obscure prophecies, 
bulunan DCA adındaki bir Wood'u keşfetti ve, ölümünden na"ı"ve poerry and uninrenrional 
şirketle dağıtım anlaşması yaptı . iki yıl sonra ona "Uzayl ıların 9 l udicrous effecrs. A workaholic 
1 958 sonbaharında DCA sekiz Numaralı Planı" için Gelmiş wich conragious enrhusiasm, he 



1 68 was probably the first independent 
film-maker of his generation, and 
stays, without a doubt, the hardese 
to define. 

Edward Davis Wood , Jr. was born 
on l O  Ocrober 1 924 in  
Poughskeepie, New York. Like 
many geniuses, Ed's success and 
fai lure, can be attribured to his 
morher. Ldlian Wood musr have 
had big plans for her son. She 
dressed him ! ike a g irl unri l  he was 
old enough to commenr. This 
explains her son' s larer fascinarion 
with the feminine wardrobe. In the 
least, it prepared him for 
Hollywood. From the age of fo ur or 
five, Ed Jr. showed an incerest in  
f i lm,  running around the 
neighborhood, ofren in a dress, 
taking pictures. His parents gave 
him his first movie camera on his 
1 1 riı birthday. He filmed anything 
and everything, including the 
H indenburg alofr over the Hudson 
before it crashed in New Jersey and 
went up in flames. Later Ed began 
writing screenplays and making 
films with the local kids. He spent 
all his time at rhe movies, with his 
favorite genre being wesrerns. He 
has also formed a counrry & 
western band called 'Ed Wood's 
Splinters'. After graduating from 
high school, Wood got a job as an 
usher at the Bardavon Theatre, 
where he would fish out movie 
srills from the trash and take them 
home. He dreamed of the day when 
an usher would fish for srills from 
his movies in a s imilar fashion. 

Ed Wood may have been a fancy 
dresser, but he was all man through 
and through. Six months after Pearl 
Harbor he enlisted in the Marines, 
where he earned drawer-ful l  of 
medals, wearing the obligatory 
pink underwear and a bra 
underneatlı his uniform . He lost his 
front teeth to a rifle butt, and took 
several bullets in the leg. Afrer 
leaving the Marines, Ed joined a 
rravel ing carnival and by 1 946 he 
had reached Hollywood . When he 
firsr arrived in the capiral of rhe 
film world, Ed acred in obscure 
theatre productions. By 1 948 he 
had written, produced, d irected, 
and performed in his first big 
fai lure, the stage play "The Casual 
Company". I t had a plot close ro 
Ed's heart. He played a handsome 
man, and any pretty woman was at 
risk, particularly if she was wearing 
an angora swearer. That sweater 

would soon be off, and on Ed. In 
fact ,  the d uration of Ed's 
relationships were often d ictated by 
how long his girlfriend could stand 
having her dothes srrerched out of 
shape. H is marriage to Norma 
McCarrhy tasred only one 
nighrgown. 

In 1 948 Ed Wood wrore his firsr 
fi lm, a low budger western called 
"Crossroads of Laredo" , and s hor ir 
wirh war surplus film.  It was never 
released and became an 
embarrassment to all, excepr 
Wood, who carried on odd-jobbing 
in Hollywood and making as many 
connecrions as he could. One of the 
people he mer introduced him to 
his childhood idol ,  Bela Lugosi ,  
whose phone had sropped ringing 
by then because studio executives 
thought he was dead . Their 
friendship and evenrual 
collaboration were Ed's golden days 
and Lugosi's last. The once-famous 
actor would star in many Wood 
fi lms, without ever receiving much 
in  the way of pay (he wanred j ust 
enough money to keep his 
morphine habir going). 

Ed Wood·emerged as a writer
direcror in  the mid- 1 950s in a 
series of low-budget movies 
focusing on erime, sexual deviance, 
transvestism, flying saucers, aromic 
radiation, and the occul t .  Wood 
adıni t red that the transvestism was 
autobiographical, but how involved 
he was wirh any of the other 
subjects is an open quesrion. "Glen 
Or Glenda'" ( 1 953)  was his most 
personal film, an ineprly written 
and directed, but sincere, plea for 
an undersrandi ng of transvesrism 
that presenred Bela Lugosi in an 
incomprehensible fearured role and 
Wood himself (and his w i fe) as the 
main subject of the film .  "Bride of 
the Monster" ( 1 955 )  that Ed has 
made wirh Lugosi was the only one 
of his movies that ever m ade 
money. Unfortunately, Ed had sold 
in excess of 1 00% of the film to 
backers. 

In 1 956 Ed moved inro the 
Mariposa Apartments with his new 
g irlfriend, Kathy. Desperare and 
broke, Ed, excited abour the new 
wave of science ficrion picrures that 
were making a lar of money ar the 
drive-in rheaters, decided that 
zombies, gorhic horror, and the 
l iving dead could be successful ly 
mared wirh the aromic age ideas of 

flying saucers, and outer space. He 
and Kathy wrote a script based on 
all of the horror and science fiction 
picrures they had seen. Thus, 
"Grave Robbers From Ourer Space" 
or the film better known later as 
"Plan 9 From Outer Space" was 
born. The aparement manager, ] .  
Edward Reynolds, having a hard 
rime calleering the rent from Ed, 
was conned, by Ed, into gening his 
church members to invest in 
producing the screenplay. Mr. 
Reynolds, a very religious man, 
wanted ro make films ! ike Cecil B .  
DeMille's "Ten Commandments", 
bur Ed successfully talked him inro 
providing money for h is project 
with the idea that a great bibl ical 
fi lm could be made with the 
profits. Mr. Reynolds, unwise to 
the ways of Hollywood, m ade and 
agreement for an exclusive 
distribution ticense for a period of 
time ro the properry. Ed had his 
emi re casr and himself baptized in 
order to ger financial backing from 
the church to start the production. 
Various church members casbed in 
l ife insurance policies, morrgaged 
houses, and spent l ife savings to 
break inro the movie business. 
Fi lming was completed the week of 
Ocrober 3 1 ,  1 956, Halloween. 
Produced on a budget of j ust  over 
$20,000, "Grave Robbers From 
Outer Space" was screened the 
following spring for cast and crew. 
A rift between Ed and Reynolds 
became ugly when no distriburor 
would buy the fi lm.  Reynolds went 
to New York and made a 
distribution agreement wirh a 
company named DCA which had 
affi liarion wirh Parhe, the film Iab. 
In the fal l  of 1 958 DCA made 
eight prints, some posrers, and 
changed the name to "Plan 9 From 
Ourer Space" ,  because they fel t  
that, "Grave Robbers" was an  out 
of dare formula that dated the 
picrure. In the summer of 1 959, 
the film played the drive-in circuit 
at the borrom of the bi l l ,  and was 
soon sold to television in a horror 
film package. 

Ed Wood's immorrality as a 
filmmaker was established wirh 
"Plan 9 From Ourer Space" ,  a 
bizarre bur utterly enrertaining 
srory of grave robbers from deep 
space, fearuring ludicrous dialogue, 
non-exisrent special effects, and 
some of the worst acring ever to 
grace a fearure film,  all pul led 
togerher in an unerly inept but 



1 69 ultimarely near-hypnoric manner 
by Wood. One of his follow-up 
films, "Nighr Of The Ghouls" 
( l 958), remained in rhe Iab for 23 
years because Wood couldn'r pay 
rhe processing bi l l .  Orher fi lms, 
i ncluding "The Sinister Urge" 
( l 960), a caurionary rale abour rlıe 
effecrs of pornography, followed. 
During rhe '60s and '70s Wood 
moved on rhe periphery of 
Hollywood, supporring himself by 
grinciing our pornographic novels, 
among orher works. 

Ed Wood died of a hearr artack on 
1 0  December 1 978, j usr rwo years 
before a loving public rediscovered 
him and "Plan Nine From Ourer 
Space", which has since acquired a 
culr following akin ro "The Rocky 
Horror Picrure Show". He was jusr 
54, an alcoholic wirh many projeers 
sri l l  in his mind and in his bartered 
briefcase, poverry serieken and 
recenrly evicred from his 30 a 
monrh aparrmenr in Hollywood. In  
1 980, Harry and Michael Medved's 
celebrared, and in some quarrers 
scorned, books, The Fifry Worsr 
Films of All  Times and The Golden 
Turkey Awards d iscovered Ed, rwo 
years afrer his dearh, awarding him 
rhe Golden Turkeys for Worsr 
Film of All  Time (for "Plan 9 From 
Ourer Space"), and Worsr Direcror 
of All  Time. The die was casr and 
Edward D. Wood Jr. was desrined 
for celluloid immorral iry. 

Ed Wood lived ro make movies and 
he conrinued ro make a flop afrer 
anorher; bur he was never in  rhe 
business ro make money. He was a 
rrue original. He never allowed 
l imited means ro srop him from 
complering a film. He is known ro 
have pur rogerher a film by wri ring 
a script around all kinds of srock 
foorages he possessed. Whar Ed 
lacked in business sense, he more 
rhan made up for in sheer 
enrhusiasm. He also casr 
unralenred backers in his low 
budger fi lms. The Tim Burron fi lm 
"Ed Wood", made in  1 995,  
caprured rhe sreely dererminarion 
and focused dedicarion rhar Wood 
had in pushing rhrough his film 
projecrs, despire minimal financial 
backing .  His fi lms may be low in 
producrion value bur his bl ind 
dedicarion ro rhe arr of film is 
really moving. He has s ince rhen 
arrained culr srarus among film 
buffs for his rasre in rhe macabre 
and srrange. He would, no doubr, 

be pleased, amused, and amazed by 
rhe inrernarional following and 
recognirion he has achieved in rhe 
lasr rwo decades. 

"The main idea is ro keep wri ring, 
no marrer whar i r  is .  Keep ar ir  
because even if your srory gers 
worse, you w i l i  be gerring berrer." 
- Ed Wood 

Filmleri 

Filmography 

1 948 The Crossronds of Lnredo 
Laredo'nun Kavşakları 

1 95 1  The Su11 Iflas Setti11g 
Güneş Batıyordu 

1 952 The La.w/ess Rider 
Kanunsuz Atlı 

1 953 Glm or Glenda.' 
Glen mi Yoksa Glenda mı? 
C rossroad Ave11ger: The 
Advmlures of the 
Tucso11 Kid 
Yolların lntikamcısı: Tucson 
Kid'in Maceraları 

1 954 jailbail Hapis Kuşu 
1 955 B ride of the M om ter 

Canavarın Gelini 
1 956 The Violmt Years 

Vahşi Yıllar 
Plmı 9 From O u ter SJ}(Ice 
Uzaylıların 9 Numaralı Planı 

1 957 The Fhwl C!n·1ai11 
Son Perde 
The Night the Bamhee 
Cried 
Sanşiierin A�ladı�ı Gece 
The B.-ide and the Beasl 
Gelin ve Canavar 

1 958 The ight of the Ghouls 
Kötü Ruhların Gecesi 

1 960 The Si11ister Urge 
Kötü Dürtü 

1 963 Shotgmı \f/eddi11g 
Namlu Ucundaki Dü�ün 

1 965 Orgy of the Defl{/ 
Ölülerin Alemi 

1 969 For Love or Momy 
Aşk ya da Para U�ruQa 
One Million ACI OC 
Milattan Önce ve Sonra 
Bir Milyon Yıl 
Operatiou Redlight 
Kızıl Işık Operasyonu 
Gu11 Run'llers 
Silah Kaçakçıları 
The Photographer Foto�rafçı 

1 970 Take lt Out lu Tmde 
Ticarette Zorlanma 

1 97 1  The Only Home Tek Ev 
The Undergmduate 
Üniversiteli 

1 972 Cla.ss Reımio11 
Sınıf Toplantısı 
The Cocktail Hos/ess 
Garson Kız 
Dropout lflife 
Terkedilmiş Eş 

1 974 Fugitive Gir/s 
Kaçak Kızlar 

1 976 The Beach Bmmies 
Plaj Fıstıkları 
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GLEN Mi YOKSA GLENDA Ml?  
GLEN OR GLENDA? 

• Glen kadın kıyafetleri (özellikle 
de sevgilisinin pembe angora 
kazağını) giyrnekten ve "Gienda" 
kılığına girmekten hoşlanan genç 
bir erkektir. Bu tuhaf hobisini 
nişanlısına itiraf edecek cesareti 
bulmakta zorlanır . . .  

1 953'te Hollywood için meçhul 
biri olan Ed Wood'a, daha önceki 
"cinsel istismar" filmleriyle bütün 
rekorları kıran B-filmleri kralı 
George Weiss'ın yapımcılığını 
üstlendiği bir fi lmi yazma, yönetme 
ve bu fılmde rol alma fırsatı 
verilmişti. Wood'un kendi yürek 
parçalayan gizli yaşantısından 
esinlenen bu film, kadınsı bir tarafı 
olan bir erkeğe hoşgörü 
göstermeyen bir toplumda ayakta 
kalma savaşını kaybeden bir 
travestinin ıstırap veren öyküsünü 
anlatıyor. Bu belgesel benzeri fi lmin 
yapıldığı yıl olan 1 952'de, bir erkek 
sokakta kadın kıyafetiyle 
yakalanırsa hapse atılırdı. "1 Led 
Two Lives 1 Iki Yaşamım Var" 
adıyla da bilinen GLEN Ml  YOKSA 
GLENDA Ml ?'da Wood bize 
dramatik yaşamını gösteriyor ve 
bunu öylesine ciddi bir biçimde 
yapıyor ki inanılmayacak kadar 
komik bir hale getiriyor. Bir 
dönem korku filmlerinin 
unutulmaz yıldızı Bela Lugosi fi lmde 
Tanrı benzeri bir anlatıcı rolünde, 
"Kapı eşiğinde oturan büyük yeşil 
ejderler . . .  küçük çocukları 
yiyorlar!" gibi saçmalıklar 
mırıldanıyor, Kullanı lan bir sürü 
gökgürültüsü ve şimşek, mistik 
görünüşlü palavralar ve simya 
tartışmasıyla, öyküye meşum bir 
boyut getirme amacı güdülüyor. 
Nihayetinde bu bir Ed Wood filmi 
olduğundan, bazı bağlanma fantezisi 
sahneleri, bir "uzman doktor"a 
yapılan tipik uyduruklukta bir 
ziyaret ve kalın kaşlı bir Şeytan'ın 
bulunduğu çok garip bir bölüm de 
var. GLEN Ml YOKSA GLENDA 
Ml?  gösterime girdikten hemen 
sonra, büyük şehirlerdeki istismar 
filmleri salonlarına bir servet 
kazandırdı. Film SO'Ierin sonunda 
gözden kayboldu, çünkü sansür 
"cinsel istismar" filmlerinin 
televizyonda gösterilmesine izin 
vermiyordu. 1 98 1 'de Warren 
Beatty, Paramount Pictures'ı GLEN 

Ml YOKSA GLENDA Ml?'nın 
haklarını satın almaya ve New 
York'ta i lk gösterime çıkarmaya 
ikna etti. Kült film meraklıları 
efsanevi travesti yönetmenin 
elinden çıkma bu şaşırtıcı deneyimi 
coşkuyla karşılayacak. 

• Glen is a young man who enjoys 
dressing up in women's dothes 
(especially to wear his girlfriend's 
pink angora sweater) and 
masquerading as "Gienda". He 
struggles to summon up the courage 
to confess to his fiancee the terrible 
seeret about his bizarre hobby . . .  

Ed Wood, a Hollywood nobody in  
1953 ,  was given the chance to  write, 
direct, and star in a feature 
presenration produced by B-movie 
czar George Weiss, whose previous 
"sexploitation" films broke all 
records. Inspired by Wood's own 
heart-wrenching seeret life, this is 
rhe agonizing story of a transvesri te 
who loses his fighr for survival in a 
sociery rhar does not tolerate a man 
wirh a feminine side. In 1 952, when 
this pseudo-documenrary movie was 
made, a man would have been 
imprisoned if he was caught on rhe 
sereers with woman's darhes on. In 
GLEN OR GLENDA, alsa known 

under the title "I Led Two Lives", 
Wood shows us his dramatic life, 
serious in such a way that it becomes 
incredibly funny. Bela Lugosi ,  the 
unforgettable s tar of the classical 
horror fims, acts here as a God-like 
narrator, mumbling nonsense about 
"Big green dragons who sit on your 
doorstep . . .  they eat l ittle boys! "  
There's lots o f  thunder and 
lighrning, pseudo-mystical claptrap, 
and discussions of alchemy in order 
to bring same portenrous overrones 
to the story. Being that this is, after 
all, an Ed Wood film, there are alsa 
same bondage fantasy sequences, a 
typical! y hokey vis ir to an "expert 
doctor", and a very st ran ge 
appearance by a bushy-eyebrowed 
Saran. Immediately after i ts release, 
GLEN OR GLENDA made a 
forrune for exploitation theaters in 
large cities. The film wenr inro 
obscurity by the late-50s, because 
the censors would not allow 
television exhibition of 
'sexploirarion' films. In 1 98 1 ,  
Warren Beatry convinced 
Paramount Picrures to buy the 
rights to GLE OR GLENDA and 
release it for i ts first run in New 
York. Cult film buffs will howl at 
this amazing experience from the 
legendary rransvestite director. 

Yönetmen Director: Ed Wood 
Senaryo Screenpıay: Ed \'(lood 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
William C. Thompson Kurgu 
Edi ring: Bud Schelling Oyuncular 
Casr: Bela Lugosi, Ed \Vood, Daniel 
Davis, Timothy Farre/1, Dolores Fuller, 
Lyle Ta/bol. Conrad Brooks, Bela 
Lugosi Yapımcı Producer: George 
\Veiss Dünya Hakları Export 
Agenr: \rlinkler Film, Bennogasse 
27113, 1 080 Viemıa. A USTRIA; 
Phone: 43 1 40 79 026: Fax: 43 1 40 
BO 357 

1 953 1 35 111111. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 65 ' 
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CANAVARl N G ELi N i  
BRIDE OF THE MONSTER 

• Kendi ülkesinden sürülen çılgın 
bilim adamı Profesör Vornoff, 
Amerika'nın güneybatısındaki bir 
bataklığın yakınında, eski ve 
ürpertici bir eve yerleşir. Kaba 
saba asistanı Lobo'nun yardımıyla, 
Vornoff "atomik şua makinası" (bir 
fotoğraf büyütücüsü tarafından 
canlandırılmıştır) üzerinde çalışır. Bu 
aygıtla "Atomik Süperinsanlar"dan 
kurulu kendi süper-ırkını yaratmayı 
ummaktadır. Cesur muhabir kız 
Janet Lawson, insanların niye hep 
Vornoffun laboratuvarı civarında 
kaybolduklarını bulmaya çalışırken, 
Vornoff tarafından yakalanır. 
Vornoff kıza bir gelinlik giydirir, 
onu ameliyat masasına bağlar ve 
Atom'un Gelini haline getirmeye 
hazırlanır. Son anda komiser 
muavini Dick Craig Janet'ı kurtarır, 
kendi "lastik" ahtapotu Vornoffu 
öldürür, perde atom bombası 
mantar bulutları ve kaçışan 
bufaloların görüntüleriyle dolar . . .  

"Bride of the Atom 1 Atom'un 
Gelini" adıyla da bilinen bir kült 
başyapıt olan bu inanılmayacak 
kadar acemice ama çok eğlenceli 
korku fi lmi, yaşlanmakta olan Bela 
Lugosi ile benzersiz Ed Wood Jr.' ın  
birlikte çalıştıkları üç filmin ikincisi. 
Senaryosunu da yönetmenin 
yazdığı filmi zengin bir toptan et 
pazarlamacısı finanse etmiş, buna 
karşıl ık oğlunun jönü oynaması ve 
filmin nükleer savaş karşıtı bir 
mesajla bitmesin i  şart koşmuştu (o 
bufaloların nereden çıktığını ancak 
Tanrı bilir!). Efsaneye göre, 
muhtemelen gelmiş geçmiş en 
kötü özel efekt yaratığı olan dev 
ahtapot bir gece geç saatte Ed 
Wood ve yanındakilerce bir 
Hollywood stüdyosunun aksesuar 
deposundan "ödünç alınmıştı". 
Yalnız heyecaniarına yenilip önemli 
bir unsuru gözden kaçırmışlar: 
ahtapotun kollarını hareket ettiren 
motoru. Böylece Lugosi yaratığı 
kendisi "çalıştırmak" zorunda 
kalmış. Yarım metrelik suda 
çırpınarak ahtapotla boğuşurmuş 
gibi yaparken, bir taraftan da 
yaratığın kollarını oradan oraya 
savuruyor. Bu "özel efekt" filmdeki 
en komik sahnelerden birini 
doğurmuş. CANAYARIN 
GELINI'nde o kadar dikkat çekici 

olay var ki, hepsini saymak 
eğlenceyi berbat etmek olur. Bu 
fılmin "Uzaylıların 9 Numaralı 
Planı"yla birlikte Ed Wood Jr.'ın 
sinemacılığının zirvesini 
oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir. 

• Professor Vornoff, a mad sciemist 
who has been exi led from his own 
coumry, sers up shop in an old, creepy 
house near a Southwest American 
swamp. With the assisrance of his 
brurish assistant Lobo, Vornoff labors 
away on his "atomic ray machine" 
(played by a phoro enlarger) with 
which he hopes ro ereare his own 
super-race of "Atomic Supermen". 
Plucky girl reporrer Janet Lawson 
wams to find out why people keep 
disappearing in the viciniry of 
Vornoffs laboratory. She is caprured 
by Vornoff, who dresses her in a 
wedding gown, straps her ro the 
operaring table, and prepares ro turn 
her i mo the Bride of the Atom. At 
the last moment, Janet is rescued by 
palice lieurenanr Dick Craig, Vornoff 
is crushed to death by his " rubber" 
ocropus, and the screen eruprs w ith 
visions of atomic mushroom clouds 
and srampeding buffalo . . .  

A cu lt  masterpiece alsa known as 
"Bride of the Arom", this incredibly 

inept but hi larious horror fi lm was 
the second of the three collaborations 
berween an aging Bela Lugosi and the 
one-and-only Ed Wood Jr. Written 
by the director, the film was financed 
by a wealrhy meat-packer, who 
agreed to bankroll Wood on candirian 
that his son would be cast in the 
romantic lead and that the film 
would end with an ami-nuclear war 
seatement (heaven only knows where 
the buffalo came from). According to 
legend, the possibly worsr special
effecrs monster of all time, Lugosi's 
giam rubber ocropus, was "borrowed" 
Iate one night by Wood and his 
minions from the prop house of a 
Hollywood studio. In all the 
exeirernem they overlooked one 
im porram element: the engine to 
make the ocropus temades move. 
Thus, Lugosi himself was forced ro 
"operate" the creature, to throw the 
arms araund while pretending to fight 
it as he sloshed in 20 inehes of water. 
This "special effect" resulred in one 
of the funniest momems in the film. 
There are so many risible highlights 
in BRIDE OF THE MONSTER that 
ro list them all would spoil the fun. 
Together w ith "Plan 9 from Outer 
Space", it can safely be said that this 
film represenrs Ed Wood Jr. at the 
height of his fi lmmaking powers. 

Yönetmen Direccor: Ed \Vood 
Senaryo Screenpıay: Ed \'(lood & 
Alex Gordon Görüntü Yön. 
Cinenıa<ography: Ted Altan & 
\Villiam C. Thompso11 Kurgu 
Editing: \'(/arren Ada11ts Müzik 
Music: Frank \Vorth Oyuncular 
Cast: Bela Lugosi. Tor johnson. Tony 
M cC oy, Lorella King. Harvey B. Dunn, 
Dolores F11/ler. Pa11i Marro Yapımcı 
Producer: Ed \'(/ood Dünya 
Hakları Export Agent: \'(linkler 
Film. Bemıogasse 27113,  1080 Vienna, 
A USTRIA; Phone: 43 1 40 79 026: 
Fax: 43 1 40 BO 3 5 7  

1 955 1 35 11/ln. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 70' 
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UZAYLl LARl N 9 NU MARALI PLANI 
PLAN 9 FROM OUTER SPACE 

• Uçan dairelerle Dünya'ya gelip 
gezegeni ele geçirmek umuduyla 
ölüleri d irilten uzayllların 
"ürpertici" öyküsü. Bu istiladan 
haberi olan ordu, uzayl lların 
yaptıkların ı  gizli tutmak için 
uğraşır. Gezegenin arta kalanının 
şansına, cesur bir havayolu pi lotu 
bir dedektifle güçbirliği yaparak 
uzayllların dehşet verici "9 
Numaralı Plan"ı uygulamaya 
koymalarını önler . . .  

Çok sık olarak Ed Wood'un 
"Yurttaş Kane"i diye anılan 
UZA YLILARIN 9 NUMARALI 
PLANI korkunç yapım nitelikleri 
(kağıt tabaktan yapılma uzay 
gemileri ve bariz bir şekilde sahte 
olan mezarl ık çimeni en dikkat 
çekici olanlarıdır), ve montaj ve 
devamlı l ık gibi sinemanın 
"önemsiz konular"ındaki teklifsiz 
tavrı sayesinde bir kült klasiğine 
dönüşmüştür. Wood ciddi bir 
şekilde seyircisini korkutmaya 
çalışıyor olsa da, önceleri adı 
"Grave Robbers from Outer 
Space 1 Uzaydan Gelen Mezar 
Hırsızları" olan bu düşük bütçeli 
bi l imkurgu destanı o kadar 
amatörce çekilmiştir ki ister 
istemez kahkahalara yol 
açmaktadır. Film ayrıca, Wood 
çekime başlamadan çok önce 
ölen Bela Lugosi'nin son 
görüntülerini de içerir. Konuyla 
ilgisi olmamasına karşın, Wood 
yaşianan Lugosi'nin iki dakikalık 
sessiz çekimlerini filme koyarak 
onun adını jeneriğin başına 
yazmıştı. Wood, Lugosi'nin yerine 
geçmesi için sevgil isinin 
masajcısını tuttu, ama adam 
Lugosi'ye hiç benzemediğinden, 
perdede göründüğü her sahnede 
yüzüne bir pelerin tutması 
gerekiyordu. Yerel bir TV'nin 
korku filmi sunucusu olan 
Vampira, pek de medyum gücüne 
sahip olmayan TV medyumu 
Criswell ve profesyonel güreşçi 
T or Johnson da oyuncu 
kadrosuna eklenmişti. 
Günümüzde geniş ve giderek 
büyüyen bir kült, 9 NUMARALI 
PLAN'ın "camp" (çok kötü olup 
da insanı keyifle güldüren filmiere 
ayrı lmış bir kategori) özelliğin i  
aş ıp efsane statüsüne yerleştiğin i  

belirterek bu fi lme saygı 
göstermektedir. Aslında film o 
kadar acemicedir ki her seyirde 
daha da komikleşmektedir. Bu 
hezeyan dolu fi lmin, "asil bir 
biçimde unutulmaz bir eser 
yaratmaya çalışıp yolun her 
aşamasında fena halde çuvallayan 
herkes için bir ağıt olduğu" da 
söylenmiştir. 

• The "chil l ing" rale of space aliens 
who come ro Earth in flying saucers 
and raise the dead in hopes of 
overtaking che planet. The mil itary 
knows about the invasion and 
struggles to keep the alien doings a 
secret. Forrunarely for the rest of 
humanity a courageous ai ri ine pilot 
is able to team up with a derecrive 
and srop them from enacring the 
dreaded "Plan 9" . . .  

Ofren referred ro as Ed Wood's 
"Citizen Kane", PLAN 9 FROM 
OUTER SPACE has become a 
camp dassic w ith i ts dreadful 
producrion values (paper plate space 
ships and obviously fake cemetery 
grass are highlights), and cavalier 
attitudes ro "minor rhings" of 
fi lmmaking such as ediring and 
cominuity. Though Wood was 
seriously rrying ro frighren his 

audience, this low-budget sci-fi 
epic which was firsr named "Grave 
Robbers from Outer Space", is so 
amateurish that i t  cannot help but 
promote laughter. lt does conrain 
the last foocage of Bela Lugosi, who 
died well before Wood made the 
film.  Having nothing really to do 
with the plot, Wood tacked in two 
minutes worth of silent foocage of 
the aging Lugosi and gave him top 
bil l ing afterward. Wood hired his 
gi rl-friend's chiropracror ro be 
Lugosi's double, but since he iooked 
nothing !ike Lugosi ,  he was 
required ro hold a cape over his face 
whenever he appeared on rhe screen. 
Vampira, a local TV horror film 
hosress, Criswell, a nor so psychic 
TV psychic, and Tor Johnson, a 
professional wresder, was added ro 
the cast. PLAN 9 is revered by a 
large and growing culr who nore 
that ir has moved beyand camp - a  
category reserved for films so bad 
they make you laugh smugly - ro 
legend status. In fact, i t's so 
hi lariously inept that it gers funnier 
with every viewing. I r  has been said 
that this delirious movie is "a hymn 
ro all those who have rried nobly ro 

ereare somerhing memorable and 
meaningful and failed miserably 
every step of the way". 

Yönetmen Director: Ed Wood 
Senaryo Screen play: Ed Wood 
Görüntü Yön. Cinemaıography: 
\fli/liam C. Thompson Kurgu 
Ediıing: Ed \flood Müzik Music: 
Trevor Duncan, Van Philips,james 
Stevem & Gordon Zahler Oyuncular 
Cas ı: Tor johmon. Vampira. Bela 
Lugosi, Tom Keene, Gregory Walcott, 
Dudley Manlove, Norma McCarry. Liye 
Talbot Yapımcı Producer: Ed 
Wood Dünya Hakları Exporı 
Agent: \flinkler Film, Bennogasse 
27113, 1 080 Viemıa, A USTIVA: 
Phone: 43 1 40 79 026: Fax: 43 1 40 
80 357  

1 956 1 35 mm. 1 
Siyah-Beyaz (B& W) 1 78' 
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M A S  
MAS MATBAACILIK A.Ş.'n in 
değerli katkılarıyla 
gerçekleştiri lmiştir. 

W e would ! ike ro thank 
MAS MATBAACILIK A.Ş. 
for spansoring this section. 
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ALMANYA GERMANY 

TOM TYKWER 

• 1 965'te Almanya'da 
Wuppertal'de doğdu. Berlinli 
olmayı yeğleyen sanatçı kendi 
kendini yetiştirmiştir, ancak pek az 
yönetmen onun kadar sinema 
bilgisine sahiptir. Çocukluğundan 
beri deliler gibi sinemaya giden 
("Köklerim gerçekten korku 
sinemasında gelişmiştir.") Tykwer, 
sinema kariyerine 1 1 yaşındayken 
Süper-S filmler çekerek başladı. 
1 979 yılından beri repertuar 
sinemalarında çalıştı ve 1 988'de 
Berlin'deki Moviemento salonunun 
yöneticisi oldu. Kendi yapımiarını 
gerçekleştirmeden önce 
sayı lamayacak kadar çok film 
seyretti. John Caq:ıemer-'ın -
"Halloween 1 Cadılar Bayramı"nın 
da Tykwer üzerinde, Fellini'nin 
"Giul ietta degli Spiriti 1 Ruhların 
Giulietta'sı" ya da Cimino, Buiiuel 
ve Cassavetes kadar eğitici ve 
biçimlendirici etkisi vardır. 
Sinemaya duyduğu geniş ilginin 
içinde, kimi Alman yapım 
şirketlerine gönderilen senaryoları 
okumak ve 1 990:._dan beri Berlin 
televizyonunda sinema hakkında 
programlar yönetmek de vardır. 
Pek çok yapımda yapım asistanı ve 
yönetmen yardımcısı olarak 
çalışmış, pek çok kısa metraj lı film 
çekmiştir. 

Film yönetmenliği kariyeri, 1 990 
yılında çektiği 1 6mm'lik orta
metraj lı bir film olan "Because 1 
Çünkü"yle başlamiş, bunu iki yıl 
sonra yaptığı 35mm'lik bir kısa film 
olan "Epilog" izlemiştir. Tykwer 
1 99 1  'de, David Cronenberg 
(bazen onunla karşı laştırılır), Rosa 
von Praunheim, Aki Kaurismaki, 
Wim Wenders, Peter Greenaway 
ve hepsinden de önemli Lars von 
Trier gibi yönetmenlerin 
portrelerini çizen bir dizi TV 
belgeseli hazırlamışt.ı.r......Zateıu-on_ 
Trier'in "Breking the Waves 1 
Dalgaları Aşmak" filminden beri, 
bu Danimarkah sinemacı Tykwer 
için sanki bir model olmuştur. 

l ik uzun metraj lı filmi olan ve 
çeşitli janrların bir tür zekice 
"kokteyl"i sayılabilecek "Tödlich 
Maria 1 Ölümcül Maria" ( 1 993) 
pek çok festivalde birincilik ödülü 
kazandı, Alman Film Eleştirmenleri 
Derneği tarafından da Yılın En Iyi 

Filmi seçildi. Ardından, 1 997'de 
romantik geril im filmi 
"Winterschlafer 1 Kış 
Uykusundakiler"i çekti. Wolfgang 
Becker'in "Life is All You Get" 
( 1 998) adlı filminin ortak senaryo 
yazarıdır. Geçen yıl çektiği, çağdaş 
bir estetik anlayışına ve hızlı bir 
tempoya sahip, çarpıcı bir Alman 
gangster ve aşk öyküsü olan son 
filmi "Lo la Ren nt 1 Koş Lola Koş" 
dünya çapında ilgi gördü. 

"Benim ilgilendiğim sinema yeni 
açılımların, çözümlenınemiş 
soruların ve deneyişlerin sineması; 
yaşamın karmaşasına, tal ihin 
cilvelerine, kadere-ve umulmadık 
olaylara yer veren, anlatının ve 
kurulabilecek ilişkilerin sağladığı 
sonsuz olasılıkları kullanan bir 
sinema." - Tom Tykwer 

• Born in  Wupperral, Germany in 
ı 965 .  The Bediner by choice, he is 
an aurodidacr, bur few direcrors 
have a knowledge of the cinema 
equal ro his. A manic movie-goer 
since he was a child ("My roors are 
really in rhe horror genre."), he 
srarred his film career ar age eleven 
making Super 8 fılms. Since ı 979 
he has been involved wirh reperrory 
cinemas and he became manager of 
Berlin's Mavierneneo rhearre in  
ı 988. His eclecric i ncerest i n  rhe 
cinema has included reading seripts 
for several German production 
companies and, since 1 990, ro 
directing programs on cinema for 
Berl in  relevision. He has devoured 
counrless films before em barking 
on his own venrures. John 
Carpenrer's "Halloween" had j usr 
as much of an insrrucrive and 
formari ve influence on Tykwer as 
Fel l ini 's  "Giul ierra degli Spiriri 1 
Julier of the Spirirs" or Cim i no, 
Bufiuel and Cassavetes. He worked 
on various producrions as a 
producrion assisranr, assistane 
d irecror and made several shorr 
films. 

His work as film direcror began in  
ı 990 wirh "Because", a semi
fearure-lengrh fi lm on 1 6  mm; 
rhen conrinued rwo years larer wirh 

"Epilog", a 3 5-mm shorr. In ı 99 ı ,  
Tom Tykwer d i  eecred a number of 
porrrairs, fearuring such film 

direcrors as David Cronenberg 
(wirh whom he is somerimes 
compared), Rosa von Praunheim,  
Aki  Kaurismaki, Wim Wenders, 
Perer Greenaway and, above al l ,  
Lars von Trier. Since von Trier's 
"Breaking the Waves", in facr, the 
Dane has become somerhing of a 
model for Tykwer. 

Tykwer's debur fearure, "Tödlich 
Maria 1 Deadly Maria" ( 1 993), rhe 
ineelligene "genre cockrai l"  and a 
prize-winner at many fesrivals, was 
named Best Film of rhe Year by the 
German Film Crirics' Associarion. 
He followed rhar wirh the romantic 
ehriller "Winrerschla.fer 1 
Winrersleepers" ( 1 997). He also 
co-aurhored the screenplay for 
Wolfgang Becker's "Life is All  You 
Ger" ( 1 998). His lasr film "Lola 
Rennr 1 Run Lola Run" ( 1 998), a 
sassy German gangsrer and love 
srory wirh modern esrherics and a 
driving pace, was an exrraordinary 
success all over the world. 

"The cinema that ineeresrs me is 
c inema abour openings, unresolved 
quesrions and experimenrs; c inema 
that explores rhe mulrirude of 
possibi l ir ies offered by narrative 
and by associarions, wirhour 
refusing chaos, chance, desriny or 
the unexpecred."  - Tom Tykwer 

Filmleri 

Filrnography 

1 990 Became (medium-lengrh 
orta metrajlı 1 6mm film) 

1 99 1  Port m i ts of David 
Cronenberg, Rosa 11011 

Praunheim, Aki 
Kaurismiiki, \flinı \'Venders, 
Lars vo1ı Trier, Peter 
Greenaway 
David Cronenberg, 
Rosa von Praunheim, 
Aki Kaurismaki, Wim 
Wenders, Lars von Trier, 
Peter Greenaway'in 
Portreleri 
(TV Documentaries 
TV Belgeselleri) 

1 992 Ep i log (shorc kısa film) 
1 993 Die Tödliche Ma.ria 

Ölümcül Maria 
1 997 Winterschliifer 

Kış Uykusundakiler 
1 998 Lola Reunt 

Koş Lola Koş 
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ÖLÜMCÜL MARIA 
DIE TÖDLICHE MARIA 

DEADL Y MARIA 

• Maria, art niyetli kocası i le 
lanet yatalak babasından oluşan 
dapdaracık küçük burjuva 
dünyasında yaşayan bir kadındır. 
Ne arkadaşı vardır, ne de 
akrabası. Yaşamı sürekli 
aşağılanmalardan ve tek tutkusu 
olan, giderek daha çok bağlandığı 
böcek koleksiyonundan ibarettir. 
Yaşamın bu acımasız ve ezici 
sıradanlığı altında bile, bir şeylerin 
olması gerekl idir. Bir gün 
umulmayan gerçekleşir: Maria 
aşık olur. Bu harika bir duygudur, 
muhteşemdir, cinayet 
demektir! . . .  

Hiper gerçekliğin kara mizahla 
ölümcül bir karışımı olan 
ÖLÜMCÜL MARIA, H itchcock 
fi lmlerin in geri l imini andıran, 
bastırılmış bir ciddiyet duygusu 
taşıyan bir psikodrama. Almanvari 
bir David Lynch tarzını  
benimseyen ve ilginç bir yaratıcı 
gözle olaylara bakan Tykwer, bu 
ölümcül Maria'nın günlük, sıradan 
ufak dünyasını sapkın bir 
mikroskop altına sokup, onun acı 
verecek kadar sıkıcı olan yaşamını  
büyüleyici bir oyun alanına 
dönüştürüyor. Tykwer' in gerek 
görsel açıdan, gerekse kendi 
bestelediği film müziği bakımından 
ulaştığı teknik başarı, filme hayal 
ile gerçeklik arasında stilize bir 
sınır çekerek damgasını  vuruyor. 
Kurgudaki titizl ik ve 
görüntülerdeki yaratıcıl ık filme 
özgün ancak tuhaf bir biçimde 
rahatsız edici bir güzel l ik katıyor. 
Sıradışı kamera açıları kahramanın 
eziyetli varoluşunun çarpık 
gerçekliğini yansıtırken, çok az 
dekor öğesine yer veren set ise 
her hareketin bel irginleşmesini 
sağlıyor. Filmdeki her çekim (tam 
530 tane!) kendi başına bir öykü 
anlatıyor; Maria'yı oynayan 
oyuncunun başarısı bu duyarlı 
kadın ın mutsuzluğunu mükemmel 
bir biçimde yansıtıyor. Zekice 
kotarılmış, moral bozucu ve tuhaf 
bir biçimde eğlenceli olan 
ÖLÜMCÜL MARIA 
unutulmayacak bir i lk fi lm. 
" Insanların bu fi lmde anlatılanın 
sıradan bir öyküye benzemediğini 

düşünmeleri benim için çok 
öneml i .  Bu, bir kadının iç 
dünyasındaki fırtınalara, başına 
gelenlere çok öznel bir bakıştır ve 
umduğunuzdan çok daha geril imli 
bir öyküdür." - Tom Tykwer 

• Maria is a woman whose 
cramped petit bourgeois world is 
daminared by a mean spirired 
husband and a malicious bed
ridden farher. That's i t ,  no friends, 
no relatives. Her l ife is a series of 
smail humil iations and an ever 
growing obsession with her insect 
collecrion. Under pressure from the 
relenrless, grinciing banaliry of 
existence something has to give. 
One day, the incredible happens: 
she falls in love. Ir' s wonderful, ir's 
marvelous, ir '  s murder! . . .  

A macabre m ix of rhe hyper-real 
laced wirh a dose of black humour, 
DEADL Y MARIA is a 
psychodrama wirh all rhe repressed 
urgency of a Hirchcock thri l ler. 
Adopring a sryle reminiscenr of a 
rhoroughly German David Lynch, 
and displaying a remarkably 
invenrive eye, Tykwer places rhe 
mundane, smail world of rhis 
deadly Maria under a warped 

microscope, turning her painfully 
dull  l i fe inro a fascinating 
playground. Tykwer's technical 
virruosiry, borh visually and in his 
self-scored music soundrrack, give 
the film irs edge, curring a srylish 
l ine berween fantasy and real i ty .  
The precision of rhe ediring and 
rhe ereari ve cinemarography make 
rhis a srylish and yer an oddly 
disrurbing gem. Unusual camera 
angles reflecr rhe skewed realiry of 
rhe protagonist's tarmenred 
exisrence and a minimalist set 
makes every mavement stand our. 
Each rake (rhere are 5 30 ! )  in rhis 
fascinaring film rells a srory in 
irself and rhe cemral performance 
caprures rhe sadness of rhis 
sensirive woman perfecrly. Clever, 
depressing and srrangely funny, 
DEADL Y MARIA is norhing shorr 
of an unforgerrable fearure debur. 
" Ir's really imporranr thar people 
nar rhink i t 's ! ike rhe srory 
deseribed in rhe caralogues. Ir is an 
inrerior roller coasrer, a very 
subjecrive view of the rhings which 
happen ro this woman - ir 's much 
more suspensefuJ than you might 
expecr ."  - Tom Tykwer 

Yönetmen Director: Tom Tykwer 
Senaryo Screenplay: Tom Tykwer 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Frank Griebe Kurgu Editing: Katja 
Dı·ingenberg Müzik Music: Tom 
Tykwer Oyuncular Cast: N ina 
Petri,josef Bierbirhler. Peter Franke, 

joarhim K rol, Katja tudt, Juliane 
Heinemann Yapımcılar Producers: 
Stefan Amdt & Tom Tykwer Yapı m 
Production Co.: Liebesfilm, 

ollendorfplatz 5, 10777 Berlin, 
GERJIIANY; Phom: 49 30 2 1 5  20 
97; Fax: 49 30 2 16  10 69 Dünya 
Hakları Export Agent:jane 
Ba/four Films Ltd. , Burgbley Home. 
35  Fortress Road, London N\'(15 1 AD, 
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1  267 53 
92; Fax: 44 1 7 1 267 42 4 1  

1993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 106' 
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KIŞ UYKUSUN DAKi LER 
WINTERSCHLAFER 

WINTERSLEEPERS 

• Mevsimlerden kıştır. Alplerdeki 
küçük bir dağ köyünün dışındaki 
bir villa ile bir çiftlikte, kaderin 
ci lvesiyle beş kişinin yaşamları 
yavaş yavaş kesişir. Bunlar Laura 
ile Rebecca, Marco ile Rene ve 
çiftçi Theo'dur. Laura bir 
hemşiredir. Çalışmadığı 
akşamlarda, oyunlarda rol alır, 
ama pek başarılı değildir. 
Çevirmen olan Rebecca, Laura'yla 
birlikte oturmaktadır. Rebecca, 
son zamanlarda kayak hocası 
Marco'yla birlikte olmaya 
başlamıştır. Rene, aşağıda, 
kasabadaki sinema salonunda 
makinist olarak çalışır. Yalnız 
yaşamaktadır ve böylesi belki de 
en iyisidir. Rene fotoğraf çeker. 
Her yerde, herşeyin fotoğrafın ı  
çeker. Son olarak da, karısı ve üç 
çocuğuyla birlikte yaşayan çiftçi 
Theo vardır. Fazla gelirleri 
olmadığından hayatlarını 
kazanmak için gece gündüz 
çalışırlar. Daha fazla dayanacak 
halleri kalmamıştır. Bu kez 
olmayacak gibidir. Kara kıştır . . .  

KIŞ UYKUSUNDAKILER gizemli  
bir kazayla ortaya çıkan tutku, aşk 
ve ölüm üzerine unutulmayacak 
bir film. Kış manzaralarının 
ürkünçlüğü duyguların ne derece 
öngörülmez olduğunu yansıtmakta. 
Neredeyse gerçek yaşamda 
karşılaştiamayacak türden olaylar 
başlayacak ve dört genç insanın 
yaşamını allak bullak edecektir. 
"KIŞ UYKUSUNDAKILER, otuz 
yaşlarında, "arada derede bir 
kuşak"tan bir grup insanın 
yaşamlarını kurarken 
karşılaştıkları zorlukları, adil bir 
gelecek arayışlarını, durmuş 
oturmuş bir aşk yaşamından zevk 
alma çabalarını ele alan bir fi lm. 
KIŞ UYKUSUNDAKILER, gizemli 
bir ortamda olgunlaşmamış 
duygular ve birbirlerine yabancı 
iki dünyanın beklenilmeyen 
buluşması üzerine bir film. 
Varoluşun çelişkilerini 
tanımlamayı amaçlayan, hem 
konuları hem de biçimleri 
açısından deney niteliği taşıyan 
filmler çekmek istiyorum. KIŞ 
UYKUSUNDAKILER hem özel 

hem destansı, hem yavaş hem hızlı, 
hem durağan hem hareketli bir 
film . . .  Yaşam belirli bir tarza uymaz. 
KIŞ UYKUSUNDAKILER'de, kara 
film melodramla, aşk öyküsü ise 
aksiyon fi lmiyle buluşuyor. Sonuç 
olarak bu, belirli bir türe 
sokulamayan bir fi lm: belki de bir 
'yaşam filmi"'. - Tom T ykwer 

• Ir is winter. Ourside a smail 
mountain rown in rhe Alps, in a 
vi !la and on a farm, five l ives are 
gradually inrerwoven by rhe hand 
of fare. Laura and Rebecca, Marco 
and Rene and rhe farmer Theo. 
Laura is a nurse. On her free 
evenings, she performs in  plays, 
alrhough she cannot acr. Wirh 
Laura l ives Rebecca, a rranslaror. 
Larely Rebecca has srarred sleeping 
wirh Marco, rhe ski ing insrrucror. 
Down in rown, ar rhe local c inema, 
Rene works as a projecrionisr. He 
l ives alone, which is  perhaps best. 
Rene rakes picrures. Of everyrhing, 

· everywhere. And rhen rhere is  
Theo, rhe farmer. He l ives wirh his 
wife and three children. They do 
nor have a lot. Jusr a lor of work. 
They may nor be able ro survive 
much longer. Nor rhis r ime. Ir is 
winrer .  . .  

WINTERSLEEPERS is a haunring 
film abour passion, love and dearh 
which is ser in morion by a 
mysrerious accident. The winrer 
landscape's eeriness reflecrs rhe 
unpredicrabiliry of rhe emorions. 
Almosr hallucinarory evenrs begin ro 
unfold and engulf four young 
people. "WINTERSLEEPERS is a 
film abour a group of people aged 
around rhirry - an "in berween" 
generarion - abour rhe diffıculries 
rhey have making rheir way rhrough 
l ife, rheir search for a jusr furure and 
rheir arremprs ro enjoy a measured 
and srrucrured love life. Ir is a film 
abour unserrled feelings in a 
mysrerious landscape and of rhe 
unexpecred meering of rwo worlds 
rhar are srrangers ro each orher. I 
wanr ro make films rhar anempr ro 
define rhe conrradicrions of exisrence 
and which experiment on borh 
themaric and formal fronrs. 
WINTERSLEEPERS is a film rhar 
is borh inrimare and epic, slow and 
fasr, calm and nervous . . .  Life doesn'r 
correspond ro a parricular genre. In 
WINTERSLEEPERS, film nair 

meers melodrama, love srory meers 
acrion film. As a resulr, i r's a film 
rhar rransgresses genres: Perhaps ir's 
a "l ife film"J - Tom Tykwer 

Yönetmen Director: Tom Tykwer 
Senaryo Screenplay: Tom Tykwer 
& Franfoise Pyızora Görüntü Yön. 
Cinematography: Frank Grie/;e 
Kurgu Edi ring: Katja Dringenberg 
Müzik Music: Tom Tykwer,johnny 
Klimek & Reitıho/d H ei/ Oyuncular 
Cast: U/rich Matthe.ı, Marie-Lou 
Sel/em. Floriane Da11ie/, Heino Ferch, 
joıef Bierbichler Yapı m cı Producer: 
Stefan Amdt Yapı m Production 
Co.: X Filme Creative Pool GmbH, 
Biilowitram 90. 10783 Berlin. 
GERMANY; Phom: 49 30 230 833 
l l ; Fax: 49 30 230 833 22 Dünya 
Hakları Export Agent: Bavaria 
Film lntenıational, Bavaria Filmplatz 
8, 8203 1 Geiıelgamig, GERMANY; 
Pho11e: 49 89 64 99 35 06; Fax: 49 
89 64 99 3 7 20 

1 997 1 3 5 mm. l Renkli Color / /23 '  
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KOŞ LOLA KOŞ 
LOLA RENNT 

RUN LOLA RUN 

• Lola i le Manni birbirlerini 
sevmektedirler. Araba kaçakçılığı 
işine karışmış olan Manni parayı 
teslim etme aşamasında her şeyi 
beceriksizce yüzüne gözüne 
bulaştırmıştır. Şimdi patronu 
ondan 1 00 bin Alman markını 
istemektedir; Manni'nin ise bu 
kadar parası yoktur. Çaresizdir. 
Yardım isternek için Lola'ya 
telefon eder, ancak Lola bu kadar 
yüklü bir parayı 20 dakikada nasıl 
bulabi lecektir1 Durum umutsuz 
görünmektedir. Saat ilerlemeye, 
Lola ise koşuşturmaya başlar. 
Lola ile Manni - 90'1ı yıllar 
Berl in' inin Bonnie & Clyde' ı .  . .  

• lola and Man ni are lovers. 
Manni ,  who is  i nvolved in a car 
smuggling racket, has completely 
bocched the handing over of the 
money. Now his boss wants his 
1 00,000 Deurschmarks and Manni 
doesn'r have them. He is  desparare. 
He calls Lola for help but how on 
earth can she come up wich that 
k i  nd of money in 20 minuces? The 
situacion seems hopeless. The clock 
seans ticking and Lola begins 
running. Lola and Manni - Bonnie 
& Clyde for Berlin of the '90s . . . 

Yönetmen Director: Tom Tykwer 
Senaryo Screenplay: Tom Tykwer 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Frank Griebe Kurgu Editing: 
Mathi/de Bonne/oy & Tom Tykwer 
Müzik Music: Tom Tykwer 
Oyuncular Cast: Franka PoteTJ/e, 
l\1oritz Bleibtreu. Herberi Knaup. 
} oachim Krol, /-/ei no Ferrh Yapımcı 
Producer: S te/an Arndt Yapı m 
Producrion Co.: X Filme Creative 
Pool GmbH, BiilowJirasse 90, 1 0783 
Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 
230 833 l l : Fax: 49 30 230 833 22 
Dünya Hakları Export Agent: 
Bavaria Film International, Bavaria 
Filmplatz 8, 8203 1 Geiselgaueig, 
GERMANY; Phone: 49 89 64 99 35 
06; Fax: 49 89 64 99 3 7 20 

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 80' 
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ELIOOR'un 
değerl i  katkı larıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

W e would l ike ro rhank 
ELİDOR 
for spansoring rhis secrion. 



1 80 DÜNYA SiNEMASININ GENÇ YILDIZLARI ' Ol  :\C, s 1 .\HS Ol 1 11 1 \\ <>HLI> CL\1.:\1,\ 

KlRGlZlSTAN-FRANSA K I RGHIZST AN-FRANCE 

EVLATLIK 
BESHKEMPIR 

THE ADOPTED SON 
Yönetmen Director: Aktan Abdikalikov 
Senaryo Screen play: Aktan Abdikalikov, 
Avtandil Adikulov & Mara/ Sarulu Görüntü 
Yön. Cinemarography: MaSJan Kidirialev 
Kurgu Edi ring: Tilek Mambetova Müzik 
Music: Nurlan Nishan()tl Oyuncular Cast: 
Mirlan Abdikalikov, Albina Imaımeva, Adir 
AbilkaJiimov, Bakit Zilkieciev, Mirlan 
Cinkozoev Yapımcılar Producers: lrizai' 
Alibaev & Cedomir Ko/ar Yapı m 
Production Co.: Kirghizfilm, 
KIRGHIZSTAN; Noi Prod11ctions, 1 0, rue 
Sainte Anastase, 75003 Paris, FRANCE; 
Phone: 33 1 44 78 63 80; Fax: 33 1 42 77 
19 38 Dünya Hakları Export Agent: 
Celluloid Dreams, 24 rue Lamart ine, 7 5009 
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 49 70 03 70; 
Fax: 33 1 49 70 03 7 1  

1 998 1 35 mm. 1 Renkli ve Siyah-Beyaz 
Color & B&W / 81 '  

• Beşkempir sıradan bir çocuk 
gibi görünmektedir. Ciddi bir 
sorunu  yoktur, bu yaşta yaygın 
olan oyunlarla ve şakalarla vakit 
geçirmektedir: Yeniyetmeliğin 
eşiğinde olan Beşkempir, aynı 
zamanda cinselliğin ilk dalgalarını 
hissetmekte ve komşunun kızına 
karşı - her ne kadar di le 
getirmese de - bir i lk aşk 
duymaktadır. Kısaca, erkek olmak 
üzere olan bir çocuğun yaşamıdır 
bu . . .  Ta ki korkunç haberin 
mutluluğunu acımasız bir şekilde 
sona erdirdiği güne dek: 
Beşkempir, arkadaşlarından anne
babasının "biyolojik" çocuğu 
olmadığını öğrenir. Bir gece 
zarfında en iyi arkadaşı rakibi, 
hatta düşmanı haline gelir, 
rüyalarının kızı başka biriyle 
hisikiete binmeye başlar. Eğer 
annesi annesi değilse, babası da 
babası değilse, o zaman kendisinin 
de asl ında bir hiç olduğunu 
düşünmeye başlar Beşkempir. Bu 
acı verici ve yıkıcı keşif, hayatın ı  
katlanılmaz hale getirir. Ancak 
bütün beklentilerin aksine, bu 
yeni durumun getirdiği tüm 
sorunları yavaş yavaş aşmak için 
kendini zorlar . . .  

Aktan Abdikal ikov'un b u  i lk uzun 
metrajl ı  filmi, 1 99 J 'de 
bağımsızlığını kazanan 
Kırgızistan'da yapımı 
gerçekleştirilen i lk bağımsız film. 
EVLATLIK'ın öyküsü bizi Kırgız 
kültürünün göbeğine götürüyor. 
Yönetmen, Kırgızlar arasında hala 

yaygın olan bir gelenekten, 
kadının kıs ır olduğu bir çifte 
bebek verme geleneğinden 
esinlenmiş. Sansasyon 
yaratmaktan ve ahlakçılıktan 
kaçınan Abdikalikov, Kırgızlarda 
"gençlik dönemi" üzerine bu yalın 
ve samimi portrede hiçbir şeyi 
eksik etmemiş. "Filmim bir Kırgız 
yamalı bohçası gibi. Her kumaş 
parçası ölmüş birinin anısını 
temsil ediyor - insanlar öldüğünde 
bu parçaları yakınlarına dağıtmak 
bir Kırgız adetidir. Bu yamalı 
bohça onların anısını, nesi ini  
temsil eder. Fi lmim Kırgız halkının 
kollektif belleğin in oluşturduğu 
böyle bir kumaşı örmeye 
çalışıyor." - Aktan Abdikalikov 

• Beshkempir seems to be a child 
! ike any other, l iv ing a peaceful l ife 
wirh no real disruprions, caught up 
in rhe games and peaerical jokes 
comman ar this age: on rhe 
rhreshold of adolescence, 
Beshkempir is also feel ing che firsr 
srirrings of sexualiry; and his firsr 
real feel ings of love for the 
neighbours' daughrer, which 
however remain undeclared. In 
shorr, rhe l ife of a child on his to 
way to becoming a man . . . U mil 
the day some terrible news brings 
his happy l ife to a brural end: 
Beshkempir learns from his friends 
that he isn't his parenrs' 
"biological" child. Overnight, his 
best friend becomes a riva!, his 
enemy even, and the gir! of his 
dreams srarrs going bicycling with 

sameone else. If his morher isn't  his 
morher and his farher isn't his 
farher, Beshkempit rells himself, 
rhen he' s nobody at al l .  This 
painful cataclysmic discovery 
makes his l i fe unbearable. Againsr 
all expectations, he forces himself 
to gradually  overcome the 
problems inherent in this new 
siruarion . . .  

Aktan Abdikalikov's fi rsr feature 
fi l m  is  also the very firsr 
i ndependent fil m  to be produced 
and made in Kirghizsran, which 
became independent in  1 99 1 .  The 
plor of BESHKEMPIR takes us 
right in to rhe hearr of K i rghiz 
culrure. The director was inspired 
by an aneesrral custom st i l i  
prevalent amongsr rhe Kirghiz: 
that of offering a baby who's been 
weaned to couples where the wife 
is sterile. Avoiding sensarional ism 
and morali s ing, Abdikalikov holds 
norhi ng back from this unadorned 
and s incerely fel r  porrrayal of a 
K i rghiz " time of youth". "My fi lm 
is construcred ! ike a K i rghiz 
parchwork. Each piece of fabric 
represents the memory of someone 
who has d ied - when people die, 
the Kirghiz custom is to 
disrribure pieces of patchwork to 
those who were close to rhem. The 
patchwork represents rheir 
memory, rheir l i neage. My film 
attempts to weave the woof and 
warp of the collective memory of 
the Kirghiz people . "  -
Aktan Abdikalikov 

AKTAN ABDIKALIKOV 

1 957'de Kırgızistan'da, Sakulu 
bölgesindeki bir köyde doğdu. 
1 976'da Kırgızistan Sanat 
Okulu'nda sinema çalışmalarına 
başladı, 1 980'de mezun oldu. 
Önce Kırgızfilm Stüdyosu'nda 
set tasarımcısı olarak çalıştı, 
sonra birkaç konulu uzun 
metrajlı filmde sanat 
yönetmenliği yaptı. 1 990'da, 
çeşitli uluslararası festivallerde 
gösterilen ilk kısa belgeseli "A 
Dog Was Running 1 Bir Köpek 
Koşuyordu"yu gerçekleştirdi. 
Kurmaca bir uzun metraj lı 
fılmde çalıştıktan sonra 1 990-93 
arasında, orta-metrajl ı  filmi 
"Sel kincek 1 Salı ncak" ı yaptı. Bu 
film, 1 993 Locarno Film 
Festivali'nin Geleceğin 
Leeparları bölümünde ödül aldı. 
Aynı yıl, Torino'daki FIPRESCI 
jürisinin mansiyonu ile Potsdam 
Festivali birincilik ödülüne de 
layık bulundu. 1 995 ile 1 996'da 
iki kısa film daha yaptı. 1 996' da 
birkaç "toplumsal" reklam 
tasariadı ve yönetti. Bunlardan 
biri Moskova'daki Uluslararası 
Reklam Filmleri Festivali'nde 
Büyük Ödül'ü aldı. Sienna 
Uluslararası Kısa Film 
Festivali'nde Büyük Ödül' e layık 
bulunan "Assan-Oussen" ( 1 997) 
adlı kısa filmden sonra, 1 998'de 
EVLA TLIK'ı yönetti. 

Born in ı 957 in Kirghizsran, in a 
viiiage in che Sakulu region. He 
began his studies in ı 976 ar che 
Kirghizsran Are School, and 
graduared in ı 980. He worked as 
ser designer ar Kirghizfılm 
Studio, rhen worked as arr
direcror on several feacure fılms. 
In ı 990, he made his fırsr shorr 
documenrary, "A Dog Was 
Running" which was screened ar 
several inrernarional fesrivals. 
Afrer working on a fıcrion fearure, 
he made che medium-lengrh 
"Selkincek 1 The Swing" from 
1 990-93. Ir won a prize ar che 
ı 993 Locarno Festival in rhe 
Leopards of Tomorrow secrion. 
That same year "Sel'kincek" also 
received a special mention from 
che FJPRESCI Jury in Turin and 
Firsr Prize ar rhe Porsdam 
Festival. Berween ı 995 and 1 996, 
he made rwo more shorr fılms. In 
ı 996, he conceived and direcred 
several "pro-social" commercials, 
of which one won rhe Grand Prix 
ar rhe Inrernarional Adverrising 
Film Fesrival in Moscow. Afrer 
making anorher shorr, "Assan
Oussen" ( ı 997), which won rhe 
Grand Prix ar rhe Sienna Shorr 
Film Festival, in ı 998 he direcred 
BESHKEMPIR. 
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HONG KONG MALI 
HEUNGGONG CHAICHOU 

MADE IN HONG KONG 
Yönetmen Direcror: Fmit Chan 
Senaryo Screen play: Fmit C han 
Görüntü Yön. Cinemarography: O Sing
Pui & Lam \Vah·Chum Kurgu Editing: Tin 
Sam·Fat Müzik Music: Lam \Vah-Chuen 
Oyuncular Cast: Sam U., \Vmberı Li, Amy 
Tam. Tam Ka-Chuen. Lam Kit-Fong 
Yapımcı Producer: Fmit Chatı Yapı m 
Production Co.: icetop Indepmdent, Room 
2006, Flook Hoi Hoıllt, Lek Yımı Eliale 
Shatin. HONG KONG; Phone: 852 94 Ol  23 
1 1 ;  Fax: 852 26 09 26 8 1  Dünya Hakları 
Export Agent: FortiJJimo Film SaltJ, 
Heremnarkt 10-2, 1013 ED Amıterdam, 
NETHERLANDS: Phont: 3 1  20 627 32 1 5 ;  
Fax: 3 1  20  626 1 1 55  

1 997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 108' 

• Bütün sabit referans 
noktalarının yokolduğu ve belirsiz 
gelecekle yüzleşebilme ümitlerinin 
kaybolduğu bir dünyada üç Hong 
Kong'lu gencin sonuçsuz kalan 
deneyimleri. Bunlar parçalanan 
ailelerin ve Kıta Çini'nden gelen 
ekonomik, siyasi ve kültürel 
tehditierin gölgesindeki 
yaşamlarının yol açtığı can 
sıkıntısından umutsuzca kaçmaya 
çalışırlar. Şehir cengelinde serbest 
bırakılmış vahşi hayvanlar gibi 
yaşarken yozlaşıp, bütün bu 
umutsuzluktan sorumlu yetişkin 
dünyaya karşı nihilist bir 
başkaldırıya geçerler. Autumn 
Moon (Güz Mehtabı) okulu 
bırakmış, tek tük işlerle geçimini 
sağlamakta ve bir Mafya 
patronunun haraççısı olarak 
çal ışmaktadır. Tedavi si bulunmayan 
bir hastalıktan muzdarip, çok güzel 
ve zayıf nahif bir kız olan Ping'e 
aşık olur. Moon, ayrıca Sylvester 
adındaki zekaca geri bir çocukla da 
arkadaştır ve onu diğer okullu 
çocukların şiddet dolu saldırılarından 
korur. Intihar eden genç bir kız, 
ardında kendi kanıyla yazılmış iki 
mektup bırakır. Bu olayı sapiantı 
haline getiren Moon, mektupların 
yazıldığı kişileri aramaya koyulur. 
Ayrıca sevgi li Ping'ini tedavi 
ettirecek kadar parayı bulmak 
istemektedir. Annesinden para 
çalar ve evden uzaklaşır. Bütün 
acılarının kaynağının evden kaçmış 
olan babası olduğunu düşünür. Ve 
bu durum bazı kötü sonuçlara yol 
açar . . .  

Bu bağımsız, küçük bütçeli ve 
deneysel büyük şehir romansının 
karakteristik özelliği, genç insanlara 
yönelik sarsıcı bir şekilde karanlık 
ama insancıl bakışı. Genç 
karakterlerin hemen hemen hepsini, 
fılmin anlattığı suç çevrelerinden 
bulunan amatörler oynuyor. Fruit 
Chan'in Hong Kong' u, John 
Woo'nun Hong Kong'undan bile 
daha sert ve acımasız. Burada 
baştan çıkarıcı gece manzaraları ve 
boşalımdan farksız silah oyunları 
yok, yaln ızca merdivenler ve virane 
sosyal konutların hollerine doğru 
atılan yalın bir bakış var. HONG 
KONG MALI, Chan'in önceki 
projelerden artan ham fılmlerle 
çektiği, gerçekten bağımsız bir film. 
Yönetmene göre, fılmin esin kaynağı 
Çin'in Hong Kong'u devralışı. 
Kendi kuşağından çoğu kişi için 
olduğu gibi, Chan için de bu olay 
tarihin sonuna işaret ediyor. 

• The dead-end experiences of three 
Hong Kong reenagers who live in a 
world where all fixed points of 
reference have vanished and every hope 
of being able ro face the uncerrain 
future has gone. They try desperarely 
ro escape the doldrums of rheir l ife 
which is overshadowed by crumbling 
famil ies and the economic, polirical 
and nurural rhreat from mainland 
Ch ina. Like beasrs of prey ler loose in 
the urban jungle, they degenerare 
inro a nihilisr cebellion againsr the 
adult world, which is responsible for 
all the hopelessness . . .  Autumn Moon 
has left school, l ives from odd jobs 

and is an exrorrionisr for a Mafıa boss. 
He falls in love wirh Ping, a lovely 
and fragile gir! who is suffering from 
an incurable disease. Moon is also 
good friends wirh a backward boy, 
Sylvesrer, and defends him from the 
violent arracks of other school kids. 
When a young schoolgirl commirs 
suicide, she leaves behind rwo lerters 
wrirren in her own blood. Obsessed 
by this event, Moon decides ro 
search our rhe people ro whom rhe 
lerters were directed. He also wants 
ro ra ise enough money ro sa ve his 
beloved Ping. He seeals money from 
his morher and is driven away. He 
rhinks that his runaway father is the 
cause of all rheir misery. And that 
has some nasry consequences . . .  

This independent, low-budger, 
experimental big-ciry romance is 
characterized by a srrikingly black 
yer humanisric view of young people. 
The young characrers are al most all 
played by amareurs, recruited from 
the kind of criminal circuirs that the 
film portrays. Fruir Chan's Hong 
Kong is even rougher and rougher 
rhan the Hong Kong of John Woo. 

o seductive nighrscapes and carharric 
gunplays here, jusr the menacing 
staircases and srerile glances in the 
hallways of run-down housing projecrs. 
This is a truly independent film made 
by Chan with lefrover film srocks 
from previous projects. According ro 
the director, the film is inspired by 
Ch i na' s rakeover of Hong Kong. As 
wir h many of Chan's genecari on, this 
event marks the end of hisrory. 

FRUIT CHAN 
1 959'da Çin' de, Kanton'da 
dogdu. On yaşındayken 
ailesiyle birlikte Hong Kong'a 
taşındı. Jackie Chan'in asistanı 
olarak çalıştı. Yıldız Andy 
Lau'nun mali asistanlıgını 
yapması, yönetmenlik 
koltuguna oturmasına yardım 
etti. 1 99 1  'de çektigi ilk filmi, 
1 920'1erin yeraltı dünyasında 
geçen psikolojik bir korku 
fılmiydi. Film ticari açıdan 
başarısız oldu ama 
eleştirmenler tarafından çok 
begenildi. 1 994'te bagımsız 
sinemacılıga başladı ve 1 997' de 
HONG KONG MALI'nı 
yön etti. 

Born in 1959 in  Kancon, China. 
He moved to Hong Kong ar the 
age of ren togecher wir h his 
family. He has worked as 
assiseant to Jackie Chan. The 
financial assiscance of film scar 
Andy Lau helped him co cake 
che direccor's chair. He made his 
firsr film in 1 99 1 ,  a 
psychological horror picture set 
in che u nderworld of che ı 920s. 
lt was a fı nancial failure, bur was 
a hic wich che cricics. In 1 994 he 
scarced independent fi lmmaking 
and direcced MADE 1 HONG 
KONG in 1 997. 

Filmleri 
Fi1mography 

1 99 1  Da llao gumıg chlllıg l01ıg 
Kanlı Final 

1 997 Hemıgg01ıg chaichou 
Hong Kong Malı 
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FRANSA FRANCE PHILIPPE ı-KA
--

RA
--N-L-I K--------------------------1 G RANDRIEUX 

1 954'te, Fransa'da Saint-
SOMBRE Etienne'de dogdu. "Via la  video 

1 Video Aracılıgıyla" adlı i lk 
video gösterisini, tam da bu 
yeni mecranın ses getirmeye 
başladıgı bir dönemde, 1 976'da 
Brüksel'de gerçekleştirdi. O 
zamandan beri vaktini deneysel 
çalışmalar yapmak, belgeseller 
çekmek ve kültürel TV kanalı 
Arte için çalışmak arasında 
paylaştırıyor. Çalışmaları 

Yönetmen Direcror: Philippe Grandrie11x 
Senaryo Screen play: Philippe Grandrie11x. 
Piem Hodgson & Sophie Fillieres Görüntü 
Yön. Cinemarography: Sabine Lance/in & 
Philippe Grrmdrie11x Kurgu Edi ring: 
Franroise To11rmen Müzik M us i c: Alan Vega 
Oyuncular Casr : Ma re Baı·bi. E/ina 
Löwemohn, Giraldine Voillat Yapımcı 
Producer: Catherinejacq11es Yapı m 
Producrion Co.: Zllie Productions. 10 his. me 
de la Montagne. 77760 B11rey. FRANCE: 
Phone: 33 1 48 51 03 10: Fax: 33 1 55 86 
21 23: La Sept Cmlma: Mome11rs ' St11dio 
Dünya Hakları Export Agenr: Cel/11/oid 
Dreams. 24 me Lamart ine, 7 5009 Paris. 
FRANCE; Phone: 33 1 49 70 03 70: Fax: 
33 1 49 70 03 7 1  

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color / 1 12 '  

• Jean arabasıyla Fransa'yı 
dolaşmaktadır, yanında kuklaları 
ve bir kurt kostümü dışında hiç 
eşyası yoktur. Karşılaştığı her 
kadına - bir fahişe, iki telekız, 
hatta barda karşı laştığı yalnız bir 
kadın - kötü davranır, bedenlerine 
gazabını kusar, sonra da 
kurbanların ın cesetlerini pespaye 
bir otel odasında, sakin bir 
ormanl ıkta ya da bir nehir 
kenarında bırakır. Jean tuhaf bir 
adamdır, neredeyse iletişim 
kuramaz haldedir: sürekli 
çocukluk anıların ın etkisinde, 
toplumun uçlarında yaşayan bir 
"granit blok" gibidir. Bir gün 
sağanak yağmurun sebep olduğu 
bir araba kazası geçiren Claire'le 
karşılaşır. Onu arabasına alır. 
Artık alıştığımız cinayet öncesi 
davranışlar yeniden sergileneceği 
yerde, iki l i  kendi lerin i  birbirlerine 
bağlanmış bulur. Claire bir 
bakired ir ve Jean'a aşık olmuştur. 
Belki de bu adamda, onun 
tuhafl ığında ve acımasızlığında 
kendinden bir şeyler 
görmektedir; bu özel l ikler onun 
için de dış dünyaya karşı bir engel 
oluşturmuştur . . .  

KARANLlK, acımasız bir kad ın  
kati l in in başıboş yolculuğunu 
tanımlamak için tekrarlardan 
yararlanan, ipnotize edici ve 
garip bir fi lm. Jean' ın  yaşadığı 
görsel, işitsel ve fiziksel duyguları 
daha iyi yansıtabilmek için 
psikolojik gerçekçilikten kaçınan 
türden bir öykü. Bu yöntemle 
fi lm, kendi sinemasal d i l in i  (el 
kamerası, düşük seviyeli 

ış ıklandırma, devamlı l ıktan 
yoksunluk, grenl i  görüntüler) 
oluşturuyor ve kahramanlarını, 
karakterlerin in  gizemini ve on ları 
bi rleştiren aşkı vurgulayan bir 
coğrafyaya (dağların d ikeyliğine 
ve denizin yataylığına) ve 
atmosfere (kurşuni gökyüzü, 
gece, karanl ık odalar) 
yerleştiriyor. Yapım notlarından: 
"Senaryoyu izlemeyin, fi lmi 
'yapma'yın 1 bırakın imgeler ve 
olup bitenler insan ın  üzerinde 
damgasın ı  bıraksın ;  aktörlerin, 
cisimlerin varlığı i le, orada 
olanları hoş karşılasın 1 film 
beklenmedik, uyuşmaz, serkeş, 
sarhoş edici bir şey gibi olmalı ." -
Phi l ippe Grandrieux 

• Jean drives around France, w i th 
no luggage except for his puppets 
and a wolf disguise. The women he 
meets - a whore, two call-girls, 
even a lonely woman in a bar - he 
brutalises, rages against their 
bodies then leaves them dead, in a 
sleazy horel room, a quiet wood or 
by the riverbank .  Jean is awkward, 
hardly able ro communicate: he is 
!ike a "granite black" l iving on the 
margins of sociery, haunred by his 
chi ldhood memories. One day, he 
meets Claire, who's had an car 
accidem caused by rorremial rain .  
He takes her  i mo his car. The 
gestures we've come ro recognise as 
a prelude ro murder could be re
enacted again, bur instead the pair 
fınd themselves bound ro one 
another. Claire is a vitgin, she loves 
Jean. Perhaps she sees something of 
herself in this man, in his 

awkwardness and brutaliry, which 
for her roo are barriers ro the 
o u ts ide world . . .  

SOMBRE is a hypnoric and 
enigmaric fi lm which uses 
repetit ion ro deseribe the 
wanderings of a brural woman
ki ller. lt is a ki nd of tale which 
avoids psychological real ism in 
order ro berrer convey the visual,  
aural and physical sensations 
experienced by Jean. The fi lm rhus 
opts for irs own cinemaric language 
(hand-held camera, low lighring 
levels, lack of conrinuiry, texrured 
images) placing the protagonisrs in 
a landscape (the verticals of the 
mountain ,  the horizonrals of the 
sea) and atmesphere (leaden skies, 
night, clark rooms) which mainrain 
the irreducible mysrery of the 
characrers and the love which 
uni tes rhem. From production 
nores: "Don'r follow the script, 
don't  make the fi lm, bur unmake it 
1 ler oneself be imprinred by the 
images, by whar happens, welcome 
whar happens, by what's rhere, the 
presence of the acrors, of thin gs 1 
the film should be ! ike somerhing 
abrupr, inrransigenr, recalcirranr, 
inroxicaring." - Phil ippe 
Grandrieux 

birçok ödül kazandı. 1 990'da, 
"Live" stüdyosunu açtı. Bu 
stüdyo, Robert Kramer, 
Robert Frank ve Gary Hil l  gibi 
sanatçılar tarafından katarılan 
bir saatlik, post
prodüksiyondan geçmemiş, tek 
plan çekimierin yapımcısı oldu. 
1 994'te kamerasını alıp oyun 
dünyasına daldı ve ardı ardına, 
Fransa'da ve Brezilya'da 
"L'industrie du reve 1 Düş 
Sanayii" ve "Jogo do Bicho"yu 
çekti. Dayton anlaşmasından 
bir hafta sonra, dört yıl l ık 
sürgünün ardından yurduna 
dönmekte olan Bosnalı Sada'ya 
"Retour a Sarajevo 1 
Saraybosna'ya Dönüş" filmi için 
eşlik etti. KARANLlK ( 1 998) 
ilk konulu uzun metrajlı 
fılmidir. 

Born in 1 954,  in ainr-Erienne, 
France. He had his fırst video 
insrallarion show "Via la video" 
in 1 976 in Brussels, just as the 
new med i um was starting ro 
make an impact. ince rhen, he 
divides his rime berween 
experimental work, making 
documenraries and working 
wirh rhe culrural TV channel 
Arte. His  work has won many 
prizes. In  1 990, he launched the 
"Live" srudio which produced a 
series of hour-long shots, w ith 
no post-production, by anisrs 
such as Robert Kramer, Robert 
Frank and Gary Hi l l .  In 1 994, 
he cook his  camera and 
immersed himself in the games 
world, making back to back, i n  
France and Brazi l ,  "L'indusrrie 
du reve" rhen "Jogo do Bicho". 
A week afrer rhe Dayton 
agreement, rhe fı lmmaker 
accompanied Sada, a Bosnian 
returning home afrer four years 
of exile, for "Rerour a Sarajevo". 
SOMBRE ( 1 998) is his fırst 
fearure fi lm.  
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ESTONYA ESTONIA 

GEORG ICA 
Yönetmen Direcmr: Su/ev Keedm 
Senaryo Screen play: Madis Koiı• & u/ev 
Keed11s Görüntü Yön. Cinematography: 
l?ein Kotov Kurgu Editing: Kaie-Ene l?iiiik 
Müzik Music: A riel Lagle Oyuncular 
Cast: Eva/d Attvik. Mail Meı-ekii!Jki, O lle 
Tomi11g Yapımcılar Producers: S11leı' 
Keedm. lıtati Seppi11g & Hendrik Laanjili'V 
Yapı m Produccion Co.: Q Film. Mite ta/11, 
Neeme. Thasa/11 sjk. 74203. Harjtt llfllakond, 
ESTONIA: Pho11e: 3 72 2 723 742: Fax: 3 72 
2 421 803: Faama Film: Tallimifilm; Allfilm 
Dünya Hakları Export Agenc: F-Seitse 
Nal'1'll mnl. 63. Taliinn EE 10 1 52. 
ESTONIA: Phone: 3 72 2 421 808; Fax: 3 72 
2 421 803 

1 998 1 35 utm. 1 Renkli Color 1 109' 

• "Olan bitenlerin nedenini 
bilenler şanslıdır. Bir zamanlar 
üstünde insanların yaşadığı, 
sahi l inde ve denizinde teknelerin 
olduğu bir ada varmış. Kil isesinde 
Pazar ayini yapılırmış. l nekler 
varmış, insanlar da yaşarmış. I nsan 
ve hayvan sesleri duyulurmuş. 
Sonra burası terk edilmiş, 
bomboş kalmış . . .  Amin." Yaşlı 
Jakub Luukas artık kaderine 
terkedilmiş olan, doğup büyüdüğü 
adada yaşayan eski bir 
misyonerdir. Bu ada şimdi savaş 
uçaklarının geceleri bombalama 
alıştırmaları yaptıkları bir atış 
hedefine dönüşmüştür. Birinci 
Dünya Savaşı'ndan önceki yıl larda, 
Jakub Afrika kıtasında Tanrı'nın 
kelamını yaymıştır. Tüm 
bunlardan geriye, adı M isyoner 
olan yaşlı bir at, kil isenin 
kalıntıları ve üç arı kovanı 
kalmıştır. Jakub şimdi zamanın ı  
Afrikallları yoksul luktan 
kurtarmak amacıyla Virgi l ius'un 
"Georgica"sını Swahil i di l ine 
çevirerek geçirmektedir. Di lsiz 
bir çocuğun çıkagelişi her ikisinin 
de yaşamını değiştirir. Pek çok 
yönden farklı olmalarına karşın, 
ikisi arasında bir anlaşma ortamı 
gelişir. I kisi de, sık sık geçmiş i le 
bugün arasında gidip gelirler; 
anıları kimi kez onları altüst 
eder . . .  

Estonya' l ı  yönetmen Sulev 
Keedus, fi lmi GEORGICA ve 
fi lminin kahramanı Jakub 
aracılığıyla Sovyetler Birliği'nin 
yıkıl ışından sonra, ülkesinin 
kendine yeni bir dayanak noktası 
bulması gerektiğini gösteriyor. Bu 

yüzden de Jakub Virgi l ius'un 
pastaral epiği GEORGICA'yı 
Swah i l i  di l ine çevirerek kendini 
kayıp ruhların ve i lham perilerinin 
hizmetine adıyor. 

• "Lucky is he who knows the 
causes of rhings. There was once an 
isiand with people, wirh boars on 
his coasr and his sea. There was the 
churclı and the Sunday service. 
There were catrle and the people 
lived. There were the voices of 
people and animals. I r  became 
deserred, empry . . .  and Amen."  
The elderly Jakub Luukas i s  an ex
missionary who l ives alone on a 
deserred isiand where he was born, 
which is now used as targer 
pracrice for fıghter planes on nighr
t ime bombing missions. In the 
days before World War l , Jakub 
spread the world of God on the 
African conrinent. His 
congregarion now consisrs of one 
old horse (named Missionary), the 
ruins of a church and three 
beehives. He spends his rime 
translaring Virgil 's  "Georgica" inro 
Swahi l i ,  in the hope of elevaring 
the Africans o uc of rhei r poverry. 
The arrival of a mu re boy is 
desrined ro alter borh their l ives. 
A ki nd of murual u nderstanding 
develops berween the rwo, 
although they are in many ways 
aparr. Borh drift frequenrly from 
pasr ro presenr, haunred by 
menıories that somerinıes consume 
them . . .  

W ith GEORGICA and his 
proragonist Jakub, the Esronian 
director Sulev Keedus proves that 

his country has ro be re-inspired 
afrer the fal l  of the Soviet Empire. 
That is why Jakub cherishes the 
plan ro transiate Virgi l ' s  pasroral 
epic GEORGICA in Swah i l i ,  ro 
serve the losr spirits and muses. 

SULEV KEEDUS 

1 957'de Estonya'da, Taliinn'de 
doğdu. Moskova'daki VGIK 
Sinema Enstitüsü'nde öğrenim 
gördü. 1 982'den beri pek çok 
belgeselin yanısıra iki uzun 
metrajlı film çekmiştir. 

Born in I 957, in Tali inn, 
Esronia. He srudied fı l m  in 
Moscow, at che VGJK, and since 
L 982 he has made several 
documencaries and rwo fearure 
fı l ms. 

Filmleri 
Filmograhpy 

I 990 Tbe Only Sunday Tek Pazar 
I 998 Georgica 
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GÜNEY KORE SOUTH KOREA 

KASABAMDA i LKBAHAR 
ARUMDAUN SI]UL 

SPRING IN MY HOMETOWN 
Yönetmen Director: Kwangmo Lee 
Senaryo creenplay: Kwangmo Lee 
Görüntü Yön. Cinematography: Hyung 
Koo Kim Kurgu Editing: Sımg W on Ham 
Müzik Music: ll W on Oyuncular Cast: 
Sung Ki Ahn, Sook Song, Yu Chung Bat, In Lee 
Yapımcılar Producers: Tae Sımg}eong & 
Sung Kyu Kong Yapım Production Co.: 
Korean Film A rt Center, Baek Du-Daegan Co. 
Ltd, 1 58- 1 Wonseo-dong, Chongro-gu, Seoul 
1 10280, KOREA; Phoııe: 822 747 7 7  82; 
Fax: 822 747 7 7  85 Dünya Hakları 
Export Agem: Ctlluloid Drearns, 24, rue 
Lamarti11e, 75009 Paris, FRA CE; Phone: 33 
1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 7 1  

1998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 13 '  

• 1 952 yazı. Her ne kadar Kore 
Savaşı'nın harp meydanlarından 
uzakta olsa bile, savaş küçük bir 
köyün sakinlerinin geleneksel 
yaşamiarına yine de sızmaktadır. 
Yıkımın acımasız sonuçları kendini 
göstermeye başlarken, çeşitli 
hizipler arasında gerginlik oluşur. 
ABD askeri üssünde iş bulmak için 
aile bağlantılarını kullanan yaşlı bir 
adam, kıskançlık uyandırır. Çok 
meraklı iki çocuk olan, Sung Min ve 
Chang Hee çok iyi arkadaştırlar. 
Artık çalışmayan bir değirmende 
köylü kadınlarla ilişki kuran ABD 
askerlerin i  birer casus gibi izlerler. 
Bir gün öğleden sonra, bir G.l.' ın 
cinsel i l işkide bulunduğu kadının 
Chang Hee'nin annesi olduğunu, 
Sung Min'in babasının da kadının 
pezevengi olarak kapıda nöbet 
beklediğini farkedip şoke olurlar. 
Ertesi gün, değirmen yanıp kül olur 
ve Chang Hee ortadan kaybolur. 
Bir yıl sonra, değirmenin yakınındaki 
bir bataklıkta korkunç bir şekilde 
şişmiş bir oğlanın cesedi bulunur . . .  

Sinema izleyicileri Kwangmo Lee'nin 
zarif i lk filminin dingin güzelliğin i 
coşkuyla karşılayacaklar. Bu küçük 
trajedi, Kim Hyungkoo'nun 
muhteşem görüntüleri eşliğinde, 
son derece telaşsız bir üslupla 
anlatılıyor. "Bazen yaşamın hiç de 
kolay olmadığı ve insanoğlunun 
camdan da kırılgan olduğu hissine 
kapılıyorum. Bu, yaşamın anlamına 
ve insanın hiç umudun olmadığı 
abzürd bir gerçekliği nasıl kabul 
edebileceğine dair sorulara yol 

açıyor. Babamın ve büyükbabamın 
yaşamiarına ilgi duymaya başladım; 
ve bunun bir uzantısı olarak, modern 
Kore tarihinin en zor dönemine 
göğüs geren ve bunlar olurken belli 
bir ruhu koruyabilen bütün bir 
kuşağa. Senaryo bu sorulara olası 
cevaplar bulma çabalarıının bir 
sonucu. Filmin adı, Kore çocuk 
şarkılarının en sevileninden bir alıntı. 
Bu şarkı sadece kişisel bir nostalji 
hissini değil, aynı zamanda trajik bir 
ulusal gerçekliği de çağrıştırıyor: 
Kore Savaşı'nı takiben ülkenin 
bölünmesi yüzünden on milyon 
Koreli, aile ve akrabalarından 
koparıldı. Kore Savaşı'ndan bu 
yana, tam 45 yıldır sınırın öbür 
tarafındaki akrabalarının hayatta 
olup olmadığını bilmeden 
yaşadılar." - Kwangmo Lee 

• Summer of 1952.  Far from the 
battleground of the Korean W ar, the 
conflict sri ll manages to imrude 
itself on the traditional lives of the 
inhabitants of a smail village. Tensions 
mount berween various factions as 
the gri m resules of che devastation 
begin ser in. And old man arouses 
jealousy by using family connecrions 
to ger a job on a US milirary base. 
Sung Min and Chang Hee, two young 
and highly inquisitive boys, are best 
friends. They delight in spying on 
U .S. soldiers who have relarions local 
women in a deserred milL One 
afternoon, they are shocked to discover 
that the woman having sex wirh a 
G.L is Chang Hee's morher, while 
Sung Min's farher srands guard as 

her pimp. The next day, the mill  is 
burnt to the ground and Chang Hee 
disappears. One year larer, the 
horribly bloated body of a young boy 
is discovered floating in a swamp 
near the milL , , 

Film audiences will reve! in the placid 
beaury of Kwangmo Lee's exquisire 
first fearure. This lirtle rragedy 
unfolds in the most leisurely sryle, 
wirh glorious photography by Kim 
Hyungkoo. "Somerimes I feel that 
life is not easy ar all and human beings 
are more fragile rhan glass. This leads 
to quesrions abour the meaning of 
life and abour how man can bear an 
absurd realiry where all hope is absem. 
I srarred to rake incerest in the lives 
of my farher and grandfarher and, by 
exrension, rheir entire generarion, 
which survived che hardese times in 
modern Korean history and preserved 
a certain spiric The script is a result 
of my arremprs to find possible 
solurions to those quesrions. The 
ritle of che film is a quore from che 
most beloved of Korean chi ldren's 
songs. This song is about a grown
up teminiseing abour his hometown 
ro which he cannot rerurn. The song 
evakes not only a personal nosralgia 
bur also a rragic national reality. Ten 
mill ions of Koreans were rom from 
rheir fami lies and relarives because of 
the country's division following the 
Korean W ar. They have lived for 45  
years since che Korean W ar  wirhour 
knowing whether their relarives in 
the or her s ide of the border are al iv e 
or dead." - Kwangmo Lee 

KWANG M O  LEE 

28 Ocak I 96 I 'de dogdu. Kore 
Üniversitesi'nde Ingiliz 
Edebiyatı, Los Angeles'taki 
California Universitesi'nde de 
yönetmenlik egitimi aldı. 
Birçok okulda sinema dersi 
verdi!. 1 995'ten beri de Chung
Ang Universitesi'nde sinema 
profesörüdür. Korean Film Art 
Centre'ı kurdu ve çeşitli kısa 
ve uzun filmler için senaryo 
yazdı. Baet Du-Daegan Art 
Film Center'ın başkanı, ve 
sanat filmlerini Kore'ye tanıtma 
konusunda bir önderdir. l ık 
kez 1 987'de kısa filmi "End of 
the Journey 1 Y olculugun 
Sonu" ile yönetmenlik yaptı ve 
bunu 1 990' da yine bir kısa film 
olan "Obsession 1 Saplantı" 
izledi. KASABAMDA 
ILKBAHAR ( 1 998) ilk uzun 
metrajlı konulu filmidir. 

Born on 28 January L 96 L  He 
srudied English l iterature at the 
University of Korea and 
directing ar the University of 
California in Los Angeles. He 
taught cinema at several schools 
and since 1 995 is a film 
professor at  Chung-Ang 
University. He founded the 
Korean Film Art Centre and has 
written seripts for numerous 
shorts and features. He is 
presidem of rhe Baek Du
Daegan Art Fi lm Cemer, and 
was a pioneer in incroducing art 
films ro Korea. He made his 
directorial debut in 1 987 with a 
shorr film, "E nd of rhe Journey", 
and followed that with another 
short, "Obsession", in 1 990. 
SPRING IN MY 
HOMETOWN ( 1 998) is his 
first feature fi lm.  
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ELMA 
SIB 

THE APPLE 
Yönetmen Director: Samira Makhmalbaf 
Senaryo Screen play: Mohsen & Samira 
MakhmalbafGörüntü Yön. 
Cinematography: Ebrahim Ghafoı·i Kurgu 
Editing: Mohsen MakhmalbafOyuncular 
Cast: Massomneh Naderi, Zahra Naderi, 
Ghorban Ali adeı·i, Azizeh Mohamadi, Zahra 
Saghrisaz Yapı m Production Co.: 
1\fakhma/baf Productiom, N° 1 avenue 45 
Shahrak Dolotabad, Tehran. IRAN; Phone & 
Fax: 98 21 374 5 7  73: MK2 Productiom, 
Paı·is. FRANCE Dünya Hakları Export 
Agem: MK2 Diffusion. 55,  me Traversib·e, 
75012 Paris, FRANCE: Phone: 33 1 44 67 
30 00; Fax: 33 1 43 4 1  32 30 

1998 1 35 mm. 1 Renkl i Color 1 86' 

• Tahran'ın yoksul bir kesiminde, 
bazı kişiler yerel sosyal yardım 
yetki lilerine komşularından birinin 
çocuklarını evde kilit altında 
tuttuğuna dair ihbarda bulunur. 
Soruşturmadan sorumlu sosyal 
görevli, 1 1 yaşındaki ikiz kızlar 
Zehra ve Masume'nin pratikte 
yoksul babalarının ve kör 
annelerinin tutsakları olarak 
yaşadıklarını keşfeder. "Benim 
kızlarım çiçek gibidir", der babaları. 
"Güneşte solup ölebilirler". 
Kızlarını dünyadan uzakta 
tutmasına gösterdiği sebep, 
kadınların evliliğe kadar kilitli 
tutulmaları gereken değerli mallar 
olduklarını söyleyen köhne bir 
düşünce ile kızların erkekleri ve 
kendi cinselliklerini keşfetmelerinin 
önüne geçme arzusunun bir 
karışımıdır . . .  

Bu etkileyici, gerçekler üstüne 
kurulu drama, lranlı kadınların 
siyasi, kültürel ve dinsel nitelikli 
buyrukçu düzene karşı verdiği 
mücadeleyle karşı karşıya kalan 
ebeveyn dünyasının modası geçmiş 
kurallarını ve geleneklerin i  
gözlemliyor. Gerçek haber 
filmlerine ve çekilmiş yeniden 
canlandırma bölümlerine yer veren 
fılmde olayın kahramanları 
kendilerini oynuyorlar. Sosyal 
yardım yetkilileri, kızların sağlıklı 
olduğundan emin olduktan sonra 
onları, toplumla düzenli temasta 
olmalarına izin verilecek şekilde 
dışarı bırakılmaları şartıyla, 
ailelerine geri vermişler. Film 

Zehra ve Masume'nin evlerinin 
kapısının dışında oynamaya yönelik 
doğal merakları ile isteklerini 
inceliyor ve eve gelen sosyal 
görevlilerin kızların inatçı babasını 
kapıları açmak için ikna etmeye 
çalışırken karşılaştıkları güçlükleri 
anlatıyor. ELMA genç yönetmenin 
babasına özgü üsiOpçu bir güvenle 
dolu görünüyor. "Insanların 
toplumun bir parçası haline 
gelmesinde sokağın - oğlan 
çocuklarının oynama hakkı 
bulunduğu, kızların ise dışlandığı bu 
sokağın - ne derece önemli bir rol 
oynadığını anlamaya çalıştım. Ve bu 
sevgi dolu anne-babanın kızlarını 
eve kilitlemelerine neyin sebep 
olduğunu keşfetmek istedim . . .  
Iran'da kızları evde tutuyorlar, 
Hollywood'da ise sergiliyorlar; ama 
temelde ikisi de aynı davranış 
biçimi." - Samira Makhmalbaf 

• In a poor area ofTehran, same 
people inform the local welfare 
aurhoriries that one of rheir 
neighbours is keeping his children 
locked up in his house. The social 
worker in c har ge of the investigarion 
discovers that rwin l l -year-old girls, 
Zahra and Masume, have been living 
virrually as prisoners of the ir poor 
farher and blind mother. "My 
daugbters are l ike flowers", the 
father asserrs. "They may wirher and 
die in the sun." The reasons he gives 
for keeping his daugbters so sealed 
off from the world are a mixrure of 
anriquared nations that women are 
valuable properry ro be kept locked up 

unril marriage and a personal desire 
ro keep the girls from discovering 
boys and rheir own sexualiry . . .  

This haunring, realiry-based drama 
observes the archaic codes and 
rradirions of the parems' u ni verse, as 
they are confronred by the fighr of 
Iranian women against political, 
culrural and religious 
aurhorirarianism. The proragonisrs 
play rhemselves in the scripted film, 
which combines acrual news repores 
wirh filmed reenacrmenrs. Afrer 
ascerraining that the girls were 
healthy, the welfare authoriries 
rerurned rhem ro rheir parenrs wirh 
the proviso that the girls should be 
allawed out ro have regular comacr 
with sociery. The film explores 
Zahra and Masume's natural 
curiosiry and desire ro play beyand 
the gares of dıeir home, and recoums 
the difficulty visiring social workers 
face in trying ro persuade rheir 
srubborn farher ro open rhose gares. 
THE APPLE seems full of che 
srylisric assurances of the young 
direcror's farher. "I wanred ro rry ro 
understand how im porram a role the 
street plays in the integration of 
humans in sociery - this street where 
boys have rhe right ro play and from 
which girls are excluded. And I 
wanred ro discover w har made these 
loving parenrs lock rheir own 
daugbters up in rheir house . . .  They 
keep girls home in Iran, they exhibir 
them in Hollywood; bur basically 
rhat's the same behavior." -
Samira Makhmalbaf 

SAMIRA MAKHMALBAF 
1 S Şubat 1 980'de Tahran'da 
dogdu. lranlı yönetmen 
Mohsen Makhmalbafın kızıdır. 
Sinemaya babasının "The 
Cyclist 1 Bisiklet! i Adam" 
( 1 988) adlı filminde ufak bir rol 
olan küçük çingene kızını 
oynayarak adım artı. 1 S yaşında 
okuldan ayrıldıktan sonra 
(çünkü ögretmenleri kifayetsiz 
buluyordu), daha çok babasını 
izleyerek ve ona yardım 
ederek, ama bir taraftan da 
özel bir okulda sinema 
derslerine devam ederek film 
yapmayı ögrenmeye başladı. Iki 
kısa video yönetti; bunlardan 
biri "Desert 1 Çöl" adında bir 
drama, digeri ise "Style in 
Painting 1 Resimde Stil" adlı bir 
belgeseldi. Geçen yıl babasının 
son filmi "Sokout 1 Sessizlik"te 
ona asistanl ık yaptı. ELMA 
( 1 998), yönettigi ilk uzun 
metrajl ı konulu fılmdir. 

Born in Telıran on 1 5  February 
1 980. She is rhe daughrer of 
Iranian direcror Mohsen 
Makhmalbaf. She gor her firsr 
rasre of rhe cine ma playing a 
cameo role as a lirrle gypsy girl 
in  her farher's "The Cyclisr" 
0 988). Afrer leaving school ar 
1 5  (because s he found rhe 
reachers incomperenr), she began 
learning ro make movies, mosrly 
by warching and assiseing her 
farher bur also in a film course ar 
a privare school. She direcred 
rwo shorr videos, a d rama 
enrirled "Desen" and a 
documenrary enrirled "Sryle in 
Painring". The previous year she 
worked as an assisranr ro her 
farher on his laresr fi lm " okour 
1 The Si lence". THE APPLE 
( 1 998) is rhe firsr fearure film 
she direcred. 
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FRANSA FRANCE 

SATILIK 
A VENDRE 

FOR SALE 
Yönetmen Direcror: Ltetitia Masson 
Senaryo Screen play: Ltetitia 1\lasson 
Görüntü Yön. Cinemaıography: A ntoiue 
Hiberll Kurgu Ediıing: Ailo A11gmte 
Müzik Music: Siegfried Oyuncular Cası: 
Sandrine Kiberlain. Sergi o Cmtellitto. Jeau
FraJJ{Ois StEven in. Cbiara Mastroiamıi, Aurore 
Clbmmt. Mireille Perier Yapımcı Producer: 
Fraii(Ois C11el Yapı m Producıion Co.: C11el 
Laı•alette Produrtions. 1 I .  me 011foug. 7 501 7  
Paris, FRAı CE; Phone: 33 1 47 63 99 30; 
Fax: 33 1 46 22 12 19  Dünya Hakları 
Exporr Agenı: Flarh Pyramide International, 
5. me Rirhepause, 75008 Paris. FRANCE; 
Phone: 33 1 42 96 02 20: Fax: 33 1 40 20 
05 5 1  

1 998 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 120' 

• Marsilya'da hem bir sağl ık 
kulübünün, hem de bir gece 
kulübünün sahibi olan Pierre 
Lindien, müstakbel karısı ve eski 
işçisi France Robert düğüne 
gelmeyince, bir özel dedektif olan 
arkadaşı Luigi Primo'yu, onu bulup 
geri getirmesi için kadının 
peşinden yollar. France, damat 
adayının bavuluyla kaçmıştır ve bu 
bavulda balayı için hazırlanan 
eşyalar değil, yarım milyon Frank 
vardır. Yine de Pierre'in, 
kendisinin yarı yaşında olan, başına 
buyruk France'a zaafı vardır. Para 
yanında olsun ya da olmasın, onu 
geri istemektedir. Luigi de evlilikte 
hayalkırıklığına aşinadır. Çekici bir 
Fransız avukatıyla evlenmek için 
doğduğu yer olan Cenova'yı terk 
etmiştir. Ama ikisi daha sonra 
boşanmışlardır ve Luigi iki 
seneden beri herhangi bir 
ilişki yaşamamıştır. Luigi France'ın 
doğduğu yer olan Champagne'da 
genç kadının ailesi ve tanıdıklarıyla 
konuşur, onun Paris'teki eski bir 
erkek arkadaşına uğrar, France'la 
arkadaşlık etmiş bir fahişeyi 
sorgular ve genç kadının bir 
zamanlar gündelikçi olarak çalıştığı 
lüks dairenin sahipleriyle bağlantı 
kurar. Luigi'nin kaçak gelini takibi, 
onu hatta New York'a kadar 
götürür. France Robert yavaş 
yavaş Luigi Primo'nun yaşamındaki 
en önemli insana dönüşür . . .  

"Bir erkeğin, bir kadını  ararken 
kendini  bulan bir erkeğin 
gözünden bir kadının portresin i  

çizmek istedim. Bir erkeğin 
beyninin içine girmek ve bir 
kadını onun gördüğü gibi görmek 
istedim. Adamın dünyayla işi 
kalmamış. Kadın için ise her şey 
iş . . .  Kahramaniarım dünyada 
kendilerine bir yer arıyorlar. 
Kurallar, kader ve kendi arzuları 
arasındaki dengeyle ilgili çok güç 
bir meseleye çözüm getirmeye 
çalışıyorlar . . .  Satı l ı  k . . .  Kim? Ne? 
Kaça? . . .  Ödeyebilirseniz her 
şeyin bir fiyatı vardır." -
Lretitia Masson 

• When Pierre Lindien, a 
Marseille health club and nighrclub 
owner, is lefr standing at the al tar 
on the wedding day by his former 
employee France Robert, he sends 
his friend Luigi Primo, a privare 
investigator, to rrack her down and 
bring her back. France had fled 
wirh her husband-to-be's suircase, 
luggage conraining not honeymoon 
clorhing but half a mil lion francs in 
banknores. Sti l i  Pierre has a sofr 
spor for France, who may be half 
his age bur has a min d of her own. 
He wanrs her back wirh or wirhour 
the money. Luigi also knows 
marital disappoinrmenr. He bad 
come from his narive Genoa to 
marry an arrracrive French lawyer 
bur they divorced and he hasn't had 
an affair  in over rwo years. Luigi 
quesrions France's parenrs and 
acquainrances in her smail narive 
town in Champagne, pays one of 
her old boyfriends a visir in Paris, 
inrerviews a prostirure who had 

befriended France and calls on the 
owners of a posh apartment where 
she once worked as a char. Luigi's 
hum for the runaway bride even 
rakes him to ew York. France 
Robert gradually becomes the most 
important person in Luigi Primo's 
life . . .  

" I  wanred to do a porrrait of a 
woman through the eyes of a man, 
the porrrait of a man who fınds 
himself by looking for a woman. I 
wanred to go inside a man's brain 
and see a woman the way he sees 
her. He has refused all  business 
wirh the world. She rhinks that 
everyrhing is business . . .  My heroes 
are looking for rheir place in the 
world. They're rrying to resolve the 
d iffıculr quesrion of balance 
berween the rules, desriny and rheir 
desires . . .  For sale . . .  Who' Whar) 
How Much) . . .  Everyrhing has a 
price if you can afford i t . " -
Lreti t ia Masson 

UETITIA MASSON 

1 967'de Fransa'da doğdu. 
Yönetmenliğe 1 993'teki kısa 
filmi "Chant de guerre parisien 
1 Paris'in Savaş Türküsü" ile 
adım attı. Bunu orta-metraj l ı  
"Nul le part 1 Hiçbir Yer" 
( 1 993) ve "300 scenarios 
contre un virus 1 Bir Virüse 
Karşı 300 Senaryo"nun bir 
bölümü olarak çekilen kısa film 
"Vertiges de l'amour 1 Aşk 
Vurgunları" ( 1 994) izledi. 
1 996'da ilk uzun metrajlı fi lmi, 
"En avoir (ou pas) 1 Sahip 
Olmak (ya da Olmamak)"ı 
çekti. Film, başrol kadın 
oyuncusu Sandrine Kiberlain'in 
aldığı Cesar da dahil olmak 
üzere, uluslararası festivallerde 
birçok ödül kazandı. 
Yönetmenin iki müzik klibi de 
vardır. 

Born in France in 1 967 . She 
made her d irecwrial debuc in  
1 993 w i th the shorr fi lm "Chanr 
de guerre parisien ". S he fo l l  o wed 
that with a medium-length fi lm 
"Nulle parr" ( 1 993) and 
"Verriges de l'amour" ( 1 994), a 
shorr m ade as parr of the .. 300 
scenarios conrre un virus" series. 
She made her auspicious debuc 
in features with "En avoir (ou 
pas)" in 1 996, which wenr on co 
win numerous prizes ar 
international festivals as well as 
a Cesar for actress Sandrine 
Kiberlain. She has also direcred a 
couple of music videos. 
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iNGILTERE 

TH E ACI D  HOUSE 
Yönetmen Director: Pan/ MıCnigan 
Senaryo Screenplay: /ru•ilıe \Yielslı 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
Alasdttid \'(/a/ker Kurgu Edi ring: Andreu• 
Ho/me Müzik Music: The Verve. Chemical 
Bro!lıen. Oasis. Bel/e & Sebastian. Primal 
Srream Oyuncular Casr: Stephen lll cC o/e. 
lllanrice /?oifı•es. Keı•in /llcKidd. Eu•m Bmmter 
Yapımcılar Producers: Alex Osbome & 
Dat•td Moir Yapı m Producrion Co.: Pirttm 
Palare orth. Umbrella Prodnctions, Dünya 
Hakları Export Agenr: Film Fom· 
International, 1 24 Horseferry Road, London 
5\'(11 P 2TX. ENGLAND: Phone: 44 1 7 1  
306 86 02: Fax: 4 4  1 7 1  306 83 6 1  Kaynak 
Source: Pera Filmrili k. i st ik/al Cad. No: 140 
A/2. Beyoğln. istanbnl, TURKEY; Phone: 90 
212 25 1 32 40: Fax: 90 212 245 l l  04 

1 998 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 105'  

• Bu, "Trainspotting" fi lminin 
yazarı lrvine Welsh'in kısa 
öykülerinden yine kendisinin 
derlediği ve üç ayrı bölümden 
oluşan, gerçeküstü bir sinema 
yapıtı. Ahlaksız bir mizah anlayışı 
i le acımasız dramı birleştiren film, 
insan ruhunun en gizli köşelerine 
oldukça karanlık ve günahkar bir 
ışık tutarken, asit kuşağının 
yüreklerine ve beyinlerine 
ulaşıyor. i lk bölüm ("The 
Granton Star Cause 1 Granton 
Star Meselesi") intikam, futbol ve 
dinin çarpıcı bir öyküde bir araya 
geldiği bir kara komedi. Ikinci 
bölüm ("A Soft Touch 1 Yumuşak 
bir Dokunuş") etrafındakiler 
tarafından kolayca yönlendirilen 
bir kahramanın yer aldığı bir aşk 
ve ihanet öyküsü. Üçüncü 
bölümde ("The Acid House 1 Asit 
Evi") anlatılan ise evlilik, bebekler 
ve kimyasal madde kullanımındaki 
aşırılıklar üzerine gerçeküstü 
komik bir öykü . . .  

"Kaçınılmaz olarak, herkes 
"T rainspotting"le karşılaştırma 
yapmak istiyor, ancak bana THE 
ACID HOUSE'u yönetmem 
önerildiğinde o filmi 
görmemiştim ve zamanla 
"Trainspotting"i iziemernem son 
derece bi l inçl i  bir karara 
dönüştü. Böylesine bir fi lmin 
ardından başarı l ı  olmak çok zor, 
ancak bizimki çok değişik bir 
çal ışma ve onunla büyük gurur 
duyuyoruz." - Paul McGuigan 

• This is a surreal rriprych adapred 
by "Trainsporring" aurhor l rvine 
Welsh from his own collecrion of 
shorr srories. Combining a vicious 
sense of h u mor wir h hard-ralking 
drama, rhe fi lm reaches imo rhe 
hearrs and minds of the chemical 
generation, casring a clark anel 
unholy l igtır imo rhe hiclclen 
comers of rhe human psyche. The 
fi rsr parr ("The Gramon S tar 
Cause") is a black comecly of 
revenge, foorball anel religion rhar 
come rogerher in one explosive 
srory. The second parr (" A Sofr 
Touch") is a srory of love and 
berrayal wirh a hero who is all roo 
easily manipulared by rhose around 
him. The rhird ("The Acid House") 
is a surreal comic srory abour 
marriage, babies and an excess of 
chemical abuse . . .  

" Inevirably people wanr ro make 
comparisons ro "Trrainsporring", 
bur I hacln'r seen rhe film when I 
was asked ro direec THE ACID 
HOUSE and ir  became a very 
conscious clecision on my parr ro 
nor warch ir .  Ir is very harci ro 
follow a fi lm l ike rhar bur rhe film 
we've made is very differem anel 
somerhing we're all immensely 
proud of. " - Paul McGuigan 

PAUL McGUIGAN 

Ingiliz toplumundan dışianmış 
gençleri konu alan "Walk on 
the Wild Side" dizisi için üç 
belgesel çekti. Lonely Planet 
için gezi raporları, MTV kanalı 
için filmler hazırladı. "Football, 
Faith and Flutes 1 Futbol, Inanç 
ve Flütler" isimli SO dakikalık 
belgesel filmi eleştirmenlerin 
beğenisini kazandı. THE ACID 
HOUSE ( 1 998) ilk uzun 
metrajlı konulu fılmidir. Şu 
sıralarda, Dublin'de yaşayan ve 
matador olmak isteyen bir 
genç adamı ele alan bir senaryo 
üzerinde çalışmaktadır. 

He shor three documenraries for 
che series "W alk on che Wild 
S ide", fearuring young people 
living on rhe edge of Brirish 
sociery. He also d id some rravel 
repores for Lonely Planet and 
fılms for MTV. "Foocball ,  Faich 
and Fluces", a 50-minuce 
documenrary, w as acclai med by 
che cricics. THE ACID HOUSE 
( 1 998) is h is feacure de bu c .  He is 
presencly working on a 
screenplay abour a man in  
Dublin who wancs ro be a 
ma cad or. 
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IT AL YA ITALY 

E N  UZU N  GÜN 
IL  PIU LUN GO GIORNO 

THE LONGEST DAY 
Yönetmen Direcror: Roberto Riviello 
Senaryo Screen play: Roberto Riviello & 
Nino Marino Görüntü Yön. 
Cinemarography: Noelie Ungaro Kurgu 
Editing: Eugene Loutfy Müzik Music: 
Stefano Arnaldi Oyuncular Cast: Luca 
Biagini, Enrica Maria Modugno, Giuseppe 
Batriston, Lina Bet·nardi, Ciro Scalera 
Yapımcı Producer: Antonio Ava/i Yap ı m 
Producrion Co.: Deua Film - Filmauro, 
Piazza Cola di Rienzo, 69, 001 92 Rome, 
ITALY; Phone: 390 6 321 48 5 1 ; Fax: 390 6 
321 5 1  08 Dünya Hakları Export Agent: 
Deua Film - F ilmauro, P iazza C ola di Rienzo, 
69. 00192 Rome, ITALY; Phom: 390 6 321 
48 5 1; Fax: 390 6 321  51 08 

1 997 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• 1 930'1ar civarında, ltalya'daki 
Castel Pulci akıl hastanesi. Şair 
Dino Campana 1 9 1 8'den beri bu 
hastanede yatmaktadır. Bir 
psikiyatrist olan Doktor Pariani 
akıl hastalığı ile dahi l ik arasındaki 
ilişkiyle ilgilenmekte ve 
Campana'nın durumunu 
incelemek istemektedir. I kisi 
arasında bir dostluk doğar ve 
gelişir. Şair çocukluğundan 
anımsadıklarını anlatır. Campana 
ailesi Marradi kenti yakınlarındaki 
büyük bir kır evinde yaşamıştır. 
Ailede Dino, annesi Fann i  ile 
babası Giovanni'nin yanısıra 
Manlio adında bir küçük kardeşi, 
büyükan nesi, T orquato ve M ari o 
adlarında iki amcası vardır. Akıl 
hastası olan Mario'nun şairin 
çocukluk anılarında önemli bir 
yeri vardır: Mario'nun üstü başı 
pisliğe bulanmış bir halde eve 
dönüşü ve bahçedeki büyük fıçıda 
yıkanması; Giovanni ile 
T orquato'nun öğretmenlik 
yaptıkları okulun önünde bağırıp 
çağırarak çılgınca kehanetlerde 
bulunması; pasaklı Mario'nun 
kilisede komünyon töreniyle 
katol ik mezhebine girmeyi 
reddetmesi; Mario'nun bir 
tırnarhaneye yatırılması. Genç 
Dino ile sürekli sorun çıkartan 
amcası arasında oluşan derin bağ 
yüzünden, aile Dino'yu 
Faenza'daki bir yatılı okula 
göndermeye karar verir. Bu, 
Dino için son derece sarsıcı bir 
deneyim olur; okulda sınıf 
arkadaşlarının çeşitli şakalarına ve 

eziyetlerine maruz kalır. Daha 
sonraları, lise yıllarında yetişme 
çağındayken, duyarlı yapısı 
düşman olarak gördüğü okul 
çevresine ayak uydurmasını 
engeller. Bu sırada şiir yazmaya 
başlar, ancak i lk şi irleri duyarsız 
bir edebiyat öğretmeni tarafından 
alaya al ınır. Dino derslere 
girmemeye başlar; bunun yerine 
vaktin i  şehirdeki müzelerde 
sergilenen başyapıtları 
inceleyerek geçirir . . .  

• Sornerime araund 1 930, i n  the 
menral hospi ral of Castel Pulci, 
I taly. The poer Dino Campana has 
been rhere since 1 9 1 8. Docror 
Parian i, a psychiarrist, is inceresred 
in srudying the relarionship 
berween menral i l lness and geni us 
and he would ! ike ro use Campana 
as a subject. A friendship grows 
berween rhem. The poer reminisces 
about his childhood. The Campana 
family l ived in a large counrry 
house not far from the rown of 
Marradi .  Besides Dino and his 
parenrs Giovanni and Fanny, rhere 
was a younger brorher, Manlio, a 
grandmorher, and rwo uncles, 
Torquaro and Mario who is 
menrally i l i .  Mario is a dominant 
presence in the poet's childhood 
memories: Mario returning home 
soiled wirh excremenr and having 
ro be washed in a large rub in the 
garden; Mario deliriously 
predicring the apocalypse in front  
of  the school where Giovanni and 
Torquaro reach; disheveled Mario 

refusing communion in church; 
Mario being incemed in an i nsane 
asylum. Because of the growing 
bond berween rhe young Dino and 
his embarrassing uncle, rhe family 
decide ro send the boy ro a 
boardi ng school in Faenza. The 
experience is craumatic for Dino; he 
is ridiculed and subjecred ro all 
sorrs of rormenrs ar the hands of his 
schoolmares. Larer, as an adolescenr 
in high school, his sensirive narure 
prevenrs him from integraring inro 
a scholasric environmenr which he 
perceives as hosrile. He begins 
wriring poerry in this period bur 
his early poems are derided by an 
unfeel ing l irerarure reacher. Dino 
curs classes; insread, he spends his 
days studying rhe masrerpieces ar 
local museums . . .  

ROB E RTO RIVIELLO 

1 954'te ltalya'da, Potenza'da 
dogdu. Floransa 
Üniversitesi'nden mezun oldu, 
aynı şehirde ögretmenlik 
yapmaya başladı. 1 980'de 
!talyan radyo ve 
televizyonunda kadrosuz 
olarak çalışmaya başladı. Güney 
!talya kültürü üzerine 
programlar yön etti, ayrıca 
Cellini, Modigliani gibi 
sanatçılar, Malaparte ve 
D'Annunzio gibi yazar ve 
şairler üzerine programlar 
yaptı. 1 993'te Giuseppe 
Ferlito'nun yönettigi "L'anello 
dell'erborista"nın senaryosunu 
yazdı. 1 99 1  'de şair Di no 
Campana üzerine bir radyo 
programı senaryosu yazdı, 
daha sonraları bunu kısa 
metraj lı "Dino Campana, poeta 
notturno" adlı fi lminin 
senaryosuna dönüştürdü. Bu 
film de, i lk uzun metrajlı yapıtı 
olan EN UZUN GÜN'ün 
( 1 997) temelini oluşturmuştur. 

Born in Porenza, lraly in  1 954.  
He graduared from the 
U niversity af Fiarence and 
embarked on a teaching career in  
the same ciry. In 1 980 he began 
freeJaneing for lralian radio and 
relevision, directing programs 
on sourhern ltalian culrure and 
doing pieces on such anisrs as 
Cellin i ,  Modigliani, Malaparre 
and D'Annunzio. In 1 993 he 
wrore the screenplay for 
"L'anello dell 'erborista" directed 
by Giuseppe Ferliro. In 1 99 1  he 
wrore a radio script on the poet 
Dino Campana which he larer 
adapred inro a screenplay for the 
shorr film, "Di no Campana, 
poeta notturno". This, in turn, 
served as the basis for THE 
LONGEST DAY ( 1 997), his 
fırst fearure. 
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AVUSTURYA AUSTRlA 

M i RASÇl LAR 
DIE SIEBTELBAUERN 

THE INHERITORS 
Yönetmen Director: Stefan Ruzowitzky 
Senaryo Screen play: Stefan Ruzowitzky 
Görüntü Yön. Cinernatography: Peter 
von Haller Kurgu Editing: Britta Burkert
Nahler Oyuncular Cast: Simon Schwarz. 
Sophie Rois, Lars Rudolph, Julia Geschnitzer. 
U/rich \'(/i/dgmber, Elisabeth Orth 
Yapımcılar Producers: Damıy Kramz & 
Kurt Stocker Yapı m Production Co.: Oor 
Film, Neulerchenfelderuram 12, 1 1 60 Vienna, 
A USTRIA; Phone: 43 1 402 2 1  38; Fax: 43 
1 402 2 1  39 Dünya Hakları Exporr 
Agent: Fortiiiimo Film Sa/es, Heremnarkt 10-
2, 1 0 13 ED A msterdam, NETHERLANDS; 
Phone: 3 1  20 627 32 1 5; Fax: 3 1  20 626 1 J 
5 5  

1997 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 95 ' 

• Birinci Dünya Savaşı sonrası 
Avusturya'sında bir çiftçi köyü. 
Yaşlı toprak sahibinin gizemli ve 
vahşi ölümünün ardından, erkekli 
kadınlı yedi uşak kendilerini yıllardır 
çalıştıkları toprağın mirasçısı 
bulurlar. Böyle bir şey o güne kadar 
hiç görülmemiştir! Ancak bu, bir 
cömertlik gösterisi değildir. Yaşlı 
adam vasiyetinde, payiarına göz 
dikip birbirlerini öldüreceklerini 
umut ettiğini de belirtmiştir. 
Beklenmedik bir şekilde, hükmedici 
liderlerine itaat etmelerini sağlayan 
bağ ortadan kalktığında ve derine 
kök salmış olan toplumsal 
çekingenliklerinden 
kurtulduklarında, "mirasçılar", bu 
yedide-bir çiftlik sahipleri, 
bağımsızlığın verdiği heyecanı 
keşfederler. Aralarında bir anlaşma 
sağlayıp çiftçiliğe başlarlar. Bu arada 
yılların çiftçi cemaatinde husumet 
giderek artar. Bitişik mülklerdeki 
kahyalar komşularının talihini 
kıskanır, yeni sahiplerin haklı 
mallarını ellerinden almak için 
biraraya gelirler. Bu çelişme hızla 
artarak şiddete, yıkıma ve linçlere 
kadar varır . . .  

Mizahi başlangıcından sonra yavaş 
yavaş bir saldırganlık ve kana 
susamış şiddet dalgasına dönüşen 
M IRASÇILAR, çiftçiliğin çeşitli 
yanların ı  ele alıyor. Filmin gücü, 
çiftçilik kültürünün üyelerinin 
davranışlarını ve adaplarını (daha 
doğrusu adaptan yoksunluklarını) 
ustaca gözlernlemesinde yatıyor. 
Bölgenin özelliklerini aynen 

aktarabilmek için çok çalışma 
yapılmış ve diyaloglarda hoş bir 
şive kullanılmış. Birçok ana ve yan 
karaktere sahip olan bu iddialı 
fılmde aşk, mücadele, intikam ve 
barışma temaları yaratıcı bir 
şekilde yansıtılıyor. "Westernler ve 
Heimat filmleri, korunması ve 
uğruna savaşılması gereken toprak 
hakkındadır. Toprağın çoktan 
bölünmüş olduğu Heimat filmleri, 
kendilerini alteden kaderlerine 
isyan eden insanların bulunduğu 
statik bir dünya sergiler. Bir 
Western'de ise, topraklarını ele 
geçirmek için inisiyatif, cesaret ve 
kararlıl ık gösteren - genellikle de 
şiddet kullanan - kahramanlar 
vardır. Bu açıdan bakıldığında 
MIRASÇilAR bir Western, bir Alp 
Westernidir." - Stefan Ruzowitzky 

• A farming viiiage in Austria after 
the First World W ar. After the 
mysterious, violent death of the 
elderly landowner, seven male and 
female setvants find themselves the 
heirs of the esrare where they had 
worked for years. Nothing !ike that 
has ever happened! This is not, 
however, an act of generosity. In his 
will the evil-minded old man 
expressed the hope that they would 
k ili each other fighting for their 
share. Unexpectedly, once they 
throw off the ties that bind them ro 
the ir domineering leader and free 
rhemselves of a few deep-rooted 
social inhibitions, the 
"siebtelbauern" ,  one-sevench 
farmers, discover the thrill of 

independence. They come ro an 
agreemem between them and start 
farming. In the meamime animosity 
grows artıong the age-old farming 
community and the bailiffs of the 
ad joining properries, jealous of their 
neighbors' good fortune, join 
ro gerher to take away the new 
owners' righrful property. The 
conflict escalates i mo violence, 
desrrucrion and lynchings . . .  

White gradually changing from i ts 
humorous beginning i mo a wave of 
aggression and bloodthirsty violence, 
DIE SIEBTELBAUERN looks at 
various aspects of farming. The 
film's power is in the subtle 
observarions of the (lack of) manners 
and behaviour of the members of 
farming culture. Lors of work has 
been done ro evoke the regional 
character and the dialogue is a juicy 
dialect. In this ambirious film with 
many main and supporting 
characrers, the rhemes of love, 
srruggle, revenge and reconciliarion 
are depicted inventively. "Wesrerns 
and Heirnar films are about !and 
that has ro be defended and fought 
for. The Heirnar film, in which the 
!and is aleeady divided up, shows a 
static world in which the people 
rebel againsr a fare that overcomes 
them. In a Western rhere are heroes 
who show initiative, courage and 
dererminarion ro conquer rheir !and 
- often with violence. Seen in dıis 
light, DIE SIEBTELBAUERN is a 
western - an Alpine Western." 
Srefan Ruzowirzky 

STEFAN RUZOWITZKY 
1 96 1 'de Viyana'da dogdu. 
Viyana Üniversitesi'nde tarih 
ve tiyatro okudu. Tiyatroda ve 
radyo tiyatrosu alanında birçok 
proje gerçekleştirdi. 1 987'den 
beri televizyoncia senaristlik ve 
yönetmenlik yapmaktadır; 
çeşitli reklam filmleri ve video 
klipler yazıp yönetmiştir. l ık 
uzun metrajlı konulu filmi 
"Tempo" ( 1 996) ertesi yıl Max 
O hüls Ödülü'nü aldı. 
MiRASÇilAR en prestijli 
uluslararası festivallerde 
gösterildi. Rotterdam'da Altın 
Kaplan Ödülü'nü aldı. Simon 
Schwarz ise Saarbücken 
Festivali'nde En Iyi Erkek 
Oyuncu ödülünü kazandı. 

Born in 1 96 1  in  Vienna. He 
studied history and dıeater at 
Vienna University. He has made 
many projeers in che rhearer and 
in the field of radio d rama. S ince 
l 987 he has worked as a 
television screenwriter and 
director, has written and 
directed various commercials 
and music videos. His first 
feature film "Tempo" ( 1 996) 
won the 1 997 Max-Ophüls
Förderungspreis. DIE 
SIEBTELBAUERN has been 
screened at the most prestigious 
i nternational fesrivaJs. lt won 
the Golden Tiger Award at 
Rotterdarn. Sirnon Schwarz won 
the award as Besr Acror at 
Saarbrücken. 

Filmleri 

Filmography 
1 996 Tempo Tempo 
1 997 Die Siebtelbauem Mirasçılar 
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I KI NAl 
Yönetmen Director: Hirosh1 Shimizu 
Senaryo Screen play: Dmıkan Görüntü 
Yön. Cinemarography: Katmmi 
Yanagishima Kurgu Editing: Yoshinori Ohta 
Müzik Music: Maya Oyuncular Cast: 
Dankan, Nanako Okouchi. Toshinori Omi, !ppei 
Soda, Takenori Murtmo Yapımcı Producer: 
Mnsap1ki Mori Yapı m Production Co. : 
Office Kirano, 5-4- 14  Akasaka, Mina/o-ku, 
107-0052 Tokyo. }APAN; Phone: B l  3 358 
88 ı2ı:  Fax: s ı  3 358 90 667 Dünya 
Hakları Exporr Agenr: Cellu/oid Dreams. 
24 me Lamartir.e. 75009 Paris. FRANCE; 
Phone: 33 ı 49 70 03 70: Fax: 33 ı 49 70 
03 7 ı  
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• 30 Aralık 1 997, Okinawa. 
Garip bir yolculuğun melankolik 
organizatörü olan Aragaki, son 
yolcunun gelmesini 
beklemektedir. Otobüs kalkmaya 
hazırdır, içinde de hayatla 
köprüleri atmaya karar vermiş bir 
düzine yolcu vardır. Hepsinin 
borçları ya da çözülemeyecek 
sorunları vardır. Bu yüzden de 
birlikte intihar etmeye karar 
vermiş ve böylece en azından 
yakınların ın yaşam sigortasından 
alacakları parayla yeni bir 
başlangıç yapma fırsatı elde 
etmesini sağlamak istemişlerdir. 
Ancak son anda, biraz saf ama 
son derece sağl ıklı görünen genç 
bir kız, M itsuki çıkagelir. Bileti 
amcası satın almış ve ona 
vermiştir (belki de M itsuki bi leti 
ondan çalmıştır). Kız planın bir 
parçası değildir ve kendisini 
beklemekte olanlar hakkında en 
ufak bir fikri yoktur. Bütün 
yolcular son derece ümitsiz 
görünürken, yolculuk süresince 
bu yaşayan ölüleri yeniden hayata 
döndürmek masum Mitsuki'ye 
düşmüştür. Yaşamanın verdiği 
tadı yeniden su yüzüne çıkarmak 
için üç günü, iki gecesi vardır. 
Ama bunun için, yolculuğun 
hedefine u laşması konusunda son 
derece kararlı görünen hırçın 
Aragaki'nin üstesinden gelmek 
zorundadır . . .  

IKI NAl, modern Japonya'da 
insanları yiyip bitiren, artık 
kanıksanmış ümitsizliğin kollektif 
bir portresini çiziyor: parasal 
sorunlar, evlil ikte ihanet, 
ekonomik başarısızlıklar, s ın ıf 

kargaşası, kıstırı lmış cinsellik ve 
ölümcül yalnızlık. 1 945'te, aynı 
adlı kanlı savaş sırasında sayısız 
intiharın gerçekleştirildiği 
Okinawa'ya doğru yola çıkan bu 
sıradan insanları da, bir ölüm 
duygusu kaplamıştır. Ölçülü bir 
şekilde çekilmiş olan IKINAl 
yaşama dair bir methiye. 
Duygusallığın aldatıcılığına yüz 
vermeyi reddeden film, bakış 
açısını ve estetiğini yetkinl ikle 
ortaya koyuyor. " IKINAI, sıkça 
ele alınan yaşam ve ölüm 
temalarıyla uğraşıyor. I nsanlar, 
hedeflerine ulaşmayı 
başaramıyorlar. Buna da kader 
diyorlar: Eğer hayat böyleyse, o 
zaman bence kader bayağı alaycı 
ve üzücü. Eğer seyirci fi lmdeki 
üzüntüyü hissederse, bu beni çok 
mutlu eder." - Hiroshi Shimizu 

• 30th December 1 997, Okinawa. 
Aragaki, the melancholic organİser 
of a scrange journey, is waiting for 
rhe last passenger to arrive. The 
bus is ready to leave, wirh a dozen 
people on board who've decided to 
fınish wirh l i fe for good. They all 
have debrs or suffer from 
unresolvable problems: so they've 
decided to commit suicide 
togerher, to ensure that ar least 
rheir dear ones wil l  benefır from 
the l ife-insurance and rhereby 
enable a new start. Ar the last 
minure, young Mitsuki, a l i rrle 
naive bur bloarning wirh health, 
rurns up. Her uncle had boughr a 

ticket for the bus and given it to 
her (or maybe she's srolen ir from 
him). She's not part of rhe plan, 
and has no idea of what is awai ring 

her. Three days, rwo nights in 
which to recover a rasre for l ife: 
w i rh all the passengers see m ing so 
desperate, it is up to the innocent 
Mitsuki to enliven the living dead 
over the course of the journey. B ur 
she has to reckon with the 
pugnacious Aragaki, who is 
determined ro see this through ro 
rhe bi erer e nd . . .  

I KINAl is a sober rale which gives 
a collective porrrait of the everyday 
despair earing away ar modern 
)apan : fınancial problems, marimi 
berrayal, economic fai lures, class 
dislocarion, sexual inhibir ion and 
terminal loneliness. A sense of 
faraliry pervades these ordinary 
people en roure for Okinawa, which 
was in 1 94 5 ,  the bloody site of an 
incalculable number of suicides at 
rhe barrle of the same name. 
Filmed wirh restraint, IKI AI is 
an ode ro life which refuses ro 
indulge in delusory sentimentality, 
conveying i ts point of view and irs 
aesrheric wirh authority. "IKI AI 
deals with the recurrenr themes of 
l ife and death. People don't manage 
ro li ve up ro their aspirarions. They 
call this fare. If l ife' s ! ike that, I 
rhink that fare is prerry sarcastic 
and rather sad. If rhe audience feel 
the sadness rhar's in the fi lm, ir 
would make me very happy . " 
Hiroshi Shimizu 

HIROSHI SHIMIZU 

1 964'te Kyoto'da doğdu. 
Yokohama Sinema Okulu 
mezunudur. Central Arts adlı 
prodüksiyon şirketinde 
yardımcı yönetmen olarak 
çalışmaya başladı. Burada, 
dinamik sahnelemesi, ş i irsel 
havası ve şiddetiyle ön plana 
çıkan birçok "chambara" (kılıç 
dövüşü) filmi çekmiş olan 1 926 
doğumlu Eiichi Kudo'nun filmi 
"Aka to Kuro no Netsujo"da 
( 1 992) görev aldı. 1 996'da 
Takeshi Kirane'nun ekibine 
katıldı ve "Hana-Bi 1 Havai 
Fişekler" de dahil olmak üzere, 
bu yönetmenin son filmlerinde 
birinci asistanl ık yaptı. Office 
Kitano yeni sinemacıların 
filmlerinin yapımcılığını 
üstlenmek istediğinde, yine 
Kitano klanından olan 
Dankan'ın senaryosunu yazdığı 
IK INAl'yi yönetme işi de doğal 
olarak ona teklif edildi. 

Born i n  1 964 in  Kyoro. He is a 
graduate of the Yokohama Film 
School . He began work as an 
assiseant d irecror for the 
producrion company Central 
Ares, norably on "Aka ro Kuro 
no Nersujo" made in 1 992 by 
Eiichi Kudo, a fı lmmaker born 
in 1 926 who made several 
chambara (swordfıghring) fılms 
norable for rheir dynamic 
sraging, sense of poerry and 
violence. In 1 996, he joined 
Takeshi Kirano's ream and was 
fırsr assisranr on his recenr fı lms, 
including " Hana-Bi". When 
Office Kirana decided ro 
produce new fı lmmakers, ir was 
nanırally ro him rhey turned ro 
direct IKI Al, from a script 
wrirren by Dan kan, one of rhe 
Kirana dan. 
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AGUSTOS'TA BALI KLAR 
MIZU NO NAKA NO HACHIGATSU 

FISHES IN AUGUST 
Yönetmen Director: Yoichiro Takahashi 
Senaryo Screen play: Masato Kato. based 011 
the IIOt'l!l by Na IS/to Sekikau•a Görüntü Yön. 
Cinematography: Fumio Kodnka Kurgu 
Edi ring: Kiyoko /ılizushima Müzik Music: 
Norihiro Tsuru Oyuncular Casr: Keuji 
Mizuhashi. Aymni /to. Yoshiki Seki no. Ren 
Osugi Yapımcı Producer: Koji Yoshikau•a 
Yapım Producrion Co.: NI-/K Drama 
Progralll.l Division, 2-2- 1 ji1ınan. Shibuya-k11, 
Tokyo 1 50 800/,}APAN; Pho11e: 81 3 54 78 
30 1 9: Fax: 81 3 54 78 29 98 Dünya 
Hakları Export Agent: .: NI-/K Drama 
Programs Diı•isi011. 2-2-1 jimıa11. hibuya-k11, 
Tokyo 1 50 800/ . }APAN: Phone: 81 3 54 78 
30 1 9: Fax: 81 3 54 78 29 98 

1 997 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 90' 

• Kenji, l isesin in  yüzme 
takımındadır. Sınıf arkadaşı 
Reiko'dan hoşlanmaktadır. Ama 
Reiko ona, takımının Koreli
Japon melezi olan yı ld ız 
oyuncusu Arai'ye i lgi duyduğunu 
söyleyince dünyası yıkı l ır. Reiko 
Kenji'den Arai'yle aralarını 
bulmasını  ister; Kenji, duygularını 
bell i etmeden, bunu yapmayı 
kabul eder. Ancak Arai, Kenj i 'nin 
Reiko' dan hoşlandığın ın  farkına 
varır ve onları bir araya getirmek 
için çabalar. Üstelik Kenji'yi 
cinsel l ik konusunda eğitmeye de 
girişi r ve onu Rie adl ı bir 
barmaid'le tanıştırır. Yüzmede o 
kadar da başarılı olmayan Kenji, 
Bölge Şampiyonası 'nın 
elemelerinde takıma seçilmez. 
Bir gün Reiko Kenji'ye randevu 
verir. Ama Kenjo buluşma yerine 
geldiğinde onu Arai'yle birl ikte 
bulur. Bu durum, Kenj i 'n in 
mücadeleci yönünü ortaya 
çıkarır; o ve Arai sonunda 
kavgaya tutuşurlar . . .  

Lise çağında üç genç arasındaki 
romantik bir aşk üçgeninin 
öyküsünü yenilikçi bir görsel 
üslupla anlatan bu Japon draması, 
televizyona film ve belgeseller 
çekmiş olan Yoichiro 
Takahashi 'nin beyazperde için 
çektiği i lk konulu fi lmdir ve 1 998 
yıl ında San Sebastian Fi lm 
Festivali'nde 1 65.000 dolarlık 
"Yeni Yönetmenler Ödülü"nü 
kazanmıştır. 

• Kenji  is a member of his high
school swimming team. He has a 
crush on his classmare, Reiko, bur 
is in for a big ler-down when she 
rells him she fancies Arai , che 
Korean-Japanese srar of che team. 
Reiko asks Kenj i  ro acr as a go
berween, ro which, hiding his own 
feel ings, he agrees. Bur Arai 
guesses that Kenj i  is himself in 
love wirh Reiko, and drops out ro 
bring Kenj i  and Reiko rogerher. In 
addition he rries ro give Kenj i  sex 
educarion, fıxing him up wirh 
barmaid Rie. Not m uc h of a 
comperiror, Kenj i  is knockecl out of 
che regional swimming 
championship during the 
prel iminaries. One day, Reiko asks 
Kenj i  out on a dare, bur when he 
arrives ar rhe appoinred place, he 
fınds her rhere wirh Arai. This 
awakens Ken j i 's comperirive side, 
and he and Arai end up fıghring ir 
our . . .  

Shor wirh an innovarive visual 
sryle, this Japanese d rama abour a 
romantic rriangle of reenagers is 
rhe rhearrical fearure-fı lm debur of 
the TV clocumenrary and d rama 
director Yoichiro Takahashi and 
won the $ 1 65 ,000 "New Directors 
Prize" at the 1 998 San Sebastian 
Film Festival. 

YOICHIRO TAKAHASHI 
1 963 yılında Tokyo'da dogdu. 
Üniversite egitiminin ardından, 
1 986 yıl ında Japon televizyon 
kanalı NHK'da çalışmaya 
başladı. Burada bir dizi 
belgeselde çalıştıktan sonra 
drama bölümüne geçti. 
Televizyon için çektigi filmler 
arasında "Yoko" ( 1 992) ile 
"Boryoku kyoshi 1 Sert 
Ögretmen" ( 1 996) vardır. 
AGUSTOS'TA BALIKLAR 
( 1 997) i lk uzun metraj lı konulu 
fılmidir. 

Born in Tokyo in 1 963. In 
1 986, afrer graduaring from 
university, he joined the 
Japanese relevision channel 
NHK, where he worked on a 
series of documenraries, before 
moving on ro rhe d rama secrion. 
His relevision works include 
"Yoko" ( 1 992) and "Boryoku 
kyoshi 1 Violenr Teacher" 
( 1 996). FISHES IN A UG UST 
( 1 997) is his fı rsr fearure film.  
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ARI N I N  UÇUŞU 
BEOL-1 NALDA 1 PARVAZ-E ZANB UR 

THE FLIGHT OF THE BEE 
Yönetmenler Directors:jamshed 
Usmorıov & Byoung H rm Min Senaryo 
Screenplay:Jamshed Usmorıov Görüntü 
Yön. Cinematography: Byoımg H rm Min 
Kurgu Editing:jamshed Usmorıov & Byoımg 
Htm Min Müzik Music: Satyajit Ray 
Oyuncular Cast: Muhamad Shodi, Mastura 
Ortik, Fakhriddin Fathiddin, Takoi Murod 
Rozik Yapımcılar Producers:jamshed 
Umıorıov & Byoung Htm Mirı Yapı m 
Production Co. :}amshed Usmorıov & Byomıg 
Htm Min, Seocho-Dong Seocho-Ku, 502, Palace 
Office 1 3 1 6-4, Seoul, KOREA; Phorıe: 82 2 34 
82 87 96; Fax: 82 2 34 76 87 5 8  Dünya 
Hakları Export Agent:}amshed Umıonov & 
B young Hurı Min, Seocho-Dong Seocho-Ku, 502, 
Palare Office 1 3 1 6-4, Seoul, KOREA; Phone: 
82 2 34 82 87 96; Fax: 82 2 34 76 87 58 
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• Kırkbeş yaşlarında bir öğretmen 
olan Anor, güçlü bir adalet ve 
dürüstlük duygusuna sahip, sıradan 
bir adamdır. Komşusu ise, tam 
tersine çok zengin ve gösterişe 
düşkün bir adamdır. Bu iki adamın 
arasında yalnızca bir bahçe duvarı 
olsa da, aslında tümüyle ayrı 
dünyalarda yaşamaktadırlar. 
Komşusu, Anor'a karşı aşağılayıcı 
tavırlar takınmaktadır, karısına göz 
koymuştur; ve bu hakarederin 
üstüne bir küfür gibi, tuvaleti de 
aradaki duvara bitişiktir. Anor, 
komşusunun şikayetlerine 
aldırmadığını görünce, çareyi 
köyün kadısına gitmekte bulur; 
ancak başvurusu dikkate alınmaz. 
Bunun üzerine öfkesinden deliye 
dönen Anor, nesi var nesi yoksa 
satar, kadının evinin yanındaki 
arsayı satın alıp, inşaata başlar. 
Buraya bütün kasabanın 
kullanımına açık bir tuvalet yapmayı 
planlamaktadır. Ne tehditler, ne de 
şantajlar onu planından vazgeçirmez. 
Kasabanın alay konusu olur; ailesi 
ise bu takımısından dolayı 
kaygılanmaktadır; ne var ki Anor 
kazmayı sürdürür . . .  

"Bu fi lmi zor koşullar altında 
çektik. Tacikistan'da iç savaş hala 
sürüyor; ancak filmimizin konusu 
bu değil. Savaş zamanlarında, 
insanlar katı ve art niyetli 
oluyorlar. Bu film insanların 
kalplerinin yeniden yumuşayacağı 
umudunu taşıyor." -
Jamshed Usmonov & 
Byoung Hun Min 

• Anor, a school teacher in his 
mid-forries, is an average man, who 
possesses a srrong sense of j usrice 
and fairness. In conrrast, his 
neighbor is a very rich and 
pompous man. The men are 
separated physically by only a wal l ,  
but  they are l iv ing in  two differenr 
worlds. The neighbor is  always 
treating Anor with disdain and 
leering at his wife, and, to add 
insult to injury, his roilet is much 
roo close to the dividing wall .  
Having no  success i n  
communicating h i s  grievance to  his 
neighbor, Anor turns to the vi llage 
prosecutor, but again, he meers 
with li etle sympathy. Outraged, 
Anor sells everything he owns, and 
buys the adjoining plot to the 
prosecuror's house, where he begins 
to dig. His plan is  to build a huge 
public toilet for the enrire vil lage 
to use. Neither threats nor 
blackmail seem to make him desise 
from his underraking. The villagers 
jeer at him and his family worry 
about his obsessive behavior, but 
Anor keeps digging . . .  

"W e filmed under exrreme 
conditions. A civil war is sti l l  
under way in  Tajikistan, but our 
film doesn't dea! witlı that. In 
t imes of war, people become hard 
and mean. This film is the hope 
that people wil l  once again open up 
their hearts." - Jarnshed Usmonov 
& Byoung Hun Min 

SHED USMONOV 
1 96S'te Tacikistan'da, Asht'da 
dogdu. Duşambe'deki Taeikiilm 
Stüdyoları'nda senaryo yazarı, 
yapımcı ve yönetmen olarak 
çalışmaya başladı. ARININ 
UÇUŞU ( 1 998) ilk uzun 
metrajlı konulu fılmidir. 

Born in 1 965 in Ashc, 
Tajikistan. He began working as 
screenwrirer, producer and 
director ar rhe Tajikfilm srudios 
in Dushambe. THE FLIGHT 
OF THE BEE ( 1 998) is his firsc 
fearure film. 

1 969'da Kore'nin Seul kentinde 
dogdu. Moskova'daki VGIK 
Sinema Enstitüsü'nde ögrenim 
gördü, televizyon için 
çalışmalar yaptı. ARININ 
UÇUŞU ( 1 998) i lk uzun 
metrajlı konulu fılmidir. 

Born i n  1 969 in Seoul, Korea. 
He srudied film ar rhe VGIK 
Film Insricure in Moscow, and 
has worked in celevision. THE 
FLIGHT OF THE BEE ( l 998) 
is his firsr fearure fi lm. 
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FRANSA FRANCE 

ViCTOR . . .  ÇOK G EÇ OLDUGUN DA 
VICTOR . . .  PENDANT QU'IL EST TROP TARD 

VICTOR . . .  WHILE IT'S TOO LATE 

Yönetmen Director: Sandrine Veysset 
Senaryo Screen play: Sandrine Veysset 
Görüntü Yön. Cinematography: Hftene 
Louvart Kurgu Editing: Mathi/de Grosjean 
Oyuncular Cast:jeremy Chaix, Lydia 
Andrei, Mathiett Lan{, Skan Guenin, Chamal 
Malebert, Paulette Bemon, Nicole Richard 
Yapımcı Producer: Humbert Balsan 
Yapım Production Co.: Ognon Pictures, La 
Sept Cinema, Le Studio Cana! + Dünya 
Hakları Export Agem: Flach Pyramitk 
International, 5, rue Richepame, 75008 Paris, 
FRANCE; Phone: 33 1 42 96 02 20; Fax: 33 
1 40 20 05 5 1  
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• Bir kış gecesi, 1 O yaşındaki 
Victor evden kaçar . . .  Kaçış . . .  
korku . . .  yorgunluk . . .  Gecenin 
ortasında bir panayırın ışıkları 
belirir. Dönme dolaptaki genç 
adam: Mick . . .  Victor bayı l ır . . .  
Ertesi sabah, gündüzleri uyuyup 
geceleri çalışan otuz yaşında garip 
bir kadın olan Triche'in odasında 
uyanır. Öylesine ortaya çıkan bir 
çocuk; günler günleri kovalar ve 
Victor orada kalır, Triche de 
kalmasına göz yumar. Kukla 
çocuk Victor, Triche'in kollarında 
yeniden doğar. Hayat kadını  
Triche, Victor'un gözünde kutsal 
bir anal ığa dönüşür. Onların tüm 
ihtiyaç duydukları biraz sevgidir . . .  

• One wimer evening, Vicwr, 
aged 1 0, runs away from home . .  
Escape . . .  fear. . .  exhausrion . . . A 
fairground lighrs up the night. 
Mick, the young man on the , 
carousel .  . .  Victor fainrs . . .  He 
wakes up rhe next morning ar 
Triche's, a weird k i  nd of woman 
aged rhircy who sleeps parc of rhe 
day and works at nighr. Ir's easy, 
having this kid j ust turn up; yet 
one morning follows anorher and 
Victor stays, and Triche allows him 
w sray. Vicror, rhe pupper child, 
comes to l i fe in Triche's hands. 
Triche, the pwstitute, becomes a 
fairy godmother in Vicror's eye. Al l  
they needed was a l i tde love . . .  

SANDRINE VEYSSET 

1 967'de Avignon'da doğdu. 
Eğitimini Montpellier'de 
tamamladıktan sonra, çeşitli 
filmlerde sahne dekorcusu ve 
aksesuarcı olarak çalıştı. 
1 99 1  'de ilk filmi "Y'aura t'il de 
la neige a Noel? 1 Noel'de 
Kar Yağacak mı?"yı yazmaya 
başladı. Bu film beş yıl sonra 
beklenmedik bir başarıya 
ulaştı. VICTOR . . .  ÇOK 
GEÇ OLDUGUNDA ( 1 998) 
yazıp yönettiği ikinci konulu 
fılmdir. 

Born in ı 967 in Avignon. After 
complet ing her studies in  
Montpellier, she worked i n  
differem films making set 
design and accessories. In ı 99 ı 
she started ro write her first 
fearure film "Y'aura t ' i l  de la 
neige a NoeP", which has 
become a surprising success five 
years later. V ICTOR . .  
PENDANT QU'IL EST TROP 
T ARD ( 1 998) is the second 
feature fi l m  she wrote and 

Filmleri 
Filmography 

1 996 Y'aura t'il de la neige a Noel? 
Noel'de Kar Yagacak mı? 

1 998 Victor . . .  pe.ıdmıt qu'il est 
trop tard 
Victor . . .  Çok Geç 
Oldugunda 
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DANiMARKA DENMARK 

ŞÖLEN 
FESTEN 

THE CELEBRATION - DOGMA I 
Yönetmen Director: Thomas Vinterberg 
Senaryo Screen play: Thomas Vinterberg & 
Morgem R11kov Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Anthony Dod Ma nt/e 
Kurgu Ediıing: Valdis Oskarsdottir Müzik 
Music: Lars Bo jensen Oyuncular Cast: 
U/rich Thomseıı. Heıming i\loritzen, Thomas Bo 
Larsen, Paprika Steen, Birthe Neumamı, Trine 
Dyrholm Yapımcı Producer: Birgiffe Ha/d 
Yapı m Production Co.: Nimbm Film ApS, 
Ryesgade I06A, 2t.v., DK 2100 Copenhageıı, 
DENMARK; Pho11e: 45 3 5  26 1 I 10; Fax: 
45 3 5  26 I 1 82 Dünya Hakları Exporı 
Agenı: Christa Saredi, Sıaffelstrasse 8, Z11rich, 
CH 8045, SIYI/TZERLAND; Phone: 4 1  1 
201 1 1 5 1 ; Fax: 4 1 1 20 1 1 1 52 

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 /08' 

• Bir yaz günü. Kırsal kesimdeki 
bir malikanede, her yıl yapılan bir 
şölenin hazırlıkları sürmektedir. 
Malikanenin sahibi ve ailenin reisi 
Helge Klingenfelt, altınışıncı 
yaşgününü kutlayacaktır. 
Konuklar gelir ve tabii ki 
aralarında aile bireyleri de vardır: 
oğulları Christian ve Michael ile 
kızı Helene. Aile reisi en büyük 
çocuğunu çalışma odasına çağırır 
ve ondan, kısa süre önce ölen ikiz 
kızkardeşi Linda üzerine bir anma 
konuşması yapmasını ister. Eşi ve 
çocuklarıyla gelen, ailenin en genç 
çocuğu Michael, asl ında şölene 
davet edilmemiştir; çünkü 
kızkardeşin in cenazesine 
gitmemiş, babası da onu bu hatası 
için cezalandırmak istemiştir. Her 
şey hazırlanır, konuklar masaya 
oturur. Christian konuşmasını 
yapmak için ayağa kalktığında, 
kimsenin olacaklar hakkında en 
ufak bir fikri yoktur. Ama çok 
geçmeden, hepsi bunun asla 
unutamayacakları bir gece 
olduğunu farkederler . . .  

Şimdiye kadar ülkesi s ınırları 
dışında pek tanınmayan Thomas 
Vinterberg, kendi yurdunda 
uzunca süredir bir "harika çocuk" 
olarak kabul edil iyor. ŞÖLEN ise 
onun ikinci uzun metraj lı çalışması 
ve Lars von Trier, Vinterberg ve 
Danimarkah iki diğer yönetmenin 
"bireyci", "kozmetik" ve 
"yapmacık" filmiere karşı bir 
"kurtuluş hareketi" olarak 
kurduğu grup Dogma 95 ruhuyla 

çekilen ilk fi lm. Dört yıl önce 
hazırladıkları, Dogma 95 gibi iddialı 
bir isim taşıyan bu manifesto, 
amacının günümüz 
sinemacılığındaki eği limiere karşı 
çıkmak olduğunu ilan ediyor ve 
özellikle de filmin bir göz boyama 
aracı olarak kullanılmasına 
başkaldırıyordu. Her üyenin 1 O 
maddelik bir namus andı içmesi 
gerekiyordu. Katı kurallar, 
yönetmenlerin sadece gerçek 
mekanda çekim yapmalarını 
öngörüyor; fon müziğini yasaklıyor; 
kameraların el kamerası olmasında 
ısrar ediyor; filmierin renkli 
çekilmesini şart koşuyor; fi lmlerde 
cinayeti ve silah kullanılmasını 
dış lıyor; janr filmlerini yasaklıyor; 
ve son olarak da yönetmenin 
adının geçmemesi konusunda ısrar 
ediyordu. 

• Ir's a summer day. Ar a 
counrryside manor an annual feasr 
is be ing prepared. Owner of che 
manor and family parriarch Helge 
Klingenfelr is celebrating his 
sixrierh birthday. The guests are 
arriving and among rhem of course, 
members of the fami ly - his sons 
Christian and Michael and his 
daughrer Helene. The family 
parriarch calls his fırsr-born ro his 
study and asks him ro make a li etle 
commemorarion speech abour his 
rwin sister Li nda who has died 
recenrly. Michael, che youngesr, has 
arrived wirh his wife and chi ldren 
wirhour having been invired - he 
d id not go ro his sisrer's funeral and 

his farher meanr ro punish him for 
his error. Everyrhing is ready, che 
guests sit down ar the cable. No one 
has any inkling of whar is ro 
happen when Christian srands up ro 
give his speech.  Bur they soon 
realize that this is a nighr they will 
never forger . . .  

Thomas Vinrerberg, unril now a 
relarively unknown enriry offshore, 
has long been acknowledged as a 
ki nd of "wunderkind" in his 
homeland. FESTEN is only his 
second fearure work and ir is che 
fırsr film made in the spirir of che 
group Dogma 95 , esrablished by 
Lars von Trier, Vinrerberg and rwo 
other Danish d irectors as an "acr of 
salvarion" againsr " individual isr", 
"cosmeric" and " i l lusive" fı lms. 
Four years ago they issued a 
manifesro, which bore the 
challenging name of Dogma 95. The 
manifesro declared as irs ai m a  
counrering of rendene i es in presem
day filmmaking and rebelled, in 
parricular, againsr film as an illusion. 
Ir put forward a 1 0  poinr vow of 
chasriry ro which all parcici paring 
members m use adhere. The serice 
rules confıned che directors ro 
fi lming on locarion only; imposed a 
ban on background music; insisred 
that cameras musr be hand-held; 
demanded films ro be shor in color; 
precluded in che acrion murder and 
the use of weapons; banned genre 
movies as such; and finally insisred 
that the director must remain 
uncredired. 

THOMAS VINTERBERG 

19 Mayıs 1 969'da Kopenhag'da 
doğdu. Sinema eğitimini "Sidste 
Omgang 1 Son Raund" adlı 
çalışmas_ıyla tamamladı. Bu film, 
Münih Oğrenci Festivali'nde 
ödül aldı ve 1 984'teki Öğrenci 
Oscarları'na aday gösterildi. 
Aynı yıl TV filmi "Siaget Paa 
Tasken" ile birçok fesrivalde 
ödüller alan kısa filmi 
"Drengen der Gik Banglens 1 
Geriye Doğru Yürüyen 
Çocuk"u yönetti. "De Stoerste 
Helte 1 En Büyük Kahraman" 
ilk uzun metrajlı filmiydi. 
ŞÖLEN, 1 998' de S 1 .  
Uluslararası Cannes Film 
Festivali'nde yarışma bölümüne 
seçildi ve Jüri Özel Ödülü'nü 
paylaştı. 

Born on 1 9  May 1 969, i n  
Copenhagen. H e  finished his 
film school studies wirh che fi lm 
"Sidsre Omgang 1 The Lasr 
Round", which was awarded a 
prize ar rhe Srudenr's Fesrival in 
Munich and nominared for rhe 
Srudenr's Oscar in 1 984. That 
same year he made rhe TV fil m  
"Siager Paa Tasken" and rhe 
shorr fi lm "Drengen der Gik 
Banglens 1 The Boy who 
Walked Backwards", which won 
awards ar many fesrivals. "De 
Sroersre Hel re 1 The G rearesr 
Hero" was his firsr fearure fi lm.  
FESTEN was selecred as  a 
comperirion enrry ar rhe 5 l sr 
Inrernarional Film Festival i n  
Cannes, 1 998, where ir  won rhe 
Special J ury Prize ex aequo. 
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TENiN AL TlN DA 
UNDER THE SKIN 
Yönetmen Direcror: Cari ne Ad/er 
Senaryo Screen play: Carine Ad/er 
Görüntü Yön. Cinematography: Barry 
Ackroyd Kurgu Editing: Ewa).Lind Müzik 
Music: MaJiive A ttack & The A/O()f 
Oyuncular Cast: Samantha Morton, Claire 
RmhbrO()k. Rita Tushingham Yapımcı 
Producer: Kate Ogbom Yapı m Production 
Co.: BFI, 21 Stephen Street, London Wl P 
2LN, ENGLAND; Pho11e: 44 1 7 1  255 1 4  
44; Fax: 4 4  1 7 1 580 58 30; Channel Four 
Television: Strange Dog Prodrmion; Rouge Films 
Dünya Hakları Exporr Agent: BFI, 2 1  
Stephen Street. London \'(/ /  P 2LN, 
ENGLAND; Phom: 44 1 7 1  255 14 44; Fax: 
44 1 7 1  580 58 30 

1 997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85' 

• Iris ve Rose, annelerinin sevgisi 
için her zaman rekabet halinde 
olmuşlardır. O kanserden 
öldüğünde, Iris 24 yaşındaki, evli, 
hamile ve başarı l ı  abiasının öteden 
beri annesinin gözbebeği olduğuna 
kanaat getirmiştir. 1 9  yaşındaki 
pervasız Iris, üzüntü duyamadığını 
farkeder. Işini bırakır ve annesinin 
suni kürk ceketi ve kanserin bir 
zorunluluk haline getirdiği 
peruğuyla dolaşmaya başlar. Bir 
şeyler hissetme çabasıyla, kendine 
zarar verici bir cinsel tatmin 
arayışına koyulup giderek daha 
korkutucu ve küçük düşürücü bir 
hal alan i l işkilere girer. Sonunda, 
Rose'a geri döner. Ama onun 
annelerinin en sevdiği ve Rose'un 
kaybolduğunu söylediği yüzüğünü 
taktığın ı  görünce, ablasına 
acımasızca saldırır . . .  

TENIN AL TlN DA, kadınların 
üzerine odaklanan, aile içi i l işkiler 
ve aile psikolojisi üzerine dinamik 
ve büyüleyici bir fi lm. Yazar
yönetmen Carine Adler, epey 
mesafeli ama çağdaş bir 
gerçekçi likle, keder, arzu, kafa 
karışıkl ığı ve ümitsizlikle s ın ırlara 
sürüklenen genç bir kadının 
etkileyici bir portresini sunuyor. 
Sağlam bir senaryoya sahip olan 
ve yönetmenin aniatımda müthiş 
bir hakimiyet gösterdiği fi lm, 
kahramanı genç kadın adına bir 
sempati, dehşet ve endişe 
karmaşası uyandırıyor. TENIN 
AL Tl NDA'yı çekme fikri Ad ler'ın 
aklına, bir kadının annesiyle olan 
sağlıksız i l işkisini konu alan kısa 
filmi "Fever" üzerinde çalışırken 

gelmiş. "Gayet normal ama kızgın 
olan - çoğu kadın fi lmindeki gibi 
sonunda değil, başında kızgın olan 
- bir karakter istiyordum. Estella 
V. Welldon'a (bir adli psikolog) 
göre, erkekler kızgınl ıklarını 
banka soymak, kadın lara bir 
şeyler yapmak gibi  yollarla dışa 
vururken, kadınlar kızgınl ıklarını 
içlerinde tutuyor ve bunlar 
oburluk, iştahsızl ı k, kendine zarar 
verme ve her önüne gelenle 
düşüp kalkma biçiminde ortaya 
çıkıyor. Bu yüzden, dramatik olan, 
karmaşık  bir karakter elde 
edebilmek için böyle bir şeyler 
kullanınam gerekiyordu. Genç 
kızın kızgınlığı, üzüntüsü ve cinsel 
davranışı arasındaki bağlantın ın 
açık  olması için, annesi ölür 
ölmez biriyle cinsel i l işkiye 
girmesi gerektiğini bi l iyordum." 
Carine Adler 

• Iris and Rose have always been 
rivals for rheir morher's love. When 
she suddenly dies of cancer, Iris is 
convinced that her 24-year-old 
married, pregnanr and successful 
sister was always her morher's 
favorire. Iris, a reckless 1 9-year-old 
finds herself unable to gri eve. S he 
leaves her job and starts wandering 
around in her morher's fake fur 
jacket and the wig which cancer 
necessitared. In an attempt to feel 
something, Iris embarks on a self
destructive search for sexual 
fulfıl lmenr, in ic iaring encounrers 
that become increas ingly terrifyi ng 
and humiliating. Evenrually, Iris 
fınds her way back to Rose. But 
when she sees that Rose is wearing 

their mother's favorite ring, which 
Rose had said was losr, she attacks 
her sister bitterly . . .  

U DER THE SKIN is a dynamic 
and captivating d rama about family 
relationships and psychology, with 
a focus on women. Directing with a 
rather endistanced but grungy 
realism, wrirer-director Carine 
Ad ler ereares a moving portrait of a 
young woman driven to the brink 
wirh grief, desire, confusion and 
desperarion. Tighrly scripred and 
under a superb d irectorial control 
of rhe narrative, rhe film builds a 
cacophony of symparhy, horror and 
fear for rhe young woman. Adler 
was inspired ro make UNDER 
THE SKlN while she was working 
on her shorr, "Fever", which deals 
with a woman's unhealrhy 
relarionship to her morher. "I 
wanred a characrer who was quite 
normal, bur angry - not angry at 
the end, l i ke in most women's 
fı!ms, bur ar the beginning .  Esrella 
V. Welldon (a forensic 
psychologist) argues rhar while 
men express rheir anger exrernally, 
by robbing banks or doing rhings 
ro women, women express their 
anger inrernally - through bul imia, 
anorexia, self-murilation and 
promiscuiry. So ro make a 
complicared characrer who was 
dramaric, I needed to use 
somerhing l ike this. I knew rhar as 
soon as her morher died, she had to 
pick somebody up for sex, so that 
rhe connecrion berween her anger, 
her grief and her sexual behavior 
was clear." - Cari ne Adler 

CARIN E  ADLER 

Brezilya'da Rio de Janeira'da 
doğdu. Central School of 
Speech and Drama'da ve 
Londra National Film and 
Television School'da eğitim 
gördü. Televizyon için kısa 
filmler ve belgeseller çekti. 
TENIN ALTINDA ( 1 997) 
yönettiği ilk konulu uzun 
metraj l ı  fı lmdir. 

Born in Rio de Janeiro, BraziL 
She was rrained ar rhe Cemral 
School of Speech and Drama and 
rhe arionaJ Fi lm and 
Television School in London. 
She has made shorr fılms and 
documenraries for relevision. 
UNDER THE SKIN ( 1 997) is 
rhe fırsr fearure fil m  she 
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MAFYA'YA KARŞI B iR  KIZ 
DlARIO DI UNA SICILIANAN RIBELLE 

ONE GIRL AGAINST THE MAFIA - DIARY OF A SICILIAN REBEL 
Yönetmen Director: Marco Amenta 
Senaryo Screen play: Marco Amenla 
Görüntü Yön. Cinemarography: Sergio 
Salvali & Marco Ametlla Kurgu Edi ring: 
Thimoly Miller & Xavier Barlhelmıy Müzik 
Music: Mario Modestini Yapımcılar 
Producers: J\ılarco Amenıa & Fiortnt Marrie 
Yapım Producrion Co.: Odima Dünya 
Hakları Exporr Agenr: Eurofilın, Via del 
Pontice!lo. 2 1 ,  90100 Palm11o. ITALY; Phone: 
390 91 6 / 1  4 1  92; Fax: 390 9 1  6 1 2  04 84 

1 997 1 35 ının. 1 Renkli Color 1 56' 

• "Roma, 1 992. Istediğim, 
öldüğümde sadece birkaç kişinin -
adalet mücadelesinde benim 
tara(lmda yer alanlarm - katıldığı bir 
cenaze töreni. Annemin gelmesini 
istemiyorum, ben öldükten sonra 
mezarımı ziyaret etmesini de, asla . . .  " 
Rita Atria kaderini tayin eden bu 
sözleri özel günlüğünün içine 
mühürlemişti. Bu 1 7  yaşındaki 
Sicilyalı kız, Mafya'da "Onurlu 
Adamlar" olan babasının ve 
ağabeyinin öldürülmesinin 
intikamını alma arayışıyla, S Kasım 
1 99 1 'de anti-Mafya hakimini (bir 
kadındı) görmeye gitti. Mafya'yla 
bağlantılı aileler arasında ilk kez bu 
kadar genç bir kadın sessizlik 
yasasını kırıyordu. Annesi ve 
sevgilisi tarafından reddedilen, 
bütün köy tarafından tehdit ve 
afaroz edilen Rita, doğduğu yer 
olan Sicilya'yı terkedip Roma'da 
saklanmak zorunda kaldı. O andan 
itibaren, Rita'nın günleri sayılıydı. 
Sadece dokuz ayı kalmıştı . . .  

Bu etkileyici belgeseli izlemek, 
Rita'nın günlüğünün sayfalarını 
çevirmek gibi. Sicilya'nın tablo 
misali coğrafyasında geçen kadim 
bir trajedi gibi ilerliyor. Evrensel 
bir öykü, baskıya direnmenin, 
kaderiyle mücadele eden insanın 
öyküsü bu. Film, katı güvenlik 
önlemleri nedeniyle yaşamları 
sınırianan kadın hakimiere ve 
başkaldırmış dullara odaklanıyor. 
Tövbe etmiş kadınları, anonim 
tanıkları ve yaşamları Rita'nın 
yaşamına dokunmuş kişileri 

sorguluyor. Bu Sicilyalı Antigene'nin 
dramatik hayatını vurgulayan film, 
hem Mafya'nın içinde olan kadınlar, 
hem de ona karşı savaşan kadınlar 
hakkında bir bakış açısı sunmaya 
çalışıyor. Belgesel, hem bir anma 
hem de bir umut simgesi olmayı 
amaçlıyor. "Rita, yenilmez, başa 
çıkılmaz bir düşmana karşı savaşın 
imkansız olmadığı konusunda bir 
örnek oluşturdu. Onun 
durumunda söz konusu düşman 
Mafya'ydı. Rita bize sıradanlığımızı 
ve uyuşukluğumuzu üstümüzden 
nasıl si lkeleyeceğimizi, bize şiddet 
yoluyla, toplumsal geleneklerle, 
alışkanlıkların sessiz kanunuyla ya 
da ailemizin öyküsüyle dayatılan bir 
kaderi nasıl reddedeceğimizi 
öğretti." - Marco Amenta 

• "Rome, 1 992. W hat 1 real/y want 

when I die is to have a burial ceremony 

with only a few people attending - those 

who took my s ide in the struggle for 

justice. 1 don 't want my mother to come. 

or to vis it my grave fol/owing my death, 

absolutely not . . .  " Rita Acria sealed 
these faceful words i mo the confines 
of her private diary. On November 
5, 1 99 1 ,  this young 1 7-year-old 
Sicilian wenc co see che anci-Mafia 
judge (who was a woman) co seek 
vengeance for the murders of her 
father and brocher, bor h of whom 
had been "Men of Honor" in the 
Mafıa. It was the first time that such 
a young woman from a family linked 
co che Mafıa had broken che code of 
silence. Repudiaced by her morher 
and her boyfriend, threacened and 

ostracized by the entire vil lage, Rita 
was forced co abandan her native 
Sicily and co go i mo hiding in 
Rome. From that moment on, Rita' s 
days were numbered. She had only 
ni ne monchs ro l ive . . .  

Wacching this moving documencary 
is !ike leafıng through che pages of 
Rita's diary. It unfolds like an 
ancienc tragedy set in the 
picturesque landscape ofSicily. It is 
a universal scory, the scory of 
resistance co oppression, che scory of 
man fighting against his destiny. 
The film focuses on the women 
judges whose lives are conscrained by 
rigid securiry measures and on 
widows who have rebelled. lt 
quescions women who have 
repenced, anonymous wicnesses, and 
those whose lives once rouched 
Rita's l ife. Emphasizing the 
dramatic life of this Sicilian 
Ancigone, the film actempts co give 
a perspeccive on boch women wichin 
the Mafia and those fighcing againsc 
ir. The documentary aims co be boch 
a tribute and a symbol ofhope. 
"Through her own example, Rita has 
shown that it is always possible ro 
fight an enemy that seems 
invincible, unassailable, which in her 
case is che Mafıa. Rica ceaches us 
how co shake off our mediocrity and 
indolence, how co refuse a destiny 
which is being imposed on us 
through violence, by social 
convencions, by the silenc laws of 
habit or by the scory of our family." 
Marco Amenca 

MARCO AMENTA 

l l  Agustos 1 970'te Palermo'da 
dogdu. Sicilya'da büyüdü. Önce 
"ll Giornale di Sicilia", sonra da 
başka dergiler için foto
muhabir olarak çalıştı. Ufkunu 
genişletmek amacıyla Paris'e 
taşındı ve orada sinema okudu; 
bu arada da Gamma basın 
ajansı ve çeşitli dergilerde foto
muhabir olarak çalıştı. 
Sinemaya kısa filmlerde 
kameramanl ık ve görüntü 
yönetmenligi yaparak başladı. 
Sonra, biri Bosna çatışmaları 
sırasında (Fransız TV'si için 
"Born in Bosnia 1 Bosna 
Dogumlu"), digeri Küba'da 
(Fransız Rouletabille 95 
ödülünün sahibi "Lettre de 
Cuba 1 Küba Mektubu") iki 
belgesel yönetti. 1 995'te, 
Fransız Gençlik Bakanlıgı'nın 
ödenegi sayesinde, Fransız 
yönetmen Florent Marcie'yle 
birlikte kendi film yapım şirketi 
"Odissea"yı kurdu. 1 996/97'de 
MAFYA'YA KARŞI BIR KIZ'ın 
yapımcılıgını ve yönetmenligini 
üstlendi. 1 992'den bu yana 
Paris'te ve yeni yapım şirketi 
Eurofilm'i kurdugu Palermo'da 
yaşıyor. 

Born in Palermo, on l l  Augusr 
1 970. He has grown up in 
Sicily. He srarred working as a 
phoco-journalist for " I l  Giornale 
di Sicilia", rhen for different 
ltalian magazines. Looking co 
broaden his horizons, he moved 
to Paris where he obrained a 
degree in cinema, following his 
work as a phoro-journalisr for 
Gamma press ageney and 
numerous magazines. In cinema 
he srarred as a ca meraman and 
director of phorography on 
shorr-fı lms. Then he direcred 
rwo documenraries during rhe 
Bosnian conflict ("Born i n  
Bosnia" for French TV), and in 
Cuba ("Lercre de Cuba", winner 
of the French prize Roulerabi l le 
95).  In 1 995,  rhanks co a granr 
from the French Minisrry of 
Yourh, he scarred up, cogecher 
wirh a French direccor Florenr 
Marcie, his own fil m  producrion 
company "Odissea". In 1 996/97 
he produced and direcred ONE 
GIRL AGAINST THE M AFlA. 
Si nce 1 992 he lives in Paris and 
Palermo, where he has just 
founded a new producrion 
company, Eurofılm.  
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TAYVAN-ÇiN-JAPONYA TAIWAN-CHINA-JAPA 

TATLI YOZLAŞMA 
FANG LANG 

SWEET DEGENERATION 
Yönetmen Director: Lin Cherıg-sheng 
Senaryo Screen play: Lin Cherıg-sheng 
Görüntü Yön. Cinemarography: Tsai 
Cheng-hui Kurgu Editing: Chen Po-wen 
Müzik Music: Chang Hong-yee Oyuncular 
Casr: Chen Shiang-chyi, Lee Kang-sheng, Chen 
Shih-hua11g, C hang Pen-yu, Lin Chih-long, 
IAın Da i. Hsiao Chao-yin Yapımcılar 
Producers: Hsu Li-kong & Makoto Veda 
Yapım Producrion Co.: Zoom Hunt 
International Productiom Co .. !OF, No 37, 
Kuang-fu, orth Road. Taipei, TA!\'(! AN: 
Phone: 2 27 6/ 78 79; Fax: 2 27 6/ 68 76; 
NHK, Tokyo, }APAN Dünya Hakları 
Exporr Agenr: Zoom Html International 
Productiom Co., /OF, No 3 7, Kuang-fu, North 
Road, Taipei. TA/\'(! AN; Phone: 2 27 61 78 
79; Fax: 2 27 6 1  68 76 

1 997 1 35 mm. / Renkli Color 1 1 1 8' 

• Chuen-sheng ablasını 
özlemektedir. Ama, bu onun 
sırrıdır. Taipei'de gel inl ik 
tasarımıyla uğraşan Ju-feng de 
kardeşini uzun bir süredir 
görmemiştir. Kocasından 
ayrı ldığından beri çok mutsuzdur 
ve kardeşi yaşamındaki tek 
tesell isidir. Kardeşin in askerl iği 
bittiğinde sabırsız bir şekilde ona 
gelmesini bekler, ama o ortada 
görünmez. Bunun yerine, 
babasından para çalıp Taipei'ye 
gider, parasını şehrin içinde 
dolaşmak için kullanır ve sürekli 
otel değiştirir. Bir evi yoktur, her 
gece yeni bir fahişenin kollarında 
tesel l i  arar, gelmiş geçmiş en iyi 
saksofoncu olma, en azından 
abiasının eski kocası kadar iyi bir 
saksofoncu olma düşleri kurar. 
Ju-feng kardeşini çok 
sevmektedir. Şimdi yalnız olduğu 
için günlerini gündüz düşleri 
kurarak, artık varolmayan 
duyguların tatlı anılarında geçirir. 
Düşünceleri eski bir sevgil isine 
karşı duyduğu gözü kör tutkuya 
ve kardeşine olan özlemine 
yönelir. Diğer taraftan, kardeşi 
oradan oraya dolaşmaya devam 
etmektedir, ta ki şans eseri 
abiasının cep telefonuna sahip 
genç bir fahişeyle karşılaşıncaya 
kadar. Abiası telefonu açar, i lk 
anda kiminle konuştuğunun 
farkına varmamıştır . . .  

• Chuen-sheng longs for his older 
sisrer. Bur, rhar's his secrer. Ju-feng 
who designs wedding dresses in 
Taipei ,  hasn'r seen her brother for a 
very long rime. She has been very 
unhappy si nce she separared from 
her husband and her brorher is her 
only comforr in l ife. When her 
brorher's mi l i rary service comes ro 
an end she wairs imparienrly for 
him ro come ro her, bur he doesn'r 
appear. Instead, he seeals same 
money from rheir farher and then 
makes his way ro Taipei, using his 
funds ro move araund the city, 
consranrly changing his hotel. 
Knowing no home, he seeks 
comforr every nighr in the arms of 
a new prosrirure, dreaming of 
becoming the grearesr saxophone 
player of all r ime - or at least as 
good a player as his  sister's former 
husband. Ju-feng loves her brother. 
Now that she's alone and lonely she 
spends her rime day-dreaming, lost 
in render memories of bygone 
feel ings. Her rhoughrs wander ro 
her bii nd passian for an ex-lover; 
she rhinks abour her miserable 
marriage . . .  and her Janging for her 
brorher. Her sibl ing continues ro 
drift ,  however, unril he winds up 
wirh a young prosrirure who comes 
across his sisrer's mobile phone by 
chance; she picks ir up, not 
realizing for a mornem who she is 
ralking ro . . .  

LIN CHENG-SHENG 

1 959'da, Tayvan'ın 
doğusundaki bir köyde doğdu. 
1 6  yaşında Taipei'ye gitti ve 
fırıncı oldu. 1 986'da, 
yönetmenlik üzerine bir 
atölyede, daha sonra 
evleneceği Ko Su-ching'le 
tanıştı. Onunla birlikte, 
1 990'da, i lk belgeselini yaptı; 
filmi kendi meyva 
bahçelerinden kazandıkları 
parayla finanse etmişlerdi. l ik 
uzun metrajlı filmini 1 996'da 
çekti. Bazen oyuncu olarak da 
çalışmaktadır. 

Born in a viiiage in eastern 
Taiwan in 1 959. He wenr ro 
Taipei at rhe age of 1 6  and 
became a baker. During a 
workshop on directing in 1 986 
he mer Ko Su-ching, who 1arer 
became his wife. They were to 
produce his fırst documenrary 
rogether in 1 990, fınanced wi th 
money raised from rheir own 
frui r  planration. He made his 
fırsr fearure film in 1 996. He 
also works sametimes as an 

F i lmleri 
Fi1mography 
1 990 Chow, Wong, Ah-ha i and 

H is Fo tn· W'ot·kers 
Chow. Wong, Ah-hai ve 
Dört Işçisi 
(documenrary belgesel) 

1 99 1  Murmur ofYouth 
Gençli�in Mırıltısı 
(documenrary belgesel) 

1 992 Ah-Feııg mıd Ah-Ymg 
Ah-Feng ve Ah-Yeng 
(documenrary belgesel) 

1 994 The Family Treamre 
Aile Hazinesi 
(shorr kısa film) 

1 996 A Drifting Life 
Sürüklenen Bir Yaşam 

1 997 Sweet Degmeration 
Tatlı Y azlaşma 
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YUNAN ISTAN GREECE CONSTANTINOS 
ı---:--------------------------------------1 GIANNARIS KENTi N KlYlS lNDAN 
APO TIN AKRI TIS POLIS 

FROM THE EDGE OF THE CITY 
Yönetmen Director: Comtantinos 
Giannaris Senaryo Screenplay: 
Constaminos Gia1maris Görüntü Yön. 
Cinematography: George Argiroiliopoulos 
Kurgu Edi ring: footma Spiliopoulou Müzik 
Music: Akis Daoutis Oyuncular Casr: 
S tathis Papadopoulos. Dimitris Papoulidis. 
C ostas Couianidis. Panagiotis Chartomatsidis. 
Anestis Polychronidis, Nicos Camondos, Stelios 
Tsemboglidis Yapımcılar Producers: 
Dionysis Samiolis & Anastasios Vnsiliou 
Yapım Producrion Co.: Mythos Ltd , 
Plateia Karitsi 6, Athens 105 6 1 .  GREECE: 
Phone: 30 1 644 25 78; Rosebud, H ot Shoı 
Produrtiom, Greek Film C emer Dünya 
Hakları Exporr Agenr: Gı·eek Film Center. 
10, Panepisti111iou Avenue, Athem 1067 1 .  
GREECE: Phone: 30 1 363 45 86; Fax: 30 1 
361 43 36 

1 998 1 3 5 111111. 1 Renkli Color 1 94' 

• Başıboş gezmek, klüplere 
takılmak, genelevlere gitmek, 
şehrin sokaklarında dolanmak, 
ufak tefek hırsızlıklar yapmak, 
Omonia meydanında di lenmek . . .  
Bunlar Karadeniz kıyısından gelen, 
şimdi Atina'nın batısındaki yoksul 
kenar mahallelerden biri olan 
Menidi'de yaşayan, bir grup genç 
Rus kökenli Rum'un, yani 
Pontusluların yaptığı sıradan 
şeylerdir. Birkaç yıl önce 
Kazakistan'dan geldikten sonra, 
liderleri Sasha'nın söylediği gibi, 
Yunan asıllı olmalarına karşın, 
kendi lerin i  bu yeni vatanlarında 
dışianmış hissetmişlerdir. 
Maceraya susamış olan bu 
yetişme çağındaki gençler, 
gözlerin in önünde çekici bir 
biçimde uzanan bu büyük şehre 
kafa tutma cüretini gösterirler. 
Ellerindeki tüm imkanları 
kullan ırlar; hiçbir şeyden 
çekinmezler. Yalnızca Sasha 
büyük bir yüreklilikle şu anda 
olanların geçici olduğunu kabul 
eder: bunu düşlerinin 
gerçekleşmesine yaklaştıracak bir 
ara dönem kabul eder. Onları 
birbirine bağlayan yaşamları, 
değerleri ve kan bağları, kentin 
kıyısından hevesle fethetmeye 
çalıştıkları bu acımasız dünyayla 
kafa kafaya geldiklerinde 
çözülmeye başlar . . .  

• Hanging out, clubbing, cruising 
brothels and the city srreers, petty 
thievery, sol icit ing in Omonia 
square . . .  These are che superfıcial 
elemems which unite the group of 
young Pomioi, Greek Russians 
who originated from the coast of 
the Black Sea, now l iving at 
Menidi, a poor neighborhood on 
the western outskires of Arhens. 
Having arrived from Kazakstan a 
few years earlier, they feel isolared 
in their new homeland, despite the 
fact that - as their leader Sasha says 
- they are Greek descenc 
Adolescents hungry for advemure, 
they dare ro challenge the great 
c i ty that sprawls seductively at 
their feec Using all the means at 
their disposal, they stop at nothing. 
Only Sasha bravely admits to 
himself that wharever happens now 
is merely transiem - a crossing that 
will  take him closer to the 
fulfı llment of his dreams. The i r  
l ives, rheir  values, and the blood 
ties that bind them start ro 
crumble as they collide wirh the 
ruth!ess world which they so 
eagerly seri ve ro conquer from che 
edge of the c i ty . . .  

1 959' da do�du. Keele 
Üniversitesi'nde tarih ve 
ekonomi ö�renimi gördü. Ödül 
kazanan pek çok kısa metraj lı 
film ile belgesel çekti. i lk uzun 
metrajlı fi lmi "Three Steps to 
Heaven 1 Cennete Üç Adım" 
( 1 995) Cannes Film 
Festivali'nde "Yönetmenlerin 
Onbeşi" bölümüne katıldı. 
KENTIN KlYlSlNDAN ( 1 998) 
ikinci uzun metrajlı, konulu 
filmidir. 

Born i n  1 959. He studied 
hiscory and economics at the 
University of Keele. He has 
direcred numerous award-
wi n n ing shorts and 
documencaries. H i s  fırsc feacure 
f ı lm "Three Sceps ro Heaven" 
( 1 995) parricipared in che 
Quinzaine des Realisareurs ar 
the Cannes Film FestivaL 
FROM THE EDGE OF THE 
CITY ( 1 998) is the second 
feacure fılm he direcred. 

Film leri 
Fi lmogcaphy 
1 987 jean Genel is Dead 

Jean Gen ec Öldü 
(shorr kısa film) 

1 989 Trojıms Truvalılar 
(documenrary belgesel film) 

1 990 A Desperale Vitality 
Çaresiz Bir Canlılık 
(shorr documenrary 
kısa belgesel film) 

1 99 1  Caught Looking 
Bakarken Yakalanmış 
(shorr kısa film) 

1 994 A Place i u the Sım 
Güneşte Bir Yer 
(short kısa film) 

1 995 Three Steps to Hea·veıı 
Cennete Üç Adım 

1 998 F1·om the Ed ge of the C ity 
Kentin Kıyısından 
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AVUSTRALYA A STRALIA ROLF DE HEER 

ŞARKI M LA DANS ET 
DANCE ME TO MY SONG 
Yönetmen Direcıor: Rolf de Heer 
Senaryo Screen play: Heather Roıe. 
Frederick Stahl & Ro/f de Heer Görüntü 
Yön. Cinemaıography: Tony Clark Kurgu 
Editing: Tania ehfiU! Müzik Music: 

4 Mayıs 1 9S I 'de Hollanda'da, 
Heemserk'te do�du. 
Avustralya vatandaşıdır. 
Avustralya Sinema ve --------------------� Televizyon Okulu'nu bitirdi ve 

Graham Tardi/Oyuncular Cast: Hearher 
Roıe.joey Kmnedy, john Brrmıpton. Rena Owen. 
Phil Macpherıon. Danny Cowie.s Yapımcılar 
Producers: Dommico Pr{)(acci & Girmppe 
Pederıoli Yapım Production Co.: Verrigo 
Prodrmiom, 3 Billler Drive, Hmdan SA 5014, 
A USTRALIA; Phone: 61 8 83 48 93 82: 
Fax: 61 8 83 48 93 47 Dünya Hakları 
Export Agent: lntra Film.ı, Via E. 1\faırfredi, 
1 5 .  00197 Rome, IT AL\': Phone: 390 6 807 
71 3 7: Fax: 390 6 807 6/ 56 

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 102' 

• Jul ia'nın sempatik lezbiyen 
kızkardeşi Rix, kardeşinin 
ihtiyaçlarını yerine getirebilecek 
bir konumda değildir. Onun 
yerine Jul ia, onu bir "spastik" 
olarak adlandıran, tuvalette 
bırakıp giden, tekerlekli 
sandalyesinin tekerleklerini kilitli 
bırakan ve bununla da yetinmeyip 
erkek arkadaşlarıyla i l işkilerini 
izlemeye zorlayarak Jul ia'ya 
işkence eden istismarcı ve asabi 
bakıcı Madelaine'e bağl ıdır. Bu 
durum Jul ia tekerlekli 
sandalyesiyle Eddie'ye tosladıktan 
sonra başka bir doğrultuya 
yönelir, Eddie ve Jul ia arkadaş 
olurlar. Ama Jul ia sadece 
birliktelik değil, aşk ve seks de 
ister, ayrıca Madelaine onu 
kıskanmaya başlamıştır . . .  

"Kahrolası bir tekerlekli 
iskemieye kısıl ıp kalmışsan, bir ses 
cihazı kullanmadan 
konuşamıyorsan ve bakıcının 
kendisi hariç hiçbir şey umurunda 
değilse ne yaparsın? Sürekli 
öylece oturursun. Sanırım, 
kendinle konuşarak. Hoşlandığın 
bir erkek çıktığında, sana bakan 
kişi de ondan hoşlanırsa ve o 
kaltak, sadece kahrolası bir 
spastik olmadığı için, onu gözünün 
önünde senden çalarsa, ne 
yaparsın? Tabii ki onu yeniden 
elde etmeye çalışırsın." Bunlar, 
ŞARKIMLA DANS ETin sıradışı 
kahramanı Julia'nın sözleri. O 
bunları sadece düşünüyor. 
Kollarının ve bacakların ın 
titremesine yol açan beyinsel 
rahatsızlığından dolayı 

konuşamıyor; sahip olduğu tek 
ses ise bir synthesizer'ın ürettiği .  
Ju l ia hayali bir karakter, ama onu 
canlandıran Heather Rose gerçek; 
tekerlekli sandalyeden ses 
synthesizer' ına kadar. Rose, 
öykünün yazımına katkıda 
bulunmuş ve bütün hikaye, ciddi 
şekilde özürlü biri olarak kendi 
deneyimleri üzerine kurulu. 
Yürek parçalayan dürüst 
performansı, bu dramayı 
gerçekten benzersiz bir sinema 
yapıtına dönüştürüyor. 
ŞARKIMLA DANS ET hazmı belki 
zor ama unutulması imkansız bir 
fi lm. 

• Jul ia's symparheric lesbian sister 
Rix is  nor in a posirion ro rake care 
of her s ibl ing's needs. Insread , Julia 
depends on an abusive, shorr
rempered careraker Madelaine, who 
ca lls J ulia a "spasric", abandons her 
on rhe roiler, leaves rhe wheels 
locked on the wheelchair, and 
devises furrher rormenr by forcing 
Julia ro warch her inr imacies wirh a 
parade of boyfriends. This parrern 
heads in a differenr direcrion afrer 
Julia bumps her wheelchair inro 
Eddie, who becomes her 
companion. Bur Jul ia wanrs love 
and sex, nor jusr companionship 
and Madelaine is jealous . . .  

"Whar do you do when you're 
sruck in a fucking wheelchair and 
you can'r ralk excepr using a voice 
machine and your careraker doesn'r 
give a sh ir for anyrhing excepr 
herselfi Sir round a loc. I suppose, 
ralking ro yourself. Whar do you 

1 984'te bir çocuk filmi olan 
"Tail of a Tiger 1 Kaplanın 
Kuyru�u"nda ilk kez 
yönetmenlik yaptı. Bunun 
ardından, ona Hollywood'da 
yönetmenlik yapması için 
teklifler gelmesini sa�layan, 
ama Avustralya dışında pek 
görülmeyen "lncident at 
Raven's Gate 1 Raven's Gate 
Olayı"nı gerçekleştirdi. 
Avustralya'da kalıp 1 990'da, 
başrolünü ünlü caz trompetçisi 
Miles Davis'in oynadı�ı 
"Dingo"yu çekti. Daha sonra 
"Bad Boy Bubby 1 Kötü Çocuk 
Bobby"yi ( 1 993), "Epsilon"u 
( 1 995) ve dünyanın birçok 
yerindeki festivallerde ödüller 
alan "The Quiet Room 1 Sessiz 
Oda"yı ( 1 986) yönetti. 

......__.,___,'-i ŞARKI MLA DANS ET ( 1 998) 

do when a man rurns up and you 
fancy him excepr rhe person caring 
for you fancies him roo, and sreals 
him from under your nose, rhe 
birch, cause she's nor a fucking 
spasric' You rry and sreal him 
back, of course. "  These are rhe 
words of Jul ia, rhe s ingular heroine 
of DANCE ME TO MY SO G. 
She only rhinks rhem. She can'r 
speak rhem si  nce she suffers from 
cerebral palsy and rhe only voice 
she has is  rhe one produced by a 
synrhesizec. J ulia is fıcrional b ur 
Hearher Rose, who plays her, 
complere wirh wheelchair and voice 
synrhesizer, is  real, and rhe srory 
she co-wrore is based on her own 
experiences as a severly-disabled 
person. Her harrowingly honesr 
performance is precisely whar l i frs 
rhe drama inro rhe realm of 
genuinely unique cinema. DANCE 
ME TO MY SO G is a film hard 
ro swallow bur impossible ro 
for gee. 

son fılmidir. 

Born on 4 May 1 95 1  in 
Heemserk, Nerherlands. He is 
an Ausrralian citizen. He 
graduared from the Ausrralian 
Fi lm and Television chool and 
made his direcrorial debut in 
1 984 wirh a children's fi lm,  
"Tail of a Tiger". He fol lowed 
that wirh "Incidenr ar Raven's 
Gare" ( 1 987), which earned him 
offers ro direct i n  Hollywood 
bur was largely unseen outside 
of Ausrralia. He remained in 
Ausrralia ro direct "Di ngo" in 
l 990, which had the famous jazz 
rrumperer Miles Davis in the 
lead role. He rhen directed "Bad 
Boy Bubby" ( 1 993), "Epsilon" 
( 1 995) and "The Quier Room" 
(I 986), which won prizes ar 
fesrivals around the world. 
DA CE ME TO MY SO G 
( 1 998) is his lasr fil m .  
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IRAN IRA ABOLFAZL JALILI 

TOZU N DANSI 1 957'de Iran'da do�du. 
1 979'dan beri Iran televizyonu 

RAGHS E KHAK için belgeseller çekmektedir. 
1------------------------------------------ı Yaptı�ı I S'i aşkın film, özellikle 

de Venedik ve Nantes 
DANCE OF THE DUST Festival leri'nde ödül alan "Det 

Yönetmen Director: Abolfazljalili 
Senaryo Screen play: Abo/fazl }ali/i 
Görüntü Yön. Cinemacography: Aua 
Hayati Kurgu Editing: Abolfazljalili 
Müzik Music: Nezamoodin Kia'ie 
Oyuncular Cast: Mahmood Khosravi, Lim11a 
Rahi Yapımcı Producer: Mohammad 
Mehdi Dadg11 Yapım Producrion Co.: CM/ 
C ima Media 1 Illemat i ona/, 64, Hedayat St. , 
Yt�khchal Ave. , 1 9497 Tehran, IRAN; Phone: 
98 2 1  254 80 32; Fax: 98 2 1  255 1 9  14 
Dünya Hakları Exporr Agenr: CM/ C ima 
Media International, 64, Hedayat St . .  
Yakhcht�l Ave. , 1 9497 Tehran, IRAN; Phone: 
98 2 1 254 80 32: Fax: 98 2 1 255 1 9  14 

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 73 ' 

• 1 1 yaşındaki Llia, Iran'ın ıssız 
bir yöresinde, yarı el yapımı 
tuğlalar üreten bir taş ocağında 
çalışmaktadır. Oğlan kulağında 
çın layan sesler yüzünden 
uyuyamamakta, onları kovmak 
için etrafı saran çorak çölde 
koşup durmaktadır. Bir gün, 
Limua'yla tanışır. Onun yaşında 
bir kız olan Limua, küçük işçi 
topluluğuna mevsimlik işçi olan 
annesiyle birl ikte katı lmıştır. I ki 
çocuk arasında sessiz bir i l işki 
vardır: her şey bakışlarında ve 
gülüşlerindedir. Bir gün, Limua 
el inin izini çıkardığı bir tuğlayı 
Llia'ya verir, daha sonra da onu 
bir kuyunun içine atar. Bu gizemli, 
bi l inçli davranış belki de Llia'nın 
ruhsal huzuruna yeniden 
kavuşmasını sağlayacaktır. Gelen 
yağmurlar, çalışma mevsiminin 
sonunu haber verirler. Işçiler 
gitmeye ve Llia'yı yalnızlığıyla 
başbaşa bırakmaya hazırlanırlar, 
bunların arasında Limua ve annesi 
de vardır . . .  

TOZUN DANSI i le yazar
yönetmen Jali l i , ıssız, rüzgarlı 
topraklarda kaybolmuş bir işçi 
topluluğundaki bir çocuğun 
kaderini anlatırken, bize 
çocukluğun taviz vermez bir 
portresini sunuyor. Filmde iki ayrı 
sinemasal yaklaşım ustal ıkla 
birbirine yedirilmiş: bir tür yalın 
belgesel i le şiirsel bir vizyon. 
"Bazen duyduğum, bazen de 
hissettiğim rüzgarın ulumasının 
gerisinde her zaman bir yara 

olduğu düşüncesi, doğduğurndan 
beri zihnimde yer etmiştir. Bu 
bana her zaman acı vermiştir: 
Bazen soluğumu keser, ama 
bazen de beni o kadar canlandırır 
ki rüzgarı takip etmek için 
koşmayı isterim. Bu işe girişmeye, 
bu arayışa çıkmaya, kendimi 
ruhsal olarak boşlukta ve son 
derece ümitsiz hissederken karar 
verdim . . .  Bu film le, istediğimi 
elde ettim. Çünkü sevgiyle, 
sadakatle, ihtiyaçla, masumiyetle, 
adanmışlıkla ve farklı ulusların 
barış içinde yaşamasıyla dolu bir 
arayıştı bu. TOZUN DANS I'nda, 
dışarıda aradığım şeyin aslında 
içimde bulunduğunu anladım." -
Abolfazl Jali l i 

• l l -year-old Llia works in a 
quarry which produces semi
handmade bricks in an isolared 
region of I ran. Haunted by voices 
which prevenr him sleeping, he 
goes runni ng in rhe surrounding 
arid deserr ro exorcise rhem. One 
day, he meers Limua, a g i r! of his 
own age, who has joined rhe smail 
working community with her 
morher, who is a seasonal worker. 
The rwo children have a si lent 
relationship: everything is  in  rhei r 
looks and smi les. One day, Limua 
pms her handprinr on a brick 
which she hands to Llia and which 
she then rhrows into a wel l .  This 
mysterious, deliberare gesture will  
perhaps help Llia recover his peace 
of mi nd. The rains arrive, 
signall ing rhe end of rhe working 

season. The workers, i ncluding 
Limua and her morher, prepare 
rheir deparrure, leaving Llia to his 
soli rude . . .  

Wirh DANCE OF THE DUST, 
wrirer-direcror )al i l i  gives us an 
uncompromising porrrair of 
chi ldhood, regisrering rhe fare of 
rhis young boy in a worker's 
communiry losr in a barren, wind
swepr !and. The fi lm is a masrerly 
blend of rwo cinemaric aı proaches: 
a ki nd of raw documenrary and a 
poeric vision. "The rhoughr rhar 
rhere is always a wound in rhe 
howling of rhe w i nd, which I 
somerimes hear and somerimes feel 
has been wirh me ever since I was 
born. Ir has always given me pain: 
which somerimes leaves me 
wordless, bur which also ar rimes 
makes me so exhi larared rhar I long 
ro keep running ro fol low rhe 
wind.  I decided ro do rhis, ro 
embark on rhis quesr, when I was 
feel ing spirirually adrifr and rather 
hopeless . . .  Wirh rhis fi lm, I 
achieved whar I wanred. Because i r  
was a quesr ful l  of love, fairh, 
freedom, need, innocence, 
devorion, and differenr nations 
l iving in peace. In DANCE OF 
THE DUST, I found our rhar whar 
I was searching for ourside, exisr 
only wirbin myself." - Abolfazl 
]al i l  i 

Yani Dokhtar 1 Det Yani Kız" 
( 1 994), yetenekli bir sinemacı 
olarak adını duyurmasını 
sa�ladı. Yönetmen bu filmde, 
nedeni bilinmeyen bir felçten 
muzdarip bir kızın öyküsüyle 
Iran Cumhuriyeti'nin farklı 
yüzlerini gösteriyordu. 1 996'da 
yaptı�ı "Yek Dastan-e Vaghe'i 1 
Gerçek Bir Oykü", filminde 
oynaması için seçti�i çocu�un 
ciddi sorunları oldu�unu 
farkeden bir sinemacıdan 
sözeder. Bu verimli 
yönetmenin bu yıl çekti�i di�er 
film olan "Don", do�um belgesi 
bulunmayan ve bu yüzden de iş 
bulması mümkün olmayan bir 
çocu�un çekti�i acıları 
anlatmaktadır. 

Born in 1957 in  Iran. He has 
been making documenraries for 
Iranian relevision since 1 979. 
He has over 1 5  films ro his 
credir ,  which have confirmed his 
repurarion as a ralenred 
filmmaker, parricularly "Der 
Yani Dokhrar 1 Der Means Girl" 
( 1 994) which w on prizes ar che 
V en ice and Nanres Fesrivals. 
Through che story of a young 
gir! suffering an unexplained 
paralysis, rhe filmmaker shows 
the many faces of che Republ i c 
of I ran. Made in 1 996, "Yek 
Dasran-e Vaghe'i 1 A True 
Srory" features a filmmaker who 
soon real ises rhar rhe child he's 
chosen ro acr in his fi lm has 
serious problems. The prol ific 
director also made anorher 
fearure film this year, "Don", 
recounring rhe sufferings of a 
child wirhour a birrh cerrificare, 
which makes ir impossible for 
him to ger a job. 

Filmleri 
Filmography 

1 98 1  Dakeh-Daran-e Tehrau 
Tahran'ın lşportacıları 

1 982 Movaıeb Bash! Dikkat Et! 
1 983 Milad Doj!um 
1 985 Bahar Ilkbahar 
1 987 Gal 
1 994 Del Yani Dokhtt1r 

Det Yani Kız 
1 996 Yek Dasimı-e Vaghe'i 

Gerçek Bir Öykü 
1 998 Raghs-e K hak Tozu n Dan sı 

Don 
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BURKiNA FASO-FRANSA BURKINA FASO-FRANCE 

BUUD-YAM 
Yönetmen Director: Gasto11)ean-Marie 
Kabore Senaryo Screen play: Gasto11 jean
Marie Kabare Görüntü Yön. 
Cinematography:Jean-Noe/ Ferragut 
Kurgu Editing: Didier Ra11z & Marie-jeanne 
Kanyola Müzik Music: Michel Porta/ 
Oyuncular Cast: Serge Ya11ogo, Anıssatou 
Maiga, Severine Oueddm1da Yapımcı 
Producer: Bertra11d Kabort & Brmıo Hodebert 
Yapım Production Co.: Cinecom 
Productio11, O 1 BP 27 3 1  Ouagadougou, 
B URKINA FASO; Phone: 226 3 1  36 23: 
Fax: 226 3 1  36 24; Caroline Prod FRANCE 
Dünya Hakları Export Agenr: 
Mainstream, 34 rue Poncelet. 7 501 7 Paris, 
FRANCE; Pho11e: 33 1 44 40 05 55; Fax: 33 
1 4 7  63 07 62 

1 997 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 97' 

• Zaman: 1 9. Yüzyı l ' ın başı; yer: 
Afrika kıtasının Niger nehri 
kıvrımlarının en içlerindeki 
bölgesi. Bu, bi l inmeyen bir 
hastal ığa yakalanmış olan 
kızkardeşi Pughneere'yi tedavi 
edebilecek bir şifacı bulmak için 
beklemediği bir yolculuğa çıkan 
Wend-Kuuni adındaki genç 
adamın öyküsüdür . . .  

BUUD-YAM, bir halk masalı gibi, 
çocuklukla, gençlikle ve belli bir 
kimlik arayışıyla ilgileniyor. Ama, 
bunun da ötesinde, dünyayı ve 
insanoğlunu yaratan ve yıkan 
büyük yaşamsal sorularla da 
uğraşıyor: kendinden farklı 
olanları kabul etme, hoşgörü ve 
diyalog, ya da başkalarından 
korkma, güvensizl ik, 
hoşgörüsüzlük ve dışlanma. "Bu 
fılmin senaryosunu yazmaya 
1 990'da başladım. Baştan beri 
BUUD-YAM'ın gücünü ve 
önemini geleneksel Afrika halk 
masalından almasını istedim, 
yazarken ve yönetirken önceki 
fılmlerim "Wend-Kuuni" ve 
"Rabi"dekilerle aynı tercih 
haklarını kullandım. Bu yolla, 
topraklarıının geleneksel halk 
masalı ve s inema gibi iki aniatı 
şekli arasında, iki tarafın ' 

birbirlerini zenginleştirdiği bir 
diyalog kurmaya yönelik 
yöntemimi devam ettirmeye 
çalıştım. Yazdıkça öykümün 
efsanevi boyutu ortaya çıkmaya 
başladı ve BUUD-YAM'ın öyküsü 
kendini büyük bir kimlik 
arayışında bulan bir karakterin 
rüştünü ispat ayinine dönüştü. 
Beni yönlendiren motivasyonum 

böyle şeki l lendi. Bu yeni fılmde 
bulduğumuz karakterlerin daha 
önceki duyguların ı  ve anıların ı  öne 
çıkarmak için i lk uzun metraj lı 
fılmim "Wend-Kuuni"den bazı 
sahneler kul landım. Fi lmin sonu 
açık, tıpkı masallarda olduğu gibi. 
Karakterlerim bir gün 
yolculuklarında onlara katı lmak 
için beni yine elimden tutacaklar 
mı acaba?" -
Gaston Jean-Marie Kabere 

• The rime is  rhe early 1 9rh 
cenrury, rhe place, rhe African 
conrinenr deep in rhe !oop of rhe 

ri ver iger. This is rhe srory of a 
young man named Wend-Kuuni,  
who sers off on an unpredicrable 
journey in search of a healer ro rrear 
his sisrer Pughneere, who is  
serieken wirh an unknown i l lness . .  

In rhe manner of a folk rale, 
BUUD-YAM deals primarily wir h 
childhood, yourh and a cerrain 
guesr for idenriry. Bur, beyond 
rhar, ir rackles rhe big guesrions of 
l ife, rhose rhar make or undo rhe 
world and mankind: rhe acceprance 
of rhose d ifferenr from oneself, 
rolerance and dialogue, or rhe fear 
of orhers, disrrusr, inrolerance and 
exclusion. " I  began wriring rhe 
script for this fi lm in 1 990. From 
rhe starr, I wanred the srory of 
BUUD-YAM ro draw its power 
and prominence from the very art 
of the tradirional African fo! k ral e, 
using rhe same oprions in  wriring 
and direcrion as in my previous 
films, "Wend-Kuuni "  and "Rabi". 
In rhis way I sougbr ro pursue my 
method of crearing murually 

enriching dialogue berween rwo 
forms of narrative, rhe cradirionaJ 
fo lk ral e of my homeland and rhe 
cinema. As I wrore, rhe myrhical 
dimension of my srory began ro 
emerge, and BUUD-YAM's srory 
became the ri res of passage of a 
characrer who finds himself in an 
ulrimare guesr for idenriry. This 
was how my guiding morivarion 
cook form. I inrroduced some 
scenes from my firsr fearure, 
"Wend-Kuuni" ,  ro bring our rhe 
ersrwh ile feelings and recollecrions 
of rbe clıaracrers rhar w e fi nd i n 
rhis new fi lm. The ending is open, 
! ike a folk rale. Wil l  my characrers 
again rake me by rlıe hand some 
day ro join rhem on rlıeir voyageJ"  
- Gasron Jean-Marie Kabore 

GASTON JEAN-MARIE 
KAB ORE 

1 95 1  'de Burkina Faso'da 
doğdu. Sorbonne'dan mezun 
olduktan sonra, Paris'te 
ESEC'te sinema öğrenimi 
gördü. 1 977'den 1 98 1  'e kadar 
Burkina Faso Kültür ve 
Enformasyon Bakanlığı'nda 
teknik danışman olarak görev 
yaptı. 1 988'e dek Burkina Faso 
Ulusal Sinema Merkezi'nin 
yöneticisiydi. 1 977- 1 986 
arasında Ouagadougou'daki 
Afrika Sinema Eğitimi 
Ensitüsü'nde ders verdi. 
1 978'den beri Ouagadougou 
Panafrikan Film Festivali 
organizasyon komitesinin 
üyesidir. Halen ülkesindeki 
birçok önemli kurumda görev 
yapmaktadır. Filmleri birçok 
uluslararası fesrivalde 
gösterilmiş ve ödüller 
kazanmıştır. 

Born in 1 9 5 1  in  Burkina Faso. 
Afrer graduaring from Sorbonne, 
he srudied film in  ESEC, Paris. 
From 1 977- 1 98 1 he served as 
rechnical advisor of cinema in 
che Minisrry of Culrure and 
Information of Burkina Faso. He 
has been direcror of arianal 
Film Cenrre of Burkina Faso 
unril up ro 1 988. From 1 977-
l 986 he raught ar rhe lnsri rure 
of African Film Studies in 
Ouagadougou.  Since 1 978 he 
has been a member of rhe 
organization commirree of rhe 
Ouagadougou Panafrican Film 
Festival. He is currenrly serving 
in many imporranr insrirurions 
of his counrry. H is fılms have 
been presenred i n many 
inrernarional fesrivals and won 
prizes. 

Filmleri 
F il mography 

1 982 Weud-Kwmi 
1 988 Zan Boko 
1 992 Rııbi 

La vie en fumie 
Dumanlı Yaşam 
(TV, short TV, kısa film) 

1 993 Roger le [o11ctiomıaire 
Memur Roger 
(TV, shorr TV, kısa film) 
Chronique d1tllı ichec 
a.nuouci 
Önceden Bilinen Bir 
Yenilginin Güneesi 
(TV, short TV, kısa film) 

1 997 Buud-Yam 



203 DÜNYA FESTiVALLERiNDEN I· R0:\1 THF \\ ORI.D OF 1· 1-S"I I \' ALS 

FRANSA-KANADA FRANCE-CA ADA 

TALi H VEYA TESADÜ FLER 
HASARDS OU COiNCIDENCES 

CHANCE OR COINCIDENCE 
Yönetmen Director: Claude Lelouch 
Senaryo Screen play: Claude Lelouch 
Görüntü Yön. Cinematography: Pierre
lfliliam Glenn Kurgu Editing: Helene de 
L11ze & Stephane Mazalaigue Müzik Music: 
Claude Bol/ing & FranciJ La i Oyuncular 
Cast: Almandra MartineJ, Pierre Arditi, Marr 
Hollogne. Ceoffrey Ho/der. Lauren/ Hi/are. 
Arthur Cheysson, Veronique Moreau 
Yapımcılar Producers: Claude Lelouch & 
Andrl Pimrd Yapı m Production Co.: Film 
13,  15 aı•enue Hoche, 75008 Paris, FI?ANCE; 
Phone: 33 1 44 13 l l  13: Fax: 33 1 44 1 3  
l l  00; DA Prodttctiom. 465, me M cC ili, 
llforıtreal, Quebec, CANADA; Phone: 1 5 14 
844 1 76 1 ;  Fax: 1 5 14 985 4459 Dünya 
Hakları Export Agent: Film /3. 15 avemte 
Hoche. 75008 Paris, FI?ANCE: Phone: 33 1 
44 13 l l  13: Fax: 33 1 44 13 1 1 00 

1 998 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 120' 

• Bir varmış bir yokmuş . . .  
Venedik'te, Roma'da ve Mi lana'da 
kuğu gibi dans eden bir kız 
varmış. Başta Myriam için her şey 
yolundaymış gibi görünüyordu. 
Güzeldi, zarifti, yaşamı bir masal 
gibiydi. Yıldız bir dansçı olarak, 
dünyayı bahçesini ölçen bir düşes 
gibi dolaşıyordu. Parlak yaşamı 
elmaslara boğuluydu. Ancak, 
Myriam'ın yaşamında tek bir şey 
eksikti. Karşı l ığında her şeyi 
verebileceği ve sonunda uğruna 
ağır bir bedel ödeyeceği şey 
aşktı . . .  Fransız fütürolog Marc, 
matematiğin geleceği tahmin 
etmek için kullanılabi leceğini iddia 
ederken, tal ih ve tesadüfierin 
etken olamayacağını düşünür. 
Oğlu Serge'i tek başına yetiştiren 
Myriam, sahte sanat eserleri 
tüccarı Pierre'le karşılaştığında 
geleceği üzerine kafa 
yormaktadır. Birbirlerinin 
çekimine kapıl ırlar. Pierre, 
Myriam ve Serge'le birlikte 
üçünün dünyayı baştan başa 
katedeceği bir gezi planlar. Ancak, 
bir deniz kazası ve Myriam'ın 
Montreal havaalanında kaybolması 
başka etkenleri de devreye sokar. 
Tali h veya tesadüf yoluyla, 
Myriam'ın kamerası ve kasetleri 
Marc'ın eline geçer. Marc 
kasetiere bakınca, Myriam'ı arayıp 
bulma planları yapmaya koyulur . . .  

"Aşkın kadınlar, işin de erkekler 
tarafından icat edildiği giderek 
daha açık bir hale geliyor. Bu, 
kafası iş hayatına hiç çalışmayan, 

ancak aşka adanmamış her anın 
bir kayıp olduğuna inanan bir 
kadının portresi. 33 yaşındaki 
Myriam sadece tek bir şeyden 
emin: o da ölüm. Peki belirsizlik 
zevkini, mutluluğu oluşturan o 
dayanılmaz boşlukta kalma zevkini 
nasıl yeniden keşfedebilir? Myriam 
hiçbir şeyi aramaz, o sadece 
bulur. Yaşamın içinde ilerlerken, 
talih ve tesadüften başka rehberi 
yoktur. Ve dünyada iş mefhumu 
olmayan tek bir erkek bile varsa, 
Myriam onu bulacaktır ! .  . .  
Rastlantın ın düğümlü örgüsü 
boyunca, hayatın ı  yaşamanın 
gerçekte kendine doğru yol almak 
anlamına geldiğinin belki de 
farkına varmamış olan bu kadının 
yokuluğunu izledim." -
Claude Lelouch 

• Once upon a t ime . . .  there was a 
gir! who danced !ike a swan in 
Venice, Rome and Mi lan. In the 
beginning everything seemed to 
succeed for Myriam. She had 
beauty and grace and her l ife was a 
fai ry tale. A star dancer, she srrode 
the planet ! ike a duchess taking the 
measure of her garden. Her l ife 
waltzed across the big screen and 
batbed in diamonds. One thing, 
however, was missing from 
Myriam's l ife. One thing which she 
craved at any price and for which 
she would end up paying dearly: 
love . . .  French futurologist Marc 
declares luck and coincidence are 
not factors as he maintains math 
can be used ro predict the funıre. 

Myriam raising her young son Serge 
alone, is pandering her fut ure when 
she meets an forger Pierre. The 
rwo fınd an attraction, and Pierre is 
planning a jaunt in which the trio 
of Myriam, Pierre and Serge w i l !  
craverse the world. However, a 
boating accident and the loss of 
Myriam's bag at the Monrrc�al 
ai rport bring other factors into 
play. Through luck or coincidence, 
Myriam's camera and tapes fal! into 
the hands or Marc. When Marc 
looks at her rapes, he begins 
making plans to track her down . . .  

"lt is becoming increasingly clear 
that love was invented by women 
and business by men. This is the 
portrait of a woman who has 
absolurely no head for business but 
whose hearr insists that every 
moment not devared to love is a 
moment wasted . At 33 ,  Myriam is 
su re of only one thing, death. o 
how can she rediseover a tas te for 
uncettainty, for the unbearable 
suspense that constitutes 
happiness? Myriam doesn'r look for 
anyrhing, she fınds it .  he makes 
her way through l ife with luck and 
coincidence as her only guides. And 
if rhere is a s ingle man on earrh 
who has no sen se of b us i n es s, sh e 
wil l  fınd him1 . . .  By railing 
coincidence's knotted rhread, I 
fol lowed the journey of this woman 
who perhaps doesn't realize that 
l iving her l ife means, in real i ty, 
craveli ing towards herself. " -
Claude Lelouch 

CLAUDE LELOUCH 

1 937'de Paris'te dol!du. Erken 
yaştan beri kendini yetiştirdi. 
SO'Ierin ortalarında Fransız 
televizyonunda çalıştı ve ilk kısa 
filmlerini orada çekti. Askeriilli 
sırasında dört kısa film yönetti. 
1 960'da ilk uzun metrajl ı  konulu 
filmi "Le propre de l'homme 1 
Erkeğin Uygunu"nu çekti. 
Ayrıca, 1 96 1 -65 yılları arasında 
bir düzine reklam filmi yaptı. 
Cannes'dan bir Altın Palmiye'nin 
yanısıra iki de Oscar kazanan ve 
bir Fransız filmi için uluslararası 
rekorlar kıran "Un homme et 
une femme 1 Bir Erkek ve Bir 
Kadın"la ününü perçinledi. O 
zamandan beri küçük ve kişisel 
olanlardan büyük ve görkemli 
olanlara kadar dikkat çekici bir 
toplama varan filmlerinde 
Fransız sinemasının en büyük 
yıldızlarını yönetti. Son otuz 
yılda yönettiıli 30'u aşkın filmle, 
Ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 
ortaya çıkan en üretken 
sinemacılardan biridir. 

Born in Paris in 1 937. From an 
early age he was self-caughr. In 
che m id-50s he worked for 
French celevision and made his 
fırsc shorcs chere. White serving 
in che army he direcced four 
shorcs. 1 960 saw his fırsc feanıre
lengrh fı lm, "Le propre de 
l'homme". He al so m ade a dozen 
of commercials from 1 96 L -65. 
He escablished his repucacion 
wirh "Un homme ec une femme" 
( l 966) whiclı won the Pal me 
d'Or in Cannes as well as cwo 
Oscars, and esrablished 
incernacional boxoffice records for 
a French fı lm.  Si nce rhen he has 
direcred che biggesr srars of che 
French cinema in a remarkable 
body of fılms ranging from che 
smail and personal co che big and 
speccacular. He is one of rhe mos c 
prolifıc filmmakers si nce World 
War l l ,  wirh over 30 fearures 
direcced in che lasc three decades. 

Önemli Filmleri 
Selecrive Filmography 

1 966 Un homme el tmefemme 
Bir Erkek ve Bir Kadın 

1 967 Vivre pour vivre 
Yaşamak Için Yaşamak 

1 974 Toule tme ·vie 
Tüm bir Yaşam 

1 9 8 1  Les um et /es autres 
Birileri ve Digerleri 

1 983 Ed ith et Mareel 
Edith ve Mareel 

1 990 ll y a  des jours . . .  el des lunes 
Günler Vardır Ve de . . .  Aylar 

1 992 La bel/e hisloire Güzel Öykü 
1 99 5 Le s misirab/es Sefiller 
1 998 Hasards ou coi'ncidences 

Talih veya Tesadüfler 
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IRAN JRAN 

LEYLA 
LE ILA 
Yönetmen Director: Oarimh Mehrjui 
Senaryo Screenplay: Oarituh Mehrjui, 
based on a story by Mahnaz Amarian 
Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Mahm11d Kalari Kurgu Ediıing: Mustafa 
Kherqepmh Müzik Music: Keivanjahamhahi 
Oyuncular Cası: Lıila Hatami, Ali 
Mosaffa, Mohamad Reza Sharifinia, Jamilth 
Sheikhi Yapımcılar Producers: Oariush 
Mehrjui & Farazmand Farazmand Yapım 
Production Co.: Farabi Cinema Foundatiorı, 
5 5  Si<-Tir Aven11e, Tehran 1 1358; IRAN; 
Phont: 98 21 671  O/O; Fax: 98 21 678 1 5 5  
Dünya Hakları Export Agenı: Parabi 
Cinema Fo11ndaıion. 5 5  Sie·Tir Avenue1 Tehran 
1 1 358; 1 RAN; Phont: 98 2 1  671  O 10; Fax: 
98 2 1 678 1 5 5  

1 9 9 7  1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 0' 

• Zengin bir aileden gelen Leyla 
aşk evliliği yapmış genç bir 
kadındır; ancak kısa bir süre 
sonra acı bir gerçekle karşılaşır: 
hiçbir zaman çocuk sahibi 
olamayacaktır. Kocası Rıza buna 
önem vermemekte, çocuksuz da 
mutlu olabileceklerini 
düşünmektedir. Ancak Leyla'nın 
dört kızı ve sadece bir oğlu olan, 
dediğim dedik kayınvalidesi bu 
durumu olduğu gibi kabullenmek 
istememektedir. Umutsuzca bir 
varis isteyen kayınvalide Leyla'yı 
kocasını ikinci bir kadınla 
evlenıneye ikna etmeye zorlar. 
Çocuk doğuramadığı için suçluluk 
duyan Leyla, özel aşk yaşamında 
başka bir kadının varl ığını kabul 
etmenin utancıyla karşı 
karşıyadır . . .  

I ran'ın en usta film 
yönetmenlerinden biri sayılan 
Mehrjui 'nin fi lmlerinin neredeyse 
tümü erkek kadın i l işkileri 
üzerinedir. Bir evl i l ikteki seks 
i l işkilerin i  ve sınıf farkl ı l ıklarını ele 
alan son derece güzel bir fi lm 
olan LEYLA, i lk kez iki  yı l  önce 
Iran'da Fajr Film Festivali'nde 
gösterildiğinde izleyicilerden çok 
farklı tepkiler almıştı. Mahnaz 
Ansariyan'ın kısa bir öyküsünden 
esinlenen Mehrjui 'nin senaryosu 
neredeyse Shakespeare tadında 
ve doğumgünleri ile düğünler gibi 
I ran aile yaşamına il işkin özel 
töreler üzerine zengin ayrıntılada 
dolu. Öykü geliştikçe Iran 
toplumuna çok yönlü ve keskin 
bir bakış açısı getirilmekte. Leyla 
Hatami filmde eş ve gelin rolünde 

şaşırtıcı bir oyunculuk 
sergilerken, geleneksel ve 
modern evlilikler arasındaki 
farkl ı l ıklar i le aşkın gücü ve aşk 
entrikaları ipnotize edici ama 
açıklayıcı, zarif ama kışkırtıcı bir 
biçimde sergileniyor. 

• Leila is a young woman from an 
affluenr background who has 
married the love of her l i fe bu c she 
is  soan confronred wirh a painfu1 
real ity: she can never have a 
children of her own. Her husband 
Reza dosn't mi nd; he believes they 
can be happy wirhour children roo. 
Bur her aurocraric morher-in-law, 
who has four daugbters and only 
one son, is not wil l ing ro accept 
ch i n gs as they are. So desperare for 
an heir, she urges Leila ro convince 
her husband that he should rake a 
second wife. Torrured by a sense of 
guilt because of her i nferr i l iry, 
Leila is  subjecred ro che 
humil iarion of accepri ng che 
presence of anather woman in her 
privare world of love . . .  

The fı lms of Mehrju i ,  who is 
regarded as one of Iran's most 
inrell igenr fılmmakers, are alması 
all abour relarionships between 
men and women. When LEILA had 
i es world premiere at the Fajr Film 
Festival i n  I ran rwo years ago, this 
deeply beautiful film abour sex and 
class differences in and araund a 
marriage evoked very differenr 
reacrion from rhe audience. 
Mehrjui's scenario, based on a shorr 
srory by Mahnaz Ansarian, has an 
alması Shakespearean breadth ro ir ,  

and ir'  s ful l  of rich derail abour 
Iranian family l i fe, especially 
rituals l ike birrhdays and 
marriages. The developing drama 
which takes an inrricare, 
penerrating look at I ranian sociery 
is superbly conrrolled wirh a 
srunning performance by Leila 
Harami as wife and daughrer-in
law which srrengrhens a 
mesmerizing yer revealing,  eleganr 
yer provoking, porrrayal of the 
clash of cradi rian and modern 
marriage, of manipulation and the 
power of love. 

DARIUSH M EHRJUI 

1 940'da Tahran'da do�du. 
1 964'te UCLA'den felsefe ve 
sinema dallarında mezun oldu. 
Sinema kariyerine 1 966'da 
"Eimas 33" filmini çekerek 
başladı. Daha sonra yönetti�i 
filmler pek çok uluslararası film 
festivalinde gösterilmiş ve pek 
çok ödül kazanmıştır. 

Born in Tehran in  1 940. He 
graduaıed in philosophy and 
film-making from UCLA in  
1 964. His  praccical film career 
scarıed in 1 966 wiıh "Diamond 
33" .  His laıer films have been 
screened aı many international 
film fesıivals and have won 

Filmleri 
Fi1mography 
1 966 Almaas 33 Elmas 33 
1 969 Gôv lnek 
1 970 Postebi Postacı 

Aghaye Hallou Bay Saf 
1 978 Dayereh Min Bisiklet 
1 980 Hayale poshti madreseye 

adl-e afagh 
Gicci�imiz Okul 

1 987 Ejerah- essheenha Kiracılar 
1 989 Shirak 
1 990 Hamoon 
1 992 Bmwo 
1 994 Sara 
1 995 Pari 
1 997 Leila 
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TiTAN i K  KENTi 
TITANIC TOWN 
Yönetmen Director: Roger Michel/ 
Senaryo Screen play: A nne Dev/in, based on 
the novel by Mary Costello Görüntü Yön. 
Cinematography:John Daly Kurgu 
Editing: Kate Evam Müzik Music: Trevor 

jones Oyuncular Cast:julie \Va/ters. Ciaran 
Hinds1 Nuala O'Nei/1, Ciaran McMerıamin, 

}az Pollock Yapımcılar Producers: George 
Faber & Charles Pattimon Yapı m 
Production Co.: Titanir Town Partnership 
Ltd . .  184-182 Dmmmond Street, London SN\V 
13 HP, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 388 92 
77; Fax: 44 1 7 1  388 8 1  07 Dünya 
Hakları Export Agent: Pandora Cineı11a, 7, 
me Keppler, 75 1 1 6 Paris, FRANCE; Phone: 
33 1 40 70 90 90; Fax: 33 1 40 70 90 91 

1 998 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 1 0 1 '  

• Kuzey l rlanda, 1 972. B ir  aile, 
bir zamanlar Titanik'in inşa 
edildiği, şimdi ise ş iddetin 
parçaladığı Belfast'ın Katelik batı 
yakasında yeni bir eve taşınır. 
"Sorunlar"ın zirvede olduğu o 
günlerde, normal aile yaşamları 
tankların, helikopterlerin ve 
askerlerin sürekli varlığıyla 
sekteye uğrar. Bernie McPhel imy, 
kocası Aidan ve dört neşeli 
çocuğu duruma esprili, mantıklı 
bir metanetle katlanmaktadırlar. 
Ordunun ve aile yaşamının bu 
sürekli ve genellikle saçma 
bitişikliğine hepsi alışmıştır. 
Ancak, dostları olan masum bir 
kadın ateş hattında kalıp ölünce, 
Bernie'nin sabrı taşar. Bu saçma 
şiddete karşı kendi haçlı seferin i  
başlatıp savaşı sona erdirmeye 
karar verir. Tek başına ve 
çoğunlukla komik sonuçlara yol 
açan bir şekilde, hem IRA'nın Üst 
Komutanlığı'na, hem de Ingiliz 
hükümetine karşı mücadeleye 
girişir. Bu arada bağımsız ruhlu bir 
yeniyetme olan büyük kızı Annie, 
dışarıdaki ş iddete ve sokağa 
çıkma yasağına rağmen, bir tıp 
öğrencisi olan Dino'ya aşık olmuş, 
ilk il işkisini yaşamaktadır . . .  

TITANIK KENTI bir kadının 
Kuzey Irianda'daki savaşı 
durdurma mücadelesini ve bunun 
ailesi üzerindeki etkisini anlatıyor. 
Sonunda Bernie savaşı 
durduramayacak - ama ailes inin 
son derece sıkıntı l ı  zamanları 
atiatmasın ı  sağlayacak - ve kızı 
Annie'yle yeni bir i l işki kurarak, 
kalbirnizi ve zihnimizi 

kazanacaktır. "TITANIK KENTI 
olayların geçtiği zaman ve mekan 
- 70'1erin sonunda Kuzey Irianda -
i le konusu nedeniyle gerçekten 
göz korkutan bir projeydi. Ama 
senaryoyu o kadar gerçekçi, o 
kadar hayatla, zekayla ve umutla 
dolu buldum ki hayır diyemedim. 
Film, s ıradan bir I rianda ailesinin, 
basit hedefleri olan ancak son 
derece karmaşık bir mezhepler 
arası siyaset fırtınasının ortasında 
kalan insanların portresin i  
sunuyor. Annenin tek istediği, 
çocuklarını yetiştirebileceği bir 
barış ortamı. Kızının tek istediği 
ise sınavlarını geçip biriyle 
beraber olmak, yani 1 6  yaşındaki 
bir kızın normal tasaları." -
Roger M ichell 

• Northern Ireland, 1 972.  A 
family moves into a new house in  
rhe Catholic western part of 
violence-torn Belfast, the city 
where once the Titanic was builr. 
With The Troubles at their heighr, 
rhe normal fam ily l i fe is  disrupted 
by rhe consrant presence of ranks, 
helicoprers and soldiers. Bernie 
McPhelimy, her husband Aidan 
and rheir four ebul l ient kids, pur 
up wirh the siruarian wirh a good 
humoured, no-nonsense sroicism. 
They are all used to rhe consrant 
and often absurd juxraposition of 
the mi l i tary and rhe domestic. 
However, when an innocent 
woman friend is  caught in crossfıre 
and k i l led, Bernie's patience runs 
out. She decides to start her own 
crusade aginst this absurd violence 
and stop the war. Single-handedly, 

and often with unexpectedly comic  
results, she takes on the High 
Command of the IRA and the 
British government. Meanwhile her 
elder daughter Annie, an 
independent-minded adolescent 
studying for university, is fal l ing in 
love with a medical srudent, Dino, 
and experiencing her fırst real love
affair, despite the street violence 
and domestic curfew . . .  

TIT ANIC TOWN is the story of a 
woman's crusade to stop the war in  
Northern Ireland and the effect 
that this has on her family.  In the 
end Bernie doesn't stop the war 
but she carries her family through 
times of enormous trouble. And in  
forging a new relationship with her 
daughter Annie, she wins our 
hearts and minds. "TIT ANIC 
TOWN was a really daunting 
project because of the period 
setring and the subject matter -
Northern I retand in the Iate 70s. 
But I found the script so authentic, 
so ful l  of l i fe, w it and hope that I 
couldn't say no. The film portrays 
an ordinary Irish family; people 
with very simple aspirations who 
get caught in the middle of a 
rornado of extremely complicated 
cross seetarian politics. All the 
morher wants is peace in which ro 
bring up her children. All  the 
daughter wants is  ro pass her exams 
and get laid, the normal 
preoccupations of a 1 6-year-old 
gir! ." - Roger Michell 

ROGE R  MICHELL 

Güney Afrika'da, Pretoria'da 
doğdu. Cambridge'de tiyatro 
eğitimi gördü, sonra da 
Kraliyer Tiyatrosu'nda görev 
aldı. Birlikte çalıştığı kişiler 
arasında John Osberne ve 
Samuel Beckett da vardı. 
Avrupa'nın her köşesinde pek 
çok oyun yönettikten sonra, 
1 985'te Royal Shakespeare 
Company'de altı yıll ık bir 
yönetmenlik görevine başladı. 
1 993'te Ingiliz televizyonu için 
"Buddha of Suburbia"nın 
yazarlığını ve yönetmenliğini 
üstlendi. Jane Austen' dan 
uyarladığı "Persuasion" ( 1 995) 
Ingiltere'de büyük başarı 
kazandı. Şu anda "Four 
Weddings and a Funeral 1 Dört 
Düğün ve Bir Cenaze"nin 
merakla beklenen devamı olan, 
başrollerinde Hugh Grant ve 
Julia Roberts'ın oynadığı 
"Nothing Hill"in yapımıyla 
ilgileniyor. 

Born in Pretoria in Sourh Africa. 
He studied d rama at Cambridge, 
then worked as an assistant at 
che Royal Court Theatre, 
notably wir h John Osbome and 
Samuel Beckett. After directing 
plays all over Europe, in 1 985 he 
began a six-year srint as direcror 
of che Royal Shakespeare 
Company. In 1 993, he co-wrote 
and direcred "Buddlıa of 
Suburbia" for British television: 
His film adapeation of Jane 
Ausren's " Persuasion" ( 1 995) 
was a great success on irs U K  
release. He i s  currently i n  the 
production on "N orting Hi l l" ,  
the long awaired follow up to 
"Four Weddings and a Funeral", 
w ith Hugh Grant and Jul ia 
Roberts. 
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YAŞAM TRE N i  
TRAIN DE V/E 

TRAIN OF LIFE 
Yönetmen Director: Rad11 Mihailean11 
Senaryo Screenplay: Radu 1\lihaileanu 
Görüntü Yön. Cinematography: Yorgoı 
An>anitiJ Kurgu Editing: Monique 
Rymlinck Müzik Music: Goran Bregovic 
Oyuncular Cast: Rufm, Lionel Abelamki, 
Michel Mill/er, C/ement Han·ari,johan Leysen, 
Bm no Abraham-Kremer Yapımcılar 
Producers: Frldirique DttmaJ & Ludi Boeken 
Yapım Producrion Co.: Raphaet Films, 5 
mejearı Hennoz, 75008 PariJ. FRANCE; 
Phone: 33 1 42 99 65 50; Fax: 33 1 42 99 
65 35; Noi Producıiom, 7 il\, Hmıgry Eye 
Lowlarıd PiclltreJ B V, Le Studio Cana/ + ,  
RTL-TV/ Dünya Hakları Export Agenr: 
AB lnterrıational Diuribution. 1 44, A ı�ttıue du 
Pr&ident lflilıon, BP 95, 93210 La Plairıe 
Sa int Deuiı, FRANCE; Phorıe: 33 1 49 22 20 
Ol ;  Fax: 33 1 49 22 22 16 
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• 1 94 1  yıl ında bir akşam, köyün 
delisi Schlomo, Doğu Avrupa'daki 
bir Yahudi köyüne kötü 
haberlerle gelir: Naziler komşu 
Yahudi köylerinde yaşayan ları 
öldürmekte ya da alıp bi l inmeyen 
yerlere götürmektedir. Yakında 
s ıra onlara gelecektir. H iç vakit 
geçirmeden, Haham'ın 
başkanlığında ihtiyar heyeti 
toplanır. Ancak çözümü yine 
Schlomo bulur: bir tren 
hazırlayacaklardır; köy halkı da 
hem Almanların al ıp götürecekleri 
insanları, hem tren görevlilerini, 
hem de Alman subay ve 
askerlerini oynayacaklardır. 
lstikamet de vadedilmiş topraklar, 
yani lsrai l 'dir. Köy büyük bir 
heyecanla ve gizl i l ik içinde bu 
sefere hazırlanır: Nazi 
üniformaları dikerler, akıcı bir 
Almanca konuşmayı öğrenirler, 
sahte belgeler düzenlerler, trenin 
her bir vagonunu ayrı ayrı inşa 
ederler. Sonunda, bir gece tren, 
tıpkı Nuh'un Gemisi gibi, ardında 
bomboş bir köy bırakarak yola 
koyulur. Ancak kısa bir süre 
sonra sahte Naziler rollerini fazla 
ciddiye almaya başlarlar; sahte 
sürgünler ise "komünist" olup 
"faşistler"e, "burjuvalar"a ve 
"emperyalistler"e karşı savaşmaya 
karar verirler . . .  

• One evening i n  1 94 1 ,  Schlomo, 
rhe madman, arrives ar his shtetl, a 
Jewish vi llage in Easrern Europe, 
wirh rerrible news: rhe Nazis are 
ki J i ing and deporting all  the 
inhabirancs of the neighbouring 
shtetls ro unknown desrinarions. 
Their rum will come soon. No 
rime is  wasred in organizing a 
meering of the elders, headed by 
rhe Rabbi. Bur ir is Schlomo who 
fı nds rhe solurion: a phony 
deportation rrain wil l  be organized 
wirh the vii iage people playing the 
parrs of rhe deporrees, rhe rrai n 
mechanics and the German offıcers 
and soldiers. Their deseination is 
the promised !and, Israel. I n a srare 
of exciremenc, rhe vii iage prepares 
for rhe expedirion in grear secrer: 
they railor azi uniforms, learn ro 
speak perfecr German, forge false 
documencs and make up the rrain, 
car by car. And rhen, one nighr, the 
rrain leaves, ! ike Noah's ark, 
leaving behind an empry vi l lage. 
Bur soon the false Nazis begin ro 
rake rheir roles seriously, and rhe 
false deporrees become 
"communisrs" and decide ro fıghr 
rhe "fascisrs", rhe "bourgeois",  the 
" imperialisrs" . . .  

RADU M IHAILEANU 

1 958'de Romanya'da 
Budapeşte'de dogdu. Meslej!ine 
tiyatroda başladı, çok sayıda 
oyun kaleme aldı, yönetmenlik 
ve aktörlük yaptı . 1 978- 1 980 
yılları arasında Budapeşte 
Yahudi Tiyatrosu'nda çalıştı. 
Daha sonra IDHEC'te sinema 
okumak üzere Paris'e gitti ve 
burada i lk kısa metrajlı 
filmlerini çekti. 1 983 yılında 
yönetmenlik ve yapımcılık 
dallarından mezun oldu; 
Ferreri, Mocky, T rueba, Garcia 
ve Niermans gibi 
yönetmenlerle birlikte çalıştı. 
Ferreri'nin "Le banquet 1 
Şölen" ( 1 992) filminin senaryo 
yazarlarından biridir. 1 993 
yılında, Montreal, Istanbul, 
Viareggio gibi uluslararası film 
festival lerinde ödül alan i lk 
uzun metrajlı filmi olan "Trahir 
1 l hanet"i çekti. Son 
zamanlarda çogunlukla 
televizyon için çalışmalar 
yapmıştır. YAŞAM TRENI 
( 1 998) beyazperde için 
yönettij!i ikinci uzun metraj l ı  
konulu fılmdir. 

Born in ı 958 in Bucharesr, 
Romania. He had his srarr i n  
rheacre - h e  has been a prol ific 
playwrighr, direcror and accor. 
Berween ı 978 and 1 980 he 
performed ar B ucharesr's 
Yiddish Thearre. Then he 
moved ro Paris ro study c inema 
ar rhe IDHEC, where he 
produced his firsr shorr fil ms. I n  
ı 983 h e  graduared i n  directing 
and ediring, and wenr on ro 
work with directOrs ! ike Ferreri , 
Mocky, Trueba, Garcia and 
Niermans. He also co-wrore rhe 
screenplay for "Le banquer" 
( 1 992) by Ferreri . In ı 993 he 
produced his firsr fearure-lengrh 
film,  "Trahir", which received a 
number of inrernarional awards, 
namely from Monm'al, Istanbul 
and Viareggio. Recenrly he has 
worked mosrly in relevision. 
TRAIN DE VIE ( ı 998) is his 
second fearure fil m  for the big 
screen. 
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DOLU NAY 
VOLLMOND 

FULL MOON 
Yönetmen Director: Fredi M. Mureı· 
Senaryo Screenplay: Fredi M. Murer 
Görüntü Yön. Cinematography: Pio 
Corradi Kurgu Editing: Loredana Cristelli 
Müzik Music: Mario Beretta Oyuncular 
Casr: Hempeter M ii/ler. Li/o Baur. Bmedict 
Freitag. Mariebelle Kuhn, Sara Capretti. Max 
Riidlinger, Yolande Moretlll Yapı m cı 
Producer: Mareel Hoehn Yapım 
Producrion Co.: T&C Film AG, Seestrasse 
4 /a, 8002 Zurich, S \YI/TZERLAND; Phone: 
4 1  1 202 36 22: Ft�x: 4 1  1 202 30 05; 
Pandora Films GmbH & CO Kg, GERMANY; 
Arena Films. FRANCE Dünya Hakları 
Export Age nt: T&C Film AG, SeeSirtiSSe 
4 /a, 8002 Zurich. S\YIITZERLAND; Phone: 
4 1  1 202 36 22: Fax: 4 1  I 202 30 05 
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• Dolunay gecesinden sonraki 
gün. 1 O yaşındaki Ton i Escher 
okuldan eve dönmemiştir. Aslında, 
okula gitmemiştir bile. Bir arkadaşı 
T eni'nin bisikletini ve sırt çantasını 
ormanda bulunca, polis en kötü 
ihtimallerden kuşkulanır. Evden 
kaçma mı? Boğulma mı? Kaçınlma 
mı? Bir cinsel suç mu? Şantaj mı? 
Polis izieyecek ipucu bulmaya 
çalışır, ama ortada hiç ipucu 
yoktur. Tatildeki polis şefi Anatele 
Wasser geri çağırılır ve tuhaf bir 
keşifte bulunur: aynı bölgeden 1 O 
yaşındaki bir kız daha 
kaybolmuştur. Üstelik kaybolanlar 
bu ikisiyle sınırlı da değildir. 
lsviçre'nin, ayrı dillerin konuşulduğu 
dört bölgesinden on tane daha 1 O 
yaşındaki çocuk kaybolmuştur. 
Wasser, bu kayboluşların ardında 
organize bir suçun olduğundan 
emindir. Bu farklı çocukların 
arasında bağlantı kurabilecek bir 
şey bulmak için ülkeyi bir uçtan bir 
uca kateder. Hiçbir şey bulamaz. 
Çocukların artyetişimleri farklıdır 
ve bir gölün yakınlarında yaşıyor 
olmaları dışında hiçbir ortak 
noktaları yoktur. Soruşturmanın 
tıkanıp kalmış olmasına karşın, 
polis medyaya ve kamuoyuna 
ellerinde pek çok ipucu olduğuna 
dair demeçler verir. Çocukları 
kaçıranlar da çıkıp onları 
yalanlamaz. Bir hafta geçince, bütün 
ebeveynler şifreli bir di l le yazı lmış, 
birbirinin tıpatıp aynı mektuplar 
alırlar. Bir dahaki dolunaya kadar 
şifreyi çözüp istenenleri yerine 
getirmelidirler. Yoksa . . .  

• It is the day after the night of the 
ful l  moon, and L O-year-old Tani 
Escher has not come home from 
school. In fact he nev er m ade it to 
school in the fırst place. When a 
friend fınds Toni's bike and 
knapsack in the forest, the palice 
fear the worst. A runaway) A 
drowning) A kidnapping) A sex 
erime) BlackmaiP The palice fallaw 
every lead, bur there aren't any. 
Palice chief Anatale Wasser, who 
was on vacation, is called back on 
short notice and he makes a strange 
discovery: a lO-year-old girl from 
the same region has alsa 
disappeared. And these two children 
are not the only ones. Ten other 1 0-
year-olds from the four  differem 
language regions of Swirzerland 
have gone missing. Wasser is 
convinced that organized erime is  
behind dıeir disappearances. He 
rravels across the coumry to fınd 
somerhing that could link the 
differem children. He fınds norhing. 
The chi ldren come from differem 
backgrounds and have norhing in 
comman save for the fact that they 
li ve near a lake. Despite their 
i nvestigation having come to a dead 
end, the palice reassure the media 
and the public that they have plemy 
of leads. No kidnapper comes 
forward to comradict rhem. Ar the 
end of a week, all the parems receive 
exacdy the same lerter wrirren in 
cryptic language. By the next full 
moon they must have deciphered 
the Jetter and complied w ith i ts 
requirements. Or else . . .  

FREDI M. MURER 

1 940'ta i sviçre' de 
Beckenried'de doğdu. Zürih 
Güzel Sanatlar Okulu'nda ve 
1 975-76 arasında Londra'daki 
Gilford Arts School'da 
fotoğrafçıl ık öğrenimi gördü. 
1 967'den bu yana Zürih'te 
bağımsız yapımcı ve yönetmen 
olarak çalışmaktadır ve 
1 992' den beri i sviçre 
Yönetmenler Derneği'nin 
başkanıdır. 

Born in  Beckenried, Swirzerland 
in 1 940. He srudied 
photography ar the Zurich 
School of Fine Arrs and ar rhe 
Gilford Am School in  London 
from 1975-76. He has worked as 
an independent producer and 
director in Zurich since 1 967 
and has been presiden r of the 
Swiss Directors' Associarion 
since 1 992. 

Filmleri 
Filmography 

1 969 Sad-is-Factimı 
1 974 Wir Bergler in den Bergen 

sind eigeutlich nicht Schuld 
da ss wir da situl 
Dağlardaki Biz Dağcılar; 
Bizim Suçumuz Değil. Orada 
Olmamız 

1 978 Gmuzone Gri Bölge 
1 985 Höhenfeuer Yükseklik Ateşi 
1 990 Der Griine Berg Yeşil Dağ 
1 998 Vollmond Dolunay 
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FRANSA FRANCE 

HERKESE KARŞI TEK BAŞINA 
SEUL CONTRE TOUS 

I STAND ALONE 
Yönetmen Director: Caspar Not 
Senaryo Screen play: Caspar Not 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Domhıique Co/in & Caspar Not Kurgu 
Editing: L11cile Hadzihali/ovic & Caspar Not 
Müzik Music: Luci/e Hadziha/i/ovic & 
Caspar Not Oyuncular Cast: Philippe 
Nahon, Blandine Lenoir, Frankyie Pain, 
Martine A11drain Yapımcı Producer: 
Caspar Not Yapım Production Co.: Les 
Cinemas de la Zo11e, 65 me d11 Faubo11rg, Sa int 
Dmis, 750 1 0  Paris, FRANCE; Phone & Fax: 
33 I 48 24 1 8  98 Dünya Hakları Export 
Age nt: Les Cinb11as de la Zone, 65 me du 
Fa11b011rg, Saint Denis. 750 1 0  Paris, 
FRANCE; Phone & Fax: 33 1 48 24 1 8  98 

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92' 

• Fransa, 1 980. Zihinsel özürlü 
yeniyetme kızını baştan çıkarmaya 
çalışan bir adamı dövdüğü için 
mahkum olan bir kasap, hapisten 
yeni çıkmıştır. Artık yeni bir hayata 
başlamak istemektedir. Kızını bir 
akıl hastanesine yerleştirir, hamile 
sevgilisi ve onun annesiyle Lille 
kentinin bir banliyösüne taşınır. 
Aslında birlikte olduğu kadını 
sevmemektedir. Kadın ona yeni 
bir kasap dükkanı ve yeni bir hayat 
sözü vermiştir, ama bu bir yalandır. 
Çok geçmeden kendini onun 
dırdırı ve bayağı lığı yüzünden 
ezilmiş hisseder. Bir huzurevinde 
bekçi olarak işe girer. En sonunda, 
sevgi lisinin aşağılamalarına 
dayanamayarak şiddete başvurur. 
Bir silah çalıp Paris'e döner. Bir 
daha deneyecektir. Beş parasız ve 
yalnız bir şekilde iş ve arkadaş 
bulmaya çalışır, ama kısa sürede 
ikisini de bulmanın pek kolay 
olmayacağın ı  öğrenir . . .  

Mizantrop ve şiddete başvuran, 
toplum dışı bir kişinin duygusal iç 
yaşamı üzerine boğucu 
portresiyle, HERKESE KARŞI TEK 
BAŞINA Jim Thompson'ın klasik 
ucuz romanı "The Killer Inside 
Me 1 Içimdeki Kati l"i anımsatan 
sert, korkutucu ama akıllı bir suç 
öyküsü. Burada giderek sın ıra 
yaklaşan anti-kahraman, kızına aşık 
bağnaz bir kasap. Film, şok
geçirmez olduklarına inanan 
seyircileri bile rahatsız edebilir." -
M ichael Wilmington 
(Chicago Tribune) 

• France, 1 980. A burcher has 
done same r ime in jail afrer bearing 
up the guy who rried to seduce his 
menrally-handicapped teenage 
daughrer. Now he wanrs to start a 
new l ife. He deposi rs his daughrer 
in an insrirurion and moves to a 
Lille suburb wirh his pregnanr 
girlfriend and her morher. He 
doesn'r love her. She promised him 
a new burcher shop and a new l ife. 
She lied. I r  doesn 'r rake long before 
he feels crushed by her nagging and 
petriness. He fınds a job as a 
warchman at an old-age home. 
When his girlfriend humiliares 
him one rime roo many, he erupts 
i nro violence. He seeals a gun and 
goes back to Paris. He'll rry again. 
Penniless and lonely, he seeks a job 
and same friends bur he quickly 
learns that borh will be diffıcult ro 
come by . . .  

A brural, scary yer smarr erime 
drama, SEUL CONTRE TOUS is 
reminiscenr of Jim Thompson's 
dassic pulp novel, "The Killer 
Inside Me", i n  i ts suffocaring 
porrrayal of che i nner emorional l i fe 
of a misanrhropic and violenr 
oursider. Here rhe anri-hero, 
plummeting toward the edge, is  a 
bigored burcher in love wirh his 
daughter. The fi lm may disrurb 
even audiences convinced they are 
shockproof." - Michael Wilmington 
(Chicago Tribune) 

GASPAR NOE 
1 963'te Arjantin'in Buenos 
Aires şehrinde doğdu. 
Gençliğini Arjantin, Paris ve 
New York arasında dolaşarak 
geçirdi. Paris'teki Ecole Louis 
Lumiere'de felsefe ve sinema 
okudu. Birkaç senaryo yazdı ve 
aralarında, "Tintarella di luna" 
( 1 984), "Pul pe Amere" ( 1 987) 
ve Cannes'da Eleştirmenler 
Haftası Ödülü'nü kazanan 
"Carne" ( 1 99 1 )  da bulunmak 
üzere, birçok kısa film yönetti. 
Ayrıca pek çok video, reklam 
ve televizyon programının 
yapımcılığını ve yönetmenliğini 
üstlendi.llk uzun metrajl ı  filmi 
H ERKESE KARŞI TEK BAŞINA 
( 1 998), Cannes'da yine 
Eleştirmenler Haftası Ödülü'nü 
kazandı. 

Born i n  l 963 i n  B uenos Aires, 
Argentina. He spenr his youth 
craveliing berween Argentina, 
Paris and New York. He studied 
philosophy and film at the Ecole 
Louis Lumiere in Paris. He has 
written several screenplays and 
directed a number of short films 
i ncluding "Tintarella di !una" 
( l 984), "Pulpe Amere" ( l 987) 
and "Carne" ( l 99 l  ) , which w on 
the Prize of The Critic's Week at 
Cannes. He has also produced 
and directed many videos, 
commercials and television 
shows. His first feature film 
SEUL CONTRE TOUS 0 998) 
received again the Prize of The 
Critic's Week at Cannes. 
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KAZAKISTAN-FRANSA KAZAKHST AN-FRANCE 

KATi l  
KILLER 

Yönetmen Direcwr: Da rezhan Omirbaev 
Senaryo Screen play: Dareıhan Omirbaev 
Görüntü Yön. Cinematography: Boris 
Troshev Kurgu Editing: R. BeliakotJa 
Oyuncular Cast: Talgat AsretotJ, Roksa1UJ 
Abo11ova Yapımcılar Producers:joe/ 
Farges & Elisejalladeall, Gaıiz Shaldybaev 
Yapım Production Co.: Artcam 
flllernational, 10, me St A ııastase, 75010 
Paris, FRANCE: Phoııe: 33 1 42 7 1  1 6  75: 
Fax: 33 1 42 7 1  1 4  03: Kadam, Almaty, 
KAZAKHSTAN; Dünya Hakları Export 
Agent: Cei!JIIoid Dreams, 24 me Lamart ine, 
75009 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 49 70 
03 70: Fax: 33 1 49 70 03 7 1  

1 998 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 80' 

• Marat Alma-Ata'da Kazakistan 
Bil imsel Araştırma Enstitüsü 
yöneticisi Profesör Kassimav'un 
şoförlüğünü yapmaktadır. Karısı 
ilk çocuğunu yeni doğurmuştur. 
Onu hastaneden eve getirirken, 
dalgın bir anında yerel bir 
zenginin Mercedes'ine çarpar. 
Arabanın sahibi Marat'a dotsça 
bir anlaşma önerir - Marat iki 
arabanın da hasarını öderse, zabıt 
tutturmayacaktır. Marat bunu 
yapabilmek için bir Mafya 
liderinden çok yüksek faizle borç 
almak zorunda kalır. Ama daha 
sonra, enstitünün kapanması ve 
)'Öneticisinin kendini vurması 
sonucu işini kaybeder. Borcunu 
ödemesi için gereken parayı 
ararken, şirket arabasını Rusya'da 
satıp yerine eski bir araba almaya 
karar verir. Bunu yapmayı başarır, 
ama dönüş yolundaki ıssız bir 
durakta, bir haydut çetesinin 
saldırısına uğrar ve arabasından 
olur. Borcu astronomik 
rakkarnlara yükselir; bu da 
yetmezmiş gibi küçük kızı 
hastalanır ve iyileşmesi için 
gereken tedavi çok pahalıdır. 
Marat'ın mafya liderinin 
"kontrat"ını kabul etmekten 
başka şansı yoktur: sıkıntı veren 
bir gazeteciyi öldürecek, 
karşılığında borçları si l inecektir. 
Böylece bir "kiralık kati l" e 
dönüşür . . .  

• Marat is a driver i n  Almaty 
working for Professor Kassimov, 
the direcror of the Institute for 

Scientific Research of Kazakhstan. 
Marar's wife has jusr had her fırst 
child. As he drives her back from 
the hospiral , he absenrmindedly 
hirs a rich local's Mercedes whose 
driver offers Marat a friendly 
sertlemenr - Marat wi l l  pay the cosr 
of repairs on both cars and they 
wil l  not report the accidenr. In 
order ro do so, Marar has ro borrow 
the money from a Mafıa gang
leader, paying usurious incerest on 
the loan. But rhen Marat loses his 
job because the research institute 
shurs down and irs d irecror shoots 
himself. In his desperare need for 
the money to pay his debt, Marat 
decides ro seli the company car in 
Russia and buy an old car insread. 
He manages ro do so, but on his 
way back he is assaulred by a gang 
of robbers on a d eserred lay-by and 
he loses his car. His  debt increases 
inro astronomical fıgures and ro 
make the rhings worst his li etle gir! 
fal ls i l i  and needs expensive 
treatment.  Marat has no alrernarive 
but ro accept the "conrract" offered 
by his maffıa crediror: the 
cancell ing of his de bt in exchange 
for the murder of a borhersame 
journal ise. Thus he becomes a 
"hi red ki l ler" . . .  

DAREZHAN OMIRBAEV 

I S  Mart 1 958'de Kazakistan'ın 
Uyuk şehrinde dogdu. 1 980'de 
Kazakistan Üniversitesi 
Matematik Bilimleri 
bölümünden mezun oldu. Önce 
ögretmenlik ve programcılık 
yaptı, sonra Kazak Film 
Stüdyoları'nda kurgucu olarak 
çalıştı. 1 987'de Moskova'daki 
sinema okulu VGIK'ten mezun 
oldu; tez konusu filmlerde 
semiyotikti. Iki yıl boyunca 
eleştirmen ve reorisyen olarak 
"Yeni Film" dergisinde çalıştı. 
Bu sırada ilk kısa filmi "Shilde 1 
Yazın Sunaltıcı Sıcağı"nı çekti. 
Ilk uzun metraj lı filmi "Kairat 1 
Kayrat" ( 1 99 1  ), diğer 
festivallerde aldığı birçok 
ödülün yanısıra 1 992 Locarno 
Uluslararası Film Festivali'nde 
Gümüş Leopar'ı ve FIPRESCI 
ödülünü kazandı. Bunun 
ardından, 1 993'te kısa metrajlı 
bir belgesel olan "Ticket 
Collector by Profession 1 
Biletçi"yi çekti. Ikinci uzun 
metrajlı fi lmi olan 
"Kardiogramma 1 
Kardiyogram" ( 1 995), Venedik 
Uluslararası Film Festivali'nde 
yarışma bölümünde gösterildi 
ve Nantes Üç Kıta Film 
Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü 
kazandı. KATIL ( 1 998) 
yönettiği üçüncü uzun metrajlı 
fılmdir. 

Born on 1 5  March 1 958 in 
U yuk, Kazakhsran. He graduared 
in marhemarical sciences at 
Kazaklısean University in 1 980 
and became a reacher and 
programmer, larer a film ediror ar 
the Kazaklı Film Srudios. He 
graduared in 1 987 from VGIK 
fi lm school in Moscow, wirh a 
disserrarion on the semiorics of 
films. For rwo years he was with 
"New Film" magazine as eritic 
and theorerician, in che 
meamime making his first short 
film "Sh ilde 1 The Opppressive 
Hear ofSummer". His firsr 
fearure film "Kairat" ( 1 99 1 )  won 
the Silver Leopard and the 
FIPRESCI Prize at the Locarno 
l mernational Film Festival, 1 992 
and several more awards ar other 
fesrivals. He fol lowed ir wirh 
"Ticket Collecror by Profession", 
a documemary shorr he made in 
1 993. His second fearure film, 
"Kardiogramma 1 Cardiogram" 
( 1 995 ), was se leered as a 
comperition emry for the 
lmernational Film Fesival in  
V en ice and won the Jury Prize of 
rhe Three Cominems Film 
Festival in N ames. KILLER 
( 1 998) is the third fearure film he 
direcred. 
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FRANSA FRA CE 

SITCOM 
Yönetmen Director: Franrois Ozon 
Senaryo Screenplay: Franrois Ozon 
Görüntü Yön. Cinemarography: Yoı·ick 
le Sti!IX Kurgu Edi ring: Dominique Petı·ot 
Müzik Music: Eric Neveux Oyuncular 
Cast: Evelyne Dandry. Franrois Marthouret, 
Marina De Van, Adrien De Van, S tiphane 
Rideau. Lucia Saııchez. Jules-Emmanuel Eyoum 
Deido Yapımcılar Producers: Olivier 
Delbosc & Marc /HiJiomıier Yapı m 
Producrion Co.: Fidelite Productiom, 13.  rue 
Etiemıe Marcel. 75002 Paris. FRA CE: 
Phone: 33 1 55 34 98 08: Fax: 33 1 55 34 
98 10: Le Studio Caııal + Dünya Hakları 
Exporr Agenr: Celluloid Dreami, 24 me 
Lamartine, 75009 Paris, FRANCE; Phone: 
33 1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 7 1  

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85 ' 

• Güzel bir ev, bakımlı bir 
bahçe . . .  Bu sakin banliyö ortamı, 
yaşamlarını mükemmel bir uyum 
içinde sürdüren sıradan bir 
Fransız ailesinin oturduğu yerdir. 
Baba bir mühendis, anne ise 
vaktini iki çocuğuna bakarak, 
düzenli olarak j imnastiğe ve 
psikiyatriste giderek geçiren bir 
ev kadınıdır. Oğulları Nicolas 
genç ve ciddi bir hukuk 
öğrencisidir, kızları Sophie bir 
sanat okuluna gitmektedir, ev 
işlerine yardım eden lspanyol 
hizmetçileri ise biraz çılgındır . . .  
Bir gün, Baba eve kafeste "evci l" 
bir fare getirir. Bu, Sophie ile 
Nicolas'n ın hoşuna gider, ancak 
anneleri hayvanı istemez. Kısa 
süre içinde bu gösterişsiz deney 
hayvanı yüzünden evde büyük 
kavgalar patlak verir. Farenin 
yanına yaklaşan tüm aile bireyleri, 
o güne kadar gizli kalmış c insel ve 
ruhsal sapkınl ık belirtileri 
göstermeye başlar. Sophie 
kendini pencereden atar ve 
tekerlekli sandalyeye mahkum 
olduğunda c insel yaşamı temel bir 
değişime uğrar. Derslerinden 
başka bir şey düşünmeyen 
Nicolas, kendi hakkında şaşırtıcı 
bir açıklama yapmak zorunda kalır 
ve kısa süre sonra yatak odasında 
alemler düzenlemeye başlar. 
Anne ise annelik sorumluluklarının 
neyi gerektirdiği konusunda 
gerçekten kararsızdır . . .  

Burjuvazinin bütün yapmacık 
değerlerini temelden sarsan ve 
TV dizilerinin geleneksel aile 
değerlerin i  hicveden acımasız bir 
fars. "François Ozon Fransız 

Sineması'nın içine bir el bombası 
atmış. Filmi, insanları rahatsız 
edecek, onları şoka uğratacak ve 
bomba gibi patlayacak." -
Laurent Dijan (Pariscope) 

• A beautiful house, a neat 
garden . . .  This quier suburban 
environment is  home for an average 
French fami ly l iving a perfectly 
harmonious existence. Dad's an 
engineer and Mom's a housewife, 
who spends her rime raking care of 
the rwo kids as well as making 
regular tr i ps ro the gym and her 
psychorherapist. Their son, 
Nicolas, is a serious young law 
srudenr, rheir daughrer, Sophie, is 
at are school and rheir Spanish 
home help is a I i rt! e bit nurry . . .  
One day, Dad brings home a "per" 
rar in a cage. Sophie and icolas 
are pleased but Mom isn'r . Before 
long rhe unassuming laborarory 
animal has become the caralyst for 
a series of ourrageous domesric 
upheavals. Each and every member 
of the fami ly, as they come into 
contact with the rat, begins ro 
reveal signs of hidden sexual and 
psychological perversions. Sophie 
throws herself out the window, and 
when she is confıned ro a wheelchair 
her sex 1 i fe undergoes a radical 
transformation. Stadious icolas 
feels obl iged ro make a srunning 
personal announcement and he' s 
soon hasring orgies in his bedroom. 
And Mom becomes rhoroughly 
confused abour whar exactly her 

parenral responsibiliries email . . .  

An ourrageous farce that sharrers 
the flawless veneer of the 

bourgeoisie and humorously 
challenges the family values of a 
standard sircom. "François Ozon 
has rhrown a grenade i neo the 
French cinema. His fi lm wil l  
disrurb, shock, explode." -
Laurenr Dijan (Pariscope) 

FRANÇOIS OZON 

1 967'de Paris'te dogdu. 
Paris'teki Fransız Ulusal Film 
Akademisi FEMIS'ten mezun 
oldu. Uluslararası festivallerde 
gösterime giren ve çok sayıda 
ödül kazanan kısa metrajlı film 
ve belgeselierin ardından, i lk  
uzun metrajl ı  konulu filmi 
SITCOM'u ( 1 998) çekti. 

Born in Paris in 1 96 . He 
g raduared from FEMIS, the 
French national fil m  academy in 
Paris. Fallawing several shorrs 
and a documenrary, which have 
all been selecred for 
inrernational fesrivals and have 
garnered numetous prizes, 

ITCOM ( 1 998) is his fitst 
fearure film. 
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FRANSA FRANCE 

GÜZ ÖYKÜSÜ 
CONTE D'AUTOMNE 

AUTUMN TALE 
Yönetmen Director: Eric Rohmer 
Senaryo Screen play: Eric Rohmer 
Görüntü Yön. Cinematography: Diane 
Baratier Kurgu Edi ring: Mary Stepben 
Müzik Music: Claude Marti, Gerard 
Pamanel, Pierre Peyras & A monel/o Sa/is 
Oyuncular Casr: Marie Riviere, B!atrice 
Rontand, Ala in Libolt. Oidier Sandre, Alexia 
Porta/, Stipbaıte Danuon, Aurilia Alcas, 
Matbie11 Dave/le, Yve.r Alcas Yapımcı 
Producer: Margaret Menegoz Yapı m 
Producrion Co.: Les Films du Losange, 22, 
a11enue Pierre 1 er de Serbie, 7 5 1 16 Paris, 
FRANCE: Pbone: 33 1 44 43 87 10; Fax: 33 
1 49 52 06 40: La Sept Cinema, FRA CE 
Dünya Hakları Expocr Agenr: Les Filım 
d11 Losange, 22, aveıme Pierre 1 er de erbie, 
75 1 1 6 Paris, FRANCE: Phone: 33 1 44 43 
87 10; Fax: 33 1 49 52 06 40 

1 998 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 l l l '  

• Fransa'nın güneyinde yaşayan 
45 yaşındaki şarap üreticisi 
Magali, kızı ile oğlu onu bırakıp 
gittiklerinden beri kendini yaşadığı 
kırsal bölgede yapayalnız 
hissetmektedir. Bu .arada, kitapçı 
olan arkadaşı lsabelle, ondan 
habersiz, gazetelerin Gönül 
Postası köşelerinde Magali'ye 
koca bulmaya çalışmaktadır. Aynı 
zamanda, oğlunun kız arkadaşı 
Rosine de onu, daha önce bir 
i l işki yaşamış olduğu, eski felsefe 
profesörü Etienne'le tanıştırmayı 
istemektedir. lsabelle'in kızın ın 
düğününde Magali ik i  adamla da 
tanıştırılır. Kadın daha ilk bakışta 
Etienne'den hoşlanmaz; ama 
lsabelle'in entrikalarından 
habersiz, ilan aracılığıyla bulunmuş 
olan Gerald'ın cazibesine kapılır. 
Ancak, onun lsabelle'le 
konuştuğunu görünce, ikisinin 
arasında gizli bir il işki olduğunu 
sanır ve umutsuzluğa kapılır. 
Gerald Magali'yi arabayla evine 
bırakırken, ondan tüm gerçeği 
öğrenir ve çok öfkelenir. Ancak 
zamanla siniri yatışır . . .  

"Contes Moraux 1 Ahlakçı 
Öyküler"in tersine, "Contes des 
quatre saisons 1 Dört Mevsim 
Öyküleri" aynı tema üzerine 
çeşitlerneler içermiyor . . .  Ancak 
incelediğinizde "Dört Mevsim 
Öyküleri"nin yapısında ve ele 
aldığı sorunlarda benzerliklere, 
karşıtiıkiara ve simetrilere 
rastlayabil irsiniz. Örneğin, bu 
üçüncü öykü ("Conte d'automne 

1 Güz Öyküsü") i lk öyküye 
("Conte de printemps 1 i lkbahar 
Öyküsü") yakından bağlıdır; ve 
genel anlamda, bir takım fikirler 
etrafında, "düşünce"yi inceler." 
Eric Rohmer 

• Magali ,  a 45-year-old wine
grower in che South of France, feels 
isolared in the councryside she lives 
in s ince her son and daughter lefr. 
On the one hand, one of her 
friends, Isabelle, a bookseller, rries 
ro find her a husband rhrough che 
personal ads in newspapers wirhouc 
Magali even knowing abour it. On 
the other hand, Rosine, her son' s 
girlfriend, wancs to incroduce her 
to Etienne instead, her former 
phi losophy professor with whom 
she already had an affair. In the 
occasion of Isabelle's daughter 
wedding, the rwo men shall be 
incroduced ro Magal i .  Ar che fırst 
sight Magali disl ikes E tienne; and 
wi rhouc knowing anything abouc 
Isabelle's incrigue, she is 
immediarely attracted ro Gerald, 
the man found through the ad. 
However, having surprised him 
speaking wirh Isabelle, she believes 
that rhere is a seeret affair  between 
the two of them and therefore she 
feels hopeless. When Gerald takes 
Magali home in his car, she learns 
the whole truth and explodes with 
anger. But with time, her anger 
simmers dow n . . .  

"Unlike the "Conces Moraux", che 
"Conces des quatre saisons" are not 

a matter of variarions on che same 
theme . . .  Looking back on ir 
rhough, you can fınd analogies, 
concrasts and acwal symmerries in 
che strucwre of che "Conces des 
quatre saisons" and che problems 
they deal wirh. For example che 
third ("Conce d'automne") is 
closely relared ro the fırst ("Conce 
de princemps"), and also deals with 
"rhought" in the general sense, 
evaking a number of schemes." 
Eric Rohmer 

ERIC ROHMER 
4 Nisan 1 920'de Fransa'nın 
Nancy kentinde doğdu. Gerçek 
adı Jean-Marie Maurice 
Scherer'dir. Edebiyat egitimi 
gördü. Sinema dünyasına 
eleştirmen olarak girdi. 1 950'de 
Gadard ve Rivette'le birlikte 
kısa ömürlü La Gazette du 
Cinema'yı çıkardı. 1 95 1 'den 
itibaren Cahiers du Cinema'da 
yazmaya başladı ve Andre 
Bazin'in ölümünden sonra, 
1 958'de bu derginin şef 
editörlügünü üstlendi. Sinema 
kariyerine, 1 952'de başladıgı 
ama bitiremedigi bir filmle atıldı 
ve 1 959'da ilk konulu filmini 
yönetti. Adı genellikle Fransız 
"Yeni Dalga" yönetmenleriyle 
birlikte anıldıgı halde hiçbir 
akıma katılmadı. 1 963- 1 972 
arasında yaptıgı ve "Ahlakçı 
Öyküler" adını verdigi altı fılmle 
adını uluslararası alanda 
duyurdu. 1 980'1erde ise 
"Güldürüler ve Ozdeyişler" 
adını verdigi bir dizi film yönetti. 
Edebiyat düşkünü, belagat sahibi 
ve araştırmacı yapısıyla, tüm 
filmlerinin senaryolarını kendisi 
kaleme almıştır. 1 969'dan beri 
Sorbonne'da edebiyat ve 
sinema tarihi dersleri veren 
sanatçı, ayrıca tiyatro eserleri 
ve çeşitli TV belgeselleri 
yönetmiş, bir müzik video 
klibine bile imza atmıştır. 

Born on 4 April L 920 in ancy, 
France. His real name is Jean
Marie Maurice Scherer. He 
srudied licerarure. He enrered che 
cinema world as a criric. In ı 950, 
with Gadard and Riverce, he 
founded La Gazette du Cinema 
which had a shorr lifespan. From 
ı 95 L he wrore for Cahiers du 
Cinema and afcer rhe dearh of 
Andre Bazin in L 958 he became 
chief edi tar. In l 952 he started his 
film career with a film he couldn'r 
finish and in 1 959 he directed his 
firsr feacure film. Alrhough 
usual 1 y considered a member of 
the French " ouvelle Vague" he 
didn't ger involved in any trend. 
His chief works made up the "Six 
Canres Moraux"', directed berween 
L 963 and l 972, which brought 
him inrernacional fame. In che 
'80s he directed anather series of 
films called "Comedies ec 
Proverbes"'. A licerate, articulace, 
searching filmmaker, he has 
written che screenplays for all his 
films. He has caughc liceracure and 
film hisrory at rhe Sorbonne si nce 
1 969. He also di eecred scage plays 
as well as several relevision 
documenraries, and even made a 
music video. 
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3 .  DÜNYA SAVAŞI 
WORLD WAR III 
Yönetmen Direcror: Robert Stone 
Senaryo Screen play: Robert Stone & /ngo 
Helm Görüntü Yön. Cinemarography: 
Mathias Haedecke Kurgu Edi ring: l?obert 
Stone Müzik Music: Ca/eb Sampson & John 
Kmiak Oyuncular Casr: ChriJtopher 
\Yiynkoop, Boris Sichkin,. Boris Leskin, Gm/ler 
\Yialch Yapımcılar Producers: U/rich 
Lenze & Robert Stone Yapı m Production 
Co.: ZDF Gemıan Television, ZDF Enıerpriseı 
GmbH, GERMANY; Th< Ltarning Channel, 
USA Dünya Hakları Export Agem: ZDF 
Enterpriseı GmbH, Lise-Meitner-Strasse 9, D-
5 5 129 Mainz, GERMANY; Phone: 49 61 3 1  
991 273; Fax: 40 6 1 3 1 991 283 

1 998 1 35 111111. 1 Renkli & Siyah-Beyaz 
Color - B& W 1 94' 

• Öykümüz 1 989'un sonunda 
başlar. Doğu Avrupa'daki 
ayaklanmalarla, Sovyet 
Imparatorluğu yıkrlma tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Kremlin'deki 
şahinler bir darbe düzenlerler ve 
Gorbaçov görevden alınır. Iki gün 
sonra yeni Sovyet lideri General 
Vladimir Soşkin Doğu Avrupa'daki 
demokrasi hareketlerini sert bir 
şekilde sona edirmeyi planladığını 
duyurur. Bunu takip eden şiddetli 
müdahalede, Berl in Duvarı'nda bir 
genç dramatik bir şekilde vurulur. 
Kriz tırmandıkça, Sovyetler Batı 
Berl in' in Batı Avrupa'yla 
bağlantısını kesmeye çalışırlar. 
NATO ve Varşova Paktı 30 yıldır 
ortaya çıkan en kötü krize 
sürüklenirler. Bir ay zarfında 
Almanya'da çok büyük kara 
savaşları başlar. Sovyet ilerlemesi 
birkaç gün içinde tökezler; siyasi 
ve askeri durum kaosa sürüklenir. 
Olağandışı baskılarla karşı karşıya 
olan Sovyet lideri paniğe kapıl ır ve 
nükleer gücünü Batı'ya 
yönlendirir . . .  

3. DÜNYA SAVAŞI, tarih başka 
bir şekilde gelişseydi Soğuk 
Savaş'ın nasıl sona erebileceği 
üzerine en kötü senaryoyu hayal 
eden, sahte bir tarih i  belgeseL 
Hem Doğu'da hem de Batı'da 
çekilmiş eğitim fi lmlerinden yığınla 
arşiv görüntüsü kullanan, sahte 
söyleşilere, gerçek tarihi kişilerce 
(Bush, Thatcher, Kohl, vs) yapılan 
sahte açıklamalara, özgün ve 
arşivden alınmış pek çok farklı 
malzerneye yer veren film, hem 
yapılışı, hem de geçmişin alternatif 

bir tablosunu  çıkarmak için gerçek 
görüntülerden yararlanmasıyla 
benzersiz bir çalışma. Gerçekleri 
gösteriyormuş gibi sunulan ve 
zamanın siyasi liderlerine yer 
veren 3. DÜNYA SAVAŞI, gerçek 
ile kurmaca olan arasındaki çizgiyi 
bulandırarak, Soğuk Savaş'ın 
dehşetini gerçeğe dönüştürüyor. 
Tamamlanması ikibuçuk yıl süren 
bu uluslararası yapım, hem 
NATO'dan hem de eski Sovyetler 
Birliği'nden askeri danışmanlardan 
bilgi alınarak gerçekleştirilmiş. 
Oscar adayı sinemacı Robert 
Stone'un yönettiği, kurguladığı ve 
senaristleri arasında bulunduğu 
film, 3 .  Dünya Savaşı'nda savaşmak 
üzere eğiti lenlerin hayal ettiği 
şekliyle, neler olabi leceğinin 
gerçekçi ve çarpıcı bir araştırması. 

• Our srory begins in Iate 1 989. 
Wirh Easrern Europe in  revolr, rhe 
Soviet Empire is  in  danger of 
fal l ing aparr. Hard-liners in the 
Kremlin srage a coup and 
Gorbachov is  overrhrown. Two 
days larer the new Soviet leader, 
General Vladimir Soshkin, 
announces plans for a severe 
crackdown on democracy 
movemenrs in Easrern Europe. In  
the ensuing violence, a d  ramatic 
shooting takes place at the Berlin 
W all .  As the erisis escalares, the 
Soviets move ro seal off West 
Berlin  from the rest of Western 
Europe. NATO and the Warsaw 

Pact are plunged inro their worst 
erisis in 30 years. Wirhin a monrh 
a huge ground war breaks out in 
Germany. The Soviet ad van ce 

falters in a matter of days and the 
political and mi litary s iruation 
dereriorares inro chaos. In the face 
of exrraordinary pressures, the 
Soviet teader panics, unleashing his 
nuclear arsenal u po n the West . . .  

WORLD W AR I I I  i s  a fake 
hisrorical documenrary which 
imagines a worsr-case scenario of 
how the Cold W ar might have 
ended had hisrory raken a d ifferenr 
course. Employing a massive 
amounr of archival imagery from 
mil irary rrain ing fı lms from both 
East and West, fake news reporrs, 
fake i nrerviews, public statemenrs 
by real hisrorical fıgures (Bush, 
Thatcher, Kohl ,  ete.) and a wide 
variety of other original and 
archival material, i t  is a fı lm unlike 
any other, both in i ts making and 
in i ts use of true pictures ro 
i l lustrate an alternative vision of 
the past. Presented as if it were 
actually true and involving the 
acrual political leaders of the time, 
WORLD W AR I I I  makes real the 
ultimate horror of the Cold W ar, 
blurring the l ines between fact and 
fıction. Two and a half years in the 
making, this i nternational co
producrion was developed in 
consultarion with mil itary advisors 
from both NATO and the former 
Soviet Union. Ir is a real istic and 
impressive explorarion of what 
might have been as ir  was 
imagined by those who were 

trained to fıght World W ar Three, 

direcred, edited and co-written by 
Academy Award neminared 
fılmmaker Robert Srone. 

ROBERT STONE 

1 958'de ABD'de doğdu. 
Madison'daki Wisconsin 
Üniversitesi'nde Tarih ve Film 
Yapımcılığı, daha sonra da New 
York'ta Lee Strasberg Tiyatro 
Enstitüsü'nde oyunculuk ve 
yönetmenlik eğitimi aldı. Uzun 
metrajlı ilk belgeseli "Radyo 
Bikini" 1 987 yılında Oscar'a 
aday gösterildi ve pek çok 
uluslararası ödül kazandı. Film 
1 946 yılında Bikini atolünde 
gerçekleştirilen ilk nükleer 
bomba testini ve sonuçlarını ele 
alır. Uluslararası ödüller kazanan 
ve özellikle tarihi belgeseller 
yöneten bir belgesel sinemacı 
olarak üne kavuşmuştur. Diğer 
başarılı yapımiarı arasında, 
Sovyetler ve Amerikalılar 
arasındaki uzay yarışı üzerine 
"The Sarellite Sky 1 Uyduların 
Göğü" ( 1 990); eliili yıllarda 
Amerika'daki UFO kültü 
üzerine uzun metrajl ı  muzip bir 
çalışma olan "Farewell, Good 
Brothers 1 Elveda Iyi Kardeşler" 
( 1 992) ve TV kültürünün 
tarihçesini ele aldığı "Signal to 
Noise 1 Sinyalden Gürültüye" 
( 1 995) vardır. Ayrıca Başkan 
Kennedy ve dönemi hakkında, 
çok ilgi gören 22 bölümlük bir 
dizi hazırlamıştır. Yazar ve 
yönetmenliğin yanısıra, yapımcı, 
kameraman ve kurgucu olarak 
da çalışmıştır. 

Born in 1 958 in USA. He srudied 
Hisrory and Film Produnion ar 
the University ofWisconsin in 
Madison, rhen Acring and 
Direcring ar rhe Lee Srrasberg 
Thearre Institute in New York. 
His firsr ful l lengrh documenrary 
"Radio Bikini" was nominared 
for the Academy Award in 1 987 
and has received numerous 
international awards. The fi lm 
examines the firsr nuclear bomb 
rest on the Bikini aroll in 1 946 
and irs consequences. He became 
famous as an inrernarionally 
awarded documenrary filmmaker, 
in parricular as a director of 
hisrorical documenraries. His 
other successful producrions are 
"The Sarell ite ky" ( 1 990) abour 
the race berween the Soviers and 
Americans in rhe universe; 
"Farewell, Good Brothers" 
( 1 992), a ful l-lengrh wirry fi lm 
abour the UFO culr in Fifries' 
America; and "Signal ro Noise" 
( 1 995) abour rhe history of TV 
culrure. He's also made a much
admired 22-parr series abour 
Presidenr Kennedy and his rime. 
Aparr from being an aurhor and 
direcror, he has also worked as a 
producer, cameraman and currer. 
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LÜKSEMBURG-iSPANYA-PORTEKiZ-FRANSA-BELÇIKA-lSVlÇRE 
LUXEMBOURG-SPAIN-PORTUGAL-FRANCE-BELGI UM-SWITZERLAND 

KADlNLAR 
ELLE S 

WOMEN 
Yönetmen Director: Luis Galvao Te/es 
Senaryo Screen play: Luis Galvao Te/es & 
Don Boblinger Görüntü Yön. 
Cinematography: A/fredo Mayo Kurgu 
Edi ring: Regina Bdertschi Müzik Music: 
A lejandro Masstf Oyuncular Cast: Carmen 
Ma ura, Miou-Miou, Marisa Berenson, Guuch 
Pa tti, Marthe Keller, j{)(fquim de Almeida, 
Amparo Mufioz, Mapi Galdn Yapımcılar 
Producers :}ani Thiltges & Claude \YI aringo 
Yapım Producrion Co.: SaniSa Film, 1 me 
de Nassnu, L-22 13 LUXEMBOURG; Phone: 
352 45 1 9  60 1 ;  Fax: 352 44 24 29; Es irma, 
Madrid, SPA1N; Noi Productions, Paris, 
FI?A NCE: Artemis Productiom. Bmssels, 
BELGIUM; Action!, Lisbo11. PORTUGAL; 
Famn Film, Bem, SIYIITZERLAND Dünya 
Hakları Exporr Agent: A rt Box. 18 me de 
Marignan. 75008 Paris, FRANCE: Phone: 33 
1 53 53 07 55; Fax: 33 1 45 61 27 97 

1 997 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 97' 

• Hayat her zaman kolay 
deği ldir. Size yardım edecek 
arkadaşlarınız varsa ne mutlu. 
Hayatları, Rus bebekleri gibi iç içe 
geçmiş, birbirleriyle i l işkili yaşam 
öyküleri olan beş kadın 
düşünün . . .  L i  nda en çok izleyici 
çeken saatlerde televizyona çıkan 
ünlü bir sunucudur. Bir kısır 
döngünün içindedir. Arkadaşları, 
aşıkları, iş başarıları vardır; başka 
neye ihtiyacı olabil ir ki ? Belki de 
gün ağardığında da yanında olacak 
bir sevgi liye . . .  Eva bir üniversite 
hocasıdır. Edebiyat her zaman 
hayat demek değildir. Bunu kabul 
etmek kolay değildir; özell ikle de 
kendini 1 9  yaşındaki öğrencisi 
Luis'in kollarında bulduğu zaman. 
Bu mutluluk uzun sürebilecek 
midir? . . .  Bir yemek fırmasının 
sahibi Barbara, iflah olmaz bir 
hastalık hastasıdır. Boşanmış 
olmasına karşın, ailesi onun 
herşeyidir. Bu kadar uzun süre 
hep başkaları için yaşamışken, 
şimdi ölümle burun buruna 
geldiğinde kendisi için yaşamayı 
başarabilecek midir? . . .  B ran ca bir 
oyuncu ve şarkıcıdır. Önüne 
çıkan her şeyi, başta da kendini 
yok eden bir tayfundur. 
Denetlenemez, engellenemez, 
şiddetli, çevresindeki her şeyi 
yutan bir girdap gibidir. Yaşama 
isteğin i  hep böyle sürdürebilecek 
midir? . . .  Ch lo e ise bir güzell ik 
salonunun sahibesidir. Güzell ik 
bakanın gözlerindedir. Ancak 
aranan bu güzell ik başka bir 

kadında bulunursa ne olur? . . .  
Orta yaşa gelmiş, akıllarına estiği 
gibi davranan, cömert, cüretkar, 
güçlü ve duygusal bu kadın ların 
tümü, yaşamlarındaki bitmek 
bilmeyen maceraların ikinci 
bölümüne geçmeden önce önemli 
bir engeli geçmek üzeredirler . . .  

Lizbon'da çekilen bu romantik 
komedi-dram, orta yaşın 
eşiğindeki birbirinden tamamen 
farklı beş karakterin gözünden 
yaşianma olgusunu inceliyor. Bu 
kadınlar hep birlikte sohbet 
ediyor, gülüyor, ağlıyor, zor 
anlarını ve zaferlerini paylaşıyorlar. 
Avrupa'nın en seçkin ve hoş beş 
kadın oyuncusunu biraraya getiren 
KADlNLAR' ı seyretmek gerçek 
bir keyif. "Kadınlar benim 
tutkumdur ve her zaman onları 
anlamaya çalıştım." -
Luis Galvao Tel es 

• Living isn't always easy. Luckily 
there are your friends ro help you 
through. Imagine the srory of fıve 
women whose l ives, ! ike Russian 
dolls, are made up of smail ,  i nrer
related srories . . .  Li nda - a 
celebrated TV journalist, prime 
time star. Running, running w ith 
nowhere ro go. Friends, lovers, 
success . . .  w hat else does sh e need 1 
Perhaps a love that' s sti li there in 
the morning l ight .  Eva - a 

university professor. Literarure isn't 
always l ife. That's not easy ro 
accept, especiall y where least 

expected . . .  in the arms of Luis, a 
1 9-year-old srudenr. But wil l  this 
happiness last for long' Barbara - a 
caterer, the eternal hypochondriac. 
Although divorced , her family is 
her l ife. Having lived for others so 
long, can she now live for herself 
when faced with death' Branca - an 
acrress, singer. The eye of the 
hurricane, whose principal victim 
is herself. Unconrrollable, 
impetuous, pull ing all those 
araund her into the maelstrom. 
Will  she survive her desire ro live? 
And Chloe - the owner of a beauty 
salon. Beau ty is i n the eye of the 
beholder. But what happens when 
the beauty is found in anather 
woman? . . .  Having got ro middle 
age, these impulsive, generous, 
daring, strong and sensitive women 
are about ro overcome a major 
hurdle, before going on ro the next 
phase within the non-ending 
adventure of the i r  l ives . .  

Shot in Lisbon, this romantic 
comedy-drama examines the issue 
of aging as seen from the 
viewpoinrs of fıve radically 
differenr clıaracrers facing nıiddle 
age. Together, these women cajole, 
laugh, and cry their way through 
their rough times and their 
triumphs. With i ts stellar cast of 
fıve lovel iest and most respecred 
European actresses, ELLES is a joy 
ro watch. "Women are my passian 
and I always rried ro better know 
them." - Luis Galvao Teles 

LUIS GALVAO TELES 

1 94S'de Portekiz'de, Lizbon'da 
doğdu. Hukuk diplomasının 
ardından 1 968-70 yılları 
arasında Paris'teki lnstitut de 
Formatian 
Cinematographique' de sinema 
eğitimi gördü. Birkaç kısa 
metrajl ı  film ve belgeselin 
ardından 1 976'da çektiği i lk 
uzun metrajlı f i lmi "A 
confederaçao" 1 978'de 
Figueira da Foz Uluslarara,sı 
Film Festivali'nde Büyük Odül'ü 
kazandı. 

Born in Lisbon, Pormgal in 
1 94 5 .  He srudied fi lmmaking 
from 1 968- 1 970 ar the Institute 
de Formarian 
Cinemarographique in Paris, 
afrer having earned a law degree. 
Following several shorrs and 
documenraries, his fırsr fearure 
fi l m ,  "A confederaçao" ( 1 976), 
won the Grand Prize in the 
1 978 International Film Festival 
in Figueira da Foz. 

Fil m leri 
Filmography 

1 970 Bestiaire 
1 973 Entremez fa moso sobre dt� 

pesca no rio minho 
1 974 O circo 
1 975 A procissao dos, hehedos 

Chorar o etıtrudo 
Liberdade para jose Diogo 
Cooperativa agı·icola dn 
torrehela. 

1 976 A confederaftio 
1 978 A rnpariga dos fosforos 
1 979 Mor/e no tejo 
1 98 1  A ·vida e bela 
1 99 1  Portrnit de fa mil/e 
1 997 El/es 
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DANiMARKA-FRANSA DENMARK-FRANCE 

G E Ri ZEKALI LAR 
ID lOTERNE 

THE IDIOTS - DOGMA II  
Yönetmen Director: uırs von Trier 
Senaryo Screenplay: Lan von T rier 
Görüntü Yön. Cinematography: Ları von 
Trier Kurgu Edi ring: Mo/Iy Malene 
Stenıgac�rd Müzik Music: Camille Sainr-Saitu. 
Kim Larsen & Erik Clauıen Oyuncular Cast: 
Bodil}orgenıen. }em Albinuı, Anne Louise 
Haısing. Troe/ı Lyby. Nikolaj Lie Kaaı. Henrik 
Prip. u1iı Meıonero Yapımcılar Producers: 
Vibeke \VindelfJV & Peter Aalbcekjemen Yapı m 
Production Co.: Zentropa Production ApS, 
Rye.ıgade 106A, 4th floor, 2 1 00 Copmhagen, 
DENMARK: Phone: 45 35 42 42 33; Fax: 45 
35 42 42 99; Liberator Productiom, Paris, 
FRANCE Dünya Hakları Export Agent: 
Tmıt Film Sale.ı ApS, Rye.ıgade 106 A 4th 
Floor. 2 1 000 Copenhagen. DENMAR K; Phone: 
45 35 25 07 70; Fax: 45 35 25 07 7 1  
Kaynak Source: Daniıh Film lmtitllle, 
Kyıtı�jm 26, DK-2770 Kaump. DE MARK: 
Phone: 45 32 47 86 52: Fax: 45 32 47 85 08 

1 998 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 7' 

• Geri Zekalılar, ortak bir ilgi 
alanları olan bir arkadaş grubudur: 
zihinsel özürlü numarası yapmayı 
severler. Hiçbir şey onlara, 
içlerinden birinin oyunu yeni bir 
şekilde oynamanın, sınırların 
ötesine geçmenin yolunu 
keşfetmesi kadar tatmin duygusu 
vermez. Karen bu grubun üç 
üyesiyle karşılaşır ve kendini 
istemeden onların küçük 
oyunlarının içinde bulur. Daha 
sonra yavaş yavaş bütün bunların 
ne anlama geldiğini keşfeder ve 
kendi de oyuna katılarak hepsini 
memnun eder. Ama Karen 
diğerlerinden farklıdır. Hayat ve 
anlamı üzerine uzun uzun kafa 
yormaya harcayacak vakti olmayan 
bir toplumsal sınıftan gelmektedir 
o. Geri Zekalılar için aile 
hayatlarını sürdürmek ve işlerini 
yürütmek giderek daha da zorlaşır. 
Içlerinden biri oyunu bırakır. 
Bunun üzerine diğerleri, herkesin 
bağlılığını ispat etmesinin vakti 
geldiğine karar verir. Herbiri 
sevdiklerinin önünde bir sınav 
vermek zorundadır. Sadece en 
güçlü yedi üye ayakta kalacaktır. 
Sınava en son tabi tutulacak olan 
ise Karen'dır . . .  

Lars von T rier'in tartışmalara yol 
açan son fi lmi GERi ZEKALILAR, 
Dogma 9S manifesto prensiplerine 
(Bkz. "Şölen", s. 1 94) uygun olarak 
çekilmiş bir film. Geçen yıl bir 
basın bülteninde von T ri er, filminin 
Cannes'da yarışma bölümüne 
kabul edilmesini hem Dogma 9S'in 

temel ideoloj isine resmi bir onay, 
hem de "daha geniş çevrelerin de, 
ortak çalışmanın filmlerde sanatsal 
ifadenin temel bir parçası olduğu 
fikrine yeniden inanabileceğinin 
ispatı" olarak gördüğünü 
söylemişti. "Bu geride kalan 
onyılların tarz ve beğenilerinden 
cesur ve pervasız bir kopuş ve bu 
tavrın bir ilerleme işareti olduğunu 
savunuyor." - Lars von Trier 

• The Idiots are a bu nch of young 
friends who have a common 
interest: rhey enjoy pretending ro 
be menrally deficient. othing can 
be compared ro the satisfacrion 
every time one of rhem discovers 
new ways ro play the game, ways 
that go beyond the old borderlines. 
Karen happens ro meer three 
members of this group and 
unintenrionally she gers involved in  
rheir l i ttle game. Only gradually 
does she discover whar ir is all 
abour, and rhen pleases rhem all by 
joining in .  Bur Karen differs from 
the orhers. She comes from a social 
class rhat d id not have extra time to 
fri tt er away w ith theoretical 
ponderings abour l ife and i ts 
meaning. It is gening ever more 
diffıcult for the Idiots to lead their 
family l ives and to do their jobs. 
One of them gives up the game. 
The otl1ers take that as a call ro 
verify their solidarity. They all have 
ro underrake a rest in front of rheir 
loved ones. Only the strongest 
seven survive. Karen is the last one 
of the group ro undergo the test . . .  

The lasr conrroversial film of Lars 
von Trier, IDIOTERNE was made 
in the spirir of the Dogma 95 
manifesro principles (please see "The 
Celebrarion", page 1 96). In a press 
release lasr year, von Trier has seen 
the admission of his film inro 
Cannes comperi tion as an offıcial 
nod ro the basic ideological 
foundation of Dogma 95:  " I r 's a 
proof that w ider circles once again 
may believe in rhe idea of joinr effort 
as a basic pan of arristic expressian 
in the movies. This is a courageous 
and blaranr breaking away from the 
s tyle and taste of the previous 
decades, and ir stands ro reason that 
this is a sign of progress. " -
lars von Trier 

LARS VON TRIER 

1 956'da Danimarka'da do�du. 
Kopenhag Üniversitesi'nde 
sinema, Danimarka Sinema 
Okulu'nda yönetmenlik e�itimi 
gördü. Sanatçı e�ilimlerinin ve 
gelecek vaadeden yetene�inin ilk 
belirtileri daha öğrencilik 
yıllarında ortaya çıktı. 1 984 
yılında ilk konulu filmini 
gerçekleştirmeden önce yerli ve 
yabancı kuruluşlar için yaklaşık 
40 reklam filmi ve rock grupları 
için tanıtım amaçlı video-klipler 
çekti. Bir üçlemenin ilk filmi 
olarak çektigi "Forbrydelsens 
element 1 Suç Unsuru" Cannes 
Film Festivali'ne seçildi ve 
Teknik Ödül'ü kazandı. 
Üçlemenin ikinci filmi "Epidemic 
1 Salgın" ( 1 987) çeşitli 
uluslararası ödüller kazandı. 
1 988'de gerçekleştirdiği 
"Medea", Fransa'da "Jean 
d'Arcy" ödülünü kazandı. 
Üçlemesini tamamlayan "Europa 
1 Avrupa" ( 1 99 1,) yine. 
Cannes'daJüri Ozel Odülü ile 
Teknik Ödül' e layık görüldü. 
Geniş izleyici kitleleri açısından 
gerçek patlaması ise, Danimarka 
ulusunun durumunu hicveden, 
başlangıçta TV için yapılmış 
"Riget 1 Krallık"la ( 1 994) geldi. 
1 996 yapımı "Breaking the 
Waves 1 Dalgaları A.şmak" 
Cannes'da Büyük Odül'ü 
kazandı. Artık bir kült yapıra 
dönüşmüş dizisini sürdürerek 
1 996 yazında çektiği dört 
bölümü "Riget ll 1 Krallık l l" adı 
altında topladı. Son çalışması 
GERI ZEKALl lAR'dır ( 1 998). 

Born in 1 95 6  in Denmark. He 
has srudied cinema at 
Copenhagen University and 
directing ar the Danish Film 
School. During his studies, he 
showed early signs of his 
indinations and promise. He has 
real ized approximarively O 

commercials for domesric and 
foreign cusromers, and various 
promorional video clips for rock 
bands before direecing his firsr 
fearure film in 1 984. 
"Forbrydelsens element 1 Element 
of Crime", which was announced 
as firsr part of a rrilogy, was 
selecred for Cannes where ir won a 
rechnical prize. The second part of 
che rrilogy, "Epidemic" ( 1 987), 
also garnered a few international 
prizes. His nexr fearure, "Medea" 
( 1 988), has been awarded "Jean 
d'Arcy" Prize ar France. "Europa" 
( 1 99 1 ), which complered his 
rrilogy, won che Special Jury 
Prize and a rechnical award in 
Cannes. His real breakrhrough, as 
far as audiences are concerned, 
came w ith "Ri ger 1 The 
Kingdom" ( 1 994), a sarire on che 
srare of che Danish narion, 
inirially made for TV. "Breaking 
the Waves" ( 1 996) was che 
winner ofGrand Prix ar C1nnes. 
He rhen continued wirh che now 
culr series and made a furrher four 
episodes during rhe summer of 
1 996 and broughr rhem rogerher 
in "Riger II 1 The Kingdam Il" .  
!D lOTERNE ( 1 998) is his lasr 
fearure film. 
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HOLLANDA NETHERLANDS ALEX VAN 
�--------------------------------------------------------------� VVARMERDAM KÜÇÜK TONY 

KLEINE TEUN 

LITTLE TONY 
Yönetmen Director: Alex van Warmerdam 
Senaryo Screen play: Alex ı•an \'(/armerdam 
Görüntü Yön. Cinemarography: Marc 
Fe/per/ann Kurgu Editing: Stefim Kmnp 
Müzik Music: Alex van Warmerdam 
Oyuncular Cas ı :  Anneı /llalherbe. Ariane 
Schl11ter. A lex van \'(/armerdam. Sebastian Te 
\'(lierik, Tomas Te \'(/ierik Yapımcılar 
Producers: Marc van \'Varmerdam, Ton 
Schippers & A lex van Wamıerdam Yapı m 
Producıion Co.: Graniet Film. PB 5 7 1 2 1 .  
1040 B A  A msterdam, NETI-IEI?LANDS: 
Phone: 3 1  20 60 60 633: Fax: 3 1  20 60 60 
6 1 6  Dünya Hakları Exporı Agenı: 
Fortissimo Film Sa/es, Heremnarkt 10-2, 1 O 1 3  
E D  A ımterdam. NETHERLA DS: Phone: 3 1  
2 0  627 3 2  15:  Fax: 3 1  2 0  626 l l  55  

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95'  

• Okuması yazması olmayan bir 
çiftçi olan Brand'in aklında, ona 
çiflikteki evinde ders vermeye 
gelen genç öğretmen Lena'dan 
başka bir şey yoktur. Brand'ın 
kuşkucu karısı Keet, ikisini 
gözünün önünden 
ayırmamaktadır; çünkü kocasının 
bu kentli kıza aşık olduğunu fark 
etmiştir. Bir süre sonra, Keet 
haince bir plan tasarlar. Brand'i 
bile bile Lena'nın koliarına 
itecektir. Yönlendirmeleri 
beklenmedik sonuçlar 
doğuracaktır . . .  

• Brand, an i l l iterare farmer, has 
been set thinking by Lena, a young 
teaeber who comes to give him 
lessons at home, on the farm. Keer, 
Brand's suspicious wife, keeps a 
close eye on both of rhem, because 
she sees that her husband has fallen 
in love wirh the girl from the ciry. 
As rime goes by, a clark plan rakes 
shape in Keer's mind. She 
purposely drives Brand into Lena's 
arms. Her manipularions are not 
withour rhei r consequences . . .  

1 4  Agustos 1 952'de 
Hollanda'nın Haarlem kentinde 
dogdu. Grafik Tasarım 
Okulu'na devam ettikten 
sonra, Amsterdam'daki Gerrit 
Rietveld Akademisi'nde egitim 
gördü. Bu okuldan grafik 
tasarım ve resim dalında 
diploma aldı. 1 980 yılında De 
Mexicaanse Hond tiyatro 
kumpanyasını kurdu. 1 980 
yılında çektigi kısa bir filmden 
sonra yönettigi "Abel" ( 1 986) 
ile Venedik Film Festivali'nde 
FIPRESCI Ödülü'nü kazandı. 
Bunu izleyen "De noorderligen 
1 Kuzeyliler" 1 992 yılında En Iyi 
Film, En Iyi Müzik ve En Iyi 
Sanat Yönetmeni dallarında üç 
Felix ödülü ald ı .  

Born on 14 Augusr 1 95 2  in 
Haarlem; the Nerherlands. Afrer 
ar re ndi ng rhe School of Graphic 
Design he wenr on ro srudy ar 
the Gerrir Rierveld Academy in 
Amsrerdam, where he graduared 
in graphic design and painring. 
In 1 980 he ser up De 
Mexicaanse Hond rhearer 
company. He made a shorr fi lm 
i n  1 984 and following that the 
fearure fi lms: "Abel" ( 1 986), 
which won the FIPRESCI 
Award ar rhe Yenice Film 
Festival and "The Norrherners" 
0 992), which won rhere Felix 
awards i n  1 992 for music, art 
d irecrion and best fi lm.  

Filmleri 
Filmography 

1 978 E11trie Bmssels 
1 979 Stripteme 
1 980 Zie de Matmen V"llen 
1 982 Grrmiet (TV) 
1 984 De Stecleling (short kısa film) 
1 986 !Ibe/ 
1 992 De Noorde.-lingen Kuzeyliler 
1 996 Dejurk Elbise 
1 998 Kleine Te11n Küçük Tony 
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ORGANICS'in 
değerli katkı larıyla 
gerçekleşti r i lmiştir. 

W e would ! i ke co rhank 

ORGANICS 
for spansoring rhis secrion. 
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iSPANYA-FRANSA SPA I N-FRANCE 

YAŞAM I M I N  i LK GECESi 
LA PRIMERA NOCHE DE MI VIDA 

THE FIRST NIGHT OF MY LIFE 
Yönetmen Director: Miguel Albaladejo 
Senaryo Screen play: Elvira Lindo & 
Miguel Albaladejo. baıed on the mry by Elvira 
Lindo Görüntü Yön. Cinemaıography: 
A /fonso Sanı Alduan Kurgu Ediıing: Angel 
1-/ernandez Zoido Müzik Music: Lurio Godoy 
Oyuncular Cası: Leonor \Yiatling, juanjo 
Mm·tinez, Cm·los Fuentes. M ariola Fuentes, 
Emilio Glflim·ez Caba, Ana Lizaraıı, lnigo 
Gtmes Yapı m Producıion Co.: Alpha vi/le, 
dPı·inresa No: 1 7  2"-dcha, 28008 Madrid, 
SPAIN: Phone: 34 9 1  541 68 69 Fax: 34 91 
54 1 54 82: La Sept A RTE, 1-/aut el Court. 
FRANSA Dünya Hakları Exporı Agcnı: 
Ce/luloid Dreams. 24 me Lamart ine, 7 5009 
Paris. FRANCE: Phone: 33 1 49 70 03 70; 
Fax: 33 1 49 70 03 7 1  Kaynak Source: 
ICAA. Plaza del Rey 1, 28071  Mıtdrid, 
SPAIN: Phone: 34 9 1  701 70 00: Fax: 34 9 1  
5 3 2  3 9  4 0  

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 84 '  

• 2000 yıl ına bir gün kala, çok 
yakında bebekleri doğacak olan 
Manuel ile karısı Susana 
kendilerini hayatlarının en 
alışı lmadık gecelerinden birine 
hazırlamaktadırlar. Her şey 
Paloma'nın ailesinin evindeki 
akşam yemeği sırasında başlar. 
Arabası olmayan Manuel bir 
minibüsü ödünç almıştır. Ne var 
ki, damadının her zaman yaptığı 
bu tür bayağı davranışları 
onaylamayan Paloma'nın babası 
onları kendi lüks arabasıyla 
almakta ısrar eder. Işler bundan 
sonra karışmaya başlar. Gece 
boyunca pek çok yanlış 
anlamalar, ufak tefek kazalar 
olacak, otosteplar çekilecek, 
arabalar kaybolacak, polisler ile 
koruma görevli leri arasında 
tartışmalar çıkacaktır. 
YAŞAMIMIN ILK GEC ESI 
Madrid'de, çevre yolların ın  hiçbir 
yere varmaz izlenimi uyandıran 
daireler çizdiği kenar 
mahallelerde geçen s ıradışı bir 
yol fı lmidir. Sonunda, hiç kimse 
yılbaşı arifesini planladığı gibi 
geçiremeyecektir . . .  

"Bu fi lm şu an zaten olan b ir  şeyi 
gösteriyor: şehirlerin sonunun 
geldiği n i ,  nası l  geliş igüzel 
gel iştiklerin i ,  yoksulları n nasıl 
daha da yoksul laştıklar ın ı  ve 
yaşamlarını değiştirmek için 
umutların ı  nas ı l  yiti rdiklerini . . .  
Bu fi lmi çekme fikri, hepimizin 
çocukken d in led iğimiz, bebeğin i  
doğurmak için kend ine b ir  yer 

arayan hamile kad ın  masal ından 
çıktı . Çevrede çok az insan ın  
olduğu viran bir yerde, gece 
yarısı, hamile bir kadın ın  pamuk 
ipliğine bağlı kırı lganlığı 
düşüncesi hoşuma gitti. Kad ın  ile 
kocası yürümeye başlayacaklar 
ve o andan sonra karş ı ianna 
değişik insanlar çıkacaktı. Bunlar 
peri masallarında orman ın 
ortasında aniden ortaya çıkan 
kişi ler gibi olmal ıyd ı .  Bu fi lmde, 
sanki b ir  kurt, b ir  cadı, üç 
harami olan b ir  peri masalı 
havası yaratmaya çalıştım . . . " 
Elvira Lindo. "2000 yı l ın ı  konu 
alan bir fi lm üzerinde çalışmak 
fanteziler kurmak, gelecek 
üzerine varsayımlar üretmek, 
lspanyol sineması iç in son 
derece s ıradış ı  sayılacak ufak 
çaplı bir bi l im-kurgu fi lm çekmek 
şansın ı  yarattı." -
M iguel Albaladejo. 

• On ew Year's Eve 1 999, 

Manuel and his wife Susana whose 
baby is al most due, are preparing 
themselves for one of the most 
unusual nights of their l ife. 
Everyrhing begins wirh a dinnet 
dare at the home of Paloma's 
parenrs. Manuel, who has no car, 
has borrowed a van. In spire of this, 
Paloma's father, who is always 
carrying on abour the vulgariry of 
his son-in-law, insisrs on picking 
rhem up personally in his big car. 
This is  when the enranglemenr 
begins. The nighr wil l  rhen become 
a succession of misundersrandings, 

hirch-hiking, losr cars, smail 
accidenrs, and disputes between 
police offıcers and ci vi I guards. 
THE FIRST IGHT OF MY LIFE 
is an extravaganr road movie ser in 
the Madrid's suburbs where the 
highways seem to be vicious c ircles 
which lead nowhere. In the end, no 
one wil l  celebrare ew Year's Eve 
as planned . . .  

"The fi lm shows somerhing that is 
al ready happening :  the end of the 
ciries, how they are growing om of 
control, how the poor ger poorer 
and don'r have much hope of 
changing rbeir l ives . . .  The fi rst 
idea was based around that srory 
which we've all heard as children 
abour a pregnanr woman looking 
for a place to have her baby. I l iked 
this idea of fragi l i ty,  of a pregnanr 
woman in the middle of the n ight, 
a night when few people are 
around in a de olate place. She and 
her husband would start walking 
and from there on, people would 
cross rheir path. And they'l i  have 
ro be a bit ! ike those characrers 
who appear sudden Iy in the forests 
in fai ryrales. I wanred it to have 
the air of an old fai ryrale, as if  
rhere were a wolf, a witch, three 
robbers . . .  " - E lvira Lindo. 
"Dea! i ng with the year 2000 in a 
film means a dıance to fanrasize, to 
speculate about the furure, ro make 
a mini science-fıcrion fi lm,  
something very unusual in Spanish 
fi lm producrion ."  -
Miguel Albaladejo. 

MIGUEL ALBALADEJO 

1 96S'te lspanya'da, Alicante'de 
dogdu. Aralarında "Sangre 
Ci ega 1 Kör Kan" ( 1 994) ve 
"Cachorro 1 T encere"nin 
( 1 995) da yer aldıgı, degişik 
görsel ve aniatısal tarzlarda pek 
çok kısa metrajlı film çekti. 
YAŞAMIMIN ILK GECESI 
filminin senaryosunu, bu 
konuyu i lk düşünen, son 
derece üretken ve saygın 
lspanyol yazar Elvira Lindo'yla 
birlikte yazdı. lspanyol yeni 
dalga akımının en önemli 
yeteneklerinden biridir. 

Born in Al icanre, Spain in 1 965 .  
He made many shorr fıl ms, 
among rhem "Sangre Ciega" 
( 1 994) and "Cachorro" ( 1 995), 
of very differenr visual and 
narrarive sıyles. He collaborared 
on the screenplay of THE FIRST 
N!GHT OF MY LIFE wirh 
Elvira Lindo, a very prol ifıc and 
respecred panish wrirer who 
fırst came up wirh the idea of 
rhe fi lm.  He is one of rhe most 
awaired ralenrs of rhe new 
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BELÇIKA-FRANSA BELGJUM-FRA CE 

DUVAR 
LE MUR 

THE WALL 
Yönetmen Director: Alaiıı Beriiner 
Senaryo Screenplay: Alain Beriiner 
Görüntü Yön. Cinematography: Ym 
Cape Kurgu Ediıing: Sandrine Veegen 
Müzik Music: Alain Debaisieux 
Oyuncular Cas ı: Daniel Hamsens. Pascafe 
Bal. Mil Seghers. Michael Pas, Peter Michel, 
Da111ien Cil/ard Yapım Producıion Co.: 
La Sept AI?TE. Haut et Court, FI?ANCE; 
\VFE, BELGIUM Dünya Hakları Exporı 
Age nt: Celluloid DreamJ, 24 r11e LAmart ine, 
75009 Paris. FRANCE; Phoue: 33 1 49 70 
03 70: Fax: 33 I 49 70 03 7 I 

I 998 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 67' 

• Belçika'da Kuzey ile Güney 
geleneksel bir çatışma içindedir. 
30 Aralık 1 999 günü, 35 yaşındaki 
Albert, iki topluluğun sınırı 
üstünde bulunan dükkanında 
patates kızartması satmaktadır. 
Albert müşteri lerine patates 
kızartmalarını verirken Flaman 
bölgesindedir, patateslerini kızgın 
yağa attığında ise Brüksel'in 
Fransız kesimindedir. Her patates 
kızartması siparişinde, Albert 
müşteri lerine geleceğe yönelik bir 
tekerierne vermektedir. Üçüncü 
bin yılın eşiğinde, pek çok kişi 
geleceğin onlara ne getireceği 
konusunda bir ipucu elde etmek 
için sıraya girmişlerdir. 3 1 Aralık 
sabahı, Albert dükkanına gelince, 
akla hayale gelmeyecek bir 
durumla karşılaşıp dona kalır: d i l  
sınırının tam üstünde yer alan 
dükkanı, geceleyin, Flaman ve 
Fransız bölgelerini belirtecek 
biçimde içinden geçen kalın bir 
duvarla ikiye bölünmüştür . . .  

"2000 yıl ına yaklaşırken Belçika'yı 
gerçekten neyin simgeleyeceğini  
kendime sorduğumda aklıma 
hemen iki di l l i l ik sorunu geldi. 
Gerçekten siyasal içeriği olan bir 
film yapmak istiyordum. Bu iki 
dill i l ik sorunu Belçika'nın 
neredeyse son 70 yı l l ık günlük ve 
siyasal yaşamını büyük ölçüde 
etki lemiştir . . .  Bunu çarpıcı ve 
tahrik edici bir biçimde gündeme 
getirmek istedim; ancak fi lmim bir 
uyarıdır. Bir bakıma faşist 
eği l imleri irdelemektedir. 

Filmdeki duvar sanal olarak 
gerçekten vardır, en azından 
Belçika'da televizyon kanallarının 
öteki topluma yayın yapmasını 
engelleyen yasalar yürürlükte 
olduğu sürece: örneğin Fransızca 
konuşan toplumun televizyon 
kanalları Flaman bölgesinde; 
Flaman bölgesi televizyon 
kanalları Fransız kesiminde 
yayınlanamadığı sürece . . .  Bu 
koşullar altında bence son derece 
duyarlı olmamız gerekiyor; 
filmdeki duvarın aykırılığı da bunu 
belirtmeye çalışıyor . . .  Bu film 
"deneysel" bir fılmdir: bana başka 
koşullar altında incelemeyeceğim 
pek çok şeyi, korkusuzca ve baskı 
altında kalmadan ineelememi 
sağladı ." - Alain Beriiner 

• In  Belgium, rradir ionally rhe 
Norrlı and Sourh have been in 
conflicr. On December 30, 1 999, 
35 -year-old Alberr is running a 
chips stand chac srraddles che 
border becween rhe cwo 
communicies. When he hands his 
cliencs chei r  chips, he is in 
Flanders, buc when he plunges his 
pocawes inro boi l i ng oil ,  Al ben is 
on che francophone s ide of Brussels. 
Wirh each order of chips, Al ben 
alsa del ivers a ki nd of forcune
cookie message. On che eve of 
passing inco che rlıird mi l lennium, 
many people have l ined up ar his 
counter ro ger a hint of what 
comorrow wil l  bring. Buc on che 
morning of December 3 1 ,  when 
Al bere arrives near che si re of his 

chips stand, he is srruck by a 
horrific sighr he could never have 
imagined: his shop, siruared 
precisely on rhe l inguisric border, 
has, during the nighr, been cur in 
rwo by an enormous wall rhar now 
marks rhe border berween rhe 
Flemish and rhe francophones . . .  

" I  really asked myself w har could 
represenc Belgium as ir  crosses the 
rhreshold of the year 2000, and the 
quesrion of bi l ingualism arose 
immediately. I real ly wanced co 
make a palirical fi lm.  This problem 
of cwo languages has given rhyrhm 
co the dai ly and palirical l ife in 
Belgium for al most 70 years now . . .  
I wanced co provoke somerhing, 
bur my film is a warning. It deals 
sornewhar wirh fascist rendencies. 
The wall already vircually exisr, in 
as much as there are laws in 
Belgium that proh ibic relevision 
srations from broadcasting in the 
other communiry;  for example, 
francophone conınıunity television 
cannot be broadcast in Flanders and 
vice versa . . .  So, I think that ir' s 
imporcanc ro sray vigilant, and this 
aberratian of a wall is in the film co 
underscore thar . . .  This film is 
"experimencal" in that i t  permitred 
me co explore things that I 
wouldn't have ocherwise explored , 
and withour fear, withour 
pressure." - Alain Beriiner 

ALAIN SERLINER 

1 96 1  yılında Brüksel'de doğdu. 
l ik uzun metrajlı filmi "Ma vie 
en rose 1 Pembe Hayat" 1 997 
yıl ında Cannes Film 
Festivali'nde son derece saygın 
bir bölüm olan Yönetmenlerin 
Gecesi'ne davet edildi. Film 
30'dan fazla ülke tarafından 
satın alındı; 1 998'de 
Hollywood'da En Iyi Yabancı 
Film dalında Altın Küre 
ödülünü kazandı. Yönetmenin 
görsel dünyası şiir ile 
gerçekçiliğin, sevecenlik i le 
acımasızlığın garip bir 
karışımıdır. 

Born in Brussels in 1 96 l .  H is 
fırst fearure "Ma Vie en Rose" 
was selected in 1 997 for the 
presrigious Cannes Director' s 
Fortnight. lt sold in more rhan 
30 counrries and was awarded 
the 1 998 Golden Globe for Best 
Foreign Fi lm in Hollywood. H is 
visual world is a srrange m ix of 
poetry and realism, tenderness 
and cruelty. 
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FRANSA FRANCE 

ISSIZ ADA 
LES SANGUINAIRES 

THE "SANGUINAIRES" 
Yönetmen Director: Laurent Ca11tet 
Senaryo Screen play: Laure111 Cantet & 
GilleJ Marchand Görüntü Yön. 
Cinemarography : Pierre Mi/on Kurgu 
Edi ring: Robin Campi/lo Oyuncular Casr: 
Frederic Pierrot, Catherine Baugul. Dijallil 
LeJpert, Marc Adjadj. Nathalie Bensard, 
Vincem Simonelli Yapı m Producrion Co.: 
La Sept ARTE. Haut et Court, C C, 
FRANCE Dünya Hakları Exporr Agenr: 
Celluloid Dreams, 24 me Lamartine, 75009 
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 49 70 03 70: 
Fax: 33 1 49 70 03 7 1  

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 68' 

• 20. yüzyı l ın bitimine birkaç gün 
kala, dünya sabırsızlıkla 2000 yıl ını 
beklemektedir. Tüm dünyayı 
saran bu isteriden ve geriye 
sayıştan uzaklaşmak için 
François'nın liderliğinde bir grup 
arkadaş bu dönemsel 
kutlamalardan kaçarlar ve 
Ajacci 'n in dışındaki Sanguinaires 
adasına sürgüne giderler. 
Dünyayla i l işkilerini kesrnek için 
koydukları kuralları çiğnemeleri 
için önlerine pek çok fırsat çıksa 
da, bu küçük serüveni ellerinden 
geldiğince başarıyla yürütürler. 
Yalnız François kendi düzenlediği 
bu serüvende kendi yerini bir 
türlü bulamaz. Ne kadar çok 
isterse istesin, kendini dünyadan 
soyutladıktan sonra, en yakın 
arkadaşlarından, hatta sevgilisi 
Catherine'den bile uzaklaşır. 
G iderek, bu güzel ve sakin ada i le 
kendisini orada karşılayan genç 
Stefan'ın, bir gizemin bir parçası 
olduklarını ve onu dünyadan el 
ayak çekmeye zorladıklarını 
hisseder. Yeni Yıl'a girerken, saat 
tam gece yarısını vurduğı:ında 
François ortadan kaybolur . . .  

"2000 yılı kutlamalarıyla ilgili 
olarak, filmdeki karakterlerde, 
kutlama baskısının dorukta olduğu 
anda, ıssız bir adaya giderek, 
kendini soyutlama, bu dünyadan 
uzaklaşma isteği egemendir . . .  
2000 yıl ı  fikri bana önce pek bir 
şey ifade etmiyordu; ama yine de 
proje cazip geldi. işin keyif veren 
yanı, istenene (2000 yıl ına giriş 

anını tanımlamak) değinerek 
geçmekti; ne de olsa filmimin 
konusu 2000 yıl ından nası l  
kurtulanacağı, ondan nası l  
kaçılacağıydı. Bu da, o an 
geldiğinde benim göstereceğim 
tepkiye gerçekten çok yakın . . .  
2000 yılı çok yakın; bizler de o 
zaman ne olacağını  çok iyi 
bi ldiğimiz için çok heyecanla 
beklenecek bir şey yok. Bu tarihle 
ilgi l i  olarak çocukluk anılarımı 
düşünmem benim için yararlı 
oldu. 2000 yılıyla ilgi l i  
çağrışımlarımın dökümü bu 
filmdeki tartışmaların yer aldığı 
bölümün çıkış noktasıdır." -
Laurent Cantet 

• A few days before the end of the 
20'" century, rhe world fervenrly 
awairs che year 2000. In order ro 
escape the global hysreria and the 
fina! counrdown, a group of 
friends, led by François, escape the 
seasonal celebrarions and exile 
rhemselves ro an isiand off Ajacci, 
the "Sanguinaires". The 
remprarions ro chear on the rules 
they've ser up ro cuc rhemselves off 
from the world are numerous, buc, 
even so, they manage ro do well in 
this l i  etle advemure. Only François 
cannot find his place in whar he 
himself wamed and organized. No 
matter how scrong his wi l l ,  afrer 
excluding himself from the world, 
he distances himself from his 
dosesr friends, then Catherine, his 
!over. Little by l irtle, he feels that 
this beauciful  calm isiand and 

Stephane, rhe young man who 
geeers rhem rhere, are associated 
wirh the same mysrery, which 
alienares him and forces him imo 
the ulrimare recrear. On New 
Year's Eve, ar the fina! srroke of 
midnighr, François d isappears . . .  

"With respecr ro the celebrarion of 
che year 2000, rhere is a desire 
among the characrers in the film 
for a ruprure from ir, for isolarion, 
by going ro this deserred isiand and 
distancing themselves from che 
world ar the mornem in which 
pressure ro celebrare is che 
scrongesr . . .  The idea of the year 
2000 never really meanr anyrhing 
ro me before, bur I was drawn ro 
the challenge. The pleasure was i n  
responding ro the direcrive (ro 
depicr, in ficrion, the moment of 
transition ro the year 2000) while 
skirring ir, s i nce the srory of my 
fi lm is abour how ro flee the year 
2000, how ro escape ir .  And rhar's 
very close ro the reflex that I would 
cerrainly have ar that moment . . .  
The year 2000 is  roo close, and we 
know roo much of w hat ir wil l  
comain for i r  ro generare much 
amiciparion. Ir 's  acrually good ro 
go back over my childhood 
memories associared wirh that dare. 
And recollections of associarions 
wirh the year 2000 are whar 
generates in the film the sequence 
of discussions about ir ." -
Laurem Canret 

LAURENT CANTET 

1 96 1 'de Fransa'da, Melle'de 
doğdu. lik kısa metrajl ı  filmleri 
kısa süre içinde büyük beğeni 
kazandı. Örneğin, "T ous a la 
manif 1 Gösterideki Herkes" 
1 994 Pantin Festivali'nde Özel 
Ödül'ü, 1 994 Belfert Film 
Festivali'nde Büyük Ödül'ü ve 
1 995'te son derece önemli bir 
ödül olan Jean Yigo Ödülü'nü 
kazandı; "Jeux de Plage 1 Plaj 
Oyunları" 1 995'te Belfert Film 
Festivali'nde Jüri Özel 
Odülü'nü kazandı. Bu iki film 
de şaşırtıcı ayrıntı ve gözlem 
duygusunu ve oyuncuları 
yönetmekte az rastlanan 
yeteneğini ortaya koymuştur. 

Born in Melle, France in 1 96 1 .  
His fırsr short fıcrion fılms won 
recognition very soon wirh 
"Tous a la manif' (which was 
awarded the Special Prize in  
Pancin 94,  the Grand Prize of 
the Belfon Film Festival 94 and 
the very presrigious Price Jean 
Vigo 1 995) and "Jeux de plage" 
(Special Prize of the Jury in  
Belfon in  1 995). Both fılms 
confırmed his very idiosyncratic 
talenr combined with an 
asronishing sense of detail and 
observarion and a rare 
intelligence in his direction of 
acrors. 
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MACARISTAN-FRANSA H UNGARY -FRANCE 

TAMAS VE JULI 
r AMAs ET JULI 

T AM.AS AND JULI 
Yönetmen Director: lldiko E11yedi 
Senaryo Screenplay: i/di ko Enyedi 
Görüntü Yön. Cinemarography: Tamas 
Sas Kurgu Edi ring: Maria Rigo Müzik 
Music: Laszlo Me/is Oyuncular Casr: 
Marta A flgyal, DavidjaTJosi. Gyorgy Barko, 
PereTle E/ek, A ndras Toth-Gaspar, Csaba Czene, 

jozse[Pongracz Yapım Producrion Co.: La 
Sept ARTE, Ha11t et Court, FRANCE; FMS 
Sı11dio, Eyrofilm Studio. HUNGA RY Dünya 
Hakları Exporr Agenr: Cel/11/oid Dı·eams, 
24 me Lamartine, 75009 Paris, FRANCE: 
Phone: 33 1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 
03 7 1  

1 997 1 35  mm. 1 Renkli Color 1 60' 

• Bu film de genç madenci T amas 
ile köydeki çocuk yuvasında 
öğretmenlik yapan Juli'nin öyküsü 
anlatılır. 3 1 Aralık 1 999 günü Juli, 
Tamas'a bir mektup yazmaya karar 
verir: onu Rocher'in barında gece 
saat 1 O' da bekleyecektir. Tamas 
aşk mektubunu tekrar tekrar okur; 
bu sırada ustabaşı o geeeki 
vardiyada kimin çalışacağını açıklar. 
Tamas'ın adı bu beş madencinin 
arasındadır. Juli bekleyecek; ama 
Tam as ona haber 
gönderemeyecektir. Zaten Juli ile 
Tamas'ın ilişkileri hep sorunlu 
olmuştur. Birkaç ay önce, yazın 
tanışmışlardır. Çok genç ve toy 
olan T amas ilişkilerini arkadaşlıktan 
öteye götürememektedir. Haftalar 
geçer, arasıra gerçekleşen 
buluşmalarında bir iki küçük 
adımdan fazlası atılmaz. Mevsimler 
değişmiş, il işkileri noktalanmıştır. 
Ikisi de aşklarını itiraf ederneyecek 
kadar gururludur. Ancak yüzyıl ın 
bu son gecesinde belki de çok geç 
kalmamışlardır . . .  

"Bir insanın yaşamında nelerin 
gerçekten önemli olduğunu 
göstermek için basit bir öykü 
anlatmak istedim. 2000'in eşiğinde, 
Macaristan'ın küçük ve ücra bir 
kasabasında insanların nasıl yaşayıp, 
sevdiklerini göstermek istedim. 
Filmde ele alınan konular 
ölümsüzdür . . .  2000 yılı yaklaşırken 
insanların yaşamlarından, bu olaya 
tepkilerinden ufak ve makul 
ölçülerde birer kesit sunmayı 
istedim. Film, cömert ama güçsüz 

bir mikroskop gibi, hayatiarına 
gömülmüş, kendilerine dışarıdan 
bakamayan insanlara d ışardan bir 
gözle bakıyor . . .  Hiç kimse ertesi 
gün ne olacağını bilemez. 
Kendimize nasıl da gereksiz yere 
sorunlar çıkarırız, nasıl da hiç 
ölmeyecekmiş sanırız. Delilik bu. 
Bu film, bir bakıma bunu gözler 
önüne seriyor. Yeni Yıl'dan bir 
gece önce, özellikle 2000 yıl ının 
eşiğinde olma, bu durumun farkına 
vardırtabilecek bir andır. 
Gelecekte, bu dönemde 
yaşadığımız, yeni bir bin yıla 
girerken yaşanan değişikliklere 
tanık olduğumuz için, eminim bizim 
kuşağımız kıskanılacaktır; oysa biz 
bunu yaşarken öyle sıradışı bir 
olaymış gibi algılıyoruz." • 

l ldiko Enyedi 

• This film rells the story ofTamas, 
a young miner, and Juli, a 
kindergarren teaeber in the village. 
On rhe 3 1sr of December 1 999, Juli 
makes up her mi nd to write ro 
Tamas: she will  wait for him at 
1 0:00 PM. ar the Bar du Rocher. 
Tamas reads and re-reads this love 
letter, w hile the foreman of the mine 
is announcing to che miners which 
of them will be on shift that 
evening. His name is among the 5 
miners. Juli w ili be waiting, but he 
has no way of informing her about 
ir .  Their story has never been simple. 
They met a few months earlier, 
during the summer, but Tamas, too 
young and awkward, has been 
dallying with their budding 

relarionship. Weeks have passed, 
made up coming and going and 
small first steps. One season has 
fol lowed the next, puncruating their 
story. Both of them have been too 
proud to ever confess the ir love. B ur 
on this last day of the century, 
perhaps it' s not too Iate . . .  

"I wanted to make a simple story, to 
show what is really imporrant in an 
individual's l ife. I wanted to leave a 
memory: the way in which people 
l ived and loved, on the eve of the 
year 2000 in  a smail and remote 
viiiage of Hungary. The themes in  
the film are erernal . . .  I wanted to 
show a slice of the l ife of people 
living on the eve of 2000, who are 
consequently reacting to the event, 
bur in what I consider reasonable 
proporrions. The film, !ike a 
generous bur powerless microscope, 
looks with detachment at people 
who are submerged in their l ives and 
don'r have a derached perspective . . .  
One never knows w hat the next day 
will consist of. It' s crazy how many 
problems w e ereare artificiall y and 
how we think that we're going to 
live eternally. The film portrays 
something of that. New Year's Eve, 
even more so at the year 2000, is 
always a moment of hindsighr. Larer, 
I' m sure that o ur e ra and generatian 
will  be viewed wirh envy for being 
the people who lived through the 
change of the millennium, w hile we, 
who w i l i  be rhere, don'r rhink of ir  
as anyching excraordinary ." -
Ildiko Enyedi 

ILDIKO ENYEDI 
1 9SS'te Budapeşte'de do�du. 
lik filmi "My 20"' Century 1 20. 
Yüzyılım Benim" Cannes Film 
Festivali'nde Altın Kamera 
Ödülü'nü kazandı. Ikinci filmi 
"Magic Hunter 1 Sihir Avcısı" 
Sundance Film Festivali'nde En 
Iyi Senaryo Ödülü'nü kazandı. 
Gerçek ile düş arasında 
cesurca ve özgürce dolaşan, 
ince bir tarih duygusuyla, 
zamanı ve mekanı inceleyip 
düşünen bir hayalperesttir. 

Born in Budapest in 1 95 5 .  Her 
fırst fil m  "My 2Q•h Cenrury" won 
a Camera d'Or in  Cannes. Her 
second, "Magic H unrer" won rhe 
Best Screenplay Award at 
Sundance Film Festival. She is a 
visionary who moves audaciously 
and freely berween realiry and 
dream, exploring and reflecring 
on rime and space wirh an 
exquisire sense of hisrory. 
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ABD-FRANSA USA-FRANCE 

YAŞAM KiTABI 
THE BOOK OF LIFE 
Yönetmen Director: Hal Harı/ey 
Senaryo Screenplay: Hal Herrı/ey 
Görüntü Yön. Cinematography:jim 
Denault Kurgu Editing: Steve Hami/ton 
Müzik Music: PJ H art")'. P. Comelatk. 
Daı•id Byrne. Ben \Vatt, Yo La Tengo 
Oyuncular Cast: Martin Donovan, PJ. 
Han")', Thomaı}ay Ryan. Dave Simondı, 
llfiho Nikaido. DJ. t\!endel, Katreen Hardt, 

}ameı Urbaniak Yapım Production Co.: La 
Sept ARTE, Haut et Court. FRANCE: Tme 
Fiction Pictum, USA Dünya Hakları 
Export Agent: Celluloid Dreaflti. 24 me 
Lamartine, 75009 Pariı, FRA CE: Phone: 33 
1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 7 1  

1 998 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 63' 

• 3 1  Aralık 1 999. lsa güzel ve 
gizemli yardımcısı Magdalena'yla 
birl ikte New York'taki JFK 
havaalan ına gelir. Herkesin aklını 
kurcalayan soru, yeni bin yı l ın 
başlangıcının yaşamın  sonu 
anlamına mı  geldiğidir. Çözüm 
lsa'dadır. lsa, gün boyunca, insan 
ruhlarını kurtarmak için Şeytan'la 
boğuşur; Tanrı 'n ın gazabına 
uğramayı ve cennetten 
kovulmayı göze alır; bu arada da 
insanların kurtarılmaya değer 
olup olmadıkianna bir türlü 
karar veremez. Bu techno tarzı, 
b i lgisayariaşmış modern dünyada, 
hızl ı hareket eden görüntüler ve 
kalp ritmin i  artıran yüksek 
tempolu bir müzikten oluşan 
acımasız bir çiçek dürbünü etkisi 
eşliğinde, heyecanl ı  bir casusluk 
serüveninde olduğu gibi, zamana 
karşı yarışan bir adamın 
yazgıs ın ın öyküsü, izleyic in in 
tüm duyularıyla fi lmin sonuna 
kadar oynanarak gözler önüne 
seri l ir  . . .  

" Iki yıldır, 2000 yıl ının dünyanın 
sonu olacağına i nanan, lsa'nın 
yaşam ve ölüm üzerine yargısını 
öğrenmenin mutluluğuna bir an 
önce ulaşmayı uman bir H ıristiyan 
tarikatı üzerine bir oyun yazmakla 
uğraşıyordum. Bu çalışmam 
sırasında oyunda kullanılmayacak 
bir takım fikirler fena halde ilgimi 
çekmeye başlamıştı. Tam bu 
sırada gelen, 2000 yılı üzerine bir 
fi lm çekme önerisi, son 
zaman ların gözde takıntısı olan 
"zamanın sonu"yla ilgi i l i  uğraşıma 
denk düştü. Neden böyle bir 

öykü seçmiş olabilirim? Demin 
dediğim gibi, bütün malzeme 
elimde hazırdı. Bu malzemenin bir 
bölümü gerçekten çok 
eğlenceliydi, konuya da gerçekten 
uygundu; ancak yazdığım oyuna 
uygun düşmüyordu. Bu kıyamet 
gününe inanan Hıristiyanların 
düşünce tarzların ı  anlamak için 
çok zaman harcamıştım. Bu film 
teklifini , kendi l nci l yorumuma 
biraz daha fazla yer veren bir lsa 
imgesini yansıtarak 
değerlendirdim. Kısacası, bu 
kitabın sayfalarında betimlenen 
kişi her kimse, hiç de kindar 
birine benzemiyor." -
Hal Hartley. 

• December 3 1 ,  1 999. Jesus 
arrives at JFK airporr in  ew York 
with his beautiful and intriguing 
assistant Magdalena. The 
pervading question on everyone's 
mi nd is: wil l  the beginning of the 
new millennium mean the end of 
l i fe'  Jesus holds the key. Over the 
course of the day, he wi l l  battle the 
Devi i for human souls, risk the 
wrath of God and banishmem 
from heaven, and struggle with 
himself ro determine whether these 
l ives are worrh saving. In an 
unrelenring kaleidoscope of fast
moving images and heart
pounding music, amidst this 
techno-driven, compurerized and 
modern is t ic world, the srory of the 
fare of man i n a race against t ime 
unfolds much l ike an espianage 
thri l ler, trapping the viewer and 
all of his/her senses u mi l  i ts fina! 
momems . . .  

" I  had been working for rwo years 
on a play about Christian 
Mil lennialists, those who are 
waiting for the end of the world 
and happi ly amicipating Chrisr's 
j udgmem of the living and the 
dead. I was knee-deep in  d iscarded 
ideas that were not appropriate for 
the play, bur which stil i  inceresred 
me. The offer to make a fi lm about 
the year 2000 coincided beauriful ly 
wirh the current (and typical) 
preoccupation with the 'end of 
t ime'. Why d id I choose a srory 
! ike this' Wel l ,  ! ike I said, I had all 
this material. Some of i t  was really 
funny and also really pertinem but 
didn't seem appropriate for the 
play I was writing. I had spem so 
much r ime in rhe minds of these 
apocalyptic Christians. I welcomed 
the opporrunity to render an image 
of Christ that related a 1 i rtl e bit 
more to my own reading of the 
New Testament. To put i t  simply, 
whoevet that man is they' re 
describing in those pages, he does 
not see m ! ike a vengeful person." -
Hal Hartley 

HAL HARTLEY 

1 959'da New York'ta dogdu. 
Amerika Birleşik Devletleri'nde 
kendi kuşagının en önemli 
yönetmenlerinden biri kabul 
edilmekte ve filmleri tüm 
dünyada eleştirmenlerin 
beğenisini kazanmaktadır. 
1 989'dan bu yana 6 konulu 
uzun metraj lı film çekmiştir. 
Çalışmaları güçlü tasarımları, 
düşünmeye yöneiten öyküleri 
ve eglenceli denemeleriyle 
seçkinleşmiştir. 

Born i n  New York in  1 95 9. He 
is widely considered w be one of 
the most signifıcanr filmmakers 
of his genetation in the United 
States and his fılms have been 
critically acclaimed all over the 
world. He has made s ix feature 
fılms since 1 989. His body of 
work is characterized by strong 
design, thought provoking 
swries and playful 

Fi lm leri 
Filmography 

1 989 The Unbelievable Tmth 
Inanılmaz Gerçek 

1 990 Trust Güven 
1 992 Simple 1\•len 

Sıradan Erkekler 
1 99 3 F Iirt Flört 

Amaleur Amatör 
1 998 Henry Foo/ 

The Book of Life 
Yaşam Kitabı 
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ALMANYA-FRANSA GERMANY -FRANCE 

FRAN KFURT KAVŞAG I 
DAS FRANKFURTER KREUZ 

FRANKFURT - MILLENNIUM 
Yönetmen Director: Rom11ald Karmakar 
Senaryo Screen play: Rom11ald Karmakar & 
Michael Farin. based 011 1he radio play ··Fiir eine 
Mark 11nd acht'' by }iirg Fa m er Görüntü 
Yön. Cinematography: Fred ch11/er 
Kurgu Editing:ju/iane Larenz Oyuncular 
Cast: Michael Degen. Manfred Zapatk(l.}oche11 
Nickel, Kasja Reingardt Yapım Producıion 
Co.: La Sept ARTE. Ha11t et Court, FRANCE: 
Die Zu•ite Hamkunts. \VDR, GERMA Y 
Dünya Hakları Exporı Agenı: Celluloid 
Dreams. 24 me Lamartine, 7 5009 Paris, 
FRANCE: Phorıe: 33 1 49 70 03 70: Fax: 33 
1 49 70 03 7 1  

1 998 1 35 111111. 1 Renkli Color / 60 '  

• Walter' ın "Frankfurt Kavşağı" 
ayaküstü içki içilebilen, mikro 
dalga fırınlarda ısıtılan yemekierin 
yendiği bir büfedir. 3 1  Aralık 
1 999: Bu günün Walter ve 
müşterileri için öteki günlerden 
hiçbir farkı yoktur. Kendi yaşam 
kavgalarını sürdürmekte ve artık 
mucizelere inanmamaktadırlar. 
Örneğin Harry, civardaki tüm 
bariara girip çıkmasına karşın 
sadece Walter'ın yerinde kendini 
evinde gibi h issetmektedir; ancak 
bu Walter' ın her zaman pek 
hoşuna gitmez. Işinden yine 
kovulan Mannie ise, Roswita'dan 
da karşıl ık görmemektedir. Bay 
Faltermann ise evde kapalı 
kalmaktan sıkılmaktadır. Gece 
nöbetine gidecek olan doktor da 
bu günün kutlanacak bir yanını 
görememektedir. Bu kişilerden 
hiçbiri yeni bin yılın arifesinde 
yaşamdan bir şey istiyormuş gibi 
görünmese de, sonunda mucize 
gerçekleşir. Ancak "Frankfurt 
Kavşağı"ndaki i nsanlar neye 
karıştıkların ın farkında 
değillerdir . . .  

• Walter's "Frankfurr Junction" is 
a refreshmenr stand with an alcohol 
license and microwave cuisine. 
December 3 l st ,  1 999: for Walter 
and his guests this is  a day l ike any 
other. Too caught up w ith their  
own l ives, they no tonger believe in 
miracles. Harry for example, knows 
all the pubs in the area bU[ feels at 
home only at Walter's, which does 
not always suit W alter. Mannie, 
out of work again,  is also out of 
luck with Roswita. Mr. Faltermann 
is fleeing domesric claustrophobia. 
The doctor on the way ro her 
nightshift doesn'r really know what 
the re is  to celebrate anyway. 
Although not one of them seems ro 
wanr anything ro do w ith the eve 
of the mil lennium, it does all 
happen in the end - the miracle. 
But anyone who ends up at the 
"Frankfurr )unction" doesn't know 
what he is  gening lı imself into . . .  

ROMUALO KARMAKAR 

1 96S'te Almanya'da, 
Wiesbaden'de do�du. Soyadını 
Hintli babasından, uyru�unu ise 
Fransız annesinden almıştır. 
Pek çok gözlemci için Alman 
sinemasının yeniden do�uşunu 
temsil etmektedir. ilk uzun 
metrajlı filmi "Der Totmacher 
1 Cellat" 1 995'te Venedik Film 
Festivali'nde gösterilmiş ve En 
Iyi Erkek Oyuncu dalında ödül 
almıştır. Film daha sonra pek 
çok önemli Alman ödülünü 
kazanmıştır. Onceki 
çalışmalarında, belgesel ve düş 
ürünü ö�eleri harmanlayarak, 
izleyicilerini tehlikeli ve 
tartışmaya açık alanlara 
çekmiştir. Son çalışması 
FRANKFURT KAVŞAGI da 
( 1 998), 20. yüzyılın en 
beklenilen olayını, yani sona 
erişini, gizeminden arındıran, 
benzer çalışmalardan biridir. 

Born in Wiesbaden, Germany in 
1 965 .  He has his name from his 
Inciian father and his national iıy 
from his French mother. He 
represenrs for many observers 
the Renaissance of German 
cinema. "Der Tormacher", his 
fı rst feature, was presenred in 
rhe Offıcial Comperirion ar the 
Venice Fil m  Festival in 
September 1 995 where his acror 
won the best acror award. Later 
the fi lm won many prestigious 
German awards. In his previous 
work, mixing documenrary and 
fıctional elemenrs, he lured his 
viewers inro dangerous and 
conıroversial areas. H is latest 
effort, FRANKFURT
MILLENNJUM ( 1 998), is part 
of rhe same body of work, 
demysrifying the mosr awaited 
evenr of rhe rwenrieth century: 
rhe moment where i t  wi l l  come 
ro an end. 
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KANADA-FRANSA CANADA-FRANCE 

SON G ECE 
LAST NIGHT 
Yönetmen Director: Don McKellar 
Senaryo Screen play: Don McKellar 
Görüntü Yön. Cinematography: Douglas 
Koch, CSC Kurgu Editing: Regina/d 
Harkmza Müzik Music: Alexina Lottic 
Oyuncular Cast: Don 1\•frKe//ar, Sandra Oh, 
Cal/um Keith l?emzie, Sarah Pol/ey. David 
Cronenberg, Trarey \flright, Arsinie Khanjian, 
Geneı•ive Bujold Yapı m Produccion Co.: 
Rhombm Media, CANA DA; La Sept A l?TE, 
Ham et Court. Fl?ANCE Dünya Hakları 
Export Age nt: Celluloid Dreams, 24 me 
Lamart ine, 75009 Paris, FRANCE; Phone: 33 
1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 71 
Kaynak Source: I?hombus Media Ine. , 489 
King St., \Vest, uite 102 Toronto, Omario, 
M 5 V  1 L3, C ANADA; Phone: I 4 1 6  971  78 
56; Fax: 1 4 1 6  971 96 47 

1 998 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 69' 

• 3 1  Aralık 1 999. Ne yazık ki 
tam gece yarısı dünyanın sonu 
gelecektir. Ne kadar gariptir ki, 
sona bir iki saat kala, güneş hala 
gökte pırı l pırıl parlamaktadır. 
Kamu hizmetleri genelde 
çökmüştür. Dükkanlar, 
restoranlar, toplu taşıma araçları, 
hepsi terkedilmiştir. Taksi bulmak 
imkansızdır. Bu durum iki ay önce 
haber bültenlerinde 
duyurulduğunda insanlar üzerinde 
tam bir şok etkisi yaratmıştır. 
Herkes paniğe kapılmış, bir 
kargaşadır başlamış ve kimse 
bunu kabul etmek istememiştir. 
Derken yavaş yavaş dehşetin 
yerini bir kabullenme havası 
almıştır. Insanlar artık kusursuz 
sona hazırlanmak için küçük 
ayrıntılada ve ufak tefek 
sorunlarla uğraşmaktadırlar. Bu 
son geceye sadece yanıtlanması 
gereken birkaç temel sorun 
kalmıştır: saat sıfırlandığında 
nerede olacaksınız? Ne 
yapacaksınız? Kiminle birlikte 
olacaksınız? . . .  

"Uluslararası bir yönü olmasının 
yanısıra, 2000 yıl ı üzerine hemen 
bir film çekme düşüncesi hoşuma 
gitti. Bir anda dünyanın sonu fikri 
aklıma geldi. Aklımda bununla ilgi l i  
bağlantılar kuruluverdi. Oldukça 
soyut ve uç bir fikir olduğu için 
de daha kişisel konularla 
uğraşmamı sağladı . . .  Herkesin 
Kanada filmlerinde eleştirdiği 
yönleri tekrar ele aldım: soğukluk, 
pasif karakterler, yabancılaşma. 
Bunları kullanarak, bir faciayla 
yüzyüzeyken onlara olumlu bir 

anlam vermeye, hatta bunları 
kahramanca bir tutuma 
dönüştürmeye çalıştım . . .  Bir 
zamanlar Modernizm'in gündeme 
getirdiği, şimdi ise kuşkuyla 
karşılanan geleceğe yönelik 
iyimserliği göstermek istedim. Bir 
zamanlar gelecek bir "inanç" 
kaynağıydı. Hegel'ci düşünce 
doğrultusunda bir yol artık 
mümkün olmasa da, insanlar 
geleceğe inanmasa da, bu fi lm 
geleceğe yönelik bu düşüncelere 
geri dönüşe benziyor . . .  Geceyi 
seviyorum! Tüm göstermek 
istediğim geeelerio huzurunun, 
gecen in  insan yalnızken ya da 
duygusal bir birliktelik içindeyken 
sağladığı koruyuculuğun 
yitirilmesiydi. Artık bunların hepsi 
yok olup gitmişti." -
Don McKellar 

• I r  is  December 3 1 ,  1 999. 
Unforrunarely, rhe world is going 
ro end ar midnighr. Wirh rhe end a 
few hours away, rhe sun is sri l l  
shining brighrly . . .  which is odd. 
Public services have prerry much 
collapsed. Srores, resrauranrs, 
public rransporrarion are all 
abandoned. lr's impossible ro ger a 
cab. Ir was shock, when rhe news 
was fırst announced two months 
earlier. There was panic, confusion 
and ourrighr denial . Then slowly 
the terror transformed ro 
acceprance. People are now 
srruggling through the peny 
derails and minor complications of 
l ife ro rry ro arrange rhe perfect 
end. On rhe lasr night a few crucial 
questions are all rhat's left ro be 

answered: Where are you going ro 
be at hour zero' Whar wi l l  you do' 
And who w i ll you do ir wirh' . . .  

" I  l iked the idea of making a fi lm 
abour the  year 2000 immediately, 
as well as rhe international aspect 
of ir .  I quickly came up wirh the 
idea of the end of the world. 
Something about that norion 
connected with me right away. 
Because ir was such an absrract and 
exrreme idea, ir also allawed me ro 
dea! w ith more personal issues . . .  
I had an idea about rettaeing those 
flaws that everybody blames 
Canadian fılms for having: rhe 
coldness, the passive characrers, rhe 
alienation. I wanred to use that and 
try ro ereare ıt ın a posıt ıve sense ın 
the face of a disasrer, ro turn it inro 
a heroic arrirude . . .  I was inceresred 
i n  showing the early optimism 
about rhe future that modernism 
used ro have and which is now 
suspecr. There was a t ime when 
there was "fairh" in the future. lt 's 
! ike going back ro these ideas abour 
the future, even rhough rhe 
Hegelian kind of path is no langer 
viable and people don't have fai th 
in ir . . .  I love rhe nighr! What 
I looked for was rhe loss of rhe 
comfon of nighrs, rhe prorecrion of 
rhe night when you can be alone or 
have emorional intimacy. All rhar 
is gone." - Don McKellar 

DON McKELLAR 

1 963'te Toroneo'da doğdu. 
François Girard'ın "32 Shorr 
Films About Glenn Gould 1 
Glenn Gould Üzerine 32 Kısa 
Film" ve "The Red Violin 1 
Kırmızı Keman", Bruce 
McDonald'ın "Roadkill" ve 
"Highway 6 1 "  filmlerinin 
senaryolarını yazdı. David 
Cronenberg'in oynadığı kısa 
metraj l ı  "Biue 1 Mavi" adlı filmi 
çekti. Yönetmenin abartıl ı  bir 
absürd duygusu, yakıcı bir 
mizalı duygusu ve sağduyulu bir 
dünya görüşü vardır. Ayrıca 
kendi çektiği filmierin çoğunda 
ve Atom Egoyan'ın "Exotica" 
filminde oynadı. Kanada'nın her 
gün adını b iraz daha duyuran, 
çok yönlü sanatçılarından 
biridir. SON GECE yönettiği 
ilk uzun metrajlı konulu fılmdir. 

Bom in Toronro in 1 963.  He 
has written many screenplays 
including "32 Short Films 
About Glenn Gould" and "The 
Red Violin" by François G i rard, 
" Roadkil l"  and " Highway 6 1 "  
by B ruce McDonald .  He also 
ditecred " Blue" (shorr fearute 
starring David Cronenberg). He 
has a heightened sense of the 
absurd, an acidic sense of 
humour and a vety asrute and 
canny poinr of view on the 
world. He has al so s tarred i n 
many of his own fılms and in 
Atom Egoyan's "Exotica". He is 
one of Canada's rising, multi
talenred stars. LA T NIGHT is 
the firsr fearure film he directed. 
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TAYVAN-FRANSA T AIW AN-FRANCE 

DELi K 
THE ROLE 

Yönetmen Director: Tıai Ming-liang 
Senaryo Screenplay: Tsai Ming-liang & 
Yang Ping-ying Görüntü Yön. 
Cinematography: Liao Peng-jmıg Kurgu 
Ediıing: Hsiao}11-lman Müzik Music: 
Grace C hang Oyuncular Cası: Yang Kwei
mei, Lee Kang-she11g, Miao Tieıı, Tong Hsiang
chll, Lin H11i-chin Yapımcılar Producers: 
Peggy Chiao, Caı·ole Scotta & Caroline Benjo 
Yapı m Producıion Co.: Are Light Films, 
4th Floor. No: 1 9. Lane 2, If! an Li St., Taipei 
/ /6, TA/IVAN; Phone: 2 22 39 60 26; Fax: 
2 22 39 65 O 1 :  Ha111 et Co11rt. Paris. 
FRANCE Dünya Hakları Export Agent: 
Ce/111/oid Dreams, 24 rue Lamartine, 7 5009 
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 49 70 03 70: 
Fax: 33 1 49 70 03 7 1  

1 998 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 95 " 

• 2 1 .  yüzyıla yedi gün kala 
Tayvan. Hava tamamen kirlenmiş, 
şehir ardı arkası kesilmeyen 
yağmur dalgalarıyla yıkanmaktadır. 
Esrarlı bir hastalık salgın 
raddesine ulaşır ve hükümet 
hastalığın görüldüğü bölgenin 
boşaltı lmasını  emreder. Yetkil i ler, 
bölge sakinlerini çöpün 
toplanmayacağı ve suların ın da 
kısa süre sonra kesileceği 
konusunda uyarır. Yine de bu 
riski göze alıp kalmayı tercih 
edenler olur. Bir sosyal konutta, 
yıkı lmanın eşiğindeki bir binada, 
Hsiao-kang zil sesiyle uyanır: Bir 
sızıntıdan şikayet eden alt kattaki 
komşusu, tesisatçı göndermiştir. 
Tesisat sorunu  halledi lemez, 
üstelik oturma odasında kocaman 
bir delik kalır. Ama bu durum 
Hsiao-kang' ın pek de umurunda 
deği ldir sanki. Aksine, delik ona 
aşağıda neler olup bittiğini 
öğrenme fırsatı sağlar. Bu durum 
o kadar büyüleyicidir ki, bir süre 
sonra artık deliği tamir ettirmek 
istemez. Bu arada, tuvalet kağıdı 
stoğu yapan aşağıdaki kadın da, 
komşusunun kollarında şarkı 
söyleyip dansettiğin i  hayal 
etmektedir . . .  

DELIK, dünyanın farklı 
köşelerindeki genç sinemacılardan 
ikinci binyılın sonu üzerine kendi 
görüşlerini yansıtmalarını isteyen 
bir Fransız prodüktörün talebi 
üzerine çeki ldi .  Bu dördüncü 
filmi, yönetmen Tsai M ing-liang'ın 
Doğu Asyalı sinemacılar 
arasındaki konumunu daha da 
güçlendiriyor ("Vive l'amour 1 

Yaşasın Aşk" Festival'de iki yıl 
önce, "The River 1 Nehir" ise 
geçen yıl gösteri lmişti). Daha 
önceki filmlerinde olduğu gibi, 
DELIK de sırtını zengin bir alt
metne yaslıyor. Kaderleri esrarlı 
koşullar tarafından belirlenen 
insanların öyküleri, veciz bir yapı 
ve Tsai M ing-liang' ın iyi bi l inen 
yönetmenlik enerjisi sayesinde 
daha da güçleniyor. Bu iki özellik 
fi lme alışılmadık bir atmosfer 
kazandı rıyor ve kentteki 
yabancılaşmayı iyice vurguluyor. 

• Taiwan, seven days before che 
2 l st century. The air is rocally 
polluced, che ci ey is i ncessantly 
whipped by sheets of ra in. A 
myscerious i l lness takes on 
epidemic proporcions and che 
governmenc orders evacuarion from 
che affecced area. Auchoricies warn 
the residencs that garbage will  not 
be col lecced and that the water 
supply will  soon be cut off. There 
are, however, those wil l i ng to 
accept the risk and remain. In a 
building on the verge of collapse in 
a public housing project, Hsiao
kang awakens from sleep to the 
sound of a beli - a plumber has 
been sene by che downscairs 
neighbor, who complained of a 
leak. The plumbing problem isn'c 
solved, bu c a gianc hole remains in 
che l iving room. The man doesn't 
see m co reall y care. On che 
concrary, the ho le provides the 
opporcunity to fınd out wbat is 
going on below. I t 's so fascinating 
that be's no longer inceresred in  
fıxing the hole. Meanwbile, che 

neighbor lady, who is  boarding 
toilec paper, imagines that she is 
singing and daneing in her 
neighbor's arms . . .  

THE HOLE was made as an 
assignmenc for a French producer 
who called on various young 
filmmakers from all around the 
world to ereare che ir own vision of 
che end of the second mi l lennium. 
Director Tsai Ming-liang's fourth 
fi lm - his "Vive l 'amour" was 
shown at che IFF two years ago, 

"The R iver" lasr year - furrher 
screngchens his posicion among 
East Asian fi lmmakers. As in his 
previous fılms, THE HOLE relies 
upon a rich sub-rexc. The stories of 
people whose fare is determined by 
myscerious circumstances draws 
furcher screngrh rhanks to 
laconicism and his well-known 
direecing energy. These provide che 
film an unusuat armosphere and 
amplify the sense of urban 
alienation. 

TSAI MIANG-LIANG 
27 Ekim I 957'de, Malezya'da 
do�du. Tayvan vatandaşıdır. 
1 98 1  'de D rama Sanatları 
Akademisi'nden mezun oldu ve 
o zamandan beri tiyatro, 
televizyon ve fılmlerde, sahne 
ve film yönetmeni ve senarist 
olarak başarıyla çalışmaktadır. 
ilk filmi ""Children of the 
Neon Gods 1 Neon Tanrıların 
Çocukları" ( 1 992) ile adını 
duyurdu. Ikinci filmi "Aiging 
wansui - Vive l'amour 1 Yaşasın 
Aşk" 1 994 Venedik Film 
Festivali'nde Altın Aslan 
ödülünü kazandı. Sonraki filmi 
"He Lu i 1 Nehir" ise I 997'de 
Berlin'de Gümüş Ayı'yı aldı. 
DELIK, 1 998'de 5 1 .  
Uluslararası Cannes Film 
Festivali'nde yarışmada 
gösterildi. 

Born on 27 Ocrober ı 95 7 ,  in 
Malaysia. He is a cirizen of 
Taiwan. He graduared from the 
Academy of D ramatic Art in 
1981  and has been working 
successfully in  rhearre, relevision 
and films as srage and film 
direcror and scriprwriter. He 
made a name for himself wir h 
his first film "Children of rhe 
Neon Gods" ( 1 992). His second 
film "Aiging wansui 1 Vive 
l 'amour·· was awarded rhe 
Golden Lion in Venice in  ı 994. 
His nexr film "He Li u 1 The 
River" won rhe Si lver Bear in 
Berl in,  ı 997. 'The Hole" was 
presenred in comperirion ar rhe 
5 l sr Inrernarional Fi lm Fesrival 
in Cannes, ı 998. 
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BREZILYA-FRANSA BRAZIL-FRA CE WAL TER SALLES & 1---G-E_C_E_Y_A_R_I_S_I ____________________ -1 DANIELA THOMAS 
Belgeseller ve konulu filmler 

MEIA NOITE çeken Walter Salles genç 
Brezilyalı yönetmenler arasında 
en çok ödül kazananıdır. 

MIDNIGHT Başıboş gezme, sürgün, insan 

Yönetmenler Direcrors: W aller Sal/es & 
Danitfa Thomaı Senaryo Screen play: 
\Va/ler Sal/es, Damefa Thomaı & }oiio Eman11el 
Cameiro Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Ir/aiier Carr•alho Kurgu Ediıing: Fe/ip. 
Lacerda Müzik Mu ic: Amônio Pi111o, 
Ed11ardo Bid & ana VaJconcelloJ 
Oyuncular Cası: Fernamlo Torres, LaiJ 
Carlo1 Va1Concellos. Ma1t111 achlergaele, 
Nel10n Sargemo, Car/01 Vereza Yapı m 
Producıion Co.: La Sepl A RTE. Halil el 
Coım, FRA CE: VidoFilmes. RioFilme, 
BRAZIL Dünya Hakları Exporı Agenı: 
Ctll11loid Oream.ı, 24 rue Lamarline, 7 5009 
PariJ. FRA CE: Phone: 33 1 49 70 03 70; 
Fax: 33 1 49 70 03 7 1  

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 64 '  

• Yüzyı l ın  sonunu b ir  
hapishanede tutuklu olarak 
geçirmeyi reddeden genç b ir 
adam özgürlüğünü kazanmak için 
en iyi arkadaşını öldürmek 
zorundadır. Sevdiği adam 
tarafından aniden terk edi len 
genç bir kadın  intihar etmeyi 
düşünmektedir. Bu iki kişi, 
geceyarısı Copacabana plaj ına 
bakan bir binanın çatı katında 
karşılaşırlar. Cennet i le 
cehennem, yapma i le yıkım 
arasında bocalayan bu kişiler 
daha önceden belirlenmiş bir 
düzene uymayı reddederler. 3 1  
Aralık 1 999'da yeni bir yaşam 
yaratmaya çalışırlar . . .  

"Brezilya' da insanlar kuşaklar 
boyunca okul larda, ü lkelerin in 
geleceğin ülkesi olacağını 
duymaya al ışmışlardır. Ne var ki, 
üçüncü bin yı l ın gel iş i  bize, garip 
bir biçimde, vadedi lmiş toprak 
olarak sunulan ancak asl ında 
böyle olmayan bir ülkeyle karşı 
karşıya olduğumuzu gösteriyor. 
Bu durumda da geriye kendi 
s ınırlarımızı kabul etmekten, 
ü lken in  zirveye bile varamadan 
i n işe geçtiğini kabullenmekten 
başka bir şey kalmıyor . . .  Ancak 
asıl şaşırtıcı olan bu da değil, 
zengin i le yoksul, Kuzey i le 
Güney arasında var olan 
uçurumdur. Her iki taraf da 
ötekin in  varlığını  bi lmezden 
gelir, hatta görmez bile. Iş  bu 
raddeye gel ince durum 
gerçekten bir bakış sorununa 

dönüşür. Bu, bütün Brezilya 
toplumunu sanki bir örnekmiş 
gibi görmek amacıyla insanın 
gözünü kısmasına benzer; bu da 
aralarında herhangi bir iletişim 
kuramayan bir sosyal tabaka 
yaratır. Insan ların 2000 yı l ın ın 
i lk gününde nerede olacaklarını 
düşünmelerin i  b iraz gülünç 
buluyorum. Bana göre i nsan 
kendin i  zamana bırakmalı ve 
mümkün olduğunca sezgilerine 
kulak vermelidir." - Walter 
Salles. "Senaryoyu yazarken ve 
fi lmi çekerken, 2000 yı l ını 
birbirimize bakabileceğimiz, 
b irbirimizi görebileceğimiz, 
mekan, yiyecek ve zengin l ikleri 
birbirim izle paylaşmaktan 
korkmayacağımız bir yıl olarak 
düşünmeye başladım. Genç bir 
ruhun umutları bunlar." -
Daniela Thomas 

• A young man who refuses co 
spend the end of the century 
locked away in prison has co 
murder his besr friend co earn 
his freedom. A young woman 
suddenly lefr alone by rhe man 
she loved, wanrs co commit 
suicide. They fı nd one anorher 
ar midnighr on che roof of a 
bui ld ing overlocking che 
Copacabana beach. Berween 
heaven and hel ! ,  consrrucrion 
and ruin,  our characrers refuse 
to submir to a pre-establ ished 
order. They arrempt, on 3 1  
December 1 999, to invenr a 
new l ife . . .  

" In Brazi l ,  successive generarions 
of people have become u sed co 
hearing ar school that rheir 
counrry w i l l  be the counrry of che 
furure. Srrangely enough, rhe 
arrival of rhe third millennium 

confronrs us wirh this promised 
!and which in fact isn'r one. All  
rhar's lefr is the common 
acknowledgemenr of our own 
l imirations, che acknowledgmenr 
of a counrry that has declined in to 
decadence wirhout ever having 
peaked . . .  Whar's serik ing is  the 
perverse banaliry wirh which che 
gulf (berween che rich and the 
poor, ort h and So u ch) opera res. 
Each side feigns the non-exisrence 
of rhe orher and no tonger sees ir .  
Then i r  really becomes a quesrion 
of looking. Ir 's ! ike squinr ing in  
order to see Brazilian sociery a s  all 
the same, and this ereares a social 
layer that no tonger communicares. 
I fınd it a bir ridiculous rhar 
people are anriciparing coday 
where rhey'll be on the fırsr day of 
che year 2000. Ir see m s be erer to 
me ro be inceresred in lerring 
oneself be guided by che moment 
and, wherever possible, by 
inruirion." - W alter Salles. "In the 
process of wriring che script and 
making rhe fi lm, I have come to 
rhink of che year 2000 as the year 
in which we could look ar each 
orher, see each other, and not be 

afraid to share the space, the food, 
and rhe riches wirh each other. 
Hopes of a young soul . " -
Daniela Thomas 

doğasını araştırma filmlerinin 
ana temalarıdır. GECEYARISI 
filmini, hem tiyatro ve hem de 
sinema alanlarında çalışmalar 
yapan Daniela Thomas'la 
birlikte çekmiştir. Salles'in yine 
Thomas'la birlikte çektiği 
"Foreign Land 1 Yabancı 
Toprak" ( 1 995) Brezilya 
sinemasının yeniden doğuşunu 
simgelemektedir ve yedi 
uluslararası ödül kazanmıştır. 
"Socorro Nobre" adlı belgeseli 
1 996'da Altın F IPA ödülünü 
kazanmıştır. En son filmi olan 
"Central Station 1 Merkez 
Garı" ( 1 997) Berlin Film 
Festivali'nde pek çok ödül 
alarak (Altın Ayı, En Iyi Kadın 
Oyuncu) onun Latin Amerika 
sinemasının yeni büyük ustası 
olduğunu kanıtlamıştır. 

Documenıary and feaıure 
fılmmaker Walıer Salles is che 
mosr highly awarded among 
young Brazilian direcrors. 
Wandering, exile, and discovery 
of rhe orher are his cenrral 
ıhemes. Togerher wirh Daniela 
Thomas, a close collaboraror 
who worked equally in rhearre 
and cinema, rhey direcred 
M !DNIGHT. His fılm "Foreign 
Land" ( 1 995),  also co-direcıed 
wirh Daniela Thomas, was 
emblemaıic of ı he renaissance of 
Brazi l ian cinema and has won 
seven inrernarional prizes. His 
documenrary, "Socorro Nobre" 
rook home rhe FIPA d'Or in 
1 996. "Cenrral Srarion" ( 1 997), 
his mosı recenr fılm, was heavily 
awarded ar che Berlin Film 
Fesıiva.l (Golden Bear, Besı 
Acrress), confırming him as ıhe 
new grear fıgure of ıhe Laıin 
American cinema. 
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MALI-FRANSA MALI-FRANCE ABDERRAHMANE �--------------------------------------------------------------------� S ISSAKO 
DÜNYA'DA YAŞAM 
LA VIE SUR TERRE 

LIFE ON EARTH 
Yönetmen Director: 1\bderrahnume SiJiako 
Senaryo Screen play: 1\bderrahmane Sissaka 
Görüntü Yön. Cinematography:Jacqllff 
Bme Kurgu Edi ring: Nadia Bm Rachid 
Oyuncular Casr: 1\bderrahmane SiJiako. 

ana Baby. Mohamed Sissako. Bo11rama 
Co11fibaly. Keita Bina Gaomso. l\!ahamado11 
Drame Yapım Production Co.: La Sept 
1\RTE. Ha11t et Coıtrt, FRI\NCE Dünya 
Hakları Export Agenr: Cellıdoid Dreams, 
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• 2000 yıl ın ın arifesinde, 
Moritanyalı bir film yapımcısı olan 
ve Fransa'da yaşayan 
Abderrahmane Sissako, Mali'de 
küçük bir köy olan Sokolo'ya 
babasını görmeye gider: "Sevgili 
Babaoğım, benden bir mektup 
aldığın için biraz şaşırmış hatta 
endişefenmiş bile olabilirsin. Ama 
merak etme, her şey yolunda, 
umarım sen de iyisindir. Sana 
Jiddou'yla gönderdiğim haberin 
aksine önemli bir değişiklik oldu, bu 
yüzden Sakoto'ya geri geliyorum: 
Sakoto'daki ve dünyadaki yaşamı 
filme çekme arzusu ve her şeyden 
uzaktaşma isteği, bütün bunların 
temelinde de yakmda 2000 yı/ma 
girileceğini ve hiçbir şeyin iyiye 
gitmeyeceğini bilmem yatıyor. Bunu 
sen de benden daha iyi biliyorsun." 
Sissako köye gelir, kılığını  
kıyafetini değiştirir, bisiklete biner 
ve sokaklarda, tarlalarda, açık 
alanlarda, postanede dolaşır. 
Kendisi gibi etrafta dolanan Nana 
isimli genç bir kadınla karşılaşır. 
Köyde yaşam sürerken, ikisinin 
arasında elle tutulmayan ruhani 
bir şeyler gelişmeye başlar . . .  

Abderrahmane Sissako Afrika'nın 
en genç ve en umut veren 
yönetmenlerinden biri. 
DÜNYA'DA YAŞAM belgesel ve 
dramatik öğeleri birleştiren, 
yönetmenin özel yaşamından 
esinlenen bir yapıt. Sissako, 
siyasal inançları şiirsel anlarla 
birlikte yansıtmak ve son yılların 
Afrika üzerine çekilen en güçlü ve 

dolaysız filmlerinden birini 
yaratmak için, i nsanın her gün 
karşılaşabileceği olaylardan, 
raslantılardan yararlanmış. 
"Günümüzde, 2000 yı l ının 
eşiğinde olduğumuz şu sıralarda, 
daha iyi bir dünya yaratmaya 
çalışan yeni bir kuşağın var 
olduğuna inanıyorum. Sona eren 
bu yüzyıl benim kıtarn için acılarla 
dolu bir asır oldu ve bu sarsıcı 
durum bugün de devam ediyor; 
artık bizim için önemli olan, bu 
andan itibaren hep birlikte bir 
şeyler oluşturmak . . .  Bu fi lm, 
bence, yalnız günümüzün Batı l ı  
insaniarına ya da Avrupalıianna 
değil, herkese sesleniyor. Amacım 
vicdan azabı yaratmak değil. Ben 
bir dünya vatandaşıyım ve sözüm 
de tüm dünyaya." -
Abderrahmane Sissako 

• On the eve of the year 2000, 
Abderrahmane S issako, a 
Mauritanian filmmaker l iving in 
France, goes back ro Sokolo, a smail 
viiiage in Mal i ,  ro join his father: 
"Dear father. you may be a little 

smprised and even worried to receive a 

fetter from ıne. Let ıne reassure you that 

everything is fine, as I hope it is for 

you. C ontrary to the message 1 sent you 

through J iddott, an important change 

has ocmrred and will bring ıne back to 

Sokolo: the desire to filın life in Sokolo. 

life on earth, and als o the des i re to get 

away, especiatly knowing that soan it 

witl be the year 2000 and that nothing 

w i tl have changed for the better. You 

know that better than I. " Sissako 

arrives in the vil lage, changes his 
clothes, mounrs a bicycle, and 
roams in the srreets, che fields, che · 
open spaces, and ar the post office. 
He runs i nto ana, a young 
woman who is also visiting. 
Something impalpable and spirired 
develops berween rhem, while life 
goes on in the vil lage . . .  

Abderrahmane issako is one of 
Africa's youngesr and most 
promising direcrors. LIFE ON 
EARTH is a personal which 
combines elemenrs of documenrary 
and drama. Sissako made use of 
rourine and chance evenrs ro 
juxrapose firm pol irical beliefs wirh 
lyrical momenrs and ro make one of 
the srrongesr and most direct films 
abour Africa ro be see n i n recenr 
years. "Today, on rhe rhreshold of 
the year 2000, I have the 
convicrion that rhere is a new 
generarion rrying ro consrrucr a 
berrer world. The century drawing 
to a close was rerrible for my 
conrinenr, and the crauma is sri ll 
presenr, bur the imporranr rhing is 
for us ro start building from this 
moment on, rogerher. . .  The fi lm, 
for me, isn'r only di recred at 
Wesrerners and Europeans of 
roday, bur simply at everyone. My 
objective is not ro generare guilr .  I 
am a cirizen of the world and I am 
addressing che world . "  -
Abderrahmane Sissako 

1 96 I 'de Moritanya'da, Kiffa'da 
doğdu. Moskova Sinema 
Enstitüsü'nde öğrenim gördü. 
Son zamanlarda Fransa'da 
çalışmasına karşın, Afrika her 
zaman yapıtlarının merkezinde 
olmuştur. Anlarılarını kendi 
kıtasının ışıkları ve renkleri 
çevresinde oluşturmaktadır. 
Filmlerinin gerçek konusu 
sürgündür. Bu konu I 992'de 
Rusya'da çektiği ve pek çok 
festivalde gösterilen en ünlü 
filmi "October 1 Ekim"de 
başarılı bir biçimde işlenmiştir. 
Bundan sonra televizyon için 
"Sabrya" ( 1 997) filmini ve 
"Rostov-Luanda" ( I  996) adlı 
belgeseli çekti. Hayal gücü ile 
belgeseli, siyasi i le şiirseli 
mucizevi bir şekilde biraraya 
getiren bakış açısı, Afrika kıtası 
üzerine son yılların en güçlü ve 
en samimi görüşlerini ortaya 
koymaktadır. 

Born in Kiffa, Maurirania in 
1 96 l .  He was rrained at rhe 
Moscow Film lnsricure. 
Alrhough he currenrly works in 
France, he has always pur Africa 
ar rhe cenrre of his work, 
elaboraring his narrar ives around 
rhe lighes and the colors of his 
conrinenr, even rhough rhe real 
subjecr of his fılms is exile, 
which is brillianrly depicred in 
"Ocrober" ( 1 992, his mosr 
famous fılm, shor in Russia and 
premiered in numerous 
fesrivals). He has si nce directed 
rhe TV fı lm "Sabrya" ( 1 997) and 
a documenrary, "Rosrov
Luanda" ( 1 996). H is petspecrive, 
which miraculously incorporates 
fıcrion and documenrary, the 
polirical and the poeric ,  offers 
one of rhe srrongest and mosr 
candid views of rhe African 
conrinenr in recent years. 
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Bu filmierin gösterimi Ispanya Kültür Bakanlı�ı'nın 
de�erli deste�iyle gerçekleştirilmiştir. 

The presemation of rhese fılms was made possible w ith 

rhe ki nd supporr of the Spanish Minisuy ofCulrure. 

1 -6  HAZiRAN,1999 

EXPOTECNIA 99'un 
değerli katkı larıyla 
gerçekleştiri lmiştir. 

W e would l i ke to rhank 

E X POTECNIA 99 

for spansoring rhis secrion.  
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ISPANYA SPAIN 

KÖRE BE 
A CIEGAS 

BLINDED 
Yönetmen Director: Da11iel Calparsoro 
Senaryo Screen play : Da11ie/ Calparsoro 
Görüntü Yön. Cinematography: Ka/o 
Berridi Kurgu Editing:josl Salcedo Müzik 
Music: Mario de Benito Oyuncular Cast: 
Najuw Nimri. A/fredo Vi/la, Ra111011 Barea, 
Marivi Bilbao, }avi er Nogueira, Vi dal 
Ferndndez Yapımc ı Producer:juan 
Alexa11der Yapım Production Co.: Star 
Line TV Productiom S. L., Prncipe tk Vergara. 
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• Marrubi silahları bir kenara 
bırakıp, barış içinde bir yaşam 
sürmek isteyen genç bir terörist 
kızdır. Katıldığı ilk saldırıda 
sin irlerine hakim olamaz, 
kurbanına ateş etmeyi reddeder, 
onun yerine terörist arkadaşına 
ateş eder ve onu öldürür. O 
andan itibaren ailesinden, 
arkadaşlarından, polisten ve onun 
gençliğine, güzel l iğine tutulan 
zengin bir işadamından kaçmak 
zorunda kalır. Marrubi'nin 
davranışı karşıt durumların 
doğmasına ve bir girdapa 
dönüşmesine yol açar . . .  

Deneyimsiz bir teröristin 
maceralarını anlatan, hızlı, 
saldırgan ve aksiyon dolu bu 
taşlama, şiddetin ne kadar iğrenç 
olduğunu ve barış içinde bir 
dünyada yaşamanın ne kadar 
harika olacağını anlamamızı 
sağlıyor. 

• Marrubi is a young rerrorisr gir! 
who wanrs ro give up arms and 
lead a l ife of peace. She loses her 
nerve in her fırsr arrack, refusing ro 
shoor ar rhe supposed vicrim, fıring 

on her fellow-terrorist instead, and 
ki l l ing him. From then on she has 
ro flee from her fami ly, her 
colleagues, the police and a rich 
businessman who is  obsessed with 
her yourhful beauty. Marrubi's 
acrion unleashes a whi rlwind of 
conrradicrory siruarions . . .  

A fasr, aggressive and acrion 
packed satire that narrates the 
advenrures of a novice terrorist 
which lead us ro understand the 
horror of violence, and how 
wonderful it would be ro live in a 
world of peace. 

DANIEL CALPARSORO 

22 Ocak 1 968' de Barcelona' da 
doğdu. 1 989 yılında New York 
Brooklyn'deki Pratt Institute of 
Art & Design'da Güzel 
Sanatlar; 1 990'dan itibaren 
New York Üniversitesi'nin 
Tish Sanat Okulu'nda Sinema 
(eleştirmenlik ve senaryo 
yazarlığı) eğitimi gördü. Eğitimi 
sırasında pek çok 1 6mm. kısa 
film çekti ve bunların 
sonuncusu olan "W.C." ile 
Houston Uluslararası Film 
Festivali'nde En Iyi Konulu Kısa 
Film dalında Altın Ödül'ü ve 
Hannaver'deki Genç Sinema 
Festivali'nde Jüri Ödülü'nü 
kazandı. 1 93-94 arasında New 
York ve Madrid'te video klipler 
çekti. 1 994'te i lk uzun metrajlı 
filmi olan ve pek çok festivale 
davet edilen "Salto al vaco 1 
Boşluğa Atla"yı yazıp yönetti. 
Ertesi yıl, 1 996 Cannes Film 
Festivali'nde Yönetmenlerin 
Gecesi bölümünde gösterilen 
"Pasajes 1 Geçitler"i yazdı ve 
yönetti. Bunu 1 997' de üçüncü 
filmi olan KOREBE izledi. 

Born in Bareelona on 22 January 
1 968. He studied Fine Arrs at 
the Pratt J nsti nı te of Art & 
Design in Brooklyn, New York 
in 1 989, and Film (criticism and 
script writing) at the Tish 
School of Arts, New York 
University from 1 990. During 
his studies he directed several 
1 6mm. short fi lms and the lasr 
one, "W.C." received the Golden 
Award as Best Fiction Short 
Fi lm at the Houston 
J nternational Fi lm Festival and 
the Jury Prize at the Young 
Cinema Festival at Hannover. 
From 1 993-94 he directed and 
produced video clips in New 
York and Madrid. In 1 994 he 
wrote and directed his firsr 
feature-length fi lm,  "Salto al 
vaco 1 Jump in to the Void" 
whiclı parcicipared in many 
international festivals. Next year 
he wrore and directed " Pasajes 1 
Passages" which has been 
screened in 1 996 Cannes Film 
Fesrival's Directors' Fortnight. 
He fol lowed i r  in 1 997 with A 
CIEGAS, his third film. 

Filmleri 
Filmography 

1 989 Sftıdrome mfm 
(short kısa film) 

1 992 W. C. (short kısa film) 
1 995 Sa/to al vaco 

Boşluga Atla 
1 996 Pasajes Geçitler 
1 997 A ciegııs Körebe 
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iSPANYA SPAIN 

BULUTLARl N RENGi 
EL COLOR DE LAS NUBES 

THE COLOR OF THE CLOUDS 
Yönetmen Direcwr: Mario Camlls 
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Cinema<ography:jam11e Peraraıda Kurgu 
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• Uzun yıllar önce, Ispanya'nın 
kuzeyinde, Cantabria'da: Orta 
yaşlı bir kadın oturduğu eski evi 
el inden çıkarmamaya kararlıdır; 
arada bir balıkçı l ık yapan bir 
marangoz bir uyuşturucu paketi 
bulur; genç bir kadın çevre 
koruyucu ürünler satar; bir 
avukat ona aşık olur; genç bir 
adama nefret ettiği yaşlı kadından 
yüklü bir miras kalır; lspanyol bir 
çocuk Bosnalı olduğunu iddia 
eder; bir grup uyuşturucu 
kaçakçısı ;  bir ceset, polis . . .  Tüm 
bunları birbirine bağlayan, 
dostluğun sıcaklığı, kendinden 
başkalarını düşünme, mutluluk 
arayışı, h ırs, açgözlülük ve şiddet 
gibi insan duyguların ın 
karmaşıklığını yansıtan, itinayla 
içiçe örülmüş bir dizi 
maceradır . . .  Tüm bunlar güç ile 
paranın hükmettiği, insanlıktan 
yoksun bir dünyada yer alır . . .  

Usta yönetmen Maric Camus 
Ispanya film endüstrisindeki 
gümüş yı l ını bu kendine özgü 
filmiyle kutluyor. BULUTLARlN 
RENGI yaşamları, dul bir adamın 
yaşamı boyunca aşık olduğu bir 
kadına miras olarak bıraktığı 
büyük bir kır evinin çevresinde 
geçen birkaç insanın öyküsünü 
anlatıyor. 

• Many years ago in Canrabria, 
Northern Spain: a midd le-aged 
woman is derermined ro keep the 
old esrare house she inhabirs; a 
carpenrer and a sornerime 
fisherman find a shipmenr of drugs; 
a young woman sel ls ecological 
producrs; a lawyer fal ls in love for 
her; a young man inherirs a forrune 
from the old woman he hares; a 
Spanish boy prerends he's Bosnian; 
a group of drug rraffickers; a body; 
the police . . .  Linking rhem 
rogerher is a carefully woven series 
of advenrures that reflecr all the 
conrradicrions of human feel ings: 
the warmrh of friendship, 
selflessness, the search for 
happiness, ambirion, greed and 
violence . . .  All of this is played our 
in a world devoid of humaniry, i n  
which power and money 
predominate . .  

The master direcror Mario Camus 
celebrates his si lver anniversary 
wirh the Spanish fi lm industry 
with this personal fi lm. EL 
COLOR DE LAS NUBES tells the 
srory of a number of people whose 
l i fe evolves around a large counrry 
house that was granred by a 
widower, when he died ,  ro a 
woman that he had always been in  
love with.  

MARIO CAMUS 

1 93S'te lspanya'da, 
Sanrander'de doğdu. Hukuk 
eğitimi gördü; ancak kısa bir 
süre sonra sinemaya geçti. 
Ispanya Sinema Enstitüsü'ne 
kaydoldu ve 1 963 yılında "El 
Borracho 1 Ayyaş" isimli bir 
kısa metrajlı f i lm çekerek 
mezun oldu. Carlos Saura için 
senaryolar yazdığı çıraklık 
döneminin ardından, televizyon 
için dizi filmler çekti; konulu 
filmler yönetmeye başlayarak 
verimli ve parlak bir kariyere 
adım attı. Filmlerinden çoğu 
dünyadaki çeşitli festivallerde 
ödüller kazanmıştır. 

Born in Saıırander, Spain in 
1 93 5 .  He srudied law bur soon 
swirched ro the cinema, 
enrolling in the Spanish 
Insti tute of Cinemarography and 
graduaring in  1 963 wir h the 
shorr fi lm, "El Borracho 1 
Drunkard" .  Afrer an 
apprenriceship wriring seripts 
for Carlos Saura, he direcred 
several relevision series and 
embarked on a prolific and 
bri l l ianr career in fearure films, 
many of which earned prizes ar 
fesrivals araund the world. 

Önemli  Filmleri 
Selecrive Filmography 

1 963 Los farsantes Dolandırıcı lar 
Young Sdnchez 
Genç Sanchez 

1 964 i\•luere llllll mujer 
Bir Kadın Ölüyar 

1 965 C on el viento Solaııo 
Salano'nun Rüzgarıyla 

1 966 Cuando 11/ 110 estds 
Sen Orada Olmadıgında 

1 967 Volver a vivir 
Yaşama Dönüş 

1 968 Est1 l\1ujer O Kadın 
1 970 l...Lı c6/era del viento 

Rüzgarın Kızgınlıgı 
1 972 La leyenda del alet� lde 

tle Zalamea 
Zalamea Belediye 
Başkanı'nın Efsanesi 

1 974 Los pdjaros de Badeli B<ıden 
Baden Baden'in Kuşları 

1 975 La jo·ven casada 
Evli Genç Kız 

1 977 Los d iliS del pasado 
Geçmiş Günler 

1 982 La. colmena Arı Kovan ı 
1 983 Los ututos inocentes 

Masum Azizler 
1 985 La viejt1 mıisica Eski Müzik 
1 986 La CliSll de Bemarda Alba 

Bernarda Alba'nın Evi 
1 987 uı msa Rus Kadın 
1 993 Despues del sueılo 

Rüyadan Sonra 
1 994 A mor proprio Öz Güven 
1 996 Adowdos Yan Yana 
1 997 El color de /as 1111bes 

Bulutların Rengi 
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KARDEŞiM i N  S iLAH I 
LA PISTOLA DE MI HERMANO 

MY BROTHER'S GUN 
Yönetmen Director: Ray Lilriga 
Senaryo Screen play: Ray Lilriga, baıed on 
the novei ''Cafdoı de cielo" Görüntü Yön. 
Cinemaıography:joıi Luiı Alcaine Kurgu 
Editing:Joıe Maria Biurrtm Müzik Music: 
Chriıtina Roıenvinge Oyuncular Cast: 
Daniel Gonuilez, Nico Biddıolo, Andriı 
Gertrı1dix. Karra Elejalde, Anna Galiena, 
Viggo Mortemen, Christina Rosenvinge, Pepo 
Oliva Yapı mc ı Producer: Enrique Cerezo 
Torreı Yapım Production Co.: Enrique 
Cerezo Prod11cciones Cinenıatogrdficas, Ftrndn 
Gonuilez 28, E-28009 Madrid. S PA/N; 
Phone: 34 9 1 43 1 47  90; Fax: 34 9 1 43 1 75 
55  Dünya Hakları Export Agent: lntra 
Filrm, Viale Manfredi 1 5, 001 97 Roma, 
ITALY; Phone: 390 6 808 08 27; Fax: 390 6 ' 

807 6/ 56 Kaynak Source: ICAA, Plaza 
del Rey 1 .  28071 Madrid, SP Al ; Phone: 34 
9 1  701 70 00: Fax: 34 9 1  532 39 40 

1997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 93' 

• 1 6  yaşında sıradan bir gençtir o. 
Dansa gitmez, içki içmez, okulu 
da pek önemsemez. Bir silahı 
vardır. Içinde de üç mermi. Önce 
bir güvenl ik görevl isini öldürür. 
Ona göre tabii ki bunu tahrik 
sonucu yapmıştır. Adam 
yanlışlıkla onun bir çizgi roman 
çalmaya kalktığını sanmıştır. 
Sonuçta çocuk ateş etmiş, silah 
zoruyla bir Mercedes çalıp olay 
yerinden kaçmıştır. Arabada genç 
bir kız vardır. Bir tecavüz 
girişiminden az önce 
kurtulmuştur. Anne ve babasıyla 
eve dönmektense bu çocukla 
kaçmayı tercih eder. Çocuğun 
annesi ile erkek kardeşi ne olursa 
olsun onun yanındadırlar. Bu da 
polis müfettişini zor durumda 
bırakır. Çocuk ile kız gecenin 
yarısını bir motel odasında, geri 
kalan zamanı ise kapalı bir fuar 
alanındaki dönme dolaplar 
arasında dolaşarak geçirirler. 
Ecstasy hapı kullanan ve bir müzik 
grubunda çalan bir kız da onlara 
katı lır. Her şey onun da canına 
tak etmiştir. Şafak sökerken bu 
üçlü kendi lerin i  masmavi bir 
gökyüzünün altında yemyeşil bir 
çayırda bulurlar. Otel çalışanlarına 
haber vermiş olan polis müfettişi 
hala onları aramaktadır. Bu sırada 
üçlü, çayırın yakınlarında 
çocuklarıyla birlikte yaşayan garip 
bir çift olan Juanito ve Alicia'yla 
tanışır . . .  

• He i s  an average sixteen-year
old. He doesn't go dancing, doesn't 
drink and doesn't care too much 
about school. He has a revolver. 
With three bullecs in i t .  Firsc he 
kilis a security guard. Nacurally he 
was provoked. The man wrongly 
suspecced him of crying ro sceal a 
manga comic. And so che boy 
shoocs him, seeals a Mercedes at 
gunpoinc and drives off. There is  a 
young gir! in che car. She has jusc 
sucvived an arrempced suicide. She 
much prefers running away wich 
this boy than going home wich her 
parencs. The boy' s morher and 
brocher will stand by him, no 
marter whac happens. This pucs the 
palice inspecror in an embarrassing 
posicion. The boy and che gir! 
spend half the n ighc in a mocel and 
the rest of i t  walking becween the 
rides of a closed fairground. They 
are joined by a gir! that takes 
Ecstasy and plays in a band. She roo 
is fed up wich everychi ng .  At dawn 
these three fı nd chemselves on a 
green meadow under a blue sky. 
The inspecror, who has informed 
che mocel scaff, is  sti l i  out looking 
for chem. Meanwhile che trio meet 
Juanico and Alicia, a scrange couple 
l iv ing wich a child nearby the 
meadow . . .  

RAY LORIGA 

1 967'de Madrid'de doğdu. 
1 O' dan fazla dile çevrilen dört 
roman yazdı. Madrid'de ve 
New York'ta yaşamakta, 
roman yazmakta ve film 
çekmektedir. "Domingo 1 
Pazar" adını taşıyan kısa 
metraj lı fılmin ardından çektiği 
KARDEŞIMIN SILAHI ( 1 997) 
ilk uzun metrajlı konulu 
fılmidir. 

Born in  Madrid in  1 967. He has 
written four novels which have 
been rranslared into more than 
ren languages. He l ives as a 
wrirer and fı lmmaker in Madrid 
and ew York. LA PISTOLA 
DE MI HERMANO ( 1 997) 
marks his fearure film debut 
following his shorr, "Domingo 1 
Sunday" .  
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ŞEVROLE 
CHEVROLET 
Yönetmen Director:javier Maq11a 
Senaryo Screenplay:Javier Maq11a. 
Montxo Amıendriz. Gaizka UrreJI, & L11i1 
Angel Ramfrez Görüntü Yön. 
Cinematography:}11an Carloı Gomez 
Kurgu Editing: L11iı Viilar Müzik Music: 
ngel Eııjedaq11e Oyuncular Cast:javier 
Albalti, Man11el de B la ı, lıabel Ordaz. Mario 
Zorril/a, A/fomo Aıenjo. }11a11 Margallo. 
A/fomo Val/ejo, M ariola F11mteı, Q11ino P11eyo 
Yapım Production Co.: lmv"l Madrid 
S.L., Avda. De Amirica, 4. bajo C. 28002 
Madrid. SPAIN: Phone: 34 9 1  361  39 93: 
Fax: 34 91 361 34 17 Dünya Hakları 
Export Agent: Civite Filım,joaq11n Coıta. 
39, 2 centro. 28002 !lladrid: Phone: 34 9 1  
563 3 1  79: Fax: 34 9 1  563 33 49 Kaynak 
Source: ICAA, Plaza del Rey 1, 28071 
Madrid, SPAIN; Phone: 34 91 701 70 00; 
Fax: 34 91 532 39 40 

1 997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 O 1 '  

• B u  bir arabanın öyküsüdür. 
Daha doğrusu, büyük bir şehrin 
tarihi meydanında kaderine terk 
edilmiş bir arabanın sonunu 
anlatan bir öyküdür. Tıpkı bu 
araba gibi terkedi lmiş, yaşama 
boşvermiş bir takım kişiler 
Şevrole ve civarını barınak olarak 
kullanmaktadırlar. Genç bir 
uyuşturucu bağımiısı ve satıcısı 
olan Brujas, arabayı eroin 
satışlarında kullanır; bir zamanlar 
Brujas'la ateşli bir aşk yaşamış 
olan eski fahişe Gaspar burayı 
geçici evi gibi görür; gerçek 
dünyayı reddeden orta yaşlardaki 
Lucia ise kendi kurduğu düş 
aleminde yaşar. Yavaş yavaş bu 
araba onların bir parçası haline 
gelir. Irklar arası anlaşmazlıklarla, 
toplumsal gerilimlerle dolu 
dünyanın küçük bir modeli olan 
bu yerde karşılaşır, derken 
ayrı lırlar . . .  

• This is the srory of a car. Or, ro 
be more exact, the srory abour the 
end of that car that wa abandoned 
ro i ts fare in the old square of a big 
ciry. A series of drop-outs, as 
abandoned as the car, look for 
refuge and shelter in and around 
the Chevrolet. Brujas, a young 
addicted drug dealer uses the car 
for his heroin rraıısactions; Gaspar, 
an old tramp who once had a 
passianare affair with Brujas fınds 
there a remporary home; and Lucia, 
a middle-aged woman who ignores 
the real world and l ives in a dream 
world of her own. Gradually the car 
becomes a part of rheir beings. 
They meer, then part, in a serring 
that is a microcosm of a world ful l  
of  racial conflicr and social 
rension . . .  

JAVIER MAQUA 
Madrid'de do�du. Biyoloji 
ö�renimi gördü; daha sonra 
Ulusal Sinema Okulu'nda 
sinema dersi aldı. 1 980'de ilk 
filmi "Tu estas loco, Briones 1 
Sen Delisin Briones"i çekti. 
Kısa bir süre radyoda çalıştı ve 
bu çalışmalarıyla Ulusal Radyo 
Ödülü'nü kazandı. Daha sonra 
televizyon için çalışmaya 
başladı. Pek çok ödül kazanmış 
olan, eleştirmenlerin be�enisini 
toplayan bir yazar ve senaryo 
yazarı dır. ŞEVROLE ( 1 997) 
ikinci uzun metrajlı fılmidir. 

Born in Madrid. He studied 
biology, then attended a course 
on fılm-making at the National 
Fi lm School .  He made his fırst 
fılm, "Tu esras loco, Briones 1 
You Are Crazy Btiones" in 
l 980. After a shorc period of 
accivity for the radio, for which 
he was awarded the arionaJ 
Radio Prize, he srarced working 
for relevision. He is also a highly 
acclaimed aurhor and playwrighr 
wirh many awards. 
CHEVROLET ( 1 997) is che 
second fearure fı lm he direcred. 

Filmleri 
Filmography 

1 980 T1i eıttiı loco, Briones 
Sen Delisin Briones 

1 997 Cbevrolet Şevrole 
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�----------------------------------------------------------------------� LAzARO ARKA YOLLAR 

CARRETERAS SECUNDARIAS 

OFF THE HIGHW AY 
Yönetmen Director: Emilio Martfnn:
Ldzaro Senaryo Screen play: lgnacio 
Martfnn: de Pistfn, based on hii novel 
Görüntü Yön. Cinematography:Javier 
Salnıones Kurgu Ediıing: Ivan Aledo Müzik 
Music: Roq11e BaTios Oyuncular Cası: 
Antonio Resines, Fernando Rama/lo. lllaribel 
Verdıi. Miriam Dfaz Arcoa. jmls Bonilla. 
M antserrat Cam/la. Ramtfn Langa. Mayte 
Blasco Yapı m Producrion Co.: Sogetel, S.A. 
Gran Via 32, 4°, 28013 Madrid, SP Al ; 
Pbone: 34 91 524 7 2 00; Fax: 34 91 522 22 
97; Fernando Tmeba P.C. S.A .. Kaplan S.A . ,  
O/mo Films Dünya Hakları Exporı 
Agenı: Sogepaq /1/lernaciona/. S.A. Gran Via, 
32. 1 planla, 28013 Madrid. SPAIN: Phone: 
34 91 524 72 20; Fax: 34 9 1  521  08 75 
Kaynak Source: /CAA. Plaza del Rey / ,  
28071 Madrid, SPAIN; Phone: 34 9 1  701  70 
00; Fax: 34 9 1  532 39 40 

1 997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 10' 

• 1 974. Yetişme çağındaki Felipe 
i le babası Ispanya'da durmadan 
yolculuk etmektedirler. Bu çağdaş 
göçebeler, onları yollardan 
vazgeçirecek kolay elde 
edilemeyen paranın peşindedirler. 
Sahip oldukları tek şey Citroen 
Tibur6n marka arabalarıdır. 
Yaşamları sürekli taşınmakla 
geçer; oturdukları bütün evlerin 
tek bir ortak noktası vardır: hepsi 
deniz kıyısındadır, ıssızdadırlar, 
yaz mevsimi geçince boş kalan 
evlerdir. Felipe bu yüzden in cin 
top oynayan yerlere, rüzgarlı 
plajlara alışmıştır. Ne var ki, kısa 
bir süre sonra, deniz kıyısından 
uzaklara taşınmak zorunda 
kalacaklar; bu da yaşamlarında 
büyük bir değişikl iğe yol 
açacaktır . . .  

ARKA YOLLAR büyüme, 
masumiyeti yitirme, cinsel liğe 
adım atma, gerçek arkadaşlığı 
tanıma üzerine bir film. 

• 1 974. Felipe, a young reenager, 
and his farher travel endlessly 
throughout Spain. Modern nomads, 
they look for thar hard ro come by 
money rhat wil l let rhem abandon 
the road. For the moment, their  
car, a Citroen Tibur6n, is all they 
possess. Their l ife is a constanr 
house-move; all the flars they come 
ro inhabit have one thing in 
common: they' re on the coast, 
desolate and unoccupied in  rhe low 
season .  Felipe is rherefore 
accusromed ro the d rab landscape 
of lonely, winrry beaches. But i t  
won't be  long before they have ro 
move away from the seaside; and 
rhar wil l  bring a major change ro 
rheir l ives . . .  

CARRETERAS SECU DAR IAS 
is a srory of coming of age, of 
loosing innocence, of sexual 
ini riarion, of gain ing the insight of 
what the rrue narure of friendship 
really is. 

�------------------
1 94S'te Madrid'de doğdu. 
Senaryolar yazmanın yanısıra. 
lspanyol Televizyonu'nda 
drama programlarında 
yönetmen olarak çalıştı. "Las 
palabras de Max 1 Max'ın 
Sözleri" ( 1 976) filmiyle Berlin 
Film Festivali'nde Altın Ayı 
Ödülü'nü kazandı. Bundan 
sonra sinemada komediye ve 
komedinin çeşitli türlerini 
işlemeye yönelmiştir. 

Born in  Madrid in 1 94 5 .  He 
worked as a director of dramatic 
programmes for Spanish 
Television, in addition to 
writing scriprs. He won the 
Golden Bear in Berlin with "Las 
palabras de Max 1 Max' s 
Promises" ( 1 976) after which he 

Fi lmleri 
Filmography 

1 968 Cirwmtancias del Milagro 
Mucizenin Şartları 
(shorı kısa film) 

1 969 Aspavientos (shorı kısa film) 
1 970 Amo mi cama rica. 

Güzel Yataj!ımı Seviyorum 
(shorı kısa film) 

1 97 1  El camiuo del cie/o 
Cennete Giden Yol 
(shorı kısa film) 
Pastel de sangre 
Kan Keki 
(1rıtictor Frankesteiu") 

1 978 Las palabras de Max 
Max'ın Sözleri 

1 980 Sus aılos dorados 
Altın Yılları 

1 984 Todo ı•a mal 
Her Şey Kötü Gidiyor 

1 985 Lulti de noche 
Gecenin Lulu'su 

1 987 El juego md s divertido 
En Kemik Oyun 

1 99 1  Amo tu cama rict1 
Güzel Yataj!ını Seviyorum 

1 994 Los peares atios de nuestra 
1·ida 
Yaşamımızın En Kötü Yılları 

1 997 Carreteras secundarias 
Arka Yollar 
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Madrid'ten Iktisat Bil imleri CORNERS OF PARADISE diplaması aldı. 1 973'ten 1 979'a 

Yönetmen Director: Carloı Plrez Meritıeı-o 
Senaryo Screen play: Carloı Pirez Merinero 
Görüntü Yön. Cinematography: Angel 
lgucel Kurgu Editing: Me.-o Paulogomt 
Oyuncular Cast:juan Diego, P"'tlina 
Galvez, Aitor Merino,joıi Caıtillo 
Yapımcılar Producers: Oscar del Coz & 
Beatriz Navarrete Yapı m Production Co.: 
El Paıo P.C. S. L. , Fuente def Saz, 5. 2801 6  
iHadrid. SPAIN; Phone & Fax: 3 4  9 1  4 5 8  I l  
22 Dünya Hakları Export Agem: El Paıo 
P.C. S.L. ,  Fuente del Saz, 5. 280 16 Madrid, 
SPAIN; Phone & Fax: 34 91 458 I I  22 
Kaynak Source: ICAA. Plaza del Rey /, 
28071  /Hadrid, SPAI : Phone: 34 9 1  701 70 
00: Fax: 34 9 1  532 39 40 

1997 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 96' 

• Ricardo Hevia, yaşamı boyunca 
harekete düşkünlüğüyle tanınan 
bir polis olmuştur. Derken bir 
gün, işler değişir; uyuşturucu 
satıcısı olduğu sanılan bir kişiyi 
takip edip, videoya çekmek için 
silahını bir kamerayla değiştirmek 
zorunda kalır. Ricardo önceleri 
kötü şansına yakınırken, sonradan 
gözetiemek onda bir tutkuya 
dönüşür; öyle ki imgeler dünyası 
yaşamının ayrılmaz bir parçası 
olur. Müşterileriyle bir mezarlıkta 
buluşan bir fahişeyi sürekli 
izlemeye ve videoya çekmeye 
başlar. Bu sapiantısı sayesinde 
Richardo, kısa sürede, cennetin 
insanın karşısına en ummadığı 
yerde çıkabileceği ni keşfeder . . .  

Aslında herkesin bir başkası 
tarafından gözlendiği gerçeğini 
vurgulayan, çarpıcı sürprizlerle 
dolu bir tutku öyküsü. 

• All his l ife, Ricardo Hevia has 

been a paliceman nored for his love 

of acrion. One day, rhough, rhings 

rake a differenr rurn, and he is 

forced ro swap his gun for a video 

camera, in order ro record rhe 

comings and goings of a supposed 

drug-dealer. Bur R icardo goes from 

larneming his bad luck ro 

becoming passianare abour 

observing, so much so rhar the 

world of rhe image becomes his 

l ife's obsession. He fol lows a booker 

who meers her clienrs in a cemerery 

and keeps on taping her on video. 

His obsession w i l i  soan lead him ro 

discover rhar you never know 

where you m ighr fınd paradi se . . .  

A ral e of passian ful l  of surprises 

which emphasizes rhe facr that 

everybody's has been observed by 

somebody else. 

kadar üniversitede profesör 
olarak görev yaptı. 70'1i yıllarda 
sinema üzerine bazı kitaplar 
yayınladı ve BO'Ierin başından 
beri dokuz roman kaleme ald ı .  
"E l  angel triste 1 Kederli 
Melek" adlı romanı iki kere . 
sinemaya uyarlandı. "Un 
cadaver de regalo 1 Hediye 
Olarak Bir Ceset" adlı kısa 
öyküsü "Be�t Seller. El premio 
1 Iyi Satan. Odül" (Carlos 
Perez Ferre, 1 996) filmine 
konu oldu. Ayrıca "Amantes 1 
Aşıklar" (Vicente Aranda, 
1 99 1  ), "Mal de amores 1 Aşk 
Hastası" (Carlos Balague, 
1 993), "Asunto interne 1 Özel 
Mesele" (Carlos Balague, 
1 995) "Mirada liquida 1 Likit 
Bakış" (Rafael Monle6n, 1 997) 
and "Al limite 1 Sınırda" 
(Eduardo Campoy, 1 997) adlı 
fi lmierin senaryo yazarları 
arasındaydı. "La huella del 
erimen 1 Suçun Izi", "Cronicas 
del mal 1 Kötülük Günceleri" 
and "Serie Negra 1 Kara Dizi" 
adlı TV dizilerinde senaryo 
yazarı olarak çalıştı. Ayrıca 
lspanyol Televizyonu TVE'de 
yayınlanan komedi dizileri 
"Habitacion 503 1 Oda 503" ve 
"Aqui hay negocio 1 Burada 
Pazarl ık Yapılır"ın senaryolarını 
yazdı. 1 997'de ilk filmi olan 
CENNETIN KÖŞELERI'ni 
yön etti. 

Born in Ecija, Sevilla, in 1 950. 
He has a degree in  economic 
sciences by rhe Universidad 
Complutense de Madrid. From 
1 973-79 he worked as a 
professor. During the sevenries 
he published some books abour 
cinema and sinee the early 
eighties he wrote n ine novels. 
His novel "El angel triste 1 The 
Sad Angel" has been adapted ro 
cinema twiee. His shorr srory 
"Un cadaver de regalo 1 A 
Corpse as a Presenr" beeame the 
plot of the film "Best Seller. El 
premio 1 Besr Seller. The Prize" 
(Carlos Perez Ferre, 1 996). He 
a1so eo-wrote the seripts of the 
films "Amanres 1 Lovers" 
(Vieenre Aranda, 1 99 1 ), "Mal de 
amores 1 Lovesiek" (Carlos 
Balague, 1 993), "Asunro interno 
1 Private Marrer" (Carlos 
Balague, 1 995)  "Mirada liquida 
1 Liquid glanee" (Rafael 
Monle6n, 1 997) and "Al l imire 1 
To the Edge" (Eduardo Campoy, 
1 997). He parr ieipated as a 
sereenwrirer in the TV serials 
"La huella del erimen 1 The 
Traee of the Cr i me", "Cronicas 
del mal / Evi! Chronicles" and 
"Serie N egra 1 Thri l ler" .  He also 
wrote seripts for the TVE 
sitcoms "Habitaeion 503 1 Room 
503" and "Aqui hay negoeio 1 
There's a Good Dea! Here". In 
1 997 he direeted his first fi lm,  
R I NCO ES DEL PARAISO. 



236 BiR ÜLKE-Bi R  SiNEMA: iSPANYA \ < Ol :>-: 11n -A < 1 :\: 1  :\1.\ :  SI' A l :\:  
ISPANYA SPAI N  

M i N i K  KUŞ 
PA]ARICO 

LITTLE BIRD 
Yönetmen Direcror: Carfos Sa11ra 
Senaryo Screen play: Carlos Sa11ra 
Görüntü Yön. Cinematography:Josl 
L11iJ Upeı Linares Kurgu Editing:)11fia 

)11tfniz Müzik Music: Alejandro Mauo 
Oyuncular Cast: Afejandro Martfnez, Daftıe 
Femtfndez. Paco Rabal. Manuel Bandera 
Yapımcılar Producers:Javier Castro & 
Concha Oiez Yapım Producrion Co.: 
Fibnarl, S.L., NavaJ de Tolosa, 3-5°, 28013  
Madrid. SPAIN; Phom: 34 91  5 3 1  03  43; 
Frt x: 34 91  521 70 65 Dünya Hakları 
Export Agenr: TFI International, 305, 
rll'l!nlle Le)o11r se Uve, 92656 Botdogne Cedex, 
FRANCE; Phone: 33 1 4 1  4 1  1 5  04; Fax: 33 
1 41 41 31 76 Kaynak Source: Avıar Film, 
Giimii[SIIJII Cad. , Giimii[ Apı. 6112, 80100 
Taksim, Istanbul, TURKEY; Phone: 90 212 
252 11  33: Fax: 90 212 249 69 32 

1997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 104' 

• Manu, onuncu yaş gününü 
kutladıktan kısa bir süre sonra, 
hayatında ilk kez Murcia'ya, 
babasının ailesinin yanına gider; bu 
sırada annesi ile babası boşanma 
işlemlerin i  halledeceklerdir. 
Yaşadıkları çevre kadar çoşkulu 
bu ailenin yanında kalışı Manu için 
farklı tadlar içeren bir şölen olur; 
kuzini Fuesanta'ya karşı duymaya 
başladığı o tatlı i lk aşk, 
yetişkinlerin arasındaki yakıcı 
cinsel i l işkileri keşfi, ya da deniz 
kıyısında tanık olduğu ölümün 
tatsızlığı gibi. Bu yolculuğun 
nimetlerini s indirrnek yalnızca 
ödenecek bir bedel değil, aynı 
zamanda yaşamın küçük 
zevklerinden biridir de . . .  

• Nor long afrer his renrh 

birrhday. Manu sers our for rhe 

fırsr rime in his l i fe ro Murcia, 

where he is ro spend some rime 

wirh his farher's family while his 

parenrs sorr our rheir divorce. As 

exuberanr as irs surroundings, 

Manu's fam ily offers him a feasr of 

dishes such as the render and 

incipienr love for his cousin 

Fuensanra, rhe more seasoned 

discovery of sex among adulrs, or 

rhe disrasrefulness of dearh on irs 

visir ro rhe seaside. Digesring rhis 

fare is  nor jusr a price ro pay, ir's 

also one of l i fe's l i rrle p leasures . . .  

CARLOS SAURA 

1 932 yılında Huesca'da doltdu. 
Mühendislik eltitimi gördü. 
1 950-53 arası profesyonel 
fotoltrafçılık yaptı. 1 952-57 arası 
Madrid lnvestigaciones y 
Experiencias Cinematograficos' da 
sinema e�imi gördü. 1 964 yılına 
kadar aynı okulda eltitmenlik 
yaptı, daha sonra politik 
nedenlerle ayrıldı. 1 955'te 
Eduardo Ducay'ın 
tamamlayamadıltı bir fılmde 
yönetmen yardımcılıltı, birkaç 
fılmde kısa süreli aktörlük, 
Maric Camus'nün "Muere una 
mujer" adlı filminde senaryo 
yazarlıltı yaptı. Meslek yaşamına 
savaş sonrası ızdırabını 
kanıtlamak ve Franco yönetimi 
sırasındaki dalaveraları 
görüntülemek amacıyla başladı. 
Ancak ilk dönem başarılı 
filmlerinden "Los golfos 1 Sokak 
Serserileri" ( 1 959) ve "La caza 1 
Av" ( 1 965) sansüre ultradı. 
Ispanya'nın en tanınmış 
yönetmeni olan sanatçının 
yapıtları düzenli olarak çeşitli 
festivallerde yer almış, Cannes, 
Berlin ve dilterlerinde sayısız 
ödüller kazanmıştır. 

Bom in l 932 in Huesca. He was 
educared as engineer. He was a 
professional phorographer from 
1 950- 1953 .  He rhen became a 
fi lm srudenr ar Jnsri ruro de 
lnuesrigaciones y Experiencias 
Cinemarograficos in Madrid from 
1 952-57. He srayed ar school as a  
reacher unril ı 964, when he lefr 
for polirical reasons. In 1 95 5 ,  he 
had worked as assistant d i recror 
of an uncomplered film by 
Eduardo Ducay. He had made 
brief acring appearances in a few 
films. He had wrirren the script 
for Mario Camus "Muere una 
mujer". He began his career wirh 
rhe neorealisr goal of filming 
resrimony of posrwar misery and 
manipularions of life u nder 
Franco. Yer, borh his early 
successes, "Los golfos 1 The 
Hooligans" ( 1 959) and "La caza 1 
The Hunr" ( 1 965) were censored. 
H is work has ap peared regularl y 
ar varimıs film fesrivals. The mosr 
famous Spanish film director, he 
has won numerous prizes ar 
Berlin, Cannes and other film 
festival s. 

Önemli Fi lmleri 
Selective Filmography 

1 959 Los golfos Sokak Serserileri 
1 965 LA caza Av 
1 96 7 Peppermint frappe 
1 970 El jaı·din de la delicia s 

Lezzetler Bahçesi 
1 972 Aııa y los lobos 

Ana ve Kurtlar 
1 973 Let prima A ngelica 

Kuzin Angelica 
I 975 Critt cuervos Besle Kargayı 
1 977 E/isa vida mia Elisa, Aşkım 
I 979 lifama cmııple cien mtos 

Annemiz Yüz Yaşında 
1 98 1  Bodtıs de Sangre Kanlı Dü�ün 
1 983 Carmen 
1 985 El amor bmjo Büyülü Aşk 
1 990 Ay Carmela! 
1 995 Flamenco 
1 996 Taxi 
I 997 Pajarico Minik Kuş 
1 998 Taııgo 
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ISPANYA SPAI 

ŞAM PiYONLAR 
CAMPEONES 

CHAMPIONS 

Yönetmen Director: Amonio Coneıa Senaryo Screen play: Pablo 0/ivareı & Amonio 
Coneıa Görüntü Yön. Cinemarography: Teo Delgado Kurgu Editing:joıl Fide/ 
Colladoı Müzik Music: Angel /I/arramendi Oyuncular Casc:javier Peı·eira. Man11el 
Moron, Com11elo Tmjillo. Paco Catalti Yapımcılar Producers:}11an Viceme Coı·doha & 
Alllonio Coneıa Yapı m Produccion Co.: Samarkanda Cine & Video, S.L., Eıparteroı 1 -4'-7 
28012 Madrid, SPAIN; Phone: 34 91 532 44 24; Fax: 34 91 532 65 03 Dünya Hakları 
Export Agenc: Samarkanda Cine & Video, S.L., Eıparteroı 1 -4'-7 280/2 Madrid. SPAIN; 
Phone: 34 91 532 44 24: Fax: 34 91 532 65 03 Kaynak Source: JCAA. Plaza del Rey / ,  
28071  Madrid. S PAl : Phone: 34 91  701 7 0  00: Fax: 3 4  91 532 39 40 

1997 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 19'  

• Istediğin kadar çalış, d id in, oyna . . .  sonunda hep kaybedersin. 
Futbol bazen yaşam kadar adaletten uzaktır . . .  

• You work, fıghr and play as hard as you can . . .  and always end up 

losing. Somerimes foorball is as unjusr as l ife i rself. . .  

ISPANYA SPAIN 

YOLLAR ARASINDA 
ENTRE ViAS 

BETWEEN THE RAILS 

Yönetmen Direccor:}llan Viceme Cordoba Senaryo Edicing:joıl Man11el Benayaı & 
}11an Vicente Cordoba Görüntü Yön. Cinemacography: Arnaldo Catinari Kurgu 
Edicing:joıl F. Colladoı & Pablo Bloneo Müzik Music:}oaq11in Pamıal Oyuncular 
Casc: Daniel Guzmdn, Benjamin Del Cmtillo, Leire Berrocal Yapımcılar Producers: 
Antonio Coneıa & }11an Viwlle Cordoba Yapı m Production Co.: Samarkanda Cine & Video, 
S.L., Eıparteroı 1 -4'-7 280 12 Madrid, SPAI ; Phone: 34 91  532 44 24; Fax: 34 91  532 
65 03 Dünya Hakları Export Agent: Samarkanda Cine & Video, S.L., Eıparteroı 1 -4'-7 
28012 Madrid, SPAIN; Phone: 34 91 532 44 24: Fax: 34 91 532 65 03 Kaynak Source: 
JCAA, Plaza del Rey I .  28071  Madrid, SP AI N; Phone: 34 91 701 70 00: Fax: 34 91 532 
39 40 

1995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 22' 

• Film, büyük bir kentin varoşlarında yaşayan üç yeniyetme gencin 
yaşamlarından bir güne odaklanırken, şansın kaderlerini nasıl 
değiştirdiğini anlatır . . .  

• The fi l m  recounrs a day i n  rhe l ife of rhree reenagers from rhe 

"ourskirrs" of a big c i ry and how chance changes rhe course of rheir 

desrinies . . .  
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ISPANYA SPAI 

MUTLU NOELLER 
FELIZ NAVIDAD 

MERRY CHRISTMAS 

Yönetmen Direcror: Oscar Del Caz Senaryo Edi ring: Oscar Del Caz Görüntü Yön. 
Cinemarography: Angel lgudrel Kurgu Ediring: Mariano Tourne Oyuncular Cast: 
Maria}ose Alfomo, Raril Fraire, Asrmrion Diaz Alcuaz Yapı m Producrion Co.: El Paso 
P.C. S.L., Fueme del Saz. 5. 2801 6 /Hadrid, SPAIN; Phone & Fax: 34 91  458 l l  22 
Dünya Hakları Exporr Agenr: El Paso P.C. S.L.. Fuenre del Saz, 5. 2801 6  Madrid, 
S PAl : Phone & Fax: 34 91  458 l l  22 Kaynak Source: ICAA, Plaza del Rty 1 ,  28071  
1\'ladrid, SPAI : Phone: 34 91  701 70 00; Fax: 34 91  532 39 40 

1 998 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 1 7 '  

• Noel gecesi. Her yerden uzak eski bir köy evinde faaliyet 
sürdüren Aurora Motel'e böyle bir gecede müşteri gelmesi 
beklenmez. Çünkü bu, insanların birbirlerine mutluluk, destek ve 
sıcaklık verdikleri özel bir gecedir. Birbirine düşkün, sevgi ve şevkat 
dolu bir aile olan motel sahipleri, yı l ın bu en güzel gecesin i  birl ikte 
geçirmeye hazırlanmaktadırlar. Ancak gizemli bir yabancının aniden 
ortaya çıkmasıyla keyifleri bozulur . . .  

• Ir' s Chrisrmas Eve. I n  the Aurora Morel, a remote and old counrry 

house, guests are not expecred in such a special nighr. Ir' s rime for 

happiness, solidari ey and warmrh.  The owners, a done-knit fami ly, 

overflowing wirh love and renderness, are preparing to share rhe most 

beauriful nighr of the year rogerher However, rhe sudden appearance of 

mysrerious visitor disruprs rhe enjoymenr of rheir rradirional Holy 

Nighr . . .  

ISPANYA SPAI 

Eli KOLU BAGLI 
ESPOSADOS 

HANDCUFFED 

Yönetmen Direcror:juan Carlos Fremadillo Senaryo Screenplay:jwls O/mo & }uan 
Carlos Fremadillo Görüntü Yön. Cinemarography:jua11 A. Casrario Kurgu Edi ring: 
Nacho Ruiz-Capillas Oyuncular Casr: Pedro Marfa Sdnchez. Anabel Alomo. Germali Cobos, 
Ursula Siemens, Mônica Plrez,jua11 Franrisro Exposiro Yapımcı Producer: Miguel Angel 
Toledo Yapı m Producrion Co.: Zodiar Films S.L.. ijora, 4, izqda. 38006 Salila Cmz de 
Tmerife. S PA/N: Phone: 24 04 86: Fax: 28 82 38;}11a11 Carlos Fresnadillo P.C.; La lıfirada 
Producriones S.L. Dünya Hakları Exporr Agenr: Cine Company S.A .. Zurbano, 74, :r 
dcha. 28010 Madrid, SPAIN; Phone: 34 91 4 2 29 44; Fax: 34 91 44 1 00 98 Kaynak 
Source: ICAA.  Plaza del Rty 1. 28071  Madrid. S PAl : Phone: 34 91 701 70 00; Fax: 34 
91 532 39 40 

1 997 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B& W) 1 24' 

• Antonio karısına karşı "dünyevi" bir sevgi beslemekte, onu 
toprağın altında görmek istemektedir; ancak öldürecek cesareti 
yoktur. Bir gün şans Concha'ya güler: Noel çeki l işinde büyük 
ikramiyeyi kazanır. Bu Antenio'nun cesaretini toplaması için iyi bir 
nedendir; ancak şansı yaver gidecek demek deği ldir . . .  

• Anronio feels for his wife an "earrhly" love: he wanrs to see her 

buried underground, bur he lacks the courage to kil l  her. One day 

Concha is forrunare: she wins the highest prize of the Chrisrmas 

lottery. Thar's a good reason to have courage, but not necessarily good 

l uck . . .  



23 9 BiR ÜLKE-BiR SiNEMA: iSPANYA A con•.:TRY-A CJ;\;E:\lA: SPAI:\ 

ISPANYA SPAIN 

ÖLÜMCÜL UYKU 
ROBO EN EL CINE CAPITOL 

FATAL SLEEP 

Yönetmen Director: Fernando Gui/len-Cuervo Senaryo Screen play: Femando Gui!lbı

Cuen•o Görüntü Yön. Cinematography: Teo Esrami/la Kurgu Edi ring: 6scar Segovia 
Blanco Müzik Music: Bingen Mendizdbal Oyuncular Cas ı: Karı·a Elejalde. Ana Alvaı·ez. 

jesıis Bonilla. Paco Maestre Yapımcı Producer: Cesar Benitez Yapı m Produccion Co.: 
C ristal Producciones, Marques de Valdeiglesim, 5 ,  2' izqda. 28004 Madrid. SPAIN: Phone: 34 
91 532 09 00: Fax: 34 91 532 83 81  Dünya Hakları Export Agenı: Cristal 
Producciones, lllarques de Valdeiglesias. 5 .  2' izqda. 28004 Madrid, SPAIN: Phone: 34 9 1  
532 0 9  00: Fax: 3 4  9 1  5 3 2  83 8/ 

1 996 1 35 111111. 1 Renkli & Siyah-Beyaz Color - B& W 1 14 '  

• Bu kısa metraj l ı  fi lm kara fi lmiere bir saygı duruşudur. Macera, 
hoş bir ç ifti n bir soygun yaptıktan sonra, son derece tuhaf bir polis 
devriyesinden kaçmasıyla başlar . . .  

• This shorr i s  a bomage to rhe fi lm noir. The acrion srarrs wirh a 
glamorous couple running away, afrer a robbery, from some very 
unusual road police . . .  

ISPANYA SPAJ 

Ki Ri Ş 
LA VIGA 

THE CROSSBEAM 

Yönetmen Director: Roberto Ldzaro Senaryo Screen play: Roberto Ldzaro Görüntü 
Yön. Cinematography:Jordi Rexach Kurgu Edi ring: Pelayo Martin Ferrari Müzik 
Music: Pablo Castanera Oyuncular Cası: Mario Pardo, Pedro Beltrdn, Ado/fo Femdndez, 
A/fonso Andrls. Tito Guardiom. Bm no Barbero Yapımcı Producer: Miguel ngel Barbero 
Yapı m Production Co.: Zeııit Produccion, Cuesta de San Viceme. 30. 7' C. 28008 Madrid, 

SPAIN: Phone: 34 9 1  559 9 1  88; Fax: 34 91 547 23 90 Dünya Hakları Export 
Agenı: Zenit Produccin, Cımta de San Vimıte, 30. 7' C. 28008 Madrid, SPAIN: Phorıe: 34 
91 559  91 88: Fax: 34 91 547 23 90 Kaynak Source: ICAA, Plaut del Rey 1. 28071  
llladrid. SPAIN: Phone: 34 9 1  701  70 00; Fax: 34 9 1  532 39 40 

1 996 1 35 1111n. 1 Renkli Color 1 1 6 '  

• 1 9. yüzyıl ın sonlarında Kastilya'da bir köyde, bir okul öğretmeni 
i le bölge valisi kasabadaki okulda yapılacak onarım çalışmalarını 
kimin karşı layacağı konusunda tartışmaktadırlar. Her birinin kendine 
göre nedenleri vardır. Zaman geçer; ama ufukta hiçbir çözüm yolu 
görünmez . . .  

• In a Casci l ian viiiage ar rhe end of rhe l 9rh century, a school masrer 
and rhe local mayor fighr over who will  finance rhe works to renovare 
rhe public schooL Each one gives his reasons. Time goes by and no 
sol ur i on see m s ro emer ge . . .  
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iSPANYA SPAIN 

AVCI LAR 
CAZADORES 

HUNTERS 

Yönetmen Direccor: Achero Maiias Senaryo Screen play: Achero Maiias Görüntü 
Yön. Cinematography: Teo Esrami/la Kurgu Editing: Nacho R11iz Capillas Müzik 
Music: Eduardo Arbide Oyuncular Cast:jose Luis Maya Ferndndez, Salvndor Martf11ez 
Villamil, }ttall Carlos Bernui Sanchez Yapı mc ı Producer: Achero Ma1ias Yapı m 
Production Co.: Bellatrix Filrm, SL, Cobos de Segovia, 7 porta/2, 6' C 28005 Madrid, 
SPAIN; Phone & Fax: 34 9 1  47 1  42 2 1  Dünya Hakları Export Agent: Bellatrix Films, 
SL. Cobos de Segovia, 7 porta/ 2. 6' C 28005 Madrid, S PA/N; Phone & Fax: 34 9 1  471  42 
2 1  Kaynak Source: ICAA, Plaza del Rey / ,  2807 1 Madrid, SPAIN; Pho11e: 34 9 1  701 70 
00; Fax: 34 9 1  532 39 40 

1 997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 12 '  

• Kendi leriyle yapılan bir d iz i  görüşmede, bir grup çocuk bazı 
hayvanları nasıl yakaladıklarını ve onlara nasıl işkence ettiklerini 
anlatırlar. Bu çocuklardan biri, bir kediyi yakaladıktan sonra, bu tür 
uygulamalara son vermeye karar verir. Hayvanın çığlıkları 
diğerlerinden çok farklı bir bi l inç ve duygu düzeyine ulaşmasını 
sağlar . . .  

• I n  a series of inrerviews, a group of children deseribe how they hunr 
down and rorcure certain animals. One of these children, after hunring 
down a car, decides to give up such pracrices. The animal's screams 
awaken in him a d ifferenr k ind of consciousness and sensiriviry,  far 
removed from that of the orhers . . .  

iSPANYA SPAIN 

Dij iTAL AŞK 
AMOR DIGITAL 

DI GIT AL LOVE 

Yönetmen Director: Ramon Margareto Senaryo Screen play: Ramon Margareto 
Görüntü Yön. Cinemacography: Alberto Puerta Kurgu Editing:jose Nuiiez Müzik 
Music: Antonio Bravo & David Cerrejon Oyuncular Cast: Cayetana Guiflbı-Cuervo, 
Miguel Bosi, Nathalie Seseiia, lsaac Cttende Yapımcılar Producers: Ram6n Margareto & 
Luis Varefa Miııdez Yapı m Production Co.: Sotano Films, Ponzano, 25, 2 C. 28003 
Madrid, SPAIN; Phone: 34 91 442 52 36 Dünya Hakları Export Agent: Multimedia, 
S.L Amonia Ruiz, 4. Pozllelo de Aiarcon 28224 Madrid, SPAIN; Pho11e: 34 9 1 3 5 1 3 7  47; 
Fax: 34 91 35 1 3 7  48 Kaynak Source: /CAA,  Plaza del /?ey 1 ,  28071  Madrid, SPAIN; 
Phone: 34 91 701 70 00: Fax: 34 91 532 39 40 

1995 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 12 '  

• Yalnız bir yönetici sekreteri olan Esmeralda, tuhaf bir bankamatik 
makinası olan Beş-Beş'e aşık olur . . .  

• Esmeralda, a lonely managemenr secrerary, fal ls  i n  love wirh Five
Five, a surprising automatic re ller . . .  
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Dr. NEJAT F. 
ECZACIBASI 
VA K F I 
Dr. NEJAT F. ECZACl BAŞI VAKFI 'n ın 
değerli katkı larıyla 
gerçekleştir i lmiştir. 

W e would ! ike to thank 
Dr. NEJAT F. ECZACIBAŞI VAKFI 
for sponsoring this section. 
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TÜRKiYE TURKEY 

GEMiDE 
ON BOARD 

Yönetmen Director: Serdar Akar 
Senaryo Screen play: Serdar Akar & Önder 
Çaknı· Görüntü Yön. Cinematography: 
Mehmet Akım Kurgu Editing: Nevzat 
DijiafJk Müzik Music: Uğ11r Yikel 
Oyuncular Cas<: Erkan Can, ari 
Ta[diiğen. Ytldtray Şahin/er, Hald11n Boysan, 
Ella Manea Yapımcılar Producers: Önder 
ç,,Jım· & Sevil Çakar Yapı m Production 
Co.: Yeni Sinemaa!tk. Gazeteci Erol Dernek 
S ok. Hani/ Han 1 113. Beyoğl11. İstanb11l, 
TUJ?KEY; Pbone: 90 212 25 1 70 73: Fax: 
90 212 282 83 25 Dünya Hakları Expor< 
Agem: Yetti inemaa!tk, Gllzeteri Erol Dermk 
Sok. Hani/ Hmt 1 113. Beyoğl11. İuanb11l, 
TUNKEY: Phone: 90 212 25 1 70 73: Fax: 
90 212 282 83 25 Dünya Satışı World 
Sales: Keriman U/as Ulmoy. 4, me d11 
Vertbois. 75003 Paris. FNA CE; Phone: 33 1 
48 87 36 26; Fax: 33 1 48 87 35 87 

1 998 1 35 111111 1 Renkli Color 1 1 02'  

• Gemide her şey yolunda. 
Kaptan, Kamil ve Ali esrar içip 
sohbet ediyorlar; bin yıldır 
yaptıkları gibi. Dördüncü eleman 
yüzerek çıkıyor gemiye: Boksör . . .  
Dayak yemiş, soyulmuş, tüm 
parayı kaptırmış. Karaya çıkar 
çıkmaz hemen bulurlar hırsızları. 
Bulurlar bulmasına, ancak 
kendileri de olur hırsız. Dönerler 
gemiye . . .  Paralar, yemek ve bir 
yabancı kadın la: Ella. Bir gemide 
dört adam ve bir yabancı. Kadın 
çok güzel, fahişe ve nasıl oluyorsa 
bakire . . .  

• On a ship chere are four sailors: 
Caprain, Kami l ,  Al i ,  and Boxer. 
They pass che rime ralking and 
smoking joinrs. Their rourine l i fe 
rurns upside down one night, when 
Boxer reboards the ship wirh bad 
news. He has been bearen and has 
had all his money srolen. They all 
disembark and carch the rhieves, 
raking borh the thieves' money and 
rheir woman, rhus becoming 
rhieves rhemselves. The four men 
rerurn ro the ship wirh the money, 
some food, and the foreign woman, 
El la. She's a beauriful prosrirure 
and, somehow, sri l l  a virgin . . .  

SERDAR AKAR 

I 964'de Ankara'da doğdu. 
1 98S'te Ankara Iktisadi ve 
Ticari Il imler Akademisi'nin 
Sevk ve Idare Bölümü'nü, 
1 994'te Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nin Sinema-TV 
Bölümü'nü bitirdi. "Med Cezir 
Manzaraları" ( 1 990), " Iki Başlı 
Dev" ( 1 992), "Yorgun Savaşçı" 
ve "Ay Vakti" ( 1 993), "Soğuk 
Geceler" ( 1 995), "Istanbul 
Kanatlarımın Altında" ve "Ali" 
( 1 996), "Avcı" ( 1 997) 
yönetmen yardımcılığını 
üstlendiği bazı fılmlerdir. 
GEMIDE ( 1 998) yönettiği ilk 
uzun metrajlı konulu fılmdir. 

Born in 1 964 in Ankara. In 
1 985 ,  he graduaced from che 
Business Managernem 
Department of Ankara Academy 
of Economic and Commercial 
Sciences, and in ı 994 he 
graduaced from che Film-TV 
School of Mimar Sinan 
University in Istanbul. He was 
che assiseane direcror for "Med 
Cezir Manzaraları" ( 1 990), "İ ki 
Başlı Dev" ( 1 992), "Yorgun 
Savaşçı"  and "Ay Vakti" ( 1 993), 
"Soğuk Gece ler" ( ı  995 ), 
"İstanbul Kanadarı ının Alc ında" 
and "Ali" ( 1 996), and "Avcı" 
( 1 997). O BOARD ( 1 998) is 
his debur as a feacure fi lm 
direcror. 

Filmleri 
Filmography 

1 99 1  Tanabaca Macsuri 
(shorr kısa film) 

1 992 Kan Kardeşler 
(shorr kısa film) 

1 993 Romeo-Juliec 
(shorr kısa film) 

1 994 Şans Blokları (TV) 
Minilere Masallar (TV) 

1 995 Bir Areştir Opera 
(TV documenrnry TV belgeseli) 

1 996 Day Day 
1 997 Sevda Rüzgarları 
1 998 Gemide 
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YARA 
THE WOUND 

Yönetmen Director: Yılmaz Arslan 
Senaryo Screenpıay: Yılmaz Arslan 
Görüntü Yön. Cinematography:Jiirgen 

}iirges Kurgu Edi ring: Andre Berıdocchi Alı'eJ 
Müzik Music: l?abih Aboıt-Khalil 
Oyuncular Casr: Ye/da Kaymakıt l?eynaud. 
Nur Siirer, Halil Ergiin. Fiismı Demirel, 

ecınettin Çobanoğlu. Ozay Fecht Yapımcılar 
Producers: Ytlmaz Arslan & Murat Kadtoğlu 
Yapım Production Co.: Ytlmaz Arslan 
Filmproduktiom, Fridemsır, 46 D-691 2 1  
1-/eide/berg. CEI?MAN\'; Phone & Fax: 4 9  62 
21 40 25 65; Ciin-İzi Prod., Istanbul, 
TUJ?KE\' Dünya Hakları Export Agem: 
Ozen Film, Ağa Cami Yam, Beyoğlu. İstanbul, 
TUJ?KEY: Phone: 90 2 1 2  293 70 70; Fax: 
90 2 1 2  244 28 5 1  

1 998 1 3 5  n1111. 1 Renkli Coıor 1 98' 

• I ki kültür arasında sıkışıp kalmış 
bir Türk kızı olan Hülya. 
istemediği halde, Türkiye'de 
dayısının yanında kalmaktadır. 
Hülya dayısının evinden kaçar. 
Babasının yanında oturduğu ve 
kısa bir süre öneeye kadar okula 
devam ettiği Almanya'ya geri 
dönmek istemektedir. Fi lmin kara 
yazgıl ı kahramanı Hülya, bizi 
Türkiye içinde, Doğu'ya özgü 
gizemli  bir maceraya sürükler. 
Hülya, yolculuğu sırasında, birkaç 
kez, kiminde de tam son 
saniyede, hayatını kurtaran değişik 
insanlarla karşılaşır. Önce hapse 
düşer, oradan da zamanın ve 
kişisel isteklerio artık onun için 
önemini yitirdiği bir tımarhaneye. 
Bu arada Hülya'n ın Alman kız 
arkadaşı, Hülya'nın ailesinin 
hastaneye onunla görüşmeye 
gelmesini sağlar. Hülya'nın 
hastahaneden çıkmasına izin 
veri l ir; artık Almanya'ya geri 
dönebilecektir. Ancak, 
Almanya'da, kimliğini tümüyle 
yitiren Hülya'nın yolculuğu kısa 
sürede sona doğru yaklaşır . . .  

• Hülya, a young Turkish gir! 
tom berween rwo culrures, lives 
against her will at her uncle's place 
in Turkey. Hülya runs away from 
her uncle's house. She wanrs to 
rerurn to Germany where she l ived 
wich her farher and wenr to school 
only a shorr rime ago. The rragic 
heroine Hülya leads us to a magical 
orienral odyssey through Turkey. 
On this journey she meers differenr 
people who rescue her l ife, 
somerimes in che very lasr minuce. 
She ends up in prison and fınally in 
a psychiatric hospital where time 
and personal needs of the he ro i ne 
have ceased to exisr. All  of a sudden 
Hülya' s family appears with her 
German girlfriend who has 
organized this meeting in the 
hospital. Hülya is  d ischarged and 
can rerurn to Germany. In 
Germany, however, her odyssey 
rapidly proceeds to i ts end with her 
fınal loss of idenrity . . .  

Y I LMAZ ARSLAN 

1 968 yılında Kazanlı'da dogdu. 
1 97S'te Batı Almanya'ya gitti. 
1 988'de "Summer-Winter 1 
Yaz-Kış" tiyatro toplulugunu 
kurdu. Aynı yıl, ilk oyunu olan 
"Gündelik Yaşamın 
Güçsüzlügü"nü yazdı ve 
sahneledi. 1 989 yılında 
Berlin'deki Genç Tiyatrocular 
Toplantısı ile Grenoble'deki 
Avrupa Genç Tiyatrocular 
Toplantısı'na çagrıldı. lik uzun 
metrajlı fi lmi "Passages 1 
Geçitler"i 1 992'de çekti. Bu 
film 40. San Sebastian 
Uluslararası Film Festivali'nde 
En Iyi lik Film seçildi. Ikinci 
uzun metrajlı filmi olan YARA, 
i lk kez SS. Venedik Film 
Festivali'nde gösterildi ve 1 998 
Antalya Film Festivali'nde En Iyi 
Türk Filmi Ödülü'nü kazandı. 

Born in 1 968 in Kazanl ı ,  
Turkey. He enrered in  the 
Federal Republic of Germany in  
1 97 5 .  He founded the theatre 
group "Summer-Winrer'' in 
1 988. He wrore and realized his 
firsr rheacre drama, 
" Powerlessness of Everyday Life" 
in  che same year. In 1 989 he was 
honouced by being inviced co 
che Theacre Meecing of Young 
People in Berlin and co the 
European Theacre Meecing of 
Young People in Grenoble. He 
d irecced his firsc film "Passages" 
in 1 992. Ic  was selecced che Best 
Firsc Film at the 40rh 
lnrernacional Film Festival in 
San Sebastian. YARA, his 
second feacure fi lm,  premiered at 
che 5 5ch Yenice Film Festival 
and won che Besc Turkish Film 
Award ar che Anralya Film 
Festival, 1 998. 
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KAÇI KLIK Di PLOMASI 
GRADUATE OF INSANITY 

Yönetmen Director: Tunç Ba;aran 
Senaryo Screen play: Tunç Ba;aran, ba1ed 
on the novel by Ay;e Nil Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Ertll/If Şenkay Kurgu 
Edi ı ing: evzat Di;iafik Müzik Music: 
Nedim Ot)am Oyuncular Cası: Ayda Akıel, 
S elflik Yoiıtem, Giiler ()kten, Meri[ Ba;aran, 
Gökhan Mete, Engin Yoriikoğlu Yapımcı 
Producer: Kadri Y11rdatap Yapı m 
Producıion Co.: Mine Film, Ayhan /;ık S ok. 
No: 28 Kat: 2. Beyoğl11, İstanb11l, TURKEY; 
Phone: 90 212 243 02 00; Fax: 90 212 245 
67 74; Mart Prod11ctiom, FRANCE; Objektiv 
Fibmt11dio, HUNGARY Dünya Hakları 
Exporı Agenı: Mine Film, Ayhan /;ık S ok, 
No: 28 Kat: 2, Beyoğl11, lstanb11l. TURKEY; 
Phone: 90 212 243 02 00: Fax: 90 212 245 
67 74 

1 998 1 35 mm 1 Renkli Color 1 / O l '  

• Nur, Demokrat Parti'den 
mi lletvekili bir babanın kızıdır. 
Ailenin sahip olduğu refah düzeyi 
Nur'un sıcak ve sevgi dolu bir 
çocukluk yaşamasına yetmemiştir. 
Babası sert, kızına acı biber 
yedirip seyredebilen bir adamdır. 
27 Mayıs 1 960 Ihtilali'yle birl ikte 
Nur'un babası tutuklanıp 
götürülür. Nur öğrencil ik 
yıllarında karizmatik öğrenci lideri 
Murat'la tanışır ve ona aşık olur. 
Murat üniversite kantinlerinde 
atıp tutmaktan başka bir işe 
yaramayan, içki düşkünü, tembel 
bir insandır. Nur ile Murat 
evlenirler ve bir çocukları olur. 
Evlilik de Murat'ı değiştirmez. 
Birkaç yıl sonra, Murat'ın 
kullanmakta olduğu otomobil 
devrilir ve bu kazada çocuk 
yaşamını yitirir. Kazanın 
sonrasında kocasından hiçbir 
anlayış ve destek görmeyen 
Nur'da manik depresyon krizleri 
baş gösterir. Bu arada Atatürk' e 
karşı fanatik bir tutku geliştirir. 
Ölümü düşünecek kadar 
karamsarlaşır, güçsüzleşir. Nur'un 
hastalıktan kurtulması da 
kapatıldığı kl inikte acılar, 
elektroşoklar ve güçlüklerle dolu 
bir sürecin sonunda olur. Ama bu 
süreç sadece acı ve güçlüklerden 
değil aynı zamanda Nur'un  
edineceği sıcak dostluklardan, 
sevgilerden de oluşan bir 
süreçtir . . .  

• Nur i s  che daughrer of a righr
wing Democraric Parcy member of 
parl iamem. In sp i ce of her family' s 
affluence, she doesn'r have a very 
happy childhood. Her farher is a 
very cruel man -he even !ers Nur 
eat hor peppers " just for the fun" of 
ir .  Afrer the mi l i tary coup on May 
27, 1 960, soldiers arresr him. Nur 
begins studying pol i rical science ar 
che university, where she meers 
Murat, a charismaric socialise 
scudenc leader. Sh e fal !  s i n lo ve 
with him, but he is  basically a lazy 
man, good for not much except 
drinking and giving " imporcam 
speeches" in the university 
cafereria. However, ur  marries 
him and gives birch co rheir child. 
Afrer che marriage, Murat fai ls  co 
change. A few years larer, the l irrle 
boy is ki l led in a car accidem in  
which Murat is  che driver. Even 
after che accidenc Nur gers no 
supporc from her husband; she 
becomes manic-depressive and is 
i nsriturionalized. Meanwhile, she 
develops a fanaric passian for 
Ararürk Nur has a hard rime ar che 
hospiral; locked up in a eel!, she is  
creared with eleccric shock. She 
loses her screngrh co keep on l iving 
and rhinks of dying, But this 
period of her l ife brings N ur not 
only many diffıculties but also 
some good friends. _ _  

TUNÇ BAŞARAN 

1 938'de dogdu. Edebiyat 
Fakültesi'ndeki egitimini yarıda 
bıraktı ve sinemaya Memduh 
Ün'ün yanında senaryo 
diyalogu yazarak b<ışladı. Uzun 
bir süre Memduh Un'ün 
asistanligını yaptı. Bu arada 
Lütfi Akad, Halit Refig, Atıf 
Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü 
yönetmenlerin yanında da 
asistanlık görevi yaptı. 1 964'te 
ilk filmi "Hayat Kavgası"nı 
gerçekleştirdi. 40 kadar filmin 
yönetmenligini yaptıktan sonra 
1 972'de sinemaya ara verdi, 
reklam filmciligine yöneldi. 
1 986'da "Biri ve Digerleri"ni 
gerçekleştirdi ve bu filmle 
Istanbul Uluslararası Sinema 
Günleri'nde "Yılın En Iyi Türk 
Filmi" ödülünü aldı. Aynı 
başarıyı bir sonraki filmi 
"Uçurtmayı Vurmasınlar"la 
( 1 988) sürdürdü. 8. Uluslararası 
Istanbul Film Festivali'nde Yılın 
En Iyi Türk Filmi ödülünü 
kazandıktan sonra, çeşitli 
uluslararası festivallerde ilgi 
gören bu film, Türkiye'den 
Oscar'a aday adayı gösterildi. 

Born in l 938. After studying 
l i terarure for a period, he lefr 
school and began working as a 
dialogue wrirer for direcror 
Memduh Ün ,  rhen became his 
assiseant for a long time. He also 
worked as an assiseane ro such 
eminem direcrors as Lütfi Akad, 
Halit Refığ, A"f Yılmaz, and 
Ertem Göreç. In 1 964, his fırst 
fearure fil m ,  "Hayat Kavgası 1 
Survival" was released. By 1 972,  
he had direcred abour 40 fılms. 
Then he switched to making 
commercials. In 1 986, after a 
long period of silence, his "Biri 
ve Diğerleri 1 One and che 
Others" was released, and it w on 
the Best Turkish Film of the 
Year Award at the Istanbul 
International Film Days. He 
fol lowed ir with "Uçurtmayı 
Vurmasınlar 1 Don't Ler Them 
Shoor The Kire" in 1 988, which 
not only won the "Best Turkish 
Fi lm of che Year" award ar the 
Sth I nternational Istanbul Fi lm 
Festival bur has been shown 
successfully at several other 
international fesrivals and was a 
pre-candidare for che Oscar in  
rhe "Best Foreign Fi lm" 
caregory. 

!"'":'!:11�111111!1 
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TÜRKIYE-MACARiSTAN TURKEY - H U NG A RY 

HOŞÇAKAL YARI N 
GOODBYE TOMORROW 

Yönetmen Direcror: Reis Çelik Senaryo 
Screenpıay: Reis Çelik Görüntü Yön. 
Cinemarography: Uğur İfbak Kurgu 
Editing: Ekrem Çelik Müzik Music: Cengiz 
Özdemir Oyuncular Cas<: Berhan Şimıek, 
T11ncer Necmioğlu. Tunrel K11rtiz. Mazl11nı 
Çimen, Bii/em Çolak, Go!ıen Bozbey. Miimtaz 
Sevin[ Yapımcı Producer: Lucy \flood 
Yapım Production Co. : RH Politic 
Productionı lmernational, Imam Adnan Sokak, 
No: 10, Beyoğlu BOOBO. İstanbul, TURKEY: 
Phone: 2 1 2  249 70 46: Fax: 2 1 2  249 BO 06: 
Eurofilm Studio. HUNGA R Y  Dünya 
Hakları Export Agent: RH Po/i tic 
Prod!lctions International, Imam Adnan Sokak1 
No: 10, Beyoğlu BOOBO. istanbul, TURKEY; 
Phone: 2 1 2  249 70 46: Fax: 2 1 2  249 BO 06 

1 99B I 35 mm / Renkli Coıor 1 1 10' 

• 1 968- 1 972 yıl ları arasında, tüm 
dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de 
öğrenci ve işçi hareketleri 
alabildiğince yoğundur. Askeri 
cunta yönetime el koymuştur. 
Aranmakta olan öğrenciler 
yakalanır. Haklarında idam 
talebiyle mahkeme başlar. 
Savunma avukatları, gençlerin idam 
talebini gerektirecek bir suçlarının 
olmadığını tüm çıplaklığıyla ortaya 
koyar; ama askeri mahkeme 
idamda kararlıdır. Yargılamalar 
sonunda üç gence idam cezası 
çıkar. Artık idam için geriye sayım 
başlamıştır. Dışarıda idamların 
durdurulması için ülke genelinde 
kampanyalar başlamıştır, ama 
içeride üç genç sonucun 
değişmeyeceğinden emindirler. 
Onlar artık ailelerine son 
mektuplarını yazmaktadırlar . . .  

HOŞÇAKAL YARIN'ın öyküsü 
yakın geçmişte Türkiye'de 
yaşanmış gerçek bir olaydan 
al ınmıştır. Konu, Deniz Gezmiş, 
Yusuf Arslan ve Hüseyin Inan'ın 
idam olayıdır. "Sanat, yaşadığı 
çağdan beslenir. O zamanın 
hareketini, rengini , felsefesini alır 
ve kendi yorumuyla yansıtır. 
Tarihi belgelemek fikri fi lmimin 
çıkış noktasıdır . . .  HOŞÇAKAL 
YARIN'ın öyküsü gerçektir. Bu 
fi lmi yapmarnın nedeni, artık 
tarihe geçmiş yaşanmış bir olayı 
insanların gündemine getirip, 
tartışmalarını, vicdanlarını 
yoklamalarını, yani kaybedilmiş 
olan duyarl ı l ıkların ı  harekete 
geçirmek istememdir." - Reis 
Çelik 

• In the Iate 1 960s and early 
1 970s, Turkey was che scene of 
intense student and labor 
movements, as was much of the 
world. On the heels of a mil irary 
intervenrion, three university 
srudents are arrested and brought 
ro rrial . White che prosecurion 
demands the death penalty, che 
defense i nsists the three are 
innocem of any capital offense. The 
srudenrs are found guilry and 
sentenced ro dearh. Campaigns are 
orgahized across the counrry ro 
revetse the mil irary courr's verdicr. 
Behind bars, the three young men 
know that norhing wil l  change 
rheir fare. All that remains for 
rhem is ro state rheir farewells in  
letters . . .  

GOODBYE TOMORROW was 
inspired by a period in recent 
Turkish history that culminared in 
the execurion of three srudenrs: 
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, and 
Yusuf Arslan. "The ares are, in my 
mi nd, a mirror of the age. They 
absorb, interpret, and represenr the 
color, movement, and ideology of 
che prevai l ing times. This idea of 
documenting history was the 
starting po im for my film . . .  
GOODBYE TOMORROW rells a 
true srory. My objective in making 
che fi lm is ro encourage people to 
talk about an event that is history 
now, to awaken consciences and 
renew lost sensiriviry ."  - Reis Çel ik 

REIS ÇELIK 

1 O Ocak 1 96 1 'de Ardahan'da 
doğdu. Orta öğrenimini 
tamamladıktan sonra lsranbul'a 
yerleşti. Istanbul Belediye 
Konservatuarı'nda müzik ve 
tiyatro okuduğu sıralarda 
çeşitli edebi ve siyasi 
dergilerde yorum, öykü, 
eleştiri yazılarını ve çok sayıda 
şiirini yayınladı. 1 982 yılından 
itibaren çeşitli gazetelerde 
ekonomi-politika muhabiri 
olarak çalışmaya başladı. 
Türkiye'deki ilk özel televizyon 
yayını özelliği taşıyan "Video 
Gazete"de sırasıyla 
kameramanlık, kurguculuk, 
yönetmenlik ve genel 
yönetmenlik yaptı. 1 986 yılında 
başta Almanya olmak üzere 
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 
çalışan Türk işçilerine yönelik 
''Türkiye'den Selam" adıyla 
paket televizyon yayını başlattı. 
Bu dönemde belgesel filmler 
çekmeye başladı ve çeşitli 
kuruluşlara 600 dolayında da 
reklam filmi, çok sayıda da 
siyasal kampanya filmi çekti. 
Almanya, Danimarka, Hollanda 
ve Avustralya'da fotoğraf 
sergileri açtı. Son yıllarda 
basın-yayın içindeki görevlerini 
bıraktı ve çalışmalarını 
ramamen sinema üzerinde 
yoğunlaştırdı. 1 996 yılında, 
senaryosunu ortaklaşa yazdığı 
"Iş ıklar Sönmesin" adlı i lk uzun 
metraj filmini yönetti. Bunu 
1 998 yılında HOŞÇAKAL 
YARIN izledi. 

Born in  Ardahan on 1 O January 
1 96 1 .  Afrer completing m iddle 
school, he moved ro Istanbul 
where he srudied music and 
rhearre ar che Istanbul 
Municipal Conservarory. During 
those years, he had several 
essays, srories, and poems 
published i n a variety of l i rerary 
and polirical magazines. I n  
1 982, h e  embarked on a career 
in journalism, working as an 
economic/polirical 
corresponden r  for various 
national daily newspapers. Ar 
the same rime, he becarne 
involved in relevision. He 
worked as cameraman, ediror, 
and direcror of "Video Gazete", 
che fırsr example of a privare 
relevision program in Turkey. In  
1 986, he s tarred a packaged 
television program, "Greetings 
from Turkey", for Turkish 
workers in Europe, parr icularly 
rhose in Germany. He has also 
made around 600 commercials 
for various companies and has 
made several fı lms for polirical 
campaigns. He has held 
phorography exhibitions in 
Germany, Hol land, Denmark, 
and Ausrralia. In recenr years, he 
has consciously disranced 
himsel f from his other roles in 
che media so as ro concenrrate 
solely on cinema. In 1 996, he 
direcred and co-wrote che 
screenplay for his fırsr ful l 
lengrh fearure film, " Işıklar 
Sönmesin 1 Ler The re Be Lig br".  
He fol lowed i r  wirh GOODBYE 
TOMORROW in 1 998. 
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TÜRKIYE TURKEY 

PROPAGAN DA 
Yönetmen Director: Sinan Çetin 
Senaryo Screen play: Sinan Çetin & Giilin 
Tokat Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Rebekka HaaJ Kurgu Ediring: Aylin Tinel 
Müzik Music: Smn Akıu Oyuncular 
Casr: Metin Akpınar. Kemal Sunal, Meltem 
Cumbul. Raftt El Roman, Ali Sunal. Meral 
Orhomay. azmiyt Erol Yapımcılar 
Producers: Sinan Çetin & Cenıil Çttin 
Yapı m Producrion Co.: Plato Film, Akyol 
Cad. , Vipıe Sok., 1 412, Cihangir, lıtanbul, 
TURKEY: Phone: 90 212  252 45 83: Fax: 
90 212  249 35 84 Dünya Hakları Exporı 
Agenı: Wamer Bros . . Topf!t Cad. , Uygım İ[ 
tl!erkni, o: 2. Kat: 6, Takim, İJtanbul, 
TURKEY: Phom: 90 212 237 20 00: Fax: 
90 212  238 55 70 

1 999 1 35 mm ! Renkli Color 1 1 16 '  

• Yıl  1 948. Türkiye'nin 
güneydoğusunda kendi halinde bir 
köy. Birbirlerine deliler gib i  aş ık, 
evlenmek üzere iki genç. Babaları 
eski ve yakın iki arkadaş. Bu iki 
arkadaştan biri, başkente gidip 
gümrük müdürü olarak geri 
döner. Köyü ortadan ikiye ayıran 
sınırda gümrük kurmak 
zorundadır. Böylece yıllardır 
birarada yaşayan bu insanlar, artık 
iki ayrı ülkenin vatandaşı olurlar. 
Gümrük müdürünün çektiği s ın ır 
köyü ikiye böldüğü gibi ,  hem 
güçlü bir dostluğu hem de büyük 
bir aşkı paramparça eder. Oysa 
aslında sınır denilen şey, sakin 
çölün ortasında uzayıp giden, 
zavall ı , komik, saçma bir dikenli 
telden başka bir şey değildir . . .  

• Ic 's 1 948 i n a modesr vil lage in 
sourheasrern Turkey. Two young 
people, madly in love, are abour to 
be married. Their farlıers are old 
and close friends. One of che farhers 
leaves for che capiral and remrns to 
che vil lage as che new Cusroms 
Direcror. His  job is to ser up a 
customs posr ar che border, 
dividing che vi i iage into rwo parrs. 
Vi l lagers who have been living 
togerher for many years rhus 
become cir izens of rwo differenc 
counrries. The border ser by rhe 
Customs Director shacrers borh a 
strong friendship and a deep love, 
when in facr, rhe acmal border is 
merely an absurd barbed wire 
exrending rhrough rhe middle of a 
sere ne deserr . . .  

SiNAN ÇETIN 

1 953'te Kars'ta dogdu. Ankara 
Hacettepe Universitesi'nin 
Sanar Tarihi Bölümü'nden 
1 977'de mezun oldu. 1 975 
yılında Türkiye'nin önde gelen 
yönermenierinden Atıf Yılmaz, 
Zeki Ökten ve Şerif Gören'in 
asistanlıklarını yaparak sinema 
hayatına başladı. 1 978 yılında 
çektigi ilk kısa film olan "Halı 
Türküsü" ile Moskova Film 
Festivali'nde Birincilik 
Ödülü'nü aldı. l ık konulu filmini 
1 980'de yönetti. 1 978 yılından 
itibaren reklam filmleri 
çekmeye başladı. 1 992 yılında 
"Berlin in Berlin"i çekerek 
sinema hayatına geri döndü ve 
yaratıcılıgının yeni bir 
dönemine girdi. 

Born i n  1 95 3  in Kars. He 
graduated from 1-Jacerrepe 
University in Ankara in 1 977, 
having srudied 1-Jisrory of Art. 
He began his cinema career in 
1975 by assisting such eminem 
Turkish direcrors as Arıf 
Yılmaz, Zeki Ökten, and Şerif 
Gören. In 1 978, he made his 
first shorr film, "Song of the 
Rug", which was awarded First 
Prize ar the Moscow Fi lm 
FestivaL He directed his first 
fearure film in 1 980. He has 
been making commercials si nce 
1 978. ln 1 992, he rerurned ro 
cinema wirh his fearure film, 
"Berlin in Berlin", rhus emering 
a new sıage of his creative work. 

Filmleri 
Filmography 

1 980 Bir Günün Hikayesi 
Story of a Day 

1 98 1  Çiçek Abbas 
1 982 Çirkinler de Sever 

The Uglies Love Too 
1 985 1 4  Numara ımıher 14  
1 986 Gökyüzü The S ky 
1 987 Prenses The Princess 
1 992 Berlin in Berlin 
1 995 Bay E Mr. E 
1 998 Propaganda 
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TÜRKIYE-YUNAN i ST AN-BULGARISTAN TURKEY -GREECE-BULG ARI A 

KAYIKÇI  
BOATMAN 
Yönetmen Director: Biket İfhan 
Senaryo Screen play: Aletin Belgin & Olkii 
Karaosmanoğl11 Görüntü Yön. 
Cinematography: Co/in Momıieı· Kurgu 
Editing: Nikos Kıwakis Müzik Music: 
Thesia Paı/(/yioto/1 Oyuncular Cası: M emer 
Ali Alabora. Katerina Alolllsatsos. Mmtafa 
Avkıran. Eleni Philipptl. Leve111 Oıdilek 
Yapınıcı Producer: Biker llhan Yapını 
Producrion Co.: Sineviıyon Film. Gazeteci 
Erol Demek S ok. No: 711 .  Beyoğ/11, İS1anb11l. 
TURKEY: Phone: 90 2 1 2  25 1 22 95: Fax: 
90 2 1 2  25 1 79 53: Mararbon Films. H;perion 
Prod .. Gl? EEC E: Adela Media. BULGARIA 
Dünya Hakları Exporı Agenı: Siııi!t•izyon 
Film. Gazeteci Erol Deı·nek Sok. No: 711, 
Beyoğl11. İSit�nblll. TURKEY: Phone: 90 2 1 2  
25 1 2 2  9 5 :  Fax: 9 0  2 1 2  251 79 53: 

1999 1 35 111111 1 Renkli Color 1 88' 

• Kasaba meydanında kurulmuş 
sahneye gecenin içinde uçuşan 
elbisesiyle büyüleyici bir genç 
kadın çıkar. Yıllar öncesinden 
gelen eski bir rebetikoyu 
söylerken kalabalığın içindeki 
genç erkeğin kalbini çalar . . .  Bu 
Çeşmeli sağır di lsiz bir bal ıkçıyla, 
Sakız Adalı şarkıcı Evdokia'nın 
traj i-komik aşk öyküsüdür. 
Çeşme Festivali sırasında tanıdığı 
Evdokia'yı unutamayan "Kayıkçı", 
ne olursa olsun sevgilisine 
ulaşmaya kararl ıdır. Bir gece 
kamyon lastiği üzerinde gizlice 
Sakız Adası'na yüzer. Denizden 
gelen, ne kimliği ne pasaportu 
olmayan bu tuhaf yabancı, ada 
halkın ı  ve Yunan polisini şaşkına 
çevirir. Sevgil is ini kurtarmak için 
o güne dek gizlediği i l işkisini 
açıklamak zorunda kalan 
Evdokia'n ın ifadesi sayesinde 
serbest bırakılan Kayıkçı 
Çeşme'ye geri gönderilir. Ama 
Çeşme'ye dönüşü, işleri daha da 
karıştıracaktır. Türk-Yunan deniz 
sınırında Sahil Güvenl ik polisince 
yakalanan genç adamın bu 
yolculuğu neden gerçekleştirdiği 
kendi kasabasında da soru 
işaretleriyle karşılanır. Her iki 
kıyıda da medya yeni bir öykü 
yakalamanın hırs ve coşkusuyla 
olayı farklı boyutlara taşımaya 
çalışmaktadır. Casus olduğu 
kuşkusuyla Çeşme'de de dışlanan 
Kayıkçı kabuğuna çeki l ip 
insanlardan kaçarken, Evdokia, 
Türk sevgil isini unutması için eski 
sevgilisi tarafından kışkırtılan 
babası ve ada halkının baskıları 
altında bunalmaktadır. Sakız 

Adası'ndan gelen sürpriz bir 
armağan sayesinde Çeşmeliler 
gerçeği öğrendiğinde, dostları iki 
genci bi raraya getirmenin yollarını 
aramaya başlar. Kayıkçı, 
Evdokia'ya ulaşabilecek midir? 
Anadolu'nun sessiz rüzgarı, mavi 
gözlü narin kuşu Ege'nin üzerinde 
yeni ufuklara taş ıyabilecek 
midir? . . .  

KA YlK Ç I  yalnızca birbirine 
ulaşmaya çalışan iki aşığın değil, 
birbirine çok yakın ama bir o 
kadar da birbirinden uzak iki 
komşu toplumun karşıl ıkl ı sevgi 
ve çatışmalarının öyküsüdür. 

• A eharming young woman, her 

dress blowing in che breeze, sceps 
onscage in che main square of a 
smail wwn. While s inging an old 
Rembecieo, she seeals che heart of a 
young man in che erowd . . .  This is 
the cragie yer eomie love scory of a 
deaf and mu ce fısherman from che 
Turkish wwn of Çeşme, and a 
singer from che Greek isiand of 
Chios. "Kayıkçı" (boarman) falls in 
love wich Evdokia during che 
Çeşme Festival . Unable w forger 
her, he is derermined w fınd her 
again at wharever che eosr. One 
nighr he seerecly swims w Chios on 
che inner cu be of a cruek wheel. 
The people of Ch i os and che G reek 
poliee are shoeked at the sight of 
this scranger emerging from che sea 
with no passport or idenci ey eard. 
Evdokia saves her beloved by 
reveal ing their seeret affair, and 
Kayıkçı is  released and sene baek w 
Çeşme. Buc chings beeome 

eomplieaced on his return w 
Çeşme. He is eaught by che 
Turkish Coasc Guard on che 
Turkish-Greek sea border, and 
everyone becomes suspieious of his 
reason for this seeret jourııey. On 
borh eoascs che media cry co blow 
the swry our of proporcion, seeking 
a sensarionaJ news scory. Rejeeced 
by his own wwnsfolk on che 
suspieion of being a spy, Kayıkçı  
beeomes al ienaced. Meanwhile 
Evdokia, in Chios, has her own 
problems - pressure from her father 
as well as from che people of che 
island. When che people of Çeşnıe 
learn che real swry, chanks co a 
surprise gifc from Chios, they start 
looking for a way to reunire che 
cwo lovers. Wil l  Kayıkçı reaeh his 
beloved Evdokia) Will  che silenr 
Anawlian wind earry his slender 
blue-eyed bird to new horizons 
over che Aegean) . . .  

KA YlK Ç I  is not only che swry of 
rwo lovers reunicing, bu c also the 
srory of love and srruggle becween 
cwo neighboring soeieties so close 
and yer also so far apan. 

BiKET iLHAN 

1 945 yılında lzmir'de doğdu.  
Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü'nden Ingil izce 
öğretmeni olarak diplema aldı. 
Uzun yıllar çeşitli okullarda 
öğretmenlik yaptı. 1 98 1 'de 
Feyzi Tuna'nın "Seni Kalbime 
Gömdüm" fi lmiyle asistanl ık 
dönemi başladı. 1 987'de TRT 
için çekilen "Bizim Sınıf' adlı 
çocuk dizisiyle yönetmenliğe 
başladı. 1 992'de "Son Umut" 
dizisinin ardından, Kanal 6 için 
Attila llhan'ın senaryosunu 
yazdığı "Tele-Flaş" adlı 1 3  
bölümlük diziyi yönetti. 
1 993'de Ulkü 
Karaosmanoğlu'nun iki 
senaryosunu filme çekti: "Bir 
Kadın Yüzü" ve "Senin Için Bir 
Kadeh". 1 99S'de, bu kez 
yapınıcılığını ve yönetmenliğini 
üstlendiği, Attila llhan'ın 
"Sokaktaki Adam" romanını 
sinemaya uyarladı. Bunu izleyen 
bir TV filminden sonra, 
KA YIKÇI'yı ( 1 999) yön etti. 

Born in İzmir in 1 94 5 .  She 
graduared from rhe Ankara Gazi 
Educarion lnsrirure and wenr on 
ro become an English reacher. In 
1 98 1 ,  sh e began her fı 1 m career 
as an assisranr ro director Feyzi 
Tu na. In 1 987, she debured as a 
direcror wirh Turkish Radio and 
Television's chi ldrens' TV series 
"Bizim Sınıf 1 Our Class". In  
1 992, she wenr on ro d ireec for 
Channel 6 a 1 3-parc eri es called 
"Tele-Fiash" which was wrinen 
by Ani la İ lhan. In 1 993, she 
direeceel rwo fılms wrinen by 
Ülkü Karaosmanoğlu: "Bir 
Kadın Yüzü 1 A Woman's Face" 
and "Senin İçin Bir Kadeh 1 A 
Toast for You". In 1 995 she 
produced and direcred rhe screen 
adapracion of Acr i la İ lhan's 
novel, "Sokaktaki Adam 1 The 
Man in  rhe Screer". Following a 
TV film, she direcıed KAYI KÇI 
in 1 999. 

Filmleri 
Filmography 

1 987 Bizim Sınıf Om· Class (TV) 
1 9 9 1  Derviş 

(documenıary belgesel film) 
1 992 Tele-Fiaslı (TV) 

Son Umur Lmt l-lope (TV) 
1 993 Bir Kadın Yüzü 

A \flouwn '.ı Frrce (TV) 
Senin Için Bir Kadeh 
A Toast for You (TV) 

1 995 Sokaktaki Adam 
Tbe Man in tbe Street 

1 997 Kurtlar Sofrası 
Feasl of the \Volı•eJ (TV) 

1 999 Kayıkçı Bot�tmaıı 
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TÜRKIYE TURKEY 

LALELi'DE B iR AZiZE 
A MADONNA IN LALELi 

Yönetmen Director: K11dret Sahanet 
Senaryo Screen play: Kudret Sabancr, Önder 
Çakar & Serdar Akar Görüntü Yön. 
Cinematography: Gökhan Attim!} & Ercan 
D11rn111} Kurgu Edi ring: Nevzat Diıiafik 
Müzik Music: Ug11r Yiicel Oyuncular 
Casr: Giiven K�raç, lıtar Goheven, Cengiz 
Kiiçiikayvaz, Emin Giimiiıkaya. Fikret Um/u, 
Ella Manea Yapımcılar Producers: Önder 
Çakar & Sevil Çakar Yapı m Production 
Co.: Yeni Sineınaahk, Gazeteci Erol Dernek 
S ok. Hani[ Han 1 113, Beyogl11, istanbul, 
TURKEY; Phone: 90 212 25 1 70 73; Fax: 
90 2 1 2  282 83 25 Dünya Hakları Exporr 
Agenr: Ymi Sineınacrlık, Gazeteci Erol Dernek 
Sok. Hani[ Han 1 113. Beyoglu, Istanbul, 
TURKEY: Phone: 90 2 1 2  25 1 70 7 3: Fax: 
90 212 282 83 25 

1 998 1 35 mm 1 Renkli Color 1 85 '  

• Laleli. B u  büyük suç aleminde 
küçük işler çevirerek tutunmakta 
olan üç arkadaş: Aziz, Doktor, 
Makor . . .  Patronlarından habersiz 
bir iş yapmaya kalkışırlar. 
"Büyümek" için . . .  Yabancı ve 
"bakire" bir kızı anlaşma yaptıkları 
"iş adamı"na götürüderken 
karşıianna dört denizci çıkar. Kızı 
ve aldıkları avans ı kaptırırlar . . .  

• Three friends rry ro survive by 
peny jobs in Laleli ,  a high erime 

area in Istanbul. Eager to move up 
in srarus, Aziz, Doktor, and Makor 
rry ro make a dea! withour 
norifying their bass. They meer 
four sailors while mking a foreign 
"virgin" g ir! ro a "businessman" 
with whom they have made the 
dea! . They ler rhe gir! and rhe 
advance mo ney snarched . . .  

KUDRET SABANCI 

1 966'da lzmir'de do�du. 
1 996'da Dokuz Eylül 
Üniversitesi G.S.F. Sinema-TV 
Bölümü'nü bitirdi. 1 998'de 
LALELI'DE BIR AZIZE'yi 
yönetmeden önce pek çok kısa 
film çekti. 

Born in İzmir in 1 966. In 1 996, 
he graduared from rhe Film-TV 
Department of Dokuz Eylül 
University. He made several 
sh ort fı 1 m s before he d i rected 
A MADONNA IN LALELi in 
1 998 
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TÜRKIYE TURKEY 

G Ü N EŞE YOLCULUK 

Yönetmen Director: YeJim Ustaoğ/11 
Senaryo Screen play: YeJilll Ustaoğ/11 
Görüntü Yön. Cinemacography:joak 
Potryrki Kurgu Edi ring: Nicolas Gosıer 
Müzik Mu sic: Vlatko Stefanovski 
Oyuncular Casr: evmz Şahin, Nazmi 
Kmk, Mizgin Kapaımı Yapım Producrion 
Co.: IF!?: Eski Biiyiikdere Caddesi, No:75, 
80670 Mas/ak. lstanb11l. TURKEY: Phone: 
90 212  285 23 22; Fax: 90 212  276 62 76 
Dünya Hakları Exporr Agenr: IPI?; Eski 
Biiyiikdeı·e Caddesi, No:75, 80670 Mas/ak, 
lsıanb11l, TURKEY; Phone: 90 212  285 23 
22: Fax: 90 212 276 62 76 

1999 1 35 111111 1  Renkli Color 1 104' 

• Mehmet ve Berzan lstanbul'a 
Anadolu'nun farklı bölgelerinden, 
biri doğudan diğeri ise batıdan, 
farklı nedenlerle gelmiş iki gençtir. 
Mehmet ve Berzan büyük kentin 
kaotik ortamında kendilerine 
yaşamak için bir yer açmaya 
çalışırlarken, kimi benzer, kimi 
farklı umutlar taşırlar. Mehmet 
işitme yeteneğinin kendisine 
kazandırdığı avantajla uzun 
çabalardan sonra Belediye'nin 
Sular Idaresi bölümünde kendine 
bir iş bulabilmiştir. Sokakları 
arşınlayarak, suları akmayan bu 
şehirde, yeraltından kente gelen 
su borularındaki sızıntıları tesbit 
eder. Bir bekar odasını yedi 
gençle paylaşır ve zamanını tek 
tutkusu olan televizyonunu 
izleyerek, geleceğe ait hayaller 
kurarak geçirir. Istanbul'un 
varoşlarından birinde yaşayan 
Berzan ise sokaklarda ve 
meydanlarda kaset satarak, bir 
gün çok sevdiği köyüne, sözlüsü 
Şirvan'a dönme hayalleri kurar. 
Birbirinden çok farklı gibi görünen 
bu iki genç günün birinde tanışıp 
dost olurlar. Aralarında kurulan 
dostluk günlük yaşamın zaten çok 
zor aktığı bu metropolde giderek 
bağlıl ığa dönüşür. Mehmet'in 
yalnızlığını paylaştığı bir diğer kişi 
de bir çamaşırhanede çalışan, 
kendi yaşlarında bir genç kız olan 
Arzu'dur. Diğerlerine göre 
lstanbul'u iyi tanıyan Arzu'nun 
yaşamı da daha farklı deği ldir 
aslında. O da herkes gibi 
tutunmaya, var olmaya çalışır. 
Mehmet ve Arzu arasında 
başlangıçta kaçamak bakışlar, 

yürek hoplamalarıyla başlayan 
ilişki giderek tutkuya, aşka 
dönüşür. Ancak Mehmet'in yeni 
bir çevredeki ümit dolu yaşam 
savaşı, esmer teni yüzünden Polis 
tarafından Kürt zannedilmesiyle 
aniden altüst olur. Bu olaydan 
müthiş etkilenen Mehmet tüm 
güvenini kaybeder . . .  

GÜNEŞE YOLCULUK üç gencin 
dünyasından bakarak Türkiye'de 
son yıllarda yaşanan gerçekiere 
değin ıneye çal ışırken, lstanbul'u 
da Türkiye'nin bir mikrokozmozu 
olarak algılıyor. Film, sevgi ve 
dostluk temasının altını çizerken, 
Türkiye'nin sosyal gerçeklerine 
de değinmekte. Bütün bunları da 
sokaktaki hayatın gerçeklerinden, 
detaylarından yola çıkarak 
modern, dinamik ve kimi zaman 
belgesel film tadında bir üslupla 
anlatıyor. 

• Mehmet and Berzan are rwo 
young men from differenr vi l lages 
of Anatolia, one from the easr and 
the other from the wesr, who 
immigrate to Istanbul for various 
reasons. In search of new l ives in 
the big city,  they have at times 
simi lar, at times torally differenr 
hopes. After the long process of 
looking for a job, Mehmet finds 
one in the water department of the 
municipality. There he uses his 
gifred sharp ears fı nd ing and rhen 
fix ing the leaks of the water pipes 
of Istanbul, a ciry which frequently 
has water problems. He shares a 
flat wirh seven other young 
immigranrs, spending most of his 

free time watching TV and 
dreaming abour the furure. Berzan, 
l iving in the slums of the city, sells 
audio-cassettes from a push-cart on 
the sereers of lstanbul, hoping one 
day to return to his hometown and 
to his sweerhearr, Shirvan. 
Coincidence brings che e rwo 
young - and torally di fferenr on the 
surface - men together. They build 
a friendship that gets srronger as 
the days go by. Arzu, a young 
woman in her early twenries who 
works at a laundry shop, is another 
friend of Mehmet. S he is mo re 
experienced in coping witlı che big 
city,  but in real ity, she too is trying 
ro survive jusr 1 ike the others. 
Mehmet and Arzu's relarionship 
srarrs with some hearr-warming 
exchanges, rhen slowly grows inro a 
passianare love affair. Mehmet's 
promising start in a new 
environmenr comes to an abrupt 
end, however, when the police 
misrake him for a Kurd on accounr 
of his dark complexion ; he is so 
shaken by che incidem that he loses 
the l ittle fooring he has . . .  

JOURNEY TO THE SU 
attemprs ro touch on realiries of 
recent years in Turkey by looking 
at l i fe through che eyes of three 
yourhs, perceiving Istanbul as a 
microcosm of Turkey. The film 
draws from rhemes of love and 
friendship and at the same time 
from Turkey's social realities. This 
is accomplished by explaining in a 
modern, dynamic, and sametimes 
documenrary style, the facts and 
details of l ife on the streets. 

USTAOGLU 

18 Kasım 1 960'ta Sarıkamış'ta 
doğdu. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nde mimarlık 
okuduktan sonra, 1 985'te Yıldız 
Üniversitesi'nde restorasyon 
üzerine lisansüstü eğitimini 
tamamladı. Çeşitli sanat 
dergilerinde, sinema teorisi ve 
günümüz sineması üzerine 
makaleler yayınladı. Hepsi de 
ödüllü üç kısa film çekti: "Bir 
Anı Yakalamak" ( 1 988), 
"Magnafantagna" ( 1 989), "Düet" 
( 1 990). Dördüncü filmi "Otel" 
( 1 992), uluslararası alanda 
önemli başarılar elde etti. Film 
1 4. Montpellier Akdeniz Kısa 
Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü 
kazandı ve uluslararası 
festivaliere davet edildi. 1 994 
yılında, ilk uzun metrajlı filmi 
"lz"i yönetti. Istanbul Film 
Festivali'nde yılın En Iyi Türk 
Filmi ödülünü kazandığı bu 
fılmle, Moskova, Göteborg, 
New York, Nürnberg, 
Amsterdam ve lskenderiye Film 
Festivalleri'ne katıldı. Bunu 
Berlin Film Festivali'nde 
Uluslararası Yarışma'ya davet 
edilen GÜNEŞE YOLCULUK 
( 1 999) izledi. 

Bom on 1 8  November 1 960 i n 
Sarıkamış. Afcer studying 
archiceccure ar Karadeniz 
Technical University, she received 
her masters degree ar Yıldız 
University in Istanbul in 1 985,  
specialising in rescorarion. She has 
wricren arcicles on film in various 
are magaziııes, and direcred video 
workshops in Iscanbul .  She has 
made three shorc films, all of 
which have won awards: "To Se ize 
a Moment" ( 1 988), 
"Magnafancagna" ( 1 989), and 
"Duec" ( 1 990). Her fourch shorc 
film, "Hotel" ( 1 992), has had 
considerable success i n 
international circles as one of the 
most ourscanding shorc feacure 
films ro have been produced in 
Turkey in recenc years. Ir was 
awarded che Grand Prize in che 
1 4ch Moncpellier Festival and has 
been inviced by variOLıs 
incernacional fesrivals. In 1 994, 
she direcced her firsc feacure film, 
"iz 1 The Trace", which won che 
Best Turkish Film of the Year 
Award ar che Istanbul Film 
Festival and was also screened ar 
che Moscow, Goceborg, New 
York, Nurnberg, Amsrerdam, 
and Alexandria Film Fescivals. In 
1 999, she fol lowed ir wich 

JOURNEY TO THE SUN, 
which was chosen for che 
lncernacionaJ Compecicion ar che 
Berlin Film Festival. 
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TÜRKIYE-MACARISTAN TURKEY-HU GARY 

H ER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK 
EVERYTHING'S GONNA BE GREAT 

Yönetmen Director: Omer Vaı:gı 
Senaryo Screenplay: Omer Vargı. Cem 
Yılmaz & Hakan Haksım Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Can)' Turnbol! Kurgu 
Editing: Hakan Akol Müzik Music: 
Mazhar Alanson Oyuncular Cast: Mazhar 
Alanso11. Cem Yılmaz, Selim ajil. Ceyda 
Diiwıci. Mwtafa Uzu11yılmaz Yapımcı 
Producer: J\fine Vargt Yapım Production 
Co.: Filına Cass. Kocamam/Jr S ok. 1 1511 .  
80260 Şi ıli. İstanbul. TURKE Y: Phone: 90 
212 233 60 18; Fax: 90 212 23 1 02 27; 
Objektiv Filmst11dio, HUNGAR Y  Dünya 
Hakları Exporı Age nı: \'{/amer Bı·os. , 
ToPfll Cad. Uyg1111 İj Merkezi No: 2 Kat: 6. 
T(ıksim, lslfmbıd. TURKEY: Pho11e: 90 212  
23 7 20 00: Fax: 90  212  237 26 00 

1998 1 35 nmı 1 Renkli Color 1 104 ' 

• Altan, hayattaki istikrarsızlığı 
yüzünden bir zamanlar, bir demet 
kır çiçeğiyle kendisine aşık ettiği 
karısı Ayla'yı kaybetmek üzeredir. 
Oysa Altan, karısını hala çok 
sevmektedir. Açacağı barla işlerin i  
yoluna sekacağını ve karısının da 
kalbini yeniden kazanabileceğini 
düşünmektedir. Bir gece gereksiz 
yere karıştığı kavga sırasında üç 
yıldır görmediği ağabeyi Nuri'ye 
rastlar. Nuri'nin çalıştığı ecza 
deposu, Altan'a uzun bir süredir 
açmayı planladığı bar için fınans 
kaynağı olarak gözükür. Çeşitli 
uğraşlardan sonra Nuri'ye tekrar 
yaklaşmayı başaran Altan, farkına 
varmadan, kendisiyle birlikte 
Nuri'yi de tehlikeli maceralar 
içerisine sürükler. Yaşama her 
koşulda güler yüzle bakan Altan 
ile içine kapanık hayatı olduğu gibi 
kabullenen Nuri her şeyin çok 
güzel olmasını umud ederek 
yaşama tutunmaya çalışırlar . . .  

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL 
OLACAK. kader yüzünden değil 
ancak gerçekler yüzünden toplum 
içinde kaybeden insanlardan 
bahseden bir fılmdir. Kaybedenler 
her zaman kader yüzünden 
kaybeder ama toplum kendi 
umutlarıyla, kaybeden yeni bir 
insan çeşidi yaratır, ki bu insanlar 
çok az şansları olmalarına rağmen 
herşeyi yapmaya hazır olanlardır. 
Küçük hayalleri olan fakat şansları 
olmayan milyonlarca kaybeden 
var. Çünkü biz peşinden 
koşulacak bir gelecek değil ancak 
arayacak günlük zevkler yarattı k. 
Hayat herkes için kolaydır ama 

beklentiler karmaşık ve 
farkl ıdır . . .  Bu film günümüzdeki 
standart, günlük ve basit hayatı 
gerçek Istanbul'da anlatıyor. 
Gerçekler ve beklentiler arasında 
sıkışan insanların çıkmaz 
durumların ı  irdeliyor. Öte yandan 
film, teknik açıdan gelişkenliği ve 
yeni yaklaşımlarıyla görsel bir 
şölen de olacaktır." - Ömer Vargı 

• After a series of unsuccessful 
business venrures, Altan spends his 
t ime doing nothing. His wife Ayla 
leaves him, although a single 
bouquet of flowers was o nce 
enough to win her hearr. Altan is 
sti l i  in love with his wife and plans 
to win her back with a new 
business venrure - a bar. One night 
he bumps inro Nuri, his elder 
brorher whom he hasn't seen for 
three years. Nuri gets inro a fight 
for some perry reason, but Altan 
gets him out of trouble. Nuri 
works in a pharmaceurical 
warehouse and Altan conrrives a 
way to make some money off Nuri 
to finance the bar that he' ] ]  soon 
open. He begins a dangerous game 
and gets Nuri involved. Altan 
remains oprimisric under all 
ci rcumstances bur uri is an 
ineroverred faralisr; together they 
srruggle for survival, hoping that 
everyrhing will  be okay, or berrer 
yer, superb . . .  

"EVERYTHING'S GONNA BE 
GREAT is a fi lm abour people who 
are losers by daily real iries not by 
fare. Losers lose because of fare, bur 
sociery ereares anorher rype of 

human being who loses by rheir 
own expecrarions. These are people 
ready to rry anyrhing even rhough 
there is not much chance of success. 
Mi l l ions of losers have low 
expecrations buc sri ll no chance. 
Because we have creared a real ity 
which is not an ideal to b pursued 
for the furure bur rather full of 
daily pleasures to seek. Life is easy 
for al 1, but expectations are 
complex and differenr. . .  This fi lm 
deseribes today's standard, simple, 
daily l i fe in the real Istanbul. Ir 
invesrigates the hopeless situations 
of people who are squeezed 
between real ity and expecrarions. 
On the other hand, the fi lm is a 
visual feasr of rechnical advances 
and a modern approach." -
Ömer Vargı 

Ö M E R YARGI 

1 953 yılında Istanbul'da doğdu. 
1 976'da Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Fizik Bölümü'nü 
bitirdi. I lk film deneyimini 
1 974'de bir Yılmaz Güney-Şerif 
Gören filmi olan "Endişe"de, 
Şerif Gören'in baş asistanı 
olarak yaptı. 1 977 yılına kadar 
kariyerine "Bir Gün Mutlaka", 
"Deprem", "Taksi Şoförü", 
"Nehir" gibi filmlerde 
yönetmen yardımcılığı yaparak 
devam etti . 1 977'den sonra 
reklam filmleri yönetmeye 
başladı ve o tarihten bu yana 
yaklaşık 700 reklam filmi 
yöneni. 1 982 yılında Filma
Cass şirketine ortak oldu ve 
hem yurt içinde, hem de yurt 
dışında reklam ve sinema 
filmleri yapımcılığına başladı. 
1 983 yıl ında Şerif Gören'in 
ortaklığıyla Zafer Par'ın "Badi" 
ve Şerif Gören'in "Güneşin 
Tutulduğu Gün" adlı filmlerinin 
yapımcılığını üstlendi. Bundan 
1 O yıl sonra, 1 993'de Şerif 
Gören ortaklığıyla çekilen 
"Amerikalı"da, eşi Mine 
Vargı'yla beraber fi lmi n 
yapımcılıgını üstlendi. 1 996 
yılında Omer-Mine Vargı çifti 
"Eşkıya" filminin yapımını 
gerçekleştirdi. 1 998' de ilk 
konulu filmi HER ŞEY ÇOK 
GÜZEL OLACAK' ı yönetti. 

Bom i n ı 95 3 i n !stanbul. He 
graduared from Ankara's Middle 
East Technical University's 
Physical Sciences Deparımenı in 
1 976. In 1 974, he began his 
career i n  film producrion wirh 
Yılmaz Güney and Şerif Gören's 
"Endişe 1 Anxiery" as the firsr 
assisranr ıo Şerif Gören. From 
then unri l  1 977, he conrinued 
his career as Fi rst Assisranı 
Director in B i lge Olgaç's "Bir  
Gün Murlaka 1 One Day for 
Sure" and Şerif Gören's "Deprem 
1 Earrhquake", "Taksi Şöförü 1 
Taxi Driver", and "ı ehir 1 
R iver". l n  1 977 he began ıo 
d irect commercials and made 
over 700 of rhem si nce rhen. In 
ı 982,  he became a parrner in 
F i lma-Cass and conrinued ıo 
make commercials both 
narionally and i nrernarionally, as 
well as fearure films. In ı 993, 
wir h Şerif Gören and also wir h 
his own wife ,  M i ne Vargı ,  he 
produced "Amerikalı 1 The 
American". In 1 996, wirh Mine 
Yargı he produced "Eşkiya 1 The 
Bandir". EVER YTH!NG'S 
GONNA BE GREAT ( l 998) is 
his firsr feature fi lm as d irecıor. 



25 1 ULUSAL YARIŞMA N ATIONAL COMPETITION 

TÜRKiYE TURKEY 

LEOPARI N KUYRUGU 
LEOP ARD' S T AlL 
Yönetmen Director: Turgut Yasalar 
Senaryo Screenplay: Turgut Yasalar 
Görüntü Yön. Cinematography: Y. 
Deniz Giiven Kurgu Edi ring: Nevzat 
Dijiapk Müzik Music: Cengiz Onural 
Oyuncular Cast: Yetkin Dikinciler. Devrim 
Nas, Hakan Pijkin, Tardu Flordım. Ümit 
Çırak, Lam ik Blake Yapımcılar 
Producers: Turgut Yasalar & Ahmet Yalar 
Sonummoğlu Yapım Production Co.: Planet 
Film, Dikililaf Saatçi Baym, Cemi/ Arslan 
Giider S ok . .  No: 4. Gayrettepe 80280, istanbul, 
TURKEY: Phone: 90 212 266 44 41 ;  Fax: 
90 2 1 2  266 5 5  48 Dünya Hakları Export 
Agenr: Planet Film. Dikililaf Saatçi Baym. 
Cemi! Arslan Giider Sok . .  No: 4. Gayretlepe 
80280, İstcmbnl. TURKEY; Phone: 90 2 1 2  
266 4 4  4 1 :  Fax: 90 212  266 5 5  4 8  

1 998 1 35 mm / Renkli Color 1 90 '  

• 1 970'1erin başında beş genç, 
idama mahkum olmuş 
arkadaşların ın infazını durdurmaya 
yönelik bir eylem gerçekleştirir 
ve Amerikalı bir eri kaçı rırlar. 
Daha güvenli olması için 
rehinlerini ormanl ık  b ir  bölgede 
terk edilmiş bir jeneratör binasına 
götürürler. Olay giderek politik 
bir eylem olmaktan çıkar ve fi lmin 
kahramanları kendi lerini bir 
çıkmaz sokakta bulurlar . . .  

Film adını, "Leoparın kuyruğunu 
asla tutma, tutarsan asla b ırakma" 
şeklindeki bir Afrika atasözünden 
alıyor. LEOPARIN KUYRUGU, 
1 970'1er Türkiyesi'nde yaşanan 
herhangi b ir  öyküyü ele almıyor, 
ancak yönetmenin iddiası o ki, 
anlatılanların tamamı yaşandı. 

• Early l 970s. Five young men 
kidnap an American soldier in an 
efforr ro save rheir friend who has 
been sen renced ro dea ch. They rak e 
che soldier ro an abandoned 
generaror house in che middle of a 
foresr. The siruarian degenerares 
soon inro a non-palirical acr and 
che friends begin ro lose conrrol . . .  

The fi lm's name comes from an old 
African saying: "Never hold a 
leopard 's ra i l ,  b ur if you do, never 
ler ir go". LEOPARD'S TAIL 
doesn'r rell a rrue srory, bur che 
direcror feels that somerhing 
similar have happened in l 970s 
Turkey. 

TURGUT YASALAR 

1 956'da doğdu. 1 975-85 
arasında gazetecilik ve 
reklamcılık yaptı. Yüzden fazla 
reklam filminde yönetmen 
yardımcılığı ve yönetmenlik 
görevini üsrlendi. TRT- 1 için 
"Ayaşlı ve Kiracıları" TV 
dizisinde senaryo yazarı, yine 
TRT- 1 için "Hanımlar Sizin 
Için" adlı kuşak programında 
Nezihe Araz ve Engin Noyan'la 
birlikte yardımcı yazarlık, ve 
Kanal D için "Çılgın Bediş" 
dizisinde yönetmenlik yaptı. 
LEQPARI N KUYRUGU ( 1 998) 
yönettiği i lk  uzun metraj l ı  
filmdir. 

Born in 1 956.  From 1 97 5  
to 1 985 h e  worked as a journalİst 
and on commercials. For 
Turkish Radio and Television 
B roadcasting Company's 
Channel 1 he was a scriptwriter 
for the TV serial "Ayaşlı and His 
Tenanrs". He was also an 
assistant writer for the same 
clıannel's TV program, "Ladies, 
For You". Additionally, he 
directed a TV serial, "Crazy 
Bed iş", for Channel D. 
LEOPARD'S T AIL ( 1 998) is his 
fearure debud as d i rector. 





i Ki USTA, B iR  BAŞYAPlT 
TWO MASTERS - A MASTERPIECE 
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254 iKi USTA, BiR BAŞYAPlT T\\'0 1\IAS'I ERS - A l\IASTERPIECF 

TÜRKIYE TURKEY 

KARANLl KTA UYANAN LAR 
AWAKENING IN THE DARKNESS 

Yönetmen Director: Ertem Göreç 
Senaryo Screen play: Vedat Tiirkali 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Turgut 
Örm & Mtthmut Demir Kurgu Ediıing: 
Ertem Göre[ Müzik Music: Nedim Otyam 
Oyuncular Cası: Fikret Hakan, Ayla 
Algan. Beklan Algan. Tiilin Elgin. Ketltin Pan 
Yapımcı Producer: Beklan Algan Yapım 
Producıion Co.: Filmo Ltd .. İstanbul. 
TURKEY Kaynak Source: Mimar Sinan 
Oniı-ersitesi. Sinetiln-TV Met·kezi, Ktjlaiıflii. 
Beıiktaı 80700. İstanbul, TURKEY: Phone: 
90 212  274 98 70: Fax: 90 212 2 1 1 65 99 

1 964 1 35 rm11 l Siyah-Beyaz (B&W) 1 1 1 5 '  

• Yetimoğlu Boya Fabrikası'nın 
işçileri patronlarıyla 
anlaşamayınca, bağlı oldukları 
sendikanın da desteğiyle greve 
gitmeye hazırlanırlar. Ancak üç 
işçin in işlerine son verilmesiyle 
işçiler arasında bölünme başlar. 
Bir süre sonra patron işçilerle 
anlaşmayı kabul eder. Ama hemen 
bu karardan sonra geçirdiği bir 
kalp krizi sonucu ölür. Fabrika 
yönetimi oğluna kalır. Bu konuda 
hiçbir bilgisi olmayan Turgut, 
idarecilerin elinde oyuncak olur. 
Turgut teseliiyi şımarık sevgi l isinin 
kollarında ararken, yakın arkadaşı 
fabrika kaynakçısı Ekrem 
sendikanın önemini ve grevin 
bi l incini kavramayan işçilerin 
başına geçer. Onları greve zorlar. 
Turgut da fabrikanın iflas ettiğin i  
öğrenmiştir. Borçları yüzünden 
bir şirket fabrikaya el koyacaktır. 
Ama işçiler dayanışmanın 
bi l inciyle birleşerek yeni 
patronlarının karşısına 
diki leceklerdir . . .  

• At che Yerimoğlu Painc Factocy, 
che workers and che owner don'r 
ger along, and rheir union is 
prepared to supporr going out on 
srrike. When three workers are 
fıred, the division is even more 
incensifıed. J usr when the owner 
begins ro ger along with the 
workers, he drops dead of a heart 
arrack. The facrocy goes ro his son, 
Turgut, who knows nothing about 
running a facrory and is  used as a 
pawn by the factory 
administration. While Turgut 
looks for comfon from his 
impertinenc girlfriend, his close 
friend Ekrem the welder becomes 
the leader of workers who are 
oblivious to serikes and unions. 
Ekrem forces rhem to go out on 
srrike. Turgut learns that the 
factory is bankrupt and in order to 
pay off i ts debts, i r  w i l i  be taken 
over by anorher company. Bur the 
workers stand in solidarity in 
opposit ion to their  new boss . . .  

ERTEM GÖREÇ 

1 93 1  yılında Bursa'da dogdu. 
1 949'da kurgucu ve yönetmen 
yardımcısı olarak sinemaya 
girdi. 1 9SO'Ii yıllarda önce 
"Sürgün" ile Orhan 
Arıburnu'na, sonra da Atıf 
Yılmaz, Abduralıman Palay ve 
Memduh Ün'e asistanlık yaptı. 
Aynı yıllarda hem Kabataş 
Lisesi'nde okuyor, hem de mill i 
takımda basketbol oynuyordu. 
1 959'da "Kanlı Sevda" ile 
yönetmenlige başladı. i lk 
önemli çıkışını Vedat 
Türkali'nin senaryosundan 
uyarladıgı "Otobüs Yolcuları" 
( 1 96 1 )  ile gerçekleştirdi. 
1 964'te "Karanlıkta 
Uyananlar"la işçi sorunlarını 
ele alan i lk grev filmini yönetti. 
1 970' de "Pamuk Prenses ve 
Yedi Cüceler"le Türk 
sinemasında bir masal filmleri 
dönemi açtı. Bugüne kadar, 
kısa metraj l ı  belgeseller, egitici, 
öğretici filmler ve haber 
filmleri de dahil farklı türlerde 
1 OO'e yakın film yönetti. 
Filmleri yurtiçinde ve 
yurtdışında birçok festivale 
katı ldı. Filmerinin hemen 
hepsinin kurgularını da yapmış 
ve senaryo çalışmalarına 
katılmıştır. 

Born in 1 9 3 1  in Bursa. He 
began his career in cinema in 
1 949 as a fı lm edicor and 
assistane director. Up u mil the 
1 950s he assisred Orhan 
Arıburnu wirh "Sürgün 1 Exile" 
and also assisred Atıf Yılmaz, 
Abdurahman Palay, and 
Memduh Ün. Ar the same rime 
he was studying ar Kabataş 
High School and also playing 
baskerball for the national team. 
In 1 959 he began directing wirh 
"Kanlı Sevda 1 Bloody Love" .  
His fırsr i m porram release was 
of Vedat Türkali's screenplay 
"Ocobüs Y o le u ları 1 Passengers 
on a Bus" ( 1 96 1 ). In 1 964 he 
direcred " Karanlıkta Uyananlar 1 
Awakening in rhe Darkness" 
which was his fırsr fılm abour 
workers and labor issues. In  
1 970 wirh "Pamuk Prenses ve 
Yedi Cüceler 1 Snow White and 
the Seven Dwarfs" a new era of 
fairy rales in Turkish cinema 
began. He has direcred nearly 
1 00 fılms, including shorr 
documenraries, educarional 
fı l ms, and news fılms. 



SERGi  
EXHIBITION 

Bu sergi Pamukbank Fotograf Galerisi'nin 

degerli işbirligiyle gerçekleştirilmiştir. 

This exhibirion was made possiblc w ith r lıe ki nd 

cooperarion of Pamukbank Phorography Gallery. 
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256 SERGi l· X II I B I I IO;\; 
JERRY SCHATZBERG 

KARELER 
FRAMES 

• Jerry Schatzberg'in fotoğrafçı l ık 
kariyerini yansıtan portre, şehir 
yaşamından kesitler ve moda 
fotoğraflarından oluşan bir sergi. 

20 Nisan - 29 Mayıs 1 999 
Pamukbank Fotoğraf Galerisi. 

Schatzberg çoğu kişinin 
fotoğrafçının lensinden 
korktuğunu, bu yüzden de 
heyecanlandığını farketmişti. 
Onları rahatlatmak için, önce 
onlarla birlikte birkaç saat 
geçirirdi. Böylece onları daha iyi 
tanımakla kalmaz, yüzeyin altını 
görüp, dış dünyadan sakladıkları, 
sunmak istemedikleri, gizli ve 
gerçek kişiliklerin i  de keşfederdi. 
60'1arda çektiği müthiş 
portrelerin çoğu - Bob Dylan, 
Geoffrey Holder, Francis 
Coppola, Andy Warhol, Arlo 
Guthrie, Roman Polanski, Fidel 
Castro, M ilos Forman - bu 
gerçeklik anlarını açığa çıkarmıştır. 

Schatzberg, modellerine komutlar 
vermeyerek onların gereken anı 
bulmalarına fırsat tanırdı. Fotoğraf 
üsiObu birçok açıdan, kendi 
döneminin lrving Penn'inden ya da 
Richard Avedon'undan ziyade 
Andre Kertesz'e ya da Henri 
Cartier-Bresson'a yakındır. 
Çerçevenin sınırları çizilmiş alanı 
yerine, bu alanın ötesine bakar. 
Fotoğrafları anlatımlıdır, bir öykü 
anlatırlar. Bir yandan bir eylemi, bir 
jesti, bir duyguyu görüntülerken, 
öte yandan anlamlarını dışavuran 
titizlik dolu bir biçimsel kalıpları 
vardır. Buna karşın üsiOp hiçbir 
zaman gösterişli bir hal almaz ve 
hayatın akıcılığının önüne geçmez. 

"Benim üstüne titrediğim şey, 
dürüstlük. Fi lmierirnde de, 
fotoğraflarımda da bunu ararım. 
Bil inçaltımda sürekli insanın 
durumu üzerine düşündüğüme 
eminim. Bunu mizahla, ironiyle ve 
toplumsal yorumla göstermeye 
çalışıyorum. Bir konuyu ele 
alırken, muhtemel olmayan ama 
mümkün olan bir şey ararım. Ve 
Alexei Brodovitch'le çalışırken, 
bir şeyi yapmanın tek bir yolu 
olmadığını öğrendim." -
Jerry Schatzberg 

• An exhibition of phorographs - a 
collecrion of potrai ts, scenes from 
city l i fe, fashion photos 
representing Jerry Scharzberg's 
phorography career. 

20 April - 29 May 1 999 
Pamukbank Phorography Gallery. 

Scharzberg realized rhar mosr 
people feared the phorographer's 
lens and so became nervous. To 
relax them he would spend a few 
hours in their company. or only 
d id he come ro know them berrer 
bur ro see beyond rhe surface and 
discover their rrue self, rhe one 
rhey hid from rhe outside world 
nor the one they wanred ro present 
ro i r .  Most of his great porrrairs of 
rhe 60's - Bob Dylan, Geoffrey 
Holder, Francis Coppola, Andy 
Warhol, Arlo Gurhrie, Roman 
Polanski ,  Fide! Casrro, Milos 
Forman - reveal these momenrs of 
rrurh. 

By not giving direcrion ro his 
phorographic models Scharzberg 
gave rhem rein to fınd rhe 
moment. In many ways his 

photographic sryle is  much closer 
to rhar of Andre Kerresz or Henri 
Carrier-Bresson rhar to his 

contemporary lrving Penn or 
Richard Avedon. Insread of the 
self-conrained space of che frame he 
looks for the space beyond. His 
photographs are narrative; they teli 
a story. In an instant they recognize 
an action, a gesture, an emotion 
while ar the same time they have a 
rigorous formal parrern that 
expresses their meaning. The style 
however, never manifests itself 
ostentatiously and never encroaches 
or rhe fluidiry of l ife. 

"Whar I srrive for is  honesry. I look 
for rhar in my fı lms and my 
photographs. I'm sure that in my 
subconscious I'm always thinking 
of the human condition. I try to 
show that wirh humor, i rony, and 
social commentary. When I 
consider a subject, I look for 
somerhing that is improbable bur 
not impossible. And when I 
studied wirh Alexei Brodovirch , I 
learned rhere is nor only one way to 
do somerhing . "  - Jerry Schatzberg 

Ya�murda Sevgililer l.overs in rhe Ra in  



25 7 YÖNETMELiK 
ISTANBUL KÜL TÜR VE SANAT VAKFI ULUSLARARASl lSTANBUL FILM FESTIVALI 

1 .  TARIH 
Istanbu l  Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 
1 8. Uluslararası Istanbu l  F i lm Festivali, 1 7  N isan - 2 Mayıs 1 999 
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

2. AMACI 
Festivalin amacı Türkiye'de sinemanın gel iş imini destekleyerek 
nite l ikl i  fi lmierin ticari dağıtımın ı  teşvik etmektir. 

3. PROGRAM 
1 8. Uluslararası Istanbu l  F i lm Festivali aşağıda bel irtilen 
bölümlerden oluşmaktadır: 
a) Sanat (yazın, tiyatro, müzik, dans, sinema ve plastik sanatlar) 

teması üzerine b ir  Ulus lararası F i lm Yarışması. 
b) Festivalin özel teması üzerine, yarışma dışı ,  b i lgi lendirici bir 

bölüm.  Bu bölümde konu lu  fi lmler, belgeseller ve kısa filmler 
gösterime sunu lur. 

c) Ustalara Saygı 
d) Özel bölümler 
e) Türk Sineması '98-'99 

4. ULUSLARARASI YARIŞMA 
a) Optik ses bantl ı, 35 mm'l ik, en az 1 .600 m. uzunluğunda, 

konu l u  fi lmler yarışmada gösterilmeye aday olabi l ir. 
b) Yarışma film lerinin seçimi ve programlanması konusunda 

son karar Genel. Müdürlük tarafından veri l ir. Yapımcılar, 
yönetmenler, dağıtımcılar, u l usal  fi l m  kuruluşları ve yabancı 
elçi l ikler fi l m  önerebi l irler. 

c) Yarışmaya kabu l  edi len tüm fi lmler özgün kopyalarıyla 
sunulacak, olanaklar elverdiğince Ingilizce, Fransızca veya 
Türkçe altyazı lada gösterilecektir. 

d) 1 Ocak 1 997' den önce gösterime giren fi lm ler ve Türk 
fi lmleri dış ında, Türkiye'de ticari dağıtıma çıkmış olan fi lmler 
yarışmaya kabu l  edi lmez. 

e) Gösterim programı ve düzeni Genel M üdürlük tarafından 
bel irlenir. 

t) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, film 
eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış 
benzeri kişilerden oluşan u luslararası b ir seçici kurul 
tarafından değerlendiri l ir. 

g) Seçici kurul Uluslararası I stanbul Fi lm Festivali Büyük Ödülü 
olarak, "En Iy i  F i lm" seçi len yapıtın yönetmenine "Altın Lale 
Ödülü"nü verir. Büyük ödül paylaştı rılamaz. 
Seçici kurul,  gerekli gördüğü takdirde, gösteri len özel bir 
başarı iç in,  b ir  yönetmen, senarist, oyuncu, görüntü 
yönetmeni, besteci veya sanat yönetmenine "Seçici Kurul 
Özel Ödülü" verebi l ir. 

h) Yarışmaya kabu l  edi len fi lm ierin yönetmenleri 6 gün süreyle 
Festival'in konuğu olurlar. 

5. KA Tl llM BELGESi 
Festivalin her bölümünde gösterilen fi lmierin yapımcılarına bir 
katı l ım belgesi veri l ir .  

6. SIGORTA 
Festivalce seçilen fi lmiere ait kopyaların, Festivale tesl iminden 
kopyayı sağlayan kuruluşa iadesine kadar geçen süre içindeki 
sigortasından Festival sorumludur. 

Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, film şirketinin 
katı lma formunda belirttiği değer tutarın ı  tazmin etmekle 
yükümlüdür. Katı l ımcının katı lma formunu 3 1  Ocak 1 999 
tarihine kadar Festival bürosuna yollamadığı durumlarda, sigortı 
şirketi kopyaya 2.500.- Amerikan Doları değer biçecektir. 

7. TAŞIMA 
a) Festivalde gösterilecek fi lmler, ön kontrol, çeviri ve basın 

gösterileri için, 1 9  M art 1 999 tarih ine kadar lstanbul 'a 
gelmiş olmal ıdır. 

b) Festivale gönderilen fi l mler, navlunu katı l ımcı tarafından 
ödenmiş olarak yollanmalıdır. Türkiye'deki depolama, 
gümrük, sigorta ve işlem masrafları Festivalce karşılanacaktır. 
Festival sadece dönüş navlun  bedel in i  öder. Festival, 
"ödemel i" olarak gönderi len kopyaların navlununu 
üstlenmez. 

c) F i lmler, Festivalin bitiminden sonraki iki hafta içinde, 
bel irti len havaalanına gönderi lecektir. Taşımayla i lgi l i  
ayrıntılar al ıcıya ayrıca b i ldir ilecektir. Festival, fi l mierin 
yollandığı havaalanındaki depolama masraflarından sorumlu  
deği ld i r. 

d) Kopyalar ve uçak taşıma makbuzları doğrudan Festival 
adresine yol lanmal ıd ır: 
I stanbu l  Kültür ve Sanat Vakfı 
1 8. Uluslararası I stanbul  F i lm Festivali 
l stiklal Caddesi, No. 1 46 Luvr Apt. Kat 2 
Beyoğlu  80070 - I stanbul 1 TÜRKIYE 

e) Gönderenin adresi her fi lmin üzerinde bel irti lmel idir .  
Katı l ımcı, filmin adını ,  nakliye tarih ve türünü bel irten bir 
gönderi notunu uçak postası, telgraf ya da faksla Festival 
ofisine yollamal ıd ır. 

8. FESTiVAL HAKLARI 
Festival Düzenleme Kurulu gösterim için yeterli teknik 
özel l iklere sahip olmayan fi lmleri festival dışı b ırakma hakkına 
sahiptir. 

1 8. Uluslararası Istanbul Film Festival i 'ne katı lanlar, b u  
yönetmel ik koşu l larını kabu l  etmiş  sayı l ı rlar. 

Bu genel yönetmel ik maddelerinde yer almayan diğer hususlar 
hakkındaki kararlar, F IAPF'ın film festival leriyle i lgi l i  u lus lararası 
yönetmelikleri doğrultusunda, Istanbu l  Kültür ve Sanat Vakfı 
tarafından veri l ir. 



258 REGULATIONS 
İSTANBUL FOUNDATION F O R  CUL TURE A N D  ARTS INTERNATIONAL İSTANBUL FILM FESTIVAL 

l .  DATES 
1 8ch Imernacional İscanbul Film Festival organized by che 
İscanbul Foundation for Culcure and Ares will cake place 
1 7  April - 2 May 1999. 

2 .  AIM 
The a i  m of  che Festival is ro  encourage che development of  cinema 
in  Turkey and ro promoce films of qualicy in che Turkish markec. 

3. PROGRAM 
The program of  che 1 8rh International İstanbul F i lm Festival 
consists of che following seccions: 
a) An international competition for feacure films on art ( l iterature, 

theatre, music, dance, cinema and the plastic arts). 
b) A non-compericive, i nformacive seetion on the specialized 

theme of the Festival. Feacures, documentaries and shores can 
be selected for this seetion 

c) Tribuces 
d) Special sections 
e) Turkish Cinema '98-'99 

4. INTERNATIONA L  COMPETITION 
a) Feacure films i n  35 mm. wich oprical soundcrack and a 

minimum length of ı ,600 m. can be selecced for che 
com pet i tion. 

b) The fina! decision for selection and scheduling will be taken by 
the General Direcrorate. Producers, d irecrors, distributors, film 
insticutes and embassies may propose tirles. 

c) All films in che competi tion will be screened at the Festival in 
rheir original version, whenever possible wich English, French 
or Turkish subtirles. 

d) Fi lms will not be considered if: 
- released before ı January ı 997 , 
- already released in Turkey, excluding the Turkish enrries. 

e) The screening schedule is decided upon by the General 
Direcrorace. 

f) Films in the competition will be judged by an imernational 
jury composed of direcrors, wri ters, producers, actors, critics, 
cinema-hisrorians and ochers known for rheir involvemenr in 
cinema. 

g) The jury presenrs: 
- "Golden Tulip Award" ,  as the Grand Prix of che International 
İsranbul Film Festival, to the di rector of che selecred film.  
The Grand Prix may not be shared. 
The jury may also give: 
- A "Special Prize of the J ury",  for a specific contribu tion (by a 
director, writer, player, director of phorography, composer or 
are di rector). 

h) The direcrors of films admirred to rhe comperition will be the 
guests of the Festival for 6 days. 

5. CERTIFICATE OF PARTICIPATION 
A cereificate of pareicipation will  be issued ro the producers of the 
films presented in all secrions of rhe Festival. 

6. INSURANCE 
The Festival is responsible for the insurance of the prints selecred 
by the Festival from the moment they are received by rhe Festival 
ro the mornem they are collected by the forwardi ng agent. 

Should a prim be lost or damaged, the Festival' s responsibi l i  ey 
could be engaged only to che exrenr of che value indicated by the 
producer on the enuy form. If the enrranr does not send the entry 
form ro the secretariat of the Festival until ı 2  January, the prim 
will be valued by the insurance company on 2 . 5 00.- US Dollars. 

7. TRANSPORT 
a) Film prinrs to be screened in che Festival m use arrive i n  

İstanbul for checking, translation and press screenings by 
ı9 March ı 999. 

b) All films m use be sene ro the Festival, freight prepaid by che 
enrrant. Turkish storage, customs, insurance and hanciling 
charges will be paid by che Festival. The freighr costs for the 
recurn only are paid by the Festival. The Festival will not pay 
freighr charges on any prim sene "collect". 

c) Films will be recurned w i thin 2 weeks afcer the dosing of che 
Festival ro the airport of destinarion. The consignee will be 
notified of the shipping details. The Festival is not responsible 
for srorage fees ar rhe ai rporc. 

d) Prinrs and ai rway bills should be sent direcrly to che Fesrival's 
address below: 
İscanbul Foundation for Culture and Ares 
ı 8rh International İstanbul Film Festival 
İstikiiii Caddesi ,  No. ı 46 Luvr Apc. Kar: 2 
Beyoğlu 80070 - İstanbul 1 TURKEY 

e) The rerurn address of che sender should be marked on each film. 
The enrrant should send a notice of dispatch by ai rmai l ,  cable, 
telefax or telex to the secrerariar of che Festival indicaring the 
ti rle, dare and way of shipment. 

8. RIGHTS 
Films not meeting che rechnical requirements for public screening 
may be disqualified. 

Parricipation i n  the 1 8th International İstanbul Film Festival 
implies the acceprance of these regulations. 

All issues not covered by rhese general regularions will be resolved 
by the İstanbul Foundation for Culcure and Acts in accordance 
w ith the international regularions of FIAPF for the film fesrivals. 



259 YÖNETMEN DIZINI INDEX OF DIREcrORS 

Abdikalikov, Aktan 180 
Adler, Carine 1 96 
Agresti, Alejandro 50 
Akar, Serdar 242 
Albaladejo, Miguel 2 1 8  
Amenta, Marco 1 97 
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Guillen-Cuervo, Fernando 239 
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Heer, Rolf de 200 
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Kiarostami, Abbas 1 34- 139  
Koopman, Maarten 92,  94-95 
Kopple, Barbara 8 1  
Kore-Eda, Hirokazu 5 7  
Kurosawa, Akira 1 02 

Lazaro, Roberto 239 
Lee, Kwangmo 1 84 
Lelouch, Claude 203 
Levin, Marc 58 
Liping, Yang 73 
Loriga, Ray 232 

Makhmalbaf, Mohsen 66 
Makhmalbaf, Samira 1 85 
Maiias, Achero 240 
Man ni, Armando 6 7 
Maqua, Javier 233 
Margareto, Ramôn 240 
Martinez-Lôzaro, Emilio 234 
Martone, Mario 59 
Masson, L<etitia 1 86 
Maybury, John 60 
McGuigan, Paul 187  
McKellar, Don 224 
Mehrjui, Dariush 204 
Merinero, Carlos Perez 235 
Michell, Roger 205 
Mihaileanu, Radu 206 
Miller, Claude 88 
Min, Byoung Hun 192 
Ming-l iang, Tsai 225 
Moesker, Christa 93 
Monicelli, Mario 1 40- 1 46 
Moon, S�rah 68 
Murer, Fredi M. 207 

Renault, Monique 92 
Ring, Börge 93 

209 

Riviello, Roberto 1 88 
Rohmer, Eric 2 1 1  
Ruzowitzky, Stefan 1 89 

Sabancı, Kudret 248 
Salles, Walter 226 
Saura, Carlos 47, 236 
Schatzberg, Jerry 1 47- 1 54 
Schütte, Jan 89 
Shimizu, Hiroshi 190 
Sissako, Abderrahmane 227 
Solanas, Fernando E. 70 
Stone, Robert 2 1 2  

Takahashi, Yoichiro 1 9 1  
Taviani, Paolo 90 
Taviani, Vittorio 90 
Teles, Galvao Luis 2 1 3  
Thomas, Daniela 226 
Trier, Lars von 2 1 4  
Tucker, Anand 7 1  
Turturro, John 72 
Tykwer, Tom 1 74 

Varda, Agnes 1 5 5- 1 63 
Yargı, Ömer 250 
Veysett, Sandrine 193 
Vilsmaier, Joseph 6 1  
Vinterberg, Thomas 194 

2 1 5  

Yasalar, Turgut 25 1 



26° FILM DIZINI 

Acid House, The 1 87 
Aç Kurtlar 1 3 2  
A�ustos'ta Balıklar 1 9 1  
Ah Ne  Şövalye 9 2  
Anna & Bella 9 3  
Arının Uçuşu 1 9 2  
Arka Yollar 234 
Arkadaşımın Evi Nerede? 1 36  
Aşk Şeytandır 60 
Aşktan da Üstün 1 1 9 
Ateş Yutan S6 
Avcılar 240 

Başkanın Tüm Adamları 1 04 
Bayan Dalloway 8S 
Bertolt Brecht - Aşk, Devrim ve 

Di�er Tehlikeler 76 
S'ten Tye Cleo 1 60 
Bilinmeyen Kişiler 143 
Bir Palyaçonun Önünde 6S 
"Bir Palyaçonun Önünde"nin Yapımı 80 
Biri Şarkı Söylüyor, Di�eri Söylemiyor 1 6 1  
Buluşma I S4 
Bulut 70 
Bulutların Rengi 23 1 
Buud-Yam 202 
Bülbüllerin Teri S4 
Büyük Savaş 1 44 

Delik 22S 
Dijital Aşk 240 
Dolunay 207 
Dostlarım 146 
Dört Mevsim 92 
Duvar 2 1 9  
Dünya'da Yaşam 227 

Eli Kolu Ba�lı 238 
Elma 1 8S 
El vis ve Marilyn 6 7 
En Uzun Gün 1 88 
Esrar Bitti I S I  
Evlatlık 180 

Geceyarısı 226 
Geçti Gibi Rüzgar SO 
Gemide 242 
Georgica 1 83 
Geri Zekalılar 2 1 4  

s s  

Glen mi Yoksa Glenda m ı ?  1 70 
Gülüyorsun 90 
Güneş Kuşu 73 
Güneşe Y okuluk 249 
Güz Öyküsü 2 1 1  
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Harfler 93 
Hasta: Süperınazoşist Bob Flanagan'ın 
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Heather Rose Cannes'a Gidiyor 77 
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Hırsız Kız 1 2S 
Hilary ve Jackie 7 1  
Hong Kong Malı 1 8 1  
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Katil 209 
Kaybolan Kadın 1 1 2  
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Kiracı 1 1 0  
Kirazın Tadı 1 39  
Kiriş 239 
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Körebe 230 
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IS9  

Sabotör 1 1 6  
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Satılık 1 86 
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Seyyit Han 1 3 1  
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Slam S 8  
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Yoldaşlar 145  

1 93 
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