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28 Years w i t h the Arts

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
önderliginde, 1 973 yılında kuruldu. lık Istanbul Festivali, Cumhuriyet'in SO. yılının
kutlandıgı 1973 yılında, 1 S Haziran - 1 S Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile birlikte çeşitli ulusların
degişik sanat dallarındaki yaratıcılıklarının en iyi örneklerinin yanısıra
programında seminer ve konferansiara da yer verdi. Istanbul Festivali 1977
yılında Avrupa Festivalleri Birligi Üyeligi'ne kabul edildi. Uluslararası Istanbul
Müzik Festivali 27 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 Toplulugu'ndan Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'ne, Aldo Ciccolini'den
lvo Pogorelich'e Yehudi Menuhin'den ltzhak Perlman'a, Julian Lloyd
Webher'den Mischa Maisky'e Narciso Yepes'ten Christopher Parkening'e Leyla
Gencer'den Montserrat Caballe'ye, Bolşoy Balesi'nden Amerikan Bale
Tiyatrosu'na dünyanın en önemli sanatçı ve topluluklarını Istanbul'da konuk etti.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Osmanlı lmparatorlugu'nun kuruluşunun 700.
Yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirdigi bir özel proje de Vivaldi'nin Beyazid
Operasının sahneye konması oldu. Kemancı, yönetmen ve müzikolog Fabio
Sicndi'nin uzun çalışmaları sonucunda Vivaldi'nin dört buçuk saatlik Operası iki
buçuk saate indirildi ve Bayezid'in bu versiyonu, dünyada ilk kez 27. Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali'nde Aya Irini Müzesi'nde sahnelenerek büyük ilgi topladı.
Başlangıç yıllarında Uluslararası Istanbul Festivali programında yer alan film
gösterileri 1 984'ten başlayarak Nisan ayında düzenlenen ayrı bir şenlige
dönüştü ve Uluslararası Istanbul Film Festivali adını aldı. 1 98S'te Festival
programında, ilk kez biri uluslararası (Altın Lale ödülü), digeri ulusal olmak
üzere iki yarışmalı bölüme yer verildi. 1 989 yılı başında, FIAPF (Federation
lnternationale des Associations des Producteurs de Films 1 Uluslararası Film
Yapımcıları Dernekleri Federasyonu) tarafından "Özel Konulu, Yarışmalı
Festival" olarak tanındı. 1 996 yılından şimdiye dek Robert Wise, Türkan Şoray,
Gillo Pontecorvo, Michelangelo Antonioni, Claude Sautet, Elia Kazan, Peter
Greenaway, lstvan Szabo, Muhterem Nur, Faruk Kenç, Bertrand Blier, Jerry
Schatzberg ve Abbas Kiarostami gibi yerli ve yabancı ünlü sinema ustaları na ve
sanatçılarına "Yaşamboyu Başarı" ve "Onur" ödülleri verilmeye başlandı.
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir diger bölümünü oluşturan Tiyatro,
1 989 yılında Mayıs ayında düzenlenen Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivaline
dönüştü. Bugüne degin çeşitli Türk topluluklarının yanısıra Piccolo Teatro di
Milano, Attis Theatre, Beriiner Ensemble, Centre Dramatique National
D'Orleans;-Royal National Theatre gibi dünyanın önde gelen tiyatro topluluklarını
ve Robert Wilson, Yuri Lubimov, Janusz Wiesniewski, Stephane Braunschweig,
Theodorus Terzopoulos, Heiner Göebbels, Andre Willms, lan Holm, Diana Rigg,
Alla Demideva gibi sanatçıları konuk eden Tiyatro Festivali'nde 1997 yılından
başlayarak "Onur" ödülü verilmeye başlandı. Tiyatro Festivali'nin ödüllerini
Giorgio Strehler (!talya), Yıldız Kenter (Türkiye), Yuri Lyubimov (Rusya) ve Melih
Cevdet Anday (Türkiye), Necdet Mahfi Ayral (Türkiye) ve Robert Wilson aldılar.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 1 999 yılında gerçekleştirdigi bir diger ortak
proje ise ünlü Yunanlı Yönetmen Theodoros Terzopoulos ile l l . Uluslararası
Istanbul Tiyatro Festivali çerçevesinde dünya prömiyeri yapılan Herakles
Üçlemesi adlı sahne yapıtı oldu. Türk ve Yunan sanatçıları biraraya getiren bu
anlamlı proje Japonya Tiyatro Olimpiyatlarına katıldı.
Daha önceki yıllarda yine Uluslararası Istanbul Festivali programlarının bir
bölümü olarak düzenlenen plastik sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve uluslararası
sergilere 1 987 yılında son verildi ve bu tarihten itibaren çagdaş sanattaki son
akımların sergilendigi Istanbul Bienali düzenlenmeye başlandı. 1 989'da, genel
koordinatörlügünü Beral Madra'nın üstlendigi 2. Bienal'in teması "Geleneksel
Mekanlarda Çagdaş Sanat"tı. 1 992'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Istanbul
Bienali'nin yönetmeni Vasıf Kortun ise sergiyi "Kültürel Farklılıklar" teması
altında topladı. Küratörlügünü Rene Block'un üstlendigi 4. Uluslararası Istanbul
Bienali'nin teması ORI ENT/ATION olarak saptandı ve Bienal'e S 1 ülkeden 1 23
sanatçı katıldı. S. Uluslararası Istanbul Bienali'nin küratörü Rosa Martinez'in,
teması ise "Yaşam, Güzellik, Çeviriler/Aktarımlar Ve Diger Güçlükler Üstüne"
idi. Bu Bienal'de Istanbul 4S ülkeden 86 sanatçıya evsahipligi yaptı. 1 999 yılında
Paolo Colombo'nun küratörlügünde "Tutku ve Dalga" teması altında
düzenlenen 6. Uluslararası Istanbul Bienali'ne 32 ülkeden S6 sanatçı katıldı.
1 986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul Festivali programı kapsamında özel bir
bölüm caz müzigine aynlmıştı. l 994'ten itibaren ayrı bir şenlik olarak düzenlenen
Uluslararası Istanbul Caz Festivali, o günden bu yana, Keith Jarrett'den Jan
Garbarek'e, Manhattan Transfer'den Wynton Marsalis'e; Dizzy Gillepsie'den
Modern Jazz Quartet'e, caz dünyasının önde gelen isimlerini cazseverlerle
buluşturuyor.
Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından sonra programını klasik müzik,
bale, opera ve geleneksel müzik dallarında yogunlaştıran Uluslararası Istanbul
Festivali'nin adı, Uluslararası Istanbul Müzik Festivali olarak degiştirildi.
1 997 yılında kuruluşunun 2S. yılını kutlayan Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, her
yıl Nisan ayında Uluslararası Istanbul Film Festivali'ni, Mayıs'ta Uluslararası
Istanbul Tiyatro Festivali'ni, Haziran-Temmuz aylarında Uluslararası Istanbul
Müzik Festivali' ni, Temmuz ayında Uluslararası Istanbul Caz Festivali'ni ve her
iki yılda bir Ekim-Kasım aylarında Uluslararası Istanbul Bienali'ni düzenliyor.

The İstanbul Foundation for Culture and Am was founded in 1973 under the
Ieadership of Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, who had conceived the idea of a fesrival of the
arts, similar to those heid annually ar cerrain times of the year in a number of
European ciries, to be held in İstanbul. Thus, the I st Istanbul Festival was held
from 15 June to 15 July 1973, on the 50rh anniversary of the foundation of the
Republic of Turkey.
From irs firsr inceprion the İstanbul Festival has aimed ar including in its
programmes rhe finesr examples of arrisric creariviry in all disciplines of art from
borh Turkey and abroad, as well asseminars, conferences and lecrures. The Istanbul
Festival was accredired as a member of European Fesrivals Associarion. In 27 years,
rhe Festival has hosred world renowned arrisrs

& groups from La Scala
& Masur) to Royal

Philharmonic (Muri), New York Philharmonic (Mehra

Concerrgebouw Orchesrra (Sawallisch); from Orpheus Chamber Orchesrra (Kremer}
to Scorrish Chamber Orchesrra (Mackerras

& Hickox);

from Tokyo String Quarret

ro Hilliard Ensemble; from Aldo Ciccolini to lvo Pogorelich; from Yehudi
Menubin to ltzhak Perlman; from Julian Lloyd Webher ro Mischa Maisky; from
Narciso Yepes to Christopher Parkening; from Leyla Gencer to Montserrat Caballe;
from Bolshoi Baller to American Baller Thearre.
Within the cantext of the 7th Centennial celebration of the Founding of the
Onoman Empire, Vivaldi's Bajazed opera was selecred for an exclusive
performance. World famous violinist, director and musicologist Fabio Biondi
brought this lengthy opera to a powerful rwo and a half hour performance.
Arttaering a great dea! of attention, this world premiere version of Bajazed was
sraged ar the Hagia Eireni Museum for the 27rh International Music Festival.
From 1984 onwards film screenings included in rhe International İstanbul Festival
programmes began to be organised as a separare acriviry in April as rhe
International İstanbul Film Festival, and in 1985 one national and one
international (Golden Tulip) competitive secrions were included in its programme.
In 1989, ir was officially recognised by FIAPF (Federation lnternarionale des
Associarions des Producreurs de Films) as a "Comperitive, Specialised Festival".
Beginning from 1996 "Liferime Achievement" and "Honorary" Awards began to
be presenred ro Iocal and international cineasres, actors and acrresses such as Robert
Wise, Türkan Şoray, Gillo Pontecorvo, Michelangelo Antonioni, Claude Sautet,
Elia Kazan, Peter Greenaway, lsrvan Szabo, Muhrerem Nur, Faruk Kenç, Berrrand
Blier, Jerry Scharzberg and Abbas Kiarosrami ro name a few.
The rhearrical contriburion, which had originally formed one branch of the
International İstanbul Festival, was re-organised in 1989 asa third regular activity
of the İstanbul Foundation for Culture and Arrs. The International İstanbul
Thearre Festival is held in May, with a programme comprising the finesr examples
of the works of borh foreign and Turkish theatre companies. The Thearre Festival
hosted world renowned groups, companies and directors; including Piccolo Teatro
Di Milano, ArrisThearre, Beriiner Ensemble, Centre Dramatique National
D'Orleans, Royal National Thearre, Robert Wilson, Yuri Lyubimov,Janusz
Wiesniewski, Stephane Braunschweig, Theodarus Terzopoulos, Heiner Göebbels,
Andre Willms, lan Ho!m, Diana Rigg, Alla Demidava to name a few. Beginning
from 1997 "Honorary Awards" began to be presented and Giorgio Strehler, Yıldız
Kenter, Yuri Lyubimov, Melih Cevdet Anday, Necdet Mahfi Ayral and Robert
Wilson were awarded since rhen.
Anorher unique IFCA project of 1999 was realized in cooperation wirh the
renowned Greek Thearre director Theodoros Terzopoulos. The result of this
collaboration was the Heracles Trilogy, which made its world premiere at the llth
International Istanbul Thearre Festival. This project broughr Turkish and Greek
acrors togerher and has been raken ro the Theatre Olympics in ]apan.
In 1987 the various national and international exhibitions devared to the laresr
trends in contemporary art were discontinued and the Ist İstanbul Biennial was
held. The concept of the 2nd International İstanbul Biennial in 1989, coordinated
by Beral Madra was "Contempotaty

Art in Traditional Spaces". The theme of the

3rd International İstanbul Biennial in 1992 was "Producrion of Culrural Difference"
under the directian ofVasıf Korrun. The theme of the 4rh International İstanbul
Biennial curared by Rene Block was ORIENT/AT!ON and about 123 arrisrs form
51 counrries exhibited their works. The 1997 Biennial's curator, Rosa Marrinez
chose the theme as "On Life, Beaury, Translation

& Other Diffıculties". The theme

of 6rh International istanbul Biennial was "The Passian and the Wave" and 56
arrisrs from 32 counrries exhibired rheir works at the 1999 Biennial curared by
Paolo Colombo.
Beginning from 1986, a special seetion was dedicated to jazz wirilin the
International İstanbul Festival. From 1994 onwards the event began to be
organised as a separate activity. Since then the International İstanbul jazz Festival
hosred many masters of jazz, from Keith Jarrett to Jan Garbarek; from Manhattan
Transfer ro Wynton Marsalis, from Dizzy Gillespie to Modern Jazz Quarter.
With the announcement of a separate Jazz Festival, the name of the International
İstanbul Festival was changed to International İstanbul Music Festival which
carries on its activities as a specialised summer festival of classical music, ballet,
opera and rraditional music.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts which celebrated 25th year of irs
establishment in 1997, organises the International İstanbul Film Festival in April,
the International İstanbul Theatre 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 autumn every rwo years.
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İstanbul Jazz Festival

GÖRGÜN TANER
Uluslararası Istanbul Bienali Yönetmeni
Director, International
İstanbul Biennial

N. FULYA ERDEM Cl
Mali ve Idari Işler Yönetmeni
Director, Finance and Administrarion

ASUMAN BAYRAM
Basın ve Halkla Ilişkiler Yönetmeni
Director, Press and Public Relations

ESRA NILGÜN M I RZE
Spansorluk Yönetmeni
D i rector, Spansorship

ÖMÜR BOZKURT
I KKM Proje Koordinatörü
ICCC Project Coordinator

NILÜFER KONUK

U LUSLARARASI i STAN BUL F i LM FESTiVALi
INTERNATIONAL İSTANBUL FILM FESTIVAL
Danışma Kurulu

Yardı mcılar

Advisory Committee

Assistanrs

GUGLIELMO BIRAGHI
SUNGU ÇAPAN
ATILLA OORSAY
ÖMER KAVU R
SEVI N OKYAY
BARIŞ PI RHASAN
BEKI PROBST

AYNUR ATAKUL
I LGIN ERARSLAN
IDIL KARTAL
ORHAN KOLUKISA
ANN M USSER ERCAN
ESRA ÖZKAN
M ERIÇ SOYLU
GÜLTEN ZORBOZAN

Uluslararası Ilişkiler
International Correspondents

EDNA FAINARU
UMBERTO ROSSI
ARUNA VASUDEV
Yönetmen
Director

HÜLYA UÇAN SU
Yönetmen Yardımcısı

Spansorluk Spansorship
Yönetmen
Director

ÖMÜR BOZKURT
Yardımcı
Assistant

SELIN AYSAY BAKAL

Assistant Director

Mali ve I dari Işler Finance and Administration

ALl SÖNMEZ

Yönetmen

Yönetmen Sekreteri

Director

Secretary to the Director

ASUMAN BAYRAM

NURAY OMAÇ

Yönetmen Yardımcısı

Elektronik Altyazı Koordinasyonu

Assistant Director

Elecrronic Subtirling

ABDULLAH KARADENIZ

MU RAT ÖNOL
AZIZE TAN

Accounting

Konuk Ağırlama
Hospitality

SARA BERKER
DÜRRIN KANTEMIR
RANA ÖZTÜRK

M uhasebe
ŞEBNEM GÖÇMEN
BAŞAK SUCU
Teknik Işler
Technical Affairs

BÜLENT PEKER

BOZKURT KARASU, Yönetmen Yardı mcısı Assistant Director
N I LÜFER KONUK, Yüksek Mimar Architect
KEMAL YIGITCAN
GÖKHAN U RULU

Film Trafiği

Arşiv

Basın Bültenleri
Press Bulletins

Prim Coordinarors

AZIZE TAN
ŞEBNEM SÜNNETÇIOGLU
Film Kopya Kontrol

Archives

AYDAN ÖZSOY
E M I N E ŞAHIN YEŞIL
SIBEL ÖZKAN

Film Technical Control

Arşiv Fotoğrafları

GÖKHAN PAMUKÇU
GÜLAY TAÇAR
GÖKAY PAMUKÇU

SAYGUN DURA
LEVENT YALlNAY

Basın ve Halka Ilişkiler Press and Public Relations
Yönetmen
Director

Archives Phoros

Santral
Operatar

M EHTAP YILDIZ

ESRA NILGÜN M I RZE

Yardımcı Hizmetler

Yönetmen Yardımcıları

HASAN SAYAN
AZM I AKSUN
ADEM KALAÇ
SÜ LEYMAN ÖZDEMIR
PERlHAN ARIBULAN

Assistant Directors

ZELIHA KAYA
N I LGÜN SARAÇOGLU

Services

TEŞEKKÜR ACKNO\VLEDGEMENTS
Sayın Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı
Sayın Hüsamettin Özkan, Başbakan Yardımcısı
Sayın lsmail Cem, Dışişleri Bakanı
Sayın Istemihan Talay, Kültür Bakanı
Sayın Erkan Mumcu, Turizm Bakanı
Istanbul Valiligi
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıgı
Başbakanlık Başmüşavirligi
Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlıgı
Kültür Bakanlıgı Müsteşarlıgı
Kültür Bakanlıgı Müsteşar Yardımcılıkları
Kültür Bakanlıgı Telif Hakları ve Sinema
Genel Müdürlügü
Dışişleri Bakanlıgı Kültür Işleri Genel Müdürlügü
Dışişleri Bakanlıgı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlügü
Kültür Bakanlıgı Kültür Merkezleri Daire Başkanlıgı
Turizm Bakanlıgı Tanıtma Genel Müdürlügü
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlügü
Türk Hava Yolları Genel Müdürlügü
Devlet Havameydanları Işletmesi Genel Müdürlügü
Atatürk Havalimanı Mülki Idare Amirligi
Istanbul Gümrükler Başmüdürlügü
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri
Daire Başkanlıgı
Gümrükler Genel Müdürlügü Geçici
Muafiyetler Şube Müdürlügü
Beyoglu Belediye Başkanlıgı
Kadıköy Belediye Başkanlıgı
Karayolları 17. Bölge Müdürlügü
Atatürk Havalimanı Giriş Gümrügü Müdürlügü
Atatürk Havalimanı Çıkış Gümrügü Müdürlügü
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu
Gümrük Müdürlügü
Atatürk Kültür Merkezi Müdürlügü
AM 1P (Sandrine Sibiril)
Agua Dulce Films (Aiberta Durant)
Dr. Ahmet Boyacıoglu
Air France (Diana Şalom, Brenda Elagöz)
Alfa Film
Ali Taygun
Alin Taşçıyan
Antelope Films (Mick Csaky, justin johnson)
Areane Pictures (Meg Thomson & George Duffıeld)
Art Yapım TV-Radyo Prog. San. ve Tic. A.Ş.
(Doğan 0/guner)
Aruna Vasudev
Aslan Ruso
Aslı Başgöz
Atilla Oorsay
Atlas International (Christl Blum)
Austrian Film Commission (Anne Laurent)
Avcı Matbaacılık San. ve Tic. Ltd.
(Ahmet Avcı, Mehmet Avcı)
Avşar Film (Şükrü Avşar)
Ayda Aksel
Barış Pirhasan
Başak Sigorta (Muzaffer Bilgili)
Bavaria Film International (C/audio Vetter)
Bedri Baykam
Beki Probst
Belge Film (Sabahattin Çetin)
BFI (Christine Whitehouse)
BFI-NFTA (Bryony Dixon)
Bilgitaş Büro Makineleri San. ve Tic. A.Ş.
Birlik Medya
(Ergun Gürsoy, Ozan Korkut, Gamze Semiz)
Borusan Kültür ve Sanat (Sami Caner)
Bourne Co. (Beebe Baurne)
The British Council, Istanbul
(Susan Barnes, Leyla Tonguç)
The British Council, London
(Sotwant Gi/1, Simona Marchegiani)
Bülent Erkmen
Bülent Peker
Canal + I mage I nternational (Dominique Brunet)
Catalan Films (Anna Fernandez)
Celluloid Dreams (Pierre Menahem, Maria Perez)
Cem Davran
Cem Ertaş
Prof. Dr. Cem Taylan
China Film Corporation (Wang Ye)

Cinecitta International (Rosanna Santacecca)
Cinema Farever (Mario Sesti)
Cite-Amerique International (Nathalie Roy)
CLT-UFA I nternational (Rupert Raymond)
Cofradis
CRR Konser Salonu (Arda Aydoğan)
Danish Film I nstitute (/nge Merete Nıırregôrd)
Defne Halman
Delta Film (Atıf Yılmaz)
Denk Sinema (/nci-lrfan Demirkol)
Directorate of Film Festivals, lndia (S. Santhanam)
Divan Pastaneleri (Mesut 1/gım)
Dogan Tekeli
Edna Fainaru
Els Films de la Rambla, S.A. (Sergi Do/ade)
Emirates (Nuşin Mısırlı)
Erdogan Cihan
Esat Berksan
Esin Turizm (/sak Ojalvo, Hülya Karademir)
Euro London Films
Exportfılm Bischoff
Ey Prodüksiyon
Farabi Cinema Foundation (Amir Esfandiari)
Fida Film
(Ferruh Doğan Akdi/ek, Murat Akdi/ek, Se/ma Ya/aman)
Film Bureau of Ch ina (Luanguo Zhi)
Film Four International (Mike Runaga/1)
Film Pelski ljolanta Ga/icka)
Les Films d'lci (Catherine Roux)
Les Films des Tournelles (Anne-Dominique Toussaint)
Les Films du Kiosque (Corinne Rasto/1)
Flach Pyramide International (Paul Richer)
Fono Film (Cemal Okan)
Fortissimo Film Sales (Marnix van Wijk)
Fransız Kültür Merkezi, Istanbul
(Philippe Pialoux, Thierry Hugot)
Fuji Film (Mehmet Garan, Cem Sarp)
Gaumont (Usa Leboff)
Gemaci (Yves Grosset)
Gemini Films (Paolo Branco, Sophie Meunier)
German Cinema ljulia Basler, Susanne Reinker)
Good Machine (Diane Spence)
Gönül Dönmez Colin
Greek Film Center (Voula Georgakakou)
Guglielmo Biraghi
Hasan Karacadag
Hong Kong International Film Festival (U Cheuk-to)
Human Rights Watch International Film Festival ljohn
Anderson)
Hüseyin Karabey
lmagica (C/audio Mac Dowe/1)
Imar Film Production (Peter Loehr)
lndrapur Cinematografıca (Sergio Scapagnini)
lnterama (Co/een Higgins)
lntercinema (Raissa Fomina)
lnterfılm (Ivan Maloca)
Işık Film (Hayri Aslan)
Ingiltere Başkonsoloslugu, Istanbul (Peter Hunt)
Ingiltere Büyükelçiligi, Ankara
(Sir David Logon, Hugh Mortimer)
lsrail Başkonsoloslugu Kültür Ataşeligi
Istanbul Menkul Kıymetler Borsası
(Osman Birsen, Arı/ Seren)
james Quandt (Cinematheque Ontario)
jane Balfour Films Ltd. (Yasmine Stafford)
jayne Pilling
Sir John Tooley
Kazım Öz
Konsey Film Yapım ve Pazarlama
Köksal Engür
Kutman Gıda A.Ş. (Cahit Kutman)
Leandro Katz
Lotus Film
MSÜ 1 STM (Prof. Sami Şekeroğlu, Alev ldrisoğlu)
Magyar Film Unio (Annamaria Basa)
Markham & Froggatt Ltd. (Louise Nockles)
The Marmara Istanbul (Deniz Ergin)
Mas Matbaacılık A.Ş. (Lokman Şahin, Cenap Kangöz)
Mavi Film Yapı m Ltd. Şti. (/smail Güneş)
Mavi Filmeilik (Zeki Demirkubuz)
Media Luna (/da Martins, Barbora Mientus)
Medya+
(Erhan Toprakkıran, /rem Kılınç, E/if Kaya Ünal)

Medyavizyon (Aslı-Fatih Oflaz)
Mısr International Films
Mihriban Sandal
Mimeray (Erol Ağakay, Mustafa Göçmen)
M i nistry of Foreign Affairs of France
(Pierre Triapkine, janine Deunf, Martine Boutrolle)
MK2 (Yann Marchet)
MM Produkties (Ei/en jaspers, joost Verhije)
Negative Ltd. (Katerina Ri/ey)
NBC Film (Nuri Bilge Ceylan)
Office Kitano
Ofset Yapımevi (Derya Beşikçi, Sermet To/an)
Orhan Oguz Filmeilik
Ömer Kavur
Özen Film (Mehmet Soyars/an)
Özlem Güngör
Parallax Pictures Ltd. (Pam Marshall)
Parnasse International
Paul Wing
Piano Filmeilik (Uğur Terzioğlu, Fatih Pekmutlu)
Play Time (Charlotte Corigan)
Prasanna Vithanage
Promoshop (Sedat Altun)
Regina Ziegler Filmproduktion
(Tanja Meding, Ron Ho/loway)
Reha Erdem
Reklam-Iş (Mehmet Süzen)
Rıfat Öktem
Roissy Films (Raphae/ Berdugo, Dominique Rayro/es)
Rosa von Praunheim Films
Ross Linder Prod. (Dixie Under)
Sacit Basmacı
The Sales Co. ljoy Wong)
Samarkanda (Berta Gispert)
Satyajit Ray Arehive
Savoy Oteli (Hasan Barut)
Senatar Film Produktion GmbH (Norbert Maas)
SESAM (Kadri Yurdatap)
Sevin Okyay
Sinefekt (Cihan Baydur, Kerem Kurdoğlu)
Singapere Film Festival (Swee Leng)
Le Studio Canal + (Anne Wisniewski)
Sun Fountain Productions (Becky Mertens)
Sungu Çapan
Surf Film (Monica Giannotti)
Swedish Film Institute (Gunnar Almer)
The Swedish Institute (Lars Hedenstedt)
Swiss Film (Francine Brücher)
T&C Film AG (Esther Pfrommer-Brehm)
Taksim Square Hotel (Bengü Altın)
Tarık Akan
Tayfa (Dori Kiss, Güngör Türkömer)
Telewizja Polska S.A. (Barbara Fundalinska)
Theo Angelcpulos Film Productions (Tina Sideris)
Threefold Music (Nikki Carr)
Tipograf (Osman Tülü)
Transfax Film Productions (Yoel Yomtov)
T ransparent Film s (Ed Radtke)
T rusts Film Sal es
Turek Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
(Sema Çubukçu)
Türk Hava Yolları, Taksim Satış Müdürlügü
(Dilek Koç, Aynur Ersoy)
Türkan Şoray
2Qth Century Fox, London
UGC (0/ivier Albov, Laurenfina Lam)
UIP, London
U IP, Türkiye (Mehmet Özduygu)
Umberto Rossi
Umut Sanat Filmeilik Sinemacılık (Yusuf Karabol)
Unifrance Film International (Antoine Khalife)
United Artists ljames Boote, Alison Hayward)
United Film Production (Faruk Aksoy)
Viking Turizm (Simin Koçaş, Nilüfer Özdemir)
Vine International Pictures (Brian Shingles)
Wall Şehir Design (Şenol Yüksel, Besnur Koran)
WB, Türkiye (Haluk Kaplanoğlu)
World Sales Christa Saredi
(Christa Saredi, C/audio Metzger)
World Sales Mohammed Atebbai
Yalçın Boratap
Yekta Kara
Yurdaer Altıntaş

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

19. 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
1 9th International İstanbul Film Festival possible.

KOÇBANK
BAYTUR
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

19. 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 Sponsor
whose generous conrribution has made the
1 9th International İstanbul Film Festival possible.

TURKCELL

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

19. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde destek sağlayan
Bölüm Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank
the Seetion Spansors
for the contribution they have made to the

1 9th International İstanbul Film Festival.

AXE:
Dr. NEJAT F.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

2000 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Basın Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culcure and Ares
would like to thank its
Press Sponsors for providing
complimencary announcements of
the 2000 İstanbul Festivals.

Cumhuriyet

�Milliyet

YENİBİNYIL

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

2000 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 2000 İstanbul Festivals.

lV

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

2000 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz
yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne destek olan
radyo kuruluşlarına ve
Yeni Medya Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank the following radio stations and
New Media Spansors for providing
complimentary announcements of
the 2000 İstanbul Festivals.

AÇIK RADYO
RADIO MYDONOSE
RADIO OXI-GEN FM 95.9
RADYO FOREKS
TRT

SUP-ERQNLIN-E
1

1

tQ;
turkport

•

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

Teşekkür ediyoruz.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı,
2000

İstanbul Festival Dostları'na

teşekkür eder.

Special thanks.

The Istanbul Foundation for

Culture and Arts is grateful

to the

((2000

Friends of

Istanbul Festivals}}.

EdaArduman
AdnanArduman
Nairi Berberyan
Ara Berberyan
Mary Berkmen
Füsun Berkol
Ufuk Bişak
R. Oğuz Bozkurt

K. Murat Cinan
Yankı Çelikkanat
Alunet Dedehayır
M. Alunet Ertegün
Ulviye Etaner
S. Şefık Etaner
Simha Gökay
Vako Gökay
Zühre İndirkaş
Tayfun İndirkaş
Tüli K.amhi
Jak Kamhi
N. Buket Kül
Leyla Pekcan
Burak Pekcan
Dilek Pelister
Erol Pelister
Nursel Poyraz
Tayfun Poyraz
Doğan Tekeli
Fatoş Terzioğlu
Mustafa Terzioğlu
Osman Tokat
M. Elisabeth Turhan
Nural Turhan
Füsun Üstün
Temiz Üstün
Pınar Üstün
A. Cüneyt Yüksel

Sinemada yönetmen, bir anlamda binlerce fotoğrafı
yan yana getirir, onlara canlılık kazandırır:
Durağan kareler, akıp giden hayattan bir kesite
dönüşür.
Tıpkı bizim de binlerce ayrıntıyı yan yana getirip
sürekli kendimizi yenileyerek, tam ve kusursuz bir
hizmet anlayışıyla karşınıza çıkmamız gibi. ..
www. kocbank.com. tr

KOÇBANK
19. Uluslararası istanbul Film Festivali Kurumsal Sponsoru

BAYTUR. kurumsal yapısı, uzman kadrosu.

Baytur
hedeflerini
21.yüzyılın
yapılanmasına
yöneltiyor...

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 yapımızda var"
19

Mayıs

Cad. No:34 Şişli 80220 Istanbul

Tei:(0.212) 21285 05 pbx Telefaks:(0.212) 212 68 17-212 69 32
e-mai:
l baytur@supe ronline.com - www.baytur.com

INTERNATIONAL
�MMII ISTANBUL
FILM FESTIVAL

THE MARMARA HOTELS & RESIDENCES
19. Uluslararası istanbul Film Festivali'nde

Sinemanm Büyülü Dünyasim izleyiciye Aç1yor...

"Küçük karelerden beyaz perdeye yansıyan yaşamlar, olaylar ve insanlar
bize hiç yabancı gelmez. Sadece onlar perdede yaşar biz ise gerçek hayatta."

Yıllardır Uluslararası istanbul Film Festivali'ne kurumsal spansor olarak
veren The Marmara Hotels & Residences, 2000 yılında da The Marmara
The Marmara Manhattan, The Marmara Bodrum, Suadiye Residence ve
Çamlıca Residence ile birlikte aynı görevi üstlenmenin gururunu yaşıyor.

THE MARMARA HOTELS & RESIOENCES

Bring You the Magic of the Silver Screen
At the 19th International istanbul Film Festival...

"The events and characters depicted on the silver screen are no c:tr::ıı7n�>rw:ct�
Though movies may be nothing more than the f/ickerings of
we experience simi/ar events in rea/ life."

A proud spansor of the International istanbul Film Festival for many yea'"'rs,.ı.J. ı
,
The Marmara Hate/s & Residences-namely The Marmara Istanbul,
The Marmara Bodrum, The Marmara Manhattan, the Suadiye and

Çamllca Residenees-are happy to continue this tradition again this year.

�

----

THE

----

MARMARA

HOTELS&
RESIDENCES

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 altı yılda 911 filmi istanbul ile buluşturmaktan gurur duyuyoruz.

j@
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WORLDWIDE�"

Sözünüz= Sözümüz

Sinema ... Yeniden...
Milliyet, 19. Uluslararasi istanbul Film Festivali'nde
yeniden spansor olmaktan gurur duyuyor. ..
Tüm sinemasever/ere iyi seyirler dileriz.

Perdede bizim de ışığımız olsun dedik.

haber,
spor,
fı l m,
dizi,

eğlence

atv

KANALD
Her zaman kalite...

SHOW

TV

SANATlN VE

SANATÇlNlN

Televizyonda ilk'lerin
ve yeniiiiderin öncü kanalı
SHOW TV
ı 9. Uluslararası
Istanbul Film Festivali'ne
ve sinema sanatına
katkıda bulunan
tüm kişi ve kuruluşlara
başarılar diler.
•

SHOW
T.V.

TÜRKiYE'NiN GÖZBEBEGi

YANINDA

Festival kanatları m ız ı n altı nda...

'-

-'

TURKISH

Türk Hava Yolları, bir çok sinemacı ve
festival konuğunu istanbul'a getirerek,

19. 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
www.thy.com
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HEPAO

Bacliguard

HEPA filtre bakteri öldürücü

özelliğinden dolayı,

alerji

yaratan partikülleri (sigara
dumanı), küfü ve bakterileri
imha eder.

Torba yok, emiş gücünde azalma yok,
filtre değişimi yok.
Normal elektrikli süpürgelerin torbaları doldukça emiş gücü azalır. Dyson'da torba yoktur

ve ikili siklon teknolojisi sayesinde emiş gücünde azalma olmayan ilk elektrikli süpürgedir.

2 Y1l Garanti

Dyson Danışma Hattı: (0212) 217 11 60

Genel Distribütör: Hakman Elektronik San. ve Tic. Ltd.

Şti.

Tel:

(0212) 217 ll 60

Fax:

(0212) 272 25 92 e-mail:

hakman @superonline.com

Reklam bütçenizin içinde """''l.'"'"""

bir yıJdız var. Onu doğru yere, sinemaya verin.

izleyicinin reklamınızdan başka

taııQa'I!'IICe tek yer, sinema. izleyici profılinin

düzenli ve doğru olarak ölçüldüğü tek yer,

•·•'ftloıı;.O"'A'•uu•J.U; yüksek gelirli izleyicilerin bir

araya geldiği tek yer, sinema. Reklamıruzın
donanuruyla ulaşacağı tek yer, yine sinema. Türkiye'de

perdeden, nibkemmel bir ses

3. büyük mecra sinema.

Reklamımza yıldız olma fırsatını verin; bize getirin.

Reklam

rezervasyonlariniz için:

(0-212)

325

90 10

19. Uluslararasi Istanbul Film Festivali
•

Çekim ekibinde yer almaktan
gurur duyuyoruz!

istanbul Film Festivali'nde fotokopiler O'nunla çekiliyor!
Mita, fotokopi makinesinde dünyanın tercihi.

BURO MAKINALARI
B ı L G ı
ıl•••ru• ••u•u

Barbaros Bulvarı 133 Balmumcu 80700 iSTANBUL Tel:

O

(212) 275 00 20 Faks:

O

(2 12) 272 84

66

0800 211 40 80

BASAK SiGORTA
•

T.C.

ZiRAAT

BANKASI ORTAKLIGIDIR

•

•

TARIHI YARIMADA'da
Cankurtaran - İstanbul
Tel:(0212) 638 13 70 Faks: (0212) 518 50 60

L.E;�L.E;KL.E:E.
KA.'Pl�A.
BIE.A.KIE..
TELEFONDU, FAKSTI, INTERNET'Ti DERKEN DÜNYANIN
HIZI "SES SINIRI"NA DAYANDI. ILETiŞiMiN YENi
TEKNOLOJiLERLE BiRLiKTE ULAŞTIGI HlZ VE GÜVENLiK
GÖNDERiLERiN VE PAKETLERiN ULAŞTIRILMASINA AYNI
ORANDA YANSIMADI. AKTiF DAGITIM, HAYATIN
GERiSiNDE KALAN VE AKSAYAN BU ALANA YENi ÇÖZÜMLER
GETiRiYOR.

BARKODLU i Z L EME TEKNiKLERiNi VE

INTERNET OLANAKLARINI DA KUL LANARAK DAGITIM
iŞLEMLERiNi HIZLANDIRIYOR, GÜVENLiK KAZANDlRlYOR,
DENETLiYOR. DAGITIM VE TESLiM RAPORLARINI INTERNET
ÜZERiNDEN MÜŞTERiLERiNE SUNUYOR. HER GEÇEN GÜN
HlZlNI VE DAGITIM KALiTESiNi ARTTlRlYOR. BiLiŞiM
TEKNOLOJiSiNi EN ETKiN ŞEKiLDE KULLANARAK
ULUSLARARASI STANDARTLARDA HiZMET VERiYOR.

BiZ TESLİM EDERiZ

HESAP ÖZETLERI

·

KREDI KARTLARI

•

fATURALAR· KATALOGLAR

•

DAVETIYELER

•

DIRECT MAILING

•

I>a.ği�Im
İletişim Hizmetleri A.Ş.

Per pa Ticaret Merkezi B Blok
tel:

Kat: 11 No: 17 42 Okmeydanı

·

SÜRELI YAYlNLAR

Istanbul

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

•

ÖDEMELI ÜRÜN DAGITIMLARI

'lar1m1z1
•

Istanbul

Kültür

ve

Sanat

Vakfi'na da

sunuyor

olmaktan

mutluluk

duyuyoruz.

MEDIA+

PLANNJNG & BUYING SERVICES

41
2. 80670 Maslak istanbul
Tel: (212) 286 05 00 Faks: (212) 276 90 17
Büyükdere Cad. Maslak iş Merkezi No:
Kat

e-mail: media+@bbdomedia.com.tr

zihinsel
h ari talarımız da
bir imge yaralandı
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NİSAN 2000 SAYISI
GAZETE BAYİİ VE
KİTAPÇILARDA
İ S TA N B U L D E R G İ S İ A B O N E F O R M U
Yıllık abone (4 sayı): Yurtiçi: 10.000.000 TL ABD US$85, Avrupa, US$75, kütüphane ve kurumlar: US$100.

Tek sayı bedeli: 2.500.000.-TL Abone bedellerine gönderi ücreti dahildir. 30 Haziran 2000 tarihine kadar geçerlidir.
Adı Soyadı:

. . . . . . .... Abone Başlangıç No:

Adres:

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

Posta Kodu:

Şehir: . . . .

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

. . . . . . . Faks:

.. Ülke: . . . . . . . .

D Abone olmak istiyorum

D Eski sayılardan şunları almak istiyorum

D Adresirne postaJansın

D Elden teslim alacagım

D Yıllık abone ve geçmiş sayılardan istediklerimin toplam bedeli:

(1.

Tel:

. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....e mail :

sayı elimizde kalmamıştır) .

· ······ · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

D Vakıflar Bankası Taksim Şubesi 2022933 rıo'lu hesaba yatırdım, makbuzun fotokopisi ektedir. (Lüıfen dekonıun "açıklama" bölümüne saıın aldıgınız ürünün adını yazınız.)
D 668341 no'lu posta çeki hesabına Tarih Vakfı adına yaurdırn, fotokopisi ektedir.
D Nakit ödüyorum.
D Kredi kartı hesabıma borç kaydediniz.
D Yıllık fiyat aruşını bildirerek aboneligimi kredi kartı hesabımdan her yıl otomatik olarak yenileyiniz.
D Visa

D Master-Euro Card

D Diners Cl u b

Kredi kartı No: L-L-ı--L-L-L��--L-L-L-J_-L-L-L��

Kart Sahibi:

Geçerlilik Tarihi:

Imza: . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

L...L.J L...L.J

Yıldız Sarayı Arabacılar Dairesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş

80700 Istanbul

Tel :

E-Posta: pazarlama@tarihvakfi.org.tr

0212 227 37 33 Faks: 0212 227 37 32
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Dr. NEJAT F.
ECZACIBAŞI

VA K F I

YAYlNLARI

''Kuşaktan Kuşağa"
y eni bir kuşakla daha buluşuy or !
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 'nın yaşam öyküsü

"Kuşaktan Kuşağa"n ı n

i kinci baskısı çıktı. İlk kez

1 982 Eylül'ünde, Eczacıbaşı Topluluğu'nun kırkıncı
yıldönümünde yayımlanan

"Kuşaktan Kuşağa"da

Eczacıbaşı sadece kendi çocukluk, gençlik ve

öğrenim yıllarını, başarılada dolu iş yaşamını ve
topluma yönelik uğraşları n ı değil , yeni Türkiye 'nin
kuruluşunu, siyasal serüvenini, yaşadığı ekonomik
ve sosyal gelişmeleri de anlatıyor.

80 yıllık ömründe Türkiye 'nin yeniden doğuşuna
tanık olan, Hitler'in Almanya'sında öğrenim
gören, Roosevelt iktidarının başlarında
A merika B irleşik Devletleri'nde yaşayan,
Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nde kimya
araştırmaları yapan, Türkiye'nin demokrasiye
geçtiği dönemlerde karma e konomi düzeni
içinde görev alan ilk sanayiciler arasına
katılan Eczacıbaşı 'nın anılarında, her
kuşaktan okuyucuyu i lgilendirecek olaylar,
yorumlar, görüşler ve öneriler yer alıyor.

D:r. Nejat F. ECZAC1B AŞ1

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 'nın

"İzlenimler, Umutlar" ve
"Yeni Bir Türkiye" adlı yapıtlarından

sonra, sınırlı dil güncelleştirmeleri ve
ayrıntılı dizinler eklenerek ikinci kez
basılan

"Kuşaktan Kuşağa",

genç kuşaktan okurlarıyla
kocaklaşmaya hazır. . .

M OZART I N TU R KEY

No:34 Istanbul
012 1 2) 526 40 1 2

Sultanahmet, Yerebatan Cad.
Tel:

0[2 1 2l 527 53 47

Faks:

fonofilm@atlas.net.tr

Ke y i f l i s e y i � l e �

MAlBAACIIC SAN. VE lt. LTD.şTI.

(0.212) 276 34 20

Pbx e-mail:ohan@ihlas.net.tr
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ULUSLARARASI YARIŞMA
INTERNATIONAL COMPETITION
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TÜRKIYE TURKEY

N U RI B I LGE CEYLAN

MAYIS S l Kl NTlSI

1 959 yılında Istanbul'da do�du.
Bogaziçi Üniversitesi Elektrik
Mühendisli�i Bölümü'nden
mezun olduktan sonra MSÜ'de
iki yıl sinema e�itimi gördü.
1 995'te çekti�i ilk kısa metrajlı
filmi "Koza" 48. Cannes Film
Festivali'nde gösterildi. lik uzun
metraj lı filmi "Kasaba" ( 1 997)
pek çok ödül aldı. MAYIS
SlKlNTlSI yönetti�i ikinci
konulu uzun metrajlı fılmdir.

CLOUDS OF MAY

Yönetmen Director: Nuri Bilge Ceylan
Senaryo Screen play: Nuri Bilge Ceylan
Görüntü Yön. Cinemacography: Nuri
Bilge Ceylan Kurgu Editing: Ayhan Ergürsel
Müzik Music:j.S. Bach, Haendel, Schuhert
Oyuncular Cast: M. Emin Ceylan, Muzaffer

Özdemir, Fatma Ceylan, Muhamrned
Zımbaoğlu, M. Emin Toprak, Sadık lnceJu
Yapımcı Producer: Sadık lnceJu Yapı m
Production Co: NBC Film, BIJ{kurt Sok.,
Orgüp Pa/as Apt. , 4314, Cihangir, Istanbul,
TURKEY; Phone: 90 212 249 69 62; Fax:
90 2 I 2 29 3 I O 08 Dünya Hakları Export
Agent: Keriman UIIIIoy, 4, rue du Verthois,
75003 Paris, FRANCE; Phone: 33 I 48 87
36 26; Fax: 33 I 48 87 35 87

Born in Istanbul in

1 959.

He

srudied filmmaking for rwo
years at Mimar Sinan University,
after having graduared from the
Department of ElectricaJ
Engineering ar Boğazaçİ
University. His first shorr film

"Koza 1 Cocoon"

( 1 995), was

screened at the 48rh Cannes
Film FestivaL He also has
received many awards for his
fearure debu r "Kasaba

1 The

( 1 997). CLOUDS OF
MAY ( 1999) is the second
Town"

1999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 I 30'

fearure film he direcred.

Anadolu'nun bu küçük
kasabasında bu Mayıs, sanki eski
yıllara göre daha sıcak, daha
sıkıntılı. Herkes küçük dertleriyle,
sürpriziere kapalı hayadarıyla yine
de huzurlu görünüyor. Ancak bu
huzur, çocukluğunu geçirdiği bu
kasabada bir film çekmeyi kafasına
koymuş olan Muzaffer'in gelişiyle
biraz zedelenir . . . Muzaffer'in
babası Emin, üzerinde hak iddia
ettiği bir arazi parçasını
yetkililerden alabilmek için strateji
geliştirmektedir. 22 yaşındaki
Saffet, arkadaşlarının aksine,
üniversite giriş sınavlarında ikinci
kez başarısız olmuş ve lstanbul'a
gidebilme şansını iyice
kaybetmiştir. Ancak Muzaffer ona
filmde bir rol önerince Saffet'in
keyfi yerine gelir. Muzaffer
akrabalarının sorunlarına karşı
duyarsız ve umarsızdır. Onun tek
derdi filmini gerçekleştirmektir.
Nihayet Muzaffer'in ekibi de
gözükür ve çekime başlamak
isterler. Işte asıl sorunlar o zaman
başlar . . .
•

En Iyi Yönetmen ödüllerini alarak
sürdürdü ve Berlin Film
Festivali'nin yarışmalı bölümünde
Türkiye'yi temsil etti.

province, where the director grew
up, this feature has been awarded
the Golden Orange at the Antalya
Film Festival for Best Director,

• Life in this small Anatolian

town just seems to be hetter and

Best Second Film, and Best Film
Processing. The festival jury even

more suffocating this May than it

created a special prize that was

was in previous years. Nevertheless,
the townspeople, even with their

given to all of the amateur actors
who perform in the film. The film

little worries and monotonous
lives, still look at their lives with a
sense of peaceful satisfaction.

continued to be recognized for its
achievemenrs through the 1 999

However this peaceful satisfaction

prizes for Best Film and Best
Director from Sİ YAD (Turkish

does not comfort everyone.

Film Critics Association) and by

Muzaffer is determined to make a

represenring Turkey at the official

movie here, in the town where he

seetion of the Berlin Film Festival.

grew up, but the town's
complacency threatens his
ptogress . . . Muzaffer' s father, Emin,
is busy trying to work out a
strategy to ger the authorities to
give him a piece of !and he has
claimed. Unlike his friends, 22year-old Saffet has serewed up his
second attempt at the university
exam. His chances of gerring to
Istanbul have now dropped
considerably. Saffet perks up,

MAYIS SlKlNTlSI yönetmen Nuri
Bilge Ceylan'ın ikinci uzun
metrajlı filmi. Yönetmenin
büyüdüğü Çanakkale'nin Yenice
kazasında çekilen film, 1 999
Antalya Film Festivali'nde En Iyi
Yönetmen, En Iyi Ikinci Film, En
Iyi Laboratuar dallarında Altın
Portakal ödülünü kazandı. Festival
jürisi ayrıca filmdeki bütün
amatör oyunculara bir özel ödül
verdi. Film aynı başarıyı SIYAD
(Sinema Yazariari Derneği)
tanitından 1 999'un En Iyi Filmi ve

Yenice sector of the Çanakkale

however, when Muzaffer offers him
a role in his film. Muzaffer shows
very little understanding or
sensitivity for his relatives'
problems. As far as he is concerned,
all that matters is making his film.
The day arrives when Muzaffer and
his crew appear, wanting to start
shooting. And that's when the
trouble starts . . .
CLOUDS OF MA Y is the second
full-length feature film by director
Nuri Bilge Ceylan. Filmed in the
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NORVEÇ-KANADA-DANIMARKA-ISVEÇ NORWA Y-CAN ADA-DENMARK-SWEDEN

N ILS GAUP

Norveç'te do�du. Sinema
Ac 1 LAR Ll• MAN 1
f-.---------------------------------------1 kariyerine oyunculukla başladı.

lık yönetmenlik deneyimini
1 987'de çekilen ve ertesi yıl
yabancı dilde en iyi film dalında
Oscar adayı olan "Ofelas 1 Iz
Sürücü" ile gerçekleştirdi.
AClLAR LIMANI ( 1 999),
yönetmen olarak beşinci
filmidir.

PLUGTEN FRA JANTE
MISERY HARBOUR

Yönetmen Direcror: Ni/s Gaup Senaryo
Screenplay: Sigve Endresen & Kenny Sanders
Görüntü Yön. Cinematography: Eriing
Thurmann-Antkrsen Kurgu Editing: Barrie
Vince Müzik Music:joachim Holbek
Oyuncular Cast: Nikolaj Coster \Va/dau,
Stuart Graham, Anneke von der Lippe, Graham
Greene, Hywel Bennett, Bjorn Floberg, Margot
Finley, Stig Hoffmeyer, Lars Goran Persson,
Mats Helin Yapımcı Producer: Sigve
Endresen, Ulrik Boltj,-gemen, Claes-Göran
Lillieborg & Ken Pittnıan Yapı m
Production Co.: Alliance Viva, Angel Arena,
Motly1 Production, Red Orchre, Triangle Arts
Dünya Hakları Export Agent: United
Artists Films, 1 0 Stephen Mews, London \V 1 P
/ PP, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 333 BB 77;
Fax: 44 1 7 1 333 BB 7B

Born in Norway. He srarred his
film career as an acror. He made
his direcrorial debur in
wirh "Ofelas

1 987

1 Parhfınder",

which was an Academy Award
nominee for best foreign

1 988. MISERY
HARBOUR ( 1 999) is his fifrh
language film in

fearure film as director.

Filmleri

F il mograph y
1 987 Ofe/as Iz Sürücü
1 990 Haaleotı

Haakonsen

1 993 Hodet over Vannet

1 999 1 35 mm. 1

Suyun Üstündeki Ba�
Kutup Yıld ızı

1 995 Tashunga

Renkli Color 1 100'

1 999 Plugten Frajante

Acılar Limanı

Yüzyılın başında Oslo. Içine
kapanık genç Danimarkah yazar
Espen Arnakke, Jenny adında genç
bir kadına aşıktır. Jenny'nin bir
edebiyat eleştirmeniyle ilişkisi
vardır. Bu yüzden, Jenny'yi
etkilemek amacıyla Espen ona son
otobiyografık eserinin taslağını
verir. Romanın kahramanı, tıpkı
Espen gibi, Danimarka'daki Jante
kasabasında epey mutsuz bir
ergenlik çağı geçirdikten sonra,
babasının onu göndermeyi
planladığı demir çelik fabrikasından
kaçar. Özgürlük arayışı içinde,
New Foundland'e giden bir Ingiliz
gemisinin mürettebatına katılır ama
köle muamelesi görmeye başlar.
Daha kötüsü, bir de düşman edinir:
bu, John Wakefıeld adında, eline
geçen her fırsatta Espen'e hayatı
zindan etmeye kararlı sinsi bir
adamdır. Gemi Dead Man's
Point'teki bir fenerin yakınından
geçerken, Espen suya atlar, Acılar
Limanı'nda karaya vurur ve balık
temizleyerek kazandığı yeni bir
hayata başlar. Birlikte çalıştığı
Eva'ya kur yapar; aralarında tam bir
aşk başladığında, Wakefıeld
yeniden ortaya çıkar ve Eva'ya göz
koyar. Espen bir oduncu kampına
kaçar ve orada Jack London
okuyan canayakın bir patronla
tanışır. Ama tabii ki John Wakefıeld
bir kez daha karşısına çıkacaktır. . .
•

lskandinav yazar Aksel
Sandemose'nin ( 1 899- 1 965) yaşamı
ve eserleri üzerine kurulu AClLAR
LIMANI, muhteşem deniz

görüntülerini bir gemici öyküsüyle
destekleyerek, doğanın görkeminin
tadını çıkarıyor. Kamera aracılığıyla,
bir Jack London evrenine, yaşamın
zorlu olduğu, çok sert ve maço bir
dünyaya sürükleniyoruz. Enerji ve
duyarlılık, anılar üstüne
yapılandırılmış bu fılmin iki öncü
kuvveti. Ayrıca, Espen'in
kasabasında öğrendiği ve temelde
"bir şey olduğunu sanmayacaksın"
anlamına gelen normun başka
yerlerde de geçerli olduğunu
öğrenmesini gösteren öykü de
büyüleyici. Oyunculuklar baştan
sona sağlam. Espen rolündeki
yakışıklı aktör Waldau'nun soluk
kesen bir Viking karizması ve
inceliği var; Stuart Graham
oynadığı zalim karakterde belli bir
soğukkanlılık yakalayıp bunu
sonuna kadar koruyor.

nemesis, an insidious characrer
named John Wakefıeld who is
derermined ro make Espen's life
miserable ar every opporruniry. As
the ship passes by a lighrhouse ar
Dead Man's Poinr, Espen jumps
ship, gers washed up ar Misery
Harbour and begins a new life
scaling fısh. When he begins ro
courr Eva, a co-worker, and romance
beckons berween rhem, Wakefıeld
pops up again and makes a play for
Eva. Espen escapes ro a lumber camp
where he meers a friendly boss who
reads Jack London. Su re enough
Wakefıeld shows up again . . .
Based on che acrual life and works of
Scandinavian aurhor Aksel
Sandemose ( 1 899- 1 965), MISERY
HARBOR revels in narure's glories,
marching fabulous sea foocage ro a
bracing sailor's yarn. Through che

• Oslo ar the turn of the century.

camera we emer forcefully i neo a

Espen Arnakke, an ineroverred
young Dane aurhor, is in love wirh
a young woman named Jenny. Jenny

Jack London universe, a very harsh
and macho world, where the living is
rough. Energy and sensibiliry are the

is involved wirh a lirerary criric, so,
hoping ro impress her, Espen asks

consrrucred as reminiscences. The

her ro read the early drafrs of his
laresr aurobiographical work. In the
novel, che proragonist, much !ike
Espen himself, afrer a rather
miserable adolescence in the Danish

rwo spearheads of this film w hi ch is
sroryline is also fascinaring, showing
how Espen gers ro learn that che
norm from his homerown, basically

rown of Janre, runs away from the

saying rhar you aren'r supposed ro
believe you are anyrhing, exisrs in
other places as well. The acring is

iron-works where his farher's

solid rhroughour. Handsome acror

planning ro send him. He joins the

Waldau as Espen has hearr-sropping

crew of a British ship sailing for

Viking charisma and fınesse, Stuart

Newfoundland i n search of freedam
only ro fınd himself rreared !ike a

Graham manages ro keep a certain
nerve ro the cruel characrer he plays

galley slave. Worse, he acqıires a

um il the very end.
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SON DANS

VANAPRASTHAM
V ANAPRASTHAM, THE LAST DANCE
Yönetmen Director: Sbaji Karun
Senaryo Screenplay: Sbaji Karun &
Ragunatb Paleri Görüntü Yön.
Cinemarography: Renato Berla & Sanıosb
Kurgu Editing: Sreekar Prasad
Müzik Music: Zakir Htmain Oyuncular
Cast: Mobanlal, Subasini, Mallanoor
Sivan

Sbankara Marar, Kukku Paramesbwaram,
Venmani Haridas, Venmani Vishnu.,
Kalamarıda/am Gopi, Appukull)' Poduval,
Keezbpatam Kumar Nair Yapımcılar
Producers: Pierre AIIouline & Mobanlal
Yapı m Production Co.: Euro American
Fii1TIJ S.A., 14, boulevard Montmarte, 75009
Paris, FRANCE; Pbone: 33 1 42 46 65 10;
Fax: 33 I 42 46 35 60; Pranavam Arts,
INDIA Dünya Hakları Export Agent:
CLT-UFA International, 45, boulevard Pierre
Frietkn, L-1 543, LUXEMBOURG; Pbone:
352 42 142 1 5 43; Fax: 352 42 142 39 97
1 999 1 35 mm. 1

Renkli Coıor 1 1 1 9'

1 930'1arın sonlarında Güney
Hindistan'da, Keralla. Kunhikuttan,
on yaşındayken dans, pandomim ve
tiyatronun bir karışımı olan en
soylu Kerala sanatı Kathakali'yi
öğrenmek amacıyla uzun ve zorlu
bir çıraklık dönemine adım atar.
On sekiz yaşındayken sevmediği
Savithri'yle evlenmek zorunda
bırakılır. Kızlarının doğumuna
karşın çok mutsuz bir birliktelikleri
vardır. Kunhikuttan gösterileriyle
gitgide daha fazla beğeni toplamaya
başlamıştır; ancak mütevazi yaşamı
yine de oldukça zor koşullar
altında geçmektedir. Derken
yaşamını altüst eden Subhadra'yla
tanışır. Subhadra üst sınıftan biriyle
evli genç bir kadındır; içinde
yaşadığı kapalı dünyada kaybolmuşa
benzemekte ve gerçek ile düşü
ayırt edememektedir. Mahabbarata
destanının kahramanı Arjuna'ya
karşı duyduğu büyük tutku onu
tüketmektedir. Adının yazgısını
belirlediğine inanmaktadır:
Subhadra, Arjuna'nın sevgilisinin
adıdır. Subhadra aşık olur, ama
Kunhikuttan'a değil, onun sahnede
canlandırdığı Arjuna'ya . . .

gibi önceki filmlerinde de alışılmış
olan hüznü taşıyor. "Kutsal kitaba
göre, insan yaşamı çeşitli
dönemlere ayrılmıştır. Bir
öğrencilik, bir de aile yaşamı
dönemlerinden sonra, kişi
'vanaprastham'a geçer, yani
maddiyattan vazgeçmeyi öğrenir . . .
SON DANS kimlik bunalımı, kişilik
ve kişinin toplumda oynadığı rol
üzerine bir film . . . Gerçek ile
gerçek olmayan arasındaki yaşanan
kişilik karmaşası, bu filmin konusu
olan 'sanal' bir aşkın doğmasına yol
açıyor . . . Kathakali'de bir öykü hiç
söze başvurulmadan anlatılır.
Sinema gibi, Kathakali de bir görsel
iletişim sanatıdır. Göz hareketleri,
elierin ve ayakların kullanımı size
kelimelerle söylenmeyen şeyleri
anlatır." - Shaji Karun

Savithri whom he doesn'r love. Their

the sociery . . . This idenriry

Shaji Karun'un aşk öyküsü SOO
yıllık bir geçmişi olan ve Hindistan'ın
Kerala bölgesine özgü danslı bir
oyun olan Kathakali'den esinleniyor.
Renato Berta ile Santoosh Sivan'ın
çarpıcı görüntüleri ve Kerala sanat
dünyasının en ünlü aktörlerinden
biri olan Mohanial'ın oyunculuğuyla
zenginleşen bu film, Karun'un
"Piravi", "Swaham 1 Kendiminki"

union rurns out ro be a very unhappy

confusion berween the real and the

•

she can no longer distinguish berween
realiry and fiction. She is consumed
by the passion she feels for the hero
of the Mahabbarata epic, Arjuna, as
she ttuly believes that her first name
is predestined: Subhadra is the !over
of Arjuna. She falls in love, not with
Kunhikurran, but with the Arjuna
he embodies on srage . . .
Shaji Karun's love srory takes i ts
inspiration from Kathakali , a dance
drama with a 500-year histOry, which
is indigenous ro the Kerala region of
India. The film, which carries the
habitual sadness of Karun's previous
films, " Piravi" and "Swaham 1 My
Own", is enriched with the
phorography of Renaro Berta and
Sanroosh Sivan and remarkable
acting by one of Kerala's finest
acrors, Mohanlal. "According ro our

• Kerala, southern India during the

scriptures, a man' s life is divided

Iate 1 930's. At the age of 1 0,

inro differenr stages. Mter having

Kunhikuttan begins the long and

had a srudenr life and a family life,

difficult apprenriceship of the most

one takes up 'vanaprasrham', or

noble Kerala art form, that of

learning renunciation of material

Kathakali, which is a combination of

arrachmenrs . . . THE LAST DANCE

dance, panromime and thearre. He is

is a film about idenrity crisis, about

barely 1 8 when he is forced ro marry

Man and the role he enacts within

KARUN

1 Ocak 1 952'de Hindistan'da
Quilon'da doğdu. Puna'daki
Sinema ve Televizyon
Enstitüsü'nde öğrenim
gördükten sonra G.
Aravindam'ın sürekli
kameramanı olmuş ve bu güne
kadar 40 filmin görüntü
yönetmenliğini yapmıştır. 1 990
yılında Uluslararası Hawai Film
Festivali'nde, kamera
çalışmalarındaki üstün
başarısından dolayı Eastman
Kodak Odülü'nü kazanmıştır.
1 988'de, oğulları, olağanüstü
hal döneminde bir polis
sorgulaması sırasında öldürülen
bir ailenin yürek darlığı üzerine
odaklanan ilk uzun metrajlı
filmi "Piravi"yi çekmiştir. Bu
film, Istanbul Film Festivali de
dahil, 45 uluslararası film
festivaline seçilmiş ve
aralarında Edinburg
Festivali'nin Charlie Chaplin
Ödülü ve Leearno'nun Gümüş
Leopar'ı da bulunan 3 1 ödül
kazanmıştır. Yönetmen, pek
çok kişi tarafından günümüz
Hint sinemasında Satyajit
Ray'in meşalesini taşıyan kişi
olarak görülmektedir.
Born on ı January ı 952, in
Quilon, India. After studying at
che Cinema and Television
Institute in Puna, he became G.
Aravindam's regular
cinematographer, and to dare
has shot 40 feamre films. As a
uibute to his camera work, he
was awarded che Eastman Kodak
Award for Exeellence in 1 990,
during the Hawaii International
Film Festival. In ı988, he
direcced his first feature,
"Piravi" which focuses on che
anxieties of a family when the
son fails ro return, having been
killed in che course of a police
interrogation during che
Emergency. It was selected for
45 international fescivals
(i ncluding Istanbul) and
received 3 ı awards, amongst
them the Charlie Chaplin Award
at Edinburgh and the Silver
Leopard at Locarno. For many,
he is now seen as Satyajit Ray' s
rorch bearer in conremporary
Indian cinema.

one, despite the birrh of their

unreal gives way ro a 'virtual' love

daughter. While Kunhikuttan gains

srory which is the theme of my

Filmleri

more and more recognition for his

film . . . In Kathakali, a srory is roid

Filmography

performances, his modest life is ofren

without any words. Like cinema,

difficult. But he meets Subhadra,

Kathakali is an art of visual

1 988 Piravi
ı 994 Swabam

who turns his world upside down.

communication. Movemenrs of eyes,

She is a young woman married inro

gesrures of hands and feet, teli you

high society and seems ro be lost

what is not said through words." -

within her closed world, in which

Shaji Karun

Kendiminki

ı 996 Sbam'ı Visi011

Sham'in Görüşü
(documenrary belgesel)
1 999 Va11apraıtbat11 Son Dans

55

ULUSLARARASI YARIŞMA 1 :'\:TER:-\A'l lO:-\AL COMPFITl lON
POLONYA POLAND

JAKUB KOLSKI

B i R POLONYA KÖYÜ N D E N S i N EMAN I N ÖYKÜSÜ

HISTORIA KINA W POPIELA WA CH

THE STORY OF THE CINEMA FROM THE VILLAGE OF POPIELAWY
Yönetmen Direccor: janjakub Kolski
Senaryo Screenplay :Janjakub Kolski
Görüntü Yön. Cinemarography: Krzysztof
Ptak Kurgu Edi ring: Ewa Pakulska Müzik
Music: Zygmunt Konieczny Oyuncular Casr:
Krzysztof Majchrzak, Bartosz Opania, Grazyna
Blecka, Franciszek Pieczka, Michaljasimki,
Toması Krysiak Yapımcı P-roducer:
Kazimierz Rozwalka Yapı m Production
Co.: Figaro Film Productions Ltd. , 00-724
Warsaw, u/. Chelmska. 2 1 , POLAND; Phone:

48 22 841 61 21: Fax: 48 22 635 61 30;
Telewizja Polska SA; Agencja Produkcji
Filmowej; Polska Korporacja Telewizyjna
Cana/ +; Lodzkie Centrum Pilmowe; P-mtwowa
1mtytucja Filmowa "Silesia Film" Dünya
Hakları Exporr Agem: Telewizja Polska
SA, u/. Woronicza 1 7, 00-999 Warsaw,
POLAND; Phone: 48 22 547 81 91; Fax: 48
22 547 75 83
1 998 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 100'

• Atalarının kasabası Popielawy'de
okula giden on yaşındaki şehirli
çocuk Staszek, demirci ailesi
Andrzysziek'lerin tarihini, tuttuğu
günlüğe kaydeder. Ailenin
kurucusu J6zef 1, Edison'dan ve
Lumiere kardeşlerden elli yıl önce,
tahtadan tuhaf bir mekanizma, bir
tür hareketli resim makinesi inşa
etmiştir. Bu makine ona, üstünde
farklı aşamalarında çizimler olan bir
şeridi gösterme olanağı tanımış,
ama bu buluşu hiçbir zaman halkın
önünde sergilenmemiştir: Ocak
1 863 ayaklanmasına katılan Jozef
ölmüş, ancak mekanizma
günümüze kadar korunmuştur.
Şimdi torunlarından, Szustek adıyla
tanınan J6zef VI, onu çalıştırma
hayalleri kurmaktadır. Szustek'in
aynı zamanda en iyi arkadaşı olan
dayısı bir film projeksiyoncusudur;
ama karısı öldüğünden beri nadiren
ayık gezen bir demirci olan babası
J6zef V, oğlunun sapiantısını
anlamamaktadır. Szustek babasına
demirci olmayacağını açıkladığı
zaman öfkeye kapılan adam devasa
tahta düzeneği de, orijinal
çizimlerini de parçalar . . .

sahibiydi. Bu bakımdan Kolski de
filmdeki küçük çocuktu, ve bir
şekilde sinemaya "mahkGm"du.
Sonuçta Kolski, Andryzsek ailesinin
kurmaca öyküsünün kisvesi altında,
geçmişteki ve şimdiye ait olayları ve
karakterleri gözden geçiriyor, ve
onları şiirsel duyarlılığının
prizmasından damıtarak - başta
alçak gönüllü bir şekilde belirttiği
gibi - "hatırlama üzerine bir film"de
anılardaki dünyayı diriltiyor. "Bu,
dünya ile ararndaki kişisel
hesaplaşmalada ilgilenen filmler
halkarndaki son film . . . Ve beşeri
açıdan değerlendirince film, kaos,
korku, karmaşa, anlam ve uyum
için umutsuz arayışlada dolu çağdaş
dünyada, benim doğru tarafta
durduğuma olan inancımı daha da
güçlendirdi." - Jan Jakub Kolski

Yazar-yönetmen Kolski, bu filmde
bizi altmışların başına, sinemaya
tutkun bir çocuğun yaşadığı, kendi
ailesinin köyü olan Popielawy'ye
götürüyor. Kolski burada büyük
ölçüde kendi öyküsünü anlatıyor,
çünkü Kolski'nin babası bir kurgu
operatörü, büyükbabası bir film
yapımcısı, büyükannesi ise Lodz'un
ilk sinema salonlarından birinin

cinema operator, his father J6zef V, a
smith who has been rarely sober si nce
his wife died, doesn't understand his
son's obsession. When Szustek
announces his father that he' s not
going- ro be a smith, the furious man
desrroys the massive wooden

1 956'da Polanya'nın Wroclaw
kentinde dogdu. Senarist,
yönetmen ve kameramandır.
1 976-8 1 arasında TV
Wroclaw'da kameraman
olarak çalıştı. 1 98 1 'den 1 98S'e
kadar Lodz Devlet Sinema
Televizyon ve Tiyatro
Akademisi'nde, TV Kamera ve
Yapım bölümünde ögrenim
gördü. 1 982'den beri, ödüllü
"The World's Most Beautiful
Cave 1 Dünyanın En Güzel
Magarası" ( 1 982) ve "Nice Day
1 Güzel Gün" de ( 1 988) dahil
olmak üzere, yirmiden fazla
kısa konulu film çekti. Konulu
uzun metrajlı filmierindeki
yaratıcılıgıyla birçok ödül
kazandı.
Born in Wroclaw, Poland in
1 956. He is a screen-wrirer,
director and cameraman. During
rhe years 1 976-8 1 he worked ar
TV Wroclaw as a cameraman.
From 1 98 1 ro 1 985 he was a
srudenr ar rhe Lodz Srare
Academy of Film, Television
and Thearre in che TV Camera
and Producrion deparrmenc
Si nce ı 982 he has m ade over
rwenry shorr-subjecr fılms,
included the award-winning,
"The World's Mosr Beauriful
Cave" ( 1 982) and "Nice Day"
( 1 988). He is rhe winner of
many awards for creariviry in his
fearure fılms.

appararus along with the original
drawings . . .
In this film writer-director Kolski
takes us back ro the early sixries, to
his own family village of Popielawy,
where a li etle boy infaruated by
cinema lives. To high extenr Kolski
is teliing the story of himself, for
Kolski's father was an ediring
operator, his grandfather a producer,
and grandmorher the owner of one of
che first movie rhearres in Lodz. Thus
Kolski was just the little boy from
the film, somehow "doomed" for the

• Sraszek, a ren-year-old ciry boy

cinema. Under the pretext of the

who arrends school in Popielawy, the

ficrional story of Andryszek's family,

narive rown of his ancesrors, w ri tes in

Kolski views past and presenr evenrs

a diary where he records the hisrory

and characters that moulded him

of the Andrzyszieks, a family of

through the prism of his poetic

blacksmirhs. Irs founder, J6zef l ,

sensibiliry, and rhus revives the

once constructed a weird wooden

world of memory in -as he modestly

mechanism, a ki nd of maving picture

declares at the beginning- "a film on

machine fifry years before Edison and

remembering". "This is the last film

Lumiere brothers. lt enabled him ro

from the cycle of the films dealing

project bands of drawings in differenr

with my personal sertlemenrs with

phases, bur they were never publicly

the world . . . And in terms of

screened: the 1 863 January uprising

humaniry, THE STORY OF THE

broke our and J6zef died. The

CINEMA reinforced my conviction

mechanism, however, was preserved

that, in the conremporary world of

and now his disranr descendam J6zef

chaos, fear, confusion, desperare

VI, called Szusrek, dreams abour

attempts to search for some sense and

putring it inro operarion. Alrhough

harmony, I am standing at the right

Szusrek' s unde - and best friend - is a

side." - Jan Jakub Kolski

Filmleri
Fil mograph y
1 990 Potato's Fımeral
Patares'in Cenazesi
1 992 Pograhek (TV)
1 993 Magneto (TV)
johmıie the Aquarius
Kova Burcundan Johnnie
1 994 A Miraculous Place
Mucizevi Bir Yer
1 995 The Mmı Who Read
Mmic from Plates
Tabaklardan Müzik
Okuyan Adam
The Swordfrom the
Commander
Kumandanın Kılıcı
1 999 Historia Kina W
Popiela wach
Bir Polonya Köyünden
Sinemanın Öyküsü
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KARMAKARI Ş I K

20 Şubat 1 943'te Lancashire,
Ingiltere'de doğdu. 1 960'da
Sahne Sanatları Kraliyer
Akademisi'nde öğrenim görmek
için burs kazandı. Leatherhead
Repertuar Tiyatrosu'nda sahne
yönetmeni asistanlığı yaptıktan
sonra Camberwell Sanat
Akademisi ile Londra Sinema
Okulu'nda resim ve tasarım
üzerine öğrenimine devam etti.
Birkaç sene tiyatro yönetmeni
ve desinatör olarak çalıştı.
1 97 1 'de yönettiği ilk uzun
metrajlı filmi "Bieak Moments 1
Iç Karartıcı Anlar" ile Chicago
ve Locarno gibi fesrivallerde
ödüller kazandı. Özellikle 90'1ı
yıllarda sinema için yazıp çektiği
filmler onun önemli bir
yönetmen olarak uluslararası bir
şöhrete kavuşmasını sağlamıştır.

TOPSY-TURVY

Yönetmen Director: Mike Ltigh
Senaryo Screeopıay: M ike Ltigh
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: Dick
Pope Kurgu Editing: Robin Sa/es Müzik
Music: Cari DaviJ, from the works of Arthur
Sullivan Oyuncular Cast: jim Broadbent,
· Alfan Corduner, Timothy Spal/, Lesley
Manville, Ron Cook, Wendy Nottingham, Kevin
McKidd, Shirley Henderson, Dorothy Atkimon,
Martin Savage Yapımcı Producer: Simon
Channing-Williams Yapım Production
Co.: Thin Man Films, 9 Greek Street, London
LUV SLE, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 734
73 71; Fax: 44 1 7 1 287 52 28 Dünya
Hakları Export Agent: United Artists
Films, 1 0 Stephen Mews, Lon®n Wl P I PP,
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 333 88 77; Fax:

44 1 7 1 333 88 78

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 160'

• 1 880'1erde Londra. W.S. Gilbert

çabuk sinidenen ama duygusal
açıdan mesafeli bir söz yazarıdır.
Gilbert, güleryüzlü, eğlenceyi seven,
hafif operalada tatmin olmayan ve
daha ciddi çalışmalar yapmak için
yanıp tutuşan besteci Arthur
Sullivan'la birlikte çalışır. Sullivan
bir yaratıcılık krizine tutulmuştur,
Gilbert'ın ise Lucy ile olan evliliği
yıkılmak üzeredir. Her ne kadar o
duygularının karşılığını veremese de,
Lucy kocasını sever. Ayrıca onun
hasta babasıyla da uğraşmak
zorundadır. Gilbert ve Sullivan'ın
popüler komik operaları o güne
kadar hiç başarısızlığa uğramamıştır,
ama basın, son eserleri Prenses
/da'ya kayıtsız kalır. Sullivan daha
ciddi müzik yapmak için işi
bırakmak ister, ne var ki ikisinin de
Savoy Tiyatrosu'nun emprezaryosu
D'Oyly Carre'yle kontratı vardır.
Prenses /da bir fiyasko olur; Carre
onun yerine bir başka oyun ister.
Sullivan, Gilbert'ın bir sonraki
projesini karmakarışık ve inanılmaz
bularak geri çevirir; Gilbert'ın ona
uymak istemesine karşın
aniaşamazlar ve durum çıkmaza
girer. Lucy Gilbert'ı bir Japon sanat
sergisine götürünce, ilham bulan
Gilbert Mikada'yu yazmaya karar
verir. Sullivan birlikte çalışmayı
kabul eder. Uzun provaların
ardından, oyun seyirci karşısına
çıkar ve büyük övgü alır . . .
Oyuncularıyla ortak çalışmasının
sonucunda ortaya çıkardığı ayrıntılı
karakter çalışmalarıyla tanınan
yönetmen Mike Leigh, komik opera
bestecileri W.S. Gilbert ve Arthur

Sullivan'ın biyografisiyle, temposunda
dramatik bir değişikliğe gidiyor.
Filmin büyük bölümü Mikada'nun
sahnelenmesine ayrılmış.
"KARMAKARIŞIK bizim gibi
başkalarını güldürrnek için eziyet
çeken, çırpınan sanatçılar hakkında
bir film. Gilbert ve Su llivan yüz yıl
öncesinin Ingilizce konuşulan
dünyasında müzikal tiyatronun
hakimleriydi. Beni yalnızca
kişilikleri değil, onların ve birlikte
çalıştıkları diğer insanların nasıl
kavgalar edip mücadeleler vererek
böylesine ahenkli, keyifli ve aslında
basit işler çıkarmış oldukları da
büyülemişti. Bu film, onların
dünyasını canlandırmayı, hayata
döndürmeyi deniyor. Ayrıca bana,
burnumuzun ucundaki yeni yüzyıla
doğru yola çıkmadan önce,
omzumun üstünden geriye, hızla
uzaklaşan geçmişe bir göz atma
fırsatı da sunuyor." - Mike Leigh

quir in favor of serious music, bur
rhe rwo are under conrracr ro Savoy
Theatre impresario D'Oyly Carre.
Princess !da flops and Carre needs a
replacemenr. Sullivan rejecrs
Gilberr's nexr idea as ropsy-rurvy
and unbelievable, and alrhough
Gilbert rries ro accommodare him,
rhey cannot agree, and an impasse is
reached. Gilbert is raken by his wife
to a Japanese art exhibirion and is
inspired ro write The Mikado.
Sullivan agrees to collaborare and,

Born in Lancashire, England on
20 February 1943. In 1 960, he
won a scholarship ro study ar the
Royal Academy of Dramaric Arrs.
He was an assistant srage manager
at rhe Learherhead Reperrory
Theane and then went on ro
study ar the Camberwell College
of Art, and the London Film
School of Art and Design. He
worked as a theane direcror and
designer for a number of years.
He made rus fearure film debut in
197 1 with "Bieak Momenrs",
which won awards ar festivals
such as Chicago and Locarno.
Especially in rbe Nineries, he has
written and directed a series of
distincrive features for rhe cinema
that have gained him an
international repurarion as a
leading filmmaker.

afrer lengrhy rehearsals, rhe show
opens to grear acclaim . . .
Nored for inrimare characrer studies
creared in collaborarion wirh his
acrors, director Mike Leigh makes a
dramari c change of pace wirh this
biography of com ic opera compasers
W.S. Gilberr and Arthur Sullivan.
Much of rhe film is devored ro rhe
sraging of The Mikado. "TOPSY

Filmleri

TURVY is a film abour all of us who

Filmography

ı 97 ı Bleak Moments
Iç Karartıcı Anlar
1 972 Hard Labour Zor 1�
1 975 Nuts in May
Mayıs'ta Çılgınlar
1 978 Who's Who Kim Kimdir?
1 980 Grown-Ups Büyükler
1 982 Home Sweet Home
Evim, Tatlı Evim
1 983 Meantime O Sırada
1 984 Four Days injt<ly
Temmuz'da Dört Gün
1 988 High Hopes Büyük Ümitler
1 990 Life is Sweet Hayat Tatlıdır
Naked Çıplak
1 995 Secrets a1ıd Lies
Sırlar ve Yalanlar
1 997 Career Gir/s
Profesyonel Kızlar
1 999 Topsy-Turvy Karmakarışık

• 1 880s, London. W.S. Gilbert is

suffer and srrain to make other

an easily angered bur otherwise

people laugh. Gilbert and Sullivan

emotionally remote lyricisr who

dominared the musical rheatre in the

works in collaborarion wirh

English-speaking world of a hundred

composer Arthur Sullivan, a genial

years ago, and I have always been

and fun-loving sort who feels

fascinared not only by rheir

unsarisfied wriring light operettas

personaliries, bur by rhe way in

and longs ro work w i rh more serious

which they and rheir collaborarors

marerial. While Sullivan is having a

foughr and srruggled to produce

creative crisis, Gilbert is facing a

such harmonious, delighrful and

failing marriage ro Lucy, who loves

profoundly trivial marerial. The film

her husband even if he can't rerurn

is an arrempr ro evoke rheir world,

her affecrions, and musr dea! wirh

and ro bring ir to life. For me, ir is

his ailing father. Alrhough the

also a lasr chance to glance briefly

popular comic operas of Gilbert and

over my shoulder ar rhe quickly

Sullivan have never failed, rheir

receding pasr, before embarking on

laresr, Princess !da, receives a

rhe imminenr journey inro rhe new

lukewarm press. Sullivan wanrs ro

century." - Mike Leigh
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--------------------------------------1 MacDOVVELL

TOQ UE D o OB OE
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---=::.----------------------------------------1
THE CALL OF THE OBOE

Yönetmen Director: C/audio MacDowe/1
Senaryo Screenplay: C/audio MacDowe/1 &
joaquim Assis Görüntü Yön.
Cinematography: Toca Seabra Kurgu
Edi ring: C/audio MacDowe/1 & Snir W'ine
Müzik Music: \'(/agner Tiso Oyuncular
Cast: Paulo Betti, Leticia Vota, Mario Lozano,

Arturo Fleita.s, Graciela Cdnepa Yapımcı
Producer: C/audio MacDowe/1 Yapı m
Producrion Co.: lmdgica ProducoeJ, Rua do
Catete, 3 10, 1006 Rio dejaneiro, BRAZIL;
Phone: 55 21 225 60 866; Fax: 55 21 205
55 58; RioFilme, SkyLight Cinenıa, Quanta,
Ara Film.ı Dünya Hakları Export Agent:
lmdgica ProducoeJ, Rua do Catete, 31 O, I 006
Rio dejaneiro, BRAZIL; Phone: 55 21 225 60
866; Fax: 55 21 205 55 58

1 998 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 120'

• Brezilyalı bir müzisyen olan

Augusto'nun yaşayacak çok az
vakti kalmıştır. Kalan günlerin i
herkesten v e h e r şeyden uzakta,
huzur içinde geçirebileceği sakin
bir yer arar. Yaşamın neredeyse
el ayak çektiği küçük bir köye
varır. Bu rada tek "olay"
cenazelerd i r, onlar da o kadar
alışıldık hale gelmişlerdir ki artık
onlara bile kimse katılmaz.
Çoktan berid i r kapalı olan yerel
sinema salonunun sahibi olan
kuaför Aurora, Augusto'dan eski
sessiz fi lmierin gösterimine
obuasıyla eşlik etmesin i ister.
Augusto bu teklifi kabul edince,
Aurora salonu yeniden açar.
Augusto'nun ebuasının sesi ve
eski melodramların büyüsü, köyü
tekrar yaşama döndürür ve
sakinleri n i değiştirmeye başlar.
Herkes beyazperdede açığa çıkan
bu yeni, bilinmez dünyayla
büyülenmiştir. Genç erkekler
kızların kalbini bir gece önce
perdede gördükleri romantik
tutkunun aynısıyla kazanmaya
çalışır. Telefon operatörü hanım,
Tanrı'yla irtibat kurmayı başarır
ve köylülere onun mesajlarını
aktarır. Herkesin beklentisini
boşa çıkarıp ölmemekte d i renen
saygıdeğer bir yaşlı adam, çevik
bir hareketle yatağından kalkıp
köyün yaşı çoktan geçmiş (ve
tek) fahişesini ziyaret ettiğinde,
adamın ailesi şok geçirir.
Augusto ise gücü hızla
tükenirken son büyük aşkını
yaşamaktadı r . . .

1 946'da Brezilya'da dogdu.
Tiyatroya ve sinemaya oyuncu
olarak başladı. Rio de
Janeira'daki Ulusal Tiyatro
Konservatuarı'nın tiyatro
yönetmenligi bölümünden
mezun oldu. 1 974'te ilk filmi
olan "O Flagrante de Adulteric
1 lgrenç Zina" adındaki kısa
filmi çekti. Bir yıl sonra uzun
metrajlı "Quando As Mulheres
Querem Provas 1 Kadınlar
Kanıt lstediginde"yi, daha
sonra da 1 976'da, aynı
zamanda senaryosunu yazdıgı
"Luz, Cama, Acao! 1 Işık, Yatak,
Aksiyon!"u gerçekleştirdi.
1 983'te, bir belgesel olan "ja
Da Pra Entender / Işte Şimdi
Anlıyoruz"u çekti. Televizyon
için sık sık senarist ve
yönetmen olarak çalışmaktadır.
1 99 1 /92'de San Anton io,
Küba'daki Uluslararası Sinema
ve TV Okulu'nun senaryo
bölümünün başına geçmiştir.
Born in 1 946 in BraziL He

�'-----1 srarred as a rhearer and film
Yürek ı sıtan ve zeka dolu bir film
olan OBUANI N ÇAGRISI, hasta
bir adamın ölü bir köyü yaşama
döndürdüğü ve bir ebuanın
insanlara, kendi yaşamiarına anlam
ve amaç vermenin ancak
kendilerine düştüğünü öğrettiği,
yaşam üstüne büyülü-gerçekçi bir
mesel.

who refuses to die even though
they all await it, is shocked when
the day after the reopening of the
theater the old man spryly rises
visirs the aging, long-past-her
prime (and only) prostitute in the
village. And Augusto himself
experiences his last great love while
his strength drains rapidly . . .

• Augusto, a Brazilian musician,

Heart-warming and witty, THE

doesn't have much time left to live.

CALL OF THE OBOE is a magic

He decides ro fınd a quiet spor far

realistic parable about life and

from everyone and everyrhing

death in which a sick man manages

where he can live out his remai ning

co bring a dead viiiage back to life

days in peace. He arrives in a smail

and an oboe teaches the people that

village where life has alsa almost

they will have co give their own

expired. Funerals are the only

lives meaning and purpose.

"evenrs," something by now so
comman that no one any langer
attends. Aurora, a hairdresser and
the owner of the long-closed local
cinema, asks Augusto to
accompany the projectian of old
silenr fılms on his oboe. When
Augusto acceprs, Aurora opens che
theater once again. The sound of
Augusto's oboe and the magic of
the old melodramas brings the
viiiage back to life and a change
over the inhabitanrs. Everyone is
enrhralled by the new, unknown
world that reveals irself on the
silver screen. Young men begin
trying to capture girls' hearts with
the same romantic passian they saw
on the screen the night before. The
telephone operatar lady manages to
make conract with God and passes
on his messages to the villagers.
The family of a respected citizen,

accor. He graduared in rhearer
direcrion from rhe Thearre's
National Conservacory in Rio de
Janeiro. In 1 974 he shoc his fırsc
film, rhe short "O Flagrame de
Adulrerio 1 Flagram Adulrery".
A year larer he direcred che
fearure film "Quando As
Mulheres Querem Provas 1
When Women Wanr Proof",
followed by "Luz, Cama, Acaoı 1
Lighcs, Bed, Acrion!" in 1 976,
which he also wrore. In 1 983 he
made rhe documenrary "Ja Da
Pra Emender 1 Now W e Can
Gee Ir". He ofren works for
relevision as a wrirer and
direcror, and in 1 9 9 1 192 he
became che head of rhe
department of screenwriting ar
rhe Inrernacional School of
Cinema and TV in San Anronio,
Cuba.
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C HARLES MATTON

REM BRAN DT

Sanat yaşamına ressam olarak
başladı. Çektiği iki kısa tilmin
ardından 1 972 yılında ilk
konulu uzun metrajlı filmini
yön etti.

Yönetmen Direcror: Charles Matıon
Senaryo Screen play: Sylvie Matton
Görüntü Yön. Cinematography: Pierre
D11po11ey Kurgu Editing: François Gidigier
Müzik Music: Nicolas Matton Oyuncular

He scarced his are career as a
paincer. Following rwo shorrs he
made his feacure film debuc in

Cast: Kle�uı Maria Brandauer, Romane

Bohringer, jean Rocheforı, johanna ter Steege,
Caroline van Hortten, Richard Bohringer
Yapımcılar Producers: H11mbert Balsan,
Vibeke \flindelov, Peter van Vogelpoel & Erik
Schut Yapım Production Co.: Ognon
Pictureı; 14, Y!le Montrnartre. 75001 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 40 26 56 08; Fax, 33
1 40 26 02 09; France 2 Cinbna, FRANCE;
Pain Unlimited, Filrnstifirmg Nordrhein
\fleııjalen, WDR, GERMANY; A rglli Film
Produktie, Tros Television, Cobo Fund, THE
NETHERLANDS Dünya Hakları Export
Agent: Flach Pyramide lmernational, 5, rue
Richepame, 75008 Paris, FRANCE; Phone: 33
1 42 96 02 20; Fax: 33 1 40 20 05 5 1

1 972-

Filmleri
Filmography

1999 1 35 mm, 1 Renkli Color 1 103'

• Genç Rembrandt van Rijn
Amsterdam'a gelip ressam olarak
düzenini kurduktan sonra, ışıltılı
Saskia ile evlendi. Adı duyuldukça,
aristokratlara resim yapmasını
öğretmek suretiyle çok geçmeden
kendine büyük bir ev alır. Ancak,
çiftin mutluluğunun ömrü kısa olur,
Saskia oğulları Titus'u doğurduktan
hemen sonra ölür. Yıkılan
Rembrandt teseliiyi önce hizmetçisi
Geertje'nin kollarında, sonra da
ona bir kız doğuran ikinci karısı
Hendrickje'de arar. Rembrandt'ın
eksantrik ve yerleşik değerlere
aykırı bir tavrı ısrarla sürdürmesi,
yeteneğine rağmen, özellikle onun
masraflarını karşılayan seçkin sınıfın
üyelerini ona yabancılaştırır.
Amsterdam'ın büyükleri, vaktiyle
dehasına tezahürat yaptıkları bu
adamı cezalandırmak üzere
harekete geçerler . . .

sosyetenin dışından seçti.
"Rembrandt daha çok bir dahi
olarak tanımlanır. Aslında bir
devrimciydi. O Batı resminin
tarihinde, resmin kendi tanımını
başkalaştı ran, bir tablo ile o tabloya
bakan arasındaki ilişkinin doğasını
değiştiren kişidir. Bu filmin amacı,
çoğu kişinin bilmediği yanlarıyla,
onun öyküsünü anlatmaktır.
Rembrandt sadece
meslekdaşlarının acı ihanetinin
değil, kadınları ve çocukları ondan
önce ölünce birbirini izleyen
insafsız aile trajedilerinin de acısını
çekti. Rembrandt'ın görünür olanı
doymak bilmeden tüketmesi hiç
sona ermedi. Ömür boyu, hayatı
yaladı yuttu. Resmi yaladı yuttu.
Nietzsche'nin, "aleyhteki her şeye
rağmen inşa edilen muazzam bir
eser" tanımının yaşayan bir
örneğiydi." - Charles Matton

punish che man whose genius chey
had once so loudly proclaimed .

_ _

Veteran accor Klaus Maria Brandauer
scars in chis gorgeously phocographed
biopic on che life of 1 6ch cencury
Dutch master Rembrandc van Rijn,
direcced by paincer-curned direccor
Charles Marcon. Told in flashbacks
from che poinc-of-view of che aged
paincer, che film depiccs a grear areise
who brooked no compromise. Famous
by che time he was chirry, Rembrandr
experienced fame and forcune,
bankruptey and personal cragedy.
The fashion of che day was all brighc
colors and a lighr couch. Rembrandr
pursued a differenc vein, working
heavy shadows inco chick whorls of
oil. Indifferenc co propriery, he cook
his women from among his servancs
and found his friends ourside polire
sociery. " Rembrandr is commonly
enough deseribed as a genius. The

Tecrübeli aktör Klaus Maria
Brandauer, 1 6. yüzyılın Hcllandalı
ustası Rembrandt van Rijn'in hayatı
üzerine kurulu olan ve ressamlığın
ardından yönetmenliği deneyen
Charles Matton'un yönettiği bu
harikaiade görüntülenmiş filmin baş
rolünde. Yaşlı ressamın gözünden
geri dönüşlerle anlatılan film, hiçbir
uzlaşmayı kabul etmeyen büyük bir
sanatçıyı resmediyor. Otuz yaşında
üne kavuşan Rembrandt, şöhreti
ve serveti, iflası ve kişisel trajediyi
yaşamıştı. Günün modası, parlak
renkler ve hafif fırça darbeleriydi.
Rembrandt farklı bir yöntem izledi,
kalın yağlıboya sarmaliarına ağır
gölgeler kattı. Adaba kayıtsız
kalarak, kadınlarını hizmetkarları
arasından, dostlarını kibar

• Soon after arriving in Amscerdam

rrurh is rhar he was a revolurionary.

and escablishing his career as a

He was the fi rsr areise co alter che

painter, che young Rembrandc van

very definirion of paincing and co

Rijn marries che radianc Saskia. As

change che nacure of che relarionship

he makes a name for himself, he can

berween a piccure and che person

soon afford co buy a large house by

looking ac i c . . The purpose of rhis

ceaching wealrhy ariscocrars how co

film is rell his scory cogerher wirh

painc. However, che couple's

many other aspecrs of his rale which

happiness is shorr-lived; Saskia dies

most people do not know: Rembrandr

soon afrer bearing cheir son, Ticus.

suffered oor jusr che bi erer rreachery

Crushed, Rembrandc seeks comfon

of his pee rs bu r also a harsh succession

firsr in che arms of his maid Geerrje

of family rragedies, as his women

and chen wirh his second wife

and children predeceased him . Bur

Hendrickje, who gives birch co a

Rembrandc's voracious consumprion

daughcer. In spire of his genius,

of che visible never ceased. All his

Rembrandc's dererminedly eccencric

life, he devoured life. He devoured

and unconformisc behavior alienares

painc. His was a living example of

che very members of che eli ce who

whar Nierzsche deseribed as 'a grand

were paying his bills. The greac and

opus consrrucred againsc all the

che good of Amscerdam see our co

odds'." - Charles Marcon

1 96 7 La pomme ou /'histolre d'rme
histoire
Elma veya Bir Öykünün
Öyküsü
(shorr kısa film)
1 968 Mai 68 ou les violerıces
policieres
68 Mayısı veya Polisiye
Şiddetler
(short kısa film)
1 972 L'ita/ierı des roses
Güllerin ltalyanı
1 976 L'amour esi mı fleuve en
Rmsie - Spermu/a
Aşk Rusya'da Bir ırmaktır
1 988 Doua11es Gümrükler
(co-directOr ortak yönetmen)
(shorr kısa film)
1 993 La lumiere des etoiles mortes
Ölmüş Yıldızların lşıgı
1 999 Remhrandt
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YOUSRY NASRALLAH

M ISI R-FRANSA EGYPT-FRANCE

1 952'de Mısır'da, Kahire'de
do�du. Kahire Üniversitesi'nde
istatistik ve ekonomi ö�renimi
EL MEDINA
gördü. Aynı zamanda da Mısır
1-------i Sinema Enstitüsü'nde sinema
THE TOWN
okudu. 1 980'de sinema
dergilerinde yazmaya başladı ve
aralarında Volker Schlöndorff ile
Yönetmen Director: Yousry Nasrallah
Omar Amiralay'ın da bulundu�u
Senaryo Screenplay: Yousry Nasrallah,
bazı yönetmenlerin asistanlı�ını
Nasser Abdei-Rahmane & Claire Denis
Görüntü Yön. Cinematography: Samir
yaptı. 1 980'1erde Mısır
Babsan Kurgu Editing: Tamer Ezzat
sinemasının yeniden do�uş
Oyuncular Cast: Roshdy Zem, Bassem
döneminin bir başyapıtı kabul
Samra, Mohamed Nagaty, Abla Kamel, Ahmad
edilen ilk filmi "Sarikat sayfeya 1
FouadSelim Yapımcı Producer: Humbert
Yaz Hırsızlıkları"nın ( 1 988)
Balsan Yapım Production Co.: Ognon
yapımcılarından biri olan Yusuf
Pictures, l l , rue Monımartre, 75001 PariJ,
Şahin'le de çalıştı. Ikinci uzun
FRANCE; Phone: 33 7 40 26 56 08; Fax: 33
metrajlı filmi "Marcides 1
I 40 26 02 09; Mısr International, Cairo,
Mersedes"i 1 993 yılında çekti.
EG YPT; La SeptiARTE Dünya Hakları
Ertesi yıl, "Une journee
Export Agent: Flach Pyramide International,
particuliere de cinema 1
5, me Richepanse, 75008 Paris, FRANCE;
Sinemanın Özel Bir Günü" adlı
Phone: 33 I 42 96 02 20; Fax: 33 I 40 20
televizyon programı için "Le
05 5 I
fıgurant 1 Figüran" ve "Un jour
avec Youssef Chahine 1 Yusuf
Şahin'le Bir Gün" adlı iki kısa
metrajlı film çekti. "Sobyan oue
banat 1 Çocuklar ve Peçe"
I 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'
1 995'te Locarno'da En I yi Video
Filmi ödülünü kazandı.

KENT

• Ali, Kahire'li bir bahçıvanın

aktörlük yapan genç ogludur. Bir
gün, Ali ailesini, arkadaşlarını, işin i
v e sevgilisini terk eder ve tek
başına Paris'e gider. Orada burada
birkaç sıradan işte çalıştıktan
sonra, boks dersleri almaya başlar
ve hayatının fırsatını yakalamanın
hayalini kurar. Yetenekli olmasına
karşın, danışıklı dövüşler yapmak
zorunda kaldıgı ve hep yenilmesi
istendigi için boks alanında
geleceğinin olması söz konusu
degildir. Ancak Ali bu duruma baş
kaldırır. Düşmanları öç almak
isterler, onu öldürmeye çalışırlar.
Ali hastanelik olur; uyandığında
hafızasını yitirmiştir. Bir hemşireyle
yaşadıgı platonik aşk Paris'teki
yalnız günlerini ve yabancısı olduğu
bu kentteki bitmek tükenmez
arayışlarını sona erdirir. Paris'te
yaşadıklarından bir tek temel ders
çıkarır: bütün kentler birbirlerinin
eşidir; insanın kendini bulması için,
önce kim oldugunu bilmesi
gerekir . . .
·

Yousry Nasrallah'ın bu son uzun
metrajlı filmi, yüzyılın başında
lskenderiye'de yaşamış olan ünlü
Yunan şairi Konstantin Kavafis'in
bir şiirinden esinlenerek çekilmiş.
Bu şiirden bir alıntı: Diyorsun ki:

çıkış noktası yirmi yıl önce Beyrut'a
yapmış oldugum bir yolculuğa
dayanıyor. O sıralarda benim için
hiçbir şey yolunda gitmiyordu.
Siyasi yoldaşlarım birbirleriyle
savaşıyordu. Hayatımda aşk yoktu.
Her şeyden bunalıyordum.
Lübnan'da iki ay kalmayı
planlamıştım; ancak iç savaş patladı
ve orada dört yıl kaldım. Artık
neresi olursa olsun her yerde
hayatta kalabileceğimi ve yaşadıgım
tüm kentlerin birbirine benzediğini
öğrendim. Kahire'ye dönünce film
çekmeye başladım. Birkaç gün
önce, Claire Denis (KENT filminin
senaryosunun diğer yazarı)
gülümseyerek bana korkunç bir
şey söyledi: "Her zaman filminin
geçmişte yaşadığın duyguları
anlattığını söylüyorsun; ama belki
de bu daha çok geleceğin sezgisi."
Belki. . . " - Yousry Nas rallah

However, his sray in Paris reaches
him one essenrial lesson: all rowns
are alike, which is why, in order to
find yourself, you musr firsr find out
who you are . . .
Yousry Nasrallah's laresr fearure film
is inspired by a poem by Consranrin
Cavafy - rhe grear Greek poer who
lived in Alexandria at the turn of the
century. Here is an exrracr: You say:
"I shall go to other coımtries, other shores.
I shall end upfinding another town,

better than this one, where my every
attempt is condemned in advance, where
my heart is buried iike a dead man. "
You will not find new counrries, you
will not discover new shores. The
rown will follow you . . . "The origin
for this film goes back to a trip I
made to Beirur, over rwenry years

Born in 1 952 in Cairo, Egypt. He
srudied srarisrics and economics
ar rhe University of Cairo. He
concurrenrly srudied fılm ar rhe
Egyprian Film lnsrirure. In 1980,
he srarred wriring for fılm
magazines and was assisranr ro
several fılmmakers, including
Volker Schlöndorff and Omar
Amitalay. He also worked wirh
Youssef Chahine who was,
incidenrally, ro co-produce his
fırst fearure fılm "Sarikar sayfeya 1
Summersaulrs" ( 1988), considered
a major lancimark in rhe
renaissance in Egyprian cinema in
rhe 1980s. His direcred his second
fılm "Marcides 1 Mercedes" in
1 993. The following year, he
made rwo shorr fılms for rhe TV
programme "U ne journee
parriculiere de cinema", "Le
fıguranr" and "U n jour avec
Youssef Chahine". "Sobyan oue
banar 1 Abour rhe Boys, rhe Girls
and rhe Veil" won Locarno Film
Fesrival's video prize in 1 995.

ago. Norhing was working out for
me anymore. My polirical comrades
were fighring amongsr rhemselves.

• Ali , a young actor, is the son of a

My love life was non-exisrenr. I felr

market gardener in Cairo. One day,

suffocared by everyrhing. Originally

Ali abandons his family, friends, his

planned for rwo monrhs, my stay

job and his !over to go to Paris,

rhere, divided by the civil war,

alone. Afrer several small jobs, he

ended up lasting four years. I know

srarrs raking boxing lessons,

now that I could survive anywhere at

dreaming of making it inro the big

all and that all the towns I've known

rime. Despire his ralenr, his career is

are similar to one another. Back in

soon compromised by fighr fixing

Cairo, I srarred making films. A few

Filmography

which means he always has to lose.

days ago, Claire Denis (EL

I 988 Sarikat sayfeya.
Yaz Hırsızlıkları
I 993 Marcides Mersedes
I 994 Utıe journle avec Yomsef
Clıahitıe Yusuf Şahin'le
Bir Gün (TV short kısa film)
U figurant Figüran
(TV short kısa film)
I 995 Sohyan oue bana/
Çocuklar ve Peçe (video)
I 999 El Medina Kent

"Başka ülkelere, başka ktytlara

Bur Ali rebels. His enemies rake

MEDINA' s co-wrirer) said - wirh a

gitmeliyim. Her denememin önceden

revenge, rrying to kill him, and put

smile - a rerrible thing to me: "You

yargtland1ğ1, kalbimin ölü bir adam

him in hospiral, where he awakes an

always say that your film is abour

gibi gömüldüğü bu kentten daha iyi

amnesia. His platonic story wirh a

emotions you've experienced in the

bir kent bulmaliy1m." Yeni ülkeler,

nurse marks the end of his lonely life

pasr, but perhaps ir' s a more like a

yeni kty1lar keşfetmeyeceksin. Bu kent

in Paris, and the endless wandering

premonirion". Perhaps . . . "

hep gelecek peşinden . . . "Bu filmin

through a ciry he doesn 'r belong to.

Yousry Nasrallah

Filmleri
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VASILY PICHUL

E LMASLI G Ö KYÜZÜ

1 96 1 'de Moskova'da doğdu.
1 977- 1 983 yılları arasında
VGIK'de okuduktan sonra
televizyonda çalıştı. 1 986'da
Moskova'daki Gorki Film
Stüdyoları'na katıldı. Buradayken
1 987'de perestroyka dönemini
özetleyen "Malen'kaya Vera 1
Küçük Vera"yı çekti.
Senaryosunu karısı Maria
Khmelik'in yazdığı film Sovyet
izleyicileri cinsel açıksözlülüğüyle
şaşırttı ve oyuncusu Natalia
Negoda'dan bir yıldız yarattı.
Film Rusya'da SO milyonu aşkın
kişi tarafından izlendi ve yerine
göre, yakın dönemin Sovyet
toplumundaki hataları teşhir
eden ya da bağışlayan bir film
olarak yorumlandı. Daha sonra
yönetmen bağımsız olarak "V
gorode Sochi temnye nochi! 1
Karadeniz'de Geceler Ne Kadar
da Karanhktır!"ı ( 1 989)
gerçekleştirdi. Bunu 1 993'te
Sovyet hicivciler lif ile Petrev'un
elinden çıkma klasik bir çalışma,
Altın Buzağı'nın bir versiyonu
olan, eklektik ve iddiali "Mechty
idiota 1 Bir Budalanın Düşleri"
izledi. ELMASLI GÖKYÜZÜ
( 1 998) yönettiği dördüncü
konulu uzun metrajh fılmidir.

SKY IN DIAMONDS

Yönetmen Director: VaJJily Pichul
Senaryo Screenplay: Maria Khmelik
Görüntü Yön. Cinematagraphy: Andrei
Makarov Kurgu Editing: Olga Grinshpun
Oyuncular Cast: Nicolai Fomenko, Angelika
Varum, Alla Sigalova, Valenlin Gaft, Garik
Sukachev, Anna Mikhalkova Yapımcılar
Producers: Sergei Chliyants, RaiJJa Fomina,
0/eg Batagov & Sel11tn Bermtein Yapı m
Production Co.: Inıercinema Art Agency, 1 5
Druzhinnikovskaya, I23242 Moscow,
RUSSIA; Phone: 7 095 255 90 52; Fax: 7
095 255 90 82; Soyuzkino; Parnasse
International, FRANCE Dünya Hakları
Export Agent: Parnasse International, B/vd.
Montparnasse, 75015 Paris, FRANCE; Phone:
33 1 45 49 06 66; Fax: 33 I 45 48 1 9 56

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 I 1 5 '

• 1 960 yılında Moskova'da suç

• An orphan, predestinate to

işlemeye yatkın bir öksüz çocuk
doğar. Adını Anton Çehov
koyarlar, çünkü hem ünlü yazarın
1 00. doğumgününde dünyaya
gözlerini açmıştır, hem de suç
dünyası dışında bir iş tutması na
i lham verir diye umud edilmiştir.
Çehov adına layık olmak için
elinden geleni yapar; 1 3 yaşına
geldiğinde ilk şiirini yazar. Ama
bilimkurgu aşk öyküsü
"Veronika'n ı n Saçının
Galaksisinden Gezginler mi ?"yi
basılı görme arzusunun bir
sonucu olarak, yayımcısını
öldürür. Bu cinayet, Anton'un
boyuna hapse girip çıkmasına ve
sürekli olarak polise, kendi
Yakışıklı Prens'ini bekleyen güzel
Mafya patroniçesine ve Anton'un
sürpriz kurtarıcısı olacak umud
veren şaire bulaşmasına yol açan
bir dizi suçtan ilkidir. Anton'un
yaşamı, kendi kitabından alınmış
gibidir. I ç çamaşırlarıyla hücreden
kaçar, bir banka soygunundaki suç
ortağını hastaneye yollar ve
sonunda kendini, Nina'nın Mafya
çetesine ait bir bavul elmasın
sahibi bulur. Ve Anton'un
yaptıklarının, başkalarına onu
izleme ilhamı vermeyerek gene
de daha değerli bir görevi yerine
getirmeleri kaderde yazılıdır.
Anton'un romanını okuyan, ona
aşık olan ve bu romanı bir
operaya dönüştürerek ona en
büyük saygıyı sunan, zengin bir
ailenin güzel kızı Vika gibi. . .

delinqueney, was born in Moseow
in 1 960. He is ealled Anton
Tehekhov beeause he was born on
rhe hundredrh anniversary of rhe

Born in Moscow in

famous wrirer, and ir was hoped

worked in relevision afrer

rhar ir will inspire him to a eareer
orher rhan in erime. Tehekkov does
his besr ro live up ro his name. B y
rhirreen, h e wr i res h i s fırsr poem.

1 96 1 . He

studying ar VGIK from

1983.

1 977

ro

He joined rhe Gorky Film

Srudios in Moscow in

1986.

Here

he made "Malen'kaya Vera 1 Lirde

Vera" in

1987, a film which came

Bur in his desire to see his seienee

ro epiromise the perestroika
period. The film scripted by his

fıerion love story "Travellers from

wife Maria Khmelik, amazed rhe

rhe Galaxy of Veronika's Hairl" i n

Soviet audiences by irs sexual
frankness and made a srar of i ts

prim, Amon ends u p murdering

acrress Naralia Negoda. The film

his publisher. Ir is rhe fırsr in a

was seen by over 50 million

series of erimes rhar rakes Amon in

people in Russia and variously
inrerperered as exposing or

and out of prison and sees him

candoning all that was wrong i n

rangling eonsranrly wirh rhe

lare-Soviet sociery. La re r he

poliee, a beauriful Mafıa boss

i ndependendy made "V gorode

awairing her Prinee Charming and

Are rhe Nighrs in Black Sea" in

a budding poer who proves to be

Sochi remnye nochi

1 How Dark

1 989 to be followed by the

Amon's unlikely saviour. Amon's

eclecric and challenging "Mechry

life seems ro have been drawn from

( 1 993), a version of The Golden

his own book. He eseapes from his
eel! i n his underpams, rransporrs
his aeeompliee in a bank robbery to
hospiral on a people-earrier and
winds up in possessioo of a suirease
full of diamonds belonging to
N ina' s Mafıa gang. And yer,
Amon's work is desrined to fulfıl a
worrhier mission by inspiring
orhers nor follow in his foorsreps.
Like Vika, a beauriful gir! from a
wealrhy family who reads his novel,
falls in love wirh rhe wrirer and
pays him rhe grearesr rribure by
ruming his novel i mo an opera . . .

idiota 1 Dreams of an ldior"

Calf which is a dassic work by
the Soviet saririsrs lif and Perrov.
SKY IN DIAMONDS is his
fourrh fearure.

Filmleri
Fiimography

1 988 Malenkaya Vera
Küçük Vera
1 989 V Gorode Sochi Temtıye
Nochi!
Karadeniz' de Geceler
Ne Kadar da Karanlıktır!
1 99 3 Mechty 1diota
Bir Budalanın Düşleri
1 999 Sky in Diamonds
Elmaslı Gökyüzü
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T I M ROBBINS

VE BEŞiK SALLANACAK
CRADLE WILL R OCK

Yönetmen Director: Tim Robbim
Senaryo Screen play: Tim Robbinı
Görüntü Yön. Cinematography:jean
Yvtı Escoffier Kurgu Editing: Giraldine
Peroni Müzik Music: David Robbins
Oyuncular Cast: Hank Azaria, john Cusack,
Bill Murray, Vanessa Redgrave, Sman Sarandon,
john Turturro, Emily Watson, Barbara Sukowa,
john Carpenter Yapımcılar Producers: Tim
Robbins, }on Kilik & Lydia Dean Pikher
Yapı m Production Co.: Cradie Productions,
Ine., 27 West 20th St., Ste 307 A, New York,
NY 1001 ı , USA; Phone: ı 2ı2 675 87 27;
Fax: ı 212 675 05 25 Dünya Hakları
Export Agent: UGC International, 2, rue des
Quatre-Fi/s, 75003 Paris, FRANCE; Phone:
33 1 40 29 89 00; Fax: 33 ı 40 29 89 1 0
Kaynak Source: Umut Sanat Filmcilik,
Akasyalı Sok., No: 18, 4. Levent 80650,
Istanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2 325 88
88; Fax: 90 2 1 2 278 32 82
1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 133'

• 1 936'da işçi grevleri ülkede

yayılırken, New York şehri hızla
gelişen Kültürel Devrim'le kıpır
kıpırdır. 21 yaşındaki Orson
Welles ile John Houseman, Marc
Blitzstein'la birlikte, O'nun sınıf
bilinçli müzikali "The Cradie Will
Rock"ın hükümet tarafından
finanse edilen Federal Tiyatro'da
sahnelenmesi üzerinde
çalışmaktadırlar. Federal Tiyatro
yönetmenleriyle çıkan bir
sürtüşme, bütün oyuncu
kadrosunun oyunun sahneleneceği
tiyatrodan 2 1 blok ötedeki bir
sahneye yürümesine yol açar, ve
orada oyuncu hakları yönetmeliği
uyarınca, bütün oyunu seyirciler
arasında oynarlar. Welles'in
oyuncu kadrosundan Aldo Silvano,
Mussolini'yi sadık bir şekilde
destekleyen ailesine karşı tavrını
belirlemeye çalışan, kendini işine
adamış ltalyan bir oyuncudur. Bu
arada, El Duce'nin sabık metresi
Margherita Sarfatti, sanayici para
babası Gray Mathers'la birliktedir.
Mathers'ın karısı Kontes LaGrange
ise Welles'in projesini destekleyen
bir dosttur. O arada, Nelson
Rockefeller tasarım aşamasındaki
Rockefeller Center için bir duvar
resmi yapması amacıyla Meksikalı
komünist ressam Diego Rivera'yı
tutar, ama çok geçmeden bu ikisi
sanat, siyaset ve eldeki iş
konusunda fikir ayrılığına düşüp
takışırlar. William Randolph
Hearst, Marion Davies, Frida
Kahlo ve Olive Stanton da,
sanatçıların ifade özgürlüğü için
çırpındığı 1 930'1ar New York'unun
mozaiğinde yerlerini alırlar . . .

Tim Robbins'in iddialı draması VE
BEŞI K SALLANACAK'ta zemini,
1 930'1ar Amerika'sında sanat ile
siyaset ve aynı zamanda zengin ile
zar zor geçinen arasındaki, yer yer
sallantılı ilişki oluşturuyor. 1 930'1ar,
Iktisadi Bunalım'ın milyonlarca kişiyi
işsiz bıraktığı, zenginlerin
komünistlerle flört ettiği, yoksulların
ekmek kuyruklarında beklediği bir
dönemdi. Gerçek olaylardan aldığı
farklı malzemeyi kullanarak sağlam
bir bütün oluşturan Robbins, çeşitli
sıradışı yaratıcının ve güç sahibi
kişinin yaşamlarını ve hedeflerini
incelerken, bir yandan da öyküsünü
bir avuç küçük yan öyküyle
süslüyor. Geniş yıldız kadrosunun
rollerinden açıkça keyif aldığı
hissedilen fılmde, hem karakterler
hem de 1 930'1ar New York'u çok
canlı bir şekilde hayata geçirilmiş.

loyally supporr Mussolini.
Meanwhile, El Duce's former
misrress, Margherita Sarfatti, is
consorring with indusrrial tycoon
Gray Mathers whose wife, Comtesse
LaGrange, is a friend and supporrer
of Welles' project. Elsewhere,
Nelson Rockefeller has hired
Mexican communist artist Diego
Rivera to ereare a m ural for his
projected Rockefeller Center, but the
rwo are soon locking horns over their
different views on art, politics and
the work at hand. William
Randolph Hearst, Marion Davies,
Frida Kahlo and Ol ive Seanton are
also woven into the tapestry of
1 930's New York where artists
srrive for freedom of expression . .
The sametimes rocky relationship
berween art and politics in America
in the 1 930's -as well as the gulf

• I n 1 936, as labor serikes break

berween the wealthy and the

out throughout the country, New

struggling- sets the stage for Tim

York ciry is alive with a burgeoning

Robbins' ambitious drama

Cu! tura! Revolution. 2 1 -year-old

CRADLE WILL ROCK. The

Orson Welles and John Houseman

1 930s were a decade when the

are working with Marc Bliztstein to

Depression put millions out of

srage the !arter' s class-conscious

work; it was a time when the rich

musical "The Cradie W ili Rock" for

flirred with communists and

the government-funded Federal

fascists, when the poor stood in

Theater. A conflict with Federal

bread lines. Fulling together a

Theater directors forces the entire

variety of threads from actual

cast to march 2 1 blocks from the

events, Robbios examines the lives

theater where the show was to open,

and ambitions of a variety of

to another venue where, in deference

creative mavericks and fıgures of

to Actors Equiry regularions, they

power, while flavoring his tale with

perform the entire show from the

a fıstful of sınaller si de dramas. The

audience. A member of Welles' cast,

large big-name cast clearly relish

Aldo Silvano, is a dedicated actor

their roles, and each chara([er is

from ltaly who is trying to resolve

brought ro vivid life, as is the feel of

his attitudes about his family, who

1 930s New York.

16 Ekim 1 958'de West Covina,
California'da doğdu Folk
şarkıcısı Gil Robbios'in
ogludur. 1 2 yaşında Theatre
for the New City'ye katıldı ve
burada yedi yıl boyunca
sahneye çıktı. Ayrıca lisenin
tiyatro kulübüne de katıldı, ve
bu deneyim ona ilk kez tiyatro
yönetmenliği yapma fırsatı
sundu. Kısa bir süre
Plattsburgh'deki New York
Eyalet Üniversitesi'ne devam
ettikten sonra, UCLA'de
okumak için Los Angeles'a
döndü. Mezun olduktan sonra,
Bereold Brecht ve Alfred Jarry
gibi isiınierin eserlerini
uyariayarak isim yapan avant
garde tiyatro grubu Actors'
Gang'i kurdu. 1 984'te "Toy
Soldiers"ta küçük bir rolle
sinemaya adım attı. Bunu bir
dizi başrol izledi ve Altman'ın
"The Player 1 Oytincu"suyla
1 992 Cannes Film Festivali'nde
"En Iyi Erkek Oyuncu"
ödülünü aldı. Aynı yıl, belgesel
komedi "Bob Roberts"ı yazıp
yönetti, ayrıca fılmin başrolünde
oynadı ve müzikleri icra etti.
Şimdiye kadarki en çok övgü
alan projesi, 1 995 tarihli "Dead
Man Walking" oldu. Bu film,
ona En Iyi Yönetmen dalında
bir Oscar adaylıgı getirdi.
Oyunculuktan üç yıl uzak
kaldıktan sonra, 1 997 tarihli
komedi "Nothing to Lose" ile
beyazperdeye döndü ve ilk
olarak 1 999 Cannes Film
Festivali'nde gösterilen, üçüncü
yönetmenlik denemesi VE
BEŞIK SALLANACAK
üzerinde çalışmaya başladı.
Born on 16 Ocrober 1 958 in
Wesr Covina, California. He is
the son of folk singer Gil
Robbins. At the age of 12 he
joined the Thearre for the New
City, remaining a member for the
next seven years; he also joined
his high-school d rama club, an
experience which afforded him
his fırst opporrunities to direct
for the srage. After briefly
attending the State University of
New York at Plartsburgh, he
relocated to Los Angeles to study
ar UCLA. Mrer graduating, he
formed the Actor's Gang, an
avant-garde theater troupe nored
for producrions of works by the
li kes of Bertolr Breche and Alfred
Jarry. In ı984 he made his film
debut with a bit part in the
feature "Toy Soldiers". A series of
srarring roles followed before
Altman's "The Player" won him
"Best Actor" honors at the 1 992
Cannes Film Festival. That same
year, he wrore, direcred, starred
and performed the music in "Bob
Roberrs". His most acclaimed
project to dare is ı 995's "Dead
Man Walking" which earned him
an Oscar nominarion for "Best
Director". After a three-year
hiatus from acring, he rerurned to
the screen in ı 997 w ith the
comedy "Norhing to Lose" and
srarred ro work on his third
directarial project, CRADLE
WILL ROCK.
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RAOUL RUIZ

YEN i DEN BULUNAN ZAMAN

25 Temmuz 1 94 l 'de Şili'de,
Puerto Montt'da dogdu. Önce
oyunlar yazdı, sonradan Şili
sinemasının liderlerinden biri
oldu. Sinema danışmanı oldugu
Pinochet'ye karşı gerçekleştirilen
darbenin ardından Paris' e gitti.
1 960'1ı yıllarda başlayan başarılı
meslek yaşamında 30'u aşkın
film yöneteL "Trois erisees
tigres 1 Üç Üzgün Kaplan"
( 1 968) ona Locarno Film
Festivali'nde bir ödül kazandırdı.

LE TEMPS RETROUVE
TIME REGAINED
Yönetmen Director: RllfJul Ruiz Senaryo
Screenplay: Gilleı Taurand & Raoul Ruiz,
based on ıhe novel "Le Temps Retrouvl" by Marr:el
Proust Görüntü Yön. Cinemaıography:
Ricardo Aronovich Kurgu Editing: Denise de
Casabianca Müzik Music: jorge Arriagada
Oyuncular Cası: Catherine Deneuve, Vincent
Perez, Em11ıanuelle Beart,john Malkovich, Pascal
Greggory, Marie-France Pisier, Chiara
Mastroianni Yapımcı Producer: Paulo
Branco Yapı m Producıion Co.: Gemini
Fib11S, 73, rue Sainı Denis, 75001 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 40 39 03 75; Fax: 33 1
42 33 12 13; B/u Cinmıatografica, R011ıa,
ITALY Dünya Hakları Export Agenı:
President Fii111S, 2 rue Lord Byron, 7 5008 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 45 62 82 22; Fax: 33 1
45 63 40 56 Kaynak Source: Umut Sanat
Filmcilik, Akasyalı Sok., No: 18, 4. Levent
80650, İstanbul, TURKEY; Phone: 90 212 325
88 88; Fax: 90 212 278 32 82
1999 1 35 mm. 1

Born on 25 July 1 94 1 , in Puerro
Monrr, Chile. He srarred by
wriring plays and larer became
one of rhe leaders of rhe Chilean
cinema. He moved ro Paris afrer
rhe milirary coup againsr Pinocher
for whom he acred as cinema
ad vi sor. He direcred more rhan
30 films in a prosperous career
which srarred in 1 960. "Trois
rrisres rigres 1 Three Sad Tigers"
( 1 968) won him a prize in
Locarno Film Festival.

Renkli Color 1 158'

• 1 922. Mareel Proust ölüm
döşeginde fotograflara bakarak
yaşamını anımsar. Ama gerçek
karakterler, romanlarının kurmaca
karakterlerine karışır, ve yavaş
yavaş, kurmaca olan, gerçek olana
baskın çıkar. Yaşamının tek anlamı,
yapıtlarının gerçekliğinde
yatmaktadır ve yapıtları gözlerinin
önünden akar gider. Rue
Hamelin'deki küçük apartman
dairesindeki kendi kendine yeterli
dünyasında canlanan ve bir
stereoskop projeksiyon gibi
odasının duvarına vuran anılarındaki
insanlar, kendi edebi karakterleridir.
Çocukluğunun mutlu günleri ve
yitirilmiş cennetleri, toplumsal ve
edebi yaşamının daha yakınlardaki
anılarıyla nöbetieşe izlenir. Savaşın,
Paris sosyetesinden küçük
çevrelerin bakış açısıyla yakından
gözlenen dramı, muazzam bir
toplumsal komediye dönüşür.
Alacakaranlıgın zayıf ışığında, savaş
sonrası toplumunun alacağı biçimin
hayali ufka vurur . . .

birleştirmek. Böylesine göz
korkutucu bir proje için 1 58
dakikalık süre aslında hiç de uzun
sayılmaz. Ölüm ve çöküş, insan
varlığının kısa zamanda yokolup
gidişi ve zaman ile uzam arasındaki
ilişkiler, Mareel Proust'un yapıtlarını
her ayrıntısıyla yansıtan fılmde ele
alınan bellibaşlı temalardan bazıları.
Proust'u beyazperdeye getirmek
hiç de kolay iş değil tabii ki; başka
yetenekli yönetmenler de daha
önce onun yapıtlarını pek başarılı
olamadan uyarlamaya çalışmıştı.
Ruiz'in gerçeküstü tarza olan doğal
eğilimi, bu bağlamda ona her
zamankinden daha yararlı oluyor.
Sinemacı (senarist Gilles Taurand'ın
da çok büyük katkısıyla) ile
malzemenin birbirine uyumu isabetli;
hayranlık uyandırıcı oyuncu kadrosu
da beklentilere sekte vurmuyor.

Şili doğumlu, Paris'te yaşayan Raul
Ruiz'in iddialı bir projesi olan bu
psikolojik dram, Mareel Proust'un
ünlü klasiği Geçmiş Zamanm lzinde'yi,
iç monologlarına ve bilinç akışına
sadık kalarak beyazperdeye
getiriyor. Epik romanın altıncı ve
sonuncu cildi olan "Yeniden
Bulunan Zaman", ondan önce
gelenleri özetleyen ve sonuca
bağlayan cilttir; Ruiz'in emeli de,
Proust'un anıtsal yapıtının tema ve
karakterlerini tek bir film de

ficrion wins out over realiry. His

which reflects the works of Mareel

life's only sense lıes in the reality of

Prousr in every deraiL Bringing

closely examined from the viewpoint
of the smail circles of Paris sociery, is
transformed into a vast social
comedy. In the spreading rwilight,
the shape of post-war sociery looms
on che horizon . . .
An ambirious project ofChile-born,
Paris-based Raul Rwz, this
psychological drama brings to the
screen the famous dassic of Mareel
Prousr, Remembrance of Things Past,
wirh fideliry ro irs imerior
monologues and srreams of
consciousness. "Time Regained," the
sixth and fina! volume of the epic
novel, is the one that recapirulares
and resolves all that has come before,
and it is Ruiz's aspirarion ro
synthesize the rhemes and characters
of Prousr's monumemal work in a
si ngle film. I n the face of such a
dauming prospect, a running rime of

• 1 922. On his deachbed, Mareel

1 5 8 minures is really no rime ar alL

Proust is looking through photos,

Death and decadence, the evanescence

remembering rus life. But the real

of human existence, and the relarions

characters mingle with the fictional

between space and rime are some of

ones from his novels. And gradually,

the main themes explored in the film,

his work, and his work srreams

Prousr to the screen is no mean feat

before his eyes. His lıterary characters

and other talented directors have tried

people his memories, !ike a

to adapt rus work before wirhour

stereoscope projenion on the wall of

much success. Ruiz's propensiry for

his room, coming to life in the self

surrealisric touches serves him better

conrained world of his smail

than usual in this comexr. The

aparrmenr on the Rue Hamelin. The

march of filmmaker (w ith

happy days and lost paradises of his

tremendous help by scriprwrirer

childhood alternate with the more

Gilles Taurand) and material is

recent memories of his social and

felicirous, and irs prospecrs are not

literary life. The drama of the war,

diminished by an impressive casr.

Ö nemli Filmleri
Selecıed Filmography

1 960 La maletle Çanta
1 964 Le retour Dönüş
1 967 Le tango Tango
1 968 Trois Iristes tigres
Üç Üzgün Kaplan
1 970 La colo11.ie pinitetzciere
Cezalı Koloni
1 973 La petile colombe blanche
Küçük Beyaz Güvercin
1 974 Dialogues d'exills
Sürgünlerin Söyleşisi
1 979 L'hypothese du tableau voll
Çalınmış Tablonun Savı
1 982 ClaHijication des plmıtes
Bitkilerin Sınıflandırılması
1 983 Berenice
1 984 Dans u1ı 1niroir Bir Aynada
Voyage autour d'tnıe tnaitı
Bir Elin Etrafında Seyahat
1 985 l\1anoel dans N/e des
merveil/es
Manuel Harikalar Adasında
Rigime sans pain
Ekmeksiz Diyet
1 986 Lı tnimoire des apparetıces
Görüntülerin Anıları
L'fle au tresor Defıne Adası
Richard lll
1 987 La chouette a·veugle
Kör Baykuş
1 988 Tous /es mages sont des
horloges
Bütün Bulutlar Duvar
Saatidir
1 989 The Golden Bast
Altın Gemi
1 992 L'oeil qui metzt Yalancı Göz
1 994 Fado majeur et mineur
1 996 Trois vies et u.tı seut mort
Üç Yaşam ve Tek Bir Ölüm
1 999 Le temps retrouve
Yeniden Bulunan Zaman

63 ULUSLARARASI YARIŞMA 1 :'\ 1 1 1{:'\.\ 1 10:'\.-\1. < 0\I PI 1 1 1 10:'\
MACARISTAN-FRANSA-BELÇIKA-SLOVAKYA HU GARY -FRANCE-BELGIUM-SLOV A K l A

GÖZDE N I RAK B i R KIŞ

EGY TEL AZ ISTEN HATA MÖG ÖTT
ONE WINTER IN THE BACK OF BEYOND
Yönetmen Direcror: Can Togay
Senaryo Screenplay: Can Togay
Görüntü Yön. Cinemarography: Gabar
Balog & Sandar Kardos Kurgu Editing:
Agner Ostoros & Marie-France Poulizac Müzik
Music:janos Masik Oyuncular Cast:
Matej Matejka, David Szabo, Karoly Eperjer,
Florence Pernel, Aniko Liszt<r, Ju/i Baui
Yapımcılar Producers: Kalman Balogh,
Peter Barbalics, jean-Paul de Kiss, Nicolas
Meyer, Laszlo Sipos Yapı m Production Co.:
Magic Media, 47eme Paralel/e, Magellaıı
Production, Magyar Televizi6, RTBF, Ne/ka
Films Dünya Hakları Export Agenr:
Magyar FilmuniO, Budapert, Varasligeti fasor
38, 1068, HUNGARY; Phone: 36 I 3 5 1 7 7
60; Fax: 36 1 352 67 3 4

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 108'

• Okul çağında iki sinema

düşkünü olan Ladu ve Radi, kuş
uçmaz kervan geçmez bir yerde,
çok küçük bir Macar köyünde
yaşarlar; hatta köyleri o kadar
küçük ve öylesine gözden ıraktır
ki, sakinleri oranın "Tanrı'nın
berisinde" olduğunu söylerler. Iyi
arkadaş olan Ladu ve Radi, bütün
vakitlerini birlikte geçirirler.
Kırlarda gezinirler, aşağıdaki
otoyoldan geçen kamyonları
seyrederler, en önemlisi de,
beraber sinemaya giderler.
lstisnasız olarak her hafta, Ladu
ve Radi kasabanın tek sinema
salonunda yeni filmin gösterime
girmesini, ve bunun için
motosikletli kuryenin filmi
getirmesini sabırsızlıkla beklerler.
Ancak bir gün, kötü haber ulaşır:
Filmleri merkezden dağlık bölgeye
dağıtan motorcu bir kazada
ölmüştür ve bu durum, şimdilik
köye yeni film gelmeyecek
demektir. Kış geldiğinde, Ladu
duruma el koyar; sinema
salonunda bazı eski makaralar
bulur, ve barcının karısı Una'nın
yardımıyla, "Potemkin Zırhlısı",
"Doktor Caligari'nin Odası" ve
"Harp Esirleri" gibi klasik filmierin
parçalarını biraraya getirerek yeni
bir öykü ortaya çıkarır. Karla
kaplı, dünyayla bağlantısı kesik bir
köyde, insanlar hayal dünyasına
dalarlar. Ladu'nun olağanüstü
kolajı, köylüler üzerinde derin bir
etki yaratır; çoğu, yaşamlarını
dramatik bir şekilde yeniden
değerlendirmeye başlar. Bir

gösterim sırasında seyirciler
öylesine duygulanır ki köyün
yozlaşmış belediye başkanı ile
parti başkanının isteklerine karşı
çıkarlar. Bu arada oduncu Siniak,
çocukluk aşkı Una'nın yakınında
olmak için fı rsat kollamaktadır.
Heyecanlı öyküleri seven
Ladu'nun burnuna, trajedi kokusu
gelir . . .

has died i n an accident, which
means no more movies for the rime
being. When wi nter comes, Ladu
rakes matters inro his own hands;
he finds several old reels of fi lm i n
a storage area a t the rhearer, and
wir h the help of barkeeper's w i fe
Li na, parches togerher a new story
from bi ts and pieces of a srack of
screen classics, including
"Bartleship Poremkin", "The

Macaristan'da Komünizm'in
çöküşü ve filmierin insanların
yaşamını değiştirme gücü, Türk
asıllı Macar yönetmen Can
Togay'ın bu sevecen dramının
arka perdesini oluşturuyor. Film
ilk kez 1 999 Macar Film Haftası
Festivali'nde gösterildi ve büyük
ilgi gördü.

Cabinet of Dr. Caligari" and "La
Grande Illusion". In a snow-bond
village, cut off the rest of the
world, people plunge i mo a
dreamworld. Ladu's remarkable
collage of i mages has a profound
effecr on the townspeople; several
find rhemselves dramatically
reassessing rheir lives, and che
audience ar one screen i ng is so

• Ladu and Radi are rwo school

moved

age fi lm buffs living in a tiny

village's corrupt mayor and patty

Hungarian village, in the middle of

boss. Meanwhile Siniak, the

as

to defy the bidd i ng of the

nowhere - so smail and remote, as

woodcutter, is looking a dıance to

the Joeals ! i ke to say, ir' s "behind

be near his chi ldhood love, Lina.

God's back." Good friends, they

Ladu, who li kes exciring stories,

spend all rheir rime togerher. They

smells a rragedy . . .

CAN TOGAY
Türk bir anne babanın o�lu
olarak Budapeşte'de, 1 955
yılında do�du. Leipzig'te büyüdü.
14 yaşında "Genç Dünya
Tiyatrosu"na katıldı. 1 969'da
ailesiyle birlikte Macaristan'a
döndü. 1 973'te Budapeşte
Sinema ve Tiyatro
Akademisi'nde oyunculuk
e�itimi görmeye başladı. Daha
sonra Felsefe, Filoloji ve Dilbilim
okumaya karar verdi. Sinema
oyunculu�una başladıktan sonra,
bu kez de aynı akademinin
Yönetmenlik Bölümü'ne devam
etti. Zeltan Fabri'nin yanında
e�itim gördü. Pal Sandcr'un
asistanlı�ını yaptı. Birkaç kısa ve
belgesel film senaryosu
yazmanın yanısıra, sinema
oyunculu�unu sürdürdü ve
Werner Schröter'in
"Malina"sıyla ( 1 990) uluslararası
başarı kazandı. Erden Kıral'ın
"Mavi Sürgün" filminde
Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir'i
canlandırdı. Cannes Film
Festivali'ne de davet edilen "A
Nyaral6 1 Tatilci" ( 1 992),
yönetti�i ilk konulu uzun
metrajlı fılmdi. Bunu yedi yıllık
bir aradan sonra GÖZDEN
IRAK BIR KIŞ izledi.
Born in 1955 in Bucharesr ro
Turkish parents. He was raised in
Leipzig. He joined the "Thearre
of the Young World" when was
1 4 . In 1 969 he returned with his
family ro Hungary and ro study
acting in the Budapest Academy
of Film and Theatre in 1 973. He
larer decided ro study
philosophy, philology and
linguisrics. He srarred ro act in
fılms and this rime he atrended
directing courses ar the same
academy where he srudied wirh
Zolran Fabri. He worked as
assistant ro Pal Sandor. Aparr
from be ing rhe aurhor of several
shorr fılms and documemaries, he
also continued ro work as an acror
and won international fame by
Werner Schrörer's "Mali na". He
played Cevar Şakir, the
Fisherman of Halicarnassus in
"Mavi Sürgün 1 Blue Exile" by
Erden Kıral. "A Nyaral6 /
Summer Guesr" ( 1 992) which
has been invired ro rhe Cannes
Film Festival, was the fırsr full
Jengrh fearure film he direcred.
He followed ir seven years larer
wirh ONE WINTER IN THE
BACK OF BEYOND.

roam the counrryside, they warch
the rrucks on the lower highway

The fal l of Communism in

pass by, and what is most

Hungary and the power of the

imporranr, they go to movies

movies to change people's lives

togerher. Each and every week,

provide che backdrop for this

Ladu and Radi eagerly awair the

compassionare drama from

arrival of the laresr attraction at the

Hungarian-Turkish director Can

town's only movie house, which

Togay, which received irs premiere

comes into town via a motorcycle

at the 1 999 Hungarian Film Week

delivery man. One week, however,

Festival to critica[ acclaim.

Filmleri

the boys ger the bad news: the

Filmography

motorise who delivers the films

1 992 A Nyara/6 Tatilci
1 999 Egy tl/ az isten hata mögött

from the center to the mounrains

Gözden Irak Bir Kış

SANATLAR VE S i N EMA
ARTS AND THE MOVIES
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Katkıları için
DHL WORLDWI DE EXPRESS'e
teşekkür ederiz.
W e would like ro rhank
DHL WORLDWIDE E XP RESS
for spansoring this secrion.
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INGILTERE-TÜRKIYE UNITED K l GDOM-TURKEY

M I C K CSAKY

MOZART TÜ RKiYE'DE

1 97 1 'de Londra'daki Royal
College of Art'ın Sinema ve
Televizyon Okulu'ndan
ayrıldıktan sonra, ço�unlukla
televizyon için olmak üzere,
SOO'den fazla filmin
prodüktörlü�ünü ve
yönetmenli�ini yapmıştır.
Yapımiarının ço�unlu�u
uluslararası ödüller kazanmış,
dünyanın her yerinde
gösterime girmiştir. Opera
alanındaki son yapımiarından
biri olan "Piacido Domingo, A
Musical Life" adlı 90 dakikalık
filmi, uluslararası çapta ünlü bu
tenorun biyografik öyküsünü
konu alır. Csaky, her yıl
Ingiltere'deki yayıncılar ve
uluslararası sinema ve
televizyon pazarları için
1 00'den fazla program üreten,
ba�ımsız film ve televizyon
prodüksiyon şirketi
Antelope'un yönericisi ve
yararıcı direktörüdür.

MOZART IN TURKEY
Yönetmen Director: Mick Csdky Opera
Yön. Opera Director: Elijah Moshimky
Görüntü Yön. Cinematography: Robert
Alazraki Kurgu Ecliting: Tom Schwalrn
Müzik Music: IV. A. Mozart Oyuncular
Cast: Ye/da Kodal/ı, Paul Groves, Desirlt

Rancatort, Lynton Atkimon, Peıer Rost, Oliver
Tobias Yönetici Yapımcılar Executive
Producers: Mick Cıdky, Sirjohn Tooley, Melih
Fert/i, OBE & Peıer Maniura Yapı m
Production Co.: Antelope; BBC, UNITED
KINGDOM; Istanbul Foundation for Culture
and Am, TURKEY Dünya Hakları Export
Agent (except Turkey): Antelope, 29B
Montague Stmt, London WC/B 5BH, UNITED
KINGDOM; Phone: 44 1 7 1 209 00 99; Fax:
44 1 7 1 209 00 98 Türkiye Hakları
Turkey llights: Istanbul Foundation for Culture
and Am, lstiklal Cad, o: 146, Luvr Apt.,
80070 Beyoglu, Istanbul, TURKEY; Phone: 90
212 293 3 1 33; Fax: 90 212 249 77 7 1
1 999 1 3 5

mm.

lllliiıliiıiıiiı;...

1 Renkli Color 1 90'

• Yapımcıları arasında Istanbul

• Istanbul Foundation for Culrure

Kültür ve Sanat Vakfı'nın da
bulunduğu bu yarı-belgesel,
Mozart'ın "Die Entführung aus
dem Serail 1 Saraydan Kız
Kaçırma" adlı operasının dünyaca
ünlü müzisyenlerce Istanbul'da
Topkapı Sarayı'nın Harem
Dairesi'nde sahnelenişini konu
almaktadır. Film bir belgesel
tarzında başlar. Orkestra şefi Sir
Charles Mackerras, Paul Groves
ve Türk soprano Yelda Kodallı'yla
birlikte filmin ses kayıtlarının
provasını yapar. Opera
yönetmeni Moshinsky ise Topkapı
Sarayı'nın Harem Dairesi'nde
filmin provalarını yönetmektedir.
Olay örgüsünün can alıcı
noktalarını kadroya izah eder.
Çok geçmeden, operanın öyküsü
ön plana çıkar. Film artık belgesel
havasından kurtulmuştur.
Izleyiciler giderek operanın
öyküsüne kendilerini kaptırdıkça,
film dramatik kimliğini kazanır...
Olay Harem'de tutsak olan güzel
lspanyol hanımefendisi
Konstanze'nin peşinde olan Selim
Paşa'nın sarayında geçer. Öyküde
bir ikilem vardır: güçlü Paşa güzel
Konstanze'ye istediği gibi sahip mi
olacak, yoksa onu kurtarmaya
gelen sevgilisi Belmonte'yle
gitmesine izin mi verecektir?
Paşa'nın, genç Belmonte'nin
gerçek kimliğini öğrenmesiyle bu
ikilemde gerilim artar. Zira,
Belmonte, yıllar önce Paşa'nın
sarayına saldırıp tüm ailesini
öldüren baş düşmanının
oğludur . . .

and Arts co-produced this semi
documentary abouc so me of che
world's finesr musicians sraging

Bu film Başbakanlık Tanıtma Fonu ve
Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın
de�erli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Mozarr's opera "Die Entführung

This film was made possible by generous grancs

aus dem Serail i The Abducrion

from the Turkish Prime Minisrry's Promocion

from Seraglio" in che Harem of the

Fund and İstanbul

Topkapı Palace. The film srarrs in a
documentary way wirh conducror
Sir Charles Mackerras rehearsing
rhe soundrrack for che fi lm wirh
Paul Groves and Turkish soprano
Yelda Kodall ı . Opera direcror
Moshinsky srarrs ro rehearse che
sraging of che opera wirhin che old
Harem. He explains che rwisrs and
rurns of che plor ro che casr and
crew. In no rime, che srory of che
opera rakes over. The film no
longer feels !ike a documentary. Ir
feels jusr like a dramatic movie as
che viewers become more and more
engrossed in che opera . . . The
acrion rakes place in Selim Pasha's
palace where the beauriful Spanish
lady Konsranze is held caprive in
che Harem. Ar che heart of the
srory is a dilemma: should che all
powerful Pasha have his way with
che beauciful Konsranze, or should
he ler her go free wirh her lover
Belmonte who came ro save her?
The dilemma becomes more acure
for che Pasha when he learns that
che young Belmonte is che son of
che very man who several years ago
artacked che Pasha's palace showing no mercy ro che Pasha or
his family . . .

tock Exchange.

Since leaving che Film &
Television School of London's
Royal College of Are in 1 97 1 , he
has produced and di eecred more
rhan 500 fılms, mosrly for
relevision. The majoriry of his
producrions have won
imernacional awards and been
seen world wide. One of his
most recenr opera relared
producrions was "Placido
Domingo, A Musical Life", a 90
minure biographical profıle of
che imernarionally acclaimed
cenor. He is the Chief Execurive
& Creative Director of the
independent film and celevision
producrion company Amelope,
which is responsible for
producing more rhan 1 00
programmes every year for che
UK broadcasrers and che
imernacional film and relevision
market.
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ANNE BROCHET

JACQUES DOI LLO N - SÖZCÜ KLER, DUYG U LAR . . .

Paris Konservatuarı'nda
ögrenim gördükten sonra,
Chabrol, Rappeneau, Corneau,
Miller ve tabii Jacques Doillon
(gösterime "Du fond du coeur 1
Kalbin Derinliklerinden"
başlıgıyla giren ve Germaine de
Stael ile Benjamin Constant'ın
ilişkilerini anlatan, 1 993 yapımı
"Germaine ile Benjamin") gibi
pek çok yönetmenin filmlerinde
oynadı. 1 992'de ise "Tous les
matins du monde 1 Dünyanın
Tüm Sabahları" filmindeki
rolüyle Cesar Ödülü'nü
kazanmıştır.

JAC Q UES D OILLON - LES MOTS, L'EMOTION. . .
JACQUES DOILLON - WORDS, EMOTION . . .
Yönetmenler Directors: Franfoise Dumas
Görüntü Yön.
Cinematography: Marc Sefercian Kurgu
Editing: Marie Robert Yapımcı Producer:
& Anne Brochet

Claude Guisard Yapım Production Co.:
INA, 4, av. De I'Europe, F-94366 Bry sur
Marne Cedex, FRANCE; Phone: 33 1 49 83
26 90; Fax: 33 1 49 83 27 43; La SeptiArte
Dünya Hakları Export Agem: INA, 4,
av. De I'Europe, F-94366 Bry sur Marne
Cedex, FRANCE; Phone: 33 1 49 83 26 90;
Fax: 33 1 49 83 27 43

1 998 1 Betacam Video 1 Renkli Color 1 52'

• Françoise Dumas ile Anne

• Françoise Dumas along with

Brochet, geçmiş yıllarda "Le petit
criminel 1 Küçük Suçlu" ve
"Ponette" gibi filmlerini Festival'de
izlediğimiz Fransız yönetmen
Jacques Doillon'u, bir zamanlar bir
filminde mekan olarak kullanmış
olduğu Cabourg'daki bir otele
götürürler. Doillon, sahilde, bir
arabanın içinde, ya da bir otel
odasında, karakterlerini
yönlendiren atılım gücünü,
sözcükler aracılığıyla aktardığı
duygu ve heyecanları, oyuncularıyla
ilişkilerini ve senaryoyu nasıl çekim
sekanslarına ayırdığını anlatır . . .

Anne Brochet dragged Jacques

"Döneminin en yetenekli Fransız
yönetmenleri arasında yer alan ve
çektiği her filmle özgünlüğünü
kanıtlayan Jacques Doillon'u
anlatan bir film daha önce
çekilmemiştL lik dönemlerinde
yönetmiş olduğu "Les doigts dans
la tete 1 Parmaklar Başta" ( 1 974)
ya da "La femme qui pleure 1
Ağlayan Kadın" ( 1 978) filmlerinde
bile onun tüm özelliklerine
rastlanır. Bunlar arasında, çoğu
tanınmayan oyuncularını güçlü bir
biçimde yönetişi; karakterlerinin
sanki doğaçtan o an
yaratılıyormuş izlenimi vererek
gerçeklik duygusu uyandıracak
biçimde yazılmış diyalogları
sayılabilir." - Françoise Dumas

Subsequenr co her rraining at the
Paris conservacoire, her acring
credits include, amongst others,
films by Chabrol, Rappeneau,
Corneau, Miller and obviously
Jacques Do i lion ("Germaine et
Benjamin" in 1 993, retided "Du
fond du cceur" for thearrical
release and which porrrays rhe
romantic relationship berween
Germaine de Srael and Benjamin
Constanc). She won a Cesar in
1 992 for her performance in
"Tous les matins du monde".

Doillon, the French director of
films !ike "Le petit criminel" and
"Ponerre", which have been
screened in the Festival previous
years, inro a hotel in Cabourg that
he himself had o nce used in one of
his films. In a car, by the beach, or
in a hotel room, Doillon deseribes
the asserrive imperus which drives
h is characters, the emotions he
probes through words, his
relationsh ip ro his actors and the
way he breaks his shooring script
down inro single takes . . .
"No porrrait had ever been made of
Jacques Doillon, one of the most
talenred Frene h filmmakers of his
generation, and one who confirms
his si ngular imprinr with every
film. As early as " Les doigts dans la
tete" ( 1 974) or "La femme qui
pleure" ( 1 978), all the elemenrs
were there: the strength of his
direction of acrors, often
unknowns; the writing arid a rone
of such absolure righrness that his
characrers' d ialogue seemed urrerly
sponraneous." - Françoise Dumas

Doillon ile pek çok ortak
çalışması vardır. "Un homme a
la mer 1 Biri Denize Düştü" ve
"Pour un ou� pour un non /
Bir Evet, Bir Hayır Için"
filmlerinin yapımcılıgını
üstlenmiştir. Doillon'la birlikte
"Nathalie Sarraute"un yaşam
öyküsünü, Michel Mitrani'yle
birlikte ise "Un siecle
d'ecrivains 1 Yazarların Yüzyılı"
dizisinin bir parçası olan "Julien
Gracq-La chanson du guetteur"
filmini yönetmiştir. 1 980
yılından bu yana INA için yüz
kadar filmi n prodüksiyonunun
süpervizörlügünü üstlenmiştir.
Raoul Ruh'in önümüzdeki
bahar aylarında çekecegi "Fils
de deux meres / Iki Annenin
Oglu" adlı filminin senaryosunu
yazmayı yeni bitirmiştir.
A close collaboracor ofDoillon's,
she was the line producer on "Un
homme a la mer" and "Pour un
oui, pour un non". With Doillon,
she co-directed the profıle
"Nathalie arraute" and with
Michel Mitrani "Julien Gracq-La
chanson du guetteur" for the
series "Un siecle d'ecrivains".
Since 1 980, she has supervised the
production of a hundred fılms for
INA. She has just fınished a script
for a Raoul Ruh fearure film,
emi ded "Fils de deux meres",
which he will shoor next spring.
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GOUTAM GHOSE

RAY

1 959'de Hindistan'ın Kalküta
kentinde dogdu. Kalküta
Üniversitesi'nden mezun oldu,
tiyatrolarda oyuncu ve
yönetmen olarak çalıştı.
Profesyonel bir fotografçı ve
gazeteci olarak da tanınır.
1 973'de ilk kısa metrajlı filmi
"New Earth 1 Yeni Dünya"yı;
1 979'da ise ilk uzun metrajlı
filmi "Maa Bhoomi"yi
yönetmiştir. O zamandan bu
yana, Karlovy Vary, Sydney,
Locarno, Berlin, Venedik ve
Cannes gibi film festivalllerinde
gösterilen ve ödül kazanan pek
çok uzun ya da kısa metrajlı
film ve belgesel çekmiştir.

Yönetmen Director: Goutam Ghuse
Senaryo Screenplay: Goutam Gho.ıe
Görüntü Yön. Cinematography: Goutam
Ghose Kurgu Editing: Mo/oy Bannerjee
Müzik Music: Satyajit Ray & Goutam Ghose
Katılanlar With: Satyajit Ray & Aparna
Sen Yapı m Producrion Co.: Satyajit Ray

Archit!t, lll Aj.C. Bose Road, Calcu/la
790020, 1 DlA; Phune: 91 33 223 09 70;
Fax: 91 33 223 57 44; Orrhid Films Dünya
Hakları Export Agent: lndrapur
Cinematographica, Via di ValleveıcotJO 35, Rome
00189; ITALY; Phone: 390 6 3 3 1 55 87;
Fax: 390 6 33 I 55 75

1 999 1 35 mm. 1 Renkli &
Color-B&W 1 100'

Siyah-Beyaz

• Insanların düşünce dünyasını
fakirleştiren bir uzmaniaşma
çagında yaşadığı halde, pek çok
farklı alanda yetenege ve sınırsız
tutkuya sahip olan Satyajit Ray,
Batı ile Doğu düşüncelerini
birleştiren bir hareket olan Bengal
Rönesansı'nın son büyük temsilcisi
kabul edilmektedir. Yapıtları bu
harmanın yetkin bir ürünüdür:
Müziklerini de kendisinin
bestelediği otuz film çekmiş;
otuzbeş roman, yüzden fazla
çocuk öyküsü yazmış ve bunları
binlerce illüstrasyonla süslemiştir.
Bu film, onun yaratıcı dünyasını,
yalnızca tamamlanmış
çalışmalarından örnekler verip,
hazırlık taslaklarını, partisyonlarını,
çalışma programlarını göstererek
değil, günlüklerinin, mektuplarının
ve düşüncelerinin en mahrem ve
gizli dünyasına girerek de
inceliyor. Eski kayıtlardan alınan
kendi sesinin rehberliğinde, bizi
Satyajit Ray'ın içgüdülerinin,
düşüncelerinin ve yaşam ile sanat
üzerine duydugu sürekli
şüphelerin kökenierine
götürüyor . . .

deneyim ruhuma işledi ve hayatın
anlamı hakkındaki düşüncelerimi
büyük ölçüde değiştirdi." Goutam Ghose
• Saryajir Ray, man of a mil lion
passions, mulri-ralenred i n an
impoverished age of specializarion,
and considered the last gianr of the
Bengalese Renaissance, a
movemenr which binds Wesrern
and Easrern rhought. H is work is
the genial fruir of this fusion:
rhirry films, for which he composed
che music; thi rry-five novels; more
rhan a hundred children's srories
and rhousands of illusrrations. This
film explores his creative world,
not only showing fragmenrs of his
finished works, prepararory
sketches, scores, and work
schedules, bur also, immersing
irself i n the most inrimate and
seeret world of his diaries, lerters
and reflecrions. Ir is his own voice
raken from recordings that will
guide us ro rhe roors of his
inruirions, ideas and his conrinual
doubrs abour life and art. . .
"My journey inro rhe world of Ray

"Bu fılmin yapımı sırasında Ray'ın
dünyasına çıkmış olduğum yolculuk
benim için büyüleyici bir
deneyimdi. Bu Rönesans insanının
bilinen dünyasına olduğu kadar
bilinmeyen dünyasına da bir
yolculuk oldu. Yaşamdan bile daha
kapsamlı, uçsuz bucaksıziiğı içinde
neredeyse gerçekdışıymış gibi
görünen bir dünyaydı bu. Insanların
düşünce dünyasını fakirleştiren bu
uzmaniaşma çağında çok fazla şey
bilen bir sanatçıyla karşılaştım. Bu

has been a fascinating experience
all through rhe making of this
film. I r was a trip ro rhe known as
well as inro the unknown world of
a Renaissance figure, larger rhan
life, almosr unreal in irs
immensiry. In the age of
impoverished specialization, I have
found an arrisr who knew roo
much. This experience has rouched
my soul and transformed my own
undersranding abour life ro a grear
exrenr . " - Gouram Ghose

Born in 1 950 in Calcuna, India.
He graduared from che
University of Cakuna and chen
became involved in che rhearre
as enrerrainer and director. He is
also a professional phoro
journalisr and he direcred his
fırsr shorr "New Earrh" in 1973.
"Maa Bhoomi" is his fırsr full
lengrh film, direcred in 1 979.
Since rhen he has produced
numerous works, shorrs,
documenraries and fılms which
have been selecred and awarded
prizes ar many fesrivals,
including Karlovy Vacy, Sydney,
Locarno, Berlin, Venice and
Cannes.
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K H O TI NENKO

STRASTNOY B O ULEVARD
P ASSION BOULEV ARD
Yönetmen Director: Vladimir Khotinenko
Senaryo Screenplay: Sergei Koltakov
Görüntü Yön. Cinematography:
Vladimir ShevtJik Kurgu Editing: Svetlana
Tarik Müzik Music: Prokofiev, Wagner,
Vivaldi & Mozart Oyuncular Cast: Sergei

Koltakov, Nina UJatova, Vladimir /Iyin, Sergei
Gamıash, Sergei PaYJhin, Elena Starobud, Elena
Blokhina, Olga Levitina, Ivan Bortnik, Sergei
Vinogradov Yapı m Production Co.: ROJ
StudioJ; lntercinema Art Agenry, 1 5
DruzhinnikovJkaya 123242 MoJCow, R USSIA;
Phone: 7 095255 90 52; Fax: 7 095 255 90
82

Dünya Hakları Export Agent:

lntercinema Art Agenry, 15 DmzhinnikovJkaya
1 23242 MoJcow, R USSIA; Phone: 7 095255
90 52; Fax: 7 095 255 90 82

1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 108'

• Moskova'da eski bir ocakta

• Awakening one morning with a

kazancı olarak çalışan Andrei
Sokolov bir sabah, akşamdan
kalma bir halde başagrısıyla uyanır
ve pencerenin pervazında
kocaman siyah bir kuzgunun
durdugunu farkeder. Bu kuzgun
hem konuşabilmekte, hem de içki
içebilmektedir. Andrei ile kuzgun
birlikte ekmek yiyerek vodka
içerler; derken kuş bir kitap
yıgınının üstüne tünemek ister
ancak kitaplar devrilir. Andrei
Rus edebiyatı dehalarının yazmış
oldugu şiir kitapları ve romanların
arasında, adres ve telefon
numaralarıyla dolu eski bir not
defteri bulur. Bu defter onu, ünlü
bir aktör oldugu ve izleyicilerin,
özellikle de kadınların kalplerini
kazandığı, eski yaşamının anılarına
götürür . . .

hangover, Andrei Sokolov, a boiler
man of an old stoke-hale in Moscow,
discovers a huge black raven on his
windowsill. The raven can speak and
drink as well. Mter Andrei and the

1 952'de Rusya'da Slavgorod'da
dogdu. 1 976'da Mimarlık
Fakültesi'nden mezun oldu ve
Nikita Mikhalkov Stüdyosu'nda
yönetmenlik ve senaryo
yazarlıgı derslerini tamamladı.
lik uzun metrajlı filmi "Odin y
bez oruzhiya 1 Yalnız ve
Silahsız"la 1 984'de Tiflis'te
yapılan Ulusal Film Festivali'nde
En Iyi lık Film ödülünü kazandı.
1 993'te çektigi ve Uluslararası
Istanbul Film Festivali'nde
FIPRESCI ödülü alan
"Makarov" adlı filminin
ardından, 1 99S'te "Musulmanin
1 Müslüman" filmiyle Montreal
Film Festivali'nde Jüri Büyük
Ödülü'nü kazandı.
Born in 1 95 2 in Slavgorod,
Russia. He graduared from che
College of Archirecrure in 1 976
and rhen complered courses in
direcrion and screenwriting ar
Niki ra Mikhalkov Studio. His
fırsr fearure "Odin y bez
oruzhiya 1 Alone and Unarmed"
was named rhe Best Direcrorial
Debur ar rhe arionaJ Film
Festival in Tbilisi in 1 984.
Following "Makarov" ( 1 993),
winner of rhe FIPRESCI Prize in
Istanbul, "Musulmanin" ( 1 995)
was awarded the Grand Jury
Prize at rhe Moncreal Film
Fes riva! i n 1 995 .

raven had drank same vodka wirh
bread, che bird tried to take a nap on
a pile of books but upser ir and
rhere, among che volumes of poetry
and prose wrirren by Russian
geniuses of the pen, Andrei discovers
an old norebook with acidresses and
relephone numbers. The book brings
back memories of his former life in
which he was a famous actor and
won che hearrs of che audiences,
especially women's . . .

Filmleri
Filmography

1 984 Odhı y bez oruzhiya
Yalnız ve Silahsız

1 986 W streliajıiJtchey Gluschi 1
1 987
1 988
1 989
1 992
1 993
1 995
1 997

1 999

Ormanların Derinli�inde
Avcılık
Zerka/o dlia Geroia
Bir Kahramana Ayna
SV Yataklı Vagon
Roy Sürü
Patrioticheskaya Komedia
Vatansever Komedi
Makarov
Musulmallin Müslüman
We Are Your Childrm,
Moscow
Moskova,
Biz Senin Evlatlarınız
Strastnoy Boulevard
Arzu Bulvarı
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FRANSA FRANCE

ANDR E S. LABARTHE

DAVI D C RO N E N BERG, SÖZE CAN VERM ELiYi M

Fransız sinema çevrelerinde
çok özel bir yere sahiptir.
Cahiers du Cinema dergisi
40. yıldönümü sayısında bu
sınıflandırılamaz yönetmeni
şöyle tanımlamıştır: "Cahiers
du Cinema'nın eski editörü,
"Günümüz Sinemacıları"
dizisinin yaratıcısı olan
Labarthe, araştırmaya ve çok
yönlü bir uzman kişi olarak
e�ilimlerinin kendisini
sürükledi�i. dans, resim, Orson
Welles üzerine filmleri ve
konuları derinlemesine
irdeleyen heyecan uyandırıcı
söyleşileri çekmeyi sürdürüyor:
"auteur" söylemi, modernlik,
parlak bir sentez gücü ve başka
iştah açıcı konulasr . . . " Jeanine
Bazin'le birlikte çekmeye
başladıkları, "Günümüz
Sineması" olarak bilinen, ve bu
yıl Kitano, Doillon ve
Cronenberg üzerine çekilmiş
üç bölümünü Festival'de
görece�imiz ünlü diziyi yeniden
hayata döndürmüşlerdir.

DAVID CRONENBERG, I HAVE TO MAKE THE WORD BE FLESH
Yönetmen Direcror: AndriS. Labarıhe
Senaryo Screenplay: Andre S. Labarthe
Görüntü Yön. Cinemarography: Pascal
Caubere & Kevin Neshevich Kurgu Editiog:
Danieile Anezin & Thierry Demay Yapımcı
Producer: Xavier CarniatJx Yapı m
Producrion Co.: AM IP, 52 me Charioı,
75003 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 48 87
45 13; Fax: 33 1 48 87 40 10; La SepıiArte;
INA Dünya Hakları Exporc Agenc: Doc
and Co., 13, rue Porıefoin, F-75003 Paris,
PRANCE; Phone: 33 1 42 7 7 56 87; Fax: 33
1 42 72 64 82

1999 1 Belacam Vitko 1

Renkli Color 1 68'

• Ünlü Kanadalı sinemacı David

• The fi lm consecrated to famous

Cronenberg'i konu alan bu film
1 999 yılının Ocak ayında
Teronte'da çekilmiş. Yönetmen,
bir hafta boyunca, her gün, Serge
Grünberg'in sorularını yanıtlamış.
Bu söyleşiierin her biri iki ya da
ikibuçuk saat sürmüş. Sonuçta
ortaya çıkan film, Cronenberg'in
en çok ele aldıgı konulardan
oluşmakta: beden ve degişimleri,
cinsellik ve bastırıtma biçimleri,
ten ve taşıdıgı gerçeklik . . .

Canadian ci neaste David

·

Cronenberg was shor in Toroneo i n
January 1 999. Every day, for a
week, rhe director answered
quesrions put by Serge Grünberg.
Each of rhese inrerviews lasred
from rwo to rwo and a half hours.
The resulring film deals wirh rhe
Cronenberg's favorire themes: rhe
body and irs rransformarions,
sexuality and irs forms of
repression, flesh and rhe rrurh ir
bears . . .

"Filmin çekimi, Cronenberg,
Grünberg ve sürekli
Cronenberg'i n filmlerini aynatan
iki TV ekranının bir üçgen
oluşturdugu bir odada
gerçekleştirildi. Böylece her an
vince yüklenmiş kamera bir
yüzden ötekine kaydırma
yapabiliyor ya da televizyon
ekranlarından birinde tartışılan
konularla ilgili fil m parçalarını
gösterme olanagını yakalıyordu.
Filmin adında yer alan "Söze Can
Katmalıyım", Cronenberg'in bu
filmin çekimi sırasında kullandıgı
ve kendine olan inancının ifadesi
olarak degeriendirilebilecek bir
cümleden kaynaklanmaktadır." Andre S. Labarthe

"The filming rook place i n a room
arranged in such a way rhar a
rriangle was formed by
Cronenberg, Grünberg, and rwo
TV monirors conri nuously playing
Cronenberg's films. Thus, ar any
moment, rhe dolly-mounred
camera could pan from one face to
anather or find a relevanr film
excerpt on one or other of rhe
monitors, relating to rhe subject
under d iscussion. The fi lm's
subritle, "I have to make the word
be flesh " , com es from a phrase
Cronenberg says during the film
which can be taken as his
declararion of faith . " Andre S. Labarthe

He has a very special niche in
che "French cinemaric
landscape". In cheir 40ch
anniversary issue, Cahiers du
Cinema deseribed this
uncacegorisable fılmmaker chus:
"A former Cahiers ediror, creacor
of "Cineasces de Nocre Temps",
Labarrhe concinues ro search
seek and make fılms wherever
his inciination as a polymach
connoisseur cakes him: fılms
abouc dance, paincing, Orson
Welles, long-running incerviews
and scimulacing incerviews.
Policique des auceurs,
modernicy, a brillianc abi li ey ro
synrhesize and other appecizing
morsels . . . " In co Ilaboration wirh
Jeanine Bazin, he revived che
famous series chey iniciared now known as "Cinema, de
Nocre Temps" - from which we
can enjoy three episodes (on
Kicano, Doillon and
Cronenberg) in ch is year' s
FestivaL
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J EAN-PIERRE LIMOSIN

ŞAŞ l RTlCI TAKES H i KiTANO

TAKESHI KITANO, L'IMPREVISIBLE
TAKESHI KITANO, UNPREDICTABLE
Yönetmen Direc<or:jean-Pierre Limosin
Görüntü Yön. Cinematography:jean
Marc Fabre & Eiichi Sak11ma Kurgu
Editing: Danielle Anezin & Thierry Den1ay

Yapımcı Producer: Xavier Carniaux
Yapım Production Co.: AMIP, , 52 rue
Charlot, 75003 Paris, FRANCE; Phone: 33 I
48 87 45 13; Fax: 33 1 48 87 40 10; La
SeptiArte; I A; Office Kitano, Tokyo,}APAN
Dünya Hakları Export Agent: Doc and
Co., I3, rue Portefoin, F-75003 Paris,
FRANCE; Phone: 33 I 42 7 7 56 87; Fax: 33
I 42 72 64 82

I 999 1 Betacam Video 1

Renkli Color 1 68'

• Bu belgeselde profesör,
filozof, yazar, Tokyo Üniversitesi
Rektörü ve bir Ozu uzmanı olan
Shiguehiko Hsumi'nin sorularını
yanıtlayan ünlü film yönetmeni
Kitano, aynı zamanda Japonya'nın
en ünlü komedyenlerinden ve
televizyon yıldızlarından biridir.
TV'de bazı mizah programları
hazırlayıp sunan Kitano, söyleşide
cümlelerin i uzun ve gizemli derin
sessizliklerle vurguluyor. Şiddete
karşı duydugu hayranlıgı,
çocuklugunu, film çekmeyle ilgili
duygularını anlatırken çekici, garip
ve gizemli bir kişiligi gözler önüne
seriyor. Söyleşi, yönetmenin son
filmi "Kikujiro no natsun 1
Kikujiro'nun Yazı"nı çektigi sırada
birkaç gün içinde
gerçekleşti ri Imiş . . .

• Quesrioned by Shiguehiko
Hasumi (professor, philosopher,
essayisr, presidenr of rhe University
of Tokyo, and a Ozu specialist),
famous film d i recror Kirano, alsa a
professional comic and TV srar in
]apan - where he presenrs several
sarirical programmes - puncruares
his senrences wirh Jang, enigmaric
si lences. He discusses his
fasci narion for violence, his
chi ldhood, his feelings about
filming, revealing an appealing,
odd and mysrerious personaliry.
The inrerview lasred several days,
as the filmmaker was finishing his
laresr film "Kikujiro no narsun 1
The Summer of Kikujiro" . . .
"The secondary ri de of this episode
in rhe series "Cinema, de

orre

Temps" cansis ts of four Chi nese

"Günümüz Sineması" dizisinin bu
bölümünün alt başlıgı aslında
"tanrılar ile şeytanlar arasında
anlaşmazlık yaratan kişi, biri
ortaya çıkar öteki sırra kadem
basar" anlamına gelen dört Çin
kavram harfinden (shin-shutsu-ki
botsu) oluşuyor. Biz bunu daha
yalın bir biçimde "şaşırtıcı" diye
çevirdik. Yönetmen Takeshi
Kitano'nun temel özelligi, bizi
sürekli şaşı rtması ve yaptıklarının
öngörülemez oluşudur." Jean-Pierre Limosin

characrers (shin-shursu-ki-borsu)
which mean "someone who ereares
confusion amongsr the gods and
devi ls, when one appears the other
d isappears". We gave ir the more
prosaic translation "the
unpredictable" . Always surprising
us, unpredicrabiliry is fi lmmaker
Takeshi Kirano's faremost
characrerisric." Jean-Pierre Limosin

I 949'da do�du. Aralarında,
Deleuze'ün Yeni Dalga
sinemasının başarılı bir uzantısı
kabul etti�i "Faux-fuyants"
( I 983) ile daha yakın zamanda
Japonya'da Japon oyuncularla
çekmiş oldu�u "Tokyo Eyes"ın
( I 997) da yer aldı�ı birkaç
uzun metrajlı filme imza
atmıştır. Kurmaca ve belgesel
projeler arasında gidip gelen
yönetmen "Günümüz
Sineması" başlıklı dizi için
şimdiye kadar iki bölüm
çekmiştir: "Abbas Kiarostami,
verice et songe 1 Annas
Kiarostami, Gerçek ve Düş"
( I 994) ile "Alain Cavalier, sept
chapitres, cinq jours, 2 pieces
cuisine 1 Alain Cavalier, Yedi
Bölüm, Beş Gün, 2 Oda
Mutfak" ( I 995). Daha sonra,
edebiyatı konu alan, ve France
3 televizyonu tarafından
gerçekleştirilen "Yazarların
Yüzyılı" başlıklı bir başka film
dizisi kapsamındaki
çalışmasında ise, sürekli
kendisiyle savaş halinde olan
bir büyük yazarın, Thomas
Bernhard'ın karmaşık ruh
yapısını vermeye çalışmıştır.
Born in 1 949. He has made
several fearure fılms including
"Faux-fuyanrs" ( l 983) 
considered by Deleuze ro be a
successful example of an
exrension of che New Wave
cinema - and more recenrly
"Tokyo Eyes" ( 1 997), made in
)apan wirh local acrors.
Alternaring fıcrion and
documenrary, he has already
shor rwo episodes for che series
"Cint'ma, de norre remps"
("Abbas Kiarosrami, verin� er
songe", 1 994, and "Aiain
Cavalier, sepr chapiues, cinq
jours, 2 pieces-cuisine", 1 995).
His conrriburion ro anorher
series of fılms, c his rime on
lirerarure - "Un siecle
d'ecrivains" produced by France
3 - rries ro convey rhe
complexiry of Thomas Bernhard,
a grear wrirer who was always ar
war wirh himself.
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STEFAN R. SVETIEV

T H I S HAS BEEN DON E B EFORE

1 954 yılında Bitola,
Makedonya'da dogdu. 1 973'te
Cambridge, Ingiltere'ye yerleşti
ve Ingiliz Dili ve Edebiyatı
üzerine egitim yaptı. 1 976'da
mezun oldu. 1 977'de
Cambridge Shine College of
Arts and Technology'de
psikoloji, sosyoloji ve sanat
tarihi okudu. Bu yıllarda film ve
video sanatçılarıyla birlikte
birçok ortak çalışmaya imza
attı. 1 978'de aynı okulun
yapımcılıgını üstlendigi "In
Search of the Light" adlı
metafizik sorular içeren bir
video film yönetti. 1 979'da
N.V. Gogol'un kısa hikayesi
"Bir Delinin Hatıra
Defteri"nden esinlenerek uzun
metrajlı bir film senaryosu
yazdı. 1 980 yılından itibaren
Oakland, California'ya
taşınarak California College of
Arts and Crafes'de
yönetmenlik üzerine egitim
aldı. BO' li yıllarda aralarında
"Sour Grapes", Bedri
Baykam'ın sanatı üzerine
hazırladıgı "Portrait of an
Artist" ve Bedri Baykam'la
ortak çalışmaları ''Thursday"
ve "Lokko"nun da bulundugu
birçok 1 6mm'lik filme imza
attı. New York ve
Makedonya'da yaşamaktadır.

Yönetmen Director: Stefan R. Svetiev
Görüntü Yön. Cinemarography: Ste[a11
R. Svetiev Kurgu Edi ring: Samim Karkm
Müzik Music: Dağhan Baydur, ejat
Yava;oğulları, Michael Mas/ey, Müzikotek &
Barrys Vela11 Yapım Production Co:
Piramid Film Yapımalık ve Yayum/ık Tic.
Ltd. , Palanga Cad. , 33123 80840 Ortakiiy,
ista11bul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2 258 44
64; Fax: 90 2 1 2 227 34 65 Dünya
Hakları Export Agent: Piramid Film
Yapımalık ve Yayıncılık Tir. Ltd., Palanga
Cad. , 33123 80840 Ortaköy, istanbul,
TURKEY; Phone: 90 2 1 2 258 44 64; Fax:
90 2 1 2 227 34 65

1 999 1 Betacam Video /

Renkli

Color 1 5 7'

• Bedri Baykam'ın kırk yıllık

sanat kariyerinin bir özeti olan bu
belgesel, 60'1ı yılların başında,
Baykam henüz altı yaşındayken,
uluslararası sanat dünyasını üstün
yeteneğiyle hayretler içerisinde
bıraktığı dönemde başlıyor. Film,
Baykam'ın "Harika Çocuk" olarak
anıldığı yıllardan yetişkinliğine,
çok yönlü kişiliğinin ressam, yazar
ve eylemci bir politikacıya
dönüşüp olgunlaştığı döneme
kadar uzanıyor. Sanatçının
b iyografik hikayesinin yanı sıra
filmin akışında hem Baykam'ı, hem
de sanatını etkilemiş olan kimi
tarihi önem taşıyan olaylar ( 1 960,
1 97 1 ve 1 980 i htilalleri; Deniz
Gezmiş ve '68 gençlik hareketleri;
JFK suikasti; Beatles fenomeni;
Vietnam Savaşı; Küba Devrimi,
vb.) yer almakta. Bu bölümleriyle,
belgesel, aynı zamanda özellikle
20. yüzyıl Türkiye'sinin bir siyasi
panoramasını da sunmakta . . .
Bedri Baykam 1 987'de, düz, beyaz
bir tual üzerine graffıti ile "This
Has Been Done Before" (Bu
Daha Önce de Yapılmıştı) yazar.
Bu mizahi bir post-modern
gönderme olmanın ötesinde, aynı
zamanda son yıllarda özellikle
Üçüncü Dünya sanatçısının
elinden çıkan her şeyin içini
boşaltmak için aynı deyimi
kullanan batılı sanat
eleştirmenlerine verilen bir
yanıttır. Kısa bir süre sonra bu
cümle, Bedri Baykam'ın başka
eserlerinde ve enstalasyonlarında
da sıkça kullandığı ünlü logosuna
dönüştü. Filmin hazırlanışında
Baykam'ın çocukluk yıllarına ait

8mm. filmierin ve sayısız
görüntülerin yanısıra, 1 6mm. ve
video filmler de arşivden
çıkartılarak THIS HAS BEEN
DONE BEFORE'un hamuruna
katılmış. Farklı teknik yapılar ve
tatlar taşıyan bu filmler bütün
olarak ele alındığında, Baykam'ın
renkli hayatı üzerine bambaşka
boyutlar ve duygusal bir yapı
kazandırıyor. ABD'de Bedri
Baykam'la ortak projeler de
gerçekleştirmiş olan Makeden
yönetmen Stefan R. Svetiev'in, iki
yılı aşkın bir çalışmadan sonra,
1 999'da tamamladığı bu belgeselin
1 1 O dakikalık ve 57 dakikalık iki
farklı kurgusu bulunuyor. Istanbul
Film Festivali'nde bunlardan kısa
versiyon gösterilecek.

I n ı 98 7 , Bed ri Baykam covered a
dean white canvas wich che graffici
"This Has Been Done Before" . I n
addition r o being a humorous post
modern message, ir was also a
response ro the Western critics who
discredic che artistic production by
Third World artiscs by daiming
that i t is derivative and redundanc.
Baykam used this phrase i n many
other works and inrallacions, and
before long the sencence became a
recognizable logo of his. The film
is comprised of che phoros and
macerial found on Bmm foocage
from Baykam's chi ldhood and his
enormous ı 6mm and video
archives. The variety of cechniques
and castes captured i n the pastiche
of chese souvenirs paincs a
serikingiy emocional i mage of

• This documenrary summarizing

Baykam's colorful life. In ı 999,

Bedri Baykam's forty-year long

afcer rwo years of laborious work,

career as artist begins i n the early

Macedonian director Scefan R .

60's when che i nternational art

Sveriev, w i c h whom Baykam has

world first cook note of his talenrs,

collaboraced on several projeers i n

though he was j usr 6 years old . The

c h e U ni red Scaces, compleced cwo

film reaches from his years as a

versions of this documenrary: one is

"wunderkind" ro his macuricy as a

ı ı o minures; the ocher is 5 7

renowned painrer, wricer, and

minures. Ismnbul Film Festival

policical acrivisc. Within che flow

will screen che laccer.

of c his artisc's biograph ic srory,
space is given ro che im portant
hisrorical evenrs chac have effected
Baykam and his art: Mil itary Coups
of ı 960, ı 97 1 , and ı 980; Deniz
Gezmiş and che ı 968 youth
movemenr; JFK's assasination; the
Beacles phenomenon; the Vietnam
War; and che Cuban Crisis. Through
these insights, this documencary
also presencs a perspective on che
policical acmosphere of 20ch
cencury Turkey . . .

Born in Birola, Macedonia in
1954. He secrled in Cambridge,
England in 1 97 3 and studied
English language and licerature.
He graduaced in 1 976 and in
1977 he srudied psychology,
sociology and are history ar rhe
Cambridge Shine College of Ares
and Technology. Ac chac cime he
collaboraced wich many film and
video are is es. Under che
College' s guidance, he direcced
che refleccive mecaphysical query
"In Search of che Lighc" in 1 978.
In 1979 he wroce a screenplay
inspired by N.V. Gogol's shorc
scory "Diary of a Madman". In
1 980, afcer having moved to
Oakland, California, he began to
study direecing ac che California
College of Ares and Crafcs.
Throughour che 80s he made
many l 6mm fılms including,
"Sour Grapes," "Thursday" and
"Lokko" (lasc cwo are
collaborarions wich Baykam),
and in addition made "Porrrair
of an Arrisc," also abouc Bed ri
Baykam. Today he divides his
cime becween New York and
Macedonia.
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GIUSEPPE

------------------------------------------------------------------i TORNATORE
1 9 00 EFSAN ESi
1 956'da, Sicilya'da, Palermo

LA LE GGENDA DEL PlANISYA SULL'OCEANO
THE LEGEND OF 1 900
Yönetmen Direcmr: Giuseppe Tornatore
Senaryo Screenplay: Giuseppe Tornafare
Görüntü Yön. Cinematography: Lajos
Koltai Kurgu Edi ring: Massimo Quaglia
Müzik Music: Ennio Morricone Oyuncular
Cast: Tim Roth, Pmill Taylor Vince, Melanie
Thierry, Bill Nrmn, Peter Vaughan, Clarence
\Villiarm lll, Gahriele Lavia Yapımcı
Producer: Giuseppe Tornafare Yapı m
Production Co.: MediiSa Cinematografica,
Via Aurelia Antica 4221424, 00165 Rome,
ITALY; Phone: 390 6 663 90 661; Fax: 390
6 663 663 90 450; Pine Line Features, Los
Angeles, USA Dünya Hakları Export
Agent: New Line International, 1 1 6 North
Robertson B/vd, Los A ngeles CA 90048, USA;
Phone: 1 3 1 0 854 58 l l ; Fax: 1 3 1 0 65 7 4 1
56 Kaynak Source: Umut Sanat Filmcilik,
Akasyalr Sok. , No: 18, 4. Levent 80650,
Istanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2 325 88
88; Fax: 90 2 1 2 278 32 82
1 998 1 Betacam Video 1

Renkli Color 1 1 1 2'

• 1 Ocak 1 900. Virginian adındaki

transatlantik, göçmenlerden oluşan
kargosunu Amerika'ya taşırken,
makinist Danny Boodmann
gemide terk edilmiş bir çocuk
bulur. Kaptanının öğüdünü
dinlemeyerek çocuğu gizlice evlat
edinip kendi başına büyütmeye
karar verir. Novecento ( 1 900)
adı takılan çocuk, gemide büyür.
Varlığı sıkı saklanmış bir sırdır, ta
ki Danny bir gün bir kazada ölene
kadar. Küçük 1 900 genç yaşına
rağmen, kaptanın tehditlerin i de
hiçe sayarak, gemideki gizli varlığını
sürdürmeyi başarır. Müziğe karşı
beklenmedik bir tutkusu olduğunu
keşfeder ve kendi kendine piyano
çalmayı öğrenip gerçek bir virtüöz
olur. Ünü çok geçmeden
transatlantiğin sınırlarını aşar.
Kulağına dünyanın en büyük
piyanistinin bir gemide yaşadığına
dair söylentiler çalınan ünlü caz
piyanisti Jelly Roll Morton bile
meydan okumak amacıyla gemiye
çıkagelir. Novecento'nun yaşlı
trompetçi arkadaşı Max, bütün
yaşamını Virginian'da geçiren ve
karaya hiç ayak basmayan bu
müzisyenin inanılmaz öyküsünü
anımsar . . .
Guiseppe Tornatore iki filmini
sinemanın gücüne adadıktan sonra,
Ennio Morricone'nin müziklerinin
merkezi bir rol oynadığı bu
şaşaalı, şairane ve iddialı dönem
filminde bize bir piyanistin ilginç
portresini sunuyor. Sanatı için ve
sanatı sayesinde yaşayan bir

sanatçıyı son derece yoğun ve
yaratıcı bir şekilde yansıtan
1 900'ün öyküsü, zaman zaman
mitolojik bir hava kazanıyor.
Çünkü sezgisel ve içine kapanık
bir karakter olan 1 900, bilmediği
bir dünyayı hayalinde kurarak onu
müziğe dönüştürüyor. Kendini
"duyguların öykü anlatıcısı" olarak
tarif eden Tornatore, Allessandro
Bariceo'nun yazdığı bir tiyatro
monoloğundan ("Novecento",
1 994) esinlenmiş. Yön etmen bu
kısa metinden yola çıkarak,
sonuçta bu mega-yapımı ortaya
çıkaran görkemli bir duygusal
destanın öyküsünü geliştirmiş.
Elinin altında olağanüstü kaynaklar
bulunan Sicilyalı sinemacı, filmin bir
kısmını altmış yaşındaki Rus kargo
gemisi Odessa'da, bir kısmını da
Roma'nın ünlü stüdyosu
Cinecitta'da çekmiş.

piano and becomes a real vi rruoso whose repuration soan spreads
beyand transatlantic horizons. Even
the famous jazz piano player, Jelly
Roll Morran gets on board for a
challenge because he has heard
rumors abour rhe greatesr piano
player in rhe world living on a ship.
Max, Novocenro's old trumperer
friend, recalls rhe incredible srory of
rhis musician of the seas who lived
his whole life on the Virginian,
never serring foot on dry !and . . .
After dedicating rwo fılms ro the
power of cinema, Gi useppe
Tornacore offers us an intriguing
portrait of a pianist in this lavish,
poerically ambirious period piece,
with Ennjo Morricone's music
playing a central role. A highly
intensive and imaginarive
ineamation of the artise who lives for
and through his art, at times the

• January 1 st 1 900. As

srory of 1 900 takes on mythical

transatlantic liner Virginian

overrones. For 1 900, an intuitive and

transpons i ts cargo of immigrants ro

reserved characrer imagines a world

America, Danny Boodmann, ship's

he doesn't know and translates it

mechanic, fınds an abandoned baby

into music. "A sroryteller of

on board . Against his captain's

emorions" as he deseribed himself,

advice, he decides ro secredy adopt

Tornacore was i nspired by a theatre

and raise the child himself.

monologue written by Alessandro

Nicknamed Novecenro ( 1 900), the

Baricco ('"'Novecento, 1 994). From

boy grows up on the ship, a closely

this short text, Tornacore developed

guarded secret, until the the day

a narrative for a grand emotional

Danny dies i n an accident. Despite

saga for this mega-producrion. The

his tender age, and disregarding the

Sicilian fılmmaker, with exceptional

captain's rhreats, the young 1 900

resources at his disposal, shot the

manages ro remain hidden on board .

film partly in Odessa, on a sixty-year

Discovering an unsuspected passian

old Russian freighter, and partly in

for music, he teaches himself the

the Roman studio, Cinecitta.

dolaylarındaki Bagheria'da
do�du. Sinemacı olmadan önce
ödüllü bir foto�rafçıydı, sonra
televizyon yönetmeni olup
belgeseller üzerinde
uzmanlaştı. Yönetmenli�e
onaltı yaşında, "ll carretto" adlı
kısa filmle başladı. Bu filmle
RAl televizyonunun dikkatini
çekti, ve RAl için birkaç tane
TV filmi yaptı. 1 978'den 1 98S'e
kadar CLTC sinemacılık
kooperatifinin başkanlı�ını
yaptı. lik uzun metrajlı konulu
filmi, Giuseppe Marazıo'nun
romanından uyarlanan,
başrolünü Ben Gazara'nın
oynadı�ı 1 986 tarihli "ll
camorrista 1 Ö�retmen"di.
Philippe Noiret'nin başrolünü
oynadı�ı ve yönetmenin do�um
yeri olan Bagheria'da çekilen
bir sonraki filmi "Nuovo
Cinema Paradiso 1 Cennet
Sineması", ona uluslararası
şöhreti getirdi. Sinemaya sıcak
ve nostaljik bir saygı gösterisi
olan bu film, 1 989 Cannes Film
Festivali'nde fırtına koparıp
Özel Jüri Ödülü'nü aldı,
ardından da Yabancı Dilde En
Iyi Film dalında Oscar kazandı.

Born in 1 956 in Bagheria, near
Palermo, Sicily. Before
becoming a filmmaker, he was
an award-winning stili
phorographer and c hen a
celevision director who
specialized in making
documencaries. He made his
direccorial debuc at sixreen, wich
che shorc film "ll carrecco",
which brought him to che
attencion of RAl television, for
whom he made several TV films.
From 1 978 to 1 985, he was
Presidene of che CLTC
filmmaking cooperacive. He
made his feacure debuc in 1 986
wich "Il camorrisca 1 The
Professor", adapced from
Giuseppe Marazzo's novel and
scarring Ben Gazara. His next
film, "Nuovo Cinema Paradiso 1
Cinema Paradi so", starring
Philippe Noirec, shoc on
Iocacion in his homecown of
Bagheria, broughc him
international fame. A warm and
noscalgic cribuce co che movies,
it cook che 1 989 Cannes Film
Festival by scorm, winning the
Special ] ury Prize, and going on
to win the Academy Award as
Best Foreign Film.

Filmleri
F il mography
I 986 Il camorrista ögretmen
I 988 Nuovo Cinettıa Paradiso

Cennet Sineması

I 990 Stamıo tutti bene

Herkesin Keyfi Yerinde
domenica specialmente
Özellikle Pazar
I 994 Una pura formalita
Sadece Bir Formalite
I 995 L'uomo del/e stelle
Yıldız Adam
I 998 La leggenda del pianista
sul/'oceano
1 900 Efsanesi

I 99 I La
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B UZ P i STi

1 957 yılında Belçika'da
Brüksel'de dogdu. Bugüne
kadar 20 degişik ülkede
yayımlanan 5 roman kaleme
aldı v e bunlardan üçünü
sinemaya uyarladı. Bunlardan
ilki olan "La salle de bain 1
Banyo"yu John Lvoff yönetti.
En ünlü romanı "Monsieur 1
Mösyö" ( 1 989) ile film
yönetmenligine başladı ve
bunun ardından "L'appareil
photo 1 Fotograf Makinesi" adlı
romanından uyarladıgı " La
Seviliane 1 Sevilialı Kız"ı ( 1 992)
yönertL Bunları 1 994'te
yapımcılıgını Alman ZDF
kanalıyla birlikte üstlendigi TV
filmi "Berlin 1 Oh46"' izledi.
Üçüncü sinema filmi BUZ PISTI
( 1 998) sadece film senaryosu
olarak kaleme aldıgı ilk eserdir.

LA PATJNOJRE
THE 1 CE RI NK
Yönetmen Direcwr:jean-Philippe
Tomsaint Senaryo Screenplay:jean
Philippe YouiSaint Görüntü Yön.
Cinemawgraphy:}ea11-François Robi11
Kurgu Edi r ing: Ludo Troch & Anne Argouse
Müzik Music:johannes Brahms, David
Bowie & Placebo Oyuncular Cas r : Tom
Novemhre, Mireille Perrier, Marie-France Pisier,
Bruce Campbell, Dolores Chaplin, jean-Pierre
Cami, Domi11ique Deruddere, Gilbert Me/ki
Yapımcılar Producers: A11ne-Domi11ique
YouiSaint & Paıcaljudelewicı Yapım
Producrion Co.: Les Films des Tournelleı, 10
rue Sainte A naiiaıe, 75003 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 42 77 62 34; Fax: 33 1 42 77
76 70, Studio Cana/ +, Les Filmi de I'Etang
(Bruxelleı), Fanda11go (Rame) Dünya
Hakları Exporr Agenr: Les Filım de.ı
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• Ciddi bir film yönetmeni bir
buz pistinde "Dolores" isimli son
derece sembolik bir film
çekmektedir. Filminde oynamaları
için Litvanyalı bir buz hokeyi
takımıyla anlaşmıştır. Ancak
onlarla iletişim kurmakta büyük
sorunlar yaşamaktadır. Aktörlerin
hepsinin burunları bir karış
havadadır, film çekim ekibi bir
sürü sersemden oluşmaktadır,
arkasında da bir politikacı vardır.
Ancak yapımcının talebi üzerine,
ne pahasına olursa olsun, filmi
Venedik Film Festivali'ne kadar
bitirmek zorundadır. Çekim ekibi
buz pistine ilk adımlarını atar ve
üstünde durdukları zeminin müthiş
kaygan yapısını fark ederler . . .

Küçük bir nüans dışında "La nuit
americaine 1 Amerikan Gecesi" ya
da "S f' benzeri bir film. Truffaut
ve Fellini'nin unutulmaz klasikleri
gibi, BUZ PISTI de bir kamera
arkası filmi. Bir yandan Jacques Tati
filmlerinin, bir yandan "Living in
Oblivion"ın, öte yandan da
Eurosport'da yayınlanan spor
karşılaşmalarının tadında, muzipçe
komik ve tümüyle sıradışı bu
komedi filmi, donmuş bir pistte,
aşık bir hokey oyuncusunun ölüme
kadar varan öyküsünün çekilişini
anlatıyor. Tanınmış Belçikalı yazar
Jean-Philippe Toussaint 1 990'da
çağdaş yaşamı hicvettiği "Monsieur
1 Mösyö" adlı filminde yönetmenlik
yeteneğiyle de dikkatleri üzerine
çekmişti. Yaşamın tüm tuhaf
durumlarına, özellikle film

endüstrisinde yaşananlara
gönderme yapan kara bir komedi
niteliği taşıyan bu üçüncü uzun
metrajlı filmi başından sonuna
kadar çok zekice bir taşlama. "Bu
iki yönlü bir seçimdi: bir komedi
filmi çekmek, aynı zamanda da film
çekimi üzerine bir film yapmak ve
böylece sinema dünyasına
kendirnce bir saygı sunma fırsatı
bulmak. Ilgisiz görülebilir; ancak
bana göre bu bir taşlama ya da
a ay değil . Bence bu neşeli,
eğlenceli bir anlatım . . . Pasolini ya
da Fellini'nin filmleri, yalnız
"8f'dan bahsetmiyorum, film
yapımında bir tür özgürlüğü
yansıtırlar; yaratıcı ve neşelidirler,
bu da onları benim için önemli bir
referansa dönüştürmüştür. Bu
yüzden de filmimi Cinecitta'da,
Fellini'nin filmlerini çektiği bu
mistik mekanda bitirmek benim
için tam bir mutluluk kaynağı
oldu." - Jean-Philippe Toussaint

"La nuir americaine" or "Sf', with a
rwisr. Like Truffaur's and Fellini's
unforgerrable classics, LA
PATINOIRE is a behind-the
cameras movie. One part Jacques
Tari, one part "Living in Oblivion",
and one part Eurosporr, this
misch ievously funny, completely
uncategorizable comedy follows rhe
travails of a feature film unir

Born in 1 957 in Brussels,
Belgium. He wrore five novels
which have been published in
rwenry differenr counrries and
he adapred three of the m ro
silver screen. The first was "La
salle de hain 1 Barhroom"
direcred by John Lvoff. He made
his direcrorial debut wirh his
most famous novel "Monsieur"
( 1 989) and adapted his
"L'appareil de phoro" as "La
Sevillane" ( 1 992). He followed
them wirh "Berlin 1 0h46"", a
TV film co-produced by ZDF.
For his third feature film, LA
PATINOIRE ( 1 998), he wrote
an original screenplay for the
firsr rime.

shooring che less-rhan-dearhless tale
of a hockey player in love, on a
frozen pond. Acclaimed Belgian
novelise Jean-Philippe Toussainc
drew attencion ro his direcrorial
talencs in 1 990 wirh a remarkable
satire on modern life, "Monsieur".
His third fearure, a black comedy
which is applicable ro all absurd
siruarions of life, bur particularly
those associated wirh the film
i ndustry, is a elever sat i re from
beginning ro end, i ncluding i ts
ritle. "It was a rwo-fold choice: ro
make a comedy and ro make a film
abour filmmaking, paying homage

• A serious film direcror is

ro the film world as I conceive it. It

shooring a highly symbolic film

is maybe i rrelevanc, but it is not a

called 'Dolores' ar an ice rink. He has

sarire nor is it a mockery. I see ir

hi red a Lirhuanian ice hockey team

more as a happy, joyous

wirh which he is having enormous

expression . . . The cinema by

communicarion problems. His acrors

Pasolini or Fellini, and nor

all have inflared egos, his film crew

necessari ly "8l", expresses a certain

is made up of fools, and rhere is a

freedom in filmmaking, invenrive

polirician on his back. Bur he musr

and joyous, which make it an

finisb rhe film, no matter whar, i n

importanr reference for me. Thar's

rime for rhe Yenice Film Festival.

why ending my film at Cinecitta

The film crew rakes rheir firsr sreps

was a total sarisfacrion, ro be in rhis

on rhe ice and undersrands rhe

myrhical place where Fellini made

decidedly slippery narure of rhe

his films." -

marter upon which rhey stand . . .

Jean-Philippe Toussaint

Filmleri

Fil mog raphy

1 989 Momieur Mösyö
1 992 La Seviliane Sevilialı Kız
1 994 Berlin 1 Oh46'
Berlin 1 0'46" (TV)
1 998 La patinoire Buz Pisti
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WIM WENDERS

BUENA VISTA SOC IAL CLUB
Yönetmen Director: \Vim Wienders
Görüntü Yön. Cinematography:prg
\Vidmer, Robby Mü/ler & Lisa Rinı!er Kurgu
Editing: Brianjohmon Müzik Music:
Compay Segundo, E!iades Ochoa, Ry Cooder,
}oachim Cooder, lbrahim Ferrer, Omara
Portuondo, Orlando 11Cachafto"1 Upez, Amadito
Va!dis, Ruben Gonzd!ez Yapımcı Producer:
Rosa Bosch Yapım Production Co.: Road
M(JVies Fi!mproduktion, C!amewitzstr. 4, D10679 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30
880 48 60; Fax: 49 30 880 48 64; Kintop
Pictures, Los Angeles, USA; Arte, Strasbourg,
FRANCE Dünya Hakları Export Agent:
Summit Entertainment, 1 1 8- 120 \Vardour
Street, London \VI V 3LA, ENGLAND; Phone:
44 1 7 1 494 1 7 24; Fax: 44 1 7 1 494 1 7 25
Kaynak Sou.rce: Piano Filmeilik Ltd., Erol
Dernek Sok., 512, Erman Han, Beyof,fu,
Istanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2 292 22
30; Fax: 90 212 292 22 32
1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 0 1 '

• Gitarist besteci Ry Cooder ile
film yönetmeni Wim Wenders,
bu yetenekli Amerikalı müzisyen
"Paris, Texas"ın müziğin i
yaptığından beri, yani onbeş yılı
aşkın bir süredir birlikte
çalışıyorlar. Wim Wenders'in bir
önceki filmi "The En d of Violence
1 Şiddetin Sonu" üzerinde
çalışırlarken, Cooder sık sık
Wenders'e Küba yolculuğundan
ve orada, çoğu unutulup gitmiş
durumdaki Kübalı yaşlı
müzisyenlerle yaptığı albümden
bahsediyordu. Sonra, 1 996'da
"Buena Vista Social Club" adını
taşıyan CD piyasaya çıktı ve
dünya çapında bir başarı kazandı:
milyonlarca kopya sattı, bir
Grammy ödülü aldı, vs. 1 998'in
başında, Cooder, l brahim
Ferrer'e bir solo disk yaptırmak
üzere Küba'ya döndü. Yine
"Bueno Vista Social Club"da
çalmış olan ve Küba'da "Super
Abuelos" (Süper Dedeler) olarak
tanınan müzisyenlerle çalıştı. Bu
defa Wenders de küçük bir film
ekibiyle ona katıldı. Stüdyoda
müzisyenleri izleyip filme çekti ve
onların Havana'daki yaşamlarını
gözlemledi. Çekimler bütün yıl
boyunca, grubun Amsterdam'daki
iki performansı ve efsanevi
Carnegie Hall'deki son derece
başarılı konserleri sırasında da
sürdü . . .

katılmak için eşsiz bir fırsat
sunuyor. Pastel renkler ve başarılı
ses kaydı, izleyiciyi perdedeki
olayın ve hareketin bir parçası
haline getiriyor. Wenders belli ki
bu baştan çıkarıcı müzikten
büyülenmiş. Kameramanları
Müller, Rinzler ve Wildmer'in
yetenekleri sayesinde, müzik ve
onu çalanlar kendilerini tam ve
özgür bir şekilde ifade etme
fırsatı buluyorlar. Üstelik
seyirciye de, bir tür ikramiye
niyetine, Havana'daki yaşam
üzerine ender rastlanır bir bakış
açısı sunuluyor. Gerçek
müzikseverler için kaçınlmayacak
bir sinema şöleni.

observed and recorded rhe
musicians in rhe studio and rraced
rheir lives in Havana. Filming was
conrinued over rhe course of rhe
following year, during rwo
performances in Amsrerdam and
rheir rriumphanrly successful
concerrs ar the legendary Carnegie
Hal l . . .
Those who wait imparienrly for
rheir terrific performances i n
Istanbul Jazz Festival next J u l y , as
well as those who have'ne heard
their sexy music yer, w ili find rhis
film a unique opporruniry to join
rhe Club. The paseel colors and rhe
fine soundrrack rum rhe viewer

• Guitarisr-composer Ry Cooder

inro a real parricipanr in rhe acrion

and film director W im Wenders

on screen. Wenders was obviously

have been working together for rwo

caprivared by rhe enricing sounds.

decades, since rhe ralenred

Through rhe ralenrs of cameramen

American musician wrore the

Müller, R i nzler and Widmer, the

music for " Paris, Texas " . During

music and irs performers are given

work on "The End of Violence",

full and free expressian while the

Wenders' former film, Cooder

audience is given, as an added

ofren enrhused to Wenders about

bonus, a rare vancage poinr on life

his trip to Cuba and rhe record he

in Havana. An i mpressing feast oor

cut rhere with some old Cuban

to be missed by any real music fan .

musicians, some of whom had
fallen inro oblivion. Then i n 1 996
rhe disc " Buena Vis ra Social Club"

Born on 14 August ı945 in
Düsseldorf, Germany. He began
ro study medicine and philosophy,
the n after making a ı 6mm shon
fılm, he enrolled at Munich Film
School in 1 967. During ı968-72
he regularly wrote fılm reviews
for Filmktitik, Süddeutsche
Zeirung and Twen. In ı 97 ı he
became one of the ı 2 founder
members of Filmverlag der
Auroren, a self-help organisation
for young fılm-makers. He
established his own production
company in ı974. Since ı978 he
has been based in both the US
and Europe. He became a
member of the Academy of Ares
in Berlin ı 984; was Presidenr of
che European Film Academy un cil
ı 996 and was made Professor ar
rhe Munich Film School in ı993.
Recipient of numerou.s
international awards, he won the
Best DirectOr prize at Cannes '88
for "Der Himmel Über Berlin".

Önem l i Filmleri
Selected Filmography

1 970 Smnmer in the City
Kentte Yaz

1 97 1 Die A ngst des Tormanns
1 973
1 976
1 977
1 982

came our and turned i neo a raging
success worldwide: millions of
copies sold, a Grammy award, ere.
Ar rhe beginning of 1 998, Cooder
rerurned to Cuba to produce a solo

Bu film, önümüzdeki Temmuz'da
Istanbul Caz Festivali'nde
sergileyecekleri muhteşem
performansı bekleyenler kadar,
seksi müziklerini henüz hiç
duymamış olanlara da Club'a

wirh a smail film crew. He

14 A�ustos 1 94S'te Almanya'nın
Düsseldorf kentinde do�du. Tıp
ve felsefe e�itimi görmeye
başladı. 1 6mm'lik kısa bir film
çektikten sonra 1 967'de Münih
Sinema Okulu'na yazıldı. 1 96872 arasında Filmkritik,
Süddeutsche Zeitung ve
Twen'de film eleştirileri
yayınlandı. 1 97 1 'de genç
filmcilere destek veren
Filmverlag der Autoren
şirketinin 1 2 kurucu üyesinden
biri oldu. 1 974'te kendi yapım
şirketini kurdu. 1 978'den bu
yana çalışmalarını ABD ve
Avrupa'da sürdürmektedir.
1 984'te Berlin Sanat
Akademisi'ne üye seçildi;
1 996'ya dek Avrupa Film
Akademisi'nin başkanlı�ını
yürüttü ve 1 993'te Münih
Sinema Okulu'nda Profesör
oldu. Sayısız uluslararası ödülün
sahibi olan yönetmen "Der
Himmel Über Berlin 1 Berlin
Üzerindeki Gökyüzü" ile
1 988'de Cannes'da En Iyi
Yönetmen ödülünü almıştır.

disc for Ihrahim Ferrer, again wirh
all of rhe musicians who had played
on "Bueno Visra Social Club" and
are known i n Cuba as rhe "Super
Abuelos" (Super Grandfathers).
This time, Wenders joined him

1 984
1 987
1991
1 993
1 994
1 996
1 997
1 998

heim Elfme/er
Kalecinin Penaltı Korkusu
Atice hı dm Stiidtm
Alice Kentlerde
/m Laufder Zeit Yol Kralları
Der amerikanische Freımd
Amerikalı Dost
Hammett
Der Stand der Dinge
Işlerin Durumu
Paris, Texas
Der Himme/ Über Berlin
Berlin Üzerindeki Gökyüzü
B is am Ende der Well
Dünyanın Sonuna Kadar
1n weiter Feme, so nah! Ne
Kadar Uzak, O Kadar Yakın!
Lishon Story Lizbon Öyküsü
Die gebriider Skladatıowsky
Skladanowsky Biraderler
The End ofVio!mce
Şiddetin Sonu
B uma Vista Social Club
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FROM LITERATURE TO SILVER SCREEN
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N O V A RT I S

Katkıları için
NOVARTIS ÜRÜN LERI'ne
teşekkür ederiz.
W e would !ike to thank

NOVART İ S Ü R Ü NLER İ
for sponsoring this section.
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BELÇIKA-HOLLANDA BELGIUM-THE NETHERLANDS

·ı o S i l \ I R S( I U I

M O LO KAi

PAUL COX

MOLOKAI: THE STORY OF FATHER DAMIEN
Yönetmen Direcror: Paul Cox Senaryo
Screenp l ay: john Briley, based on the book. by
Hi/tk Eynik.el Görüntü Yön.
Cinemarography: ino Martinetti Kurgu
Ediring: LNdo Troch Müzik Music: Wim
Mertem Oyuncular Casr: David \Yienham,
Kare Ceberano,)an Dedeir, Chriı Haywood,
Thom Hoffman, Derek.jacobi, Sam Nei/1, Peter
O'Toole, Leo McKern, Kriı Kriıtofferson, Keanu
Kapımi-Szasz Yapımcılar Prnducers:
Tharsi Vanhuysse & Grietje Lammertyn
Yapım Prnducrion Co.: Era Filmı,
Wertstraat 2, 1000 Bruısels, BELGIUM;
Phone: 32 2 229 37 80; Fax: 32 2 2 1 9 66
86;jos Stelling Films, THE NETHERLANDS
Dünya Hakları Exporr Agenr: Vine Int'/
Pictureı, VlP HoiiJe, Greenacreı, New Road
Hill, Downe, Orpington, Kent, BR6 l}A;
E GLAND; Phone: 44 1689 85 41 23; Fax:
44 1689 85 09 90

:'\

ı;�������
�

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 22'

• Hawaii, 1 872. Pasifik'teki bu
güzel volkanik takımada, Ingilizierin
ve Amerikalıların siyasi etkilerinin
giderek artmasına karşın hala bir
krallıktır. Protestanlar ve Katolikler
iktidarı ele geçirmek için
yarışmaktadırlar. Beyaz adamın
bölgeye getirdiği cüzzam sorununu
çözmek için, bu rahatsızlıktan
mustarip olanlar ödül avcılarınca
yakalanır ve Molokai adasına
sürülür. Hawaii yakınlarında
misyoner olarak görev yapan genç,
sağlıklı ve inançlı Katolik rahip
Damien, adadaki cüzzam
kurbanlarından oluşan kolonide üç
ay çalışmaya gönüllü olur. Adaya
vardığında, cüzzamlıların adanın
çok zor koşullara sahip bir
bölgesine sürülmüş olduklarına ve
hayvan muamelesi gördüklerine
tanık olur. Şoke olan Damien
cüzzamlıların eziyetli yaşamlarını
geliştirmeyi kendine görev bilir;
koloni içinde sıhhi durumu daha
kötü olanlar için kulübeler yapar.
Damien ayrıca hastaların ruhsal
ihtiyaçlarıyla da ilgilenir, onların
yeniden onurlarını ve kendilerine
olan saygılarını kazanmalarını
sağlar. Önceleri Damien'ın ana
karadan ilaç, erzak ve sıhhi yardım
isteklerine kulak tıkandığı halde,
çok geçmeden basın onun
öyküsüyle ilgilenir, bu ise,
cüzzamlıların durumunun
unutulmasını tercih eden Hawaii
hükümetini kızdırır . . .

Paul Cox zorlu konuları ele
almaktan hiçbir zaman korkmadı;
ticari gereklilikler adına taviz
vermek yerine kendi sanatçı

içgüdülerini izlemeyi tercih etti ve
bu durum, sinemasına belli bir
saflık ve güç vererek özel bir
konuma sahip olmasını sağladı. Bu
yeni filmi, kimsenin el sürmediği
cüzzamlılara yardım etmek için
hayatını tehlikeye atan bir 1 9.
yüzyıl rahibinin gerçek öyküsünü
anlatıyor. "Damien'ın öyküsü insan
ruhunun zaferinin öyküsü. Rahibe
Teresa ve Gandhi gibi, o da yaşam
ve ölümle zamanın pratik bir
anında ilgilendi, ve böyle yaparak,
kazanma ümidi olmayan bir
durumda kazandı; ümitsizlikten
başka bir şeyi kalmamış gibi
görünen bir yere ümit aşıladı.
Öyküsü geçen yüzyılın sonunda
geçmesine karşın, hem günümüze,
hem de açgözlülük, korku ve
bencillik gibi, görünüşe bakılırsa hiç
yok edilerniyecek tutkular
karşısında yolunu kaybetmiş
insanların bulunduğu tüm
dönemlere sesleniyor." - Paul Cox

been herded co a barely inhabitable
part of the isiand where they' re
rreated !ike animals. Damien is
shocked, and makes it his crusade co
improve the miserable lives of the
lepers, building hurs co house the
sieker members of the tribe. Darnien

1 940'ta Hollanda'nın Venlo
kentinde do!ıdu. 1 963'te
Avusturalya'ya ö!lrenci de!ıişim
programıyla geldi, Melbourne
Üniversitesi'nde ö!lrenim
gördü ve 1 96S'te bu ülkeye
yerleşti. Meslek yaşamına
profesyonel fotoıırafçı olarak
başladı. Birçok kısa film ve
belgeselden sonra, ilk konulu
uzun metrajlı filmini 1 976'da
yönetti. Ancak ününün
uluslararası sinema çevrelerine
yayılması, 1 98 1 yılında yönettiıli
"Lonely Hearts 1 Yalnız
Kalpler"le gerçekleşti. Daha
sonra yaptığı filmler ona
Avustralya'nın en "kendine
has" yönetmeni ünvanını
kazandırdı.
Born in Venlo, che Nerherlands
in 1 940. He came ro Auscralia as
an exchange scudenr in 1 963,
srudied ar Melbourne U niversity
and secded in this counrry in
1 96 5 . He srarced his career as a
srills phorographer and afcer
many shorc films and
docurnenraries, he made his firsc
fearure film in 1 976. Ic was not
unril 1 9 8 1 wich "Lonely
Hearcs" , char he became known
incernacionally. The films he
made lacer escablished him as
Ausrra1ia's mosc "individual"
film direcror.

also concerns himself wirh their
spiri tual needs, rescoring a sense of
digniry and self-respecr among che
diseased. At fırsr, Darnien's pleas ro
the mainland for medicine, supplies
and medical help fall on deaf ears, bur
soon che press picks up on Darnien's
srory which only angers che Hawaiian
government, who would prefer the
plight of che lepers be forgouen . . .

Filmleri
Paul Cox has never been afraid of

Filmography

diffıculr subject marrer, preferring ro

1 9 76

pursue his own arrisric i nstincrs over

1 9 77

concessions ro commercial

1 978

requirements, and this has given his

I 98 1

work a puriry and power that sets it
apart. His new film focuses on the
true story of a 1 9th century priest

• Hawaii , 1 87 2 . The beautiful

who risked his life in order to

volcanic archipelago in che Pacifıc is

console and care for the lepers no one

srill a kingdom, alrhough che British

else would rouch. "Darnien's story is

and che Americans are growing in

a srory of the eri um ph of the human

polirical clouc. Proresrams and

spirir. In che same way as Morher

Carholics compere for power. To

Theresa and Gandhi, he dea! c wirh

solve che problem of endemic leprosy

life and dearh one pracrical moment

broughr co che area by che white man,

ar a time, and, in so doing,

sufferers are relendessly pursued by

conquered where there was no hope

bounry humers and exiled co the

of conquest, i nspired where there

isiand of Molokai. Damien, a young,

seemed to be nothing buc despair.

healthy and devout Catholic priest

Though set at the turn of che

serving as a missionary near Hawaii ,

century, his story speaks ro our times

volunreers c o spend three momhs

and to all times when men lose rheir

working in a colony for victims of

way in the face of the seemingiy

leprosy on the island. When he

indomitable passions of greed and

arrives, he discovers the lepers have

fear and selfıshness. " - Paul Cox

1 983
I 984
1 986
I 987
1 989
1 990
1 99 1
1 992
1 993
I 994

1 996
1 997
1 999

Jlluminations Aydınlanmalar
Inside Look.itıg Out
Içerden Dışarı Bakış
Kostas
Lonely Hearts Yalnız Kalpler
Man of Flowers Çiçek Adam
My First Wife lik Karım
Cactus Kaktüs
Vitıcetıt
Isiand Ada
Go/dm Braid
Altın Saç Örgüsü
A Woman's Ta/e
Bir Kadının Öyküsü
The Nmı mıd the Bmıdit
Rahibe ve Haydut
Exile Sürgün
Touch Me Doku n Bana
(episode of"Erotic Ta/es"
"Erocik Öykü ler"de
bir bölüm)
Lust and Revenge
Şehvet ve Intikam
Four Milliatı Houseguests
Dört Milyon Konuk
Molokai
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ATOM EGOYAN

F E Li C iA' N I N YOLCULUGU

1 9 Temmuz 1 960'da, Mısır'da
Kahire'de dogdu. Ermeni
mültecilerin oglu olan sanatçı,
1 963'te Kanada'ya, Ingiliz
Kolombiyası'ndaki Victoria'ya
taşındı. Yeniyetmelik yıllarında
oyun yazmaya ve okumaya karşı
ilgisini geliştirdi. Toronto
Universitesi'ndeki Trinity
College'a girdikten sonra,
diplomat olma fikriyle
Uluslararası Ilişkiler ögrenimi
görmeye başladı. Universite'deki
ilk yılında, ilk kısa filmini çekti.
ögreniminin geri kalan kısmını
sinemayla ilgilenerek geçirdi ve
son yılında kendi yazdıgı ve
yönenigi "Open House" adlı
filmini tamamladı. Yazar,
yönetmen, kurgucu ve yapımcı
olarak çalıştıgı daha sonraki
filmleriyle, Kanada sinema
endüstrisinin 1 990'1arda adını
duyuran en önemli üyelerinden
biri oldu ve etkileyici, büyük bir
güzellikle işlenmiŞ filmleriyle
dünyanın dört bir yanındaki
seyircilerin zihninde yer eni.

FELICIA 'S ]OURNEY
Yönetmen Director: Atom Egoyaıı Senaryo
Screenplay: Atom Egoyan, ba.Jed on the n011el by
William Trer10r Görüntü Yön.

Cinematography: Paul Sarossy Kurgu
Editing: Swan Shipton Müzik Music: Mychael
Danna Oyuncular Cast: Bob Hoskim, Efaine

Cassidy, Arsinfe Khanjian, Peter McDonald,
Gerard McSor/ey, Brid Brennan, Danny Turner,
Claire Be1ıedict Yapımcı Producer: Bruce
Davey Yapım Production Co.: lcon Prod.;
5555 Me/roıe Awrıue, \Vi/dr Bldg., 2nd Ploor,
i...nJ Angeles, CA 90038, USA; Pbone: 1 323
956 21 00; Fax: 1 323 862 2121; Alliance
Atlantiı Pictures, CANADA Dünya Hakları
Export Agent: /con E111ertaimnent lnt'/, The
Quadrangle, 4th floor, 180 \Vardour Street,
London \V/ V 3AA; UK; Pbone: 44 171 494
8100; Fax: 44 1 71 494 8101 Kaynak
Source: Medyavizyon, lnönii Cad. 913,
Giimiijsuyu, Istanbul, TURKEY; Phoııe: 90 212
293 00 68; Fax: 90 212 293 00 72
1999 1 35 mm. 1

Renkli

Color 1 1 1 6'

• Irianda'nın kırsal kesiminde,
küçük bir köyde yaşayan ve
Johnny adında bir çocuğa aşık olan
1 7 yaşındaki Iriandalı Katolik kız
Felicia, oğlan beklenmedik şekilde
iş aramak için Ingiltere'ye gidince,
onun peşinden gitmek ister. Zaten
hamiledir de. Ancak Johnny'nin
ailesi, genç adamın adresini
vermeyi reddeder, Felicia da onun
nerede olduğuna dair pek bir fikri
olmamasına karşın, Birmingham'ın
yolunu tutar. Beş parası olmayan
ve yanında sadece küçük bir sırt
çantası bulunan Felicia'yı ayakta
tutan, cakalı Johnny'ye duyduğu
aşktır, ve onu bulmanın bütün
sorunlarını çözeceğinden emindir.
Birmingham'a vardıktan kısa bir
süre sonra, yalnız yaşayan bir
bekar ve büyük bir yiyecek
hazırlama kuruluşunun titiz
yöneticisi olan Joseph Ambrose
Hilditch'le karşılaşır. Kısa sürede
arkadaş olurlar, ama H ilditch
hakkında tüm bilinmesi gerekenler,
Fransız mutfağından hoşlanan,
hafifçe eksantrik orta yaşlı bir
adam oluşundan ibaret değildir:
onun ciddi bir sırrı vardır, ve
Felicia şefkatsiz bir dünyada rahat
bir nefes almasını sağlayan bu
adama giderek daha çok
güvenirken, onu aslında kötü bir
sürpriz bekliyordur . . .

"The Sweet Hereafter 1 Bir Başka
Dünya"nın aldığı övgüler henüz
tazeyken, Atom Egoyan meslek
hayatında ikinci kez bir kitabı filme
uyarlamayı ve çekimleri Kanada
dışında yapmayı seçti. Genç
yönetmen bu defa da Iriandalı

yazar William Trever'ın aşk
hastası bir genç kız üzerine
unutulmaz öyküsünü alıp, gerilimi
sürekli yükselterek muhteşem bir
sona ulaşan şık bir psikolojik
gerilim filmi yaratmış. Egoyan'ın
bakışı ve karakteriere hakimiyeti
usta işi; hatta burada, kariyerinin
en etkil i filmlerinden birini ortaya
çıkarmış. FELICIA'NIN
YOLCULUGU'nun en keyif verici
taraflarından biri, Egoyan'ın eşi ve
ilham perisi Arsinee Khanjian'ın da
yer aldığı harika oyuncu kadrosu.
Yeni bir isim olan Elaine Cassidy,
Felicia'yı sağlam ve masum bir
çekilicikle oynuyor, Ingiltere'nin
büyük oyuncularından Bob
Hoskins ise tekinsiz ve kaygılı
Hilditch'i kusursuz bir şekilde
çiziyor. FELICIA'NIN
YOLCULUGU, yeteneğinin
doruğundaki bir sinemacı
tarafından yapılmış bir psikolojik
sezgi ve kavrayış başyapıtı.

arriving in Birmingham, Felicia
encounrers Joseph Ambrose
Hildirch, a solirary bachelor and the
mericulous manager of a large
i ndusrrial carering concern. They
soon become friendly, bur Hildirch
is more rhan jusr a mildly eccenrric
middle-aged man wirh a rasre for
French cu isi ne: he harbors a secrer,
and, as Felicia i ncreasingly places
her trust in a man who has offered
her respire from an uncaring world,
ir looks !ike she's doomed ro a bad
surprise . . .
Fresh from the accolades of "The
Sweet Hereafter", Arom Egoyan has,
for the second time in his career,
chosen ro adapr a book ro rhe screen
and shoor the film outside Canada.
This time it is Irish wrirer William

Born on 19 July 1960, in Cairo,
Egypr. The son of Armenian
refugees, he moved with his
family ro Victoria, British
Columbia, Canada, in 1 963.
During his reen years he n unured
his incerest in writing and
reading pıays. Afrer enrolling as a
srudenr at the University of
Toronro's Trinity College, he
srudied International Reıations
w ith the idea of becoming a
diplomar. He made his first short
film as a freshman. He wenr on to
spend rhe re mainder of his
education doing film work,
culminating his senior year with
"Open House", a film that be
wrore and direcred. W ith his
following films as director, writer,
editor and producer, be became
one of the most distinctive
members of rhe Canadian film
industry to emerge in the 1 990s
leaving an im prim on audiences
everywhere with his haunring,
beaurifuliy wroughr work.

Trevor's haunring tale of a lovesick
young gir!, which he turns into an
eleganr psychological thriller with
spectacular results by continuously
heighrening the suspense. Egoyan's

• Sevenceen-year-old Carholic gir!

vis i on and grasp of characters are

Felicia has lived all her life in a

masterful; indeed, he has produced

small village in rural Ireland. She

one of his most effective fılms to

has fallen in love wirh a boy named

dare. One of rhe joys of FELICIA'S

Johnny, so when Johnny

JOURNEY is i ts magnifıcenr casr,

unexpecredly rravels ro England in

which includes Arsinee Khanjian,

search of a job, Felicia wanrs ro

Egoyan's wife and muse. Felicia is

Filmography

Filmleri

follow him - especially since she's

played wirh robusr, i nnocem charm

pregnanr. However, Johnny's family

1 98 2

by newcomer Elaine Cassidy, while

1 984

refuses ro give her his address, so she

the eerie and rroubled Hildirch is

1 98 7

leaves for Birmingham wirh only a

unerringly caprured by one of

skerchy idea of his whereabours.

Britain's great actors, Bob Hoskins.

1 99 2

Virrually penniless, carrying a smail

FELICIA'S JOURNEY is a

1 99 3

knapsack, Felicia is driven by her

masterpiece of psychological insight

love for the dashing Johnny,

and understand ing, made by a

convinced that fınding him will

fılmmaker ar the peak of his

solve all her rroubles. Shorrly afrer

abiliries.

1 989
1 99 1

1 994
1 995
1 99 7
1 999

Open Home
Next of Kin
Family Viewbıg
Speaking Parts
The Adjmter
Gross Miscondttct (TV)
Calem/ar
Exotica.
A Portmit ofArshile
(documenrary belgesel)
The Sweet Hereafter
Saraba1lde (TV)
Felicia's journey
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SASA G EDEON

BU DALA' N I N DÖN ÜŞÜ

1 970'te, Prag'da do!!du.
Lisedeyken edebiyara ve görsel
sanatlara ilgi duymaya başladı.
Mezun olduktan sonra, ünlü
sinema okulu FAMU'da Film ve
TV Yönetmenligi ögrenimi
görmeye başladı ve orada Josef
Hlavka ögrenci Ödülü'nü aldı.
Çekti!!i ögrenci filmleri yıllık
FAMU festivallerinde çeşitli
ödüller aldı. Kısa filmi "Ciosed
for Family Mourning 1 Aile
Yasta Oldugu Için Kapalıyız"
ise 1 992'de Tokyo Uluslararası
Ö!!renci Film Festivali'nde En
Iyi Dramatik Film ödülünü aldı.
lık uzun metrajlı konulu filmi
"lndinaske Leto 1 Pastırma
Yazı" ( 1 995), son zamanlarda
çekilen en başarılı Çek
filmlerinden biriydi . .. ..
BUDALA'NIN DONUŞU
( 1 999) yönetti!!i ikinci uzun
metrajlı filmdir.

NAVRAT IDIOTA

RETURN OF THE I DIOT
Yönetmen Direcror: Saia Gedeon
Senaryo Screenplay: Saia Gedeon, based on
the nrwel by Dostoyevsky Görüntü Yön.
Cinematography: Stepan Kucera Kurgu
Editing: Petr Turyna Müzik Music:
Vladimir Gadtir Oyuncular Cast: Pavel
Liska, Anna Geisler011a, Tatiana Vilhelm011d,
Jir! Langmajer, jirf Machtkek, Zdenka
Hadroholcot�d, Jitka Smutna, Pavel Marek,
Yvettajanousk011ti, Anna PolivkOIIti, }osefOpit
Yapımcı Producer: Petr Oukroper Yapım
Production Co.: Negativ Ltd. , Film
Productions, Svedska 21, 1 5 0 00 Prague 5,
CZECH REPUBLIC; Phone: 42 2 5 7 32 50
41; Fax: 42 2 5 7 32 50 40; CinemaJound,
Czerh TV, Stiliking Films, ZDF Dünya
Hakları Export Agent: Negativ Ltd., Film
Productiom, Svedska 2 1 , 1 50 00 Prague 5,
CZECH REPUBLIC; Phone: 42 2 57 32 50
41; Fax: 42 2 5 7 32 50 40

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100'

• Pek yeterli bir zekaya sahipmiş
gibi görünmeyen genç Frantisek,
bildigi tek akraba evine gelir. Ancak
akrabaları, onun hakkında fazla kafa
yoramayacak kadar kendi
travmalarıyla meşguldür. Böylece
Frantisek'in her şeyi gören, çok
duyarlı gözlemci rolü başlar. lik
tanıştıgı kişilerden biri, tren
yolculuğu sırasında geceyi aynı
kompartmanda geçirdigi genç ve
güzel Anna' dır. Yine güzel bir kadın
olan Olga ise, Budala'ya göre,
mutlulugu fazlaca arzuladıgı için
mutlu olma şansını yok etmektedir.
Olga'nın, Emil'le ilişkisi vardır, fakat
Emil aslında iki kadın arasında bir
seçim yapmakta zorlanmaktadır.
Diger kadın ise, önceleri Emil'e
aşık oldugunu düşünen, ama şimdi
başka birine aşık olabilecegine
inanmaya başlayan Anna'dır. Bu
arada Budala da herkese aşıktır;
peki bu durumda o sadece çaresiz
biri midir, yoksa içlerindeki en
şanslı kişi midir? . . .

Sasa Gedeon, Dostoyevski'nin
başyapıtı "Budala"nın
güncelleştirilmiş ve epey degiştirilmiş
bu uyarlamasında, Frantisek'i bir
dizi zorlu çatışmaya ve komik
durumlara sokarak, bu sorunun
cevabını çok parlak bir şekilde
araştırıyor. Yeni Çek sinemacıların
en fazla ümit vaat edenleri arasında
oldugunu ispatlayan Gedeon,
BUDALA'NIN DÖNÜŞÜ'nde
yaşam ve aşk üzerine geleneksel
bir öyküyü alıp, onu zamanla
eskimeyen, her yerde hazır ve

nazır "Budala"nın büyüleyici
gözlerinden anlatıyor. Bu birçok
açıdan, tersinden anlatılan bir öykü.
Beyaz bir sayfa gibi başlıyor ve
ilerledikçe yavaş yavaş biçim, renk
ve doku kazanmaya başlıyor.
Renkli görüntüleri, etkil i bir şekilde
filme aldatıcı bir basitlik havası
veriyor. Ama film de efsanevi
"Budala"nın kendisinden daha basit
değil. Anlatılan başından sonuna yani asıl düşüncelere dalişın
başladıgı ana - dek yürek ısıtan ve
zihni kışkırtan, varoluşçu bir öykü.
"Filmim, insanın kendine
dönmesinin, içindeki çocuksu ve
"budala" insana dönmesinin
olanaklılıgı üzerine. Çünkü dünyayı
anlamak ve gerçekten mutlu olmak
istiyorsak, hakiki birer budala
olmaktan korkmamalıyız." Sa5a Gedeon

other woman is Anna who once
thought she was in love with Emil,
but now believes she might be in
love with someone else. The Idiot
meanwh ile, loves everyone - does
this make him merely helpless, or
the luckiesc of chem all? . . .
SiSa Gedeon explores this question
brilliantly by embroiling Frantisek
in a series of awkward conflicts and
cornical siruations in NA VRAT
IDIOTA, an updated and broadly
revised adapeation of Doscoyevsky's
masterpiece "The Idi ot". Gedeon,
who is proving to be among the
most promising of the new crop of
Czech fılmmakers, here cakes a
convencional story about life and
love and cells it through che
engaging eyes of the cimeless,
omnipresenc "Idiot". In many
respeccs, it is a scory cold backward,

• Frantisek, a young man whose

starting out like a blank sheet and

intelligence does not appear to be

slowly developing shape, color and

ovecwhelm.ing, arrives at the home

cexture as it progresses. The colorful

of his only known relatives, who are

cinematography effeccively lends che

too involved in their own traumas tO

picture i ts deceptive air of

give him much rhought, and chus

simplicity. But the film is no more

begins Frantisek's role as che all-seeing

simple than the legendary "Idiot"

and ulcra-sensitive observer. Among

himself This existentialisc scory is

those Framisek meets is Anna, a

hearc-warming and thought

beauciful young woman with whom

provoking un cil the very end - which

he has spem a night in the same

is when the true concemplacion

sleeping car in h.is train journey. Olga

begins. "My film calks about the

is another beautiful woman whom

possibiliry of returning to oneself, to

the Idiot feels is ruirung her chances

one's childish and "idiotic" self

at happiness because she longs for it

Because if we want to understand

too much. Olga is involved wich

the world and crul y be happy we

Emil, who is actually struggling co

mustn't be afraid of being real

choose becween cwo women. The

idiocs."

-

SiSa Gedeon

Born in 1 970 i n Prague. He
became inceresred i n lirerature
and che visual ares whilst at high
school. After graduation, he
began studying Film and TV
Directian at FAMU, the Film
Academy of Performing Ares,
where he was awarded the Josef
Hlavka Studenr Prize. His
studenr fılms won various prizes
at the annual FAMU festivals,
and his short "Closed for Family
Mourning" was awarded Best
Drama at che 1 992 Film Festival
of International Studenrs i n
Tokyo. H i s debut fearure,
"Indinaske Leto 1 Ind ian
Summer" ( 1 995) was one of the
most successful recent Czech
fılms. NA VRAT IDIOTA
( 1 999) is his second feature film.

Bl
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ANG LEE

ŞEYTAN LA YOLC U LU K

23 Ekim 1 954'te Ping-Tong,
Tayvan'da doğdu. 1 973- 1 976
arasında, Tayvan Ulusal Sanat
Akademisi'nde tiyatro ve
sinema eğitimi görürken, ilk
süper-Bmm filmlerini çekti.
Tiyatro Sanatları Bölümü'nden
mezun olduktan sonra 1 978' de
A.BD'ye gitti. lllinois
Universitesi'nden tiyatro
dalında diplema ( 1 980), New
York Üniversitesi'nden de film
yapımcılığı dalında yüksek lisans
derecesi aldı. 1 99 1 'de yönettiği
ilk konulu uzun metrajlı filmi
"Tui Shou / Iten Eller", onu
izleyen ve uluslararası ölçekte
başarı kazanan "H si Yen 1
Düğün Yemeği" ( 1 992) ve
"Yinshi Nannu 1 Tatlı Tuzlu"yla
( 1 994) birlikte, daha sonra
"Babam En Iyisini Bilir"
üçlemesi olarak adlandırıldı.
Yönetmen ile aynı derecede
çok yönlü yapım/yazım ortağı
James Schamus bunun ardından
bir dizi çok farklı edebi
uyarlamaya giriştiler O ane
Austen, Rick Moody ve şimdi
de Daniel Woodrell). Bu
uyarlamalar hem eleştirmenler,
hem de festivaller tarafından
defalarca ödüllendirildi. Hem
"Düğün Yemeği", hem de
"Sense and Sensibility 1 Aşk ve
Yaşam", Berlin Film
Festivali'nde Altın Ayı ödülünü
aldı.

RIDE WITH THE DEVIL
Yönetmen Director: Ang Lee Se naryo
Screenplay:Jamer Schamm, based on the novel

"Woe To Live On" by Daniel \Voodre/1

Görüntü Yön. Cinemarography: Frederick
Elme.ı Kurgu Edi ring: Tim Squyrer Müzik
Music: Mychael Damıa Oyuncular Casr:
Skeet U/rich, Tobey Maguire, jewel Kilcher,jeffrey
Wright, Simon Baker,jonathan Rhys Meyers
Yapımcılar Producers: Ted Hope, Robert F.
Cole.ıhery
r &jamer Schamus Yapım
Production Co.: Good Machine, Ine., 4 1 7
Cana/ Street. 4th Floor, New York, NY 10013,
USA; Phone: 212 343 92 30; Fax: 212 343 96
45 Dünya Hakları Exporr Agenr: Good
Machine, Ine. , 4 1 7 Cana/ Street, 4th Floor, New
York, NY 10013, USA; Phone: 212 343 92
30; Fax: 212 343 96 45 Kaynak Source:
Medyavizyon, İnönii Cad. 913, Giimiiısuy11,
/uanb11l, TURKEY; Phone: 90 212 293 00 68;
Fax: 90 212 293 00 72
1 999 1 35 mm. 1 Re nkli Color 1 134'

• Yoksul bir Alman göçmeninin
oğlu olan Jake Roedel, Missouri'de
yetişmiştir. Yerel bir plantasyon
sahibinin oğlu olan jack Bu ll Ch i fes
ile kardeş gibidirler. Iç Savaş'ta
plantasyon yakılıp yıkılıp Jack'in
babası da Kuzeyli çapulcular
tarafından öldürülünce, Güney'in
bu iki mağrur eviadı savaşa itilir.
Becerikti silahşör ve gerilla
savaşçılarından oluşan, ve
Konfederasyon Ordusu'yla aynı
saflarda yer alan
"Bushwhacker"lara katılırlar.
Güney'in ayrıcalıklı sınıfının ağır
ritmi i, zarif yaşam biçimine alışkın
bu iki genç adam, çok geçmeden
savaşın kaosuyla karşı karşıya kalır.
Bir yılı aşkın süreyle yan yana
çarpışırlar, ta ki Jake'in bölünmüş
sadakati (babası bir Kuzeyli
sempatizanıdır) onu
çetedekilerden bazılarının gözünde
şüpheli kişi konumuna getirene
kadar. Bushwhacker'lar, kocası
düğünlerinden üç hafta sonra
savaşta ölmüş hamile bir dul olan
Sue Lee'nin evinin yakınlarındaki
bir ahırda saklanırlar. Genç kadınla
temiz bir aşk ilişkisi kuran Jake
kendini gittikçe daha fazla tecrit
edilmiş hisseder ve sabık bir
karaderili köle olan Holt'la
aralarında yavaş yavaş bir bağ
oluşur. Mevsimler geçer, Jack ve
Jake'in hayatları gitgide birbirinden
ayrılır, sonra da yürek burkucu bir
şekilde karşı karşıya gelirler. . .

Ang Lee'nin bu muhteşem yeni
filmi, Amerikan Iç Savaşı sırasında
hem topraklarda, hem de
yüreklerde sürdürülen savaşların

görkemli ve karmaşık öyküsü. Lee,
belli bir zaman ve yerin ruhunu
deşme konusunda sihirli bir
yeteneğe sahip. Oscar ödüllü "Aşk
ve Yaşam"da çizdiği Victoria devri
öncesi I ngiltere'sinin şaşırtıcı
tablosu ve "Buz Fırtınası"ndaki
1 970'1erin kalıredici kafa karışıklığı,
Lee'nin geçmiş bir dönemin özünü
yakalayıp canlandırma yeteneğinin
parlak bir kanıtıdır. Daniel
Woodrell'in "Woe To Live On"
adlı romanına dayanan ŞEYTANLA
YOLCULUK, Kuzey Ordusu'na
acımasız ve cüretkar baskınlar
düzenleyen Güney yanlısı
savaşçılara katılan iki genç adamın
yaşamlarını yansıtıyor. Her şeye
rağmen vakar ve umutlarını
korurlarken, bu arada en önemli
savaşların insan ruhunda meydana
geldiğini öğreniyorlar. Lee
büyüleyici bir aşk ve savaş
öyküsünü ustaca işliyor.

year, un til Jake's divided loyalties his father is a Union symparhizer 
begi n to make him suspect to others
in the gang. The Bushwhackers hide
out i n a barn near the home of Sue
Lee, a pregnant widow whose
husband died in batde three weeks
after their marriage. Jake who begins
a chaste romance with the young
woman becomes i ncreasingly
isolared and gradually forms a bond
with Holt, a black former slave.
Seasons pass, as Jack and Jake's lives
become separated and then
enmeshed in heart-wrenching
ways . . .
Ang Lee' s magnifıcenr new film is a
majestic and complex tale of batdes
fought on !and and in the heart
during the American Civil War. Lee
has a magical gift for delving i mo
the psyche of a given time and place.
His starting portrait of pre
Victorian England in the Academy

• Jake Roedel, the son of a poor

Award-winning "Sense and

German immigranr, was ra.ised in

Sensibility" and of the

Missouri. Jack Bul! Chiles, the son of

overwhelming confusion of the

a local plantatian owner, is !ike a

sevemies i n "The Ice Storm" ,

brother to him. When the planratian

brilliandy testify to his a bilie y to

is destroyed during the Civil War

evoke the essence of an era. RlDE

and Jack's father is killed by Union

WITH THE DEVIL, based on the

marauders, the rwo proud sons of the

novel " Woe To Li ve On" by Daniel

South are thrust into the war,

Woodrell , chronicles the lives of two

joining sides with the

young men as they join pro

Born in Pi ng-Tong, Taiwan, on
2 3 October 1 954. White
studying drama and fılm at the
Taiwan National Art Academy
from ı 97 3 to ı 97 6 he m ade his
fırst super-8 productions. After
graduaring from rhe
Department of Theatrical Arts
he moved to rhe United Smtes i n
ı 97 8 . He received a B F A i n
rhearre from the University of
Illinois ( 1 980), and an MFA in
fılm producrion at New York
University. He directed his fırst
feature in ı 99 ı , and "Tui Shou 1
Pushing Hands" and i ts rwo
i n ternar i onally -successfu l
follow-ups ("Hsi Yen 1 The
Wedding Banquer", 1 992 &
"Yinshi Nann u 1 Eat Drink Man
Woman", 1 994) were
subsequently dubbed the
"Far her Knows Best" rrilogy. He
and his equally versatile
producing/writing partner James
Schamus then embarked on a
series of very different l i rera ry
adaptations (from Jane Austen,
Rick Moody, and now Daniel
Woodrell) that have been
multiply garlanded by critics
and festivals. Both "Hsi Yen"
and "Sense and Sensibility" won
the Golden Bear prize in Berlin
Film Festival.

B ushwhackers, a group of skiJled

Southern fıghters known for their

Filmleri

gunmen and gueriJla fighters

ruthless and daring raids on the

Fi1mography

aligned with the Confederate Army.

Union Army. Against aU odds, the

The two young men, used to the

men reclaim their dignity and hope,

1 99 1
1 992
1 994
1 995

slow pace and gracious lifescyle of

learning along the way that the most

the South' s privileged class, are soan

important batdes are fought in the

confronred with the chaos of batde.

human soul . Lee masterfuJly crafes a

They fıght side-by-side for over a

spell-binding tale of love and war.

Tu i Shou Iten Eller
Hsi Yen D ütün Yemeti
Yinshi Nmmu Tatlı Tuzlu
Sense atıd Sensibility
Aşk ve Yaşam
1 996 The lee Storm Buz Fırtınası
1 999 Ride with the Devi{
Şeycanla Yolculuk
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MANOEL DE OLIVEIRA

M E KT U P

l l Aralık 1 908'de Portekiz'de,
Porto'da doıldu. 1 93 1 'de
çektiıli ilk kısa metrajlı
belgeselden bu yana pek çok
film yönettiıli halde, ancak 70'1i
yılların sonlarına doılru
uluslararası film eleştirmenleri
tarafından "keşfedildi" ve
hakkı olan saygınlıılı kazandı.
1 933'te Portekiz'de çekilen ilk
sesli fılmde aktör olarak rol
aldı. Birkaç kısa metrajlı
belgesel çektikten sonra ilk
konulu uzun metrajlı filmini
1 94 1 'de yönetti. 1 956'ya
kadar başka film yönetmedi.
1 97 1 yılından bu yana yoılun
bir faaliyet içinde oldu.
1 985'te, 77 yaşında, Yenedi k
Film Festivali jürisi tarafından
özel bir Altın Arslan ödülüne
layık görüldü.

A CARTA

THE LETTER
Yönetmen Direcror: Manoel de OlitJ<ira
Senaryo Screenplay: Manoel de OiitJ<ira,
based on the nOtJel "La Princem de Clevtı" by
M me de Lafayette Görüntü Yön.
Cinemarography: Emmanuel Machuel
Kurgu Editing: Valerie Loiseleux
Oyuncular Casr: Chiara MaJtroianni, Pedro
AbrunhoJa, Antoine Chappey, Leonor SiltJ<ira,
Françoise Fabian, Anny Romand, Luis Miguel
Cintra, StanislaJ Merhar Yapımcı
Producer: Paolo Branco Yapım
Producrinn Co.: Madrago Filme.ı, Av. D.
Manuel I, Nco3 - 2890 Alcochae,
PORTUGAL; Phone: 3 5 1 1 234 21 85; Fax:
3 5 1 1 234 22 02; Gemini FilmJ, Paris,
FRANCE; \Vanda Filme.ı, Madrid, SPAIN
Dünya Hakları Exporr Agenr: Gemini
Fihm, 73, rue Saint Denis, 75001 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 40 39 03 75; Fax: 33
1 42 33 12 13

1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 107'

• Matmazel de Chartres ilk kalp

kırıklığı deneyimini yaşamıştır:
onunla bir tür açık ilişki yaşamak
isteyen bir genç tarafından terk
edilmiştir. Bir gece, annesinin
arkadaşı olan Bayan Silva,
Catherine'i tanınmış doktor
Jacques de Cleves ile tanıştırır.
Doktor, Catherine'i annesiyle
birlikte Place Vendôme'daki bir
dükkinda bir gerdanlık seçerken
gördüğü ilk günden beri ona
aşıktır. Genç Catherine kırık
kalbini iyileştirmek için bu adamla
evlenmeye razı olur, ama hiç tutku
duymamaktadır. Tutkusu, genç ve
ünlü şarkıcı Pedro Abrunhosa'ya
yönelir ve Catherine sonunda ona
aşık olur. Insanın tutkularının
peşinden koşmasının tehlikelerini
bilen annesi, ölmeden önce
Catherine'i bu konuda uyarır, ona
şöhretini ve kocasına karşı
görevlerini hatırlatır. Ama genç
kadın bunları umursamayacak
kadar aşıktır. Ayrıca Catherine,
ruh en asi bir kadındır . . .
Portekizli emektar yönetmen
Manoel de Oliveira, tutku ve
evlilikle ilgili erdemler üzerine bu
filminde, Madame de Lafayette'in
ünlü 1 7. yüzyıl Fransız romanı
Cleves Prensesfndeki olayları ve
karakterleri modern çağa taşıyor.
Chiara Mastroianni, sadakat, erdem,
onur ve güven gibi sorunlarla
kendine eziyet eden ama yine de,
onu nereye götürürse götürsünler,
tutkularını izleyen genç kadın
rolünde güzellik ile asaleti

birleştiriyor. 90 yaşındaki sinemacı,
bugün kimsenin umursamadığı,
ama üç yüzyıl önceki Roman
Katolik Fransa'sının ateşli
ahlakçılığında hayati olan meseleleri
günümüz Paris'ine taşıyarak, gülünç
duruma düşme riskine giriyor.
Oliviera'nın önceki filmleri gibi
MEKTUP da, modern dünyanın
sıradanlığını sergilerken, daha eski,
kalıcı bir Batı medeniyetine ve
Hristiyan emeline işaret eden
görüntüleri, tekrar tekrar ve sivri
bir şekilde sıralıyor, ve insan
yaşamının amacının ne mutluluk, ne
de türün devamı değil, sonsuzluğun
ölçütleriyle tartılan imkansız bir
ahlaki mükemmeliyet için ıstırap
verici bir mücadeleye girmek
olduğu düşüncesini üstü kapalı bir
şekilde destekliyor.

Realizing the dangers of following
one's passions, her morher warns
Catherine before she dies, reminding
her of her reputation and her duries
ro her husband. Bur she is roo much
in love ro care. Besides, Catherine is
a rebellious woman ar hearr . . .
Vereran Porcuguese directOr Manoel
de Oliveira brings the events and
characrers of rhe famous 1 7rh-cenrury
French novel, La princesse de Cleves by

Madame de Lafayerre, ro rhe modern
day in this film abour passion and
marrimorual virrues. Chiara
Mastroianni combines beaury wirh
digniry as the woman who rorments
herself wirh quesrions abour loyalty,
vircue, honor and trust, sri ll has no
choice bur ro follow her passions no
matter where they lead her. By
relocating some viral issues of the

• Mademoiselle de Chartres had a

fervent moraliry in Roman Carholic

fırst hearc-breaking experience: she

France three centuries ago that roday

was abandoned by a yourh who

hardly anybody anywhere borhers ro

wanted ro have a sornewhar open

care ro contemporary Paris, the 90-

relarionship wirh her. One nighr, her

year-old fılmmaker risks locking

morher's friend Mrs. Silva,

ridiculous. THE LETTER, which,

introduces Catherine ro a widely

like Oliviera's other recent fılms,

repured docror, Jacques de Cleves.

repeatedly and pointedly juxraposes

He had fallen in love with the young

the flimsy modern world wirh

girl the day he saw her choosing a

images that beroken an older, more

necklace in the company of her

permanent idea of Wesrern

morher, in a famous jewelry srore in

civilization and Christian aspirarion,

the Place Vendôme. The young

racitly endorses a view that the

Catherine agrees ro marry him ro

ulrimare purpose of human life is

cure her broken hearr, alrhough she

neither happiness nor perperuarion

feels no passion. This passion will be

of the species bur engagemenr in an

aimed ar a young and fashionable

agenizing struggle roward an

singer, Pedro Abrunhosa, wirh

i mpossible moral perfecrion

whom she subsequendy falls in love.

measured against ererniry.

Born on ı ı December ı 908 in
Porro, Ponugal. He has been
d ireecing fılms since his fırsr
shon documenrary, in ı 93 1 , b ur
ir was only in the '70s that he
was "discovered" by
international crirics and his
repurarion esrablished. In ı 933,
he was an acror in che fırsr ralky
made in Porrugal. Afrer making
several shorr documentaries, he
direcred his fırsr fearure in ı 94 ı ,
bur didn'r direct anorher film
unril 1 956. Since 1 97 1 , he has
been considerably busy. Ar age
7 7 , he was che recipienr of a
special Golden Lion given by the
jury of the Venice Film Festival
in 1985 .

Filmleri

Filmograp hy

1 94 1
1 956
1 959
1 963
1 964
1 965
1 97 1
1 975
1 978
1 98 1
1 982

1 983
1 985
1 986
1 988
1 990

1 99 1
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997

1 998
1 999

Atıiki-B6b0
O pinfor e a Cidade
O ptio
Acto da primavera
Bahar Ayini
A caça
AJ pinturas do meu
lrmtiojıilio
O passado e o presmte
Geçmiş ve Şimdi
Benilde ou a Virgem-Mtie
Benilde veya Meryem Ana
Amor de perdiçtio
Kaybeden Aşk
Francisca
A visila - Memorias e
C01ı[issöes
Ziyaret - Anılar ve Iriraflar
Nice. . . A propoJ dejemı Vigo
Nice . . . Jean Vigo Hakkında
O sapato de cetim
Saren Terlik
O mert caso Davam
Os catıibais Yamyamlar
Noıı, ou a vii g/Oria de
ma.ıdar Hayır, veya
Hükmeernenin Nafile Zaferi
A divina comidia
Ilahi Komedya
O dia do desespero
Umutsuzluk Günü
Va/ ahratio lbrahim'in Vadisi
A caixa Kaset
O conveııto Manasrır
Party Pan:i
Viagem ao principio do
mundo
Dünyanın Sonuna Yolculuk
Jnqttietude Tedirginlik
A Carta Mektup
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YEN TU RA PONS

S EVG i li/DOST

25 Temmuz 1 945'te
Ispanya'nın Bareelona şehrinde
do�du. 22 yaşında tiyatro
AMJ CfAMA T
yönetmenli�e başladı. 1 978'de
�-�-�-���-- �
���������������������������� �k urun m etr�lı fil mini �� "
B E L O VE D /F R 1 E N D
1 98S'te kendi yapım şirketini
kurdu. En tanınmış Katalan
Yönetmen Director: Vetlllira Pons
sinemacılardan biri kabul edilir.
Senaryo Screenplay: josep Marfa Benet,
hased on his novel uTestament11 Görüntü
Yön. Cinematography:}tııü Escasa Kurgu
Editing: Pere Abadal Müzik Music: Carltı
Cam Oyuncular Cast: josep Marfa Pou,
Rosa Marfa Sarda, Mario Gas, David SelvaJ,
frene Montala Yapımcı Producer: Vemura
Pom Yapı m Production Co.: E/s Fibm de
la Rambla, S.A . . Casp, 59, 3er-2a, 0801 O
Barcelona, SPA/N; Phone: 34 93 265 30 26;
Fax: 34 93 232 38 70 Dünya Hakları
Export Agent: Kevin \'(lil/iamJ Ass., Estrecho
de Mtıina, 12.2, 28043 Madrid, SPA1N;
Phone: 34 91 388 53 5 5 ; Fax: 34 91 300
22 02

1 998 1 35

mm.

Born on 25 July 1 945 i n
Barcelona, Spa.in. He began
scage direecing ar che age of 2 2 .
I n 1 978, he made his firsr
fearure film and in 1985 he
founded his own producrion
company. He is considered one
of the bes c known Caralan
filmmakers.

1 Renkli Color 1 90'

• Bir ortaçağ edebiyatı profesörü

olan Jaume Clara yaşlanmaktadır.
Ölümcül bir hastalıktan mustarip
olduğunu öğrendiğinde, yaşamını
gözden geçirmeye ve sevdikleri için
arkasında neler bırakabileceğini
düşünmeye başlar. Vasiyetini
Ramon Llull'ın Dostun ve Sevgilinin
Kitabı'ından esinlenen bir deneme
biçiminde, bir tür ahlaki miras
olarak kaleme alır. ligili kişilerin
gösterdiği tepkilerse beklediğinden
çok daha farklı olur. Kendisi de bir
profesör olan en yakın dostu Pere,
ölümü düşünmeye karşı bile şiddetli
bir tiksinti duyar ve Jaume'nin
denemesini okumak istemez. Zaten,
başında yeteri kadar kendi sorunu
vardır: kızı Alba, ona ve karısına,
hamile olduğunu söylemiştir. Pere,
doğacak çocuğun babasının zeki ve
şaibeli eski öğrencisi David olduğunu
öğrendiğinde işler daha da karmaşık
bir hal alır. Jaume denemesinin bir
kopyasını da kendisine çekici gelen
ve aslında bir erkek fahişe olan
David'e vermiştir. Pere ilişkilerini
öğrenir ve en iyi dostunu David'in
vahşi pençelerinden kurtarmaya
çalışır, ama bu arada kendisinin
Fanny ile ilişkisi de zordadır . . .
Sonunda beş kişi, Jaume'nin ölümü
fikriyle yüzleşrnek zorunda kalırlar,
bu hiçbirinin duygularını
esirgemeyen, acı verici bir süreçtir.
Beşi arasında savaş patlak verirken,
kimin kazanıp kimin kaybettiğini
bilmek zordur.
Katalan sinemasının en ünlü
yönetmenlerinden Yentura Pons,

SEVGILl/DOST'ta oldukça girift
bir trajik ilişkiler ve çatışmalar ağı
örüyor. Hasta bir adamın yazdığı
vasiyetin diğerlerinin gerçek
duygularını yüzeye çıkarmada bir
katalizör görevi gördüğü bu güçlü
psikolojik dramda; yaşlanma, farklı
aile yapısı, üniversite, aşk, para
karşılığı seks üzerine kurulu
ilişkiler ve sadakat gibi temaları
araştırıyor. Görsel olarak çarpıcı
ve fıkır fıkır kaynayan bir
Barcelona'da geçen film, diğer
konuların yanısıra, mekanını ve
günümüz Katalan burjuva
kültürünü sergilerneye de epey
özen gösteriyor. Ama asıl
üzerinde durduğu nokta, gerçek
dostluğun doğası ve bu dostluğun
bugünün çalkantılı ve karmaşık
toplumunda bile galip gelebileceği.

his wife, that she is pregnant. Thi ngs
ger complicated when Pere fınds out
that the father is David, a brilliant
and shady former studenc of his.
Jaume has also given a copy of his
essay to David who makes a living as
a male prostirute and to whom he is
attracted. David reflıses to be
Jaume's heir at the expense of his
freedom. Pere fınds our about rheir
relationship and arrempts to save his
best friend from David's predatory
claws, but meanwhile his own
relationship w ith Fanny is in
trouble . . . Five people have to face
up to the idea of Jaume's death, a
painful process that does not spare
anyone's feelings. As war breaks
among the fıve, it is hard to know
who are the w inners and che losers . . .
One of the most renowned directors

• Jaume Clara, a professor of

of Catalan cinema, Yentura Pons

medieval literature, is gerring old.

weaves an incricate web of tragic

When he discovers he is suffering

relations and conflicts in AMIC 1

from a terminal condition, he thi nks

AMAT. He explores the themes of

back on his life and reflects on w hat

aging, different family, college, love

he can leave behind for those he

and sex-for-money relationships and

loves. He writes his will in the form

loyalties in a strong psychological

of an essay loosely based on Ramon

drama which uses the will written

Ll u!!'s The Book of the Friend and the

by an ailing man as a catalyst for the

Beloved, as some sorr of moral

true emorions of others to surface.

bequest. The reactions he provokes

With vibrant Bareelona as i ts

from the people involved are quite

setting, the film takes great

differenc than what he expected . His

opportunity to showcase i ts location,

dosesc friend, Pere, who is also a

and contemporary Catalan bourgeois

professor, has a strong aversion to

culture, among other issues. But the

even contemplating death and no

one it is always addressing is the

incerest in reading Jaume's essay .

nature of true friendship and how it

Besides, he has his own problems:

can triumph even i n today's

his daughter, Alba, informs him and

turbulenc and complex sociecy.

Filmleri
Filmography

1 978
1 98 1
1 986
1 989
1 990
1 99 1
1 993
1 994
1 996

Oca·iiıı, retrat intermitetıt
El vicari de Olot
La roJsa del bar
Puta Misiiria!
Qui t'hi jugues, Mari Pili?
Aquesta 1Zit o mai
Rosita, please!
El perquii de tot plegat
Actrim
MMB: Quadertı de memoria
1 997 Carfcies
1 998 Amic/Amat
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JANG SUN WOO

SOUTH KOREA

YALA N LAR

1 952'de Kore'de do�du.
1 970'1erin sonunda Seul
Üniversitesi'nde antropoloji
ö�renimi gördü�ü sırada, Güney
Kore askeri yönetimini
protesto eden kültürel
harekette faal olarak yer aldı.
1 980'de, Kwangju katliamını
belgeleyen broşürler da�ıtırken
yakalanıp hapse atıldı. Günler
süren bu mahpuslu�u sırasında
toplumsal eleştirilerini sinema
aracılı�ıyla dile getirebileceğini
fark etti. Meslek yaşamına
televizyon için metin yazarlığı
yaparak başladı. Yine Güney
Koreli yazar Jang Jung ll'nin
romanından uyarladığı ve epey
tartışma yaratan 1 994 tarihli
"To You From Me 1 Benden
Sana" adlı filminde, kültürel
elitizmi ve muhafazakar ahlak
kurallarını çarpıcı bir üslupla
eleştirmek için görsel cinselliği
kullandı. Filmleri, kendi
ülkesindeki her tür büyük ödülü
aldığı gibi, birkaç uluslararası
ödüle de layık görüldü.

GO]ITMAL

LIES
Yönetmen Direccor: jang Sun Woo
Senaryo Screenplay: jang Sun Woo, based

on the novel "Teli Me a Lie" byjangjung ll
Görüntü Yön. Cinemarography: Kim
\Voo Hyımg Kurgu Edi ring: Park Gokji
Müzik Music: Dal Pa/an Oyuncular
Casr: Lee Sang Hyun, Kim Tae Yeon, jeon Hye
]in, Choi Hyunjoo, Han Kwon Taek
Yapımcı Producer: Shin Chul Yapı m
Producrion Co.: ShinCine Communications,
2fl. Misung Bldg, Shinsa-dong, Kangnam-gu,
Seotd, SOUTH KOREA; Phone: 82 2 34 46 23
70; Fax: 82 2 34 45 62 30; Korea Films
Dünya Hakları Exporr Agenr: Celluloid
Dreams, 25, rue Lamartine, F-75009 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 49 70 03 70; Fax: 33
1 49 70 03 71

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 5'

• Y, 18 yaşında, mezun olmadan

bekaretini kaybetmek isteyen bir
lise ögrencisidir. En yakın arkadaşı
Woori, 38 yaşında, evli ve saygın
bir heykeltıraş olan J'ye aşık olur.
Ancak arzularını dile getirmeye
çeki n ir ve J'yi Y'ye kaptırır. Y ve J
arasındaki çekim ilk buluşmalarında
şekillenir. Bakire ama atılgan Y,
kelimenin tam anlamıyla vücudunun
tüm deliklerini tecrübeli sevgilisine
teslim eder. Sevişme sonrası
aralarında geçen konuşma sıcaktır,
ancak J, Y ile beraber toplum
içinde görünmekten huzursuzdur.
Y ilişkisini itiraf ettiginde, Woori
hiddetleni r ve arkadaşının üzerine
saldırır. Bununla beraber ertesi gün
iki okul arkadaşı barışırlar: Woori,
yeniden Y'nin maceralarını en
mahrem ayrıntılarına kadar dinleme
ayrıcalıgına sahip olmuştur. Y ve
J'nin bir sonraki buluşmalarında Y
kıçına beklemedigi şamarlar yer; bu
cinsel ilişkilerinin gelişiminin yönünü
belirler. Çok geçmeden, kırbaç
darbeleri ön sevişmelerinin temelini
oluşturur. Y, J'nin tekliflerine
şaşırtıcı bir tutku ve dayanıklılıkla
boyun eğer. Y ve J, tutku ve sado
mazoşizmin yollarından geçecekleri
bir cinsel serüvene atılırlar. Bu
sıradan bir aşk öyküsü degil, beden
ve ruhlarının sınırlarını ölçecekleri
bir deneyimdir. Yoğunlaşan arzuları
Y ve J'yi acı, zevk ve kaçınılmaz
yalanların ekseninde dönen bir
ilişkinin içine sürükler . . .
Kore sinemasının "yaramaz
çocugu"nun bu sıradışı yapıtı,

sansürsüz sado-mazoşist seks
oyunlarının ayrıntılarını büyüyen bir
Lolita'nın öyküsüyle harmanlıyor.
Duygusal açıdan çarpıcı ve yoğun,
tartışmalar uyandıracak bu film,
Woo'nun kışkırtıcı bir yönetmen
olarak şöhretini çok daha arttıracak
kuşkusuz. "Bu film bir yaşam biçimi,
bir keder biçimi, değerlerin altüst
oluşu hakkında. Iyi ve kötü, güzellik
ve çirkinlik arasındaki ayrımı ortadan
kaldırmaya çalıştığıını daha önce de
söyledim. Bu öykü yaşamın ve
aşkın etrafında dönüyor. Ancak aşk
gerçekte o kadar da baş döndürücü
degil. Genellikle filmlerde allanıp
pullanıyor. Bakış açınızla oynamanız,
aşkın bir o kadar manasız ve
ümitsiz oldugunu görmenize
yetecektir . . . Peki biz neyi
yargılıyoruz ki? Gelin yargılama
dürtümüzü bir kenara atalım. Gelin
sadece oynayalım. Sonuçta, yaşam
zaten bir oyun." - Jang Sun Woo

next day, however, the two schoolgitls
reconcile: Woori once again has the
privilege of heating the İntİmare
dera.ils ofY's advemures. Y and ]'s
next encounter results spomaneous
slaps to Y's buttocks, the start of the
their sexual relarionship's evolurion.
Whippings soon become the hearr of
their foreplay. Y submits to ]'s ideas
with surprising passian and stam.ina.
No comman love affair, their sexual
odyssey toward the realms of
obsession and sadomasochism tests
the lirnits ofboth body and mind.
Ineense desires drive them imo a
relationship that revolves araund
pa.in, pleasure and unavoidable lies . . .

Born in 1 95 2 in Korea. While
studying amhropology at Seoul
National University in the Iate
1970s, he was active in rhe
protest cul tura! movemenr
against the South Korean militacy
governmem. In 1 980, he was
jailed for having distributed
leaflets exposing the Kwangju
massacre. He has said that during
his several-day jail stay he realized
that he could use film to make
social commencary. He starred his
career as a television screenwriter.
His conrroversial 1 994 film "To
You From Me", also adapted from
a novel by South Korean wrirer
JangJung II, used graphic sexual
concenc in i ts scathing critique of
culrural elitism and conservative
mores. His films have received
evecy major award in his native
counccy, as well as several
international prizes.

A unique film from the "bad boy" of
Korean cinema, LIES marries the
derails of hardcore sadomasochistic
sex play to a coming-of-age Lolita
story. Woo's reputation as a
provocateur wiil only increase with
this emorionally powerful and

• Y is a 1 8-year-old high school

confromarional film. "This film is

studem imem on losing her virginiry

about a k.ind of life, a k.ind of

before graduation. Her best friend,

sadness, the overrhrowing of

Filmleri

Woori, has an adolescem crush on J ,

values . . . I' ve said before that I seek

Filmography

a 38-year-old sculptor, reputable and

to rid the distinctions between good

married. Woori, too shy to act on her

and evi!, berween beaury and

1 986 Seoul]esus Seul'lü lsa
1 988 The Age of Success
Ba�arı Ya�ı
1 990 Lovers itı Woomuk-Baemi
Woomuk-Baemi'deki A�ıklar
1 9 9 1 The Road to the Racetrack
Yarı� Pistine Giden Yol
1 99 3 Hwaomkyımg (Way to
Buddha) Budha'nın Yolu
1 994 To You From Me
Benden Sana
1 995 Citıema on the Road
Gezgin Sinema
1 996 A Petal Bir Petal
1 997 Bad Movie Berbat Film
1 999 Lies Yalanlar

desires, ends up losing J to Y. The

ugliness. This story cemers on life

attraction between Y and J is evidem

and love. But love is not so rerrific.

from their first meeting. The virginal

It's usuaily beautified in films.

but daring Y categorically surrenders

However, it only takes a smail

every orifice to her experienced !over.

change of angle to see love as absurd

Although their post-lovemaking

or hopeless . . . What are we j udging

conversation is warm, J is nervous

anyway? Let's throw away the

about being seen with Y in public.

impulse to pass j udgemem. Let's

l..ater Woori, i nfuriated by Y's

just play. After all, it' s all a game. " 

confession, attacks her violently. The

Jang Sun Woo
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TÜRKIYE TURKEY

ATlF YlLMAZ

EYLÜL F l RTl NASI

1 926'da Mersin'de doğdu. Lise
eğitimini Mersin Lise.�i'nde
tamamlayıp Istanbul Universitesi
Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu.
Bir yandan da Güzel Sanatlar
Akademisi'nin Resim Bölümü'ne
devam ediyordu. O günlerde
bir yandan da bazı sanat
dergilerine tiyatro, sinema
eleştirileri yazıyordu. Semih
Evin'le çalıştığı iki filmden
sonra, 1 95 1 yılında "Kanlı
Feryat" filmiyle yönetmenliğe
başladı. 1 99 1 yılında Hacettepe
Üniversitesi'nden "Sanatta
Onursal Doktora" payesini
almıştır.

AFTER THE FALL

Yönetmen Director: Atıf Yılmaz
Senaryo Screenplay: Gaye Boralıoğlu,
based on the novel "Gbige Kokusu" by Habib
Bekta; Görüntü Yön. Cinematography:
Erdal Kahraman Kurgu Edi ring: Mevliit
KOfak Müzik Music: Tamer Çıray
Oyuncular Cast: Tartk Akan, Zara, Kutay
Özcan, Deniz Türkali, Hazım Kb'rmiikçü
Yapımcılar Producers: Auf Yı/maz &
lskefl{ier Ulus Yapı m Production Co.:
De/ta Film, istiklal Cad., Bekar Sok. No:
1211, Beyoğlu 80080, istanbul, TURKEY;
Phone: 90 212 252 79 13; Fax: 90 212 249
89 94 Dünya Hakları Export Agent:
De/ta Film, lstiklal Cad., Bekar Sok. No:
1211, Bt)oğlu 80080, Istanbul, TURKEY;
Phone: 90 212 252 79 13; Fax: 90 212 249
89 94

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 10'

• Henüz beş yaşında bir çocuk:

• Eylül Fırtı nası cemers on a j ust

Metin. Annesi gözaltında, babası
siyasi polis tarafından aranıyor . . .
Türkiye'de 1 2 Eylül askeri
darbesinin ilk günleri. Metin de
annesiyle birlikte hücrede bir gün
geçirir. Ertesi gün Metin'in
Bozcaada'da yaşayan dedesi
torununu almaya gelir ve Metin'in
ada günleri başlar. Üzüm bağları,
dedesiyle balı k tutma maceraları,
kendi yaşlarında bir kızla ilk aşk
ve ardından babanın yakalanıp
bildiği her şeyi itiraf etmesi,
işkence sonrasında kırık dökük
eve dönen anne ve yaşadıkları
karşısında giderek akli dengesini
yitiren dede . . . Bütün bu trajik
durumlar, Metin'in çocukça
değerlendirmeleri ve biraz da
muzur zekası nedeniyle zaman
zaman komik bir hal alır . . .

barely fıve-year-old boy, Metin.
His morher is being held under
house arresr and his father is being
searched for by the seeret service
palice . . . In the period j usc afrer che
Seprember 1 2 ch mil icary coup in
Turkey, Metin gets to spend one
day togerher with his morher in her
cel l . The nexr day Merin's
grandfarher comes from Bozcaada
isiand to pick up his grandson, and
so, Metin's isiand days begin.
There he plays amongst che grape
vines, lives che advenrures of
cacching fısh wich his grandfacher,
and fınds his fırsr childhood
sweerhearr. On che heels of this
respite, Metin is faced wirh che
suffering of all che adults in his life:
his father canfessed everyrhing he
knew while under arrest, his
morher rerurns home broken and

EYLÜL FlRTl NASI, Türkiye'nin en
kritik dönemine, bir askeri
darbeye bir çocuğun açısından
bakan, insancıl bir film.

Born in Mersin in 1 926. He
moved into studies at the Istanbul
University Law Department
afcer graduating from Mersin
High School. On che s ide, he also
fol lowed the course of studies at
the Fine Ares Academy Drawing
Department. At that time, he
also wroce a variety of art,
theater and film reviews. After
working on cwo films with Semih
Evin, he made his direcrorial
debut wich the 1 9 5 1 film "Kanlı
Feryat 1 Bloody Scream " . He was
given an Honorary Doctorate of
Ares i n 1991 from Hacettepe
University.

listless from having been tortured,
and his grandfather, in the face of
all they've endured, is losing his
mental balance . . . From rime to
rime, Merin's innocem evaluarions
and mischievious intell igence allow
for momems of humor and levi ey
ad mis c chese cragic occurrences . . .
AFTER THE FALL is a humaniscic
film rhat looks at Turkey's mosc
critica! period, jusr afcer a milicary
coup, through che eyes of a child .

Ö nemli Filmleri
Selected Filmography

1 957 Gelinin Muradı
The Dreaın ofthe Bride
1 959 Alageyik The Hind
1 964 Keşanlı Ali Destanı
The Legetıd ofAlifrom Ke;an
1 966 Murat'ın Türküsü
The Bal/ad of Murat
Ah Güzel Istanbul
Oh, Lbvely istanbul
1 97 1 7 Kocalı Hürmüz Hiirınüz
with Sevetı Husbands
1 972 Cenıo
1 974 Kuma The Second \Vife
1 977 Selvi Boylum Al Yazmalım
The Red Scarf
1 979 Adak The Sacrifice
1 982 Mine
1 984 Bir Yudum Sevgi
A S ip ofLove
1 986 Adı Vasfıye
Her Name is Vasfiye
Aaahh Belinda Ohh Belinda
1 987 Asiye Nasıl Kurtulur?
Can Asiye Be Saved?
1 988 Dul Bir Kadın
A \flidowed lfloman
1 990 Berdel Bride Barter
1 992 Düş Gezginleri
\Valking After Midnight
1 994 Gece, Melek ve Bizim
Çocuklar The Night, The
Angel, And O ur Gang
1 997 Nihavend Mucize
Miraele Ma Non Troppo
1 999 Eylül Fırtınası After the Fal/

E ROTi K ÖYKÜ LER- l l l
EROTIC TALES-111
.
.

'
.

•

.

.
.

.

.

'
.

.

.
.

.
.
.

.
.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.
.

.

.

.

.
.

.
.
.

•

.
'

.

'

.
.
.
.

.

.
'

.

.

.

.

•
.

.

•

.

.

.

.

..

.

..
.
.

.

.
'
.

.

..
..

'

.

.

..

.

..
.
.

.

.
.
.
.
�• -6
.
-

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

..
.

.

.

.

.

.
.

.
.
.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.
.

.
.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
•
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.
.

.

.
•

.
.

.

'
.

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.
.
.

.
.

.

.
.

.

.

.

.
•

.
.

.

.

.
.

.

.

.

.
•

.

.

.

.

.

.

"
.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.
.

.

.
.

lll
.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

"

.

.

.

.
.

.
.

.

•

.

.
.

.

.

..

.

.

.

.
.

.

.

.
.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
•

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
..

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

'

.

.

.

.

.

.

.

.

1

'
.

.

.

.

.

'

.
.

.
.
.

.
.

.

.

.

.

'

.

.
.

.
.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..
.

.
.

.

.

..
.

.

'

.

.

.
.

.

•

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

•
.

.

.

.

.
•

.

.

.

.

•

.

.

'

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.

..
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

'

.

.

.

'

.
.

.

.

.

'

.

.
.

.

.

'
.

.
.
.

.

'
'

.

.

'

.
'

..
.

.

.

'

.

..

.

.

.

.

.

.

.
.
'

.
.

..

.
.

.
.

.

..

.
.

.

.

..

.

..

.
.

.

.

•

.

..

.

.

..

..
..

.

o

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

..

..

..

.

.
.

.

'

.

.

.

.

.
.

.

.

.
.
.

.
.

.

.
.

.

�
.

.

.
'

'

.

.

.

.
•
.
.

.

•

.
.

•

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.
.
.

.

. · • · • · • · • · • · • · ' · • · • · •· •· •
· t · '·
.

.

.

.

.

'

.

'
.

.

.

.

.

.

-

.

-

.

.

.
.

.
.

.

'

.

· . · . · . ·-··

.

.
.

: : :
.

.

.

.

.

.

.

.

'

·

·

.

·

.

'

.

.

.
.

.

.

· ··

.

.

.

.
.

.

·

.

:

.
'

··

.

.

.
·

.
..

.

.

.
.

.

···

.

.

.

·

.

.
.

..

·

..

·

����������
�*��� :m:��;m��� �j�;�;�
� �a
���;·

�

.

·

AXE:
Katkıları için
AXE'a
teşekkür ederiz.
W e would !ike ro rhank

AXE
for spansoring rhis secrion.
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KIRM IZI JARTiYER

SOSiSi N iZ OLABiLiR M iYi M LÜTFEN?

Yönetmen Director: MarkUJ Fiicher Senaryo Screenplay: Markus Fischer, based o n the
short story by )uan Marsi Görüntü Yön. Cinematography:Jörg Schmidt-Reitwein Kurgu
Editing: Bernhard Lehner Müzik Music: MarkUJ FiJcher Oyuncular Cast: Cla!idine
Wilde, A rndt Schwering-Sohnrey, Harry Goldenberg Yapımcı Producer: Regina Ziegler
Yapım Production Co.: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue Kanmram 1 4. D-14057
Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 320 90 567 Dünya Hakları
Export Agent: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue Kanıstram 14, D-14057 Berlin,
GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 320 90 567

Yönetmen Director: Rosa von Praunheim Senaryo Screenplay: Rosa von Pramıheim &
Lawreııce Elbert Görüntü Yön. Cinematography: Lorenz Haamıann, bvk Kurgu
Editing: Rosa von Praunheim & Lorenz Haarmaım Müzik Music: Alan Ari Lazar
Oyuncular Cast:}ef/Stryker, L!izy Kryn, Kari-Heiıız Teuber Yapımcı Producer: Regina
Ziegler Yapı m Production Co.: Regina Ziegler Filmprod!iktion, Neue Kantstrasse 14, D14057 Berlin, GERMA Y; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 320 90 567 Dünya
Hakları Export Agent: Regina Ziegler Filmproduktion, Neue Kanmrasse 14, D-14057
Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 320 90

THE RED GARTER

1999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 28'

• Bu bir aşk hikayesi mi? Bir tutku ve ihanet öyküsü mü? Haram
arzulardan ve özlemlerden oluşan bir oyun mu? Yoksa çıplak
duygular üzerine iç gıcıklayan bir drama mı? Ya da, janrın sınırlarını
sınayan bir gerilim filmine ne dersiniz? Hatta belki de beyazperdede
alışılageldik kurallara meydan okuyan bir erotik gerilimdir . . . Sadece
şunu söyleyelim: Juan Marse'nin bir kısa öyküsünden uyarlanan,
Markus Fischer'in KIRMIZI JARTIYER'i, bunların hepsi. Bu !sviçre
Erotik Öyküsü'nün mekanı, bir bekar dairesi. Aklında fesat şeyler
olan genç bir adam, koridorda genç ve çekici bir kadına yanaşır.
Bunu karşılıklı bir pazarlık çabası takip eder - bir kıyak, karşılığını
hak eder . . .

CAN I BE YO UR BRATWURST, PLEASE ?

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 28'

• Bu küçük sevimli yamyam komedisinin başrolünde, ilk meşru

rolünü oynayan efsanevi porno yıldızı Jeff Stryker var. Jeff,
Amerika'nın Ortabatı bölgesinden Hollywood'a gelip bir motel
odası tutan ve burada motel sahibinin, annesinin ve bütün
müşterilerin en büyük fantezisi haline gelen bir yabancıyı oynuyor.
Genci yaşlısı, erkeği kadını, siyahı beyazı, hepsi onu çok hoş
bulurlar. Sonunda da onu hep beraber yenilecek bir Noel yemeğine
davet ederler . . .
• This sweet little cannibal comedy srars the legendary porno srar Jeff
Srryker i n his firsr legirimare role. Jeff plays a srranger from the
Midwest who arrives in Hollywood, renrs a motel room, and becomes

• Is it a love story? A rale of passion and berrayal? A game of illicit

the major fantasy of the owner, his morher and all the other guests.

desires and longings? Or is i t a ringling drama of raw emotions? Or

Young and old, male and female, black and white: everybody finds him

how abour a ehriller ro rest the boundaries of the genre? Maybe even an

delecrable. I n the end, they invite him a for a Christmas dinner. . .

erotic ehriller ro challenge the codes of screen propriery' . . . Ler' s j ust
say that Markus Fischer's THE RED GARTER, based on a short srory
by ]uan Marse, is all of rhese. The serring of this Swiss Eroric Tale is a
single's apartment. An arttactive young woman is accosted in the
corridor by a young man w ith somerhing rather sinister on his mi nd. A
comesr of give-and-take follows - one good turn deserves anorher . . .
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G Ü RC Ü ÜZÜ M LE Ri

BENiMLE i LGiLi KÜÇÜK BiR DÜŞ GÖR

GEORGIAN GRAPES

DREAM A LITTLE DREAM OF ME

Yönetmen Director: Georgi Shengelaya Senaryo Screenplay: Georgi Shengelaya, Levan
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Katsenis Müzik Music: Giannis Spiropoulos Oyuncular Cast: Lazaras Andreou, Vivi Koka,
Kristieanne Travers Yapımcı Producer: Regina Ziegler Yapı m Producrion Co.: Regina
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• Kırsal bölgedeki bir Gürcü köyünün bağları arasında, günler Lia

• Düğün günü yaklaştıkça, mimar Yannis sürekli bir biçimde,

için çok yavaş geçmektedir. Köyün araba tamirhanesini işleten
kocası Sandro, hala hayatının baharında olan Lia'nın güzelliğini
görmezden gelir. O civarda çekilmekte olan bir filmi n yıldızı Megi,
arabasını tami r ettirmek için köye geldiğinde işler değişir. Lia bir
rakibi gördüğü yerde hemen tanır; her ne kadar bir mini eteğe karşı
hiç şansı olmadığını bilse bile. Ancak Megi'nin de şapkasında birkaç
numara vardır: o bir Sinderella'nın kendini kabaktan kurtarmak için
neye ihtiyacı olduğunu iyi bilir . . .

uyandığında hala titremesine neden olan aynı rüyayı görmektedir.
Düşündeki kız çarpıcı bir güzelliğe sahiptir: gülümsemesiyle onu
kışkırtan, tasasız bir ruh, biçimli bir vücut, seksi tavırlar, yani bir
erkeğin hayat boyu birlikte yaşayacağı kadında isteyebileceği her
şeye sahiptir. Ama gerçek hayat, ona tamamen farklı birini
sunmuştur. Anna tatlı, ilgili ve gerçekçidir; yani onda da bir erkeğin
normal bir evlilikte bekleyebileceği her şey vardır. Göründüğü
kadarıyla, doğru seçim yapılmıştır. Ama sonra olan olur: Yannis'in
rüyası gerçekleşir, hem de tam düğün gününde . . .

• The days pass slowly for Lia am id the vineyards of a rural Georgian
village. Sri ll in che prime of life, her beaury is overlooked even by her

• As his wedding day approaches, the architecr Yannis keeps having a

h usband Sandro, who runs the local car repair shop. Things change

recurring dream that leaves h i m shaken when he wakes up. The gir! in

when Megi, the comely srar of a film being shor nearby, happens upon

his reverie is stunningly beauriful, a biithe spirir who raunrs him wirh

che scene ro ger her car repaired. Lia knows a riva! when she sees one 

her smile, her shapely fıgure, her sensual persona - all that a man

alrhough she's also aware she doesn'r stand a chance againsr a mini

would wanr as a companian for life. The real world, however, offers

skirr. Megi, however has a few rricks up her sleeve roo - she knows

him someone emirely differenr. Anna is sweet, arrenrive, down ro earrh

what a Cinderalla needs ro rid herself of the pumpkin . . .

- all that a man could wish for in a normal marriage. The righr
decision, ir appears, is made. And rhen ir happens: Yannis's dream
comes rrue - on his wedd ing day . . .
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SPECIAL EVENT: "CITY LIGHTS" WITH ORCHESTRA
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REUTERS
Bu fılmin gösterimi The British Council'ın degerli işbirligiyle gerçekleştirilmiştir.
The presemarion of this film was made possible wirh the collaborarion of The British Council.

Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu projeye katılımını saglayan
Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri Yayıncılık Tic. A.Ş.'ye teşekkür ederiz.
We would I ike co thank Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri Yayıncılık Tic. A.Ş.
for making Borusan İstanbul Philharmonic Orchescra available for this project.

:i!D

Katkıları için
REUTERS ENFORMASYON LTD. ŞTI.'ne
teşekkür ederiz.
W e would !ike ro rhank

REUTERS ENFORMASYON LTD. ŞTİ .
for spansoring this secrion .

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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ŞEH i R IŞI KLARI
CITY LIGHTS

"( n \ L I <.IITS" \\ ITH
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CHARLES CHAPLIN

PJ-��jl'!;l���
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Yönetmen Director: Charleı Chapli11
Senaryo Screenplay: Charleı Chnpli11
Görüntü Yön. Cinematography: Roland
Totheroh, Gordon Po/lock & Mark Marlott
Kurgu Editing: Charleı Chaplin Müzik
Music: Charleı Chaplin Oyuncular Cast:
Charles Chaplin, Virginia Cherri/1, Florence
Lee, Harry Myers, Ha11k Mann, Eddie Baker,
Al/an Garcia, Henry Bergman, A lbert Austin
Yapımcı Producer: Charleı Chaplin
Yapı m Production Co.: United Artists
Kaynak Source: Roy Export Company
Establishment, 5 8 ruejeanjacqueı Rousseau,
75001 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 40 26
3 1 23; Fax: 33 1 42 3 42 90.

1 93 1 1 35

mrn.

1 Siyah-Beyaz (B& W) / 87'

• Şehrin sokaklarında boş boş
gezen Şarlo bir idealisttir; ama aynı
zamanda herkes için bir kahkaha
ve alay vesilesidir. Kör bir çiçekçi
kıza işık olur ve sarhoşken cömert
ama ayıkken gaddar olan eksantrik
bir milyonerle tanışır. Çiçekçi kız
Şarlo'yu çok zengin biri sanır, o da
kızın böyle sanmaya devam
etmesini ister. Önce sokakları
süpürerek, ardından da boksör
olarak para kazanmaya çalıştıktan
sonra, kör kızın gözlerinin yeniden
görmesini sağlayacak ameliyat için
gereken parayı çalar. Tutuklanır;
hapisten çıktıktan sonra da kör
kızın iyileşmiş olduğunu görür . . .

Bu basit öykü, büyük klasikierin
ölçülü ve yalın tarzıyla anlatılmıştır;
ama her ayrıntı zahmetli ve çok
vakit alan bir çalışmanın ürünüdür.
ŞEHI R IŞIKLARI birçok açıdan tipik
bir Chaplin filmidir. Chaplin'in
yapıtlarındaki önemli öğelerden
çoğunu, mükemmel bir şekilde
sergiler. Birçok komik sekansın
ötesinde (gece kulübündeki akşam,
boks maçı, vs.) bu film, tıpkı
jeneriğinde de belirtildiği gibi,
"pandomimle yapılmış bir komedi
romansı", hem acı hem de tatlı
yanları olan bir trajedidir. Aşk için
yapılan bir fedakarlık, Şarlo'nun en
dokunaklı anlarını sunuyor. Basit
tarzına ve öyküsüne karşın, filmde
varlığını koruyan, sessiz sakin bir
toplumsal pelemik de vardır. Final
sahnesi sinema tarihinin en güzel
ve en yürek parçalayıcı şekilde
duyarlı sahnelerinden biridir.
Chaplin bu film üzerinde çalışmaya
1 928 Mayıs'ında başlamıştı, ama

sinemada sesin kullanılmaya
başlamasıyla yapımı durdurdu.
Haklı olarak, sözcüklerin onun
komedisinin büyük bölümünün
etkisini zayıftataeağını ve kesinlikle
uluslararası cazibesini yitirmesine
neden olacağını sezdi. Çekimlerine
devam ettiğinde, hiç diyalog
kullanmamaya ama filme müzik ve
gerçekçi ses efektleri katmaya
karar vermişti. ŞEHIR IŞIKLARI ilk
gösterimierinden itibaren muazzam
ve büyük kar getiren uluslararası
bir başanya dönüştü. Dünyanın her
tarafındaki izleyiciler bu filme bayıldı,
eleştirmenler ise filmi Chaplin'in en
büyük başarısı, bol kahkahalı komedi
ile saf dokunaklılığın mükemmel bir
bileşimi olarak tanımladı. "Sessiz
film sanatının tek destekleyicisi
olmayı arzulamıyordum. Ama yine
de ŞEHIR IŞIKLARI ideal bir sessiz
filmdi, ve hiçbir şey beni onu
yapmaktan vazgeçiremezdi." Charles Chaplin

This simple story is told in the

• The Lirrle Tramp who airnlessly

effectiveness of much of his comedy.

resrrained and sparse s tyle of the great
classics, but each derail was the result
of arduous and time-consuming
work. In many ways CITY LIGHTS
is the prototypal Chaplin film,
conraining most of the important
elemenrs of Chaplin's work at or
near summits of perfecrion. Apart
from several slapstick sequences (an
evening in a nightclub, a boxing
march, ete.) the film is - as called in
the ri des - "a comedy romance in
panromime", a bittersweet tragedy.
A sacrifice made for love gives the
Litrle Tramp his most poignant
momenrs. Despite i ts simple style
and story, social polemic is quierly
and continuously present. The final
scene is one of the most beauriful
and hearrrendingly tender in all
cinema history. Chaplin starred to
work on this film in May 1 928, bur
the introduction of sound made him
stop production. He sensed, righrly,
that words would weaken the

wanders the sereers of the hostile ciry

When he resumed filming, he had

is an idealist; yer an objecr of

decided to use no dialogue, but to

laughter and ridicule. He fal ls in

incorporate music and realistic sound

love with a blind flower gir! and

effects. Since i ts first screenings

becomes involved with an eccenrric

CITY LIGHTS became an enormous

millionaire, who is generous when

and profirable international success.

drunk bur mean when sober. The

Audiences all over the world loved

blind girl takes the Tramp for

it, and critics named it Chaplin's

somebody very rich and he is conrenr

finest accomplishmenr, the perfect

to ler her believe that. After trying

combination of hilarious comedy and

to earn money as a street sweeper,

pure pathos. "I did not wish to be

then as a boxer, he takes a large sum

the only adherent of the art of silenr

to enable the bl i nd girl to have an

picrures. Neverrheless CITY

operation to regain her sight. He is

LIGHTS was an ideal silenr picrure,

arresred and on leaving prison finds

and nothing could deter me from

the blind girl cured . . .

making it." - Charles Chaplin

16 Nisan 1 889'da Londra'da
doğdu. Çocukluğu büyük
yoksulluk, açlık, zulüm ve
yalnızlık içinde geçti - bunlar,
daha sonra sessiz komedilerinin
belli başlı temaları haline gelen
konulardır. Müzikhcl
komedyenlerinin oğlu olan
sanatçı, küçük yaşta babasının
alkolizmden ölmesine ve
annesinin çıldırmasına tanık
oldu. Acımasız yoksulluktan
kurtuluşu tiyatro sayesinde
oldu. 1 9 1 3'te Amerika'da
turnedeyken, Mack Senett'in
Keystone film şirketiyle anlaşma
imzaladı. Çok kısa sürede başarı
kazandı ve bir düzine filmden
sonra kendi konularını yazıp
yönetmeye başladı. Kemik
soytarılıkları aşkla, dokunaklılıkla
ve trajediyle birleştiren Şarlo
karakteri, onu sinema tarihinin
evrensel olarak en çok tanınan
ve sevilen tipi haline getirdi.
Filmleri zamanla seyrekleşti ama
yaratıcı olmayı sürdürdü.
Komünist olduğu iddiasının ve
özel hayatının yol açtığı duruşma
ve skandallar, 1 953'te ABD'den
sürülmesine neden oldu.
1 97 1 'de filmleri için özel bir
Oscar'la ve 1 97S'te sör
ünvanıyla ödüllendirildi. 25
Aralık 1 977'de öldü.
Born on 1 6 April 1 889 in
London. His childhood was
marked by wrerched poverry,
hunger, cruelty and loneliness 
subjecrs which became major
rhemes in his silenr comedies.
Son of music-hall enrerrainers,
rhe young boy saw his father die
of aleohal ism and his morher go
i nsane. His escape from grueling
poverry was through the rhearer.
On rour in America in 1 9 1 3, he
signed for Mack Sennerr's
Keysrone film company. He was
immediarely successful and after
a dozen picrures began ro w ri re
and direct hjs own marerial on
rhe Lirtle Tramp characrer whose
slapsrick anrics combined w ith
romance, parhas and rragedy to
make him the most universally
recognized and loved fıgure in
rhe hisrory of rhe cinema. His
fılms become sporadic bur no less
invenrive. Lawsuirs and scandals
over his alleged communism and
hjs private life led to hjs exile
from USA in 1 9 5 3 . He was
fınally acknowledged for his
work wir h a special Oscar in
1 97 1 and a knighrhood in 1 9 7 5 .
H e died on 2 5 December 1977.

Önemli Filmleri
Selecred Filmography

1915
1917
1921
1 925
1 928
1 93 1
1 936
1 940
1 947
1 952

The Tramp Şarlo Serseri
The 1mmigratıt Göçmen
The Kid Yumurcak
The Go/d Rush
Altına Hücum
The Circm Şarlo Sirkte
City Lights Şehir Işıkları
lifodern Times
Modern Zamanlar
The Great Dictator
Şarlo Diktatör
Momieur Verdoux
Mösyö Verdoux
Limelight Sahne Işıkları
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ŞEH i R IŞI KLARI
CITY LIGHTS

BORUSAN i STAN BUL
FILARMONI ORKESTRASI

• Borusan Istanbul Filarmoni

Orkestrası, 1 8 Aralık 1 993'de
kurulan Borusan Oda
Orkestrası'nın 1 999'da senfonik
bir orkestraya geliştirilmesi
sonucu ortaya çıktı. Genel Müzik
Direktörü ve Sürekli Şefliğe Prof.
Gürer Aykal, başkemancılığa da
Cihat Aşkın getirildi. Kasım
1 999'dan itibaren düzenli
konserlerine başlayan orkestra,
Boğaziçi ve Istanbul Teknik
Üniversitesi'nde eğitim amaçlı
konserler de verdi. Geçen zaman
içersinde Cihat Aşkın'ın yanısıra
Ayşegül Sarıca, Gülsin Onay ve
Verda Erman (piyano), Doğan
Çangal ve Daniel Grosgurin
(viyolonsel), Ruşen Güneş (viyola)
ve Romeros Dörtlüsü solist
olarak yer alırken, konuk şef
Alpaslan Ertüngealp de orkestrayı
yön etti.
BORUSAN l STANBUL
PHILHARMONIC ORCHESTRA
• Borusan Isranbul Philharmonic
ürehescra is che successor of the
Borusan Chamber ürehescra
(founded on 1 8 December 1 993)
which became a symphonic
orchestra i n 1 999. Prof. Gürer
Aykal was appoinred General
Musical Director and Principal
Conducror, and Assr. Prof. Cihat
Aşkın was appoinred the leader.
The orchesrra began ro perform
regular concerts in November
1 999. Ir has also given educarional
concerts in Boğaziçi and Istanbul
Technical universiries. Among che
guest anisrs who have performed
wirh the orchescra are: pianisrs

CARL DAVIS
• Cari Davis, Amerikan
geleneğinde bir müzisyen;
besteliyor, yönetiyor ve müziğin i
geniş kitlelere iletmek için gerekli
olabilecek her şeyi yapıyor.
Beatles'dan Beethoven'e kadar
her tür müzikle bağdaşmışlığı var.

New York'ta doğan Davis'e,
ABD'deki ilk çalışma yılları bugün
hala yararlandığı geniş kapsamlı
bir müzik geçmişi sağladı. 1 959'da
ü niversiteden arkadaşı Stephen
Vinaver ile yazdıkları "Revue
Diversions", ona Broadway-dışı
bir Obie ödülü kazandırdı. Bu
eser 1 96 1 Edinburgh Festivali'nde
yer alıp ardından da Londra'ya
transfer olunca, Ned Sherrin onu
"That Was The Week That
Was" için yazmaya davet etti;
bunu başka radyo ve televizyon
çalışmaları izledi.
Davis, hem kısa süre önce
yayınlanıp bütün dünyada büyük
takdirle karşiianan BBC yapımı
"Gurur ve Önyargı 1 Pride and
Prejudice"ın, hem de "The
World At War" ile "Hollywood"
dizilerinin müziklerini besteledi.
Sanatçı geçen yıl b irkaç heyecan
verici televizyon projesinde de
çalıştı. Bunlardan biri "The
World at War"un yapımını
gerçekleştiren ekibin yaptığı
belgesel dizi "Cold War"du.
Diğerleri arasında belgesel dizi
"The Face of Russia", mini
drama dizisi " Real Women",
"Coming Home", "Seesaw" ve
"Good Night M r. Tom" adlı film
de var.

Ayşegül Sarıca, Gülsin Onay and
Verda Erman, cellisrs Doğan
Çangal and Daniel Grosgurin,
violisr Ruşen Güneş and Romeros
Quarcer as well as violinist Cihat
Aşkın. Alpaslan E rtüngealp has
direcred the orchescra as Guesr
Conducror.

Müziğini yazdığı uzun metrajlı
filmler arasında, "The French
Lieutenant's Woman 1 Fransız
Teğmenin Kadı nı", "Champions 1
Şampiyonlar", "Scandal 1
Skandal", Ken Russell'ın "The
Rainbow"u ve bu yıl Festival'de
gösterilen Mike Leigh' ı n "Topsy
Tu rvy 1 Karmakarışık"ı da var.
En önemlisi ise, Abel Gance'ın
" Napoleon"u ve Channel
Four'un ısmarladığı, aralarında
canl ı prömiyeri 1 998 Kasım'ında
yapı lan "Wedding March"ın da

bulunduğu bütün "Silents 1
Sessizler" dizisi var. "Old
Heidelberg"in onun müziğiyle
can l ı I ngiltere prömiyeri de 1 999
Şubat'ta Royal Festival Hall'da,
Davis'in yönettiği Londra
Senfoni Orkestrası ile
gerçekleştirildi.
1 998 yılında onun, büyük komedi
klasiklerinden biri olan Harold
Lloyd'un sessiz filmi "The
Freshman"e yazdığı müziğin
Hollanda'daki canlı prömiyeri de
gerçekleştirildi.
1 993'te Davis, Liverpool Kraliyet
Filarmoni Orkestrası'nın Yaz
"Pop" Sezonu'na Sanat
Yönetmeni ve Şef olarak davet
olundu. Bu girişim muazzam bir
başarıyla sonuçlandı ve artık
Liverpool'da her yıl yapılan bir
olaya dönüştü. Son altı yılda bu
konser dizisi, konser platformu
için yeni kavramların
yaratılmasıyla daha da yenilikçi ve
heyecan verici bir hal aldı.
Davis ve Paul McCartney,
Liverpool Kraliyet Filarmoni
Orkestrası'nın I SO. yıl kutlamaları
için kapsamlı bir eser üzerinde
işbirliği yaptılar. Paul

Cari Davis

94 McCartney'in "Liverpool
Oratoryosu"nun Davis'in
yönettiği prömiyeri Haziran
1 99 1 'de Liverpool'daki Anglikan
Katedrali'nde yapıldıktan sonra,
oratoryo dünyayı dolaştı.

• Cad Davis, is a musician in the

This was an enormous success and i s

American rradirion; he composes, he

now an annual event in Liverpool.

conducrs and does anyrhing else rhar

During rhe lasr six years this series of

may be necessary to put his music

concerrs has become more i nnovarive

across. He has been associared wirh

and exciting w ith the crearion of new

every kind of music from Beatles ro

conceprs for rhe concerr platform.

Davis bir süre önce radyo
çalışmalarını da kendi şovuyla
çeşitlendirdi. Radyo 2 için
1 997'de "Cari Davis Klasikleri"
adında onüç haftalık bir dizi
kaydetti, 1 998'de bir dizi daha
yaptı, bunu 1 999'un dizisi izledi.

As part of the Royal Liverpool
Born i n New York, his early years of

Philharmonic Orchesrra's 1 5 0rh

work in rhe States gave him a broad

anniversary celebrations, Cad Davis

musical background on which he

and Paul McCarrney collaborared on

stili draws today. In 1 95 9 the Revue .

a full length work Paul McCarrney's

Diversions, written with fellow

Liverpool Oratorio prerniered and

college srudenr Stephen Vinaver,

conducred by Davis ar the Anglican

won him an off-Broadway Obie.

Cathedral, Liverpool in June 1 99 1

When this was presenred at rhe

and subsequently araund the world.

1 96 1 Edinburgh Festival, wirh a
subsequenr transfer to London, Ned

He has a love of compasing for dance

Sherrin invired him to write for That

and his principle works in that field

Was The Week That Was; other

are A Simple Man and A Chrisrmas

radio and relevision commissions

Carol for the Norrhern Baller

followed.

Thearre and Alice in Wonderland
for the English National Baller.

He composed the music for the

Sanatçının müzikal yaşamının
geniş yelpazesini kapsayan birçok
albümü var. Bu kayıtlar arasında
sessiz filmierin çoğunun müzikleri
de yer alıyor. Bunların sonuncusu
olan "Phantom of the Opera 1
Operadaki Hayalet" basında şöyle
değerlendirilmişti: "Duyguyla dolu
zengin bir müzik bestelemiş.
Içinizden hemen koşup filmi
görmek gelecek."
·

Davis, Kraliyet Filarmoni
orkestrası ile aralarında Leonard
Bernstein ile Delibes'in besteleri
de olan birçok albüm ve kendi
müziklerinden oluşan "The
World at War, Pride and
Prejudice and other Great
Themes for Tring" adlı bir albüm
de gerçekleştirdi.
Davis'in fil m ve televizyon
müziği dü nyasındaki yeri çoktan
beri sağlam. Klasik müzikte de
bu kadar önem l i konuma sahip
biri sıfatıyla, iki müzik türü
arasındaki açığı kapatmak için
ideal bir noktada. Sanatçı hem
besteci, hem de şef olarak
çalışmaları için Atlas
Okyanusu'nun iki tarafında da
onurlandırıldı. 1 992'de Liverpool
Ün iversitesi'nden fahri bir burs
aldı, 1 994'te de New York,
Bard'daki eski oku lu tarafından
Fahri Sanat Doktoru olarak
ödüllendirildi.
Şimdi Londra'da yaşayan Cari
Davis, aktris Jean Boht'la evlidir,
Hannah ve Jessie adında iki kızı
vardır.

recenr BBC producrion of Pride and

Davis has recently diversified into

Prejudice that has been received to

radio wirh his own show. He

much acclaim all over the world, as

recorded a rhirreen week series for

well as The Wor!d ar War and

Radio 2 entitled Cad Davis Classics

Hollywood series.

in 1 997 and a furrher series for 1 998
and there was anorher i n 1 999.

Davis worked on a number of
exciring relevision projeers lasr year.

He has recorded numerous albums

One of which was Cold War, a

covering the wide specrrum of his

documenrary series from the team

musical life. These recordi ngs

that produced The World ar War.

i nclude the scores for many of the

Also a documenrary series The Face

silenr films, the laresr of which

of Russia, the mini d rama series Real

Phantom of the Opera received a

Women, Coming Home, Seesaw and

press review: "he has composed a

the film Good Night Mr. Tom to

lush score full of emorion. You'li

mention bur a few.

wanr to rush our and see the film."

His fearure film scores include The

Davis has made many albums with

French Lieurenanr's Woman,

the Royal Philharmonic Ürehescra

Champions, Scandal, Ken Russell's

including music by Leonard

The Rainbow, and "Topsy-Turvy" by

Bernstein, Delibes and on album of

Mike Leigh, which is in the Festival' s

his own music enritled The World

prograrnme. Most importam of all is

ar War, Pride and Prejudice and

Abel Gance's Napoleon and rhe

other Grear Themes for Tring.

whole series of 'Silents'
commissioned by Channel Four

His position in the world of film and

including Wedding March which

TV music has long been assured.

had i ts live premiere in November

Wirh such an im porram foorhold in

1 998. Old Heidelberg also had its

classical music he should be berrer

U .K. live premiere of his score at the

placed rhan ever to bridge the gap

Royal Festival Hall i n February

between the two. He has been

1 999, when Davis conducred the

bonored on borh sides of the Atlantic

London Symphony Orchesrra.

© 1 999 Roy

Export

Company Establishment.
ŞEHIR IŞIKLARI'nın müziginin telif
hakları Qose Padilla'nın "La
Violetera"sı hariç)

1 999,

Roy Export

Company Establishment ve Bourne
Co.'ya aittir. Tüm hakları mahfuzdur.
CITY LIGHTS ©

ı 999 Roy Exporc

Company Escablisbmenr.

Beerhoven.

Davis dans müziği besteleri
yapmayı seviyor, bu alandaki
bellibaşlı çalışmaları, Northern
Ballet Theatre için "A Simple
Man" ve "A Christmas Carol" ile
I ngiliz U lusal Balesi için "Aiice in
Wonderland 1 Alice Harikalar
Diyarında".

ŞEHIR IŞIKLARI

for his work as a composer and
conductor. In 1 992 he received an

1 998 also saw the live premiere i n

Honorary Fellowship from Liverpool

Holland of his score for the Harold

University and in 1 994 he was

Lloyd silenr film The Freshman, one

awarded an Honorary Doctor of Ares

of the grear comedy classics.

by his old College in New York, Bard.

In 1 993 Davis was invired to be

Cari Davis now lives in London. He

Arrisric Director and Conductor for

is married to acrress Jean Boht and

the Royal Liverpool Philharmonic

they have rwo daughrers, Hannah

Orchesrra's Summer 'Pops' Season .

and Jessie.

Music for CITY LJGHTS Copyright ©

1999 Roy Exporc Company

Escablisbmenr and Bourne Co. All
righcs reserved Excepr "La Violerera" by
]ose Padilla.

A N I S I NA: ROBERT BRESSO N
IN MEMORIAM: ROBERT BRESSON
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RENAULT
M I N I S T � I\ E
DES AFFAIRES
ı!TRANGı!RES
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(IITIIIIIU I(IIIfiiiMII l UU IINU

Bresson filmlerinin gösterimi, Fransa Dı�i�leri Bakanlıgı'nın ve
Fransız Kültür Merkezi (lstanbul)'un degerli i�birligiyle gerçekle�tirilmi�tir.
The presenrarion of Bresson's films was made possible wirh the kind cooperarion of
the Minisrry of Foreign Affairs of France, and the Freneh Cultural Institme (istanbul).
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96 ANISINA: ROBERT BRESSON

FRANSA

1;\; i\11 i\IOH I.\ i\1. H<>IHH 1 ı m ı SSO:\:

FRANCE

ROB E RT BRESSON
• Hayranı Paul Schrader

tarafından "ruhani sanatçıların en
önemlisi", onu kötüleyenler
tarafından da "Jansenist" olarak
tanımlanan, dünya sinemasının en
saygın "auteur"lerinden Robert
Bresson, Fransız ve dünya
sinemasında tamamen kendine
özgü bir yere sahiptir. Sinemadaki
meslek hayatı boyunca, kameralı
bir şair ve filozof diye anılan
yönetmen daima ve sadece
sanatsal ve ruhsal hedeflere bağlı
kalmış, asla ticari yapımiara
yönelmemiştir. Efektsiz ama gene
de niyetlerini ifade eden film dili,
asla filmlerinin içeriğinin gerisinden
gelmemiştir. Filmin ciddi
öğrencileri için mutluluk, sinema
deneyimleri yalnızca büyük gişe
yapan filmlerle sınırlı olan izleyiciler
içinse esef verici olan durum ise,
Bresson'un filmlerinin estetik
açıdan ödüllendirici olduğu ölçüde,
izleyiciden çaba bekleyen ve takdir
edilmesi zor filmler olmalarıdır.
Bresson'un Fransız sineması içinde
özgünlüğünün iki yönü vardır. lik
olarak, dinsel bir söylemi izleyen
tek kişi sayılabilir; ikinci olarak da
profesyonel oyuncuları sevrneyişi
ve tanınmamış amatörlerden
yararlanması performans ve
diyaloğa bağlı büyük Fransız sinema
geleneğine ters düşer. Bildik ticari
sinemaya karşı oluşu, temalarıyla
mizanseninin tutarlılığı ve
senaryosunu kendi yazdığı filmler
onu, 1 950'1erin ortasından itibaren
geleceğin Yeni Dalgası'nın
modellerinden biri haline
getirmiştir. Bresson'un "saf
sinema" anlayışı ise - "Edebiyattan,
varolan her sanat biçiminden
mümkün olduğunca uzak kalmak
istiyorum" - onunla daha da eski
bir gelenek, 1 920'1erin Fransız
avant-garde' ı arasında akrabalık
kurar.
Robert Bresson 25 Eylül 1 907'de,
Bromont-Lamothe, Puy-de-Dome,
Fransa'da doğdu. Yeriisi olduğu
Auvergne ile Paris arasında geçen
bir çocukluğun ardından, edebiyat
ve felsefe okudu. Önce ressam ve
fotoğrafçı olarak çalıştı ama
1 930'1arın başlarında sinemaya
geçti. Şaşırtıcıdır, önce bildik ticari
komedilerde senarist olarak

çalışmaya başladı ve ilk sinema
deneyimini Frederic Zelnick ile
Maurice Gleize'ın yönettiği "C'etait
un musicien"de ( 1 933) senaryo
danışmanı olarak kazandı. Senarist
olarak diğer, olağan işlerin yanısıra
1 934'te "Les affaires publiques 1
Umumi Meseleler" adlı bir kısa film
yaptı. Bilindiği kadarıyla elde bu
filmin kopyası yok, ama
başkahramanı Gilles Margarilis'e
göre, hiciv yanı ağır basan ve
zihinsel mizahı Rene Clair'inkiyle
akrabalık gösteren bir komediymiş.
Bresson "Les jumeaux de
Brighton" (Ciaude Heymann,
1 936) ve "Courrier Sud"ün ( 1 937)
senaryolarıyla uğraştı ve tam "Air
pur"un hazırlık aşamasında Clair'in
asistanı olarak çalışıyordu ki, savaş
çıktı ve filmin yapımı durdu.
Bresson Haziran 1 940 ile Nisan
1 94 1 arasında harp esiriydi ve bu
sinemada daha sonraki çalışmalarını
derinden etkileyen bir deneyim
oldu. Senaryosunu kendisinin,
diyaloglarını da Jean
Giraudoux'nun yazdığı "Les anges
du peche 1 Günah Melekleri"
( 1 943) ile şaşırtıcı bir ilk film
gerçekleştirdi. Bir caninin ruhunu
kurtarmak için kendi canını feda
eden bir rahibe adayının bu
melodramatik öyküsü gene de,
Bresson'ın araştırmayı sürdüreceği
bir alan olan lütuf ve halasa
ermenin tematik bölgesini
tanımlıyordu. Ahiakl ciddiyetine
rağmen Bresson tarafından "biraz
naif, çok basit" diye tanımlanan film
bir parça popüler başarı kazandı ve
yönetmen de bu sayede "Les
dames du Bois de Boulogne 1
Boulogne Ormanı'nın Hanımları"nı
( 1 945) yapabiIdi. Öyküyü
Diderot'nun jacques le
Foto/iste'inden uyarladı; diyalogları
Cocteau yazdı ve Maria Casares de
başrolde iyi bir performans sundu.
Bresson'un ilk filmi gibi "Boulogne
Ormanı'nın Hanımları"nda da
dramatik sinematografi, atmosferik
müzik ve profesyonel oyuncular
vardı ve bunlar Bresson'un daha
sonra daha saf bir sinemasal sanata
biçim verme arayışında uzak
duracağı unsurlardı. Eleştirmenler
filmi beğendi ama seyirciler
beğenmedi ve Bresson, ona
Bernanos'un romanından "Le

journal d'un cure de campagne 1
Bir Taşra Papazının Güncesi''ni
( 1 950) yapma fırsatı verilene kadar
başka bir film için destek bulamadı.
Bresson'un profesyonel oyuncu
kullanımını reddetmesi bu filmle
başlar ve bu, aynı zamanda onun
yöntemlerinde ciddiyetin
yükselişine de işaret eder.
Yönetmenin bir başka film yapana
kadar yeniden beş yıllık bir
boşlukla karşı karşıya kalması
gerekecekti: Aslında renkli olarak
La princesse de Cleves'e başladı ve
"Gölün Lancelot'su"nun bir
uyarlaması üzerinde çalışmış ama
iki proje de o sıralar
tamamlanamamıştı.
Bresson'un, hepsi ruhsal huzuru
bulma mücadelesi üzerine olan
bundan sonraki üç filmi, onun
kendi kişisel, olgun üsiGbunun
gelişimine işaret ediyordu. Katolik
yazar Georges Bernanos'un 1 936
tarihli romanından uyarlanan "Bir
Taşra Papazının Gü ncesi" kendisi
mide kanserinden ölmekteyken
başkalarının ruhlarını kurtaran
beceriksiz bir genç papazın
öyküsüdür. Bresson'un ilk başyapıtı
sayılan bu film, belgesel misali bir
irdeleme ile detayı, sert bir
ruhsallık ve minimalist
performanslada harmanlar. Bütün
yapıtlarında varolan günahtan
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halasa erme v e ilahi lütuf temaları
bir yana, bu film aynı zamanda
Bresson'un içinde mekan ve
müziğin neredeyse hiper-gerçekçi
bir kullanımı ile aşırı yalınlığın

birleştiği ciddi siyah/beyaz ·

mizanseninin gücünü örneklerken,
yönetmen filmlerinde hep ardından
koştuğu erişilmesi zor amacın, bir
zihinsel durumu görsel olarak ifade
etmenin de eksiksiz ve ustaca bir
şekilde başarılmasıdır. Bresson'un
daha sonraki iki filmi, "Un
condamne a mort s'est echappe 1
B;, Idam MahkOm Kaçto" ( 1 9561

t

ile "Pickpocket 1 an kesici" ( 1 959),
ilkinde hapishane en kaçışın ve
ikincisinde de yankesicilik
tekniklerinin jestleri ve seslerinin
virgülü virgülüne gözlemini sunan,
duygusallıktan uzak ama lirik
fılmlerdir. Naziler tarafından hapse
atılan Fransız direniş savaşçısı
Andre Devigny'nin gerçek yaşam
deneyimleri üzerine kurulu "Bir
Idam MahkOmu Kaçtı" mütevazı
bir ticari başanya bile ulaşmıştı.
Filmde mahkum yalnızca hücresinin
kısıtlamasından değil, kendi
umutsuzluğu ve tecrit
edilmişliğinden de kaçar. "Suç ve
Ceza'nın temasına yakın bir
temayla Bresson'un kendisi
tarafından yazılmış "Yankesici" ise
halası sevgide bulan yalnız ve kibirli
genç bir hırsızı anlatır. Film
gösterime girdiğinde beğenilmedi;
bazı eleştirmenlere göre
Bresson'un yalınlığı burada ikna
edici olmayı başaramamış ve
özelliğini yitirerek aşırı bir
cicidiyete bürünmüştü.
Bresson'un 1 950'1i yıllarda
yönettiği üç fılmin hepsi de,
çağdaşlarının filmlerinin dramatik
yapısından ve psikolojik temelinden
uzaklaşmıştı. Bu filmierin anlatımı
birinci tekil şahıstı ve şimdi onun
çalışmalarının alarnet-i farikası
olarak bilinen unsurları
içeriyorlardı: Bir zamansızlık
duygusu yaratmak için nesnel
ayrıntılar üzerinde yoğunlaşan
soyut görsel bir üsiOp; ruh hali
yaratan müzik yerine doğal sesler;
gerilimi dışarıda bırakırken ruhsal
tecriti davet eden eliptik anlatımsal
yapılar; karakter psikolojisinin
olmayışı; ve düz, ifadesiz
"performanslar" sunan,
profesyonel olmayan oyuncular.
ısrarlı yakın çekimler ayrıntıları
tecrit edip öyküyü parçalara
bölerken, yapmacık olandan ve
teatral cakadan sistemli olarak
arındırılmış performanslar, en

büyük aktörlerin bile psikolojik
olarak harekete geçirilmiş
yorumlarından çok farklı bir tür
hakikatle hayat buluyordu.
"Aradığım jest, konuşma, mimikler
vasıtasıyla ifade değil, görüntüler,

çoğu için geçerli ölümün keyfi son

konumlar, ilişkiler ve sayıların ritmi

verişiyle noktalanan, nefıs şekilde
kontrollü, yaman bir ıstırabı
anlatan fılmin kendisinde
yumuşaklığa pek rastlanmıyordu.
Mouchette annesiyle babasının
taciz ve aşağılamasından kurtulmak

ve bileşimi vasıtasıyla ifade" diye
açıklamıştı Bresson.

için suda boğularak intihar
edecekti.

Belki de Bresson'un nev'i şahsına
münhasır sinemasal sesinin nihai
ifadesi, 1 950'1erin sonundaki
filmleriyle birlikte Yeni Dalgacı
sinemacıların pek hayran olduğu
"Le proces de Jeanne d'Arc 1
Jeanne d'Arc'ın Yargılanması"dır
( 1 962). Böyle bir konu Bresson'u
doğal olarak çekmişti ama o güne
kadar yapılmış olan film
versiyonlarının sayısının hayli fazla
oluşu nedeniyle özel bir zorluk
arzediyordu. Yönetmenin bakışının
bir noktada yoğunlaşması,
yargılanmanın tutanaklarına ilişkin
kendi yorumunda, bir kez daha
zafer kazanarak haklı çıktı.
Jeanne'ın hapsedilişinin ve
yargılanışının ağırbaşlı
belgelenmesinde fiziksel nesneler
(zincirler, taşlar, duvarlar,
pencereler) onun ruhsal tecrit
edilmişliğinin mecazları haline
gelirken sesler de (yargılanması
sırasında bir mürekkepli kalemin
cızırdaması) bu deneyin minimalist
müzikalitesine katkıda bulunmuştu.

Bir sonraki filmi "Une femme
douce 1 Zarif Bir Kadın"da ( 1 969)
Bresson ilk kez renk kullandı. Bu
film ve onu izleyen "Quatre nuits
d'un reveur 1 Bir Düşçünün Dört
Gecesi" ( 1 97 1 ) Dostoyevski
öyküleri üzerine kuruludur ("Bir
Düşçünün Dört Gecesi" Beyaz
Gece/er'in dört beyazperde
versiyonunun sonuncusudur): Her
iki film de modern bir Paris
rnekanına aktarılmıştır ve
Bresson'un daha önceki filmleri
kadar dünya zevklerinden uzak
değillerdir. Özellikle "Zarif Bir
Kadın", zaman ve yer değişikliğinin
sıkıntısını çeker: Modern bir
konumda öykü motivasyonunu
yitirmiştir. Film, sanat ve
arkeolojiyle ilgilenen, meraklı,
kendi kendini eğitmiş bir zevce ile
para ve güvenceye önem veren bir
koca arasındaki evliliğin
başarısızlığa ulaşmasını izler. Kadın,
yönetmenin intihara gittikçe daha
fazla kafayı takmasının bir işareti
olarak, kendini öldürür; Bresson da
bu temayı bir sonraki filminde
işlerneyi sürdürür. "Zarif Bir
Kadın", esas "model"i Dominique
Sanda daha sonra bir star olduğu
için de (tıpkı "Rastgele,
Balthazar"ın kahramanı Anne
Wiazemsky gibi) dikkate değer (bu
olayın Bresson'ı kızdırdığı söylenir).
Ancak onun apaçık samirniyetine
ve kendinden emin üsiObuna
rağmen, modern dünyada şehir
yalnızlığı ve yabancılaşması üzerine
çalışmalar olan "Bir Düşçünün
Dört Gecesi" de, "Le diable
probablement 1 Herhalde Şeytan"
da ( 1 977), gittikçe daha kötümser,
hatta antipatik karakterlerin ve
artık kıdeml i sayılan yönetmenin
Paris gençliğini anlayamayışının
sıkıntısını çekiyorlardı.

lsveç Film Enstitüsü inisiyatifiyle
gerçekleştirilmiş Fransa-lsveç ortak
yapımiarından biri olan "Au hasard
Balthazar 1 Rastgele Balthazar"da
( 1 966) ve "Mouchette"te ( 1 967),
sırasıyla bir katır ve genç bir kız,
varoluşun aşağılanması, zalimliği ve
kaşarlanmışlığına tahammül
gösterir. Balthazar, akıldan
çıkmayacak bir ölüm sekansında,
bir yamaçta koyunlada çevrili halde
huzuru bulana kadar bir dizi sahip
tarafından sömürülür ve kötü
muamele görür. Belki de filmin
büyük bölümünün çekildiği Alp
mekanlarının etkisi, işin içine
Bresson için yenilik olan bir l irizm
katmıştır; asla keyfi olmayan, ama
"Mouchette"te de tekrarlanan bir
şekilde fılmin yükünün ağırlığının
altını çizmeye hizmet edecek bir
lirizmdir bu. Bresson Mouchette'in
konusu için Bernanos'un eserlerine
dönmüştü. Yönetmen film
çekiminde havanın iyi olması
hatırına mekanı kuzeyden
Provence'a aktarırken onda ender
rastlanan bir yumuşama
göstermişti ama, kahramanlarının

Bresson sonunda, üzerinde uzun
süredir çalıştığı, olağanüstü aşk
hakkında kendine özgü tuhaf bir
etüd olan ve Jeanne d'Arc'tan beri
ona en uygun konuyu içeren
"Lancelot du Lac 1 Gölün
Lancelot'su"nu ( 1 974) yaptı.
Beceriksizce ve dönem dönem kan
dökülmesi, hantal zırhlar ve
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kıskançlık kavgalarının tanımladığı
bir şövalyelik döneminde, Lancelot
ile Kral Arthur'un şövalyeleri
Kutsal Kadeh peşinde sonuçsuz bir
arayışa girişir. Filmin sonunda
Lancelot'nun atı, boynuna saplanmış
bir okla, sanki insanların gözünün
görmediği bir beyhudelik ve dehşeti
fark ediyormuş gibi insan kırımını
gözden geçirir. Bresson'un son
başyapıtı, kötülük simgesi olarak
elden ele geçen kalp bir banknotun
kullanıldığı, parlak bir yozlaşma
meseli olan "L'argent 1 Para"dır
( 1 983). Tesadüfler bir yağ dağıtıcısı
olan Yvon'un, bir tezgahtar
tarafından ona yutturulmuş kalp
banknot nedeniyle tutuklanmasına
yol açar (yalan yere yemin ve
rüşvet, suçluları korur). Şimdi işsiz
kalan Yvon bir suç işler. O
hapisteyken kızı ölür, karısı onu
terk eder ve o da başarısız bir
intihar girişiminde bulunur. Tahliye
olunca Yvon ona barınak sunmuş
yaşlı bir hanımın ailesini, hayran
kalınacak kadar duygulanımdan
uzak ama gerçekten korkunç,
(Bresson geçerli bir motivasyon
sunmayı reddeder) bir baltah
cinayetle ortadan kaldırır. Kabaca
Tolstoy'un bir öyküsüne dayanan
bu acı çağdaş suç ve ceza öyküsü,
kader niteliğindeki bir neden ve
sonuç evreninde karakter ve
eylemin neredeyse soyutlaşması
sürecini tamamlar. "Para"
Bresson'un en perhizkar, haşin,
kasvetli dramı ve "saf sinema"yı
arayışının nihai bölümüdür.
1 975'te Bresson, kendi sinema
felsefesi üzerine düşüncelerden
oluşan ve filmin (geleneksel olarak
kabul gördüğü biçimde) tiyatro ve
fotoğrafçılığın değil, müzik ve resmin
bir bileşimi olduğunu savunan kısa,
kopuk fikir parçaları halindeki
kitabı "Sinematografı Üzerine
Notlar"ı yayımladı. lik dönem Rus
sinemacısı ve kurarncısı Dziga
Vertov gibi Bresson da hakim film
üslubunda bütün teatrallik
biçimlerini protesto ediyor ve bu
sıradan yöntemlerin sahte ve ifade
gücünden yoksun olduğunu
söylüyordu. "(Teatral) sinema. . .
bir resim ya da heykelin fotoğrafla
edinilmiş reprodüksiyonuna
benzer. Ama Donatello'nin "Saint
John the Baptist 1 Vaftizci Yahya"
ya da Vermeer'in "Young Woman
with Necklace 1 Kolyeli Genç
Kadın"ının fotoğrafık bir
röprodüksiyonu, o heykel ya da
resmin gücüne, değerine ya da

fiyatına sahip değildir. Onu
yaratmaz. Hiçbir şey yaratmaz."
Bresson teatral sinemacılığın
yapaylığı ve doğallıktan uzak oluşu
üzerine çok yazı yazdı ve şuna
dikkati çekti: "Dramatik sanat,
öğrenilmiş ve alıştırmalarla
sürdürülen bir doğallık lehine
(doğayı) bastırır . . . Oyunculuk
gerçek mevcudiyetin dış
görünüşünü bile ortadan kaldırır,
fotoğraf tarafından yaratılan hayali
öldürür." Bresson'un filmlerinin
duygusal gerilimi, özenli
bakışmalardan, incelikli kamera
hareketlerinden, perde dışı
seslerden, dikkatle yerleştirilmiş
barok ve klasik müzik
parçacıklarından ve ritmik
kurgularından gelir.
"Para"dan sonra, Bresson kendini
emekliye ayırıp kitaplar ve
konseriere adanmış bir yaşam
sürdürdü. 1 994'te Avrupa Film
Akademisi onu Yaşam Boyu Başarı
Ödülü ile onurlandırdı. Yirminci
yüzyılın kapanış günlerinde yaşama
veda ettiğinde dünya sineması
yalnızca büyük bir yönetmeni değil,
gerçekten özgün bir sanatçıyı da
yitirmiş oldu. Ardında birkaç
söyleşi, kendine özgü sinema
görüşünü açıklayan özgün bir kitap,
çeşitli uluslararası ödüller ve
yaşamı, inancı, hüznü ve aşkta
olağanüstülüğü araştıran,
kötülüklerden kurtuluşu, yaşamın
acısını ve ölümü kabulde bulan,
sessiz bir temkin içeren filmler
bıraktı. Kırk yıllık meslek hayatında
sadece 1 3 konulu uzun metrajl ı
filmle, hem üzücü biçimde ciddi
hem de lütuf arayışlarıyla kutlama
niteliğinde, onun sımsıkı kapalı
dünyasının dışında değişen devir ve
anlatım üsluplarına karşı sessizce
kayıtsız bir dizi filmle, tamamen
nev'i şahsına münhasır bir eser
bütünü yaratmayı başardı. Başka
pek çok sözde "auteur"ün aksine,
Bresson, yeni-gerçekçilik ve Yeni
Dalga gibi eğilimiere adım
uydurmaya direndi. Popüler
sinemanın yapaylığının onda
uyandırdığı direnmeye uygun
olarak ve "daha az, aslında daha
çoktur" felsefesini savunarak, o
kendini en çok kısıtlı konular,
küçük oyuncu kadroları, minimal
olay örgüleri, temkinli ve virgülü
virgülüne bir görüntü ekonomisiyle
rahat hissediyordu. Yönetmen,
başka araçlarla seyircinin
hayalgücünden neyin aydınlığa
kavuşturulabileceğin i göstermeyi
reddediyordu. Görüntüler, olaylar

ve karakterler bizim için ayrıntılı
biçimde açıklanmamış ya da
hazırlop yorumlanmamıştı.
Bresson'un deyişiyle "izlenimler ve
duyurnlara yabancı olan herhangi
bir zeki müdahalesi olmaksızın, ve
olayların değil, duyguların (üzerinde
odaklanmış), onların
'belgelenmesi'ne dönük bir gözle,
tamamen izlenimlere ve duyurnlara
bağlı kalınmalı." Bu belki de
yönetmenin kahramanları hakkında
onca az bilgi vermesine ilişkin
mazeretiydi.
Başka hiçbir sinemacı insanın insana
karşı insanlık dışı davranışları
hakkında böylesine karanlık bir
görüşe sahip olmamıştır ve başka
hiçbiri bunu böylesine tutarlı ve
dikkate değer bir üslupla
resmetmemiştir. Bresson'un
Katolik inancı, onun çalışmalarının
tematik tutarlılığı açısından hayati
önem taşır: kötülüklerden
kurtulmaya veya kutsallığa günah
ve ıstırapla ulaşılır. Onun insanları,
varoluşçu bir biçimde eylemleriyle
(ayrıntıya karşı müşkülpesent bir
saygıyla çizilmişlerdir: kaçış
hazırlıklarının en ince noktaları,
yankesicilik yöntemleri, vb.), asgari
sözsel izahat kullanılarak ve
psikolojik açıklamalardan
kaçınılarak tanımlanır. Genelgeçer
psikolojik gerçekçiliği inatla
reddetmesi, sinemanın yüzeydeki
görünümlerin ötesini deşme
aczinin üstesinden gelmek olarak
kabul edilebilir: boş yüzler, cansız
nesneler ve anlatımsal elipsler
zaman zaman ruhun esrarına imada
bulunur. Bresson'un anlatısı, imalı
ahlak üzerinde odaklanmak üzere
azaltılmıştır. Sinemada eşine
benzerine pek rastlanmayan duyarlı
bir ekonomiyle ele alınan
karakterleri, çoğu kez klasik
sertlikte uzamsal-zamansal yapılar
içine yerleştirilider (hapishane,
kararlaştırılmış belirli süreler), ve
vurgulama daima toplama değil de
eleme yoluyla yapılır. Cümlelerinin
açıklığını yoğunlaştırmak için
Bresson oyuncu kadrosundakilerin
yaratıcı katkılarda bulunmasına izin
vermeyi gitgide daha fazla
reddetmiştir; onların yönetmenin
talimatını tam bir sadakatle yerine
getirmeleri gerekiyordu. Bresson
çoğu kez filmin "ressam"ı olarak
tanımlanmıştır; belki de kuklacısı
dense daha doğru olurdu.
Tanınmamışları, oyuncu
olmayanları, "yaşamdan alınmış"ları
kullanarak Bresson "model"lerinin
hareketlerini ve yüz ifadelerini en
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amacına uygun şekilde kullanmıştır.
"Bir oyuncu, hatta (ve hele)
yetenekli bir oyuncu, bize insanın
çok basit bir imajını ve dolayısıyla
sahte bir imajını verir."
! ncelikli görüşe sahip bir sanatçı
olan Robert Bresson kolay kolay
herhangi bir kategoriye sokulamaz.
Film tarihinin bu nispeten az film
yapmış, neredeyse silik ama temel
kişisi (zorluklarını "performans"ı
reddetmesine bağlamıştır ki, bu da
hayli makul bir açıklamadır) hiçbir
ekole ya da akıma ait olmadığı gibi,
müritler de üretmemiştir. Gerçi
akademisyenlerden ve diğer
birikimli sinemaseverlerden oluşan
ufak ve istekli bir hayran
zümresine sahip olmuştur ama asla
hakettiği kadar geniş ölçüde ve
coşkulu biçimde kabul
görmemiştir. 1 990'1ı yıllarda
Harvard Film Arşivi'nin küratörü
Gerald Peary tarafından "yaşayan
en büyük sinemacı" diye göklere
çıkarılan ve Jean-Luc Gadard'ın
"Dostoyevski Rus romanı, Mozart
Alman müziği için neyse, Fransız
sineması için de o, odur" dediği
Bresson, sinema tarihinin belki de
en benzersiz ama kesinlikle en
parıltılı yönetmenlerinden biridir.
Işleri hemen hemen hiçbir seletin
etkisini ortaya koymasa da (Daha
1 970'1i yılların ortalarında "artık
sinemaya hiç gitmiyorum"
iddiasında bulunmuştu) onüç
filmden oluşan narin yapıtlar
toplamı, birbirine taban tabana zıt
ve saygın sanatçılar için can alıcı
nitelik taşımıştır: Belçikalı feminist
yönetmen Chantal Akerman,
Fransız Yeni Dalga yönetmenleri,
özellikle Godard ve François
Truffaut, Amerikalı yönetmen
senarist Paul Selırader ("American
Gigolo" ve "Taxi Driver 1 Taksi
Şoförü"yle ünlü), Fransız
yönetmen Louis Malle, Rus
yönetmen ve kült idol Andrei
Tarkovsky, Amerikalı kültür
eleştirmeni Susan Sontag, ve hatta
Amerikalı şarkıcı Patti Smith; onu
tereddütsüzce sinemanın gerçek
ustaları arasına koyan gözükara bir
hayranlar grubu oluşturur.
"Filmim önce kafamda doğar, kağıt
üzerinde ölür, yararlandığım canlı
kişiler ve gerçek nesnelerle
yeniden can bulur ve bunlar film de
ölür; ama belli bir düzene sokulup
bir perdeye yansıtıldıklarında,
sudaki çiçekler gibi yeniden hayat
bulurlar." - Robert Bresson

• One of rhe mosr respecred

affıniries wirh rhar of Rene Clair.

aureurs of world cinema, deseribed

Bresson worked on rhe seripts of

by acimirer Paul Selırader as "rhe

"Les jumeaux de Brighron" (Claude

mosr im portant spirirual arrisr" and

Heymann, 1 936) and of "Courrier

as a 'Jansenisr' by his derracrors,

Sud" ( 1 937), and was working as

Robert B resson holds a unique place

Clair's assisranr on rhe prepararion of

in French and world cinema.

"Air pur" when rhe ourbreak of war

Throughout his film career, rhe

sropped irs producrion.

di recror who has been called a poer
and philosopher wirh a camera,

B resson was a prisoner of war from

always adhered ro arrisric and

June 1 940 ro April 1 94 1 - an

spirirual objectives only, never veering

experience which profoundly marked

off ro commercial producrion. His

his subsequenr work in rhe cinema.

film language, wirhour effecrs bur

He made a srunning fearure debur

srill expressing his inrenrions, never

wirh "Les anges du peche 1 The

lagged behind rhe conrenrs of his

Angels of Sin" ( 1 943), scripred by

films. Fonunarely for serious

him and wirh d ialogue by Jean

srudenrs of film, bur unforrunarely

Giraudoux. A melodramaric tale of a

for maviegoers whose experience of

convenr novice who sacrifices her life

cinema is largely confıned ro

ro save rhe soul of a murderer, it

blockbusrers, Bresson's work is as

neverrheless defined the themaric

aesrherically rewarding as ir is

cerrirory of grace and redemption

demanding and difficulr ro appreciare.

which Bresson would conrinue ro
explore. In sp ice of irs moral

Bresson's originaliry wirhin French

seriousness, rhe film which was qual

cinema is rwofold. Firsr, he is almosr

ified by Bresson as "a bit naive, too

unique in pursuing a religious

simple", had some popular success,

discourse; second , his dislike of acrors

and che direcror was able ro make

and use of unknown amareurs runs

"Les dames du Bois de Boulogne"

counrer ro rhe grear French rradi rion

( 1 94 5 ). He adapted the srory from

of performance-and dialogue-based

Dideror's Jacques le Fatal iste:

cinema. His opposirion ro mainserearn

Cocreau wrote che dialogue and

cinema, rhe coherence of his rhemes

Maria Casares gave a fine

and mise-en-scene and his self

performance in rhe cemral role. Like

scripred films have made him one of

his first feature, "Les dames du Bois

rhe models for rhe furure Nouvelle

de Boulogne" featured dramatic

Vague since rhe mid- 1 95 0s.

cinemacography, atmospheric music

Bresson's quesr for a 'pure cinema 

and professional acrors - all elemenrs

"I wanr ro be as far from lirerarure as

w hich B resson would larer shun in

possible, as far from every exisring

his quest to forge a purer cinemaric

arr" - acrually relares hi m ro an even

arr. The film was well received by

earlier rradirion, rhar of rhe French

the critics bur not by the public, and

avanr-garde of rhe 1 920s.

Bresson was unable ro find backing
for anorher film unril he was given

Robert Bresson was born on 2 5

che opportunity of making "Le

Seprember 1 907, in Bromonr

journal d'un cure de campagne 1 The

Lamorhe, Puy-de-Dome, France.

Diary of a Country Priest" ( 1 950),

Afrer a childhood spenr alternaring

from rhe novel by Bernanos.

berween his narive Auvergne and

Bresson's renunciarion of the use of

Paris, he rook a degree in lirerarure

professional acrors daces from this

and philosophy. He originally

film, which also marked a

pursued a career as a painrer and

heighrening of austerity in his

phorographer bur rurned ro film in

methods. Once again he had to face a

rhe early 1 930s. Srarrlingly, he began

gap of five years before he could

as a scriprwrirer on mainserearn
comedies, gaining his firsr experience

srarred La princesse ek Cleves in color,

as a script consulranr on "Cerair un

and worked on an adapeation of

make anorher film: he acrually

musicien" ( 1 933), direcred by

"Lanceloc of the Lake", but neither

Frederic Zelnick and Maurice Gleize.

projecr was complered ar rhe rime.

In berween other, unexceprional
assignmenrs as a screenwrirer, he

Bresson's next three films, all abour

made a short film, "Les affaires

the struggle ro find spirirual peace,

publiques", in 1 934. No copies of

marked the development of his own

rhe film are known ro exisr, bur

personal, mature sryle. "Le journal

according ro rhe main proragonisr,

d'un cure de campagne", adapted

Gilles Margarilis, ir was a sarirical

from the 1 936 novel by the Catholic

comedy, whose cerebral humor had

writer Ge.orges Bernanos, is an

1 00 account of an awkward young priest
who saves the souls of orhers while

come ali ve w ith a ki nd of truth very

In his next film, "U ne femme douce

different from the psychologically

1 A Gentle Creature" ( 1 969), Bresson

he himself is dying of stomach

motivated i merpretations of even the

used color for the first time. This

cancer. Considered Bresson's first

greatest actors. "What I am seeking

film and his follow-up, "Quarre

masterpiece, it mixes documemary

is not so much expressian by means

nuirs d'un reveur 1 Four Nights of a

like scrutiny and derail with a harsh

of gesture, speech, mimicry, but

Dreamer" ( 1 97 1 ) are based on stories

spirituality and minimalist

expressian by means of the rhythm

by Dostoevsky ("Quatre nuits" being

performances. Apart from the

and combination of i mages, by

the laresr of four screen versions of

themes of redemption and divine

position, relation and number",

White Nights): both films are

grace which inform all his work, "Le

Bresson explained.

transferred to a modern Parisian

Journal" exemplified the power of

setring and are treated wirh less

Bresson's austere black-and-white

Perhaps the ultimate expressian of

mise-en-scene, in which extreme

Bresson's unique cinemaric voice is

"U ne femme douce" i n parricular

sparseness combines with an almost

"Le proces de Jeanne d'Arc 1 The

suffers from the transposition of time

asceticism than his earlier films.

hyper-realist use of locations and

Trial of Joan of Are" ( 1 962) which,

and place: in a modern situarian the

soundtrack. It was also a full and

with his fılms of the Iate 1 9 5 0s, was

stoty loses irs motivation. It tracks

masterly achievemem of the diffıcult

much admired by the filmmakers of

the failure of a marriage berween an

ai m Bresson has always pursued in

the Nouvelle Vague. Such a subject

inquisirive, self-educated wife

his films, that of expressing a s care of

naturally attracted Bresson bur also

inceresred in the acts and archeology

mind in visual terms. His following

constituted a parricular challenge i n

and a husband who values money
and security. The wife takes her own

rwo films, "Un condamne a morr

view of the great number o f film

s'est echappe 1 A Man Escaped"

versions already made. The singleness

life, marking the d irector' s

( 1 956) and "Pickpocket" ( 1 959), are

of the director' s vision was once

i ncreasing concern with suicide; he

understated yer lyrical, offering

again triumphantly vindicated in his

wem on to articulate the theme i n

minute observation of che gesmres

variam of the written transcript of

h i s next film. "Un e femme douce"
was also noreworrhy for the fact that

and sounds of a prison escape in the

che crial. In the ausrere documeming

former, and of the techniques of

ofJoan's imprisonmem and crial,

its principal 'model', Dominique

picking packers in the !arter. "Un

physical objects - chains, stones, walls,

Sanda, became a s tar in her own

condamne a mort s'est echappe",

windows - become metaphors for her

right (as did Anne Wiazemsky, the

which is based on the real-life

spiritual isolation and sounds - the

protagonist of"Au Hasard,

experiences of Andre Devigny, a

scrarching of a pen during her hearing

Balthazar") - a phenomenon said to

French resistance fighter imprisoned

- contribute to the minimalist

irritate Bresson. Despite his evidem

by the Nazis, had a modest

musicality of the experience.

sineeri ey and his assured style,
however, both "Quatre nuits d'un

commercial success. In the film, the
prisoner's flight is not only from the

In "Au hasard Baleazar 1 Balrhazar"

reveur" and "Le diable probablement

confınes of his cell but from his own

( 1 966), one of the Franco-Swedish

1 The Devi! Probably" ( 1 977), urban

despair and isolation. Written by

co-productions underraken on the

studies of loneliness and al ierration

B resson himselfon a rheme which is

initiative of the Swedish Film

in the modern world, suffered from

close to that of Crime and Punishment,

Institute, and "Mouchette" ( 1 967), a

increasingly pessimistic, even

" Pickpocket" tells of a lonely and

mule and a young gir!, respectively,

unsympathetic characters, and the

arrogant young thief who finds

endure the indignities, cruelty and

by-now veteran d irector' s lack of

redemption in love. The film was

callousness of existence. Balehazar is

understanding of Parisian youth.

not well received; according to some

exploired and ınistreated by a series

critics, Bresson's spareness has failed

of owners before finding peace in a

Bresson finally realized a long

to carey conviction here and

memorable death sequence, on a

cherished project with "Lancelot du

hi llside surrounded by sheep. The

Lac" ( 1 974), an idiosyncraric study

degenerated into over-solemnity.
All three films that Bresson directed

influence, perhaps, of the Alpine

in rranscendent love, where he found

locations in which the film was

his most fitting subject matter since

in the '50s depatted from the deamaric

mainly shot introduced a lyricism

Joan of Are. Lancelor and the Knighrs

structure and psychological grounding

new for Bresson; never gratuitous, but

of King Arthur underrake a fruitless

of the films of his comemporaries.

serving ro undeeline the harshness of

search for the Holy Grail in an age of

These works are narrated in the first

the film's burden in a way which is

chivalry defined by clumsy, episodic

person and beat what are now known

repeated i n "Moucherre". For the

bloodshed, cumbersome armor and

as the hallmarks of his work: a space,

subject of the film B resson returned

jealous in-fighting. At the film' s

abstract visual style that concentrates

to the work of Bernanos. He showed

conclusion Lancelor's horse, an arrow

on objective details to ereare a sense of

a care touch of mellowness in

impaled in its neck, surveys the

timelessness; natural sounds in place

transpasing the location from the

human carnage, as if recognizing a

of mood-creating music; elliprical

north to Provence for the sake of the

futility and horror to which the

narrative strucrures which preclude

good weather for filming, but there

humans are blind. Bresson's last

suspense and invoke spiritual isolarion;

is little mildness in the film itself, a

masterpiece was "L'argent" ( 1 983), a

an absence of characrer psychology;

beaurifully comrolled, i nexorable

brilliant parable of cormption, with

and nonprofessional actors giving

account of suffering which ends, as

a counterfeit note passed from hand

flat, expressionless "performances" .

most of his subjects do, w ith the

to hand as a symbol of evi!. Chance

Insistent close-ups isoiate details and

arbitrary closure of death. Mouchette

events lead to the arrest of Yvon, an

fragmem the stoty, while

drowns herself to escape the abuse

oil delivery man, for using the

performances systematically srripped

and humiliation she suffers ar the

counterfeit bill palmed off on him

of affectation and theatrical flourish

hands of her parents.

by a store clerk (perjury and a bribe

1O1

protect che guilty). This bitter tale of

both somber and celebrarory in their

urmosr fideliry. Bresson has

contemporary erime and punishment

seatch for grace, quietly indifferent

frequenrly been deseribed as a

loosely based on a story by Tolsroy,

ro rhe changing times and narrative

"painter" of film; he perhaps would

compleres the neat abscraeti on of

sryles outside his hermetic world.

more accurarely be designared a

characrer and action within a fated

Unlike many so-called "aureurs",

puppereer. Using unknowns, non

universe of cause and effect. ''L'argent"

Bresson has resisred falling in step

acwrs, "raken from life", Bresson

is Bresson's most asceric, rigorous,

wirh such trends as Neo-realism and

manipulared che movements and

bleak drarna, and the fina! chapter in

the Nouvelle Vague. In accord with

facial expressions of his "models" - as

his search for "pure cinema".

his disgusr wirh the artificialiry of

he liked to cal! them, drawing a

popular cinema, and advocaring che

meraphor from painting - down to

In 1 9 7 5 , Bresson published

Notes on

Cinematography, a short, sraccatO book

philosophy of "less is more," B resson

che smallesr derail. "An acwr, even

was most comfortable wich limited

(and above all) a talenred actor gives

of reflections on his phi losophy of

subject macrer, smail casrs, minimal

us roo simple an image of a human

cinema, which argues that film is a

plots, and resrrained and precise

being, and rherefore a false image."

blend of music and painting rather

economy of i mages. The filmmaker

than thearer and phowgraphy. Like

refused ro show what could be

che eatly Russian filmrnaker and

elicited from the viewer's

Bresson defies easy caregorizarion.

theorisr, Dziga Verrov, Bresson

imagination by other means. Images,

This almost obscure, bur fundamenral

proresred all forms of theatricaliry in

events, and characters are oor

figure of film histOry, who has made

the dominant film sryle, calling rhese

explicared or readily-interpreted for

relarively few films - putring his

ordinary merhods fake and i ncapable

us - in Bresson's own words, "sruck

diffıculries, oor unreasonably, down
to his refusal of 'performance' -

An arrisr of refined vision, Robert

of expression. "(Theatrical] cinema . . .

exdusively tO impressions, tO

i s comparable to the photographic

sensations, (with) no intervention of

belongs to no school or movement,

reproducrion of a painting or a

intelligence which is foreign tO these

and spawned no disciples. Though

sculprure. Bur a phorographic

impressions and sensacions . . . (and

always avidly admired by a smail

reproducrion of Donarello's Saint

focused) on emorions, not events,"

corerie of academics and other

John che Baptist or of Vermeer's

with an eye wwards their

cognoscenri, he has never been

Young Woman wirh Necklace has

"documentation. " This is perhaps his

received as widely and

not the power, che value, or che price

jusrificarion for providing so lirrle

enthusiasrically as he deserves.

of that sculprure or that painting. lt

i nformation abour the protagonists.

does not ereare it. Does not ereare

Hailed in che '90s by Gerald Peary,
acring curator of the Harvard Film

anything." Bresson wrote a grear

No filmrnaker has had a darker vision

dea! abour the superficiality and

of man's inhumaniry to man, oor has

filrnrnaker", and by Jean-Luc Godard

unnaturalness of rheatrical

portrayed it wirh such consistent and

as "being che French cinema, as

filmmaking, pointing our that

remarkable style. Bresson's Catholic

Dosroevsky is the Russian novel and

"d ramatic art suppresses [nature] in

beliefs are viral to the themaric

Mozart is German music", Bresson is

favor of a nacuralness that is leatned

coherence of his work: a s rare of

perhaps che mosr unique, and surely

and maintained by exercises . . .

grace or holiness is achieved through

one of che mosr brillianr directors of

Acting does away even with the

sin and suffering. His people are

all of film history. Though his work

semblance of real presence, kilis che

defined exisrentially through rheir

reveals the i nfluence of almost no

illusion creaced by che phorography."

acrions (depicted wirh fasridious

predecessors - he clairned as early as
che mid-70s rhat he "never wenr ro

Archive, as the "grearesr living

Emotional tensions of Bresson's films

respecr for derail: che minuriae of

derive from the elaborare interehange

escape prepararions, merhods of

che cinema anymore" - his slim

of glances, subtle camera movements,

pickpockering, ere), using che mini

oeuvre of rhirreen filrns has been

off-screen sounds, carefully placed

mum of verbal and avoiding psy

crucial w such diverse luminaries as

birs of baroque and dassical music,

chological explanarions. His srubborn

Belgian feminist filmrnaker Chanral

and rhyrhmical ediring.

denial of conventional psychological

Akerman, rhe French Nouvelle Vague

realism may be seen as overcoming

filmmakers, parricularly Godard and

After "L'argent", Bresson has rerired

che cinema's inabiliry to probe

François Truffaur, American

ro a life of books and concerts. In

beyond surface appearances; che

filrnrnaker-screenwrirer Paul Selırader
(famous for "American Gigolo" and

1 994, European Film Academy

blank faces, i nanimare objects and

honored him wirh a Liferime

narrative ellipses occasionally imply

"Taxi Driver"), French director Louis

Achievement Award. When he died

che mysrery of che soul. Breson's

Malle, Russian filmmaker and culr

in che dosing days of the 20th

narrative is pared down to focus on

idol Andrei Tarkovsky, American

century, world cinema lost oor only

che implicir moral. His subjecrs,

culcural eritic Susan Sontag, and

a great arrisr, but a crue original. He

creared with a sensirive economy

even American singer Parti Smith, a

!efe behind a handful of interviews,

scarcely paralleled in cinema, are

hard core of devorees who

an original book explaining his

ofren placed wirhin spario-remporal

unhesiratingly daim him among che

singular ci nemaric vision, numerous

srrucrures of dassical severi ry

true masters of cinema.

international awards, and films of

(prisons, preseribed lengrhs of rime),

quiet restraint that explore life, faith,

and emphasis is always by elimination

"My movie is born first in my head,

sadness, and transcendence, finding

rather rhan accumularion. To

d i es on paper; is resusei tared by the

amidst che pain of life and che

intensify che dariry of his srarements,

living persons and real objects I use,

acceprance of dearh a s care of grace.

Bresson has increasingly refused w

which are killed on film bur, placed

In a mere 1 3 features in his 40-year

allow his casr members tO make

in a cerrain order and projected on w

career, he was able to carve out a

creative contributions; they had tO

a screen, come tO life again !ike

unique body of work, a set of films

execure his i nstructions wirh che

flowers in water." - Robert B resson

Filmleri

Filmography
1 934 Les aifaires publiques
Umumi Meseleler
{shorr kısa film)
1 943 Les anges du peche
Günah Melekleri
1 945 Les dames du Bois de
Bologne
Boulogne Ormanı'nın
Hanımları
1 9 S O Le jounıal d'mı curi de
campagne
Bir Taş ra Papazının Güneesi
1 956 Un comiamni a mort s'est
icbappi
Bir Idam Mahkümu Kaçtı
1 959 Pickpocket Yankesici
1 962 Le proces de jeanne d'Are
Jeanne d' Are'ın Yargılanması
1 966 Au basard, Baltbazar
Rastgele Salthazar
1 96 7 Moucbette
1 969 Um femme douce
Zarif Bir Kadın
1 97 1 Quatre nuits d'ım reveur
Bir Düşçünün Dört Gecesi
1 974 Lance/ot du lac
Gölün L.ancelot'su
1 977 Le diable probablement
Herhalde Şeytan
1 983 L'argetıt Para
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FRANSA FRANCE

BOULOG N E ORMAN I'N l N HAN l M LARI

LES DAMES DU BOIS DE B O ULOGNE

WOMEN OF THE BOIS DE BOULOGNE
• Tutkulu ama kendine hakim

olgun bir kadın olan Helene,
sevgilisi Jean onu sevmediğin i
itiraf ettiğinden beri sinirinden
köpürmektedir. Intikam hırsıyla
yanıp tutuşan Helene, Jean'ı
altetme planları yapar. Kurnazlıkla,
Jean'ın genç Agnes ve onun
annesiyle buluşmasını sağlar. Jean
kıza aşık olur, onunla evlenir, ve
bir fahişeyle evlenmiş olduğunu
öğrenir; ancak artık çok geçtir . . .
Bresson ikinci uzun metrajlı
filminde aşk, ihanet ve intikam
üzerine kurulu bir Diderot
öyküsünü kullanıp onu modern
çağa aktarmış {diyalogları yazar/
yönetmen Jean Cocteau yazmış)
ama olayların zamanını ve mekanını
belirsiz tutmaya çalışmıştı. Öykü
orijinalinde, bir fahişeyle
evlenıneye zorlanan ve bunun
sonucunda ne sarayda, ne de
toplumda kabul gören bir
aristokratın öyküsü, "bir kadının
intikamının korkunç bir örneği"ydi.
Bresson'un öyküyü çağımıza
aktarması elbette bu dramatik
düzeneğin gücünü azaltacaktı.
Bresson'un filmi, kendi devrinden
soyutlanmasına yönelik çabalara
karşın, tam da yapıldığı dönemi
yansıtıyor. Andre Bazin'in bu film
üzerine eleştirisi de sorunun tam
kaynağına yöneliyor: "Bresson
gerçekçi bir öyküyü, başka bir
gerçekçi bağlama taşıma riskine
girdi. Sonuç olarak bu iki
gerçekçilik örneği birbirini yok
ediyor, sergilenen tutkular
karakterlerden sanki bir krizalitten
çıkarmış gibi çıkıyor . . . Öte yandan,
stilize yaklaşımı da bir simgenin saf
soyut niteliğine sahip değil. Film
daha çok somutun ve soyutun,
görünürde uyumsuz unsurların
karşılıklı etkileşimiyle
gerçekleştirilen diyalektik bir
temsili gibi." BOULOGNE
ORMANI'NlN HANlMLARI ticari
açıdan büyük bir başarısızlıktı, ama
filmin şöhreti son otuz yılda epey
arttı. Bresson'un buradaki
yönetmenlik tarzının, daha sonraki
filmierindeki kişisel mührü olarak
kabul edilen tarzın hala tam tersi
olması ilginçtir. Bresson bu en

kolay anlaşılır, en klasik yapıdaki
filminde Philippe Agostini'nin
yüksek kontrastlı görüntülerini
kullandı ve profesyonel oyunculara
rol verdi.

the strength of this d ramatic device.
Despite Bresson's attempt ro
abstract the theme of the film from
i ts own time, it reflects precisely the
year it was produced. Andre Bazi n' s
criticism of this film is very much ro

• Helene, a passianare bur self

the poi nt: "Bresson has taken the

comrolled marure woman, is

risk of transferring one realisric story

seerhing afrer her !over Jean

into another realistic context. The

canfesses he no longer loves her.

resul t is that these rwo examples of

Driven by revenge, Helene

realism desrroy each other, the

engineers a plan ro anack Jean. She

passions displayed emerge out of the

shrewdly arranges for him ro meet

characters as if from a chrysalis . . .

the young Agnes and her mother.

On the other hand, his srylized

Jean falls in love wirh rhe gir!,

treatment of it does not have the

marries her and learns -roo lare

pure abstract qualiry of a symbol. It

tbar he has married a whore . . .

is rather a d ialect i c presentation of
the concrete and the absrracr by a

For his second fearure, Bresson used

reciprocal i ntetplay of seem ingiy

a Dideror srory of love, berrayal and

incompatible elements. " LES

revenge that he rransposed into a

DAMES DU BOIS DE

modern period - with d ialogue

BOULOGNE was a total

written by writer!filmmaker Jean

commercial fail ure but i ts reputation

Cocteau, though he eri ed to abstract

has ineteased over the past thirry

the action from any parricular time

years. It is inceresting that Bresson's

and place. Originally the story had

sryle of directian was at this time

been "a terrible example of a

still the opposite of what his larer

woman's revenge" that forced an

films made known as his personal

aristocrat to marry a prostirute and

touch. In his most accessible,

who, consequently, could no longer

classically structured film, Bresson

be received at court nor in sociery.

utilized the contrasry phorography

Bresson's rransposition of the srory

ofPhllippe Agostini and chose

to modern rimes clearly had ro lose

professional actors.

Yönetmen Director: Robert
Bmson Senaryo Screenplay: Robert
Bresson based on "jacques le fataliste et
ıon ma/tre, by DeniJ Diderot
Görüntü Yön. Cinematography:
Philippe Agostini & Mareel Weiss
Kurgu Ediring: jean Feyte Müzik
M u s ic: jean:Jacques Griinenwald
Oyuncular Cast: Maria Casares,
E/ina Labourdette, Paul Bernard,
Lucierme Bogaert, jean Marchaı,
Bernard Lajarrige, Yvette Etievant
Yapımcı Prnducer: Raoul Ploquin
Yapım Prnduction Co.: ı.s Films
Raoul Ploquin Kaynak Prim
Source: Minisıere tks Af/aires
Etrangeres, Bureau du Cinhna, 37,
Quai d'Orsay, 75007 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7 86 62;
Fax: 33 1 43 1 7 92 42
1 945 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
B&W 1 84'
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B i R TAŞRA PAPAZ I N I N G Ü NCESi

LE JOURNAL D 'UN C URE D E CAMPAGNE
DIARY OF A COUNTRY PRIEST
• Genç bir taşra papazı, iç

karartan Amricourt köyünün
sakinleri tarafından düşmanlık ve
güvensizlikle karşılanır. Yalnızlıktan
ve mide ağrılarından muzdarip rahip,
tek teseliiyi zeki bir adam olan
Torcy rahibinde bulur. Papaz yerel
şatodaki derin çatışmalara müdahale
etmeye çalışır. Kent, kızının
mürebbiyesiyle ilişki yaşamaktadır;
Kontes ise hala yıllar önce ölen
oğlunun yasını tutmaktadır. Içi
düşkırıklığı ve kızgınlıkla dolu olan
kızları ise intihar etmeye niyetlidir.
Papaz inancını yeniden
keşfetmesinde Kontes'e yardımcı
olur; kadın o gece, huzur içinde
ölür. Ölümünden papaz sorumlu
tutulur, ama o Kontes'in yazdığı
mektubu sunarak kendini
savunmayı reddeder. Lille'de bir
doktora giden papaza, ilerlemiş
mide kanseri teşhisi konulur . . .
Bresson bir papazın çektiği
eziyetler hakkındaki bu öyküyü nasıl
yorumlamamız gerektiği konusunda
bize çok az ipucu sunuyor. Filmde
açıklayıcı monologlar yok,
görüntüler de sadece öykünün
çoraklığını vurguluyor. Yine de
dikkatli bir izleyici ilk bakışta sakin
yüzeyin altında vızır vızır kaynayan
bir kovan bulabilir. Bresson'un
amacı, George Bernanos'un ünlü
romanına mümkün olduğunca sadık
kalmaktı. Her diyalog kitaptan
alınma, ve metin hiçbir zaman
sıkıştırılmamış, onun yerine kesilmiş.
Önemsiz karakterler elenmiş, ama
romanın özünden ve Bernanos'un
ruhundan hiçbir şey kaybolmamış.
Her şey Robert Bresson'un gerçek
kimliğini vurgulayan bir vizyon ve
estetikle düzenlenmiş. Bresson, 24
yaşındaki Laydu'yü seçmeden önce
başrol için 1 00 kişiyle görüşmüş
(inançsızlar elenmiş). Sonra
oyuncuyu role, bir yıl boyunca her
Pazar günü onunla konuşarak
hazırlamış. Rahibin son sözleri,
fılmin mesajının anahtarı: nihai
gerçeklik, inanç. Ölüm ise yalnızca
bir kurtuluş. Bresson psikolojiye
değil, ruha ilgi duyuyor. Psikolojik
analiz bir kenara bırakılıyor ve iç
çatışmalar hiçbir zaman açığa
çıkarılmıyor. Ne karakter gelişimi,

ne de sembolizm var. Evrensel
çapta övgü alan bu araştırıcı drama,
genellikle Bresson'un en iyi eseri
ve dünya sinemasının en önemli
klasiklerinden biri kabul edilir.
• A young parish priesr meers wirh

hosriliry and disrrusr from rhe

barrenness of che ploc. Stil!, a careful
viewer will find a bed of wasps
beneath this seemingiy calm surface.
Bresson's aim was maximum fideliry
to the novel by Georges Bernanos.
Every line of dialogue comes from
the book, whose text is never
condensed, but cut. Minor characrers

inhabirants of the grim village of

were eliminated, bur norhing has

Ambricourr. Lonely and rormenred by

been losr of the subscance of the novel,

stomach pains, he is comforred only

norhing of the spirit of Bernanos.

by rhe genial Vicar of Torcy. He rries

Everything has been rransposed in a

ro inrervene in the deep conflicrs at

vision and esrhecic that expresses the

the local chareau. The Counr is having
an a.ffiti r with his daughrer's governess;

real personaliey of B resson who

the Counress sri ll mourns over the

the main part before choosing 24year-old Claude Laydu. He rhen
prepared rhe accor for the part by
calking to him abour it every Sunday

dearh of her infant son many years
ago, white the daughrer,
disenchanted and angry, contemplares
suicide. The priesr helps the Counress
to rediseover her fairh; she dies in

interviewed over 1 00 candidates for

for a year. The priest's last words are
the key to the film's message: faith as

peace the same nighr. He is blamed

the ulrimare reality. Death is merely

for the dearh but refuses to come to

a deliverance. Bresson's intereses are
not in rhe psychology, bur in the

his own defense by producing the
Countess's lerrer. He goes to consulr

soul. Thus psychological analysis is

a doctor ar Lille who diagnoses
advanced cancer of the stomach . . .

abandoned, and the inner conflicts

B resson gives us few clues abour how
we should inrerprer this subtle story
of a priesc's suffering. There are no
monologues of explanation, and his
cinematography only emphasizes the

Yönetmen Director: Robert
Brmon Senaryo Screenplay: Robert

Bresson, based on the novel "Lt journal
d'rm curl de campagne" by Georges
Bernanos Görüntü Yön.
Cinemawgraphy: Uonce-Henry
Burel Kurgu Edjting: Paulette
Robert Müzik Music : jean:facqrm
Griinenwald Oyuncular Cast:
Clautk Laydu, Nicole Maurey, Atrdrl
Guibert, Nicole Ladmiral, Marie
Monique Arkell, jeatr Riveyre, Serge
Bemo, Yveıte Etievant, Martine
Ltmaire, Antoine Balpetrl, jean Danet
Yapımcılar Producers: Leon Carre
& Robert Sussfe/d Yapım
Production Co.: Union Genera/e
Cinbnatographique Dünya Hakları
World Rights: Le Studio Cana/ +,
17 rue Dumont d'Urville, 75 1 I 6
Paris, FRANCE; Phone: 33 I 44 43
98 00; Fax: 33 I 4 7 20 29 58
Kaynak Print Source: Toronto
International Film Festival
Citıematheque Ontario, 2 Cariton Street,
Suite I 600 Toronto, ON M5B I}3,
CANADA; Phone: I 416 967 73 7 I ;
Fax: I 4 I 6 967 9 4 77
1 950 1 35 mm. 1
Siyah-Beyaz B&W 1 120'

are never oucwardly revealed, there is
no development of character and no
symbolism at all. Almost universally
acclaimed, this searching drama is
generally considered one of Bresson's
fi nest works and a crucial dassic of
world cinema.

Bu filmin gösterimi Cinematheque
Ontario'nun de�erli işbirli�iyle
gerçekleştirilmiştir.
The presentation of this film
possible

w

was

made

ith the kind cooperarion of

Cinfmath�ue Ontario.
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B i R i DAM MAHKÜ M U KAÇTI

UN CONDAMNE A MORT S'EST ECHAPPE

A MAN ESCAPED

• 1 943 yılında Fransa. Teğmen

Fontaine, Gestapo tarafından esir
alınıp Montluc kalesinde
hapsedilmiştir. Teğmen özenle
planladığı kaçışını ölüme mahkum
edilene kadar erteleyip durur.
Almanlarla çalışmış olduğu bilinen
genç bir çocuk olan Jost, onun
hücresine yerleştirilir. Fontaine,
kaçışını gerçekleştirebilmesi için
onu öldürme ya da ona güvenme
ikilemiyle karşı karşıyadır . . .
Bir Fransız Direniş savaşçısı olan
Andre Devigny'nin, çok iyi
korunan hücresinden savaş
sırasında kaçışının gerçek öyküsü,
Bresson'a filmlerinin belki de en
muhteşemi için esin sağlamıştı. BIR
IDAM MAHKÜMU KAÇTI,
yokedilemez bir özgürlük özlemi
sayesinde eyleme dönüştürülmüş
insan zekisına yönelik bir övgüdür.
Film, Devigny'nin öyküsünü
doğrudan doğruya yeniden
yaratmaz; ana karakter film
boyunca esrarengiz bir yabancı,
geçmişi olmayan bir adam
kisvesinde kalır. Bu filmin konusu,
birey olarak bir. Direniş
kahramanına düzülen övgü değil,
genel anlamıyla insanın
özgürlüğüdür. BIR IDAM
MAHKÜMU KAÇTI, François
Truffaut tarafından "son on yılın en
can alıcı Fransız filmi", Andre Bazin
tarafından da "başka hiçbir filme
benzemeyen sıradışı bir film" diye
tanımlanmıştı. Bir kaçış planının bu
basit öyküsü, daha fazla gerilim ve
dinamik gerginlik duygusu
uyandırmak için kullanılmış olan
ses ve görüntülerin yarattığı
ambiyans nedeniyle etkili
olmaktadır. Bresson, hücresinde
tamamen yalnız olan bu adamın
öyküsünde, Eric Rohmer'in
deyişiyle "bir nesneler mucizesi"
yaratmıştır. Bir iğneyle kelepçe
açılır, bir kaşıkla da hücre kapısı
sökül ür, yatak yayları ve
hattaniyeler kaçmayı sağlayan bir ip
olur, kapı kolu ise temanın altını
çizer. Fontaine'in yüzü ile iş gören
ellerinin çeşitli yakın plan çekimleri,
Bresson'un zengin ve karmaşık ses
kullanımı sayesinde ek bir anlam
kazanır. Görsel anlatıma

kahramanın iç monoloğunun eşlik
etmesi, izleyicinin olayları daha
yakından hissetmesine yol açar.
"En basit olanı ararken bütün
kasıtlı dramatik etkilerden
kaçındım ki, duygular ayrıntılardan
değil, eylemin genel gelişmesinden
yükselsin." - Robert Bresson

film is man's freedom in general
rerms, and not a peaise of some
individual hero of the Resistance. A
MAN ESCAPED was deseribed by
François Truffaur as "the most crucial
French film of the past ten years"
and by Andre Bazin as "an unusual
film that resembles no or her". This
simple tale of an escape plan works

• In France in 1 943, Lt. Fonraine is

mostly because of the ambiance

captured by the Gestapo and

created by the sounds and images used

imprisoned in Fort Montluc. He

to imbue the feeling of suspense and

carefully plans his escape but

dynamic tension. B resson ereares what

procrasrinates until he is sentenced

Rohmer called "a miraele of objects"

to death. Jost, a young boy known to

in this story of a man emirely alone in

have worked with the Germans, is

his eel!. A pin is used to undo hand

placed i n his eel!. Fonraine is faced

cuffs, a spoon is used to dismantle the

with having to kil! him or trust him . . .

eel! door, bed springs and blankets
become a rope to escape with, a door

The true account o f a warrime escape

handle stresses the theme. N umerous

by Andre Devigny, a French

close-ups of Fontaine's face and his

Resistance fıghter, from a solitary eel!

hands ar work rake on an added

in the high securiry prison, provided

signifıcance in relation to Bresson's

inspiration for the grearest of

rich and complex use of sound. The

Bresson's films. A MAN ESCAPED

narrative is accompanied by the

is a peaise of human imellecr

protagonist's i nner monologue which

transformed i mo accion by way of an

makes the events more intimarely

indestructible striving for freedom.

felt by the sİJfctator. "I avoided all

The film does not recreate Devigny's

deliherare deamaric effects in

story directly; the main characrer

searchi ng for the urmost simpliciry

remains throughout something of a

so that the emorion would arise from

mysterious stranger, a man wirhout

the development of the action rather

a past. The subject marter of this

than from derails." - Robere B resson

Yönetmen Director: Robert
Brmon Senaryo Screen play: Robert
Brmon, based on the account by Andri
Devigny Görüntü Yön.
Cinematography: Uonce-Henry
Bure/ Kurgu Ediring: Raymond
Lamy Müzik Music: Wolfgang
Amadeus Mozart Oyuncular Casr:
Francois Leterrier, Jacques Erta11d,
Charles u Clainche, Maurice Beerb/ock,
Roland Monod, Roger Triherne,jacques
Oer/emans, Klaus Detlef Grevenhorst,
Roger Planchon, Cisar Gallegno
Yapımcılar Producers: Alain
Poiri &jean Thuil/ier Yapım
Producrion Co.: Gaumont; Nouvel/es
Edilions de Filrm Dünya Hakları
World Righrs: Gaumont, 30 Av.
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Jur
Jeine, FRANCE; Phone: 33 1 46 43
20 00; Fax: 33 1 46 43 21 68
Kaynak Prinr Source: MiniSiere des
Aifaires Etrangeres, Bureau du Cinima,
3 7, Quai d'Orsay, 75007 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7 86 62;
Fax: 33 1 43 1 7 92 42
1 956 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
B& W 1 102'
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YAN KESi C i

PICKPOCKET
• Yalnız ve züğürt öğrenci Michel,

suç hayatına bir hanımın
çantasından çalarak başlar. Bu
başarısız hırsızlık girişiminden
sonra, bir polis müfettişine,
duyduğu coşkuyu haklı göstermeye
çalışır. Annesinin ölümü, ve
arkadaşları Jacques ile Jeanne'ın
tepkileri vicdanını altüst eder, ama
tanıştığı usta bir yankesici onu
eğitince, suça yönelir. Müfettiş onu
gözetlerneye devam eder. Michel,
Jeanne'ın kendisine aşık olduğunu
öğrenince Londra'ya giderek tüm
parasını kadınlara ve kumara
harcar. Birkaç yıl sonra Jeanne'ı
yalnız ve terkedilmiş halde bulur.
Tutuklanmış olan Michel, ona aşık
olduğunun farkına varır . . .
Bu, geleneksel film anlatımından ve
bakış açılarından özellikle uzak
duran bir yönetmenin elinden çıkan,
tipik bir şekilde ciddi ve sert bir
sinemacılık örneği. Bu, Bresson'un
tamamen özgün bir senaryo yazdığı
ilk fil m olmasına karşın, tema bir
ölçüde Dostoyevski'nin "Suç ve
Ceza"sından esinlenmiş.
YANKESICI bilerek ve isteyerek
ahlak kurallarının dışında yaşamayı
seçen bir adam üzerine. Bresson,
Michel'in suç hayatı için alışılmış
gerekçelerden hiçbirini sunmuyor.
Michel para için çalmıyor ve hep
aynı eski püskü kıyafeti giyiyor.
Sebep anlık bir içgüdü ya da tehlike
içinde yaşama arzusu da değil. Daha
ziyade, "uğraş"ına doğru çekiliyor,
tıpkı bir karakter bozukluğu,
ayartıcı bir şey, bir günahmışcasına.
YAN KESICI büyük ölçüde nesneler
üzerine bir film; aynı zamanda,
dikkatle kaydedilmiş ve düzenlenmiş
ses ve gürültülerin de filmi. Anlatım
da, diyalog da en temel unsurlarına
indirgenmiş durumda, ve bunun
sonucunda film, en ufak görsel
jestlerin büyütüldüğü, onlara ağırlık
ve önem verildiği tipik Bresson
etkisine sahip. Bresson aktörlerinin
"oynama"sından korkardı, tek
istediği duygu, tarz, etki için
çabalama olmaksızın fiziksel
hareketti. YANKESICI'nin başrolü
için profesyonel oyuncu olmayan
Uruguaylı Martino LaSalle'i seçti.
LaSalle'in deneyimsizliği bazı
izleyicilerin gözünde filmin aleyhine
işlemişti, oysa Bresson yıldızının

cüzdan çarprnayı çabuk öğrenmesi
nedeniyle ("teknik danışman"
olarak gerçek bir yankesici
tutulmuştu) ondan çok memnun
kalmıştı.

Michel' s life of erime. He doesn't

• Lonely, impecunious studenr

same poor clorhes. Nor is it a taste

about a man who deliberately and
self-consciously tries to operate
outside moraliry. Bresson offers none
of the convencional reasons for
sreal for money and always wears the

Michel begins a life of erime by

for the acte gratuit or a desire to li ve

stealing from a lady's handbag. Afrer

dangetously. Rather he is urged

this unsuccessful theft, he tries to

towards his "vocation" as though it

justify his sense of exhilaration to a

were a vice, a temptation, a sin.

palice i nspector. The death of his

PICKPOCKET is very much a film

morher and the reactions of his

of objects; it is alsa a film of noises,

friends, Jacques and Jeanne, stir his

carefully recorded and orchestrated .

conscience, but when he meets a

Both narrative and dialogue are

master pickpocket who trains him

stripped ro the baresr essenrials,

he reveres to erime. When Michel

which has the typically Bressonian

learns ofJean ne's attachment to him,

effecr of magnifying the smallest

he leaves for London and spends all

visual gestures, and weighing rhem

his spoils on women and gambling.

down wirh significance. Bresson was

Same years later he finds Jeanne

fearful of "performances" by his

alone and abandoned and, having

actors and all he wanted was physical

been arrested, realizes rus love for her. ..

mavement - no emotion, no sryle, no
srriving for effecr. The director chose

PICKPOCKET is a rypically ausrere

Uruguayan non-actor Martina

and rigorous piece of filmmaking

LaSalle for his leading man i n

from a director who eschews

PICKPOCKET. LaSalle's

conventional film narrative and

i nexperience works againsr the film

perspectives as a matter of course.

for same viewers, though B resson

Though this is the first time Bresson

himself was sarisfied because his star

composed an emirely original script,

proved himself a quick study in rhe

i ts theme is to same extent i nspired

art of lifring wallets (a genuine

by Dostoyevski's "Crime and

pickpocket was engaged as

Punishment". PICKPOCKET is

" rechnical adviser").

Yönetmen Director: Robert
Bresson Senaryo Screenplay: Robert
Bresson Görüntü Yön.
Cinemacography: U01ıce-Henry
Burel Kurgu Editing: Raymond
Lamy Müzik Music: jean-Baptiste
Lu/Iy Oyuncular Cast: Martin
Lassalle, MariJ,a Green, Pierre
Leymarie, jean Pe/egri, Kassagi, Pierre
Etaix, Cesar Gattegno, Do/Iy Scal
Yapımcı Producer: Agnes Delahaie
Yapı m Producrion Co.: Lux Film
Kaynak Print Source: Ministere des
Aifaires EtrangCres, Burea11 du Cinbna,
3 7, Quai d'Orsay, 75007 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7 86 62;
Fax: 33 1 43 1 7 92 42
1 95 9 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
B&W 1 75'

1 06 AN ISINA: ROBERT BRESSON IN 1\IFI\IOR ir\1\1: IWBI:RT BIUSSON

FRANSA FRANCE

J EAN N E D'ARC'IN YARG l LAN MASI
PROCES DE ]EANNE D 'ARC

THE TRI AL OF JOAN OF ARC
• 1 4. yüzyılın sonu. Fransız köylü

kızı Jean ne d'Arc, Fransa'yı işgal
etmiş Ingilizlere karşı başarısız bir
isyana elebaşılık ettikten sonra
yakalanır. Hapiste geçen günleri ve
yargılanması sırasında, mahkeme
tarafından amansızca sorgulanır,
zindancılar ona gaddarca davranır.
Sonuçta pes eden kız, kısa süreyle
de olsa, inancından caydığın ı
bildirir v e cadı diye kazığa bağlanıp
yakılınaya mahkum edilir . . .
Yönetmen Robert Bresson
kendine özgü bir tavırla
geleneklerden ayrılarak, Jeanne
d'Arc'ın yaşamı ve ölümüne
gerçekçi, alışılmamış bir bakış
sunuyor. Dreyer'in "La passion de
Jeanne d'Arc 1 Jeanne d'Arc'ın
Tutkusu" gibi, Bresson'un filmi de
duruşma sırasında alınan notlar
üzerine kurulu ve Jeanne'ın uzayıp
giden sorgusunu, boyun eğmeyi
reddedişini ve alevler içinde
kaçınılmaz ölümünü kusursuz bir
tarihsel doğrulukla izliyor. Bresson
Jeanne'ı, normalde
gösterildiğinden daha fazla görmüş
geçirmiş, hesapçı ve daha az naif
bir kadın olarak sunuyor. Onun
Jeanne'ı, daha gerçek olsa da,
geleneksel Jeanne kadar kahraman
değil. Bu sıradışı tavır, kendi
bireysel üsiGbunu ve görüşünü
izlediği için büyük saygı görürken,
geleneksel sinemacı ya da "yeni
dalga" sinemacısı olarak
sınıfiandınimaya karşı çıkan bu
sıradışı yönetmenden beklenen bir
yaklaşım. Bresson ellerin,
ayakların, nesnelerin yakın
çekimlerinden çok yaradansa da,
film genel olarak, diyalogların
görüntülerin değiştokuşuyla
vurgulandığı, Jean ne ve
yargıçlarının orta uzaklıktaki
çekimlerinden oluşuyor. "'Jeanne
D'Arc'ın yargılanması ve
ölümü'nün, görsel ve işitsel
bütünlüğünü yeniden yaratacak bir
fil m yapmak istedim . . . Sorun
filmin, tamamen sorular ve
cevaplardan oluşmasındaydı. Ama
ben monotonluğu, önündeki
nüansların daha açıkça
görünebileceği birleşmiş bir fon
gibi kullanmaktan hoşnut oldum . . .

Jeanne'ın ona sorulan sorulara
verdiği cevaplar onun şimdiki hali
ve geçmişindeki olaylar hakkında
bilgi vermekten çok Jean'un
yüzünde, ruhunun hareketlerini
yansıtan, bellibaşlı tepkileri ortaya
çıkarmaya yarıyer . . . " - Robert
Bresson

woman more sophisticated and
calculating and less naive than she
has normally been represenred. His
Joan, while more real, is no less
heroic than the traditional Joan.
This unusual approach is
characteristic of this unique director
who defies classifıcation as ei ther a
traditional or "new wave" filmmaker

• The end of 14th century. After

white being highly respected for

leading an unsuccessful revolt

pursuing his own individual style

against the invading British, the

and vision. Though Bresson makes

French peasam gir! Joan of Are, is

considerable use of close-ups of

caught. During her imprisonment

hands, feet, or objects, the film is

and trial, she is relenrlessly

mainly in med i um close-ups ofJoan

inrerrogated by the court and

and her judges with their dialogue

perseemed by her gaolers. Eventually

emphasized by the cross-Cutting. "I

shaken, she recants, bur only briefly,

wanred to make a film that would

and is convicted of heresy to be

re-create the visual and aural

burned at the stake as a witch . . .

inregrity of the 'trial and death of
Joan of Are . . . The problem was that

Characteristically breaking with

of a film emirely in questions and

tradition, director Robert Bresson

answers. Bur I was conrenr to use

presenrs a realistic, unique view of

the monotony !ike a unified

the life and death of Joan of Are.

background against which the

B resson's film, !ike Dreyer's "La

nuances would be more clearly

passion de Jeanne d'Arc", is based

seen . . . Joan 's replies to the

on the actual transcript notes taken

questions put to her serve not so

during the trial and follows with

much to give information about

impeccable histarical accuracy Joan's

presenr or past evems as to provoke

prolonged inrerrogation, her refusal

significant reactions on Joan's face,

to submit, and her inevitable death

the movements of her soul. . . " -

at the stake. B resson shows Joan as a

Robert Bresson

Yönetmen Director: Robert
Bresson Senaryo Screen play: Robert
Bresson Görüntü Yön.
Cinematography: Uonce-Hetıry
Bure! Kurgu Editing: Gennaine
Artm Müzik Mu sic: Francis Seyrig
Oyuncular Cast: F!orence Carrez.
jean-Cla11de Fourneau, Marc}acquier,
Roger Honorat, jean Gil!ibert, Andre
Regnier, }ean Darbaud, Philippe
Dreux, Harry Sommers Yapı m cı
Producer: Agneı Delahaie Kaynak
Print Source: Ministere deı Affaireı
Etrangereı, Bureau d11 Cinbna, 3 7,
Quai d'Orsay, 75007 Paris,
FRANCE; Phone: 33 I 43 1 7 86 62;
Fax: 33 1 43 1 7 92 42

1 962 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
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RASTG ELE BALTHAZAR

AU HASARD BALTHAZAR
BALTHAZAR
• RASTGELE BALTHAZAR

Fransa'nın kırsal kesiminde, insan
yaşamının bir kapana kıstırıldığı
yörelerde geçer. Filmin ana kişisi
Balthazar, bir eşektir. Bu hayvanın
yaşamı, çeşitli zamanlarda ona
sahip olan, ya da onu kullanan
insanların yaşamlarıyla kesişir. Bu
insanların yaşamları da birbirleriyle
kesişmekte ve eşeğin aracılığıyla
insan ilişki ve mücadelelerini ele
alan karmaşık bir öykü
anlatılmaktadır. Ana kişiler,
Balthazar'ın ilk sahibi, ona ismini
veren, ters huylu Marie; Marie'yi
baştan çıkaran ve Balthazar'a
işkence eden kötü yürekli genç
Gerard ve Balthazar'a bir süre
efendilik eden, yarım akıllı sarhoş
serseri Arnold'dur. Balthazar
sıpayken çocuklar onu çok sever.
Ancak sonraları bir yük hayvanı
olur ve insanlar ona eziyet
etmeye başlar. Orta yaşa
geldiğinde sirkte gösteriye çıkar,
seyirci onun parlak zekasını
alkışlar. Yaşlanınca, nazik bir
ihtiyar olan son sahibi ona bir aziz
gözüyle bakar . . .
Robert Bresson, yüzeyinde
sıradan ve önemsizmiş gibi
görünen konuları alıp, basit
metodlar kullanarak izleyicilere
benzerine az rastlanır ve güçlü
filmler sunmasıyla tanınmıştır. Bu
yürek parçalayan ama kişiyi
düşüneeye sevkeden dram,
görünürde bir Fransız eşeğinin
yaşam öyküsünü anlatıyor. Ama
tam da Bresson'a uygun bir
şekilde, aslında insan doğasının
acımasız, ironik bir eleştirisi. Bu
filmin yoğunluğunu ve duygulara
seslenme gücünü anlatabilmek
oldukça zor. Hayvanlar hakkında
pek çok film çekilmiştir ve
bunların çoğu duygusal yapıtlardır.
RASTGELE BALTHAZAR
bunlardan biri değil; acı ve
zulümle, insan suçları ve
mücadeleleriyle ilgili, sert, çetin
bir film. Bresson olanaksız olanı
başarmış ve insan ırkının çektiği
acıları, ödenmemiş tüm insan
suçlarının altında ezilen bir
hayvanın yaşam öyküsünde
dile getirmiş. RASTGELE

BALTHAZAR, Jean-Luc
Godard'ın dediği gibi "gerçekte,
birbuçuk saate sığdırılan dünya".

seem ordinary and insignificant and

• AU HASARD BALTHAZAR

viewers something rare and

is set in rural France, where human

powerful. This heartbreaking yer

life is mostly raken up by toil. A

thoughc-provoking drama tells che

donkey, Balthazar, is the central

life srory of a French donkey, but i n

Robere Bresson is well known for
caking subjects that on che surface
using simple means, showing

character. His life inrersects with

rrue B resson fas h i on is reall y a

the lives of humans who either own

gri m, ironi c refleccion of human

him or use him at various times.

narure. lt is difficult to convey the

The lives of these human clıaracrers

intensity of the film and i ts ability

also intersect, and rbus through the

to evoke emotion. There have been

device of the donkey a complicared

many pictures about animals, and

srory of human entanglemenrs and

most of them have been

struggles is rold. The principal

sentimenral. AU HASARD

clıaracrers are Marie, a su Ilen gir!

BALTHAZAR is not one of chese.

who first adopts and names

It is a hard, tough picture about

Balthazar; Gerard, a sinister youth

suffering and cruelty, human vice

who is the first seducer of Marie,

and human struggle. Bresson

and who rormenrs Balthazar; and

brings off an al most impossible

Arnold, a half-wri tten drunken

feat, a picrure i n which the agony

tramp, who owns Balehazar for a

of che human race is convincingly

while. When Balehazar is young he

illuscraced by the life srory of an

is loved and ca ressed by children.

animal which, by i es end, becomes

Later, turned inro a beats of

the bearer of che enormous weight

burden, he is tormented by men. In

of all unexpiated human guilr. AU

his middle age he becomes a scunr

HASARD BALTHAZAR, as Jean

donkey i n a circus and is applauded

Luc Godard has said, " is really the

for his brill iance. And in his old

world in an hour and a half. "

age he is regarded by his fina!
owner, a gende old man, as a
sainr . . .

Yönetmen Director: Robert
Brmon Senaryo Screen play: Robert
Brmon Görüntü Yön.
Cinematography: Ghislain Cloquet
Kurgu Edi ring: Raymond Lamy
Müzik Music:}ean \Yiiener
Oyuncular Cast: Anne \YiiaıenlJky,

\YIalter Green, Franfois Lafarge,
Philippe Asselin, Nathaliejoyaut,
}ean-Ciaude Guilbert Yapımcı
Producer: Mag Badard Yapı m
Production Co.: Argos Fii111J, Parr:
Film, Athos Films, Swedish Film
Institute, Svemk Filmindustri Dünya
Hakları World Righrs: GEMACI,
33 ruejacques Hillairet. 75012 Paris.
FRANCE; Phone: 33 1 40 02 09 1 1;
Fax: 33 1 40 02 09 40 Kaynak
Prinr Source: Minisıere <k Af/aires
Etrangeres, Bureau du Cinbna, 3 7,
Quai d'Orsay, 75007 Paris,
FRANCE; Ph01ıe: 33 1 43 1 7 86 62;
Fax: 33 1 43 1 7 92 42
1966 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
B&W 1 95'
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M O U C H ETTE
• On dört yaşındaki, hiçbir

arkadaşı olmayan öğrenci
Mouchette, içki kaçakçısı alkolik
babası ve ölüm döşeğindeki
annesiyle birlikte bir köyde yaşar.
Sevgiden yoksun, taciz gören
Mouchette, ona yöneltilen
aşağılarnalara karşı isyanını dile
getirmeyi beceremez. Bir gece
orman da, köyün ayyaş kaçak avcısı
ArsEme'e rastlar. Arsene, az önce
kırsal yöre polisi Mathieu'yü
öldürdüğünü sanmaktadır. Kendine
bir şahit bulmak için
Mouchette'ten yararlanmaya
çalışır. Bir kaçış arayan Mouchette,
onu kulübesine götüren Arsene'i
çekici bulur. Onu teselli etmeye
çalışınca da, Arsene kızın
yaptıklarını yanlış anlar ve ona
tecavüz eder. Annesinin ölümü ve
başka tesadüfler de sadece
Mouchette'in çevresindeki dünyaya
karşı düşmanlığını ve kendini ondan
tecrit etmesini artırmaya yarar . . .
Robert Bresson, yine profesyonel
olmayan bir grup oyuncuyu
biraraya getirerek güçlü yaşam
kesiti çalışmalarından birini daha
ortaya koyuyor. Çok yoksul bir
köylü kızın ziyan olmuş genç
ömrünün son üç gününü
neredeyse kutsal bir dinginlik
içinde gösteren, Mouchette'in
intiharının önlenemeyen ama
özlenen bir kader halini aldığı bu
kusursuz film, gerçekçilik ile
alegorik meseli aynı potada
eritiyor. Mouchette, biz onun
intihar edişini izlemek zorunda
kalırken bile, karakteri ve ruhunun
kuvvetiyle varlığını sürdürüyor.
Kızın tecrit edilmesi ve ıstırabının
yoğunluğu sadece görüntülerle
değil, Bresson'ın parlak bir şekilde
düzenlediği ses kaydıyla da
iletiliyor. Bresson her görüntüyü
sanki bir resimmiş gibi düzenlemiş.
Filmin bütününde kompozisyon
çok güzel. Oyunculuk ise tipik
Bresson oyunculuğu: ilgisiz,
durgun, ama baskı altında tutulmuş
muazzam hisleri ima ediyor.
MOUCHETTE, Bresson'un en
tanınmış filmi "Bir Köy Papazının
Güncesi"ne kaynaklık eden kitabın
da yazarı olan Georges
Bernanos'un bir romanını temel
almış. La Nouvel/e Histoire de
Mouchette 1 Mouchette'in Yeni

Öyküsü'nü seçişimin nedeni, içinde
ne psikoloji, ne de analiz
bulundurmayışı. Kitabın malzemesi
bana kullanılabilir göründü. Elden
geçirilip elenebiiirdi de.
MOUCHETTE izleyiciye sefalet ve
zulüm kanıtları sunuyor. O her
yerde var: savaşta, temerküz
kamplarında, işkencede, suikastte."
- Robert Bresson.

powerful slice-of-life efforrs. This
faulrless film which shows us rhe
lasr three days in the wasted young
life of a very poor viiiage gir! in
al most sacral sereni ey, is a fusion of
realism and allegorical fable in
which Moucherre's suicide becomes
an i nexorable yer longed-for desrioy.
Moucherre survives in the srrengrh
of her characrer and soul, even when
we have ro warch her commir

• A 1 4-year-old friendless

suicide. Her isolation and the

schoolgirl, Mouchetre, lives i n a

inrensity of her sufferiog is conveyed

viiiage wirh her alcoholic boorlegger

not only in the i mages bur through

farher and bedridden dying morher.

Bresson's brillianrly orchesrrared

Loveless and abused, Moucherre does

soundrrack. Bresson sers up every

not manage ro express her rebellion

shor as if it were a painring. The

againsr the humiliarions she

composirion throughout is

undergoes. One nighr, in the wood,

beauriful. The acring is rypical

she meers Arsene, the i nebriared

Bresson fare: blank, subdued, bur

poacher of rhe village. He rhinks he

suggesrive of enormous repressed

has jusr killed Marhieu, rhe rural

emorion. MOUCHETIE was based

pouceman. He rries ro use

on a novel by Georges Bernanos, the

Moucherre ro build an alibi. Seeking

same writer responsible for the

escape, Moucherre becomes arrracred

source of Bresson's best-known film,

ro Arsene who rakes her back ro his

"Diary of a Counrry Priest". "If I

cabin. When she rries ro console

chose "La Nouvelle Hisroire de

him, he misinrerprers her acrions

Moucherre", ir is because I found

and rapes her. The dearh of her

neither psychology nor analysis in

morher and other encounrers only

ir. The substance of the book

increase Moucherre's hosriliry and

seemed usable. It could be sieved.

isolation from rhe world around her. . .

MOUCHETIE offers evidence of

Once more assembling a group of

everywhere: wars, concentrarion

nonprofessional acrors, Robert

camps, rorrures, assassinations. " -

B resson produced anorher of his

Robert Bresson.

misery and curelry. She is found

Yönetmen Direcror: Robert
Bresson Senaryo Screenplay: Robert
Bresson, baıed on "Nouve/le hiJtoire de
Mouchette" by Georgeı Bernanoı
Görüntü Yön.

Cinemarography:

GhiJiain Cloquet Kurgu Editing:
Raymond Lamy Müzik Music:
C/audio Monteverdi &jean Wimer
Oyuncular Cast: Nadine Nortier,
Marie Cardinal, Paul Hebert, jean
Ciaude Guilbert,jean Vimmet, Marie
Susini, Liliane Princet Yapımcı
Producer: Anato/e Dauman Yapım
Production Co.: Argoı FilmJ, Parc
Film Dünya Hakları World
Rights: GEMACI, 33 rrtt)acqueı
Hi/lairet, 750I2 PariJ, FRANCE;
Phone: 33 I 40 02 09 I I ; Fax: 33 I
40 02 09 40 Kaynak Prim
Source: MitriJtere deJ Affaim
Etrangereı, Bureau du Cinhna, 3 7,
Quai d'Orıay, 7 5007 Pariı,
FRANCE; Phone: 33 I 43 I 7 86 62;
Fax: 33 I 43 1 7 92 42
I 967 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
B&W / 82'
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GÖLÜN LAN C E LOT'SU

LANCELOT DU LA C

LANCELOT OF THE LAKE
• Ingiltere'de Ortaçağ. Sayıları
ölümler nedeniyle fena halde
azalan Yuvarlak Masa Şövalyeleri,
lsa'nın çarmıhtaki kanının
toplandığı, sahip olan kişiye
doğaüstü güç verecek bir vazo
olan Kutsal Kadeh için sürdürülen
uzun, kanlı ve beyhude bir
araştırmanın ardından Kral
Arthur'un sarayına dönerler.
Kıskançlık ve rekabetle
birbirlerine düştükleri için
ritüelleri de değerini yitirir.
Kavgalarının merkezinde lancelot
ve onun Kral Arthur'un kraliçesi
Guinevere ile olan zina ilişkisi
vardır. lancelot, Guinevere'i
zindandan kurtarır ve onu
herkesin önünde Arthur'a iade
eder. Bunu izleyen muharebede,
dudaklarında onun adıyla ölür . . .

Bresson'un bu projeyi tam yirmi
beş yıl boyunca inatla geliştirmiş
olmasının aslında şaşılacak bir yanı
yoktur. GÖLÜN LANCELOT'SU,
Bresson filmlerinin en Bressonvari
alanıdır. Kutsal Kadeh Arayışı'nın
dramında, dünyevi, maceraperest
bir şövalyelikten semavi bir
şövalyeliğe geçişte, Bresson'un
eserlerinin tümünün dramı yatar.
Yuvarlak Masa Şövalyeleri
efsanesinin standart romantik
yapısından uzaklaşan Bresson, bize
diğer pis "asil"'erden daha iyi
olmayan bencil, acımasız bir
lancelot sunar. Beyhude
görevinden dönen lancelot, Kral
Arthur'un, sempati duymaktan
aynı derecede uzak bir bakışla
resmedilmiş Guenevere'iyle olan
ilişkisini hissizce yeniler.
Bekleneceği gibi, "Camelot" rüyası
paramparça olur; Bresson
Camelot'un asla bir rüyadan, hatta
bir aldatmacadan başka bir şey
olmadığını savunur. Bresson
yoksunluk, zecri sadelik, az ve öz
oluş, ve bunlara uyan eliptik şiddet
aracılığıyla, gizemli ve görünmez
olanın kontrol ettiği bir kültürü ve
karanlık bir dünyayı, fiziksel
yönleriyle hayran olunacak bir
şekilde yeniden yaratır. Ruhsallığı
yitirme üzerine bu özgün ve
ipnotize edici incelemede, bu kayıp
aynı zamanda hem yalın hem de

duygusal olan, özellik belirtici
görüntülerle ve onlara eşlik eden,
örneğin zırhların şakırdaması gibi,
dikkat çeken gerçekçi seslerle
yansıtılmış.

Quest for the Holy Grail, the
transition from earthy, advenrurous
knighthood ro a celestial
knighthood, li es that of Bresson's
emi re corpus of work. Breaking
w ith the standard romantic spin on

• Medieval times in England. The

the legend of the Knights of the

Knights of the Round Table, their

Round Table, B resson offers us a

numbers heavily depleted by death,

selfısh, ruthless Lancelot, no better

return ro King Arthur' s courc after a

than the other grubby "nobles".

Yönetmen Director: Robert
Bresson Senaryo Screen play: Robert
Bresson Görüntü Yön.
Cinematography: Pasqualino De
Santis Kurgu Editing: Gemltiine
Lamy Müzik Music: Philippe Sarde
Oyuncular Cast: Luc Simon,
Humbert Baban, Laura Duke

Lancelot and his adulterous

than a dream - or rather, a delusion.

Condominas, Vladimir Antolek-Oresek,
Patrick Bernard, Arthur do
Montalembert Yapımcılar
Producers: A/fredo Bini, jean-Pierre
Rassam &jean Yanne Yapım
Production Co.: CFDC, Gerico
Sormd, Laser Production, Mara Fiimı1
ORTF Dünya Hakları World
Rights: Gaumont, 30 Av. Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly-sur-seine,
FRANCE; Phone: 33 1 46 43 20 00;
Fax: 33 1 46 43 2 1 68 Kaynak
Prim Source: Minİstere des Aifaires
Etrangeres, Bureau 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

relationship with Gui nevere, King

Through dispossession, austerity,

Arthur's queen, at the cencre of the ir

concision, and the ell iptical

1 974 1 35 mm. 1

scrife. Lancelot rescues Guinevere

violence which goes with it,

from prison and return her

Bresson recreates admirably, in

long, bloody and frui tless quest for

Returning from his futile mission,

Holy Grail , a vase in which the

Lancelot callously renews his affair

blood of Christ on the cross has been

with King Arthur's Guenevere,

gathered, which would confer

who l ikewise is depicted in less

supernatural power on the one who

than sympathetic terms.

passessed it. Their ritual become

Expectedly, the dream of "Camelot"

debased as they are riven by

is dashed ro bi ts; Bresson argues

jealousies and rivalries, with

that Camelot was never any more

publically ro Arthur. He dies during

their physical aspect, a culture and

the ensuing battle with her name on

an obscure world conrrolled by the

his lips . . .

mysterious and the invisible. This is
a uniquely original and hypnotic

It is hardly surprising that Bresson

study of the loss of spiricualiry,

should have so obstinately nursed

caught i n distinctive images that

this project over a twenty-five year

are at once stark and sensuous, w ith

period. LANCELOT DU LAC is

arrestingiy realistic sounds, such as

the most B ressonian of B resson's

danking of armour, to accompany

fılms. In the very drama of the

the m .

Renkli

Color 1 85 '
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PARA

L'ARGENT
MO NEY
• Şımarık bir yeniyetme olan

Norbert, burjuva babasından
harçlığına karşılık avans ister ama
sonuç alamaz. Ödemesi gereken
bir borcun verdiği heyecanla,
motosikletine binip, sahte bir beş
yüz franklık banknot çıkaran
arkadaşı Martial'e gider. Bir
fotoğrafçı dükkanına gidip parayı
tezgahtara yedirmeyi başarırlar.
Ama daha sonra yönetici kızgın
bir şekilde banknotun sahte
olduğunu anlar ve dükkana
akaryakıt getiren şoför Yvon
faturayı çıkardığında, adamı
Lucien'e bu sahte parayı son
zamanlarda ellerine geçen diğer iki
banknotla birlikte Yvon'a
vermesini söyler. Daha sonra
kamyon şoförü yerel bir kafede
mola verir ve masum bir şekilde
hesabını öder. Yvon'a üç
banknotun da sahte olduğu
söylenir ve polis çağrılır.
Dükkanda ise, Lucien müfettişin
önünde şoförü tanıdığını, onu
hayrete düşürerek, inkar eder,
mahkemede de yalan ifade verir.
Yine de sonunda gerçek ortaya
çıkar ve talihsiz Yvon serbest
bırakılır. Ama ne yazık ki, özgür
kalmasına karşın bu skandal
Yvon'un işini kaybetmesine sebep
olmuştur. Başka bir iş bulamayan
ve geçindirmesi gereken bir ailesi
olan Yvon suça başvurur . . .
Bresson'un minimal süslemeye ve
müthiş bir inceliğe sahip PARA'sı,
parayı sapiantı haline getirmiş bir
toplumun düşüncesiz
mekanizmalarının, kendi işinde
gücünde sıradan bir adamı kötü
bir sona sürüklernesi üzerine,
güçlü, etkileyici ve insanı
düşünceyi sevkeden bir trajedidir.
Kaderin cilvesi olarak, emektar
yönetmenin bu onüçüncü ve son
filmini çekecek bütçeyi elde
etmesi altı yılını aldı. 1 983 Cannes
Film Festivali'nde Yaratıcı Sinema
için Büyük Ödül'e layık görülen
Bresson, her zaman sessizliği
sese, düşünceyi açıklamaya
yeğleyen bir sinemacı olmuştu.
Her ne kadar sessiz bir film
olmasa da, sıradışı bir kariyeri
taçlandıran bu kışkırtıcı başyapıtta

konuşmaların toplamı 1 O dakikayı
aşmıyor. PARA zihni, kalbi ve
ruhu dağlayacak, hayatınız
boyunca unutamayacağınız,
sıradışı bir film.

acquitted. Unforrunarely, rhough
rechnically free, the seandal cosr
him his job. Unable ro fınd anorher,
and wirh a fam i ly ro feed, he resorrs
ro erime . . .

• Norbert, a pampered teen-ager,

With minimal embellishment and

requesrs in vain an advance on his

grear subdery, Bresson's

allowance from his bourgeois father.

L'ARGENT is a powerful, moving

Anxious ro pay off a debr, the yourh

and rhought-provoking rragedy

mororcycles ro his friend Marcial,

abour an ordinary, everyday

who produces a fıve-hundred-franc

working man who is routed roward

bill that is counterfei t. They head

a bad end by the rhoughtless

ro a phoro shop and successfully

machinarions of a society obsessed

pass it off ro the attendant. Larer

wirh l'argent ( "money" in French).

the manager angrily dereers the

Ironically, it rook six years before

note as fraudulent and, when the

the veteran director could obtain

fuel-oil delivery man Yvon presents

suffıcient funding ro make his

his bill, has his employee Lucien

rhirreenth and last fearure. B resson

fob it off on him along w ith rwo

who was awarded the Grand Prize

others recendy acquired. Larer the

for Creative Filmmaking at 1 98 3

truck driver srops at a local cafe and

Cannes F i l m Festival , has always

innocendy pays his tab. Yvon is

been a director who prefers the

rold that all three are fake and the

silence to the sound, the reflecrion

police are summoned. Back in the

ro the explanation. Alrhough ir' s

srore in front of an i nspecror, Lucien

not a silenc movie, the speeches

denies knowing the driver -ro his

don't last more than 1 0 m i nures in

consternation- and commits perjury

this provocarive masterpiece

during a court hearing. Norbert' s

crowning an exrraordinary career.

morher bribes the sales-woman at

L'ARGENT is an exrraordinary

the phoro shop who recognizes the

film, which will sear the mi nd,

boy. Stili the truth eventually

heart and soul and will live and

comes out and the hapless Yvon is

haunt you for the rest of your life.

Yönetmen Director: Robert
Bresson Senaryo Screenplay: Robert
Bresson, based on the story "The Forged
Coupon" by Leo Tolstoy Görüntü
Yön. Cinematography: Pasqualino
De Saniii & Enzmanuel Machuel
Kurgu Editi ng: jean-Françoiı
Naudon Müzik M us ic: johann
Sebastian Bach Oyuncular Cast:
Christian Patey, Caroline Lang, Sylvie
van den E/sen, Michel Briguet, Vincerıt
Risterucci, Blairice Tabourin, Didier
Baussy, Marc Ernest Fourneau
Yapımcı P coducer: Jean-Marc
Henchoz Yapı m Production Co.:
Marion's Fibm, FRJ, FRANCE; Eos
Films, S\VITZERLAND Kaynak
Print Source: Minisıere des Af/aires
Etrangeres, Bureau du Cinbna, 3 7,
Quai d'Orsay, 75007 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7 86 62;
Fax: 33 1 43 1 7 92 42
1 983 1 35
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USTALARA SAYGI 'I IUBl 'J I· S
YUNAN ISTAN GREECE

THEO ANG E LOPOULOS
• Film pelikülü aracılığıyla yaşam
ve dünyamız üzerine düşünmeyi
amaç edinen, ciddi bir sinemacılık
anlayışının temsilcilerinden olan
Theo Angelopoulos'un son 30
yılda sergilediği hatırı sayılır
gelişmeler, onu hem gelmiş
geçmiş en önemli Yunanlı film
yönetmeni, hem de döneminin en
yaratıcı ve özgün sanatçılarından
biri yapmıştır. Angelopoulos,
estetik duyguları, gerçeğin
katmanlarını elinde olmaksızın
sorgulayan bir yaklaşımla
dengelediği, Brecht'in tiyatrosunu
çağrıştıran gerçek bir epik sinema
yaratmıştır. Pek az film
yönetmeni, onun yaptığı gibi,
filmlerinin içeriğini yeni biçim
anlayışlarıyla doyurucu bir tarzda
bağdaştırabilmiştir.

Theodore Angelopoulos, 27
Nisan 1 93 5'te Atina'da, tüccar bir
ailenin oğlu olarak doğdu. 1 95359 yılları arasında Atina
Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi
gördü. Şiir, deneme ve öykü
yazarlığı yaptı. 1 959-60 yıllarında
askerlik görevini yerine
getirdikten sonra, Sorbonne'da
edebiyat öğrenimi görmek için
1 96 1 'de Paris' e gitti. 1 962'de ünlü
sinema okulu IDHEC'e kaydoldu,
ancak hocalarıyla girdiği
tartışmalar sonucunda, bir yıl
sonra okuldan atıldı. Bir dönem
Jean Rouch ve yardımcılarının
gençleri cinema-verite (doğrudan
sinema) metodlarıyla eğittikleri
Musee de I'Homme'daki
çalışmalara katıldı. 1 964'de
Yunanistan'a geri döndü ve
1 967'ye dek, sonradan askeri
darbe ile yayını durdurulan sol
eğilimli Dimokratatiki Allaghi
(Demokratik Değişim) adlı
gazetede sinema eleştirmeni
olarak yazdı . 1 965'deki yarım
kalan bir uzun metrajl ı müzikal
gerilim filmi ("Forminx Story 1
Forminx'in Öyküsü) projesinden
sonra, 1 966-68 yıllarında oyuncu
ve yapım yönetmeni olarak çalıştı.
Angelopoulos 1 968'de, kendine
özgü niteliklerini ilk kez su
yüzüne çıkaran ve görüntü
yönetmeni Giorgios Arvanitis'le
uzun süreli ortak çalışmalarının ilk
ürünü olarak, cinema-verite

tarzında çekilen "1 Ekpombi 1
Yayın" adlı kısa belgesel filmi
gerçekleştirdi. 1 970'de ise,
Selanik Film Festivali'nde tüm
ödülleri toplamasının yanısıra üç
adet uluslararası ödüle de layık
bulunan ve 1 0.000 dolarlık bir
bütçeyle gerçekleştirilen
"Anaparastasi 1 Yeniden Kurma"
adlı ilk uzun metrajlı konulu
filmini yönetti. lik bağımsız Yunan
yapımiarından biri sayılan bu film,
gerçek bir cinayet öyküsünden
yola çıkarak çok daha korkunç bir
gerçeği, bir köyün ölüp gitmesini
gözler önüne seriyordu. Bu
filmden başlayarak tüm yapıtları
uluslararası festivallerde
gösterilen ve çoğunlukla önemli
ödüller kazanan Angelopoulos,
yetmişli yıllarda Stavrakou Sinema
Okulu'nda dersler de verdi.
Angelopoulos 1 972'de, açık bir
biçimde politik içerikli ilk filmi
olan "Meres tou '36 1 '36
Günleri"yle birlikte, 1 930'dan
1 970'e kadar olan dönemde
Yunan tarihini konu alan
üçlemesine başladı. 1 974- 1 975'de
gerçekleştirdiği dört saate yakın
süren "O Thiasos 1 Kumpanya",
pek çok ödülün yanısıra
Cannes'da Eleştirmenler
Ödülü'nü de kazandı ve
yönetmeni Avrupa çapında
şöhrete kavuşturdu. Üçlemenin
son filmi olan "1 Kynighi 1 Avcılar"
( 1 977) savaş sonrası döneminden
bu yana ülkesinin tüm sorunlarını
dile getirmekteydi. Angelopoulos
daha sonraki filmlerinde yeni
konulara yöneldi. Yunanlı bir
anarşistin öyküsü olan "O
Megalexandros 1 Büyük lskender"
( 1 980), aynı yıl Venedik'te Altın
Aslan ve Fipresci ödüllerini
kazandı. Kaderlerine terkedilmiş
Yunan köylerinin acıklı vaziyetini
anlatan "Ena Chorio, Enas
Katikos 1 Bir Köy, Bir Köylü"
( 1 98 1 ) ve Avrupa'nın kültür
başkentleri üzerine bir TV
dizisinin parçası olarak çektiği
"Athena, �pistrofi stin Acropoli 1
Atina, Akropolis'e Dönüş" ( 1 983)
adlı belgeselierin ardından,
1 983'de, yeteneğinin ve politik
bilincinin bir başka örneği olan
"Taxidi sta Kythira 1 Kitera'ya
Yolculuk"u gerçekleştiren

Angelopoulos, bu filmle
Cannes'da Eleştirmenler
Ödülü'ne layık görüldü.
1 986'da yaptığı "O Melissikomos

1 Arıcı"yla, Angelopoulos'un

sinema kariyerinde yepyeni bir
sayfa açıldı: artık politik tavır,
ağıtların ve anıların karşısında
geri plana çekilmiş ve daha soyut
bir düzeye aktarılmıştı. Bunu
1 988'de yaptığı, ve ertesi yıl Felix
ödüllerinde Yılın En Iyi Avrupa
Filmi seçilen, görsel güzelliklerle
dolu unutulmaz "yol filmi",
"Topio stin Omichli 1 Puslu
Manzaralar" izledi. I ki çocuğun
düşsel bir Avrupa'da yuva
arayışları üzerine bu kasvetli
"peri masalı" (Angeloupos
başlangıçta onu kızları için
yazmıştı), şimdi sahip oldukları
el lerinden alınmış hayaletler
olarak günümüz Yunanistan'ında
avare dolaşan gezgin oyuncuların
dönüşünü anlatıyordu . Yüzyı lın
sonundaki umutsuzlukta,
dünyanın pisliğinin ardında
mutluluğu arayış, yönetmenin
değişen bir Avrupa'da sınırlar,
hem dıştaki hem de içteki sınırlar
sorununu ele almayı tercih ettiği
bir sonraki filmi "To Meteoro
Vima tou Pelargou 1 Leyleğin
Geciken Adımı"yla ( 1 99 1 ) da
sürdü.
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1 995'te Angelopoulos sinemanın
kökenierine ve milliyetçi hizipçilik

yüzyı lından önce bir Balka n-aşır ı
kimlik fikrine geri dönüp bakan,
üç saatlik "To Vlema tou
Odyssea 1 Ulis'in Bakışı"nı çevirdi

( 1 995 Cannes Film Festivali
Büyük Ödülü ve 1 995 Avrupa
Film Akademisi Film
Eleştirmenleri Ödülü sahibi).
Filmin kahramanı o ilk
sinemacıların temiz bakışını
arayarak çalkantılı Balkanlar'ı
aşıyor ve tarihin akıntılarına
yelken açıyordu. Angelopoulos'un
şimdilik son yapıtı olan "Mia
Eoniotita Ke Mia Mera 1
Sonsuzluk ve Bir Gün" ( 1 998) ise
çağdaş Balkan gerçekliğini, bir
Arnavut çocuk aracılığıyla bir
şairin kişisel hafızası ve düşleriyle
dokuyan başka bir epik yolculuk
filmiydi ve yönetmenin yerleşik
saplantılarının çoğuna geri
dönüyordu: şair-arayıemın görevi,
romantik sevginin sancıları, ve
geçmiş ile şimdi, mit ile gerçeğin
çakıştığı bölge. 1 998 Cannes Film
Festivali'nde Altın Palmiye'yi
kazanan bu film, artık siyasi
olandan yola çıkmadığını iddia
eden Angelopoulos'un hala
kökenieri siyasi gerçeklikte olan
filmler yaptığının son kanıtıdır.
1 960'1arın başında Paris'teki
sinemasever gençlik günlerinden
beri Angelopoulos, o sıralar
mizansenleriyle tanınan iki ustaya
borçluluğunu hep anmıştır: bunlar
Mizoguchi ve Antonioni'dir.
Onların uzatılmış çekim ile
kamera dışı uzam tutkuları,
1 960'1arın ortasında Miclos
Jancso'nun çabalarından da
cesaret bulan yönetmen üzerinde
kalıcı etki yarattı. Son olarak da
Angelopoulos sayesinde,
Francesco Rosi'nin siyasi
soruşturma hizmetinde biçimin
maddeleşmesine karşı örnek
duruşu, Yunan sinemasında
yeniden alevlenmiş oldu.
Rusya'da Andrei Tarkovsky'nin ya
da ltalya'da Michelangelo
Antonioni'nin yaptığı gibi, Theo
Angelopoulos da, kültürünün
tarihi ve bireysel kimliklerini
araştırmak için sinemadan
yararlanmıştır. Yunan mitolojisi,
antik tragedya ve epik, Bizans
ikonografisi ve töreni, Yunan ve
Balkan tarihi, buzuki müziği,
karagöz ve Yunan müzikhol
geleneğini de içeren modern
Yunan pop kültürü gibi yaygın

etkilerle, Angelopoulos kamera
ile özgün bir "düşünür" ve sanat
biçimine kalıcı bir katkıda

Içinde yaşadığımız kötüye giden
dünyaya karşı son önemli direniş
biçimi olabilir...

içerir; gerçekçidirler ama insan
onların teatral kökenierini asla
unutmaz, içlerinde incelikli
soyutlamalar kol gezer. Gene de,
ister yakın ister uzak geçmişi ele
alsın, Angelopoulos'un filmlerinin
çoğu günümüze uygulanabilen
siyasi bir mesaj içerir.

Sinema benim hayatım,
soluğurnun ta kendisi. Yeni bir
filme başladığı mda . . . çoğu kez
derimde bir karıncalanma
hissetmeye başlarım, kolumda
tüyler dikilir; yeni bir filme
başlıyorum diye
heyecanlanmışımdır da ondan. Bu
özel duygunun sanki biraz
sevişmek gibi olduğunu bile
söyleyebilirim . . .

bulunacağı besbelli seçkin bir
yönetmen olarak ortaya çıkar.
Filmleri yavaş yavaş, doğal olarak
ortaya dökülen çok ilginç öyküler

Angelopoulos soluk renkler, zarif
bir karmaşıklığı olan kamera
hareketlerine sahip özenle
yaratılmış sahneler ve muazzam
miktarda uzatılmış çekimierin
temel özelliklerini oluşturduğu
dikkate değer bir sinema üsiObu
geliştirmiştir. Dikkat süresinin
gittikçe azaldığı çağımııda
seyircisine gerçek bir saygıyla
davranan, onlardan hayal güçleri
ve zihinleriyle katılım talep eden
bir düşünme sineması sunar. Ve
Angelopoulos'un ağır, temkinli
ama baştan çıkarıcı görsel
belagati, dil ve müzik kullanımıyla
birleşerek derin bir duygusal
karşılık sağlar.
Angelopoulos dünya "auteur"
sinemasında Antonionni ile
başlayan ve Rocha, Jancso,
Oshima, Bertolucci, Taviani
biraderler ve Wenders gibi, güçlü
bir entelektüel ve felsefi dürtüyle
filmlerini gerçekleştirmeyi tercih
eden yönetmenlerin dahil olduğu
modernist harekete aittir. Şimdi
bu sinemacıların çoğu yok artık;
veya sustular, ya da daha önemsiz
güzergahları izlemeyi seçtiler.
Angelopoulos ise siperlerde hep
hazır ve nazır; her iki-üç yılda bir
filmle, tereddütsüz izlenen ve
yenilenebilen bir güzergahın
nirengi noktası olan filmlerle
bellibaşlı festivallerde ödüller
kazanıyor. Çünkü çağımızın büyük
bunalımlarını, insanın ideolojilerle
yüzyüze gelişini, yenilgisini ve
ısrarlı, acılı geri dönüşünü boydan
boya katediyor ve bu ilerlemeye
yaratıcı biçim vermenin yollarını
buluyor. Tarihin girdabında vicdan
olarak insan: ve, yavaş yavaş,
tarihle yüzyüze ruhsal öz ve
felsefi varlık olarak insan. Bakış ve
varoluş, en sonunda şiir.
"Dünyanın şimdi sinemaya her
zamankinden çok ihtiyacı var.

Benden sinemamı tanımlarnam
istense, olayların meydana geldiği
zamanların arasında sandviç gibi
sıkıştırılmış ölü boşlukların
sineması derdim . . .
Çalışmalarım üç döneme
bölünmüştür, bir dönem Batı
Avrupa'daki daha genel ideolojik
kargaşayla örtüşen tarihi, siyasi
filmler dönemi; tarih ve siyasetin
artık tuvalde yer almadığı ve
karakterler üzerinde daha fazla
odaklandığım filmler; ve daha
varoluşçu, insan kaderini daha bir
odağa yerleştirmiş, dış ve iç
sınırlar, kayıp bir merkez arayışı
gibi temaların uzun, büyük ve acılı
bir ağıtın parçaları gibi ortaya
çıkıp durduğu üçüncü bir dönem.
Ben Yunanistan'da ve dünyada
olup biten şeylerin son derece
duyarlı bir alıcısı olmayı
sürdürüyorum, en azından bana
öyle geliyor . . .
"Yol filmi" kavramı ile benim
filmlerimin kahramanlarının çıktığı
yolculuklar arasında hiçbir ilinti
yoktur. Bir "yol filmi" daha çok,
amaçsız dolaşan insanlarla ilgili bir
şeydir. Benim filmlerimin
kahramanlarının çıktığı yolculuklar
ise, uzun vadede kayıp bir şey,
kayıp bir cennet, kayıp bir
masumiyet, kayıp bir referans
noktası arayışında mecazi unsur
haline gelen bir şey ya da kişi için
yapılmış yolculuk - arayışlardır.
Her şeyin tersyüz edildiği modern
dünyada, pus altında her şey
altüst olmuş ya da kasvetli
görünür . . .
Sınırlar benim için coğrafi bir
kavram anlamına gelmez ve
bununla, sanatsal sınırlama
anlamındaki sınırları
kastetmiyorum. Sınırlar basit
engellerdir, burası ve orası, o
vakit ve şimdi arasında . . .
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Kötümser de değilim, iyimser de.
Bence birinin iyimser olması için
onun açıkça görmemesi, bu
yüzden de dünyada bir şeyi
değiştirmek için müdahale
edememesi ya da müdahale etme
umudu olmaması gerek. Birinin
kötümser olması ise onun boyun
eğdiği, daha iyi bir dünya
olanağını, düşünü terk ettiği
anlamına gelir. Bence ikisi de
aynı noktada son bulur. Ben
makul olmaya, her şeyi açıkça
görmeye çalışıyorum.
Çalışıyorum işte . . .
Filmierirnde uzun, yavaş bir evrim
olageldi. Ben de Ken Loach'la aynı
konumdan yola çıktım - sol
konumdan. Ama ben hem
pratikte, hem teoride işlerin
benim gençlik hayallerime ihanet
eden bir yönde gittiğini gördüm.
Siyasete inanırdım. Şimdi kendimi
inançsız biri sayıyorum . . .
Ne yapmışsam, ışığa neler
çıkabilmişse, o benim. Tanınmak,
ödüller, onurlandırılmak bir yana,
önemli olan bu . . . Ben kimseyi
memnun etmek için film
yapmıyorum . . . Benim gibi
insanlar için, filmler sadece bir
yaşam biçimidir." Theo Angelopoulos
"Angelopoulos merceğinden her
şeye sessizce bakıyor. Filmlerini,
izleyici perdeden kopamayacak
kadar güçlü kılan işte bu
sessizliğin ağırlığı ve
Angelopoulos'un kamerasının
hareketsiz bakışının yoğunluğu.
Böylesine kişisel ve eksiksizliği
içinde böylesine benzersiz
sinemacılık, sinemanın kökenine
dönme eğilimi gösterir. Işte
tazelik ve kuvvet izlenimini
yaratan da tam budur." Akira Kurosawa
"Theo Angelopoulos usta bir
sinemacı. Kadrajı nasıl kontrol
edeceğini gerçekten anlıyor.
Filmlerinde en ufak hareketin, en
ufak mesafe değişiminin film ve
izleyicide boydan boya yankılar
yarattığı sekanslar var: "Leyleğin
Geciken Adımı"ndaki düğün
sahnesi, "Puslu Manzaralar"daki
tecavüz sahnesi, ya da
"Kumpanya"daki herhangi bir
sahne. Bunun bütün olarak etkisi
ipnotize edici, kapsamlı ve
derinden duygusal. Onun kontrol
duygusu ise, bu dünyaya ait değil
dense yeri." - Martin Scorsese

• Theo Angelopoulos belongs to a

i t has used an actual local murder

rigorously serious rradirion of film

as a point of deparrure for a

making, commi tred to thinking

devaseating view of something far

about life and the world through

more important: rhe deach of a

celluloid. His considerable

village, of a whole world. Since this

achievement in the last rhi rcy years

movie all of Angelopoulos' films

has made him not only rhe most

have been shown i n international

im portant Greek filmmaker ro

festivals, where they have very

dare, bur one of the rruly creative

often won awards. In the seventies

and original art i srs of his rime. He

he taught ar Stavrakou Film

has creared an aurhentic epic

School.

cinema akin to Brechr's thearre
where aesrheric emorion is

In 1 97 2 , w i th his first explicitly

counterbalanced by a reflexive

political film, "Meres tou '36 1

approach that questions che

Days of '36", Angelopoulos srarced

surfaces of reality. Few directors

his rrilogy of Greek history from

have blended so sacisfyingly the

1 930 to 1 970. Almost four-hour

contents of his films w ith a search

long "O Thiasos 1 Travelling

for new forms of express i on.

Players", realized i n 1 974- 1 97 5 ,
made him famous i n Europe and

Theodore Angelopoulos was born

was awarded the Fipresci Prize in

on 27 April 1 93 5 , in Athens,

Cannes, besides many others. The

Greece, to a family of merchanrs.

!as c film of che crilogy was "I

Berween 1 9 5 3 - 5 9 he srud ied law at

Kynighi 1 The Hunters" ( 1 977) in

the University of Athens. He wrote

which he showed all the problems

poerry, essays and short stories.

faced by his country since the post

Afcer completing his milirary

wat period. Afcer che films of the

service ( 1 959-60) he went he went

crilogy, Angelopoulos' cinema

ro Paris i n 1 96 1 to study literature

expressed new currents, !ike i n "O

ar rhe Sorbonne. In 1 962 he

Megalexandros 1 Alexander The

enrolled in che prestigious Insrirur

Great" ( 1 980), rhe srory of a Greek

des Hautes Ecudes

anarch ist, which won The Golden

Cinemarographiques de Paris

Lion and Fipresci Award in Yenice

(IDHEC - Paris Film School), but

in 1 980. Following cwo

was expelled a year larer after

documentaries, "Ena Chorio, Enas

dispures with his lecrurers. He rhen

Katikos 1 One Village, One

worked for a rime ar rhe Musee de

Villager" ( 1 98 1 ) that deseribes che

l'Homme where Jean Rouch and

plighr of Greek villages abandoned

collaborators prepared a group of

by their inhabitants, and "Arhena,

people in the methods of ci nema

Episcrofi stin Acropoli 1 Arhens,

veri re (direct cinema). In 1 964 he

Return ro the Acropolis" ( 1 983) as

rerurned ro Greece to work as a

part of a celevision series on the

film eritic until 1 967, i n

European culrural capitals,

Di mokrarariki Allaghi (Democratic

Angelopoulos realized "Taxidi sta

Change), a lefr-wing journal

Kychira 1 Voyage to Cythera" i n

suppressed afrer 1 967 military

1 98 3 , as a new expressian of his

coup. Afrer an unfi nished fearure

talent as well as his political

lengrh musical ehriller proje([

awareness. The film won che

("Forminx Story") in 1 96 5 , he

Fipresci Prize i n Cannes.

worked as actor and producrion
director in several films between

In 1 986 Angelopoulos made "O

1 966-68.

Melissokomos 1 The Bee-Keeper"

Angelopoulos produced a shorr

h i s film carreer: politics receded

fearure in 1 968, "I Ekpombi 1 The

before elegy and memory, and

B roadcasr" in rhe cinema-verice

sh ifred ro a more absrra([ plane. He

and a rotally new phase began i n

mannet, where s ome of his typical

followed it with "Topio stin

qualiries began to surface and his

Omichli 1 Landscape i n the Misr"

long-lasring association with

in 1 988, his unforgettable "road

cinematographer Giorgios

movie" of visionary beaury, which

Arvanitis srarted. In 1 970 he made

was chosen European Film of the

"Anaparasrasi 1 Reconsrrucrion"

Year i n 1 989 Felix awards. This

with a hudger of US 1 0.000,

bleak "fairy-cale" (Angelopoulos

which swepr all the prizes at the

originally wroce it for his

Thessaloniki Film Festival and won

daughters) about two children

three international awards. One of

searching for home in a dream

the first independent Greek films,

Europe, features the return of the

1 15

rravelling players, now wandering

Sornewhat !ike Andrei Tarkovsky

wirh ideologies, his defeat and his

across present day Greece !ike

in Russia or M ichelangelo

persiscent and painful comeback

d ispossessed phantoms. The search

Antonioni in Italy, Theo

and finds ways of giving this

for happiness in this despair at the

Angelopoulos has used cinema to

progression creative form. Man as
conscience in the maelstrom of

end of the century beyond the filth

explore the history and individual

of the world conti nued in his next

identities of his culture. W ith such

history: and, gradually, man as

film, "To Mereoro Vima rou

far-reaching i nfluences as Greek

spiritual core and philosophical

Pelargou 1 The Suspended Step of

myrh, ancient tragedy and epic,

entiry vis-a-vis history. Gaze and

the Stark" ( 1 99 1 ) where the

Byzantine iconography and

exisrence, in the end, poerry.

director chose to address the

ceremony, Greek and Balkan

quesrion of front iers in a changing

history, modern Greek pop culture

Europe, borders that are both

i ncluding bouzouki music, shadow

external and internal.

puppet thearer, and the Greek

im portant form of resistance ro the

music hall rradirion, Angelopoulos

dereriorating world in which we

In 1 99 5 Angelopoulos d i recred the

emerges as an original "thinker"

l ive . . .

rhree-hour "To Vlema rou Odyssea

with the camera, and a disti ncrive

1 Ulysses' Gaze" (winner of the

director who is bound to make a

1 99 5 Cannes Film Festival Grand

lasting conrriburion to the art

brearh . When I begin a new film . . .

Prix and 1 99 5 E uropean Film

form. The films of Angelopoulos

I ofren start ro feel a tingling i n my

Academy Film Crirics Award)

contain engrossing stories that

ski n , the hairs of m y arm standi ng

which looks back at the origins of

unfold slowly, naturally; they are

up, and that is because I' m excited

cinema and the idea of a trans

realisric and yer one never forgets

ro be starting a new film. You can

Balkan idenriry before the century

their rhearrical roors, and subtle

even say that special feeling is a bit
!ike making love . . .

"The world needs cinema now
more than ever. Ir may be the last

Cinema i s m y life, i t i s m y very

of nationalise facrionalism. The

abstractions abound. Neverrheless,

protagonist craverses the rurbulenr

wherher dealing with the recent or

Balkans and sails up the currents of

distant past, most of Angelopoulos'

I f I were asked ro define my

history, searching for che pristine

films contain a palirical message

cinema, I would call i t cinema of

gaze of those firsr filmmakers.

applicable to modern times.

dead spaces sandwiched between
times in which things take place . . .

Angelopoulos' lasr film ro dare,
"Mia Eoniotita Ke Mia Mera 1

Angelopoulos has also developed a
My work is divided i nto three

Erernity And A Day" ( 1 998), is

remarkable ci nemaric sryle,

anather epic travelogue which

characrerized by muted colors,

periods, one period of hisrorical,

weaves conremporary Balkan

carefully composed scenes with

political films which coincides with

reality inro one poer's personal

elegantly complex camera

a more general ideological turmail

memory and dreams through an

movements and an enormous

in western Europe; a second period

Albanian boy. It returns ro many

number of exrended long takes. I n

where history and politics are not

of the d irector' s esrablished

an age of ever decreasing anention

in the roile de fond or canvas and

obsessions: the mission of the poet

spans, Angelopoulos offers a

where these films focus more on the
characters; and a third period

seer; the travails of romantic love

cinema of contemplation which

and the i nterface between past and

treats i ts audience with genuine

which could be named more

present, myth and reality. The film

respect, demanding their

existential, more centered on

which won the Palme d'Or in

imaginative and incelleetual

human fare where the themes of

1 998 Cannes F i lm Festival is the

participation. And Angelopoulos'

borders, external and internal, the

last proof that Angelopoulos, who

slow, reserved, bur seductive visual

quest for a lost center recur !ike

has claimed no tonger to be

rheroric combirres with his use of

pieces of a long, great and painful

politically morivared, is srill

language and music ro provide a

elegy . I continue ro be an

making films roored i n polirical

profound emotional pay-off.

extremely, or at least so I think,

Angelopoulos belongs to the

happen in Greece and the world . . .

sensirive receiver of the rhings that

reality.
From his film-loving yourh i n Paris

modernise mavement in the world

at che beginning of the '60s,

cinema of the auteurs that began

Angelopoulos has always recalled

with Antonionni and included

bears no relation ro the voyages

his debt to two masters, then

Rocha, Jancso, Oshima, Bertolucci,

undertaken by the heroes of my
films. A "road movie" is more

The concept of the "road movie"

celebrated for their m ise-en-scene,

the Tavİani brothers, Wenders,

Mizoguchi and Antonioni. Their

filmmakers who preferred ro realize

somerhing that has ro do with

predilections for the long

films with a powerful i ncelleetual

persons that wander abour withour

protracted shot and off-camera

and philosophical drive. Most of

a purpose. The voyages made by

space came ro be a lasting i nfluence

them have gone now, or have fallen

the heroes of my films are voyages -

on a director who also found

silent or have chosen ro follow

guests for some rhing or some

encouragement i n the efforts of

tesser roures. Angelapoules is

person that in the long run become

Jancso in the middle of the '60s.

always present on the bulwarks,

the metaphorical element in the

Finally, through Angelopoulos, the

wins awards at major festivals, with

quest for a lost thing, a lost

examplary stance of a Francesco

a film every rwo or three years,

paradise, a lost i nnocence, a lost

Rosi toward a marerialism of form

films that are tandmarks in an

reference point. In a modern world

i n the service of polirical

unwavering and renewable course.

where everything has been turned

interrogarion was rekindled in the

Because he craverses the great erisis

upside down everything appears

Greek cinema.

of our time, man's confrontation

muddled or m urky in the mi st. . .
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Filmleri

Borders for me do not signify a

sweeping, and profoundly

geographical concept, and I don't

emocional. His sense of control is

F ilmography

mean borders in the senses of

almost otherworldly." -

artistic restriction. Borders are

Martin Scorsese

1 965 Fonninx Story
Forminx'in Öyküsü
(unfınished bitirilmedi)
1 968 I Ekpombi Yayın (shorr
documenrary kısa belgesel)
1 970 Anaparasiasi
Yeniden Kurma
1 972 Meres lou '36 '36 Günleri
1 975 O Tbiassos Kumpanya
1 977 1 Kynighi Avcılar
1 980 O Megalexandros
Büyük lskender
1 98 1 Ena Chorio, Enas Katikos
Bir Köy, Bir Köylü
(documenrary belgesel)
1 983 Athena, Epistrofi stin
Acropoli
Atina, Akropolis' e Dönüş
(TV documenrary
TV belgeseli)
Taxidi sta. Kythira
Kicera'ya Yolculuk
1 986 O Melissikomos Arıcı
1 988 Topio slitı Omich/i
Puslu Manzaralar
1 99 1 To Meleoro Vima lou
Pelargou
Leylegin Geciken Adımı
1 99 5 To Vlema. /ou Odyssea
Ulis'in Yolculugu
1 998 Mia E01ıiotila Ke Mia Mera
Sonsuzluk ve Bir Gün

simple barriers, berween here and
there, between then and now . . .
I am neicher pessimistic nor
optimiscic. I chink that for
sameone to be an optimist he does
not see clearly so he cannot
intervene or hope that he can
intervene ro change something i n
the world. For someone r o b e a
pessimise means that he surrenders,
abandons the possibility , the drearn
for a better world. I think that both
end at the same point. I try ro be
clear-headed, to see clearly. I cry . . .
There's been a long, slow evolucion
i n my films. I started out from the
same posicion as Ken Loach - from
che posicion of che lefc. Bu c I saw
things going in a elireecian that
betrayed the dreams of my youth,
i n both practice and theory. I used
ro believe in politics. I now
consider myself a non-believer . . .
Whacever I have done, whatever
has managed ro come out into
lighc, is me. That is what councs,
i ndependently of recognition,
awards, honors . . . I don'c make
films ro please anyone . . . For people
!ike me, films are simply a way of
life." - Theo Angelopoulos
"Through his lens, Angelopoulos
looks at thi ngs in si lence. lt is che
weight of this s ilence and the
intensicy of the immobile stare of
Angelopoulos' carnera which makes
his films so powerful that the
viewer cannot break away from che
screen. This ki nd of filmmaking, so
personal and unique in its
particulari ey, tends ro rerurn ro che
roots of cinema. This is precisely
what ereares the i mpression of
freshness and scrength." - Akira
Kurosawa
"Theo Angelopoulos is a masterful
filmmaker. He really understands
how ro control che frame. There are
sequences in his work - che
wedding scene in "The Suspended
Step of che Srork" ; che rape scene i n
" Landscape i n the Mist''; or any
given scene in "The Traveling
Players" - where che slighcest
movement, che slighcest change i n
discance, sends reverberacions
through the film and through the
viewer. The rota! effecc is hypnotic,
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KUM PANYA

O THIASSOS

THE TRA VELLING PLAYERS
• Filmin konusu, bir tiyatro

kumpanyasının Yunanistan'da ve
tarihte yaptığı bir yolculuktur . . .
1 939'dan 1 952'ye kadar, köy,
kasaba, ve kentleri dolaşan
oyuncular, 1 9. yüzyıla has kırsal bir
oyun olan Persiadis'in "Çoban Kızı
Golfo"sunu sergilerken, kendi
kişisel öykülerine de Atrids mitini
katarlar. Tarih'te yolculuk ederken
her iki kültüre de aittirler: hem
"Golfo"nun halk bağlamı, hem de
Atrids'in Oedipal bağlamı. Bu iki
tarih, Atrids ve gerçek tarih, halk
kültürünün bir temsilcisi olan
Golfo tarafından anlatılır.
Agamemnon, 1 936'da kurulan
diktatörlüğün destekçisi
Clytaemnestra'nın sevgilisi
Aegisthus tarafından ele verilerek
Almanlarca idam edilir. Orestes'in
aşıkları öldürmesine yardımcı olan
kızkardeşi sol eğilimli, Orestes'in
dostu Pylades ise komünisttir.
Sophocles'ten alınma bir karakter
olan şair Chrysothemis ve genç
Orestes, Atrids'te bulunmayan
kişilerdir. Bu karakterler trajik
yapıyı zayıflatmak bir yana, tarih
içinde tanımlanmış rollere ilave
anlamlar katarak öyküye taze bir
soluk getirirler . . .
Neredeyse 4 saat süren
KUMPANYA, destan, drama, tarih
ve alegeriyi birlikte dokuyan
karmaşık yapıda bir filmdir. Konu;
monologlar, duvarlara yazılı
sloganlar veya şarkılada
yorumlanmış, çoğu zaman
açıklaması bulunmayan bir kişisel
olay ve sahneler serisi biçiminde
gelişir. KUMPANYA, çevrildiği
yıldan başlayarak tüm dünyada film
eleştirmenlerince modern
sinemanın yenilikçi filmlerinden ve
katıksız başyapıtlarından biri olarak
nitelendi ve üzerinde sayısız
makale ve inceleme yayımlandı.
Theo Angelopoulos'u çağımızın en
önemli yönetmenlerinden biri
olmaya götüren yolda büyük işlevi
ve yeri olan bir yapıt olarak takdir
gördü. "Yunanlılar ölü taşları
okşayarak büyüdüler. Mitolojiyi
yükseklerden indirip doğrudan
doğruya halka getirmeye çalıştım."
- Theo Angelopoulos

• The film's rheme is che voyage

Arrids. These figures do nor

through hisrory and through
Greece of a touring rhearre

weaken or adulrerare che rragic

company . . . From 1 939 ro 1 95 2 ,

provide fresh imperus ro che

che acrors, wandering through
provinces, ci ries and villages,

ro hisrorically derermined roles . . .

srrucrure, b ur on che conrrary,
narrative by giving added meaning

perform a 1 9rh century pasroral
drama, Persiadis' "Golfo che

Almosr 4-hours long, THE

Shepherdess", b ur base c heir own

TRA VELLING PLAYERS is a

personal srories on che ancienr

complex film of epic proporrions

myrh of che Arrids. As rhey rravel

inrerweaving of d rama, history and

through history, rhey become che

allegory. The acrion is see n as a

subjecrs of borh culrural references:

series of individual, ofren

che fo lk comexe of "Golfo" and che

inexplicable evenrs or rableaux,

Oedipal comexe of che Arrids. The

commenred by monologues, by

rwo superimposed hisrories -che

slogans wrirren on che walls, or by

Arrids and real history- are
narrared by che omnipresenr Golfo,
a quasi archerype of popular

songs. THE TRA VELLING
PLAYERS swepr borh irs audience
and film crirics, foreign as well as

culrure. Agamemnon is execured

domesric, winning empharic

by che Germans because he has

reviews as "innovarive", "original",

been berrayed by Aegisrhus,

"sensirive", and numerous essays

Clayraemnesrra's !over, who is a

and studies have been published on

supporrer of che dicrarorship

İ L Ir's been hailed as an imporranr

esrablished in Augusr 1 936.

tandmark on Angelopoulos' voyage

Oresres' sisrer, who helps him

ro become one of che mos c

execure che adulrerers, has lefrisrs
views, while Pylades, Oresres'

im porram directors of our age.
"Greek people have grown up

companion, is a communisr.

caressing dead srones. I've rried ro

Chrysorhemis, a characrer borrowed
from Sophocles, che Poer and

bring myrhology down from che

young Oresres are only characrers

- Theo Angelopoulos

nor direcrly descended from che

heighrs and direcrly ro che people. "

Yönetmen Director: Theo
Angelopoulos Senaryo Screenplay:
Theo Angelopoulos Görüntü Yön.
Cinemacography: Giorgos Arvanitis
Kurgu Editor: Takis Davlopoulos &
Giorgos Triantafillou Müzik Music:
Loukianos Kilaidonis Oyuncular
Casc: Eva Kotamanidou, Aliki
Georgouli, Stratos Pachis, Maria
Vassiliou, Vange/is Kazan, Petros
Zarkadis, Kyriakos Kativanos
Yapımcı Producer: Giorgos
Papalios Yapım Produccion Co.:
Giorgos Papalios, Katarias 6, Filothei,
Athens, GREECE Dünya Hakları
Exporc Agenc: Greek Film Center,
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KiTERA'YA YOLCULUK

TAXIDI STA KYTHIRA

VOY AGE TO CYTHERA
• Filmde aynı anda iki öykü gelişir:

bir yönetmen siyasi mültecilerle
ilgili bir film yapmak isterken yaşlı
bir adam sürgünden ülkesine döner.
Eski bir partizan olan Spiros, 32 yıl
sonra siyasi görüşleri yüzünden
sürüldüğü Sovyetler Birliği'nden
Yunanistan'a dönmektedir. Oğlu ve
kızı, hakkında hiçbir şey bilmedikleri
bu adamı karşılamak üzere limana
gelir. Spiros her şeyi çok değişmiş
bulur: "pazar ekonomisi"ne,
kapitalizmin acımasız kurallarına
teslim olmuş bir toplum; askeri
cuntanın ardından demokrasiyi
kurmaya çalışan bir ülke. Fakat yaşlı
adam kolay kolay teslim olmaya
niyetli değildir. Eskiden Afrodit
tapınağının bulunduğu, bugün ise
emekli olmuş yaşlıların yaşadığı
Kitera adasına gitmeye niyetlenir.
Asi bir delikanlı gibi davranan Spiros,
kendisine tamamen yabancılaşmış
ailesiyle işbirliği yapmayı reddeder
ve sık sık onu en son bulmayı
düşünecekleri yerlere gider. Bu
yaşlı adam film yönetmenini büyüler
ve yönetmen onu izlemeye başlar...
Angelopoulos'un en güzel
filmlerinden biri olan KITERA'YA
YOLCULUK, kendinden önce
gelen filmierin bir tür devamı olan
ama bir bakıma da onlardan ayrılan
çok başarılı bir yapıttır. Bu film, dev
siyasi fresklerden, siyasal bunalım
dönemlerinde geçen öykülerden,
yer ve zamanı alt üst eden
alegerilerden oldukça farklıdır. Bu,
daha alçak gönüllü, daha sınırlı bir
konuyu ele alan, daha içten bir
filmdir. Odak noktasında yalnız bir
adamın dramı bulunan film yalın ve
açık bir olaylar dizisini izler.
Ülkesinin tarihine ve onda iz
bırakan siyasi olaylara tanıklık
etmeyi amaç edinen Angelopoulos,
bu filmiyle bir kez daha
sorumlulukianna sadık bir
yönetmen olduğunu kanıtlamıştır.
"Şüphesiz ki, tarihin sessiz bir
döneminde yaşıyoruz. Ve bu
sessizlikte yaşamak zor olduğu için
yanıtı kendi içimizde arıyoruz.
Tarihte bir hareket olmadığı
zaman, onun devamlılığına atılmış
kertikte insanın kendi etrafına
bakmaya meyilli olması olağandır.

Bu süreklilikte yaşamış benim
kuşağırnın duyulan üzüntüyü, hayal
kırıklığını ifade etmemesi mümkün
değildir."- Theo Angelopoulos
• Two srories develop at the same

One of rhe most beautiful films of
Angelopoulos, VOYAGE TO
CYTHERA is a magiscerial success,
consticucing a break from and a
continuacion of all that has preceded
it. lt is a break from the greac

film about a pelirical refugee while

political frescoes, the colleccive
dramas unfolding againsc a

an old man returns ro his home
coumry from exile. Spiros, a former

allegories which perturb time and

time: a film direcror wanrs ro make a

partisan, returns ro Greece after 32
years of exile in the Soviet Union

background of political curmoil, che
space. This film is more modest,
more limited in scope, more

becauşe of his political beliefs. His

intimace: it is centered on che drama

son and daughrer come ro the port ro

of a solitary man and keeps ro a

meet their farher, this old man whom

simple and clear d ramatic line. Here

they don't know anything at all.

Angelopoulos remains faithful ro his

Spiros finds everything drastically

vocation of involved fılm-maker,

differenr: a communiry which gave

always intent on bearing wimess ro

in ro che "market economy", ro the
severe rules of capital is m; a counrry

his counrry's hisrory and the
political events which have marked

where democracy tries ro establish

it. "Doubt!ess we live in a period of

irself after a military junta. B ur che

silence i n hisrory. And we try ro

old man does not easily give up. He

fınd a response in ourselves because

intends to go ro the isiand of
Cyrhera, Aphrodire's ancient center

i c' s diffıculc ro li ve in this silence.
When rhere is no hisrorical

of worship, now rather ironically a

movement, ic's normal ro be

place for pensioned seniors. Spiros,

cempced to look araund oneself,

who behaves !ike a rebellious
adolescent, refuses ro cooperate with

during this groove cut into the
continuiry of history. For my

his long-estranged family and will

generatian who have lived through

often be where they least expect ro
find him. This old man fascinares

c hac continui ey, rhere is a sadness, a
disenchantment, which one cannot

the film direcror and he follows him . . .

bur express. " - Theo Angelopoulos

Yönetmen Director: Theo
Angelopo11los Senaryo Screenplay:
Theo Angelopoulos Görüntü Yön.
Cinemarography: Giorgos Aroanitis
Kurgu Editing: Giorgos
Triantafilloll Müzik Music: Eleni
Karaindro11 Oyuncular Cast: Manos
Katrakis, Mary Chronopoulo11,
Dionynis Papayannopo11los, Dora
Volanaki, julio Brogi, Giorgios Nezos
Yapımcı Producer: Theo
Angelopoulos Yapı m Production
Co.: Greek Film Center, 10,
Panepistimiou Aven11e I 0671,
GREECE; Phone: 30 I 363 45 86;
Fax: 30 1 361 43 36; Z.D.F.,
GERMANY; Channel 4,
ENGLAND; RA/ TV, ITALY
Dünya Hakları

Export Agent:

Greek Film Center, 10, Panepistimiou
Avenue 10671, GREECE; Phone: 30 1
363 45 86; Fax: 30 1 361 43 36
1 983 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 146'

1 1 9 USTALARA SAYGI I I UI\l Il s
YUNAN ISTAN-FRANSA-ITALYA GREECE-FRANCE-ITALY

PUSLU MANZARALAR

TOPIO STIN OMICHLI

LANDSCAPE IN THE MIST
• Atina'nın varoşlarındaki bir işçi

mahallesinde, iki evlilik dışı çocuk,
1 1 yaşındaki küçük kız Voula ile S
yaşındaki erkek kardeşi
Alexandros, her gece Almanya'daki
babalarına kavuşmayı düşlerler.
Baba yoktur gerçekte; anneleri
çocukları susturmak için
uydurmuştur onu. Bir gün Voula
ile Alexandros düşledikleri
yolculuğa çıkmaya karar verirler.
Gizlice bir trene binerler.
Yolculukları sırasında, Orestes adlı
genç bir adamın yönetimindeki
gezici bir tiyatro kumpanyasını
taşıyan garip bir karavana
rastlarlar. I ki çocuk bir süre bu
topluluğu izler ve Kuzey
Otoyolu'na vardıklarında onlardan
ayrılırlar. Bir kamyon sürücüsü ile
tanışırlar. Kaba saba bir ayyaş
olan bu adam kamyonun arkasında
Voula'ya tecavüz eder. Çocuklar
ümitsiz bir biçimde yeniden
kaçmaya başlar. Onların tehlikede
olduğunu bilen Orestes,
motosikletiyle yardımiarına koşar.
Orestes'in, motosikletini satıp
onlardan ayrıldığı güne değin, bir
düş gibi geçer yaşamları.
Aldatıldığını düşünen Voula artık
kime güveneceğini bilemez.
Orestes üzgün bir biçimde el
sallar onlara uzaktan. Voula ile
Alexandros istasyona gider. Son
tren, son durak. Uzaktan görünen
ırmak sınırı çizmektedir . . .
Angelopoulos'un "yol" filmlerinden
bir diğeri, bu "anlatım olarak en
yalın ancak konu olarak belki de
en zengin" filmi, 1 975 yapımı
"Kumpanya"sındaki gezgin
oyuncular gibi, yönetmenin önceki
yapıtlarında ele alınan pek çok
temayı bir araya toplamıştır. Bu
filminde o ünlü plan-sekanslarını
her zamankinden daha ekonomik
bir biçimde kullanan yönetmen,
birbirini izleyen soluk kesici
sahneler sunar. Gerçekle düş
arasında gidip gelen film, çocukların
ırmağı geçtikleri görsel güzelliği
çarpıcı final sahnesiyle gerçek
üstüne son adımını atar. "PUSLU
MANZARALAR sadece babalarını
arayan iki çocuğun öyküsü değil,
hayata atılmanın maceralı

yolculuğudur. Yolda, aşk ve ölüm,
gerçekler ve yalanlar, güzellikler
ve yıkım hakkında her şeyi
öğrenirler. Yolculuk ise sadece
hayatın bize, hepimize verdikleri
üstüne yoğunlaşmanın bir
yoludur." - Theo Angelopoulos
• In a working-class suburb of

motorbike and leaves them. Feeling
becrayed, Voula no longer knows who
she can depend on. Grestes sadly waves
to the children from che discance.
Voula and Alexandros go to the
station. last train, last stop. A river
in the distance marks che border. . .
Anorher chapcer i n Angelopoulos's

Athens, cwo iliegitimare children,

"road" movies, " narratively the

Voula, aged l l , and her brother

simplesc while rhematically maybe

Alexandros, aged 5, dream each night

che richesr of all", brings togecher

that they will join cheir farher i n

many chemes from his earlier work,

Germany. The father, i n realiry, does

including charmingly "the rravelling

not exist and has been inviced by

players" from his 1 97 5 film. Using

their morher ro keep chem quiet. One

his famous long rakes rather more

day, Voula and Alexandros decide ro

economically rhan before, the

undercake their voyage. They

director ereares one magical episode

clandescinely board a train and thus

after anocher which takes the breath

resume their journey during which

away. Always edging towards

they

fantasy, the film takes a final leap

run

i mo a strange caravan

carrying a cheacre croupe !ed by a

i mo surrealism as the children cross

certain Oresces. Two children follow

the ri ver, in a finale of visionary

the troupe for a white and abandon

beaucy. "LANDSCAPE IN THE

them when they reach the N orthem

MIST is not just abour rwo

Autoroute. They meet a cruck driver,

children looking for rheir father. I t

a vulgar drunk who rapes Voula in

is a journey which is the ini ciation

the back of the truck. Again , the cwo

inco life. On che road they learn

desperarely run off. Oresces, aware of

everything - love and deach, lies

che danger they are in, rushes to help

and truth, beauty and destruction.

chem

The journey is simply a way to

on his motorbike. For all three,

life is suddenly transformed i mo a

focus on what life gives us all . " 

dream, uncil Oresces sells his

Theo Angelopoulos

Yönetmen Director: Theo
Angelopouloı Senaryo Screen play:
Theo Angelopouloı, Tonino Guerra &
Thanaııiı Valtinoı Görüntü Yön.
Cinemarography: Giorgoı ArvanitiJ
Kurgu Editing: Yannis Tıiııopouloı
Müzik Music: Eleni K.araindrou
Oyuncular Cast: Michaliı Zeke,
Tania Palaiologlou, Sıralos
Tzortzoglou, Eva Kotamanitbıu
Yapımcı Producer: Theo
Angelopouloı Yapı m Production
Co.: Greek Film Center, 10,
Panepiııimiou Avenue 10671,
GREECE; Phone: 30 I 363 45 86;
Fax: 30 I 361 43 36; ET-I TV; RAl
TV, Baıicinematografıa, lTAL Y;
Paradiı Film, FRANCE Dünya
Hakları Export Agent: Greek Film
Center, 10, Panepistimiou Avenue
I 0671, GREECE; Phone: 30 I 363
45 86; Fax: 30 1 361 43 36
1988 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 126'
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TO METEORO VIMA TOU PELARGOU
THE SUSPENDED STEP OF THE STORK
• Olaylar, tüm hayalleri uzaklara
giderek, bir başka yerde yeni bir
yaşama başlamak isteyen siyasi
sürgünler ve sıgınmacılarla dolu bir
Yunan sınır köyünde geçer. Ayakta
durmaya çalışan bu sığınınacıların
öykülerini araştıran bir gazete
muhabiri, onların arasında yalnız
yaşayan yaşlı bir adama rastlar.
Gözüne hiç de yabancı gelmeyen
bu adamın, birkaç yıl önce, belirsiz
nedenlerden ötürü ve gizemli bir
biçimde, ansızın ortadan kaybolan
ünlü bir politikacı olduğundan
kuşkulanır. Bir süre sonra
politikacının karısıyla geri dönen
gazeteci, karısı aracılığıyla adamın
kimliğini ortaya çıkarmayı
ummaktadır . . .

Görünürde son derece basit olan
bu öykünün bağlamında
Angelopoulos, Avrupa'nın yüzünü
sürekli olarak degiştiren belli başlı
kültürel ve politik gelişmelerle
tamamen örtüşen ve evrensel
önemi olan ternalara değinmesine
olanak sağlayacak bir çerçeve
oluşturur. Yönetmen fılmin en can
alıcı sahnesini, kendisine önerilen
bir belgesel çekimi için araştırma
yaparken oluşturmuş: "Son derece
sıradışı bir albaya rastladım. Çok
uzak bir geçitte, kısmen harap
olmuş, karla kaplı bir köprünün
üzerinde duruyorduk Mavi çizgi
Yunanistan'ın bittiği yeri, beyaz
çizgi tampon bölgeyi, kırmızı çizgi
ise Türkiye'nin başladığı noktayı
göstermekteydi. Albay, tek ayağını
mavi çizginin üzerine koydu ve 'Bir
adım atsarn bir başka yerdeyim, ya
da ölürüm' dedi . . . Sınır, dilleri,
ırkları ve dinleri ayıran, sevgiyi ve
diger insanlarla ilişkiyi koparma
fikrini içeren, böylece insanlar
arasında gerçek anlamda iletişimi
engelleyen bir sınırlamadır . . . Biz
Avrupa'da Avrupa Birliği'nden büyük
bir coşkuyla bahsederiz. Bizim için
Avrupa Birliği demek tüm sınırların
kalkması demektir; bu da
toplumların özelliklerinin
kaybolması değil, insanların iletişim
kurmalarını zorlaştırıcı veya
yasaklayıcı engellerin kalkması
anlamındadır. Maalesef biz bir
Avrupa Birliği'nde değil, ona taban

tabana zıt bir ortamda yaşıyoruz.
Avrupa o kadar çok sınırla
bölünmüş ki, sanki en sonunda
evim ve ben özerk bir ülke
oluşturacakmışız hissine
kapılıyorum." - Theo Angelopoulos

across a most exrraordinary colonel.

We were at a very isolared crossing
on a partially desrroyed, snow-covered
bridge. A blue line indicared where
Greece ended, a white one was no
man's !and, and a red one showed
where Turkey began. The colonel

• The serring of rhe anion is a

placed his foor on the blue line and

Greek fromier town overcrowded by

said: ' I f l rake one step, I am

political exiles and refugees whose

sornewhere else - or I die' . . . The

only drearn is gerring away to start a

border expresses the idea of a

new life "somewhere else". A young

boundary line curring off love and

TV journalist, reporting the story of

comact with orhers, separating

srranded refugees, comes across an

languages, races and religions - a

elderly solirary man among rhem and

boundary which prevems any real

seems to recognize him as a renowned

communicarion berween people . . .

polirician who had disappeared

I n Europe we speak with great

several years earlier under mysterious

emphasis on w hat we call European

circumstances and for obscure reasons.

Union which means ro a grear exrenr

He rerurns larer with the poürician's

che abolirion of all borders, not

wife hoping to idemify the man . . .

aboürion of the peoples' peculiariries,
but the abalition of borders that make

I n the comexe of this seemingiy

ir difficult or forbid communicarion

simple story, Angelopoulos ereares a

berween them. Unfortunarely

framework that allows him to touch

instead of living in a European

on themes of universal signifıcance,

Union we are living in something

complerely in sync wirh rhe major

that is completely the opposite. A

culrural and palirical developmems

Europe that is being divided by

that are permanently changing the

more borders ro such a degree that in

face of Europe. The elirector happened

the end I have the feeling rhat at

upon the cemral image of the film

some poim my house and I will

w hile researching a proposed

consrirure one auronomous coumry. "

documemary on the border. "I came

- Theo Angelopoulos

Yönetmen Dicecror: Theo
Angelopoulos Senaryo Scceenplay:
Theo A11gelopoulos, Tonir�i Guerra &
Petros Markaris Görüntü Yön.
Cinematography: Giorgos Arvanitis
& Andreas Sinanos Kurgu Ediror:
Yannis Tsitsopoulos Müzik Music:
Eleni Karaindrou Oyuncular Cast:
Mareel/o Ma.stroianni1)eanne Moreau1
Gregory Karr, Dora Chrysikou, llias
Logothetis Yaparncılar Pcoducecs:
Theo Ar�gelopoulos & Bruno Pesery
Yapım Production Co.: Arena
Filrm Paris, FRANCE; Theo
Angelapou/os Productio11, Greek Film
Center, Athem, GREECE; Vega Film,
Zurich, S\f!ITZERLAND; Erre
Produzior�i, Rame, ITALY Dünya
Hakları Export Agent: Maimtream
S.A., 34 rue Poncelet, Paris, 7 501 7,
FRANCE; Phone: 33 I 44 40 05 55;
Fax: 33 I 4 7 63 07 62 Kaynak
Print Source: Greek Film Center, 1 0,
Panepistimiou Avenue ı067 1,
GREECE; Phone: 30 ı 363 45 86;
Fax: 30 ı 36ı 43 36
ı 991 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 122'
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SÜREYYA DURU
• Başlangıçta Yeşilçam
sisteminin içinde çalışan
yapımcı/yönetmen Süreyya Duru,
yaklaşı k otuz beş yıllık sinema
yaşamı boyunca aynı sayıda film
yön etti.

• Süreyya Duru, who has worked
in che old filmmaking system i n
Turkey named "Yeşilçam"
(deriving from che name of che
sereec where most film companies
were si ruared and meaning Green
Pine), was boch a producer and a

1 930 Samsun doğumlu yönetmen
Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten
sonra üç yıl Istanbul Ü niversitesi
Hukuk Fakültesi'ne devam etti,
ama sinema aşkı daha baskın çıktı.
Genç öğrenci 1 954'te, babası
Naci Duru'nun kurmuş olduğu
Duru Film'de çalışmaya başladı.
Gerçi ertesi yıl Lütfi Ö. Akad'ın
"Beyaz Mendil''inde prodüksiyon
arnirliği yaparak setiere adım attı
ama, yönetmenliği denemesi için
aradan beş yıl daha geçmesi
gerekti. Kendi şirketi Murat Film'i
kurmadan önce, çoğu aile şirketi
Duru Film için olmak üzere,
sıradan edebiyat uyarlamaları
çekti. Sonra tarihi kahramanlık
filmlerine girişti ve popüler
Malkoçoğlu dizisine başladı.
Duru'nun 1 970 yılında çektiği
"Keloğlan" hasılat rekorları kırdı.
Izleyicinin nabzını tutmasını bilen
ve bu özelliği gişede mükafatlanan
Süreyya Duru'nun meslek
hayatında bir dönüm noktası
oluşturan ilk film, Bekir Yıldız'ın
bir hikayesinden beyazperdeye
uyarladığı, senaryosu da Vedat
Türkali'nin imzasını taşıyan
"Ustalara Saygı" bölümündeki ilk
filmi "Bedrana"dır ( 1 974). Bu
fılmden, tamamlanmasından kısa
bir süre önce vefat ettiği "Ada"ya
( 1 988) kadar, kendisine çizdiği
yeni yolda ilerleyerek toplumsal
yönü ağır basan filmler yaptı.
Örneğin, senaryosu gene Vedat
Türkali'ye ait olan "Kara Çarşaflı
Gelin"de ( 1 975), köylülerin
sorunlarını ve feodal ilişkileri ele
aldı. Bu son döneminde sansürle
de başı derde girdiği halde
yılmayan Süreyya Duru, aldığı
ulusal ödüllere ek olarak, Karlovy
Vary Festivali tarafından da iki kez
ödüllendirildi.

direccor. He has direcced 3 5 fılms
i n his career, spanning almosc che
same number of years.
The direccor who was born i n
Samsun, a cie y o n che Black Sea, i n

1 930, has graduaced from che
Galatasaray Lycee and accended che
Faculcy of Law for three years ar che
Iscanbul University. Bur his love
for cinema proved co be more
powerful rhan law and in 1 954
young Süreyya scarced co work ar
Duru Film, a fı rın founded by his
farher Naci Duru. The nexc year he
worked as prod uccion chief i n
"Beyaz Mendil 1 White
Handkerchief" by yer anocher
master of che Turkish cinema, Lücfı

end wich "The Island". During che

Ö. Akad. Scill, it cook fıve years for

fourceen years in between , Süreyya

Filmography

him co make his fırsc fearure.

Ducu made fılms !ike " Kara

Süreyya Duru, before he escablished

Çarşaflı Gelin 1 The Bride wich che

1 9 6 1 Istanbul'da Aşk Başkadır
1 962 Iki Çalgıcının Seyahati
Ateşli Kan
1 963 Büyük Yemin
Dişi Örümcek
Yakılacak Kitap
1 964 Avare Yavru Filinta Kovboy
Döner Ayna
Kavga Var
Şahane Zügürtler
Şoför Nebahat ve Kızı
1 965 Aşk ve Intikam
Sevgim ve Gururum
Şoför Nebahat Bizde Kabahat
1 966 Damgalı Adam
Malkoçoglu
Siyahlı Kadın
1 96 7 Malkoçoglu Krallara Karşı
Zengin ve Serseri
1 968 Dagları Bekleyen Kız
Kader
Malkoçoglu Kara Korsan
Yakılacak Kitap (2)
1 969 Ala Geyik
Malkoçoglu Akıncılar Geliyor
1 970 Beyaz Güller
Selahattin Eyyubi
Şoför Nebahat
1 97 1 Keloglan
Malkoçoglu Ölüm Fedaileri
Ömrümce Unutamadım
Kül Kedisi
1 972 Hayatımızın En Güzel Yılları
Her Şafakta Olürüm
Malkoçoglu Kurt Bey
1 973 Nefret
Rabia - lik Kadın Evliya
1 974 Aç Gözünü Mehmet
Bedrana
Çılgın Arzular
1 975 Azgın Bakireler
Kara Çarşaflı Gelin
1 9 76 Ben Bir Garip Keloglanım
Güneşli Bataklık
1 979 Derya Gülü
1 984 Geçim Otobüsü
1 985 Fatmagül'ün Suçu Ne?
Uzun Bir Gece
1 987 Çil Horoz
1 988 Ada

his own produccion company,

Black Veil" ( 1 97 5 ), exposing

Murat Film, direcced fılms moscly

problems of che peasancs and feodal

for che family company, Duru

relacions impressively (again co

Film. Afcer making roucine li cerary

operacing wich Vedat Türkali).

adapcacions, he favoured hiscarical

Even chough he had crouble wich

heroics and concencraced on che

che censors during his lasc period,

Malkoçoğlu series abour a Turkish

he did not ever give up and

warrior of che pasc. Duru became

followed che roure he had chosen

box-office champion wich his film

for hi mself. In addition co national

" Keloğlan", on che folk hero of che

awards, he was twice honored ar

same name i n 1 970. As from 1 974

che Karlovy Vary Film Festival.

this producer - d i reccor of renown
wich a gifc co cacch che accencion of
che audience and be rewarded ar
che box-office, cook a curn and
followed anocher rouce from which
he never swerved uncil his deach in

1 988, w hile abouc co fınish his !asc
film "Ada 1 The Island" (i ncluded
in che "Tribuces" seetion of che
Festival programme). The fırsc film
of i m portance that marked a
euroing poinc in Duru's career is
" Bedrana" ( 1 974), adapred from a
scory by Bekir Yıldız, scripced by
Vedat Türkal i , boch of rhem
prominenc wricers. "Bed rana" is che
fırsc film of che director' s ar che
Festival, and rherefore che audience
are granced an opporrunicy co pick
Duru up ar che poinc he changed
for che beccer and follow him co che

Filmleri
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BE ORANA
• Çoban Davut ile Bedrana'nın
aşkları, Davut'un kızı kaçırmasına
yol açar. Kızın ailesinin takibinden
Ağa'nın yanına sığınarak
kurtulurlar. Ancak, Ağa'nın
çobanlarından Hamza da öteden
beri Bedrana'ya vurgundur.
Davut, Ağa'nın iyiliğinin karşılıksız
olmadığını kısa zamanda görecek,
bir kaçakçılık işine sürülecektir.
Jandarma baskınından yakasını
sıyırıp, köye döndüğünde ise,
Hamza'nın Bedrana'yı kaçırdığını
öğrenecektir. Çoban kıza
dokunamamıştır, sadece
yaralamıştır. Ama köyün
gelenekleri, el sürülsün
sürülmesin, kaçırılan kızın
namusunun gittiğini varsaymakta,
onu ölüme mahkum etmektedir.
Bunun içindir ki Davut, Bedrana'yı
iyi etmeye çalışan doktora onu
kurtarınayıp ölüme bırakması için
yalvaracak, karısı kurtulduğunda
ise onu öldürmeyi
beceremeyince, intihara
zorlayacaktır . . .

Özelde Elazığ yöresinin, genelde
Güneydoğu'nun pek bilinmeyen
gerçeklerine, gizli kalmış
dünyasına inip kırsal kesim
insanının dramını ürkütücü
biçimde yansıtan bir çalışma olan
BEORANA yaşadığı çevrenin
yüzyıllardan beri pek değişmemiş
olan yaşam koşullarının
biçimiediği gelenek ve
göreneklerine uyup intihar etmek
zorunda kalan bahtsız bir köy
kızının aşk öyküsüdür. Süreyya
Duru'nun sinemasında ilk aşama
kabul edilen ve onun adını düzeyli
yönetmenler arasına yazdıran bu
film Bekir Yıldız'ın iki öyküsünün
("Bedrana" ve "Hamuş")
harmanlanması sonucu ortaya
çıkan bir senaryodan çekilmiştir
ve yıllardır sürüp giden feodalizm
artığı törelere gerçekçi bir bakış
atar. Bu bakışın içinde de ağır,
kopkuyu bir eleştiri gizlidir.

shepherds, has long been smi tten

respecred !eve! amongsc orher

wich Bedrana. Davut soan learns

masrer direccors. He has pulled

chac che Ağa' s kindness was not

BEDRANA our of che

uncondicional because che Ağa

inrerrwining of cwo of Bekir

dcives him inco che smuggling

Yıldız's stories, "Bedrana" and

business. Davuc narrowly evades

"Hamuş". The resulc is a film rhar

capcure by che milicary croops and

cascs a real iscic look ar che

recurns che village where he

rradirions c hac have exisred for so

discovers chac Bedcana has been

many years under che residual bur

abducced by Hamza. Hamza

heavy influences of feudalism. And

injures her, buc doesn'c rape her.

behind ics keen observarions lies a

However, according to viiiage

deep criricism.

cuscoms, ir doesn'r matter wherher
he really couched her or not. Her
good name is considered ruined
and she is condemned co deach.
U nder rhese rerrible circumscances,
Davur begs che doccor who is
looking afrer Bedcana nor co save
her, buc to allow her co die. Unable
ro kill his wife when she's healed,
he forces her ro commir suicide . . .
A film which focus on rhe realiries
of che Elaziğ region in parricular,
and those of che Soucheasrern areas
of Turkey in general , BEDRANA
refleccs on che rerrifying and

• A young shepherd Davut, wich

hidden human dramas of rural folk.

cheir love as his impecus, manages

I r presencs che rragic cal e of how,

co fınd a way co help Bedcana co

due co cencuries of unchanged

escape from her fam ily. They are

mores, rradirions, and

saved from her family's pursuic and

surroundings, a viiiage girl's love is

persecucion in che shelcer of a

!ed co her suicide. This was Süreyya

nearby Ağa, a feudal lord.

Duru's fırsr big leap in cinema and

However, Hamza, one of che Ağa' s

campulred his posirion to a

Yönetmen Direccor: Süreyya
Duru Senaryo Screenplay: lhsan
Yüce, based on the novel by Bekir Yrldız
Görüntü Yön. Cinemacography:
Ali Uğur Müzik Music: Mevlfıt
Canaydın Oyuncular Cast: Perihan
Savat, Aytaç At7nan, lhsan Yüce,
Tuncer Necmioğlu, Talat Gozbak, Sım
Elitat Yapımcı Producer: Süreyya
Duru Yapı m Production Co.:
Murat Film Kaynak Print Source:
Mimar Sinatı Üniversitesi, Sinema-IV
Merkezi, Kıtlaonü, Bqikta; 80700,
İstanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2
2 7 4 9 8 70; Fax: 9 0 2 1 2 2 1 1 6 5 99
1 974 1 3 5 mm. 1

Renkli Color 1 76'
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TÜRKIYE TURKEY

ADA

THE ISLAND

• Film, dokuz, on yıl kadar önce

kocasından ayrılmış, orta yaşlı bir
kadın olan Eser'in, kızıyla ilgili
sorunları konuşmak üzere,
Burgazada'da yaşayan ressam
kocasına gidişini ve orada birlikte
geçirdikleri bir günü anlatır. Eser
okumuş-yazmış bir kadındır. Bir
reklam ajansında çalışmakta,
yanında kalan kızıyla birlikte
geçimlerini daha rahat
sağlayabilmek için, işinin yanısıra
çeviriler yapmaktadır. Eser'in 1 71 8 yaşlarındaki kızı, annesinin,
çevresinin etkisinde kalmasından,
gerçekleri göremediğinden
yakınmakta ve babasına daha çok
yakınlık duymaktadır. Eser,
kocasını sevmesine rağmen
onunla yaşama bakış açıları farklı
olduğu için huzursuzdur. Özgür
ve kendine yeten bir kadın
olduğunu ispatlama çabasından ve
yalnızlıktan yorulmuştur . . .
ADA özünde iletişimsizlik üzerine
bir filmdir. Ama bu iletişimsizlik
ortamında, kocasını ve kızını
sevmesine rağmen, birarada
yaşamayı sağlayamayan ve
kocasını kaçmış olduğu
"ada"sından çıkaramayan kadını,
gerçekçi bir biçimde ele alır.

Ar hearr, THE ISLAND is a fi lm
abour lack of communicarion. The
film deals realisrically wirh rhis
woman who, enveloped by rhis
non-communicarive armosphere, is
unable ro live wirh her husband
and daughrer and is also unable ro
ger her ex-husband off of rhe

• THE ISLAND focuses on a

"island" rhar he had run away ro,

divorced middle-aged woman,

despire her love for borh of rhem.

Eser. The film explores her
problems in relaring her daughrer,
rhe way her husband, a painrer, lefr
her, and rhe evems of one day rhar
rhey spenr on an isiand rogerher.
Eser, a well-educared woman,
works ar an adverrising ageney and
also does rranslarion work on rhe
side in order ro be able ro provide a
more comforrable srandard of
living for her reenage daughrer.
The daughrer complains rhar her
morher can'r face realiry because of
rhe remaining i mpacr of her pasr,
and she wams ro be much closer
wirh her farher. Eser is deeply
disrurbed because, in spire of her
love for her ex-husband, he looks ar
rhe life from a differem perspecrive.
Meanwhile she has grown weary of
always rrying ro prove rhar she is a
free and self-sufficiem woman and
also of rhe loneliness rhar efforr has
cosr her . . .

Yönetmen Director: Süreyya
Duru Senaryo Screen play: Macit
Koper, ba.ıed on the novel by Peride Celal

Görüntü Yön. Cinematography:
Salih Diki;ri Müzik Music: Doğan
Canku Oyuncular Cast: Türkan
Şoray, Rutkay Aziz, Nilüfer A(lkalm,
Orhan Alkan, Ekrem Diimer, Deniz
Diimer Yapı m cı Producer: Süreyya
Dum Yapım Production Co.:
Murat Film Kaynak Print Source:
Mimar Sinan Oniversiıeıi, Sinema-TV
Merkezi, Ktjlao'ııii, BqiktaJ 80700,
/uaııbul, TURKEY; Phoııe: 90 2 1 2
2 7 4 9 8 70; Fax: 9 0 2 1 2 2 1 1 6 5 99
1 988 1 3 5 mm. 1
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1 24 USTALARA SAYGI "I H IB l TFS

JAPONYA JAPAN

TAKES H I KITANO
• "Sünger gibiyim, mümkün

olduğu kadar çok bilgi ve deneyim
emmeye çalışıyorum. Bunu bir
film olarak, ya da herhangi bir
başka biçimde dışarı sıktığımda
bazen pislik de çıkabilir, ama
bunca şey yapma gerekçem de bu
işte." - Takeshi Kitano
"Beat" Takeshi Kitano genellikle
Japonya'nın en önde gelen medya
kişiliği sayılır. Film endüstrisinde
aktör-senarist-kurgucu-yönetmen
olarak çalışmalarına ilaveten,
gazetelerde faal bir köşe yazarı,
yazar ve şair, ayrıca Japon
televizyonunda haftada sayıları
sekize varabilen 'prime time' şova
çıkan, her yerde hazır ve nazır
biridir. Tv çalışmalarıyla 23 yılda
30'a yakın 'en iyi program' ödülü
almıştır; her biri 1 OO,OOO'den fazla
satan 70'i aşkın kitaba imza atmış
olmanın yanı sıra dergilere
düzenli olarak köşe yazıları yazar
ve bunların çoğunu da kendi
tabloları ya da çizimleriyle
resimlendirir. Şarkı söyleyip
klavye çalar, şimdiye kadar 24
adet single ve albüm CD'si
çıkmıştır.
Takeshi Kitano 1 8 Ocak 1 947'de
doğdu. Tokyo'nun merkezinde
oturan işçi sınıfından bir çiftin
dört çocuğunun en küçüğüydü.
Annesi ile babası ve oğlana Prens
Takeshi diyen büyükannesi ona
bayılırlardı. Canayakın ve her
zaman alkole susayan babası
Kukijiro, lake ve boyayla çalışan
bir zanaatkardı. Takeshi babasıyla
i lişkisini şöyle anlatıyor: "Babamla
hemen hemen hiç konuşmazdım.
Erkek kardeşlerimle ben, onun
ayakseslerini duyunca, kaçıp
saklanırdık. Sanırım yakuza
üyesiydi. Ama ailesine bakabilmek
için evlerde badana boya yapmak
zorundaydı." Annesi Saki, ailesini
ayakta, çocuklarını da okulda
tutmaya azmetmiş bir kadındı.
Bunun için, gece-gündüz demeden
evlerinde parçabaşı iş yapmaya
razıydı . Takesh i'nin gençliğinde
Kitano ailesi çok zor günler
geçirdi, ama muhtaç durumda
olmaktan da uzaktılar. "Ailem
benim ya da erkek kardeşlerimin
film izlemesine, çizgi roman ya da
roman okumasına izin vermezdi.

O savaş sonrası dönemde sadece
ekonomik büyüme önemliydi.
Sinemaya gitme modası yoktu. Bu
yüzden ben de mühendislik
okudum! Üniversiteye gelene
kadar filmierin ve Manga
dünyasının varlığından haberdar
bile değildim."
Takeshi lisede yüzmede, softbol
ve beyzbolda iyiydi, yetenekli bir
taklitçiydi, sınıf arkadaşlarını hep
güldürürdü. Beyzbola ve boks
salonuna ders çalışmaktan daha
fazla vakit ayırmasına rağmen,
1 965'te Meiji Üniversitesi'nin
makine mühendisliği bölümüne
kabul edilmeyi başardı. Ancak bir
kez oraya girdikten sonra vaktinin
çoğunu, Tokyo'da, Shinjuku'da
saati 60 sent'e kahve garsonluğu
yaparak geçirdi ve annesini şoke
ederek, üçüncü yılında okuldan
ayrıldı. "Hayalim, Honda'da
çalışmaktı. Ama 1 960'1ı yılların
sonlarındaydık, Fransa'dan gelen
büyük bir öğrenci hareketi vardı
ve felsefe, Marx ile Lenin okuyan
kişiler daha yüksek bir statüye
sahipti. Bana sanki onlara
katılırsam daha çok kızla
tanışabilirmişim gibi geldi, ben de
derse girmeyi kestim . . . Sonunda
da okuldan ayrıldım." Sonra
süpermarket tezgahtan, G inza
hostes barmeni, taksi şoförü ve
inşaat işçisi olarak çalıştı. Bu
işlerin hiçbirinde uzun süreyle
kalamadı, çünkü kuralları hiçe
sayıyordu; örneğin, taksi
şoförlüğü yaparken görev başında
içki içiyordu.
Hayatı 1 972'de, eski striptiz
tiyatrosu France-za'da asansör
operatörü olarak işe girmesiyle
bir dönüm noktasına vardı.
Burada, esas gösteriden önce
seyircileri ısıtma kabilinden
sahneye çıkan komedyenler onu
büyüledi. France-za'nın başkemiği
Senzaburo Fukami'nin çıraklığına
gönüllü oldu, temel komedi
öğrenimi gördü ve gece kulübü
sahnelerini striptizcilerle
paylaşmaya başladı. Takeshi,
sahneye çıktığı ilk günden itibaren
geleneksel kuralları yoksaydı, aklı
selimi de. O yıl Kiyoshi Kaneko
ile tanıştı, "The Two Beats" adlı
bir manzai, yani karşılıklı atışma

ekibi kurdular. (Filmlerde
oynarken hala kullandığı lakabı
"Beat" Takeshi de, bir komedi
ikilisinin yarısı olduğu bu
dönemden kalmadır.) "The Two
Beats", o günlerin "alternatif
komdeyen"leriydi. Son derece
hızlı, riskli, saygısız programları
özellikle öğrenciler ve genç kuşak
arasında popülerdi. 1 974'te bir
TV yapımcısı onları izledi, iki yıl
sonra da Japonya'nın en büyük TV
kuruluşu NH K'nin bir numaralı
komedi programı oldular.
Yönetmen Nagisa Oshima
"Empire of the Senses 1 Duyu
Imparatorluğu, "Merry Christmas
Mr. Lawrence 1 Iyi Noeller M r.
Lawrence", vb.), suçlu rollerinde
müthiş olacağını söyleyerek
Takeshi'yi komediden
uzaklaştıran ilk kişiydi. Takeshi,
Cshima'nın öğüdünü tuttu ve
büyük başarı kazanan bir TV
dizisinde bir psikopat katili
oynadı. TV dramalarında
oynamayı sürdürürken, talk
showlar sunmak ve mizahi kısa
öyküler yazmak suretiyle ilgi
yelpazesini genişletti. Ikili 1 980'1i
yılların başında ayrılana kadar, bir
yandan da "The Two Beats"i
sürdürdü. Takeshi daha sonra da
sinema filmlerinde oynamaya
başladı. lik olarak lkuo

125 Sekimoto'nun 1 98 1 yapımı
"Danpu-Wataridori" adlı filminde
rol aldı. Burada espri yapıp duran
bir polisi oynadı. Film başarı
kazanmadı. Takeshi, "Mesele
şuydu" diyor, "Insanlar benim
komedyen 'Beat' Takeshi
olduğumu düşünerek gülmeye
başlıyordu. Beni ciddiye aldıkları
ilk rol, Bay Cshima'nın "Iyi
Noeller Mr. Lawrence"ındaki
rolü m oldu. Bu rol, Japonların
benim oyunculuk da yapabildiğimi
fark etmelerini sağladı." Takeshi
filmlerde rol almayı sürdürdü ve
(daha önce söylediği gibi)
uluslararası alanda ilk kez Nagisa
Cshima'nın "Iyi Noeller M r.
Lawrence"ıyla ( 1 983) dikkat
çekti. Cshima'nın bu ilk Ingilizce
filmi, bir Japon savaş esirleri
kampında geçen tuhaf, akıldan
kolay çıkmayan bir dramdı;
Takeshi de tipik bir Japon askerini
(itaatkar, acımasız, içtiği zaman
hassaslaşan Çavuş Hara), bir
acımasızlık ve dokunaklılık
karışımıyla oynuyordu ve bu
özelliklere sahip karakterleri daha
sonra kendi yönettiği filmlerde de
tekrarlayacaktı.
O zamandan bu yana Takeshi
inanılmayacak kadar verimli ve
değişik bir meslek hayatı
sürdürdü ve Japonya'nın önde
gelen medya kişiliklerinden biri
oldu. Beş tanesi prime-time'da
olmak üzere her hafta sekiz ulusal
TV programının yıldızı olarak
ekrana çıkıyor, reklamlarda
oynuyor, birçok dergi ve
gazetede köşesi var. lik
günlerinde, sahne adı olarak
kullandığı "Beat"in, daha sonra
alarnet-i farikasına dönüşen
tarzıyla, yani sahne ve
televizyonda küfür dolu sıradışı
esprilerle seyircileri
bombardımana tutuşuyla, taban
tabana zıt düşeceğini bilip
bilmediği meçhul. Yaşlılara,
kadınlara, etnik azınlıklara,
çirkinlere ve yoksullara karşı
ayrımcılık yapmama konusundaki
Japon yayıncılık ahlak anlayışını
zorlayan, hatta ihlal eden kaba
saba şakalarıyla tanınmıştı, bu
durum hala geçerli. Takeshi
nükteli ve yetkin, karikatür stili
resimler de yapıyor, şiirler ve
ciddi romanlar yazıyor.
"Yayımcım bana 'ebedi anarşist'
diyor, ama ben böyle bir etiketin
hakkını hep verebileceğim
konusunda kuşkuluyum. Zamanla
yumuşamaz mıyım acaba?

Seyircinin beklentilerini boşa
çıkarmaya mı mahkümum? Ama
komedyen olmamın
nedenlerinden biri, bir
komedyenin her şeyden önce çok
haşin ve can yakıcı şeyler
söyleyebilmesi, ve bunları
söylemesine izin verilmesiydi.
Japonya'da bu alışılmamış bir
durumdur. Muhtemelen azınlık
görüşleri olan şeyleri dile
getirdiğim ve toplumsal olarak
kabul görmeyecek şeyler
söylediğim halde, nasılsa Japon
halkı tarafından kabul edildim."
Takeshi başka yönetmenlerin
filmlerinde de oynamayı
sürdürüyor. Robert Longo'nun
1 995 yapımı bilim-kurgu epiği
"Johnny Mnemonic"in başrollerini
Keanu Reeves ve Dolph
Lundgren'le paylaştı. Tek gözlü
eşcinsel bir kiralık katil olarak
Takas hi lshii'nin "Gonin"i ( 1 995)
ile kendi romanından uyarlanan,
sabık asistan ı Toshihiro
Tenma'nın yönettiği ve Japon
dinsel kültleri üzerine bir hiciv
olan "Many Happy Returns"ün
( 1 993) de yıldızıydı.
1 989'da Takeshi Kitano ciddi film
yönetmeni olarak mesleğinde yeni
bir yaprak açtı ve yakuza gerilim
filmi "Sono Otoku Kyobo Ni
Tsuki 1 Vahşi Polis"le ilk kez
yönetmenliği denedi. "Film
yapmak komedi yapmaktan çok
farklı. Komedi yaptığımda, hemen
gülünsün isterim, seyirciye derin
bir deneyim yaratma peşinde
olmam. Ama filmlerimin,
insanların dişini geçirebileceği
şeyler olmalarını istiyorum."
Takeshi aslında "Vahşi Polis"te
sadece oynayacaktı, ama
yönetmen Kinji Fukasaku işi
bırakınca yapımcılar Kitano'ya
filmi yönetmekle de ilgilenip
ilgilenmiyeceğini sordular.
Takeshi, "Evet dedim" diye
açıklıyor. "Sorun, daha önce hiç
yönetmenlik yapmamış ve
yönetmenlik üzerinde de hiç
çalışmamış olmamdaydı, ama
zamanında birkaç film izlemiştim!
Elimde uzun süredir film
sanayiinde olan bir ekip vardı,
Batı etkisini temel olan malum
yöntemleri biliyorlardı: kamerayı
hareket ettirmek, farklı kamera
açıları elde etmek gibi. Ancak
Japonya'da kamerayı hareket
ettirmenin sorunu var: onu
hareket ettirdiğiniz zaman kadraja
daima istemediğiniz bir şey
giriyor. Ben bu çekimleri çok az

hareketle gerçekleştirmek için
ekibimle mücadele etmek
zorunda kaldım. Film gösterime
girince, insanlar, film çekmesini
bilmediğimi söylediler." Kitano bu
filmle uzun, statik çekimler, asgari
diyalog ve yalın kompozisyonlarla
noktalanmış kendine özgü süssüz
yönetim üslubunu tanıtmış oldu.
Daha sonra protatip Kitano kişisi
olacak, suskun ama garip bir
şekilde sempatik, ağzıyla olduğu
kadar yumruklarıyla da konuşan
anti-kahramanı da geliştirecekti.
"Vahşi Polis"ten sonra Takeshi,
bir Ekim ayında Okinawa'da
geçen, amatör bir beyzbol
takımının gangsterlerle mücadele
ettiği fantezi türünde bir film olan
"San tai Yon x Jujatsu 1 Kaynama
Noktası"nı ( 1 990) yaptı. Bu sefer
senaryoyu kendisi yazdı, kurguyu
da Toshio Taniguchi ile birlikte
gerçekleştirdi. 1 99 1 'de,
Takeshi'nin besteci Joe Hisaishi
ile ilk kez işbirliği yaptığı "Ano
Natsu, lchiban Shizukana Umi 1
Bir Deniz Manzarası" geldi.
"Kaynama Noktası " ve "Bir Deniz
Manzarası", görünürde doğuştan
kaybetmeye mahkum kişiler
oldukları halde yılmaz bir azim ve
irade gücüyle kazanan kişiler
hakkındaydı. "Kaynama Noktası",
yerel yakuza çetesiyle mücadele
eden çelimsiz bir otomobil
tamircisi üzerineydi. "Bir Deniz
Manzarası"nın baş karakteri ise,
kendi kendine sö rf yapmasını
öğrenen sağır bir çöpçüydü.
Sonra 1 993'te "Sonatine" geldi.
"Sonatin, piyano çalmayı
öğrenirken çaldığınız türden bir
parçadır Ben yönetmenlik
\'
mesleğirnde o aşamada olduğumu
düşünüyordum, bu yüzden de
bana uygun bir isimmiş gibi geldi."
"Sonatine", acımasız, insanlar
konusunda düş kırıklığına uğramış
ve sonunda intihara meyletmiş
yakuza nişancısı Murakawa'nın
(bizzat "Beat" Takeshi tarafından
oynanmıştı) hayatındaki son
haftayı anlatıyordu. Böylece
yönetmen, kaybetme ustaları
üzerine yaptığı daha önceki
filmlerinin modelini tersine
çevirerek başarılı bir yakuza'yı
anlatmış oldu. "Sonatine"in
ardından Takeshi, seks yapmaya
içi giden, kerameti kendinden
menkul bir playboyun beyhude
banka soygunculuğu girişimleri,
uyuşturucu trafiği ve başka suçlar
nedeniyle bir türlü kız
tavlayamayışını anlatan öyküsü

126 yüzünden "Minna Yatteruka 1 Hiç

Seeerebiliyor musun?" adını
verdiği ilk komedi filmini yaptı.
Aynı yılda, yani 1 994'te, tam "Hiç
Seeerebiliyor musun?"u
bitirdiğinde, Takeshi Kitano az
daha kendini öldürüyordu. 2
Ağustos 1 994 gecesi çok sarhoş
oldu. Kaskını taktı ama
çenesinden bağlamadı,
motosikletine atladı, uyuya kaldı
ve kaza yaptı. Takeshi mucize
kabilinden kurtuldu ama
kafatasında çatiakar ve kırık bir
çeneyle Tokyo Tıp Üniversitesi
Hastanesi'nde yaklaşık dört ay
yoğun bakırnda kaldı. Bilincine
kavuşması on gün aldı ve
doktorlar bir süre beyin
hasarından endişe duydular.
Kazadan sonra Takeshi içkiyi ve
golfu bırakarak resme, okumaya,
bilim ve müzik çalışmalarına daha
fazla vakit ayırdı. "Çevremdeki
insanlar böyle travmatik bir
deneyimden çıktığında daha iyi bir
yaşam sürülebileceğini söylüyor.
Şahsen ben aynı fikirde değilim.
Bir kazaydı, hepsi bu.
Yaşayabildiğim için şunu ya da
bunu yapmam gerektiği
görüşünden nefret ediyorum,
bunu kabul etmiyorum. Zaman
benim için çok değerli. Zaman
yaratmak için bazı şeylerden
kesrnek zorunda kaldım. Golf bir
tam gün alır . . . Okumak, çalışmak,
klavye ile gitar çalmak, yapmak
istediğim her şeyi yapabilmek için
içki ve golfu es geçmek zorunda
kaldım. Yani sağlığıma zararlı
olduğu için falan değil. Bu yüzden
de kazanın bir şeyleri
değiştirdiğini söylemem zor."
Kazadan ve "Hiç Seeerebiliyor
musun?"u tamamladıktan sonra
(bu arada, film gişede çöktü ve
Takeshi daha iyi iş yapmadığı için
hayal kırıklığına uğradı. O sıralar
film yönetme ve senaryo yazma
üzerinde daha fazla yoğunlaşmak
için televizyon çalışmalarından
vazgeçmek ve komedi
kumpanyasını dağıtmaktan söz
ediyordu), Takeshi 1 996'da bir
boks dramı olan "Kids Return 1
Çocuklar Geri Döner"le geri
döndü. "Eğlence dünyası asla geri
dönmeyeceğimi sanıyordu.
Kemiktir ki, geri döndüm. Ancak
kişisel deneyimim, görüşlerimi de
belli biçimlerde değiştirmişti. Bu
sefer haddi aşan bir şey yapmak
istiyordum ama Japon halkı
kazadan sonra aklımı kaçırdım

sanırsa diye de korkuyordum;
onlara yeniden güven vermem
gerekiyordu. Daha önceki
filmierirnde karakterlerin
aradıkları yanıt, ölüm olmuştu;
doğru ölme şeklini arıyorlardı. Bu
filmde, yaşamayı seçen
karakterler bir yanıt
bulamamıştır; yaşamak, bazı
yönlerden, daha zor bir
seçimdir."
"Kids Return" (Filmin orijinalde
I ngilizce olan adı, Takeshi'nin ilk
şiir kitabından alınmıştır) onun
önceki filmlerinden yapısal olarak
farklıdır. Liseden ayrılan çocuklar
üzerinde odaklanan toplumsal
gerçekçi bu dram; öykü, olay ve
karakterle doludur ve tek bir
anlatımsal odak noktasından
kasıtlı olarak kaçınılmıştır. Iki
kahramanın yaptıkları hem
birbiriyle kesişir, hem de başka
yaşamlardan, başka sorunlardan
görünümlerle dengelenir; filmin
muazzam bir yardımcı oyuncu
kadrosu vardır. "Iki ana karakter,
Masaru ve Shinji, okuldan
tanıdığım çocuklar üzerine
yaratılmıştı. Sınıf arkadaşları
Hiroshi, satıcı olarak başlayıp
sonunda taksi şoförü olan çocuk
da o sıralar tanıdığım birine
dayanıyordu. Gittiğim lisede iki
belirgin tip vardı ; sıkı çalışan
seçkinler ile boyuna dersleri asan
ve yakuza olmanın kıyak bir şey
olduğunu düşünen dalgacılar.
Öğretmenler birinci grup
üzerinde büyük baskı kurar ve
ikinci grubu genelde
yoksayarlardı. Film, açıktır ki,
dalgacılar üzerinde odaklanıyor."
Filmde manzai söz düellosu
programları yapan iki çocuk,
besbelli Takeshi'nin gösteri
dünyasına komedyen olarak
girişinin bir yankısıdır. Ancak
Takeshi onların herhangi bir
şekilde kendisini temsil
etmediklerini söylemiştir.
"Çocuklar Geri Döner",
Takeshi'nin Japonya'da gişe
başarısına erişen ilk filmi oldu, ve
böylece onun için bir tür dönüm
noktası oluşturdu
1 997'de Takeshi bir kez daha
yönetmen koltuğuna oturdu. Bu
kez fark, yalnızca filmi
yönetmekle kalmayıp başrolünü
de üstlenmesinden
kaynaklanıyordu. Yönetmen
Takeshi Kitano ile aktör " Beat"
Takeshi arasındaki son işbirliği
dört yıl önce "Sonatine"de

olmuştu. "Hana Bi 1 Havai
Fişekler", yaşamının ertelenmiş
sorunlarını çözen, dostlarından
birinin dul karısına para vermek
ve ölümcül hasta karısı Miyuku'yu
karla kaplı Fuji dağına bir veda
yolculuğuna götürmek için banka
soyan ("Beat" Takeshi'nin
oynadığı) haşin sabık polis Nishi
hakkındaydı. "Bir Japon erkeğinin
kendi sorumluluklarını yerine
getirmeye nasıl çaba harcadığını
göstermek istedim. Nishi'nin
bunu yapış şekli pekala da başka
bir ülkedeki bir erkeğin yapış
şeklinden farklı olabilir. Asl ında
günümüz Japonlarının çoğu da
muhtemelen Nishi'nin davranışını
aşırı romantik ya da duygusal, ya
da en azından demode bulacak.
Ancak onun sorumlulukları
saydığı şeylerin üstesinden geliş
şekli, hiç değilse Edo döneminden
beri Japon toplumunda var olan
bir ideale uygun. Bu ideali,
örneğin Chikamatsu'nun
oyunlarının çoğunda
görebilirsiniz." Bu filmde ana
anlatının geri dönüşlerle ve ara
sıra da ileri gidişlerle yer
değiştirerek ilerlemesiyle, Kitano
kurguculuk yeteneklerini de
büyük ölçüde sergilemiştir ("Bir
Deniz Manzarası"ndan beri bütün
filmlerinin kurgusunu kendisi
yapmıştır). "Havai Fişekler", çok
farklı yetenekleri olan bu sanatçı
için bir diğer dönüm noktası
oluşturdu: Hem çok büyük
övgülerle karşılanarak
yönetmenlik yanının göz önüne
çıkmasını sağladı, hem de
dünyanın her yanındaki film
festivallerinde, Venedik'in Altın
Aslan'ı gibi, seçkin ödüller
kazandı.
"Işleri vahşi bir neşe ve şefkati
birleştiren bir büyüyle doludur.
Fransız hükümeti Takeshi
Kitano'ya, 1 2 Haziran 1 999'da,
Yokohama'daki Fransız Film
Festivali'nde fahri şövalye nişanını
takarken, Fransa'nın Japonya
Büyükelçisi böyle demişti. Yaratıcı
sanatlarda üstün başarı
göstereniere verilmek üzere
yaratılan bu Fransız nişanı, son
filmi "Kikujiro No Natsu 1
Kikujiro'nun Yazı" Cannes'da
yarışmaya katıldıktan iki hafta
sonra Kitano'ya verilmişti.
Karakter onun üzerine kurulu
olmasa da, adını babasından alan
sekizinci filmi için Kitano başka
bir yenilik daha yapmıştı. Bir tür
yol filmi olan bu yapıtının
..

127 merkezinde dokuz yaşındaki
Masao adlı somurtkan çocuk ile
annesini arayışında ona eşlik eden
küstah, patırtıcı, oportünist, orta
yaşlı serseri Kikujiro (Kitano'nun
ta kendisi) var. Ikisi, yolculukları
sırasında, kaçınılmaz olarak
sandıklarından çok daha fazla
ortak noktaları olduğunu
keşfediyorlar. Batıl ı seyirciler
"Kikujiro"nun hiç de karakteristik
olmayan yumuşak yapısı
karşısında şaşırabilyorlar, ama bu
yönetmenin bilinçli olarak yaptığı
bir şey değil. "'Kikujiro'da hiç
şiddet yok. Bu sadece yazdığım
özgün senaryoda şiddet
olmamasından kaynaklanıyor.
Ama sanırım karakterlerin
duygusal kopukluğu, daha önceki
filmlerdeki karakterleriminkiyle
hemen hemen aynı. Temelde
"Kikujiro"daki karakterlerin
zihniyetinin, daha önceki
karakterlerirole çok ortak yanı
olabilir. Bu filmin müsvedde
senaryosu uzun bir süre ortada
dolaştı. O vakte kadar yaptığım
filmler arasında şiddet içerenler
elbette içermeyenlerden sayıca
daha fazlaydı. Ama o sıralarda
bile, şiddete yer vermeyen birçok
senaryo yazmıştım. "Havai
Fişekler"den sonra, neden artık
farklı türde bir film yapmarnın
vakti gelmiş olmasın diye
düşündü m."
Kitano, 1 999 yazında bir Nagisa
Oshima filminde daha oynadı ve
"Goiiatto 1 Yasak"ta bir samurayı
canlandırdı. Bunun ardından Japon
Kültür Tasarımı Büyük Ödülü'nü
Japon Kültürel Tasarım
Forumu'ndan UCDF) aldı. JCDF
Başkanı Kisho Kurokawa, "Bu"
dedi, "Japon televizyon mizahında
devrim yaratan ve Japon filmlerini
dünyanın gözünde gençleştiren
birinin layık olduğu bir ödül."
Kitano'nun bir sonraki konulu
uzun metrajlı filminin (geçici adı
"Brothers 1 Biraderler) mekan
çalışmaları Kasım 1 999'da başladı,
çekimleri Ocak ve Şubat 2000'de
ABD'de gerçekleştirildi, Mayıs'ta
da kurgusunun tamamlanması
bekleniyor.
Kitano'nun filmlerinin öyküsü bir
kartpostalın arkasına rahatlıkla
sığar. Kitano filmini Kitano filmi
yapan şey, bu tür olay
örgüsünden çok, üsiGptur. Kitano
fikirlerini iletmek için konuşmasız
oyunculuğu ve görüntüleri tercih
ettiği için, filmlerinin hiçbiri

ağı rlıklı olarak diyaloğa dayalı
değildir. Karakterleri daima az
konuşur, duygularını yüzlerinden
belli etmezler; aksiyonları (ki,
kurgu marifetiyle asgariye
indirilmiş olup uzun plan uzak
çekimlerle gösterilirler)
olağandır, tekrarlanıp dururlar ve
çoğu kez dramatik anlardan
yoksun bırakılmışlardır. Ancak bu
ritmik sıradanlık içinde aniden
ortaya çıkan gaddar ve
beklenmedik şiddet patlamaları,
seyirciyi şaşırtıp koltuklarının
ucunda tutan, ama o ifadesiz
yüzlü karakteriere pek gündelik
gelen bir vahşet vardır. Bir
yönetmen olarak Kitano'nun
çalışma şekli hayli gözalıcıdır,
tahmin edilmezlik özelliğine
sahiptir; mekandayken bir kapris
uğruna senaryoyu değiştirerek
çoğu kez oyuncularının ve teknik
ekibinin kafasını karıştırır. Ancak
belirgin bir film yönetme stiline
sahiptir: filmleri herbiri 20 ila 30
sahne içeren "dört bölüm"den
oluşur. Şiddet bölümleri ile
suskun, düşünsel bölümlerin
üstüste binmesi seyircilerinin
kafasını karıştırmış ve Japonya'da
filmleri üzerine farklı kutuplarda
eleştiriler yazıl masına neden
olmuştur. Kimileri Kitano'ya ucuz
şiddetten fazlasıyla hoşlanan biri
yaftasını takarken, kimileri de
onu saf sinema sanatının
yoğunlaşmış dilini efsanevi
Kurosawa ile denk, hatta belki de
onu aşan ölçüde kullandığı için
över.

• 'Tm !ike a sponge, crying co ger
in as much i nformation and
experience as possible. When I
squeeze that, in form of a film or
whatever, sametimes shit may
come out, bur rhat's my rational for
doing so much ." - Takeshi Kirano
"Beat" Takeshi K itano is widely
considered co be Japan's faremost
media personality. In addition co
his work i n the film i ndustry as
accor-writer-edicor-director, he is
an active newspaper columnist, an
aurhor and poet, and a ubiquitous
presence on Japanese television
where he can be seen in up co eight
prime time shows per week. He has
won more than two dozen best
program awards in 23 years,
written more than 70 books,
seliing more than 1 00,000 copies
each, as well as regular columns for
magazines, many of them
illustrated with his own paintings
and drawings. He sings and plays
keyboards, and has released 24 CD
si ngles and albums so far.
Takeshi Kirana was born on 1 8
January 1 947 and he was the last of
four offspring born co a working
class couple in downcown Tokyo.
He was doted on by his parents and
grandmother, who called him
Prince Takeshi. His father,
Kikuj i ro, was a loveable, thirsty
craftsman, in lacquer and paint.
Takesh i deseribes his relationship
to his father: " I almost never talked
to my father. When we brothers
heard his footsteps, we ran away

"Benim için sinema esasen
sessizdir. Diyalogsuz ya da
müziksiz filmleri severim. Izleyici
ihtiyaç duyduğu her şeyi
görüntülerden alabilmelidir.
Hiçbir şeyin diyaloglada
açıklanmasına gerek kalmamalıdır.
Elbette karakterlerimi yazarken
onların içine girmeye çalışıyorum
ve yüz ifadeleri ile davranışlarının
neyi ifade etmesi gerektiğini
biliyorum. Filmde benim oynayıp
oynarnarnam tayin edici değil.
Benim için rol varsa oynarım,
çünkü bir aktör sıfatıyla
yönetmen olarak ne istediğimi
bilirim. Ama eğer öyküden bana
rol çıkmıyorsa, kameranın
arkasında kalırım. Hepsi sonunda
gelip, seyircinin hayalgücünü nasıl
uyarmak istediğimde
düğümleniyor. Benim
seyircilerimden çok büyük
beklentilerim var." Takeshi Kitano

and h ide. I suspect that he was a
member of the yakuza. But to
provide his family he was forced to
work as a housepaincer." His
morher, Saki, was a woman with a
fierce drive to keep her family
afloat and her kids i n school. Even
rhough it meant doing piece-work
day and night in their home.
During Takeshi's youth the Kitano
household had known very hard
t i mes, but was far from destitute.
"My family didn't allow me or my
brothers co see films or read comics
or novels. In that post-war period
the whole emphasis was on
economic growth. Films were out.
That's why I srudied engineering' I
never real ly knew the worlds of
movies and Manga existed until I
reached college".
At junior school, Takeshi was adept
at swimming, softball and baseball
and a gifted mimic, always making
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his classmares laugh. Despire

comedy, by commenring that he'd

serious novels. "My publ isher calls

spending more time on baseball

be grear playing a criminal.

me a 'permanenr anarchisr', bur I

and in the boxing gym than on his

Takeshi followed Oshima's advice,

worry about living up ro a label

high school studies, he made i r ro

and rook the role as a psycho killer

!ike that. Won'r I sofren? Aren'r I

the mechanical engineering

i n a TV serial that became a big

doomed ro disappoinr audience

department of Mei j i University i n

hir. Takeshi conrinued ro acr i n TV

expecrarions? B ur one of rhe

1 96 5 . Once there, however, he

dramas, and exrended his range by

reasons I became a comedian in che

spenr most of his rime working as a

hesring ralk shows and by writing

fırsr place is that comedians can say

coffee shop wairer in Shinjuku ,

humorous shorr srories. He d id rhis

things that are very harsh or very

Tokyo, for 60 cenrs an hour and, ro

on rhe side wirh "The Two Bears",

close ro rhe bone, and be allowed ro

rhe shock of his morher, he

before the acr broke up in the early

say them. In ]apan, that' s a unique

dropped out in his third year. "My

80's. Takeshi then began acring in

posirion. Even rhough I've

dream was to work for Honda. Bur

movies, and made his debur i n

expressed whar are probably
minoriry poinrs of view and said

i t was the Iate 60's, rhere was a big

Ikuo Sekimoro's, "Danpu

srudenr movemenr, which came

Wararidori" from 1 98 1 . In this

rhings rhat may not be socially

over from France, and people who

movie, Takeshi plays a peliceman

accepred, I have somehow been

srudied philosophy, Marx and

who rosses off a !or of gags. The

accepted by che Japanese public".

Lenin had a higher status. I fe lt if I

movie didn't become a success.

Takeshi acts in movies for orher

could join rhem, I could meer more

"The problem rhen", Takeshi says,

directors as well. He srarred

girls, so I cur classes . . . Evenrually I

"was that the people srarred ro

alongside Keanu Reeves and Do! ph

dropped our". Then, he worked as a

laugh, because they thought I was

Lundgren in Robert Longo's

department srore sales agenr, Ginza

rhe comedian "Bear" Takeshi . The

science-fıcrion ep i c "] ohnny

hosress bar wairer, cab driver and

fırsr role people rook me seriously

Mnemonic" from 1 99 5 . He also

consrrucrion worker. He did not

in was, "Merry Chrisrmas, Mr.

starred as the one-eyed gay hit man

lasr long i n any of rhese jobs

Lawrence" wirh Mr. Oshima. That

Kyoya, i n Takashi Ishii's "Gonin"

because he simply ignored the

made rhe Japanese people realize

( 1 995), and i n che adapeation of his

rules; for example, he drank while

c har I could acr as well " . Takeshi

own novel , "Many Happy Rerurns"

on duty as a cab driver.

conrinued acring in movies, and (as

( 1 993), which was a sarire on

he menrioned before) won

Japanese religious culrs, direcred

His life reached a turning poinr

international arrenrion, for the fırsr

by his former assistant Toshihiro

when i n 1 97 2 he got an elevaror

rime, in Nagisa Oshima's "Merry

Te nma.

operater job ar the old srriprease

Chrisrmas, Mr. Lawrence" ( 1 983).

rhearre, France-za, where he

This movie, Oshima's fırsr in

In 1 989 Takeshi Ki rano added

became fascinared by rhe

English, was a srrange, haunring

anorher facer ro his career - serious

comedians who acred as warm-up.

drama ser i n a Japanese POW

film director, and did his

He volunteered ro become a

camp, and Takeshi plays a typical

direcrorial debur wirh the yakuza
ehriller "Sono Oroku Kyobo Ni

disciple of the France-za's chief

Japanese solider - Sgt. Hara,

comic Senzaburo Fukam i ,

obedienr, brural and senrimemal

Tsuki 1 Violenr Cop". "Making

underwenr basic comedic train i ng

when drunk - wirh a mixrure of

fılms is very differenr from doing

and began sharing nightclub srages

bruraliry and parhos, a

comedy. When I do comedy, I

with che srrippers. From the very

characrerization he would repear in

wanr immediare laughrer; I ' m not

fırsr day he appeared on srage,

his larer self-direcred efforts.

trying ro give the audience a deep
experience. But I wanr my fılms ro

Takeshi ignored rradirional rules 

be somerhing people can sink their

and common sense. The same year

Since rhen, Takeshi has mainrai ned

he mer Kiyoshi Kaneko, and they

an incredibly prolifıc and d iverse

reerh inro". Takeshi was originally

formed a manzai, a cross-ralk duo

career, and has become Japan's

only ro srar i n "Violenr Cop", bur

under rhe name "The Two Bears".

foremosr Media personali ey. He

when che director, Kinji Fukasaku,

(His popular nickname "Beat"

srars i n eighr regular network TV

d ropped our, rhe producers asked

Takeshi, which he by the way stili

programs - fıve i n prime-rime slors

Takeshi if he would be inceresred

uses when he is acring i n movies,

- each week, appears i n

in directing the movie "I said yes",

comes from this rime, as one of the

commercials a n d publishes

Takeshi explains. "The problem

half of rhe comedy duo.) "The Two

columns in several magazines and

was that I had never direcred and I

Bears" were che "alrernarive

newspapers. lt is anybody's guess if

had never studied directing, even

comedians" of their day. Especially

he knew in his early days that his

rhough I had warched a few fılms

popular wirh srudenrs and the

srage name "Bear" would

i n my rime. There was a crew who

younger generarion for rheir hyper

conrrad icr whar became his

had been in che indusrry for a long

rapid, risque and i rreverenr

rrademark: bombarding audiences

rime and who had studied che usual

rourines. In 1 974 a TV producer

on stage and relevision wirh off

merhods, which were based on the

saw rhem perform, and rwo years

bear gags full of swear words. He

Wesrern influence - moving the
camera, gerring d ifferenr camera

larer they caprured top comic

was and stili is known for raw jokes

honors on NHK, Japan's largest

which srrain or even break Japan's

angles. The problem wirh moving

TV network.

broadcasring code of erhics on

the camera in ]apan, though, is

discrimi narion againsr the elderly,

that when you move ir, you always

Director Nagisa Oshima ("Empire

women, erhnic m i noriries, the ugly

ger somerhing you don't wanr in

of the Senses" , "Merry Chrisrmas,

and the poor. Takeshi also painrs

che frame. So I had ro fıghr wirh

Mr. Lawrence", ere) was che fırsr

wirry and accomplished carroon

my sraff ro ger rhese shors w ith

who sreered Takeshi away from

sryle picrures, wrires poerry and

very l i rrle movemenr. Afrer the
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l
mavi e came out, peop e said I
didn't know how ro make fılms",

wearing a heirnet with its chi nsrrap

earlier movies. A social realisr

un fastene d , fell asl eep and crashed.

drama focusing on high school

With this fi lm Kitano would

Takeshi m i raculously survived but

drop-outs, it's crammed wirh srory,

i nrroduce his Jean directorial sryle,

spenr almost four months i n

incidem and c haracter, and

puncruated by long, static takes,

isolarian in Tokyo Medical College

deliberately avoids any single
narrative focus. The activities of the

minimal d ialogue, and stark

Hospiral, suffering from scull

compositions, He would alsa

fractures and a broken jaw. I t cook

two proragonists are not only cross

develop what has become the

ten days before he recovered

cut but alsa counterpoinred with

archetype Kitano persona, the

consciousness, and for a while rhe

many glimpses of other lives, other

racirurn but oddly likable antihero

doctors couldn't rule out brain

problems; rhere is a huge

who is jusr as likely to speak with

darnage. After the accidenr,

supporting casr. "The two central

his fısts as with his voice.

Takeshi gave up drinking and golf

characters, Masaru and Shin j i , are

in order ro devote more time ro

based on boys I knew at school.

After "Violent Cop", Takesh i made

painting, read ing, studying science

Their classmate, Hiroshi , rhe kid

"San tai Yon x ] ujatsu 1 Boiling

and music. " People around me say

who starts out as a salesrnan and

Poinr" ( 1 990), a fantasy set on

that having come through such a

ends up as a raxi driver, is alsa

Oki nawa one October, in which an

craumatic experience, you can live a

based on sameone I knew at that

amareur baseball team fıghrs

berrer life. Personally, I don't think

time. There were two distinct types

gangsrers. This rime he wrote the

so. I t was j ust an accident. I hare

in the high school I wenr to; rhe

script himself, and co-edited it

the notian that because I was able

elite, the ones who srudied hard,
and the dropouts, who cur dasses

with Toshio Taniguchi. In 1 9 9 1

ro live, I should do this or do that,

came "Ana Natsu, Ichi ban

I don't accept that. Time is very

all the rime and thought it would

Shizukana Umi 1 A Scene ar the

valuable ro me. In order to make

be cool to become yakuza. The

Sea", which became the fırsr fearure

rime; I had ro cut back. Golf rake's

teachers pressured rhe fırsr group

Takesh i collaborated with

a day . . . In order ro read, ro study,

intensely and generally ignored the

composer Joe Hisaishi. "Boiling

ro play the keyboards, rhe guitar,

second . The film, obviously,

Point" and "A Scene at the Sea"

do all the thing's I wanted ro do, I

focuses on the drop-ours" . The rwo

were about apparent losers winning

had to omit drinking and golf. So

boys seen performing manzai cross

through by sheer persistence and

ir's not because it's bad for my

ralk routines in the movie

force of will. "Boiling Point" was

health or anything. So it' s hard for

obviously echo ro Takeshi's own

about a weedy garage mechanic

me ro say it was the accidenr that

entry inro show business as a

taking on a local yakuza gang. And

changed things."

comedian. But Takeshi has said

Mrer the accident, and "Gerring

any way. "Kids Return" became the

collector that was reaching himself

Any)" (which by the way became a

fırst of Takeshi's movies ro do well

to su rf. Then in 1 993 came

flop at the box-office and Takeshi

at the box office in ]apan, making

"Sonatine". "A sonacine is the kind

was very disappointed that it

it something !ike a brealethrough

of piece you play when you're

hadn'r worked out better. He spoke

for Takeshi.

that they don't represent him, in

in "A Scene at the Sea" the main
character was a deaf garbage

learning ro play piano. I fıgured I

ar that rime about giving up most

was about that stage in my

of his television work and

I n 1 997 , Takeshi rerurned once

directing career, so it seemed !ike

disbanding his "stable" of

again ro the director seat. The
difference this time was that he

an appropriate ri de". "Sonatine"

comedians so that he could

charted the last week in the life of

concenrrate on directing movies

would not only direct the film, but

the brutal, disillusioned and

and writing), Takeshi rerurned i n

alsa rake the lead role. Last

ultimarely suicidal yakuza hit-man

1 996, with the boxing drama

collaborarion berween director

M urakawa (played by "Beat"

"Kids Return". "The enrertainment

Takeshi Kirana and actor "Bear"
Takeshi was four years ago, wirh

Takeshi himself). This reversed the

community thoughr I would never

partern from his previous movies,

return. Funny thing is, I have

"Sonatine". " Hana-Bi 1 Fireworks",

that were about big losers, ro a

rerurned . My personal experience,

was about a rough ex-cop, Nisbi
(played by "Bear" Takeshi) rying

movie about a successful yakuza.

however, has changed my views i n

Mter "Sonatine", Takesh i made his

certain ways. This time I wanted ro

up rhe loose ends of his life, robing

fırsr comedy fearure which he

do somerhing ourrageous, but I was

a bank ro fund the w i dow of one of
his friends and taking his

named "Minna Yarreruka 1 Gerring

afraid the Japanese public would

Any ?", due ro the story of the

think I had gone crazy afrer the

rerminally ili wife Miyuku on a

movie in which a self-styled

accidenr, I had ro reassure them. I n

farewell journey ro the snow

playboy, who craves for the "dirry

m y previous movies, death has been

covered mountain, Fuj i . "I wanted

deed ", keeps fai ling to pick up

the answer for the characters; they

to show how a Japanese man tries

girlfriends via abortive efforts at

were looking for the right way to

to handie his own responsibiliries.

bank robbery, drug rrafficking and

die. In this film, alrhough they

The way Nishi does this may well

other ctimes.

choose ro live, the characrers

be differenr from the way a man in

The same year, 1 994, when he j usr

haven'r found an answer; living is

anather counrry would do it.

in same ways the harder choice".

Acrually, many presem-day

fınished working on "Gerting

Japanese will very possibly see

Any ?", Takeshi Kitano almosr

"Kids Return" (the ri de, in English

Nishi's behavior overly romantic or

killed himself. On the nighr

on the prim, borrowed from

senrimenral, or ar leasr rather out

August the 2nd 1 994, Takeshi gor

Takeshi's fırsr book of poems) is

of dare. But the way he discharges

very drunk. He gor on his moped,

d i fferenr i n srructure from his

whar he undersrands ro be his
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responsibiliries conforms with an

violence. After " Hana-bi", I just

"For me, film is a essenrially silenr.

ideal, which existed i n Japanese

rhought it might be as good a time

I !ike films w irhour d ialogue or

sociery at least since the Edo

as any ro make a differenr kind of

music. The audience should be able

period. You can see this ideal i n

film."

ro ger all it needs from images

plays, for example". Here, Ki tano's

In the summer of 1 999, Ki rana

explained through dialogue.

gifrs as an ediror (he has edired all

made anather Nagisa Osbima

Obviously I try to ger inside my

his films si nce "A Scene at the Sea")

movie, "Goiiatto 1 Forbidden", in

characters when I write rhem, and I

were seen ro great effecr, witb the

which he played a samurai. He

know what rheir facial expressions

main narrative progression

rhen received the 1 999 Japanese

and behavior should be expressing.
Whether I appear i n the film

alone. Norhing should need ro be

acrion i n many o f Chikamarsu's

alternaring wirh flashbacks and

Culrural Design Grand Prix from

occasional flash forwards. " Hana

the )apan Culrural Design Forum

myself is not the primary

B i " was che real big breakrhrough

GCDF). "This is due recognition",

considerarion. If rhere is a role for

for this mulri-ralenred arrisr, which

has said JCDF presidenr Kisho

me I'll rake, because as an acror I

brought him the grearesr acclaim

Kurokawa, "for the man who has

know what I wanr as a direcror.

and exposure of his directarial

revolutionized Japanese television

Bur if che srory doesn't offer me a

career, winning many fine prizes at

humor and rejuvenared Japanese

role, then I sray behind the camera.

Film Fesrivals, such as the Golden

movies in the eyes of the world . "

Ir all comes down ro the way I

Lion i n Venice, all over che globe.

The Japanese locarion work for

wanr ro srimulate the audience's

Kitano's nexr fearure, renratively

imagination. I have very high

"His works are "imbued with a

enritled " B rothers", srarred i n

expectations of my audience. " -

charm that i ncorporates both brutal

November 1 999, with shooring i n

Takeshi Kirana

joy and kindness." So said France's

the U S conri nued i n January and

Arnbassadar ro )apan, as the French

February, 2000, and its complerion

governmenr bestawed Takeshi

is expecred in May.

Kirana with the honorary title of
Chevalier at the French Film

The srory of Ki rano's movies, can

Festival i n Yokalıama on June 1 2,

be surnmarized on a posrcard.

1 999. The French medal, created ro

What makes a Kitano film is less

decorate those who excel i n creative

this ki nd of plot than che sryle.

ares, was given ro Kirana rwo weeks

None of his movies has relied

after his laresr film, "Kikujiro No

heavily on d ialogue, with Ki rana

Narsu 1 Kikujiro", had been in

preferring silenr acring and

comperirion ar Cannes. For his

i magery ro convey his ideas. His

eighth film - named after his father,

characrers are always laconic and

although the characrer is not based

poker-faced; their actions -trimmed

on him - Kitano has embarked on

ro a minimum by the ediring and

anather departure. lt's a road movie

shown in long rake long shors - are

of sorrs, centering on a sullen, n ine

repetitious and mundane, ofren

year-old boy, Masao, and the brash,

srripped of the most dramaric

loud, opportunisric middle-aged

momenrs. Yet in this rhyrhmic

bum Kikujiro (Kirano himself) who

banaliry, there are eruptions of

accompanies the boy on his quest.

brural and unexpecred violence,

I nevitably, over the course of their

savagery which is surprising ro the

journey, the rwo find out that they

audience - but utterly

have rather more in comman than

commonplace ro the expressionless

they expecred. Wesrern viewers may

characters, and keeps them on the

be surprised at che

edge of rheir seats. Kirano's modus

uncharacrerisricall y gen tle narure of

operandi as a d i recror is quire

"Kikujiro", bur this wasn'r a

flamboyanr and unpredictable; he

conscious move on the direcror's

will change the script on a whim

part. "There's no violence i n

while out on locarion, ofren

"Kikujiro". That's simply because i t

confusing his casr and crew. He

was not i n the script I originally

does, however, have a ser sryle of

wrote. But I think the emorional

directing a film: in four 'chapters',

detachmenr of the characrers is

each comprising 20 ro 3 0 scenes.

almosr the same as that in my earlier

The j uxraposirion of violence and

films. Basically, the menraliry of the

mute, reflecrive passages had

characrers in "Kikujiro" rnight have

confused specrarors and resulred i n

a lot in comman with my earlier

polarized reviews o f his movies i n

characrers. The rough script of this

)apan. Same labeled Kirana as

film had been araund for quite same

being roo fond of cheap violence,

time. Out of the films that I have

while orhers praised him for

made so far, there certainly have

employing the heightened

been more films with violence rhan

language of pure c inemaric art,

without. But even during that time,

next ro or even surpassing the

I have written many seripts wirhour

legendary Kurosawa.

Filmleri
Filmography
1 989 Sono Otokıt Kyobo Ni Tsuki
Vahşi Polis
1 99 0 Smı tai Yon x jujatm
Kaynama Noktası
1 9 9 1 Ano Natsu, lchiban
Shizukmıa U mi
Bir Deniz Manzarası
1 993 Sonaline
1 995 Mimıa Yatter·uka
Hiç Seeerebiliyor musun?
1 996 Kids Return
Çocuklar Geri Döner
1 997 Hana-Bi Havai Fişekler
1 999 Kikıtjiro No Natm
Kikujiro'nun Yazı
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ANO NATSU, ICHIBAN SHIZUKANA UMI
A SCENE AT THE SEA
• Doğuştan sağır olan Shigeru
yarı zamanl ı olarak çöp toplama
işinde çalışmaktadır. Kız arkadaşı
Takako da sağırdır. Bir gün

Shigeru her gün geçtiği yol
üzerindeki bir çöp yığını içinde bir
sörf tahtası bulur. Bu, onun sörf
dünyasıyla tanışması olur. Shigeru
ilk denemelerinde dalgayı
yakalayamaz. Yöre sakinleri ilk kez
sö rf yapan Shigeru'yla dalga
geçerlerken Takako da onları
izler. Çevrelerindeki insanlara
aldırış etmeyen Shigeru ile
Takako her gün sahile gitmeyi
sürdürürler. Shigeru'nun
kararlılığından etkilenen bir sörf
dükkanı sahibi Shigeru'ya bir sörf
giysisi ile bir yarışmaya katılım
formu verir. Takako zor
antrenmanları sırasında
Shigeru'yu yüreklendirir. Ironik
bir biçimde, Shigeru yarış
sırasında yapılan anonsu duymadığı
için yarışmadan diskalifıye edilir.
Cesaretini yitirmeyen Shigeru'nun
sörf sevgisi tüm çevresini etkiler.
Yöre halkına uyum göstermeyi,
hatta ikinci yarışı iyi bir neticeyle
bitirmeyi bile başarır. Sonunda
yaz sona erer ve Shigeru ile
Takako'nun arasında soğuk
rüzgarlar esmeye başlar . . .

edilmesi gerekmeyen, belli
belirsiz mimiklerle ve nüanslarla
dile getirilebilen bir olgudur.
Neredeyse tüm film boyunca
izleyicilerin oyuncuların
sessizliğiyle başbaşa bırakılması
özellikle fılmin sonuna dramatik
bir güç katan bir unsurdur.

around him. He is able ro fır in
wirh the local crowd and even
fınish respecrably ar the second
conresr. Summer comes ro an end
and rhe cold wind seans ro blow
berween Shigeru and Takako . . .
An early l i rtle-seen work by one of
the fınesr directors working roday,

BIR DENIZ MANZARASI,
günümüzün Takeshi Kitano'nun
ilk dönemlerinde çektiği, çok
büyük izleyici kitlesine ulaşmamış
bir filmdir ve si nemada
görüntünün ne denli güçlü
olabileceğinin bir göstergesidir.
Kırık bir sörf tahtası bulan ve
yerel sörf şampiyonasında birinci
olma hayali kuran sağır ve dilsiz
bir çöpçü gencin öyküsünün
ardında, trajik ve dokunaklı bir aşk
öyküsü yatar. Öyküsünü mizahla
anlatan ve insanların zayıflıkianna
(hatta zalimliklerine) keskin bir
bakış açısıyla yaklaşan Kitano'nun
lirik bir sadelikle çerçevelediği ve
kurguladığı görüntüler
beyazperdeyi zerafetle kaplar.
Öykü imgeler ve sesler aracılığıyla
yansıtıldığından konuyu daha fazla
ineeleyemeye aslında gerek
yoktur. Görülmektedir ki aşk,
mutlaka sözel olarak ifade

• Born wirh a hearing impaümenr,

Takeshi Ki rano's A SCENE AT

Shigeru is a part rimer working for

THE SEA is a poignanr reminder

rhe saniration service. His girlfriend

of rhe power of i mages. Playing out

Takako has rhe same condirion as

rhe srory of a deaf-mure garbage

well. On his usual pickup roure,

man, who discovers a broken

Shigeru fınds a broken surfboard i n

surfboard and d reams of w inning

a pile o f garbage. His i neroduction

the local surfıng championships,

ro the world of surfıng . . . Shigeru

whar lays under is a rragic and

fai ls in his arrempr ro carch a wave.

moving love srory. Told with

Takako looks on as the Joeals heckle

humor and a sharp eye for human

the fırsr rime surfer. Unhi ndered

frailries (and even cruelries),

by the world around them, Shigeru

Kitano frames and edi ts wirh a

and Takako commure ro the beach

lyrical simpliciry that frankly

every day. Impressed by Shigeru's

graces rhe screen. The plor doesn't

dererminarion, owner of a surf shop

bear further examination, for much

hands Shigeru a wet suir and an

of Ki rano's srory is rold simply

enrry form ro a conresr. Takako

through sighr and sound. Love, it

encourages Shigeru through his

seems, is nor necessarily a verbal

diffıculr pracrice sessions. Ironically,

emorion, but one of nods and

Shigeru is disqualifıed from the

nuances. For much of the film, the

comesr for missing rhe

audience is engulfed in the sitence

announcemenr. Not ro be

of the players, a ruse that proves

d iscouraged, Shigeru's love for

dramarically powerful in the

surfıng consumes everything

denouemenr.

Yönetmen Director: Takeshi
Kitano Senaryo Screen play:
Takeshi Kitano Görüntü Yön.
Cinematography: Katsumi
Yanagishima Kurgu Editing:
Takeshi Kitano Müzik Music:joe
Hisaishi Oyuncular Cast: Kurodo

Maki, Hiroko Oshima, Sabu
Kaıuahara, Susumu Terajima
Yapımcı Producer: Masayuki Mori
Yapım Production Co.: Office
Kitano, 5-4- 1 4 Akasaka, Minatoku,
107 0052 Tokyo, JAPAN; Phone: 81
3 35 88 8 1 2 1 ; Fax: 81 3 35 89 06
67. Totsu Co. Dünya Hakları
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H iÇ BECEREBi LiYOR M USUN?

MINNA YATTER UKAI
GETIING ANY ?
• Asao çok fazla televizyon

izleyen cinsel açıdan sorunlu,
garip bir oğlandır. Alacakaranlığın
çökmesinden sabah şafak sökene
kadar tek düşündüğü şey cinsel
konulardır. Televizyon da gördüğü
şekilde bir cinsel yaşam istediği
için fantezilerine ve televizyonda
gördüklerine dayanan bir dizi
deneyime girişir. Bir adamın üstü
açık arabasında çok güzel ve
erdemli bir kadınla seviştiğini
gördükten sonra, Asao güzel
kadınların arabası olan
erkeklerden hoşlandıklarına karar
verir. En büyük derdi para olduğu
için, çok küçük bir araba satın
alır. Bir kız ayarlayacağından emin
bir şekilde, yeni edindiği
"makinası"yla kız tavlama
turlarına başlar. Ancak
beklentisinin tersine, hep geri
çevrilir. Planları suya düşse de
hayal gücü çalışmayı sürdürür.
Kendini bir uçağın "fırst
class"ında hostesle sevişirken
hayal eder ve bir yolculuğa
çıkmaya karar verir. Bilete parası
yetmeyince, banka soymaya karar
verir; ancak önce bir silah
edinmesi gerekmektedir . . . Her
denemesinde başarısız olan
Asao'ya amacına ulaşmak için yeni
bir ilham gelir. Ünlü bir aktör
olacaktır ve kadınlar onunla
birlikte olmaya can atacaklardır.
Seçmelere katılır ve bir fılmde
ufak bir rol alır. Rolünün
kısalığından duyduğu
memnuniyetsizlik yüzünden, rolü
olmayan sahnelerde de
görünmeye çalışır ve çevresinden
tepki görür. Içinde Asao'nun da
parmağı olan tuhaf bir kaza
sonucunda baş aktör hastalanır ve
yerini Asao alır. Asao hayatının
şansını eline geçirmiştir; ancak
bunu da yüzüne gözüne
bulaştırır . . .

he rhinks about is doing the di rry

and gets no respect. By a freak

deed . He wants to have the kind of

accident (which Asao is a part of)

sex he sees on celevision and so

the lead actor falls i l l and is

begins a series of schemes based on

replaced by Asao. Asao is blessed

his fantasies and those on che tube.

with a chance of a life rime but he

After he sees a man doing ir with a

screws this up too . . .

gorgeous, righteous woman in his
super slick convertible, Asao is

provides che focus of this comedy

a man with a car. Since his biggest

that will see Kitano fans rejoicing.

concern is money, he drives away
from che dealer with a super tiny
au to. Confıdent i n gening together
with a gir!, he cruise for chicks i n
h i s newly acquired "machine." Far
from his expeccacions, he is turned
down left and right. His plan fails
but his imagination goes to work
again. He imagines himself making
it with a flight attendant in fırst
class and so decides to go on a trip.
Lacking money, he decides to rob a
bank, bu c fırst he needs a gun . . .
Having failed i n everything, poor
Asao comes up with another

Düşlenen cinselliği doyasıya
yaşama arzusu, Kitano severlerin
çok keyif alacakları bu komedinin
odak noktasını oluşturuyor.

The art of gereing great sex

convinced that beauriful ladies love

inspiration to meer his goal . By
becoming a famous actor, women
will be begging to have sex with
him. He goes to an audition and
lands a part i n a movie. Unhappy

• Asao is a sexually frustrated

with the minor part, Asao attempts

nerd who watches too much

to escablish himselfon the screen

television. From dusk to dawn, all

by popping up in unwanted places
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Müzik Music: Hidehiko Koike
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Masayuki Mori Yapı m Production
Co.: Office Kitano, 5-4-I4 Akasaka,
Minatoku, 107 0052 Tokyo,}APAN;
Phone: BI 3 35 BB BI 2 I ; Fax: BI 3
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KIDS RETURN

• Shinji uzun zamandan beri ilk
kez bir tanıdığa rastlamıştır; bu lise
yılları boyunca birlikte gezip
tozduğu sınıf arkadaşı Masaru'dur.
Eski günlerde, daha güçlü olan
Masaru ile sürekli dostunun ardına
gizlenen Shinji ikinci sınıf
okullarında derslerine çalışacakları
yerde haraca bağladıkları sınıf
arkadaşlarının harçlıkianna el
koyan iki küçük serseriydi. Iki
arkadaş bir işe yaramamayı adeta
sanat haline getirmişlerdi. Başka
sınıfiara girip herkese hakaret
ederek dersleri engelliyorlar,
bisikletleriyle oyun alanının
çevresinde turluyorlar, günün geri
kalanını en gözde "cafe"lerinde
geçirebilmek için korumalarına
aldıkları öğrencilerden güvence
parası topluyorlardı. Bir gece
Masaru ile Shinji daha önce zorla
paralarını aldıkları bir grup öğrenci
tarafından çağrılırlar. Buluşma
yerine geldiklerinde karşıianna ince
yapılı genç bir adam çıkar ve
birdenbire Masaru'ya öyle güçlü bir
yumruk atar ki, Masaru nakavt olur.
Bu olaydan sonra Masaru civardaki
bir boks klubüne giderek boks
öğrenmeye başlar. Bir gün yanında
Shinji'yi de götürür ve onun bu
konuda kendisinden çok daha
yetenekli olduğunu keşfeder. Bunun
üzerine Masaru bokstan vazgeçer
ve bir yakuza çetesine katılır . . .

Takeshi Kitano, 1 994'te ölümden
döndüğü korkunç bir motosiklet
kazasından sonra ÇOCUKLAR
GERI DÖNER filmiyle yönetmenlik
koltuğuna yeniden oturmuş ve
izleyicilerinin karşısına daha önceki
filmlerinde betimlediği dünyadan
çok daha gerçekçi, acımasız bir
dünya çıkarmıştı. Bu etkileyici film
boyunca, iki Japon genci erkekliğe
geçiş süreçlerinde gülünç ve acıklı
dersler alırlar. ÇOCUKLAR GERI
DÖNER, film boyunca yer alan Beat
Takeshi tarzı şakalarla vurgulanan,
arkadaşlık ve özgürlük gibi yaşamın
basit keyiflerine adanmış bir övgü
olarak değerlendirilebilir. Kitano,
ayrıca filmde, öykünün aniaşılmasını
zorlaştırmadan, bazı karakterlerin,
özellikle de ana karakterlerden biri
olan Shinji'nin uzun bir süre
boyunca susmasını sağlamayı
başarmıştır. Genel olarak bu film,

çocukların bir an önce başanya
ulaşmak amacıyla çalışmaya
başlamaları gerektiği fikrini
benimser görünmekten kaçınır.

this Masaru join the local boxing
gym to learn the trade together, and
one day he drags Shinji wirh him ro
the boxing gym, only to discover
that Shinji has more ralenr in boxing

• Shinji runs inro a familiar face

that he ever did. So Masaru quits the

afrer a long rime. Ir is no other rhan

boxing and joins a local yakuza gang . . .

Masaru, his classmare and buddy he
fooled araund with when they were

Takeshi Kitano was back in the

in high schooL Back in the days

director seat wirh KIDS RETURN

Masaru, the tougher one, and Shinji,

after a horrible motorcycle accidenr

always hiding behind his buddy,

in 1 994 that alrnosr rook his life, and

were jusr rwo juvenile delinquenrs

audiences were faced wirh a more

who spenr more of rheir time

realistic, bleaker world rhan the one

shaking down dassınates for rheir

porrrayed in any of his previous fılms.

spare change than staying ar the

Two rambuncrious Japanese reens

second rare school srudying. Two

learn a few fıınny and poignanr

friends have turned living as good

lessons along the road to manhood in

for-norhings inro an art form. They

this maving comedy drama. Ir can

used to inrerrupr the lessons of other

be argued that KIDS RETURN is

dasses as i nsulringly as possible, race

Kirano's paean to the simple

araund the playground on rheir

pleasures of life !ike friendship and

bicycles and demand prorecrion

freedom, epitorrıized by the occasional

money from rheir fellow pupils, to

gags typical of Beat Takeshi that are

be able to spend the resr of the day

scarrered through the movie. Kitano

hanging araund rheir favorire coffee

has also managed to allow some of

shop. One nighr Masaru and Shinji

his characrers and especially the main

are called out by a group of srudenrs

characrer Shinji, to remain silenr for

they had ripped off before. Arriving

the most protracred periods, wirhour

to the meering spor a young man,

making the story any harder to

slim in body and srarure, appears

understand. In general, the film

before them, and i n a flash he rakes a

avoids jusrifying the idea that the

punch ar Masaru that is so powerful

kids should, as soon as possible, ser

that ir knocks him right off. Mrer

out on the road to success.

Yönetmen Director: Takeshi
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Takeshi Kitano Görüntü Yön.
Cinematography: Katsumi
Yanagishima Kurgu Editing:
Takeshi Kitano Müzik Music:joe
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Summu Terajima Yapımcılar
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Ki KUJ i RO'N U N YAZI

KIKU]IRO NO NATSU

THE SUMMER OF KIKUJIRO
• Yaz gelmiş, dokuz yaşındaki

Masao sıkılmaya başlamıştır.
Çocuk, gün boyu çalışan
büyükannesiyle birlikte Tokyo'da
yaşamaktadır. Arkadaşları birer
birer tatile çıkmaktadır, hep
gittikleri futbol sahası artık
bomboştur. Masao o güne kadar
hiç görmediği annesini arayıp
bulmaya karar verir; ama elinde
sadece bir fotoğraf ile bir adres
bulunduğu ve çok az parası
olduğu için bu pek de iyi bir fikre
benzememektedir. Büyükannesinin
bir arkadaşı, kocasını da onunla
birlikte gönderneyi önerir. Sorun,
kumarbaz olan ve hatta bazen
hırsızlık da yapan SO yaşındaki
sorumsuz, ağzı bozuk ve açgözlü
eski yakuza Kikujiro'nun hassas
bir çocuk için pek de uygun bir
yol arkadaşı olmamasındadır. Bu
adam çocukları sevmez bile.
Japonya yollarında bir başlarına
kalan çocuk ve zoraki arkadaşı
beklenmedik karşılaşmalarla,
çılgın oyunlarla, gaddar
sürprizlerle, aykırı düşlerle ve
fazlasıyla gerçek gözyaşlarıyla
dolu maceralı bir yolculuğa
çıkarlar. En hoş sürpriz ise, ne
kadar çok ortak yönleri
bulunduğunu keşfetmeleridir . . .

bu klasik öyküyü ele alıp bana ait
kılma fikrinden hoşlandım, bu tür
bir meydan okuma beni cezbetti.
Bu açıdan, yeni imgeler hayal
etmeye ve onlarla deney yapmaya
çalıştım. Sanırım sonuçta film
biraz tuhaf oldu ama hala benim
damgaını taşıyor." - Takeshi Kitano

and all roo real rears. The best
surprise of all is ro d iseover bow
much they have in common . . .
Afrer the success of"Hana-Bi", Kirano
made anorher film in which once
again he is the direcror, screenwrirer,
ediror, rhe leading player and the
ralem behind the art work. Unlike

"Havai Fişekler"in başarısının
ardından Kitano, bir kez daha
filminin yönetmeni, senaristi,
kurgucusu, başrol oyuncusu;
üstelik filmdeki resimlerin
arkasındaki yetenek de yine o.
Daha önceki filmlerine pek
benzemeyen KIKUJ I RO'NUN
YAZI, çok az ortak yönü bulunan
iki karakter üzerine hem acı, hem
tatlı bir yol filmi. Kitano, Kikujiro
karakteri için kendisi çocukken
ölen babasından esinlendiğini
söylüyor. "Havai Fişekler'in
ardından, filmlerimin 'Yakuza,
şiddet, yaşam ve ölüm' şeklinde
etiketlenmeye başladığı hissine
kapıldım. Artık kendi filmlerimle
bütünüyle özdeşleşemiyordum.
Onun için, herkesi şaşırtacak,
farklı bir film yapmaya karar
verdim. Dürüst olmak gerekirse,
KIKUJ I RO'NUN YAZI aşina
olduğum bir janra ait değil. Ama

• lt's summer and nine-year-old

many of his films, KI KUJIRO is a

Masao is bored. The boy lives i n

bittersweet road movie about two

Tokyo w i r h his grandmother who

characters who have very litrle i n

works all day. His friends are leaving

common. Kitano has declared that

for vacarion and the football pitch

his own father, who passed away

they usually play on is deserred.

when he was a lirrle boy, was the

Masao decides ro look for the morher

inspiration for the character of

he has never met; but with only a

Kikujiro. "Afrer "Hana-Bi", I had the

phoro, an address, and very lirrle

feeling that my films were starting

money, this does not seem !ike a

ro ger labeled : "Yakuza, violence,

good idea. A friend of his

life and dearh " . I could no longer

grandmother's volumeers ro send her

fully idemify wirh my films. So I

husband along. The problem is that

decided ro make a differem film,

the i rresponsible, loudmouthed,

which would surprise everyone. To

greedy Kikujiro, a 5 0-year-old ex

be complerely honest, KlKUJlRO

yakuza who happens ro be a gambler

isn't a genre I' m fam il iar with. But

and sornerime thief, is hardly the

I liked the idea of dealing wirh this

ideal companion for a sensitive child.

dassic srory and making ir mine, the

He does not even !ike children. Lefr

challenge appealed ro me. From this

ro rhemselves on the road i n ]apan,

perspecrive, I tried ro imagine and

the boy and his buddy embark on a

experiment wirh new kinds of

picaresque journey ful l of

i mages. I think that i n the end the

unexpected encoumers, crazy games,

film is a lirtle odd and sti li bears

cruel surprises, i ncongruous dreams

my stamp . " - Takesh i Ki tano
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Cinemarography: Katsumi
Yanagishima Kurgu Editing:
Takeshi Kitano Müzik Music:joe
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KEN LOACH
• Çoğu kez "toplumsal gerçekçi"
yaftası vurulan ama bu şekilde
sınıflandırılmaya karşı olan Ken
Loach, gündelik yaşamı saygılı bir
şekilde resmetmesiyle tanınır.
Hollywood'un baştan çıkarıcı
çağrılarından özenle kaçınan Ingiliz
yönetmen kendine Avrupa'da film
sanayiinin en saygın ve idealist
kişilerinden biri olarak bir isim
yapmıştır. Bu hümanist sinemacının
meslek yaşamı mücadele, trajedi ve
sansürle (ki bütün bunlar onun
potansiyalinin hakkının verilmediğini
de ima edebilir) çevrili olduğu halde,
sonuçta sinema dünyasına
meslektaşları, eleştirmenler ve
seyirciler tarafından hem keyifle
izlenip hem de saygı duyulan,
kendine özgü yapıtlar vermiştir.
Alan Parker, Loach'un filmi "Cathy
Come Home" 1 Cathy Eve Gel" için
"yönetmen olmayı istememin tek
en önemli nedeni" diyor. Stephen
Frears ise onun "bir dahi" olduğunu
söylüyor. Polenyalı yönetmen
Krzysztof Kieslowski emeklilikten
sadece, onu tek bir sahnede hem
güldürüp hem ağiatan tek yönetmen
olan Loach'la çalışmak için geri
döneceğini belirtmişti. Kısacası
Loach, sinema tarihindeki birkaç
Ingiliz ustadan biridir.

Kenneth Loach 1 7 Haziran 1 936'da
Nuneaton, Warwickshire,
Ingiltere'de doğdu. Çocukluğunun
ilk yılları ailesinin savaşın başlaması
nedeniyle taşınmak durumunda
kaldığı farklı yerlerde geçti. Yirmi
beş yaşında, Kraliyet Hava
Kuvvetleri'nde iki yıl askerlik
hizmetini tamamlamış olarak,
Oxford Üniversitesi'nde St. Peter's
Hall'da hukuk okumaya başlamıştı.
Burada Üniversite'nin Deneysel
Tiyatro Kulübü'yle ilgilendi ve
eğitimini bitirince bölgesel
repertuar tiyatrosunda aktör olarak
çalışmaya başladı. 1 96 1 yılında
Loach, ABC TV'den Northampton
Repertuar Tiyatrosu'nda yönetmen
yardımcısı olmak için bir spansorluk
aldı, 1 963'te ise stajyer televizyon
yönetmeni olarak BBC'ye katıldı. ilk
işi, 1 964'te (Loach'un yaşamında
büyük rol oynayacak Tony
Garnett'ın başrolünde olduğu)
"Catherine"i yönetmekti. Sonra da
ona popüler, kahraman polis dizisi
"Z Cars"ın üç bölümünü yönetme

görevi verildi. Bunun ardından, BBC
dizisi "Diary of a Young Man 1 Bir
Genç Adamın Güncesi''nin üç
bölümünü ("Survival / Hayatta
Kalma", "Marriage 1 Evlilik" ve
""Life 1 Yaşam") yönetti. Bundan
sonraki dönem Loach'un meslek
hayatında son derece büyük bir
önem taşıyan, kendisi ile yapımcı
Tony Garnett'ın "belgesel drama"yı
neredeyse icat ettikleri dönemdir.
"BBC drama bölümünün başında
çok ilerici biri vardı, "Wednesday
Play 1 Çarşamba Oyunu" adlı bir
dizi başlattı" diyordu Loach. "Amaç,
televizyon stüdyosunda değil de,
gerçek yaşam tarzında, bu lezzette
bir tür otantiklik çeşnisi taşıyan
dramalar yapmaktı."
Loach ve tutkulu bir Marksist olan
yapımcısı Tony Garnett, sanatiarına
karşı devrimci bir duruş
benimsediler. Yalnızca işçi sınıfını
kendilerine konu almakla
yetinmediler, filmleriyle gerçek
anlamda bir değişime yol açma
girişiminde de bulundular. Loach ve
Garnett mevcut durumu
sorgulamak, insanlara soru sordurup
değişiklik talep ettirmek üzere yola
çıktılar. Daha çok, çalışmayı tercih
ettikleri yerin tayin ettiği, kendi
estetiklerini biçimlendirdiler. Her
ikisi de televizyonun, halka ulaşmaya
çalışanların savaş meydanı olduğuna
inanıyordu. Sonuç itibariyle
televizyon, işçi sınıfının izlediği
kitlesel mecraydı. Dönemin diğer
birçok siyasi sinemacısının aksine,
onlar son derece karmaşık, yapısal
olarak yenilikçi, entelektüel açıdan
fazla bilmiş filmierin seyircilerini
yabancılaştıracağını da
hissediyorlardı. Bunun yerine
sadeliğe giden yolu seçtiler;
Loach'un yapıtlarının (hayran
olduğu) Bresson'dan çok da farklı
olmayan bir kesinliği ve biçimi vardır.
Loach, 1 965 ile 1 97 1 arasında BBC
için Çarşamba Oyunu'nun on
bölümünü yönetti (çoğunun
yapımcısı Garnett'ti), bu arada, daha
sonraki mesleğini tanımlayacak
bakışı ve ifade gücünü bulduğu
söylenir. Bastıran toplumsal
sorunlara ilişkin bu dinamik
sunumlar dizisinde, gerçek
mekanlarda çabucak çekimiere izin
veren hafif donanımın kullanınımına

öncülük etti. "Sokaklarda film
çektiğiniz zaman" diye açıklıyordu,
"Insanların gerçekten ne
yaptıklarını, durumlarının nasıl
olduğunu, dertlerinin ne olduğunu
çekersiniz. Ve bu da 'toplumsal
dram'a dönüşür, yani bu aslında
sadece, insanların sürdürdüğü
gerçek yaşam için kullanılan oldukça
ağır bir terimdir." Onun televizyon
çalışmaları, TV haberleri ve
anlatımsal kurmaca film
yapımcılığının o güne kadar
alışılagelmiş görsel anlatım
metodlarının çökmesine yol açtı.
Loach'un "Up The Junction 1
Kesişme Noktasında"sı ( 1 965) ile
"Cathy Come Home 1 Cathy Eve
Gel"i ( 1 966), bir stüdyo setinin
kapanından kurtulan, gerçek sokak
söyleşileri ve istatistiksel veriler
kullanımıyla, televizyon dramasının
doğası üzerine de büyük
tartışmalara neden olacak, çığır açıcı
dnema verite'msi belgesel
kurmacalardı. Bunların en önemlisi
ise, hiç kuşkusuz, Ingiltere'de
kentlerdeki evsizlerin sorununu ve
refah devletini yakıcı bir şekilde
sergileyen "Cathy Eve Gel"di.
BBC'de yapılmış en tartışmalı
filmlerden biri olan "Cathy Eve
Gel", yayınlandıktan sonra çeşitli
siyasi kurumlar tarafından ilgi gördü
ve bu da sonunda ülkenin evsizler
yasalarında değişime ve evsizleri

1 3 6 savunan hayır kurumu Shelter 1
Barınak'ın ortaya çıkmasına yol açtı
ki Loach, buna ilişkin övgüleri
kabullenmez. Bu, Loach'un açık
tartışmaya, anlaşmazlıklara ve
tepkilere yol açtığı ilk filmiydi ama
kesinlikle son filmi olmadı.
Loach bu dönemde ilk konulu uzun
metrajlı sinema filmi "Poor Cow 1
Zavallı lnek"i ( 1 967) de yönetecek
vakit buldu; ancak daha sonra bu
film in, her şey bir yana, sinema
alanında henüz olgunlaşmadığına
dikkat çektiği duygusuna kapılacaktı.
Çok genç bir Terence Stamp'ın
hapse atılan işçi sınıfından bir hırsızı
canlandırdığı bu film, avam bir
gerçekçiliği Yeni Dalga'vari bir
stilizasyonla harmanlıyor ve
hapisteki bir adamın karısının karşı
karşıya geldiği güçlükler üzerinde
odaklanırken, yönetmenin
gelecekteki çalışmalarında neler
bulunacağı na da göz atmamızı
sağlıyordu. Loach'un bundan
sonraki filmleri, kabaca da olsa, iki
ana kategoriye ayrılabilir: gündelik
hayatın gerçeklerine ışık tutan
mahrem aile dramaları ve hem
gerici güçleri, hem de işçi
hareketinin reformist kanadını şişe
dizmeye azimli daha militan filmler.
Işçilerin kendi kendini yönetmesi
yolundaki deneyimleri, sonunda
sendika yöneticileri tarafından
sabote edilen bir grup rıhtım
işçisinin heyecanlandırıcı hikayesi
olan bir sonraki 1V filmi "The Big
Flame 1 Büyük Alev" ( 1 969),
Loach'un çalışmalarındaki, çoğu kez
Troçkist yaftası vurulan ama antiLeninist Marksistler ile anarşistsendikalistler tarafından
desteklenen konumlara da
uyabilecek daha didaktik damarın
tipik bir ömeğidir. "The Big Flame",
"Days of Hope 1 Umut Günleri"
( 1 975) ve "Hidden Agenda 1 Gizli
Dosya" ( 1 990) gibi tarihi gerçekiere
dayalı filmleri, muhafazakirlar
tarafından yıkıcı olarak kınanmış,
ortodoks radikaller tarafından da
sözde "aşırı solculuk" iddiasıyla
kusurlu bulunmuşlarsa da, bu filmler
hala sıradan seyircilere nadiren
ulaşan samimi anti-Stalinist
solculuğun ender sinemasal
örnekleri arasında yer almaktadırlar.
Sinema dünyasına ilk çıkışlarından
rahatsızlık duyan Loach ve Garnett,
bazı küçük çaplı bağımsız çalışmalar
gerçekleştirmek için Kestrel yapım
şirketini kurdular. Ilk filmleri, daha
sonraları genellikle Ingiltere'de
yapılmış en iyi filmlerden biri olarak

değerlendirilecek çok önemli bir
çalışma olan "Kes 1 Kerkenez"di
( 1 970). Hayatta pek az umudu olan,
ancak bir yavru kerkenez bulmasıyla
birlikte okuldaki ve evdeki sorunları
geçici olarak dinen bir çocuğun
dokunaklı öyküsünü onlatan "Kes",
büyüleyici ve ödün vermez bir katı
gerçekçilik çalışmasıydı. Bu filmin
özünde bulunan ve kimilerince
'toplumsal-bilinç gerçekçiliği' olarak
adlandırılan, işçi kesiminde umut,
kader ve mücadele gibi konular
daha sonra Loach sinemasının temel
öğelerine dönüşecekti. Karlovy
Vary Film Festivali'nde En Iyi Film
ödülünü de alan "Kes"in gişe
başarısının ardından, Loach kısa
süreliğine "Çarşamba Oyunları"
malzemesine geri dönüp, şizofren
bir kız hakkındaki 1V oyunu "In
Two Minds / Iki Zihinde"yi ( 1 966)
uzun metrajlı sinema filmi biçiminde
yeniden çekti. Bu film, yani "Family
Life 1 Aile Hayatı" ( 1 97 1 ), aslında
normların elini kolunu bağladığı
topluma yönelik bir suçlamadan
başka bir şey değildi. Ancak film
ticari açıdan başarısız oldu ve
Kestrel şirketini mali durumunu
epey bozdu. Bu başarısızlığın vebali
büyük ölçüde filmi n yetersiz
dağıtımına yüklendi.
Bir aile trajedisinin ardından, Loach
anlaşılabilir bir şekilde yönetmenliğe
uzun süre ara verdi ve 1 97S'te
"Days of Hope 1 Umut Günleri"yle
geri döndü. Bu dört bölümlük 1V
dizisi, 1 926'daki Genel Grev'le
sonuçlanan 1 9 1 6 - 1 926 arasındaki
Ingiliz Işçi Hareketi'ni anlatıyordu.
Dizi, "ayan beyan partizan" olduğu
iddiasıyla ağır şekilde suçlandı.
"Cathy Come Home"un
başarısından beri Loach'un karşı
karşıya olduğu bu eleştiri, büyük
ölçüde belgesel drama tarzının
sorunlarını gösterir. "Family Life"ın
başarısızlığı Loach'u bir süre açıkta
kalmaya sürükledi. Uzun süredir
birlikte çalıştığı Garnett, Ingiltere
dışında iş bulmaya çalışınca, yolları
ayrıldı. Loach'un kariyerindeki uzun
süreli 'düşüş' de tam bu noktada
başladı. Bu aynı zamanda, Loach'un
ideolojisinin antitezinin canlı örneği
olan Margaret Thatcher'ın
yönetimindeki Muhafazakir
Parti'nin hükümete seçildiği
dönemdi. Işsiz sayısında 3 milyonluk
bir artış, madenciler sendikasının
ezilmesi, sanata mali destekte yüklü
bir kesinti ve Falkland adalarının
başarıyla savunulması, Thatcher'ın
hükümetteki ilk iki döneminde
gerçekleşti.

Loach'un, bir sonraki sinema filmi
"Black Jack 1 Kara Jack"i ( 1 979)
(Cannes' da Eleştirmenler Ödülü'nü
kazandı) çekmesi epey vakit ve çaba
gerektirdi. Yorkshire'lı bir çırak ve
dev bir Fransız eşkiyanın serüvenini
anlatan bir çocuk kitabından
uyarlanan film, sınıf ayrımcılığının
dizboyu gittiği 1 8. yüzyılda
geçiyordu. Yönetmen kırsal
kesimde yaşam ve feodal sınıf
sistemi üzerine 1V filmi "The
Gamekeeper 1 Av Bekçisi"nin
( 1 980) ve üç işsiz gencin yaşamını
derin ve üzüntü verici bir şekilde
ama şefkatle ele alan sinema filmi
"Looks and Smiles 1 Bakışlar ve
Tebessümler"in ( 1 98 1 )
kotarılmasında çok daha zorlu
mücadelelerle karşı karşıya
kalacaktı. Ancak bu sorunlar ve
"Days of Hope"dan sonra anlamlı
bir yaratıcı ürün verememesi,
Loach'un militanlığını daha da
güçlendirdi. Thatcherizm'in
baskınlığıyla savaşmak için, bir dizi
belgesel çekti. Belgesele "A
Question of Leadership 1 Bir
Liderlik Sorunu"yla ( 1 98 1 ) adım
attı. "A Question of Leadership"
ITV'nin South Bank Show'u için
yapılmıştı ama programın editörü
yayınına izin vermedi. Yine de
belgesel, üç ay sonra, Thatcher'ın
çelik işçilerinin grevini bastırmasının
acısı dindiğinde, Channel 4'da
gösterildi. Loach orijinal yapıtın
temalarını daha etraflıca ele alan
ama bu kez madencilerin greviyle
ilgili olan, Channel 4 için yaptığı
1 983 tarihli dört bölümlük
"Questions of Leadership 1 Liderlik
Sorunları"yla aynı ternalara döndü.
Proje üzerinde neredeyse iki yıl
harcandıktan sonra program
yasaklandı, ve bu dizi bugüne kadar
gösterilemed i.
1 983- 1 990 arasında filmleri için
gerekli mali desteği bulamayan
Loach'un odak noktası kaymış ve
güveni sarsılmış gibi görünüyordu.
Mali destek verecek olanlar,
yayınlanamayan işler çıkarmasıyla
ünlü bir adama güvenmeye
korkuyorlardı. Ancak 1 986'da
sinema filmi "Fatherland 1
Atayurdu"nu yönetmeyi başardı.
Trevor Griffıth'in yazdığı, siyasi
muhalif sayılıp Batı'ya sürülen bir
Doğu Alman şarkıcının öyküsünü
anlatan film, Loach'un Film Four
şirketiye ilişkisinin ilk adı mıydı. Bu,
gelecekte kazanç getirecek bir
ittifaktı, ve 80'1er kapanırken, Loach,
Jim Alien'la ortaklığını yeniledi.
Loach'un sözleriyle "Wardour
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Street'te elde çanta dolaşıp mali
destek aramakla geçen" yılların
ardından, 1 990'da Alien'ın tipik bir
şekilde polemik yaratan senaryosu
"Hidden Agenda 1 Gizli Dosya"yı
yönetti. Kuzey Irianda'da geçen bu
politik gerilim filmi, Loach'a o yılın
Cannes Film Festivali'nde Jüri
Ödülü'nü getirdi. Güçlü solcu bakış
açısı sebebiyle suçlanan ve hatta
Muhafazakir bir milletvekili
tarafından "Festival'e IRA adına
resmi katılım" olarak tanımlanan
film, salon sahiplerini bu yafta
sebebiyle epey endişelendirdi ama
yine de eleştirmenlerden övgü aldı
ve gişede de nispeten başarılı oldu.
Loach'un kariyeri 1 990'1arda
yeniden caniandı ve yönetmen bu
onyıl boyunca hepsi de
eleştirmenlerden övgü alan birçok
film çekti. Yönetmen 1 990'dan bu
yana, eleştirel açıdan çok başarılı ve
hepsi de Loach'un kendinin
'toplumsal kötülük' olarak
tanımlayabileceği şeyle ilgilenen altı
yapıma imza attı. Yaratıcılığındaki
rönesansın başlangıç noktası olarak,
bir işçi kesimi üçlemesi oluşturan
"Riff-Raff 1 Ayak Takımı" ( 1 99 1 )
(Yılın Avrupa Filmi), "Raining Stones
1 Yağan Taşlar" ( 1 993) ve
"Ladybird, Ladybird 1 Minik Kuş,
Minik Kuş" ( 1 994) dizisi
gösterilebilir. ilk ikisi işçi kesimi
politikasını ve mücadelelerini mizahi
bir şekilde ele alan filmlerdi, ve her
ikisi de Cannes'da birkaç ödül aldı.
Gerçek bir öykü üzerine kurulu
olan üçüncüsüyse, Loach'un bugüne
kadar eleştirmenlerden en çok
övgü alan filmlerinden biri oldu ve
Berlin'de Eleştirmenler Ödülü'nü
kazandı. Film "Kes" ve "Family
Life"ın ev hayatına yönelik
gerçekçiliğine dönüş yapıyordu, ama
bir annenin çocuklarının velayetini
elinde tutmak için Ingiliz kamu
hizmetleri servisine karşı verdiği
mücadeleyi anlatan bu öykünün ele
aldığı politik ve ahlaki ikilemler,
duygusal açıdan o zamana kadarki
en yıkıcı Loach filmini ortaya
çıkarıyordu.
Loach daha sonraki filmlerinde,
toplumsal mücadele öyküleri
çekmek için Ispanya'ya ve
Nikaragua'ya uzandı: önce "Land
and Freedom 1 Ülke ve Özgürlük"
( 1 995) (Yılın Avrupa Filmi),
ardından da "Carla's Song 1
Carla'nın Şarkısı" ( 1 996) (Venedik
Film Festivali'nde Altın Madalya). Ilki
1 930'1ardaki lspanyol Devrimi'ni,
ikincisiyse Nikaragua Devrimi'nin

arka planını oluşturduğu bir aşk
öyküsünü anlatan iki film de keskin
görüşlü bir canlılığa sahipti ve iki
filmin de başrollerindeki oyuncular
(ilkinde lan Hart, ikincisinde Robert
Carlyle) çok iyi performans
vermişti. Ancak şimdilik son ve
muhtemelen en başarılı filmi "My
Name ls Joe 1 Benim Adım Joe"da
( 1 998) Loach televizyondaki
çalışmalarını ve 90'1arın başlarında
çektiği sinema filmlerini anımsatan
işçi sınıfı temaları na geri dönüyordu.
Filme adını veren karakter
(Giasgow'un en kötü muhitlerinden
birinde yaşamını sürdürmeye
çalışan, iyileşmekte olan alkol ik Joe)
rolünde Peter Mullan, Cannes
Festivali'nde En Iyi Erkek Oyuncu
ödülünü kazandı. Muhitin
keşmekeşini fon alarak Mullan'ın
Joe'su ile bir kamu görevlisi
arasındaki aşkı anlatan film, "Carla's
Song"un ilk yarısından esinlenerek
yapılmıştı.

yeni hiçbir şey yoktu, çünkü Ken
hepsini başkalarından çok daha iyi
gösteriyordu. - Stephen Frears
..

"Sinema doğaya ayna tutmanın onu yansıtmanın, onun üzerine kafa
yormanın - bir yolu, ve bu çok
heyecan verici bir şey! Seyirciyi para
ve patlamış mısır için sömürülecek
bir şey olarak değil de gerçek bir
şey olarak ele almak, filmierin asıl
amacı olmalıdır." - Ken Loach
• Ofren labeled a "social realisr" bur

averse to pigeonholing himselfas
such, Ken Loach is renowned for his
reverent depicrions of che politics of
everyday life. Srudiously avoiding
Hollywood' s siren call, the British
director has erebed out a reputarion
for himself in Europe as one of the
film industry's more respecred and
idealisric figures. Alrhough srruggle,
rragedy and censorship all of which
-

might suggesr that his potential
remains unfulfilled - have surrounded

Günümüzün toplumsal ve siyasi
açıdan en bilinçli film
yönetmenlerinden biri olan Ken
Loach, kariyerini ciddi kültürel ve
siyasi konuları araştırmaya
adamıştır. Her filmi keskin bir
toplumsal yorum niteliği taşır.
Korkusuz bir dürüstlükle işsizlik,
çılgınlık, yoksulluk ve sınıf sistemi
sorunlarını gözler önüne serer.
Ama böylesine tabulaşmış konuları
ele aldığı ndan, bu çok önemli
yönetmen filmlerini kendi istediği
gibi, duyarlı ama ödün vermez bir
şekilde yapmak ve dağıtmak
konusunda her zaman sorun
yaşamıştır. Loach'un, siyasi konulara
benzersiz bir hümanist bakış sunan
ve ona has bir kendiliğindenlik ve
yaratıcılık üzerine kurulu sinemacılık
yöntemleriyle, gerçekleri
kaçırmayan dikkatli gözüyle bezeli
filmleri yasaklanmış ve boykot
edilmiş olabilirler, ama uluslararası
film festivallerinde yığınla ödül
almışlardır. Aslında Loach, Cannes
Film Festivali'nde başka herhangi bir
Ingiliz yönetmeninden daha fazla (şu
ana kadar altı tane) ödül
kazanmıştır. Loach'un kariyeri
şüphesiz birçok dur-kalk'a gebe
olmuştur, ama 35 yıllık bir meslek
yaşamının ardından, yüzyılın
sonunda ayrıcalıklı şöhretini
korumaktadır.

che career of this humanise
filmmaker, he has ultimarely given
the world of cinema a distincr canon
of work that is enjoyed and respected
by peers, eri ries and audiences alike.
Alan Parker calls Loach's film "Carhy
Come Home" "the single most
im portant reason I wanted to become
a director". Stephen Frears says he is
"a genius". The great !are Polish
director Krzysztof Kieslowski has said
he would emerge from retirement
only to work w ith Loach, the one
director who could make him laugh
and cry in a single scene. In short
Loach, is one of che few British
masters in cinema history.
Kenneth Loach was born in
Nuneaton, Warwickshire, England
on ı 7 June ı 936. His early childhood
was lived out araund the relocarions
demanded of his family by the onset
of war. By che age of 25, he had
complered rwo years of National
Service in the Royal Air Force, going
on ro study law at St. Peter' s Hall in
Oxford Universiry. Here he involved
himself with the Universiry's
Experimental Thearre Cl ub leading
to, upon completing his course,
working as an actor in regional
reperrory rhearre. In ı 96 ı , Loach
received a spansorship from ABC TV,
ro become an assistant director at the
Norrhampron Reperrory Theatre

"Bu filmleri yapan, Ken Loach
adında bir dahi vardı, ve yüzleri n
neye benzediğini, dilin nasıl
olduğunu öğrenmeye
başlıyordu nuz . . . Öğrenebileceğiniz

before, in ı 963, joining the BBC as a
trainee television director. His first
underraking was to direct "Catherine"
in ı 964 (which starred Tony Garnett
who was ro play a large part in
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Loach's career). He was rhen assigned

ficrion filmmaking. Loach's "Up The

conservarives and chided for supposed

ro direct three episodes of the

Juncrion" ( 1 965) and "Carhy Come

'ulr.ra-leftism' by orrhodox radicals,

popular, gritty palice series "Z Cars".

Home" ( 1 966) were the first

bur they remain same of the few

Fallawing this, he direcred three

Wednesday Plays ro escape the

cinemaric examples of bona fide anti

episodes ("Survival"; "Marriage" &

trappings of a srudio ser-up and,

Stalinise leftism ro reach mainsrream

"Life") of the BBC series 'Diary of a

using genuine vox-pop imerviews

audiences.

Young Man'. The period subsequenr

and statistics, was a ground-breaking

ro that was one of exrreme

piece of cinema verite-esque

Troubled by his firsr foray inro rhe

signifıcance in Loach's career, as he

documenrary ficrion, which was ro

cinemaric world, Loach and Garnen

and producer Tony Garnen all but

cause great debare over the very

ser up Kesrrel Producrions ro

invenred the "docudrarna". "The BBC

narure of relevision drama. The most

acrualize same low-key independent

had a very progressive head of drama,

consequemial of these was

work. Their firsr film was "Kes"

and he srarted a series called

undoubtedly "Carhy Come Home", a

( 1 970), a pivoral work which wenr on

Wednesday Play" said Loach. "The

searing expose of che problem of

ro be widely recognized as one of the

aim was ro make d rama which was

urban homelessness and the welfare

best films ever ro be made in Britain.
The poignant srory of a young boy

not in a relevision srudio, but which

state in Britain. One of the most

had the smack of authenriciry in the

conrroversial films ever produced by

facing lirde or no prospects in life,

sense, the tasre of real life."

the BBC, "Cathy Come Home" was

whose alienation at school and

Loach and his producer Tony

larched onra by various palirical

troubles with his family are

insrirurions upon transmission, and

remporarily allayed when he finds

Garnen, a passianare Marxisr,

this evenrually !ed ro changes in the

and trains a young kesrrel, "Kes" was

adopted a revolurionary srance

country's homeless laws as well as ro

a captivating, uncompromising

rowards rheir art. Not only would

the advem of the homeless advocacy

exercise in grim realiry. The issue of

they make the working-class rheir

chariry, Shelter, something Loach

hope, destiny and struggle in

subject, but they would alsa arrempt

refi.ıses ro rake any eredir for. lt was

working class communities that is

ro provoke real change through their

the first - bur by no means the lasr -

inrrinsic ro this film would become

films. Loach and Garnen set out ro

time that Loach's films wrought

rhe benchmark of Loach's cinema,

challenge the starus quo and make

public debate, comroversy and

whar same have called 'social

people ask quesrions and demand

reacrion.

conscience realism'. Fallawing the

During this period, Loach had alsa

ar Karlovy Vary Film Festival), Loach

where they chose ro work. Borh of

rime ro put his hand ro the directian

briefly rerumed ro the 'Wednesday

rhem believed that television should

of his first rhearrical fearure film,

Play' mold, re-invenring TV play "In

be the banleground for those

"Poor Cow" ( 1 967), alrhough he felr

Two Minds" ( 1 966) about a

attempting ro reach the people. This

that this film highlighred, if norhing

schizophrenic gir! as a fearure film,

was, afrer all, the mass medium that

else, his cinemaric immaturiry.

"Family Life" ( 1 97 1 ), which was

was warched by the working-class.

Peaturing a very young Terence

really norhing but an indietmem of a

They alsa felr, unlike many other

Sramp as a working-class rhief who is

sociery srrairjackered by norms.

palirical filmmakers of the period,

rhrown in jail, the film blended

However, the film was commercially

that rheir audience would be

kirchen-sink realism wirh New

unsuccessful, which hit the Kesuel

alienared by highly complex,

Wave-like srylizarion, and, in

finances exrremely hard. This failure

strucrurall y innovarive, inrellecrually

focusing on rhe hardships faced by

has been blamed mainly on poor

sophisricated films. They chose

the wife of the jailed man, provided a

distribution.

insread the road ro simpliciry, and

glimpse of rhings ro come in the

box-office success of "Kes" (Best Film

change. They forged their own
aesrhetic, largely derermined by

Loach's work has a rigor and form not

direcror's furure work. Loach's

After a family tragedy, Loach was ro

unlike B resson (whom he admires).

subsequem films can be divided,

rake an understandably exrended

however roughly, inro two broad

sabbatical from direcrion, rerurning

Loach direcred ren episodes of

caregories - inrimare family drarnas

in 1 97 5 wirh "Days of Hope", a four

'Wednesday Play' for the BBC (most

which iliuminare the politics of

parr relevision series looking ar the
British Labor mavement berween

of rhem produced by Garnen)

everyday life and more miliranr films

berween 1 965 and 1 97 1 , arguably

derermined ro skewer borh rhe forces

1 9 1 6 and 1 926, leading up ro the

finding, during this rime, the visian

of reaction and the reformist wing of

General Srrike of 1 926. The series

and voice that has defined his

the labot movemenr. His nexr TV

was chasrised for being "avowedly

subsequenr career. In this series of

film, "The Big Flame" ( 1 969), a

panisan", a criricism that had dogged

dynarnic presenrations about pressing

srirring chronide of a group of

Loach s ince the success of "Cathy

social problems, he pioneered the use

clockers whose experiment in workers'

Come Home", and has conrinued ro

of lighrweight equipmenr that

self-managemem is evenrually

do so since, seemingiy indicarive of

allawed off-the-cuff fılming in actual

saboraged by the union bosses,

the problems of the docudrama mode.

locarions. "When you film in the

rypifıes the more didacric srrand in

"Family Life"s failure led ro a period

srreers," he explained, "you film what

Loach's work, which is often labeled

in the w ildemess for Loach, parring

people are acrually doing, what rheir

Trorskyisr, but is equally amenable ro

company wirh Garnett in the Iate

siruarian is, what rheir plight is. And

posirions espoused by anti-Leninist

1 970's, as his long-rime associate

that rurns i mo 'social drarna,' which

Marxisrs and anarcho-syndicalisrs.

rried ro find work outside of England.

is a leaden-foored rerm for simply the

His hisrorically-based fılms such as

lt was alsa at this poim that Loach's

lives that people are living." His work

"The Big Flame", "Days of Hope"

career began irs extended 'low',

for television collapsed the visual

( 1 975), and "Hidden Agenda" ( 1 990)

tellingiy coinciding wirh the election

vocabulary of TV news and narrative

were condemned as subversive by

of the Conservative Patty ro
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governrnem under che leadership of

relarionship wirh Film Four. Ir was

Carlyle, respecrively). However, his

Margarer Thatcher, who embodied

this alliance that was to pay dividends

laresr, and arguably most successful,

the very antithesis of Loach's

in the future, and as the '80s came to

film "My Name Is Joe" ( 1 998) has

ideology. A 3 million rise in

a close, Loach renewed his partnership

seen a rerurn to rhe rhemes of
working-class srruggle familiar from

unemployment, the crushi ng of the

wirhJim Alien. After years of, as

miner's union strike, a significant cur

Loach himself deseribes it, "walking

his relevision, and early '90s film

in arts subsidy, as well as successful

up and down Wardour Street,

work. As che film's ri de characrer, an
unemployed eecovering alcoholic

defense of rhe Falklands were seen

briefcase in hand, desperarely seeking

during Tharcher's firsr rwo rerm of

finance", he directed, in 1 990, Alien's

rrying to make a living in one of

office.

rypically palemical screenplay

Glasgow's worst neighborhoods,

"Hidden Agenda", a palirical ehriller

Peter Mullan won the Cannes

Ir rook quire a rime and efforr for

ser in Norrhern Ireland, which won

Fesrival's Best Acror award. A

Loach to realize his nexr cinema film,

Loach rhe J ury Prize ar the Cannes

romance berween Mullan's Joe and a

"Black Jack" ( 1 979) (Crirics Award at

Film Festival of that year.

social worker set against the turmail

Cannes), based on a children's

Condemned for irs srrongly leftisr

of rhe neighborhood, che film was

advennıre book abour a young

srance and even deseribed by a

inspired by the fırst half of "Carla's

Yorkshire apprentice and a giant

Conservarive MP as "the official IRA

Song".

French highwayman, ser in a class

emry", this rag proved worrying to

ridden 1 8rh century. The director had

exhibitors but, neverrheless, rhe film

yer more srruggles to face over "The

received crirical acclaim and relative

polirically conscious movie directors,

Gamekeeper" ( 1 980), a TV film

box-office success.

Ken Loach has devared his career to

abour country life and feudalisric class

One of taday's most socially and

exploring serious culrural and

system, and his following fearure

The 1 990s brought wirh rhem a

palirical issues and each of his films is

"Looks and Smiles" ( 198 1 )

revival of Loach's career, and he spem

a stark social comment. Wirh fearless

(Contemporary Cinema Prize at

much of rhe decade turning out one

honesry he reveals the problems of

Cannes) which probes deeply and

critically acclaimed film after anorher.

unemployment, insaniry, poverry and

sadly, but with great affection, into

Since 1 990, he has made six very

che class srructure. B ur rackling such

the lives of three unemployed

successful filrns, cerrainly at a critica!

raboo subjecrs has meam that this

youngsrers. However these rroubles,

level and virrually all have dealr with

high-caliber director has always had

combined wirh his lack of any

a 'social evil' as Loach rnighr deseribe

problems in making and disrributing

meaningful creative outler si nce

ir. His creative renaissance would

the films of his clıoice in his own way

"Days of Hope", merely srrengrhened

seem to begin wirh the working-class

by a sensirive if uncompromising eye.

Loach's milirancy. To combar che

triumvirare of"Riff-Raff' ( 1 99 1 )

Loach's fılms, which share his

prevalence ofTharcherism, Loach

(European Film of che Year),

uniquely humanis tic sense of the

embarked on a series of

"Raining Srones" ( 1 993) and

potirical and marked wirh his

documemaries. His firsr foray imo

"Ladybird, Ladybird" ( 1 994). The

singular filmmaking methods of

documemary was "A Question of

former rwo were more humorous

spomaneiry and invention, his

Leadership" ( 1 98 1 ) put togerher for

rrearments of working-class politics

warchful eye for trurh, mighr have

ITV's South Bank Show, but the

and srruggles, and borh won a

been banned and boycorred, bur

editor of the show refused ro

number of honors ar Cannes. The

they've also received fisrfuls of prizes

authorize the broadcasr. However, ir

larter film, based on a rrue srory, was

ar international film fesrivals. In fact,

was evenrually shown on Channel 4,

one of Loach's most acclaimed to dare

Loach has won more awards at the

three momhs larer, after the hear of

and won the Crirics Prize ar Berlin. Ir

Cannes Film Festival - six ar lasr

Tharcher's overpowering of the sreel

revisired the domesric realism of

count - than any other British

serikers had subsided. Loach returned

"Kes" and "Family Life", but the

director. Loach's career has cerrainly

to rhese rhemes in his 1 983 four-part

potirical and moral ambiguiries

been subject to many fırs and starts,

Channel 4-commissioned "Quesrions

pinpoimed in this rale of a morher's

but his repurarion ar the end of the

of leadership", that exrended the

desperare srruggles againsr the British

century, after a 3 5-year career,

rhemes of rhe original broadcasr but

social service system to rerain cusrody

remains relarively intacr.

concerned the miner's srrike.

of her children resulred in rhe most

Spending almosr rwo years on the

emorionally devastaring Loach film to

"There was this genius Ken Loach

project, the final programs were

dare.

making rhese films, and you s tarred

exhibired.

His subsequent films have seen Loach

and what the language was . . . There

rravel to Spain and Nicaragua to

wasn'r anyrhing new you could learn

Berween 1 983 and 1 990, Loach's

pursue stories of social struggle wirh

because Ken was showing it so much

focus and canfidence would appear to

"Land and Freedom" ( 1 995)

better rhan anyone else." - Stephen

have wavered, in the face of his

(European Film of the Year) and

Frears

banned and, even taday, cannot be

Filmleri
Filmography

1 964 Catherine (TV)
Diary of a Yomıg Man
(TV series TV dizisi)
Tap on the Shoulder (TV)
1 965 Three Clear Sımdays (TV)
The E nd ofArthur's
Marriage (TV)
Up thejmıction (TV)
Coming Out Party (TV)
Wear a Very Big Heat (TV)
1 966 Cathy Come Home (TV)
In Two Minds (TV)
The Go/dm Vision (TV)
1 967 Poor Cow Zavall ı lnek
1 969 The Big Flame (TV)
1 970 In Black and White (TV)
Kes Kerkenez
1 97 1 After a Lifetime (TV)
Family Life Aile Hayatı
1 972 The Rank and The File (TV)
1 973 A Misfortıme (TV)
1 975 Days of Hope
(TV series TV dizisi)
1 977 The Price of Coal (TV)
1 979 Blackjack Kara Jack
1 980 The Gamekeeper (TV)
Auditions (TV documenrary
TV belgeseli)
1 98 1 Looks and Smiles
Bakışlar ve Tebessümler
A Question of Leadership
(TV documenrary
TV belgeseli)
1 983 The Red aııd the Blue (TV)
Questiom ofLeadership
(documenrary TV series
belgesel TV dizisi)
1 984 Which Side Aı·e You On?
(M iner's Art)
(TV documenrary
TV belgeseli)
1 986 Fatherla.nd (Singing the
Blues in Red) Atayurdu
1 989 Time to Go (TV)
The Viewfrom the
Woodpile (TV)
1 990 Hiddeıı Agenda Gizli Dosya
1 99 1 Riff-Raff Ayak Takımı
Dispatches - The Arthur
Legend (TV)
1 993 Raiııing St01ıes Yagan Taşlar
1 994 Ladybird, Ladybird
Minik Kuş, Minik Kuş
1 99 5 Land and Freedom
Ülke ve Özgürlük
1 996 Carla's Song
Carla'nın Şarkısı
The Flickering Flame (TV)
1 998 My Name lsjoe
Benim Adım joe
Atıother City (TV)

to know whar che faces looked !ike

inabiliry to find finance. Backers were

"Carla's Song" ( 1 996) (Golden Medal

afraid to put faith in a man notorious

at Yenice Film Festival) respecrively.

"Film is a way of holding the mirror

for making unbroadcasrable marerial.

Borh - the firsr an accounr of the

up to narure - reflecring it, reflecring

However, in 1 986, he did manage to

Spanish Revolution of the l 930s and

on ir - and that' s very exciring! The

direct the fearure "Farherland", the

the second a love story ser againsr the

idea of the audience as real, not just

Bu filmierin gösterimi The British

story of an East German singer who is

backdrop of the Nicaraguan

somerhing to exploit for money and

Council'ın degerli işbirligiyle

considered a palirical dissidem and

Revolution - offered clear-eyed

popcorn, is what fılms could be

exiled to Wesr, wrirren by Trevar

vibrancy and srrong performances

abour. " - Ken Loach

Griffith, his first foray into a working

from rheir leads (lan Harr and Robert

gerçekleştirilmiştir.
The presentation of rhese fılms was
made possible with the kind
cooperation of The British Council.
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• I S yaşındaki Billy Caspar annesi
ve ag<ıbeyi Jud'la, Yorkshire'daki bir
madenci kasabasında yaşamaktadır.
Sıkıcı yaşamındaki tek eğlencesi,
küçük çaplı hırsızlıklardır. Ayyaş bir
kabadayı olan ag<ıbeyi, Billy'yi sık sık
döver. Ayrıca Billy'nin başı okulda
da bu tür serserilerle derttedir.
Öğretmenlerinin büyük bir bölümü
onun bu çıkmaıma karşı kayıtsızdır.
Billy kerkenez denen türden
küçük. yaralı bir şahin bulunca, onu
iyileştirip eğitmeye karar verir.
Düşünü gerçekleştirme umuduyla,
kuşla birlikte kırlarda sayısız saatler
geçirir. Billy'nin zihnini kuşu meşgul
ettiğinden, okulda sürekli sorun
yaşar. Şans eseri, canayakın okul
müdürü Bay Farthing onun
kerkeneze karşı ilgisinin farkına
varır ve Billy'yi uyguladığı eğitim
yöntemlerini sınıf arkadaşlarına
aniatma konusunda ikna eder.
Öyküsünü sınıfta anlatırken Billy'nin
kendine güveni artar ve arzulu bir
şekilde hedefine ulaşmaya çalıştığı
için sınıf arkadaşlarının saygısını
kazanır. lik kez Billy'nin hayatında
güvenebileceği ve ona yardım
edebilecek biri vardır. Ama sonuç,
trajik olacaktır . . .

Ingiltere'nin Kuzey sanayi
bölgesindeki işçi sınıfı yaşamının
kasvetli ümitsizliğini ve sıkıcılığını
gerçeğe uygun bir şekilde yansıtan
bu şefkat dolu, dürüst ve genellikle
rahatsız edici film, Ken Loach'un
hem sanatsal hem de tarihsel
açıdan kariyerinin başlarında çektiği
en iyi fılmdir. Loach, en etkileyici
filmlerinden biri olan KERKENEZ'de,
toplumsal ve ruhsal yoksulluk, birey
olmak için verilen mücadele gibi
tüm filmlerinde gördüğümüz
temaları inceler, ama bu defa
saçmalıga ve adaletsizliğe bir
çocuğun gözlerinden bakar.
Tarihsel açıdan önemli bir filmdir bu,
çünkü işçi sınıfı çevresini gerçekçi
bir şekilde gösteren ilk filmdir.
Estetik açıdan, Loach kendinden
önceki Ingiliz yönetmenlerden çok
daha ileri giderek karakterlerini
belgeselvari biçimde çekmiştir.
Ayrıca oyuncuların büyük bir kısmı
da profesyonel değildir ve bu
özellik filme daha "gerçekçi" bir
hava vermiştir. Son olarak da,
öykünün kendisi çok ilgi çekicidir.

Bir şey kanıtlamaya çalışmayan ve
ağır bir film olmayan KERKENEZ,
beyazperdede Ingiliz sınıf sistemine
karşı yapılmış en güçlü suçlamadır.

first rime, Billy has someone he can
trust and who mighr be able ro help
him, bur a rragic end is in srore . . . .
This render, honesr, captivaring and

• 1 5-year-old Billy Caspar lives in

ofren disrurbing film that accurarely

a Yorkshire mining village wirh his

reflecrs the bleak frusrrarion and

morher and his beorher J ud . He is

rourine of working class life in rhe

barely li terare and unhappy ar schooL

indusrrial Norrh of England is Ken

The only di version in his drab

Loach's best early work borh

exisrence is resorting ro perry rhievery.

arrisrically and hisrorically. KES

His older brorher is a drunken bully

remains one of his most affecring,

who bears Billy up regularly, and he

examining those same rhemes of

encounrers similar rhugs ar schooL

social and spirirual poverry and the

The majoriry of his reachers are

srruggle for individualiry which

oblivious ro his dilemma. When he

inform all his work, bur here wirh a

finds a small, injured falcon known

child's sense of rhe ridiculous and

as a kesrrel, Billy is inspired ro heal

rhe unjusr. Hisrorically, rhe film is

the injured bird and rrain him. He

an imporram one, because ir' s the

spends many hours wirh the bird i n

firsr one that gives an accurare

the moors i n hopes o f realizing h i s

descriprion of a working-class

dream. A s the bird occupies all

environmenr. Esrherically, Loach

Billy's rhoughrs, his i narrention in

wenr a lor furrher rhan those before

class lands him in conrinual rrouble.

him, filming his characrers in a

By chance, the symparheric school

quasi-documenrary way. Also, the

master Mr. Farrhing discovers Billy's

acrors were, for a great part, non

incerest i n kesrrel and persuades him

professionals, which lenr a furrher

ro teli his dassınares abour his

"realisric" rouch ro rhe film. Finally,

rraining merhods. As he relares his

rhe srory i rself is exrremely

srory ro the class, Billy gains

compelling. Wirhour being ar all

canfidence in himself and wins the

demonsrrarive or heavy, KES is rhe

respecr of his dassınares by

most powerful indietmem of the

enrhusiasrically teying ro work

British class system rhar has ever

rowards a worrhwhile goaL For the

been recorded on film.

Yönetmen Direcror: Ken Loach
Senaryo Screenplay: Barry Hineı,
Ken Loach & Tony Garnett, baJed on
the rıovet "A Keıtrel for a Knave" by
Barry Hineı Görüntü Yön.
Cinematography: Chris Mengeı
Kurgu Ediring: Roy \Vatts Müzik
Music:john Cameron Oyuncular
Casr: David Bradley, Lyrme Perrie,
Freddie Pletcher, Co/in Welland, Brian
Glover, Bob Bowes, Robert Naylor,
Trevor Heıketh, Geoflrey Bank.J
Yapımcı Producer: Tony Garnett
Yapım Production Co.: Woodfa/1 1
Kmrel Film Productiorı Dünya
Hakları Export Agent: The British
Council, 1 1 Port/and Place, London
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G iZLi DOSYA

HIVDEN A GENDA
• Belfast, Kuzey l rlanda, 1 980.

Uluslararası Insan Özgürlükleri
Birligi'nden bir grup, Kuzey
Irianda'da insan haklarının
çignenmesiyle ilgili bir soruşturma
yürütmektedir. Bu arada ekibin
Amerikalı üyesi Paul "polisin
kapattıgı bir yoldan geçmeye
çalışırken" vurularak ölür. O gün
genç adam gizemli bir randevuya
gitmektedir. Ingiliz polis komiseri
Peter Kerrigan, Paul'ün kız
arkadaşı lngrid'in yardımıyla bu
ölümü araştırmaya başlar.
Sonunda Paul'ün ölümünün,
vuruldugu sırada üzerinde
bulunan bir kasette belgelenmiş
bir entrikaya baglı oldugunu
keşfederier. Kerrigan bu kaseti
ararken işini, üst kademelerdeki
yozlaşmayı ve kişisel
sorumlulugunu gözden geçirme
olanagı bulacaktır. Gölgelerin
arkasındaki güçlü adamlar onu
kandırmaya çalışmakta,
gerektiginde gözdagı vermektedir.
Oysa lngrid'in hiçbir seçenegi
yoktur: olaylar zinciri onu önüne
katmıştır bir kere . . .
GIZLI DOSYA bir komplo teorisi
üzerine şimdiye kadar çekilmiş en
sıkı ve tutarlı fılmdir. Ingiliz polis
kuvvetlerinin Kuzey I rianda'da
uyguladıgı acımasız yöntemlere,
hükümetin üst kademelerinde
düzenlenen ayakoyun larına ve
örtbas edilen gerçekiere getirdigi
sert saldırıyla film Ingiltere ve
Irianda'da geniş yankılar
uyandırmıştı. Meslege bir belgesel
film yönetmeni olarak başlayan
Loach, olaylara son derece acil ve
gerçekçi bir hava vermeyi
başarmıştı. Heyecanl ı bir gerilim
filmi olarak gelişmesine ragmen,
bu entrikalaria dolu politik yapıtın
gündemindeki dosya aslında son
derece açıktır: Film Kuzey
Irianda'daki duruma ve Ingilizierin
insan hakları ihlallerine dikkat
çekmeyi amaçlar. Yönetmen
Loach filmini "bugüne kadar
anlatılmamış önemli bir öykü"
olarak tanımlamıştı. "Bu, ön
plandaki kişilerin kurmaca,
fondaki olayların ise gerçek
oldugu bir öykü. Bunu
vurgulamak gerek. Seyircinin
filmimi ciddiye almasını, ama aynı

zamanda da zevkle izlemesini
istiyorum? Bu ne bir belgesel film,
ne de savcılıkta açılan bir dava;
yine de seyircinin kendi kendine,
'Bizim adımıza bunlar mı
yapılıyor?' diye düşünmesini
istiyorum." - Ken Loach

HIDDEN AGENDA must be the
most buttoned-down movie about a
conspi racy theory ever made. The
film has provoked lors of
controversy in Britain and I retand
because of i ts hard-hitting attack
on allegedly ruthless mechods
being used by the British police

• Belfast, Nonhem Ireland, 1 980.

forces in Norchern Ireland, and of

A group from the International

top-level government dirty tricks

League for Civil Liberties is

and cover ups. Loach, whose

conducting an investigation into

background is in documen tary

the abuse of civil rights in

filmmaking, gives the events a

Northern Iretand when Paul, an

genuine air of up-to-the-minute

American member of rhe team,

immediacy. Although it develops

"driving through a potice road

like a great thriller, this intriguing

block" is shot dead. He was en

political film's agenda is anyrhing

route to a mysrerious seeret rendez

but hidden: Ir wants to call

vous. Senior British Poticeman

attention to rhe siruation in

Peter Kerrigan invesrigates the

Norrhern I retand and to Brirish

killing w ith the help of Ingrid,

abuses of civil rights. Loach

Paul's girlfriend. They discover

deseribes the film as "an important

Paul' s death is tied up with a plot,

story that wasn't being told".

documented on a cassene he had in

"Basically, it's a story where the

his possession when he was shor.

foreground people are fictitious but

Searching for it, Kerrigan

the backgtound is factual. It's

reconsiders his work, the

important to scress that. I ' d like

corruption he discovers at the

people to take it seriously but enjoy

highest levels and his own personal

it too . . . Although it' s not meant to

responsibiliry. Powerful men

be a tract or a case for the

emerge from the shadows to

prosecurion, I would like the

persuade and even intimidare him.

audience to think ro itself, ' Is this

But for Ingrid there is no choice:

what some people are doing our

for her, the chains are rattling . . .

behalf?'." - Ken Loach

Yönetmen Director: Ken U!ach
Senaryo Screenplay:jim Alien
Görüntü Yön. Cinematography:
Clive Tickner Kurgu Edi ring:
jonathan Morrii Müzik Music:
Stwart Copeliand Oyuncular Cast:
Frances McDormand, Briarı Cox, Brad
Dourif, Mai Zetterling, Maurice
Roeves, john Benfield Yapımcılar
Producers: Eric Fe/Iner & Rebecca
O'Brien Yapım Production Co.:
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AYAK TAKI M I
RIFF-RAFF

• Barlinnie hapishanesinden

henüz çıkmış genç bir Glasgowlu
olan Stevie Londra'ya gelir ve
ülkenin her yerinden gelen
gezginci işçilerin kaynaştıgı bir
inşaatta, kitaptaki her kuralın
unutulmuşa benzedi�i bir yerde iş
bulur. Ücret düşüktür, inşaat fare
kaynamaktadır, yatacak yeri
yoktur ve Londra'da hayat hiç de
kolay de�ildir. Bir gün işe
giderken Stevie bir çanta bulur.
Çantayı sahibine götürür ve
böylece Susan'la tanışır. Şarkıcı
olarak adını duyurmak için
umutsuzca çabalayan Susan,
yaşamını pek kontrol ederneden
öylesine kapıp koyvermiş bir genç
kızdır. Stevie için el işçiligi belki
"sadece geçici" bir şeydir, ama
Susan'ın düşleri daha ayrıntılı ve
ümitle beslenmesi zor şeylerdir.
Sonuçta, belki de insana teselli
veren tek şey uyuşturucudur . . .
Ken Loach'un yapıtları, uzlaşıcı
olmasalar da, hep hassas bir bakış
taşıdılar. Canlılık, zeka ve mizahla
parıldayan, ama bu haşin toplumsal
yerumcudan bekledigimiz acı
müstehzilikle maksadını anlatan
AYAK TAKIMI da baştan sona bir
keyif. Yeterinden bir dirhem fazla
olay örgüsüne sahip olmayan
filmde, gerçek ilgi odagını ana
karakterlerin konuşmalarının ve
kavgalarının etkin canlılıgı
oluşturuyor. Stevie ve Susan
Londra'da hayatın iniş çıkışlarıyla
birlikte yaşamayı ögrendikçe, film
toplumun sınırlarındaki yaşamın
bazen yigitçe, çoğu kez komik bir
portresini çiziyor. Loach'un siyasi
gerilim filmleri kadar hakiki ve
kışkırtıcı olan AYAK TAKIMI,
toplumun en alt tabakasındaki
yaşam hakkında söyleyeceklerini,
çok daha hafif bir üslupla, öfkesini
anarşik ve çoğu kez gürültülü bir
mizalıtan süzülmüş olarak
duyuruyor. "AYAK TAKIMI aslında
bir gözlem filmi. Ama "Gizli
Dosya"nın ağır sıklet yapısından
sonra, daha hafif bir film yapmak
keyifli bir işti . . . Birileri bunun,
varlı�ı sürdürme kavgasının mizahı
oldu�unu iddia ederek dehşetle
yüzlerini buruşturabilir, ama eninde
sonunda bu sadece sizi güldüren bir
film." - Ken Loach.

• Srevie, a young Glaswegian jusr

liveli ness of the conversarions and

out of Barlinnie prison, comes down

quarrels of the film's main

ro London and gers a job on a

characrers. As Srevie and Susan

building site, a meiring por of

learn ro live wirh rhe ups and

iri neranr laborers from all over the

downs of life in London, RIFF

counrry where every nde in the

RAFF builds a porrrair 

book seems ro have been forgorren.

somerimes grirry, ofren funny - of

The wages are low, rhe sire reems

life as i r is lived i n rhe margins . As

wirh rars, he has nowhere ro sleep

aurhenric and provocarive as

and life in London isn'r rhar easy.

Loach's polirical rhril lers, RIFF

One day, on his way ro work, Srevie

RAFF makes irs poinrs abour life

finds a handbag i n a skip. He rakes

on the borrom line wirh a much

ir back ro irs owner - and meers

lighrer rouch, rhe anger filrered

Susan. Susan, desperare ro make a

through anarchic, ofren h i larious

name as a si nger, drifrs through

humor. For Loaclı, rhe

life, never quire gerring ir under

documenrary flavour is a viral

control. For Srevie laboring is "only

element of the fi l m . The movie

remporary" perhaps, bur Susan's

was shor on a real building site in

dreams are more etaborare and hard

Torrenham, norrh London, wirh

ro susrai n . In rhe end, maybe "the

the producrion offıces, housed in

crack" is the only comforr . . .

porracabins, acrually part of the

Ken Loach's work has always been

acrors should have had genuine

marked by a very sensirive i f

experience of building si re work,

ser. Ir was imporranr rhar rhe

uncomprimising eye. RIFF-RAFF

and rhousands were inrerviewed ro

is a sheer delighr from beginning

ereare rhe fina! gang. "RIFF-RAFF

ro end , sparkl i ng wirh life, wir,

is essenrially an observarion piece.

and humour, white making irs

Bur, afrer the more heavyweighr

poinrs wirh rhe acerbic bire we

narure of " H idden Agenda", ir was

expecr from this rigorous social

nice ro make a l ighrer fi lm . . . One

commenraror. In a film wirh jusr

could be rerribly po-faced abour

rhe righr amounr of plor and no

rhis being rhe humour of survival,

more, the real focus of i ncerest

bur i n rhe end ir is jusr a film that

accrues round rhe vigorous

makes you laugh." - Ken Loach
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YAGAN TAŞLAR

RAINING STONES
• Thatcherizm'in vaadettiği

ekonomik mucize Manchester'in
vareşiarına uğramamıştır bile. Bir
süreden beri işsiz olan katelik Bob
Williams için ufukta yeni bir iş de
görülmemektedir. Ancak Bob
ayakta kalmasını bilen bir kişidir.
Bulduğu her fırsatı değerlendirerek
işsizlik maaşına ek gelir yaratır.
Ailesini doyurabiirnek için, koyun
çalmaktan lağım temizlerneye
kadar, elinden gelen her işi yapar.
Ne var ki, yaşam ona acımasız bir
darbe indirir. Kamyoneti çalınmıştır
ve kızı Coleen'in Katelik aileler için
bir dönüm noktası sayılan ilk
komünyonu yaklaşmaktadır. Bu
tören için kızın geleneksel beyaz
elbiseye, ayakkabıya, örtüye ve
eldivenlere ihtiyacı vardır. Rahip
Bob'a Coleen'in komünyonu için
kullanılmış bir elbise almasını önerir.
Ancak Bob buna yanaşmaz. Ne
pahasına olursa olsun kızına yeni bir
elbise almak istemektedir. Ne var
ki, Bob bunları satın alması için
gerekli parayı nasıl kazanacağı
konusunda bulanık fikirlere sahiptir...
Dur durak bilmeyen, işçi sınıfının
vicdanı Ken Loach, yaşam
çıkmazında sıkışıp kalmış kadın ve
erkek işçilerin yazgılarını
kabullenişlerini, mizah anlayışlarını
ve metanetlerini bir kez daha tüm
gerçekliğiyle ve çok etkileyici bir
biçimde gözler önüne seriyor.
Ingiltere'nin kuzeyinde, yerel
yönetime ait sosyal meskenlerde
çekilen YAGAN TAŞLAR, esinini
gerçek yaşamdan almakta. Birkaç
yıl boyunca bu evlerde yaşamış
olan senaryo yazarı Jim Alien bu
toplumla temasını hala
sürdürmekte ve fikirlerini onların
günlük yaşamlarından derlemiş.
"Jim'in senaryosunda ilgimi en çok
çeken, yarattığı karakterlerin gücü
ve derinliğiydi. Bu insanlar
inananılmaz bir dayanma gücüne ve
canlılığa sahipler. Etrafındaki dünya
çökerken, özsaygını yitirmemek
önemlidir. Telefon kesilmiş, mutfak
dolabı bomboş olabilir; ama eğer
şerefini koruyabilirsen her şey
yitirilmiş sayılmaz. Zorunlu kaldıkları
takdirde, saygıdeğer kişiler de suç
işleyebilirler ... Bu filmde niyetimiz,
'Işte bir grup insan, işte onların
başlarından geçenler; gelin onlarla

birlikte olmanın keyfine bakalım ve
sonra, toplumbilimci değil de bir
dost gibi aralarına katıldığımız için,
bu durumun yarattığı çeşitli
sonuçları inceleyelim' demekti.
Ancak izleyiciye kolay bir çıkış yolu
sunmayı da istemedik." - Ken Loach

The indefatigable Ken Loach,

• The economic miraele promised

rakes its inspirarion from real life.

conscience of the working class, has
once again managed ro portray, with
pinpoinr accuracy, the resilience,
huınor and grit of working men and
women with rheir backs ro the wa!L
RAINING STONES, shot on a
council esrare in the North of England,

by Tharcherism hasn't reached the

Scriptwriter Jim Alien lived on the

suburbs of Manchester. Bob Williams,

esrare for some years and is in constant

a catholic, has been unemployed for

conract with the community, drawing

a while and rhere aren't any jobs on

his ideas from rheir everyday lives.

the horizon. But Bob is a survivor;

"What inceresred me about Jim's

he supplemenrs his dole by becoming

screenplay was the strength and

embroiled in whatever scam is an

depth of the characters involved. The

offer. From rustling sheep ro rodding

people here have an incredible

drains, he does what he can ro keep

vitality . . . When the world is

his family fed. But now, life has dealt
him a bitter blow. His van has been

collapsing around you, it is importanr
ro hang on ro some self-respect.

srolen and his daughrer, Coleen, is

Maybe the phone is cut off, the

approaching her fırst communion, a

kitchen cupboard empty, but if you

milesrone in the life of a Catholic

can mainrain some outward sign of

family. She needs the rraditional

dignity, rhen all is not lost. If they

white dress, shoes, veil and gloves.
The local parish priest suggests that
Bob setele cheaper and ger a second
hanci dress for Coleen's communion.
B ur Bob will have none of that. Bob

have to, respectable people can
become oudaws. , . The inrenrion is to
say, ' Here's a group of people, here' s
what they' re experiencing, Jet' s enjoy
their company and then, because we're

wanrs a new dress for his daughrer,

there -and not in a sociological way

and no marter whar ir rakes he will

bur in a comradely way- ler's consider

ger a dress for heL Unforrunately,

the various consequences of this

Bob has only murky ideas about how

situation', but not give the audience
an easy way out." - Ken Loach

ro earn the money ro buy it

_ .

.
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Görüntü Yön. Cinematography:
Barry Ackroyd Kurgu Editing:
jonathan Morris Müzik Music:
Stewart Copeliand Oyuncular Casr:
Bmcejones, julie Brown, Ricky
Tomlinson, Tom Hickey, M ike Fal/on,
Christine Abbott, Geraldine Ward
Yapımcı Producer: Sa/Iy Hibbin
Yapım Production Co.: Parallax
Pictures Ine, 7 Denmark Street, London
\f!C2H 8LS, ENGLAND; Phone: 44
1 7 1 836 14 78; Fax: 44 1 7 1 497 80
62 Dünya Hakları Export Agent:
Film Four lmernational, 60 Charlotte
Street, London WJP 2AX,
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 637 44
44; Fax: 44 1 7 1 580 26 22
1 993 1 35 mm. 1

Renkli

Color 1 92'

1 44 USTALARA SAYGI TRI B l 'I I- S
INGILTERE UNITED K I NGDüM

M i N i K KUŞ, M i N i K KUŞ

LADYBIRD, LADYBIRD
• Maggie Conlan, gönlü zengin
ama sinirlerine hakim olmakta
zorlanan, istismar dolu bir ilişkiden
diğerine sıçrayan bekir bir annedir.
Dört ayrı babadan olma, farklı
ırklardan dört çocuğu bir yangında
yaralanınca Sosyal Hizmetler'in
dikkatini çekmiştir. Sonunda
Maggie'nin "uygunsuz bir anne"
olduğuna karar verilmiş,
çocuklarının velayeti ondan
alınmıştır. Maggie, ülkesinde "siyasi
sorunlar"ı olan Paraguay'lı göçmen
Jorge'yle tanıştığında, herşeye
rağmen mutluluğu bulabileceğini
ummaya başlar. Ancak geçmişi
peşini bırakmaz; toplumsal
bürokrasinin dişlilerine
yakalanmıştır bir kere ve kendini
kurtarması kolay olmayacaktır.
Yeni bir çocuk doğurduğunda,
nihayet bir erkekle huzurlu bir
ilişki yakalamış olduğu gerçeği göz
önüne alınmaz; sosyal hizmet
görevlileri, bebeğini alıp götürmek
için evine gelirler. O sırada
Jorge'nin de vizesi dolmuştur ve
sınırdışı edilmek üzeredir . . .

Ingiliz işçi sınıfının sinemasal ozanı
Ken Loach, dnema verite ile belgesel
drama arasındaki ince çizgide
yürüyerek bir kez daha ülkesinin
alt sınıflarının sevecen ama nesnel
bir portresini çiziyor. Özgün adını
bir çocuk şarkısından alan MINIK
KUŞ, MINIK KUŞ, yönetmenin
dikkatini posta kutusundan çıkan
belgeler sayesinde çeken gerçek
olaylar üzerine kurulu. Burada
izlediğimiz ne bir "sorun", ne de
bir "çözüm", yalnızca yaşamdan
alınmış acı veren bir kayıt. Loach,
Maggie'nin yaşamının gözle görülür
ümitsizliğini ve yaşadığı açmazdaki
sorumluluğunu çok iyi yakalıyor.
Ellerindeki mahkeme kararlarını ve
belgelerini sallayıp duran yetkililerin
temsilcileri ise, iyi niyetli olmalarına
karşın o kadar da işgüzar değiller.
Suç büyük oranda Ingiltere'nin
ekonomik durumuna yükleniyor.
Loach tipik bir hümanist bakış
açısından, göz yaşartıcı yöntemlere
başvurmadan Thatcher sonrası
dönemin kurbanlarının belgeselvari
bir portresini çıkarıyor. MINIK
KUŞ, MINIK KUŞ, Berlin'de ve
Sidney'de Uluslararası Sinema
Eleştirmenleri Ödülleri'ni aldı; daha

önce hiç oyunculuk yapmamış eski
barmaid ve stand-up komedyeni
Crissy Rock ise çok başarılı ve ikna
edici performansıyla bir "Gümüş
Ayı" kazandı.

Walking che line becween cinima
verite and docudrama, che cinemaric
poec of England's working class, Ken
Loach has crafred another
compassionate yec objective porcraic

• Maggie Conlan is an unmarried

of his councry's underclass.
LADYBIRD, LADYBIRD which

mocher, a woman with a big hearc

draws i es citle from a children's song,

and a big cemper who has a hiscory

is based on real evencs drawn co che

of bouncing from one abusive

direccor's accencion by documencs he

relacionship co anochec She has four
children of various races, of four

received in che mail . Whac we see
here is not a "problem", not a

differenc fachers, who came co che
accencion of Social Services when they

from life. Loach capcures so well che

were injured in a fire. Subsequently,

apparenc hopelessness of Maggie's

"solucion", buc simply a painful record

Maggie was found co be an "unfit

life and her own responsibiliry for

mocher" and her children were
removed from her care. When she
meets Jorge, an immigranc from

her dilemma. The represencacives of
che auchoricies, waving rheir courc
orders and papers, aren'c exaccly

Paraguay with "political problems"

over-inspired, despice their good

at home, she begins co hope she
might find happiness after all. B uc
she is plagued by her past; she is

primarily on Britain's economic

incencions. Bur che blame is placed
scace. Loach, from a typical humaniscic

caught in che wheels of social
bureaucracy and it will not be easy

perspeccive, presencs a documencary

for Maggie to excricace herself

post-Thateberian era, avoiding cheap

like porcraic of the victims of the

When she gives birch co a new baby,

tear-jerking methods. LADYBIRD,

che facc chac she has fi naily
succeeded in escablishing a peaceful
relacionship wich a man does not

LADYBIRD won the international
film critics' awards at Berlin and
Sydney; former barmaid and veteran

counc - che social workers bursc inco

seand-up comic Crissy Rock, who

her home once again co cake her baby

has never acted before, won the

away. At che same time Jorge's visa

"Silver Bear" for her brilliant and

expires and he faces deporcacion. , ,

particularly convincing performance.

Yönetmen Director: Ken Loach
Senaryo Screenplay: Rona Munro
Görüntü Yön. Cinematography:
Barry Ackroyd Kurgu Editing:
jonathan Morris Müzik Music:
George Fenton Oyuncular Cast:
Crissy Rock, Vladimir Vega, Sandie
L.avelle, Mauricio Vetıegaı, Ray
Wimtone, C/are Perkins,Jason Stracey,
Luke Broum, Lily Farre/1 Yapımcı
Producer: Sa/Iy Hibbin Yapım
Production Co.: Parallax Pictures
Ine., 7 Denmark Street, London WC2H
8LS, ENGLAND; Phone: 71 836 14
78; Fax: 71 497 BO 62 Dünya
Hakları Export Agent: Film Four
International, 60 Charlotte Street,
W1P 2AX, ENGLAND; Phone: 7 1
63 1 4 4 44; Fax: 7 1 5 80 2 6 22
1 993 1 35 mm, 1
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ROSA VON P RAU N H E I M
• Çoğu kez "Berlin yeraltı film

yapımcılığı ekolünün kıdemli
üyesi" olarak tanımlanan ya da
"Alman sinemasının yaramaz
çocuğu" adı verilen sinemacı ve
eşcinsel hakları eylemeisi Rosa
von Praunheim, izleyicileri
kışkırtmak için tasarlanmış kasıtlı
olarak tartışma yaratıcı teknikleri,
kimi zaman hem eşcinselleri
destekleyenler, hem de onların
aleyhtariarı tarafından
eleştirilmesine yol açmış olsa da,
erkek ve kadın eşcinsel sinemanın
önde gelen adlarından biridir.
ÜsiOpsal olarak çılgın ve saldırgan
olan, çoğu kez parodi özelliği
taşıyan yapıtları (her biri bir
öncekinden daha fazla tartışma
yaratmak üzere, SO'yi aşkın film
yapmıştır) açıkça eşcinsel alt
kültürü ele alır ve kategori
edilemeyecek kurmaca ile
belgeseli sırayla sunar. Filmlerinin
hepsinin odak noktası
homoseksüellik değildir, bazıları
da toplumun kıyısında yaşamak
üzerine filmlerdir. Birkaç
biyografik film portresinin
yanısıra, AIDS üzerine bir
üçlemeyi de yönetmiştir.
Daha çok Rosa von Praunheim
diye bilinen Holger Bernard
Mischwitzki, 25 Kasım 1 942'de
Letonya'nın Riga şehrinde doğdu.
Doğu Berlin'de, daha sonra da
Rhineland ve Frankfurt'ta büyüdü.
Sanat dünyasında kullandığı adını,
1 964 yılında, Berlin Güzel
Sanatlar Akademisi'nde resim
eğitimi görürken aldı. Bu isim
temerküz kamplarında pembe bir
üçgen (Rosa Winkel) taşımaya
zorlanan Nazi rejiminin eşcinsel
kurbaniarına bir saygı sunumu
niteliğindeydi. 1 967'de, Super-8
ya da 1 6 mm. birkaç avangard
yeraltı kısa filmi yaparak
sinemacılık mesleğine başladı.
Ardından Gregory Markopoulos
ve Werner Schroeter gibi
eşcinsel yönetmenlerin
asistanlığını yaptı. Sonra da, daha
çok "Die Beriiner Bettwurst 1
Berlin Yatak Sosisi" ( 1 973) gibi
janr paredileriyle tanındığı
televizyonda çalışmaya başladı.
Von Praunheim, A.B.D. kadın ve
erkek eşcinsel hakları hareketinin

ilk kaydını tutanlardan ve ilk
provokatörlerinden biridir.
Eşcinsel temalı ilk filmi
"Schwestern der Revolution 1
Devrimin Kızkardeşleri"ni
1 969'da yaptı. Bu film, o sıralarda
New York'ta ortaya çıkmakta
olan kadın özgürlük hareketine
erkek eşcinsellerin katılmasına üç
bölümde bakıyordu. En etkin
filmlerinden birini ise 1 970'de
yönetti: TV için yapılmış bir
belgesel olan "Nicht
Homosexuelle ist Pervers,
Sondern die Situation, in der er
lebt 1 Sapkın Olan Eşcinsel Değil,
Içinde Yaşadığı Koşullardır",
Alman televizyonunca yasaklandı.
Ancak film nihayet gösterime
girdiğinde, ne gariptir ki Von
Praunheim'a en fazla öfkelenen de
eşcinsel topluluk oldu. Onun,
eşcinsellerin içinde bulunduğu
müşkül durumu ve daha fazla hak
talep edişlerini politik hale
getirmek için olumsuz
stereotipler kullanarak, eşcinsel
tekeşlilik ve saygınlığına yönelik
çift yönlü saldırıda bulunmasına
kızmışlardı.
Praunheim'ın filmleri de,
yönetmenleri gibi, sabit siyasi
mevzilerden kaçınsalar bile
cüretkar, eylemci darbeler
vururlar. Praunheim'ın belirgin,
provokatif bir sesi olduğu halde
filmleri konu ve kahramanlarına,
çeşitliliklerini dile getirecek kadar
yer bırakırlar. Praunheim'ın ilk
filmleri, örneğin onun bir porno
yıldızına oral seks uygulamasını
çeken bir sinema sınıfını filme
aldığı "Armee der Liebenden
oder Aufstand der Perversen 1
Aşıklar Ordusu ya da Sapkınların
lsyanı" ( 1 979) sonraları daha
homojen bir modele oturtulan
Amerikan eşcinsel deneyimin
çeşitliliğini ima ediyordu. Filmdeki
bir adam "Devrim" der, "deri
ceketli eşcinsellerin gittiği 700 bar
ya da orduya katılma hakkı
değildir."
Nasıl ki "Aşıklar Ordusu"
1 9 SO' den 1 97 6'ya Amerikan
erkek ve kadın eşcinsel hareketini
belgelemişse, Praunheim
aralarında "Underground and
Emigrants 1 Yeraltı ve

Göçmenler"in ( 1 975) ve Alman
Federal Film Ödülü'nü alan, bir
şantözün duyarlı ve dokunaklı
portresi "Tally Brown, New
York"un da ( 1 977) bulunduğu
birkaç filmle de New York yeraltı
dünyasını belgeledi. Berlin'e
dönünce de "Rote Liebe 1 Kızıl
Aşk" ( 1 980), "Unsere Leichen
Lenen Noch 1 Cesetlerimiz Hala
Yaşıyor" ( 1 98 1 ) ve "Stadt der
Verlorenen 1 Kayıp Ruhlar Kenti"
( 1 983) gibi konulu uzun metraj lı
filmler yaptı. Bu filmler, dünyanın
her yanındaki festivaliere davet
olundu. Konulu uzun metrajlı filmi
"Horror Vacui 1 Dehşet
Boşlukları" ( 1 984), Los Angeles
Film Eleştirmenleri'nin, Yabancı
Dilde En Iyi Deneysel Film
Ödülü'nü aldı. "Ein Virus Kennt
Keine Moral / Virüs Ahlak
Tanımaz"la ( 1 985), AIDS üzerine
ilk kurmaca filmlerden birini
gerçekleştirmiş oldu. Bunu
1 989'da, "Positive 1 Pozitif' ve
"Silence
Death 1 Suskunluk
Ölüm" adlı belgeseller izledi.
Almanya'da, AIDS tehlikesine ve
güvenli cinsel ilişkide bulunmanın
gerekliliğine i lişkin çabalarıyla
hayli gürültü kopardı. Bu çabalar,
ona ahlakçı bir panik yaratıcısı
gözüyle bakmaya başlayan birçok
eşcinseli ondan uzaklaştırdı.
1 920'1i yıllarda Berlin'li bir çıplak
=

=

1 4 7 dansçının skandallerle dolu yaşam
öyküsünü anlatan filmi "Anita Taenze des Lasters 1 Anita Ahlaksızlık Dansları"yla ( 1 987),
uluslararası ilgi gördü.
New Y erk'ta yaşayan üç genç
Alman kadın üzerine bir belgesel
olan "Survival in New York 1
New York'ta Hayatta Kalmak"
( 1 989), Praunheim'in Almanca
konuşulan ülkelerdeki ticari
yönden en başarıl ı filmi oldu.
1 992'de ise, Doğu Berlinli travesti
Charlotte von Mahlsdorfun
dokunaklı yaşam öyküsünü
anlatan ve Retterdam Film
Festivali'nde Uluslararası Film
Eleştirmenleri Ödülü'nü alan "lch
bin meine eigene Frau 1 Kendi
Kendimin Kadınıyım"ı yaptı.
Praunheim 1 996'da, adını,
kendilerini ilk kez tanımlayıp insan
olarak haklarını talep eden yeni
ve heyecanlı bir cinsiyet
değiştirmiş insanlar grubundan
alan uzun metrajlı belgeseli
"Transsexual Menace 1
Transseksüel Tehdit"i tamamladı.
Diğer yeni filmleri arasında, kendi
skandallerle dolu yaşamının
öyküsünü anlattığı "Neurosia Fifty Years of Perversity 1
Neurosia - Sapkınlığın Elli Yılı"
( 1 995) ile 90 dakikalık bir belgesel
olan "Schwuler mut - 1 00 Years
of Gay Rights Mavement 1
Eşcinsel Cesaret - Eşcinsel
Hakları Hareketinin 1 00 Yılı"
( 1 998) ve 1 987'de Berlin'de ilk
siyasi eşcinsel eylem grubunu
kuran ilk seksolog üzerine "The
Einstein of Sex: The Life and
Work of Dr. Magnus Hirschfeld 1
Sekskin Einstein'ı - Dr. Magnus
Hirschfeld'in Yaşamı ve Yapıtları"
( 1 999) var. Rosa von Praunheim
aynı zamanda üretken bir yazar.
Yayımianmış yaptıları arasında Sex
und Karriere 1 Seks ve Meslek
Hayatı ( 1 99 1 ) ile Army of Lovers
1 Aşıklar Ordusu (Londra, 1 980)
da var. Sahne ve radyo için
oyunlar da yazıp yönetiyor.
Praunheim eşcinsel tarihindeki
kendi yeri üzerine, " 1 970'1erde
filmlerimle erkek eşcinsel
hareketin başlamasına yardımcı
oldum" diyerek, hemen
dünyadaki önemine işaret ediyor.
Alman televizyonunda tanınmış
kişilerin "itiraf'larından söz
ederek, "Aimanya'daki
gazetecilerin tavrını da hayli
değiştirdim" diyor. "Bu yüzden
TV'de yasaklıyım ama şanslıyım,

adım sayesinde. Bir anlamda,
şimdiden klasik oldum sayılır."
Doğrusu, Praunheim'ın iddia ettiği
gibi, o sıraların Doğu Berlin'inde,
Eşcinsel Ilgi Grubu'nun
kurulmasına, "Sapkın Olan
Eşcinsel Değil, Içinde Yaşadığı
Koşullardır"ın televizyonda
gösteriminin esin kaynağı olması
mümkündür. "Sosyalizmin
desteklemediği bir kategori"ye
giren bu grup, her Pazar
"annemle babama nasıl
söylerim?" den tutun da Alman
seksolog Magnus Hirschfeld'in
kuramiarına kadar her şeyi
tartışmak üzere Charlotte von
Mahlsdorfun müzesinin
bodrumunda toplanırdı. "Kendi
Kendimin Kadınıyım"ın
(Praunheim'ın "Aimanya'nın en
ağırbaşlı travestisi" diye
tanımladığı Mahlsdorf üzerine
1 992'de yaptığı ödüllü belgesel)
ortaya çıkmasından önceki günleri
hatırlayan grup üyelerinden biri, o
sıralar toplumsal bir ağları
olmadığı için genç Doğu Alman
eşcinsel erkekler arasında intihar
oranının yüksek olduğunu
belirtmişti.
1 990'1arın başlarında Rosa von
Praunheim, ünlü şov dünyası
sirnalarına ve politikacılara Alman
televizyonunda eşcinselliklerini
iti raf ettirerek Alman halkının
öfkesini üstüne çekti. Bu, onun
işlerinin eşcinsellerce boykot
edilmesi şeklinde bir bunalıma yol
açtı ve hayatını zorlaştıran ama
yine de ilginç kılan bir husumet
iklimi yarattı. Düşmaniarına ve
orta yaşa rağmen, enerjisinden
hiçbir şey yitirmemişti.
1 993 Berlin Film Festivali'nin açılış
galasında, Praunheim arkasında ve
önünde levhalar asılı bir şekilde
ortaya çıkarak, yönetmenleri
sağcılıkla savaşa çağırdı. Smokinler
ile tuvalederin pırıltıl ı girdabı
içinde kaybolmadan önce kısa bir
an sükse yaptı. "Çok radikal bir
solcu olarak başladım, burjuva
yaşam biçimlerine çok karşıydım"
diyor, yıllar boyunca gerçekten de
yumuşamış olan Praunheim.
Sonra da özetliyor: "Eşcinsellerin
hükümeti devireceğini, daha fazla
cinsel özgürlüğe sahip olacağını
sanırdım. Şimdi burjuva
eşcinsellerin bile eşcinsel bir
hayat sürdürme hakkı olduğunu
düşünüyorum. Evlenmek
isterlerse evlenebilirler, askerlik
yapmak isterlerse yapabilirler.

Açıkça erkek ya da kadın eşcinsel
olarak tanınmaları gerek diye
düşünüyorum. Onları devrimci
olmaya zorlayamam."
"Heteroseksüeller eşcinsellerden
korkar, eşcinseller de onlardan;
demek ki ne kadar açık olursanız
o kadar olanağın ız olur . . .
Kendimizi özeleştirisel bir
biçimde göstermenin bizi daha
fazla insan yapacağını
düşünüyorum. Ve ne kadar açık
olursak, kendimiz hakkında ne
kadar çeşitli şeyi tanımlarsak, o
kadar kabul eder hale geliriz.
Birçok kişi diplomatça düşünür;
eşcinselleri ancak şöyle ya da
böyle göstermenize izin verilir,
yoksa heteroseksüellere hakaret
etmiş olursununuz. Ya da
heteroseksüellerin kolaylıkla
kaldırabileceği şeyleri
göstermenize izin vardır sadece,
çünkü aksi takdirde
heteroseksüeller sizin hakkınızda
olumsuz bir imaja sahip olur. Ben
de tam tersini düşünüyorum:
Asl ında bunun tersi işler, çünkü
insanlar neyin dürüstçe olup
neyin olmadığını iyi bilir. Insanlar
sanıldığı kadar nazenin değildir,
yalan yerine de özeleştiriyi tercih
ederler." - Rosa von Praunheim
"Rosa Von Praunheim sinemada
hoşça vakit geçirmemizi
istemiyor. Rahatsız olmamızı
istiyor. Filmlerinin cilalı ve hoş
olup olmaması da umurunda
değil. Onu asıl ilgilendiren
kaşlarımızı kaldırmamızı sağlamak,
önyargılarımızı harekete
geçirmek, dinleyene kadar bizi
omuzlarımızdan tutup sarsmak." Arnie Kantrowiu
• Filmmaker and gay-rights
activist Rosa von Praunheim, often
deseribed

as

"the senior member of

the Berlin school of underground
filmmaking" or dubbed "enfant
terrible of German cinema", is one
of the leading figures in gay and
lesbian cinema, although his
deliberately conrroversial
techniques, designed to challenge
audiences have sametimes caused
him to be criticized by both gay
and anti-gay supporrers.
Stylistically wild, aggressive and
often parod ic, his body of work - he
has made over 5 0 films, each one
seeming more conrroversial than
the last - deals openly with the gay
sub-culture, and alternates
uncategorizable fiction with
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documentary . N or all of his film

films leave the space for cheir

"Transsexual Menace" che name of

focus on homosexualiry; some dea]

subjects to articulate variety.

a new and exciring group of

wirh those living on the fri nges of

Praunheim's early work, !ike

transgendered people who for the

society. He also directed a trilogy

"Ar my of Lovers or Revolt of the

firsr rime are defining rhemselves

about AIDS as well as several film

Pervercs" ( 1 979) - where he films

and demanding rheir human

portraits.

his film class filming him giving a

rights. Among his most recenr

porn scar a blow job - suggested a

fi lms are "Neurosia - 50 Years of

Bolger Bemard Mischwitzki,

diversity of gay American

Perversity" ( 1 99 5 ) where he rells

better known as Rosa von

experience that has since been

the scory of his scandalous life,

Praunheim, was born on 2 5

usurped by a more homogenous

"Gay Courage: ı oo Years of Gay

November ı 94 2 i n Riga, Larvia.

model. " Revolucion," declares one

Righcs Movemenr" ( 1 998), a 90-

He grew up in East Berlin, and

man in che film, "isn't 700 learher

minure documenrary; and "The

later the Rhi neland and Frankfurt.

bars and the right to serve in the

E i nstein of Sex: The Life and Work

lt was in ı 964, when he was

army."

of Dr. Magnus Hirschfeld" ( 1 999)

studying painting at the Berlin

about the first sexologisr who

Academy of Fine Arts, that he

As "Army of Lovers" documented

founded the fırst polirical accion

assumed his artistic name - in

che American gay and lesbian

group i n Berlin i n ı 987 . Rosa von

rribute to all the homosexual

movement from 1 95 0 to ı 976,

Praunheim is also a prolific wrirer.

victims of the Nazi regime who

Praunheim documenred che New

Among his publicarions are Sex

were forced to wear a pink triangle

York underground scene with

und Karriere ( 1 99 1 ) and Army of

(Rosa Winkel) in the concenrration

several fi lms including

Lovers (London, 1 980). He also

camps. In ı 967 , he began his career

" Underground and Emigranrs"

wrires and d i recrs plays for the

in film, making several avant-garde

( 1 97 5 ) and "Tally Brown, New

srage and radio.

underground short films on Super-

York" ( 1 97 7 ), a sensicive and

8 or ı 6rnm stock films, then

touching portrait of a chanteuse,

Today, Praunheim ralks abour his

became an assistant for such gay

was awarded the German Federal

own place i n gay h isrory, " I helped

filmmakers as Gregory

Film Prize. Back in Berlin he made

start che gay movement wirh my

Markopoulos and Werner

feature films such as "Red Love"

films i n 1 970," he says, quick to

Schroeter. He then wenr on to

( ı 980), "Our Corpses Are Stili

poinr out his importance in the

work i n television where he became

Alive" ( 1 98 1 ) and "Cicy of lost

world. "I changed a lot the artitude

known for such genre parodies as

Souls" ( 1 98 3 ) . These films were

of journalisrs i n Germany," he says

"Die Bertwurst 1 The Bedroll"

invited to fescivals all over the

of his "outing" of public figures on

( ı 970).

world. His feacure film " Horror

German relevision. 'Tm banned on

Vacui" ( 1 984) won the Los Angeles

TV because of it, but I' m lucky,

Von Praunheim was an early

Film Cricics Award for Best

because of my name. I' m dassic

chronicler of and provocaceur in the

Experimenral Foreign Language

already, i n a way . " I r is likely,

lesbian and gay civil rights

Film. With "A Virus Knows No

rhough, that the relevision

movement in the U.S. He made his

Morals" ( ı 98 5 ) he produced one of

broadcasr of "Ir is n or che

first gay-themed film, "Sisters of

the first feature fi lms on AIDS. In

homosexual . . . " inspired the

the Revolution" in 1 969. Ir was a

1 989, the documentaries " Positive"

foundation of The Homosexual

three-part look at homosexual

and "S ilence

participation in che women's

Germany h e was very vocal in his

liberarion movement taking place

efforrs ro educare people about che

" A caregory that socialism didn'r

in New York at the time. He

dangers of AIDS and the necessity

support, " the group mer i n the

directed one of his most i nfluential

of practicing safe sex. These efforts

hasement of Charlotte von

films in ı 970: made-for-TV

alienaced many gays who came to

Mahlsdorfs museum every Sunday

documentary " Homosexuelle ise

consider him a moralistic panic

to discuss everyrhing from " How

=

Death" followed. I n

I n cerest Group in whar was rhen
East Berli n , as Praunheim claims.

Pervers, Sondem die Siruation, i n

maker. His film "Anita - Dances of

do I teli my parenrs" ro che rheories

der Er L ebr 1 J t is not che

V ice" ( 1 987), che life srory of a

of German sexologist Magnus

homosexual who is perverse, bur

scandalous nude dancer in Berlin in

Hirschfeld. Retleering back on the

che si ruation in which he lives" was

che ı 920s, earned inrernarional

days before che dismanding of the

banned by the German relevision.

arrenrion.

Berlin Wall in "I Am My Own

"Survival i n New York" ( 1 989), a

remarks that the suicide rare was

Yer when the film was fi nally
shown, ironical!y ir was the

Woman", one member of the group

homosexual community that was

documenrary abour three young

high among young East German

most outraged because of his

German women living in New

gay men because they had no social

double-barreled attack on gay

York, became Praunheim's biggest

net.

monogamy and respeccability

commercial success in German

through his usage of negarive gay

speaking counrries. In ı 992 he

srereocypes to politicize cheir

produced che moving life story of

Praunheim ourraged the public i n

plighr and plea for more righcs.

che East Berlin rransvesrire

Germany, by outing famous show

Charlotte von Mahlsdorf, "I Am

busi ness personaliries and

Ar the early nineties, Rosa von

Like their director, Praunheim's

My Own Woman" which earned

politicians on German relevision.

fılms make bold, accivist strokes,

the I nternational Film Critics Prize

This !ed ro a erisis of gay boycott of

even as they shun fixed politicaJ

ar the Ratterdam Film Festival. In

his work and a eli mare of enmity

posicions. While Praunheim has a

ı 996 Praunheim fi nished a fearure

which has made his life difficult

disrincc, provocarive voice, his

lengrh documenrary called

bur nonerheless inreresting. In

1 49

sp ice of his enemies and middle
age, his energy is unbroken.
Ar che opening gala of the 1 99 3
Berlin F i l m Festival, Praunheim
showed up in a sandwich board
calling on di rectors to fıght againsc
che righc wing. He made a brief
splash before gerring losr in che
glittering swirl of tuxedoes and
evening gowns. "I scarted off a very
radical lefc-winger and was very
opposed to bourgeois lifestyles, "
says Praunheim w h o has i ndeed
mellowed over che years. He
summarizes, "I thought gay people
could overchrow che governmenc
and have greater sexual freedom.
Now, I chink even bourgeois gay
people have che righc to li ve a
bourgeois gay life. If they wanc to
marry, they can, and if they wanc
to go to the military, they can. 1
chink they should be recognized as
openly gay and lesbian. I can't force
them to be revolucionaries . "
"Straighc people are afraid o f gays,
gay people are afraid of scraight
people, so I guess che more open
you are, che more possibilicies you
have . . . In showing ourselves i n a
self-cricical way, it makes us more
human, I think. And che more
open we are about it, and the more
variety we depice abouc ourselves,
che more accepting we become.
Many people chink in diplamatic
rerms; we are only allawed co show
gay people as this or that or
ocherwise you insult scraight
people. Or you are only allawed to
show what scraighc people can
easily face because ocherwise
scraight people would have a
negative i mage of us. And I think
that ic's jusc che opposice, ir works
che other way araund because
people know what's hanesc and
whac's not. People can cake a lot
and they would rather have
someching self-cricical than a lie." Rosa von Praunheim
"Rosa Von Praunheim does not
wanc us to have a good time at the
movies. He wancs us to be upsec.
He doesn't care if his fılms are not
polished and pretty. He is more
concerned wich raising our
eyebrows, challenging our
preconceprions, shaking us by che
shoulders uncil we liscen" Arnie Kancrowicz

Önemli Filmleri
Selecıed Filmography

1 969 Schwestem der Revolutio1l
Devrimin Kızkarde�leri
1 970 Nicht der Homosexuelle ist
pervers, sondem die
Situati01ı ;,, der er lebt
Sapkın Olan E�cinsel Degil,
Içinde Ya�adıgı Koşullardır
Macbeth Oper Votı Rosa Vo"
Praunheim
Rosa von Praunheim'ın
Macbeth Operası
1 9 7 1 - 1 976 Armee der Liebmden
Oder Aufstand der Perverse1l
A�ıklar Ordusu ya da
Sapkınların Ayaklanması
1 973 Berli1ler Bettwurst
Berlinli Yataksosisi
1 974 Rosa Vo" Praımheim Zeigt
Rosa von Praunheim Sunar
1 975 Underground and Emigratıts
Yeraltı ve Mülteciler
1 976 !ch Bin Ei" Antistar
Ben Bir Anti-Star'ım
1 979 Das Todesmagazin oder Wie
werde ich ein Blummtopf?
Ölüm Dergisi ya da Nasıl
Bir Saksı Olurum?
Tally Brow1l, New York
1 98 1 Unsere Leiche1l Leben Noch
Cesetlerimiz Hala Yaşıyor
1 982 Rote Liebe - Wassilissa
Kızıl A�k - Wassilissa
1 983 Stadt der Verlorenetı
Kayıp Ruhlar Kenti
1 984 Horror Vacui
Deh�et Bo�lukları
1 985 Ein Virus Kentıt Keine Moral
Virüs Ahlak Tanımaz
1 986 Dolly, Lotte and Maria
Dolly, Lotte ve Maria
1 987 A nita - Taerıze des L.asters
Anita - Ahlaksızlık Dansları
1 989 Survival in ew York
New York'ta Hayatta
Kalabilmek
1 990 Aids - Die Trilogie
Aids - Üçleme
1 99 1 Stolz mıd Schıtml
Magrur ve E�cinsel
1 992 /ch bin meine eigene Frau
Kendi Kendimin Kadınıyım
1 993 Affengeil
Ya�am Bir Hıyara Benzer
1 995 Neurosia - Fifty Years of
Perversity
Neurosia - Sapkınilgın Elli Yılı
1 996 Tramsexual Menace
Transseksüel Tehlike
1 998 Schıtmler mut - 100 Years of
Gay Liberati01ı
Eşcinsel Cesaret - E�cinsel
Hareketin 1 00 Yılı
1 999 Der Einstei1l des Sex - Leben
ımd \Verk des Dr. Mag1lm
Hirschfeld
Seksin Einstein'ı Dr. Magnus Hirschfeld'in
Ya�amı ve Yapıtları
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KE N D i KEN D i M i N KAD I N IYIM

I C H BIN MEINE EIGENE FRA U
I AM MY OWN WOMAN
• Eksantrik bir şahsiyet olarak
örnek bir hayat sürmüş Charlotte
von Mahlsdorfun yaşam öyküsü. Bu
kötü şöhredi travesti sanat
koleksiyoncusu 1 küratör, ve sabık
Federal Alman Cumhuriyeti'nin
verdiği en saygın nişanlardan biri
olan Federal Hizmet Haçı sahibi
şahsiyet, Nazi hükümranlığını da,
Komünist baskısını da sağ salim
adattı ve "Eşcinsel Alman Özgürlük
Hareketi'nin Anası" olarak çok
önemli bir rol oynadı. Birkaç
dramatik kurmaca sahnesi de
bulunan bu belgesel fılmde, iki ayrı
oyuncu genç ve orta yaşlı
Charlotte'u oynarken, ileri
yaşlardaki halini de kendisi
canlandırmış . . .

Von Praunheim'ın filminde
Charlotte'u ele alışının en ilginç
yanı, onun çok eski bir cinsel sapkın,
Nazi direnişçisi, eşcinsel
özgürlükçüsü olarak elde ettikleri
ile; sarayların, malikanelerin ve
Victoria devri antikalarının
restorasyon u nda deha sahibi,
muhafazakar görünüşlü kahya kadın
benzeri yanlarını tamamen eşit
olarak değerlendirmesi. Charlotte
basit bir karakter değil: karmaşık ve
renkli, ayrıca müstehcen hikayeler
ile korkunç Ikinci Dünya Savaşı
anılarından oluşan zengin bir
repertuara sahip. Aynı zamanda,
kendi sıradışı eğilimlerinin ardından
sınırsız bir cesaret ve coşkuyla
giderek, muazzam bir fark yaratmış
tarihi bir eşcinsel sima. Asıl adı
Lothar Berfelde olan Charlotte
kendini, erkek bedeninde kıstırılmış
bir kadın olarak tanımlıyor. Faşizmin
tehdidi ve gerçekliğine hiç yabancı
değil. Nazilerin elinde zulmü tatmış,
kendi Nazi babasını da fiilen
uykusunda öldürmüş. Genç Lothar,
Ikinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı
olaylar nedeniyle tahliye edilmeden
önce bir akıl hastalıkları
hastanesinde ve bir islahevinde
yatmış. "Belki de Charlotte'u
Quentin Crisp'le mukayese
edebiliriz: Eşcinselliğini gizlemeyen
biri o, bir travesti; kimliği için büyük
bir zarafet, yumuşaklık, cesaret ve
dayanıklılıkla savaşmış biri . . . Hep
mücadele içindeydi ve hep çok özel

bir yöntemle mücadele ederdi. Bu
yöntem (usul usul, alaycı ve son
derece titiz) siyasi olarak ölümcül
dönemlerde onu hayatta tuttu.
Hatta bir devlet nişanı bile var ki bu
bir travesti için pek ender rasdanan
bir şey . . . - Rosa von Praunheim

reperroire of bawdy srories and

• The life srory of Charlotte von

her own queer procliviries wirh

Yönetmen Director: Rosa von
Praunheim Senaryo Screeoplay:
Valentin Panoni Görüntü Yön.

anrique mass-produced Vicroriana.
Charlotte is not a simple characrer:
she's complex and colorful, with a
gruesome World War I I
recollecrions; ar the same time she is a
hisrorical gay fıgure who's made a
huge difference simply by following

Mahlsdorf who has led an exemplary

boundless bravery and enrhusiasm.

life as an eccenrric personaliry. A

Charlorre, bom Lothar Berfelde,

nororious transvesti te art collecror 1

defınes herselfas a woman trapped in

curator and winner of the Federal

a man's body. Never a stranger ro the

Order ofMerit Cross - one of the

rhreat and realiry of fuscism, she

highest decorations granted by the

experienced bruraliry ar the hands of

former Federal Republic of Germany,

the Nazis and lirerally killed her

she survived the Nazi reign, the

farher in his sleep. Young Lothar

azi

repression of the Communists and

spenr rime in a psychiatric hospital

played a pivoral role as the "Morher of

and a reformarory before being

Gay German Liberation". In this

released due ro evenrs ushered in by

documenrary with same dramatized

rhe Second World War. "Perhaps

scenes, rwo acrors play the young and

Charlotte can be compared ro

midelle aged Charlotte and she plays

Quenrin Crisp: a queen, a

herself in the larer years . . .

rransvesrite, who fought for her

Whar's most inceresring abour von

genriliry, courage and endurance . . .

Praunheim's film treatment of

She always was fıg hring and in a very

Charlorre is the absolure equivalence

special way. That way -understated,

idenriry with a great dea! of charm,

given ro her achievemenrs as a

ironic, and immacularely tidy- has

longrime sexual perverr, Nazi resisrer,

kepr her alive in politically

gay liberaror, and conservarive

murderous times. She's even got a

look.ing housekeeper w ith a genius for

srare meda!, which is unique for a

resroring palaces, manors, and

transvesrire . . . - Rosa von Praunheirn

Cinemarography: Lorenz Haarnıamı
Kurgu Ediriog: Mike Shepard
Müzik Music: joachim Litty
Oyuncular Casr: Charlotte von
Mahlsdor/. }ens Taschrıer, lehgola
Androgyn, Robert Dietl. Beatejung,
Sylvia Seelow, Evelyn Cron, Utz
Krawe, Rainer Luhn, Tima die
Goettliche, Liııa Androwna, Ovo
Maltine, Bert Pesal/a, Andreas
Schroeck, joachim Stargard Yapımcı
Producer: Rosa von Praunheim
Yapı m Producrion Co.: Rosa von
Prarmheim Filmproduktion, Komtanzer
Str. 56, Berlin, GERMAN}'; Phone:
49 30 883 54 96; Fax: 49 30 881
29 58 Dünya Hakları Exporr
Agenr: Exportfilm Bischof/.
1sabellastr. 20, D-80798 Munich.
GERMANY; Phone: 49 89 2 72 93
60; Fax: 49 89 27 29 36 36
1 992 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 90'
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N E U ROSIA: SAPKI N LI G I N SO YI LI

NE UROSIA: 5 0 YEARS OF PERVERSITY
• Rosa von Praunheim, son
filminin galası sırasında sahnede
öldürülür. Kadın muhabir Gesine
Ganzman-Seipel, amatörce yapılmış
sapkın filmleriyle tanınan Rosa
üzerine bir TV dizisi hazırlamakla
görevlendirilir. Gesine, Berlin ve
New York'un egzotik yeraltı
dünyasını dolaşarak, Rosa'nın
skandallada dolu yaşamının
üstündeki perdeyi kaldırır ve onu
kimin öldürdüğünü bulmaya çalışır.
Katil, çok sayıdaki eşcinsel
sevgililerinden biri mi, eşcinsel
olduklarını saklayan Alman
yetkililerin ve yıldızların adlarını
televizyonda halka duyurmasından
nefret eden düşmanlarından biri mi,
yoksa şöhret adına onun aslında
eşcinsel olmadığını iddia eden
kendisinden yaşlı kadın
arkadaşlarından biri midir? Ortaya
çıkardığı ahlaksızlıklardan ilk başta
tiksinen Gesine, Rosa'nın aşk
mektuplarını, ona gönderilen tehdit
ve nefret mektuplarını okur,
ipuçlarının ve kaynağı belirsiz bilgi
kırıntılarının izine düşer, halka açık
tuvaJetleri ve benzer döküntü
yerleri dolaşır, müteveffanın
komşularıyla, eski sevgilileriyle,
filmlerinin yıldızlarıyla ve tuhaf aile
üyeleriyle konuşur. Daha çok
eşeleyip daha derine indikçe, ona
daha çok yakınlık duymaya başlar ve
nihayetinde yönetmen hakkında çok
önemli bir gerçeği öğrenir . . .

tarzına uyuyor ve filmlerden
parçalar ve arşiv görüntülerinin
akılcı bir biçimde kurgulanmasıyla,
eğlenceli bir tempo yakalanıyor.
Benmerkezciliğine karşın,
NEUROSIA put kırıcı yönetmenin
en kolay izlenebilir ve eğlendirici
çalışmalarından biri, üstelik
benmerkezciliği de kendine yönelik
yüklü dozda parediyle hafifletiliyor.

and bizarre family members. The
deeper she digs, che more sympachecic
she becomes and evencually she learns
a great truth about the director. . .
Militane gay accivist Rosa von
Praunheim, known for creacing
decadent films that push and often
exceed the boundaries of social
convencion and caste, shamelessly

• During the premiere of his laresc

Toplumsal alışkanlıkların ve
beğeninin sınırlarını zorlayan,
genellikle de ötesine geçen ahlaken
düşük filmleriyle tanınan militan
eşcinsel eylemci Rosa von
Praunheim, yarım yüzyıllık eşcinsel
eylemciliğin i, kural tanımaz gerilla
tarzı sinemacılığını ve zıpır
acayipliklerini özetiediği NEUROSIA
SAPKINLIGIN SO YILI'nda, kendi
yaşamını ve dönemini arsızca
yadedip kutluyor. Narsisizm üzerine
bu saygısız belgesel denemesi,
Rosa'nın otobiyografisini sunuyor
ama, şakacı bir şekilde, yönetmenin
kurbanı olduğu bir cinayetin gizemi
üzerine kurulu. Otobiyografik
doğruluk ve kendini yüceitme
dengesi bazen sorgulanabilecek
düzeyde olsa bile, belli ki bu da
yönetmenin oyununun bir parçası.
Teknik çiğlik, filmi n kamikaze

neighbors, ex-lovers, stars of his films

celebraces his own life and times,

film, director Rosa von Praunheim is

recapping half a century of gay

murdered on scage. Female reporcer

activism, no-rules guerrilla

Gesine Ganzman-Seipel gets the job

filmmaking and camp grotesquerie in

of making a TV series about Rosa,
who was known for his amaceurish

NEUROSIA. This irreverent

and perverse films. Gesi ne journeys
through the exocic Berlin and New
York underground as she uncovers
Rosa' s seandalous life and eries to find

represents his autobiography,

vieti m. The balance of

out who murdered him. Was it one of
his many gay lovers or enemies who

glorificacion is quescionable at times,

documencary exercise in narcissisriı
jokingly framed as an arch murder
myscery in which the director is che
autobiographical accuracy and self

hated the way he publicly announced

but this clearly is part of the director's

che name of closeted German officials
and stars on TV, or one of his older

game. Technical rawness suits the
kamikaze scyle, and things are kept

women friends who suggests for

maving at an encertaining pace by the

publicity reasons that he was not
reaily gay? Initially disgusced at the

agile ediring of film clips and arehive

depravity she unearths, Gesine reads
Rosa's love leeters and hace mail,

macerial. Despite i es egocencriciry,
NEUROSIA is one of this iconoclast
director' s more accessible and

traces clues and anonymous tip-offs,

encertaining efforts, and i ts

prowls public toilets and other seedy

egocentricity is leavened by the
generous doses of self-parody.

hangoucs, calking to the deceased's

Yönetmen Director: Rosa von
Praunheim Senaryo Screenplay:
Valentin PaJSoni Görüntü Yön.
Cinematography: Lorenz Haarmann
Kurgu Editing: Mike Shephard
Müzik Music: Alexander Kraut
Oyuncular Cast: Desirle Dick, Rosa
von Praunheim, Lotti Huber, Eveiyn
Kunneke, Luzi Kryn Yapımcı
Producer: Rosa von Praımheim
Yapı m Production Co.: Rosa von
Praunheim Filmproduktion, Komtanzer
Str. 56, 1 0707 Berlin, GERMANY;
Phone: 49 30 883 54 96; Fax: 49 30
887 29 58 Dünya Hakları Export
Agent :}ane Balfour Films, Burghley
House, 35 ForlreJJ Road, London N W5
IAQ, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1
267 5 3 92; Fax: 4 4 1 7 1 267 4 2 4 1
7995 1 Belacam Video 1
1 90'
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SEKS i N E i NSTE i N'I - DR. MAG N U S H i RS C H F ELD' i N YAŞAMI VE YAP lTLARI

DER EINSTEIN DES SEX - LEBEN UND WERK DES DR. MAGNUS HIRSCHFELD
THE EINSTEIN OF SEX - LIFE AND WORK OF DR. MAGNUS HIRSCHFELD
• Eşcinsellikle ilgili konuların politik
ve bilimsel gelişmesinde son derece
etkili olmuş ünlü Berlinli seksolog
Magnus Hirschfeld'in ( 1 868- 1 935)
yaşam öyküsü. Bunlar onun
yeniyetmelik yıllarından beri kafasını
sürekli meşgul eden konulardı.
Dönemin toplumsal muhafazakarlıgı
karşısında - Oscar Wilde 1 895'te
hapse mahkum edilmişti - hümanist
kararlılıkla harekete geçen
Hirschfeld, 1 897'de ilk politik "gay"
hareketini başlattı. Tıp okuduktan
sonra, bilimsel araştırmaya yöneldi
ve 1 920'de Berlin'de, daha sonra
dünya çapında şöhret sahibi olacak
bir seksoloji enstitüsü kurdu. Ama
politik ve bilimsel kariyeri, Nazi
partisinin Almanya'da giderek artan
etkisiyle sekteye ugradı. Bir eşcinsel,
Yahudi ve sosyalist olan Hirschfeld,
1 930'1arda ülkesini terketmek
zorunda kaldı. Sürgüne mahkum
olan "Seksin Einstein'ı" (Los
Angeles'tayken Amerikan
gazetecileri ona bu adı takmışlardı)
1 935'te Nice'te öldü . . .

Rosa von Praunheim bu son
dramatik uzun metrajlı filminde Dr.
Magnus Hirschfeld'in duyarlı ve acı
çeken kişiligine dalıp, politik
mücadelesine oldugu kadar,
çalışmalarına ve duygusal yaşamına
da etki ettigi bilinen çeşidi insanlarla
karşılaşmalarını anlatıyor. Ayrıca
Baron von Teschenberg'le
gerçekleşmemiş aşkını, Karl
Giese'yle geçirdigi uzun ve mudu
yıllarını, ünlü eşcinsel karşıtı, sagcı
yazar Adolf Brand'le mücadelesini,
arkadaşı ve koruyucu melegi, akıllı
ve cesur travesti Dorchen'i de
keşfediyoruz. "Bence SEKSIN
EINSTEIN'ı benim en geleneksel
türdeki fılmim. Bazı kişiler, fılmin
onları aglatabilecek, çekici
karakteriere sahip oldugunu ve
kelimenin gerçek anlamıyla bir öykü
anlattıgını görüp hayal kırıklıgına
ugrayacak. Tarihi açıdan eşcinsel
hareketin babası olan Magnus
Hirschfeld karakterinin itibarını iade
etmek ve yüzyıl başındaki toplumsal
kuralların inanılır bir tablosunu
sergilemek istedim. Umarım fılmim,
Hirschfeld'in şöhretinin yeniden
canlanmasına katkıda bulunur ve

son söz, onun unutulmasını
garantiye almak için ellerinden
geleni ardına koymayan Naziler'in
olmaz." - Rosa von Praunheim

In his laresr d ramatic feature fılm,
Rosa von Praunheim delves into rhe
sensirive, rortured personaliry of Dr.
Magnus Hirschfeld, recounring his
many encounrers, which had an

• The life story ofMagnus

acknowledged influence on the

Hirschfeld ( 1 868- 1 93 5), a famous
Berlin sexologisr who was

emorional life as well as on his

enormously influential in rhe polirical

polirical srtuggle. We also discover

and scientific development of issues

the unconsummared love affiıi r w ith

around homosexualiry. These were
issues that preoccupied him from his
adolescent years. In the fuce of rhe

development of his work and his

Baron von Teschenberg, rhe long and
happy years spent wirh Karl Giese,
his srtuggle wirh major gay opponent,

period' s social conservarism -Oscar

righr-wing wrirer Adolf Brand, and

Wilde was condemned ro prison in

his friend and guardian angel, the

1 895- and fired by humanisric

wirry and courageous rransvesrire

dererrninarion, Hirschfeld founded

Dorchen. "I believe that DER

the firsr political "gay" movement in
1 897. Afrer studying medicine, he

EINSTEIN DES SEX is my most
conventional film. Some people will

went into scientific research and in
1 920 he esrabüsbed an institute of

be disappointed to see rhar ir rells a
srory, in the cradirionaJ sense of the

sexology in Berlin which achieved a

word wirh appealing characrers who

world-class repurarion. Bur his

rnighr make them cry. I wanred ro

polirical and scientific career was
impeded by the growing influence of

rehabilirare the characrer of Magnus

the Nazi parry in Germany. A
homosexual, Jew and social ise,
Hirschfeld had ro flee his country in

the homosexual movement, and give
a credible account of social mores at
rhe turn of rhe century. I hope my

the 30s. Forced into exile, the

film will contribute ro a revival of

"Einsrein of Sex" -as he was dubbed

Hirschfeld's repurarion, and that the

by American journalisrs during his

Hirschfeld, hisrorically the farher of

azis - who did all they could ro

sray in Los Angeles- died in 1 93 5 in

ensure he was forgotten - won't have

Nice . . .

the last word." - Rosa von Praunheim

Yönetmen Director: Rosa von
Praunheim Senaryo Screen play:
Chris Kraus & Valenlin Passoni
Görüntü Yön. Cinematography:
Elfı Mikesch Kurgu Edi ring:
Michael E. Shephard Müzik Music:
Kari-Ernst Sasse Oyuncular Casr:
Kai Schuhmann, Friede/ von
Wangerıheim, Gerd L11kas Storzer, O/af
Drauschke, Ben Becker Yapımcı
Producer: Rosa von Praunheim
Yapı m Producrion Co.: Rosa von
Pra11nheim Filmproduktion, Konsta11zer
Str. 56, Berlin, GERMANY; Pho11e:
49 30 883 54 96; Fax: 49 30 881
29 58; ARTE Dünya Hakları
Exporr Agenr: Media L11na
1nter11ational Film Sa/es, Alter Markı
36-42, D-50667 Colog11e,
GERMANY; Phone: 49 221 13 92
222; Fax: 49 221 13 92 224
1999 1 35 mm. 1

Renkli

Color 1 100'

G E N Ç B i R YÖN ETMEN M ERC EK AL TlN DA: LAU RENT BOU H N I K
FOCUS ON A YOUNG DIRECTOR: LAURENT BOUHNIK
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GENÇ BiR YÖNETMEN MERCEK AlTINDA: LAURENT BOUHNIK

H>U ·s ON A YOl NG D I HECTOR: LAl RFNT BOl"H N I K

FRANSA FRANCE

LAU RENT BOU H N I K
• Doksanlı yılların ikinci
yarısından itibaren Fransız
sineması, aniden sökün eden bir
avuç genç ve yetenekli
yönetmenin filmleriyle olağanüstü
bir yenilenmeye, adeta yeni ve
taze bir bahar yaşamaya başladı.
Aralarında Cedric Klapisch,
Cedric Kahn, Sandrine Veysset,
Laetitia Masson gibi isimlerin
bulunduğu bu yeni "Yeni
Dalga"nın çok fazla öne çıkmayan
ancak arka arkaya yaptığı üç filmle
benzersiz sinema duygusunu ve
özgün stilini ortaya koyan
üyelerinden biri de Laurent
Bouhnik'tir.

Laurent Bouhnik, 1 96 1 yılında
Paris'te, Tunus'lu bir baba ile
Normandiyalı bir annenin oğlu
olarak doğdu. 1 988- 1 992 arasında
kameraman ve kurgucu olarak
çalışıp kısa ve uzun metraj lı
filmiere senaryolar yazmadan
önce, sanat yaşamına çizgi roman
yazarı ve çizeri olarak başladı.
Çeşitli festivallerde ödüller
kazanan iki kısa filmden ("Rouge
au feu 1 Ateş Kırmızısı" ( 1 987) ve
"L'alligator 1 Timsah" ( 1 990))
sonra gerçekleştirdiği üçüncü kısa
filmi 'Troubles ou la journee
d'une femme ordinaire 1 Sorunlar
ya da Sıradan Bir Kadının Günü"
( 1 994), bir annenin cinselliğini
oğlunun gözlerinden
resmediyordu. Film, Clermont
Ferrand, Cannes ve Pantin gibi
kısa film festivallerinde
eleştirmenler ve seyirci tarafından
beğeniyle karşılandı. Daha sonra
genç yönetmen, birçok festivalde
ödül alan ilk uzun metrajlı konulu
filmi "Select Hotel"i ( 1 996) çekti.
"Sorunlar ya da Sıradan Bir
Kadının Günü" ( 1 992) ile "Select
Hotel", sırasıyla 1 994 ve 1 996
yıllarında Cannes Film Festivali'nin
"Fransız Sineması" bölümünde
gösterildi.
Bouhnik "Select Hotel"le
etkileyici ve kışkırtıcı bir başlangıç
yapmıştı. Yaşamın varoluş alanı
tanımadığı ikinci sınıf hırsızlar,
fahişeler ve travestiler için adeta
bir yuva işlevi gören, ucuz ve
bayağı bir rnekandı filme de adını
veren 'The Select Hotel'.
Öykünün kahramanları ise,

Paris'in yeraltı dünyasında, ayak
takımı arasında, hırsızlık ve
fahişelikle yaşamlarını sürdürmeye
çalışan iki kardeş, Nathalie ve
Tofdu. Yeterli performansı
göstermediği için pezevengi
tarafından acımasızca dövülen
Nathalie'yi kurtarmak için ufak bir
soyguna girişen Tof, yanında
onların hayat tarzlarıyla
büyülenmiş orta sınıftan bir
kurbanla geri dönüyordu.
Seyircinin gözleri önünde bu üçlü,
seksin ve yozlaşmanın
cehennemine Dantevari bir iniş
yaparken, zalim ve sarsıcı bir "et
pazarı"nın trajik tonları öykünün
fonunu oluşturuyordu.
Filmin büyüleyiciliğinin arkasındaki
gizem, anlattığı konunun hassas
yapısına rağmen hiç bir şekilde
yalan barındırmamasındadır.
Kahramaniarına duygusal veya
romantik bir açıdan değil aksine,
katı ve gerçekçi, hatta belgesele
yaklaşan bir gözle bakmayı tercih
eden Bouhnik, Rimbaud'nun
şiirselliğiyle kuşanmış bir fonda
Charles Bukowski ile Henry
Mi ller' i biraraya getirir adeta. Iki
kardeşin perdede eziyet çeken
bedenleri ve ruhları yönetmenin
elinde büyüleyici bir güzellik
duygusu yaratırken; Paris'in pek
çok iç ve dış mekanının kullanımı
ise, filmin kasvetli gerçekliğini
sokakların şiiriyle buluşturur.
Bouhnik'in yalnızlık, keder ve
viran yaşamiara bakan gözleri
daha ilk filminde seyirciye farklı
bir yolculuk vaadetmişti.
Nitekim Bouhnik ikinci filminde
de, kendisine bağlanan umutları
boşa çıkarmadı. Farklı sosyal
sınıflardan ve geçmişlerden gelen
ve aynı kodesi paylaşan üç erkek
mahkOmun öyküsünü anlatır
"Zonzon 1 Kodes". Bu insanlar
arasındaki sürtüşmenin ve hatta
giderek çarpışmanın temelinde üç
farklı dil, kültür ve ahiakın varlığı
ve bunların uzlaşmazlığı
yatmaktadır. Pascal Greggory'nin
oynadığı, güçlü, acımasız ve
saldırgan çete reisi; Gael Morel'in
canlandırdığı masum mahkum ve
Arap asıllı genç oyuncu Jamel
Debbouze'un hayat verdiği
müzmin suçlu, film boyunca

sadece birlikte yaşamayı değil,
aynı zamanda özgürlüğün
anlamıyla yüzleşmeyi de
öğrenirler. Bouhnik'in, koridorlar
ve hücrelerde, Bresson veya
Cavalier'yi andıran bir
yabancılaştırma duygusuyla volta
atan görüntüleri, şiddet ile mizahı
birl i kte vermeyi başaran güçlü
diyalogları ve sahneleri, metalin
ve taşın soğuk ve ürpertici
duygusunu taşıyan seslerle
oluşturduğu "müziği", filmi,
seyirciyi şaşırtan ve hipnotize
eden yüksek bir görsel stilizasyon
ve hiper realizmin bileşimine
dönüştürmüştür. Dört yıllık bir
senaryo yazım serüveninin
ardından, sadece 4,5 haftada
çekilen bu yapıtı eleştirmenler,
hapishane yaşamı üzerine çekilmiş
en gerçekçi ve en fazla tanı klık
içeren çalışma olarak nitelerken,
içerdiği ürperticiliği de ünlü
'Seven' filmiyle kıyasladılar.
Zamanın filmler için son derece
kıymetli olduğunu; bir film in
gösterimden kalkınca uzun yıllar
unutulduğunu ileri süren Bouhnik,
bu nedenle on yıl boyunca adım
adım geliştireceği bir filmi
düşlerneye ve gerçekleştirmeye
karar verdi. 1 999 - 2009 arasında
" 1 O yıl / 1 O film" ya da bir çeşit
"arkası yarın" olarak
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değerlendirilebilecek bu projenin
ilk ürünü olan " 1 999 Madeleine"
geçtiğimiz yıl ilk kez gösterildiği
Locarno Film Festivali'nde büyük
bir beğeniyle karşılandı. Yalnızlık
ve karmaşa içinde yaşayan, işinde
bunalan, özellikle kendi vücudunu
hedef alan temizlik sapiantısıyia
yaşamını zehreden Madeleine,
yüreğini açarak ruhunu aramaya
başlar. Zamanımızın tipik kadı n
figürü olan Madeleine, modern
yaşamın paradokslarının, mutluluk
arayışının ve belirsiz bir geleceğin
simgesidir. Bouhnik, bütün
dramları ve mizahıyla, akan
zamanın içindeki sıradan günlere
yine belgesel tadında ve son
derece stilize bir yolculuk
yapmıştır.
Genç Fransız sinemasının mutlaka
yakından izlenmesi gereken bir
ismi ve 2 1 . yüzyılın gerçekten
umut vaad eden bir yönetmeni
olan Laurent Bouhnik, Stephane
Kahn'ın da belirttiği gibi,
filmlerinde "toplumu, onun
düzensizliğini ve kıyılarında neler
olduğu konusunu taviz vermeden
ele alıyor, ve kendini alışılagelmiş
romantik destekiere de
kaptırmıyor".
"Ben sinema yapmıyorum, savaş
ediyorum! Benim için film
çekmek, kelimenin tam anlamıyla
politik bir eylemdir; dünya
karşısında bir vatandaş olarak
duruşunu seçmektir. Sisteme
"karşı kürek çeken" filmler
yapmak kolay değil. Ancak ben
özgür bir bireyim ve değeceğine
inandığım herşeyi
gerçekleştireceği m . . .
Bence insan, vücut denilen bir
kutuya kilitlenmiş biçimde
doğuyor. Bu vücuttan kurtulmanın
tek gerçek yolu sevişmek. . .
Bizler ayrıca, "bölgesel şartlanma"
diye adlandırılabilecek sosyal ve
kültürel bedenierin içinde de
hapisiz . . . Işte ben, değişik
birşeyler yaşayabilmek, yaşama
başka bir açıdan bakabilmek ve
kendimi başkalarına açabilmek
için bu kapatılmışlıkları
sorgulamaya çalışıyorum.
Bireyselliği yere batırınama
rağmen onun gerekliliğine de
inanıyorum. Kişi bu tür bir
açmazı, bir ordunun sebep
olabileceği tüm vahşete karşı
olmasına rağmen, penisilinin
bulunmasına yol açan savaşlarda
da görebilir." - Laurent Bouhnik

• Due to the wonderful films

the brurally tragic tones of this

made by a sudden unexpecred crop

"meat-marker" as the backdrop for

of talented young direcrors, the

his in-your-face portrayal of rhis

second half of the '90s has seen the

rhreesome's Danteesque descent

buds of a fresh spring i n French

into hel!.

cinema. Alrhough his name is not
so well-known yer, Laurent Bohnik

I n spite of the unnerving nature of

has made three incomparable fi lms

the illicit world depicted in the film,

back ro back, and !ike the other

ar no poinr does the film devolve

figures of this new "New Wave",

inro artificiality. The heros are not

such as Cedric Klapisclı, Cedric

shown in a sene i mental or

Kalın, Sandrine Veysset, and

romancicised light, bur on the

Laetiria Masson, be has crafred a

conrrary are porrrayed rough and

compelling and original style.

real. Bouhnik achieves this by
observing w ith a documenrarian's

Laurent Bouhnik was born in Paris

eye, while ar che same time grafting

in 1 96 1 , of a Tunisian father and a

the poetics of Rimbaud on ro a

Normand morher. He srarced out as

background inspired by the

a comic strip writer and illustraror

blending of Charles Bukowski and

before branching out into other

Henry Mi ller. These siblings' souls

areas of ci nemarography and ediring

and the magnirude of rheir on-screen

berween 1 988 and 1 992, as well as

rorrure rake on a curiously beautiful

w ri ring screenplays for several sho re

emorional character in the direcror's

and feature films. Afrer producing a

hands. Many Parisian interiors and

couple of slıorc films wlıich won

exteriors provide rexrure and the

prizes at various festivals ("Rouge

film's desolate reality is found in the

au feu" ( 1 987) and ''L'alligaror"

poetry of che srreets. Even with his

( 1 990)), his third short film,

fi rst film, Bouhnik promises viewers

"Troubles ou la journee d'une

a new ki nd of cinemaric journey

femme ordinaire" ( 1 994), portrayed

through his eye for the loneliness,

a morlıer's sexuality through her

sorrow and ruin of life.

son's eyes and was well received by
critics and audiences at short film

In fact, Bouhnik's second fi l m lived

festivals such as Clermont-Ferrand,

up ro that promise. "Zonzon 1

Cannes and Pantin. He tben made

Banged-up" tells the srory of three

an i mpressive and provocative

i nmates, from differenr social

feature debur which won awards at

dasses and backgrounds, who share

a large number of festivals. "Select

the same eel!. The film lays out the

Hôrel" ( 1 996), wlıich follows a

irritations and confronrations that

prostitute into a spiral of drug

arise amonst these three men as a

abuse, with only the love slıe has for

resul c of cheir differences of morals,

her brorher keeping her afloat.

culrure and even language. Pascal

"Troubles ou la journee d'une

Greggory plays a srrong, thick

femme ordinaire" ( 1 992) and

skinned and agressive gang-leader.

"Seleec Hotel", were show n in the

Gael Morel portrays an in nocent

Cinemas en France seccion at

youtlı, and Jamel Debbouze gives

Cannes in 1 994 and 1 996

life to che honest wise-cracking

respectively.

Arab prisoner. This fi lm's breadth
is not limited ro rheir life rogerher,

The film's setting, the "Selecr

bur it also shows how they learn ro

Hotel," is the grungy lıousing

face rheir own concept of freedom.

where petty thieves who've never

Bouhnik's shots of the corridors

known a comforcable life,

and cells, in a manner rem iniscenr

prosritures and rransvestites live

of B resson or Cavalier, are imbued

and ply rheir trade. The

with a rensile feeling of

proragonisrs of this ta! e are

esrrangement. He transforms the

Natlıalie and Tof, siblings who

angry humor of the script and the

srruggle ro carry on in the Parisian

steely emorional chill of the scenes

subeertanean world of gangs,

inro a hypnoric confronration of

theives, and prosrirurion. Tof gers

visual stylization and hyper

in on a smail robbery in order ro

realism. "Zonzon" (which cook four

save Narhalie from her pimp's

years ro script bur only four and a

merciless beatings when she doesn't

half weeks ro film), has been

bring in enough money. He rerurns

compared ro "Seven" for its harsh

from this "job" with a middle-class

macabre mood and critically

innocent who is bewitclıed by rheir

acclaimed as che most lıonest

way of life in row. Bouhnik uses

testimony to prison life.

1 5 6 Timing is incredibly imporranr for
fı lms. A movie is ofren forgorren

see rhe life from another angle and
ro open myself ro others. I taekle

duri ng the years that follow ir fırsr

individualism even if I regard it as

appearance on screens. For this

something of necessary. One fınds

reason , Bouhnik has derermined ro

this ambivalence in the wars

make his furure fılms in a

which allowed the discovery of

serialized evolurion that will lasr

penici llin; even if I am obviously

for 1 0 years. Yearly, from 1 999-

againsr rhe atrocities which an

2009, he will produce a film rhar

army can make . . . " - Laurenr

consri rures one episode of this ren

Bouhnik

part series. " 1 999 Madeleine" is
rhe fırsr insrallmenr of rhis project
and ir mer wirh high praises ar lasr
year's Locarno Film Festival where
he had his premiere. Madeleine
lives in loneli ness and chaos, is
suffocared by work, and consranrly
gers down on herself. She is
rhoroughly sruck in her rourine
life . However, Madeleine begins ro
rake her fırsr sreps roward
searching for her sou l . In rhe role
of a conremporary woman,
Madeleine symbolizes rhe
uncerrainries and ironies in the
search for happiness in modern
life. Bouhnik again ereares a
highly srylized work, brimming
wirh drama, humor, and a
documenrary sensibiliry in his
approach ro the slippage of rime
shown through the passing of days
in rhe film.
A truly promising director for the
2 l st century, Laurent Bouhnik is
a name of the young French
cinema ro be fol lowed closely. As
Stephane Kahn has nored,
Bouhnik, in his growing body of
work, "reveals an uncompromising
approach ro society, i rs disorders
and what's ar its margins, wirhour
recourse ro the usual romanric
underpinnings".
" I do not make cinema, I make
war. For me, to make a film is a
polirical acr in rhe erymological
sen se of che re rm; ir is ro choose
his stand as a citizen with respecr
ro the world. It is not easy ro
produce fılms that "go againsr" rhe
system. Bur I am a free being and I
will do all that I think is worrh to
make . . .
I consider that the man is born

locked up in a cockpit which is
the body. The only concrere way
ro come out of this body, ir is ro
make love . . . We are also locked
up in social and cul rural bodies,
which can be called "district
conditioning" . . . I try ro question
these enfermemenrs, i n order ro
rry ro live somerhing differenr, ro

Filmleri
Filmography

1 987 Rouge au feu Ateş Kırmızısı
(shorr kısa film)
1 990 L'alligator Timsah
(shorr kısa film)
1 994 Troubles ou la joumee d'ıme
fem.me ordi11aire
Sorunlar ya da Sıradan
Bir Kadının Günü
(shorr kısa film)
1 996 Select Hôtel
1 997 Tout va mal Herşey Kötü
(shorr kısa film)
1 998 Zonzon Kodes
1 999 1 999 Modeleine
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SE LECT HOTEL
• Select Hotel, Paris'te Clichy

Meydanı'nda geceleri umutsuzca
dolanarak yiyecek bir şeyler ya da
yatacak bir yer arayan ve etkisi
çabucak kaybolup giden kalitesiz
uyuşturuculara harcadıkları üç
beş kuruş için vücutlarını satan
insanların kaldıkları salaş bir
oteldir. Bu bile, harcanmış bir
yaşamın heba oluşunu unutmaya
ve yaşanacak daha iyi yerlerin
hayalini kurmaya yeterlidir . . .
Nathalie ile erkek kardeşi Tof
geleceği olmayan bu dünyada
yollarını bulmaya çalışmaktadırlar.
Yaşamını, kimseyi umursamadan,
bir pervane zarifliğiyle sürdüren
20 yaşındaki Nathalie, azıcık para
karşılığında bedenini satar. Bir
zamanlar güzel bir kız olan
Nathalie'nin, fahişelik yaparak
geçen, uyuşturucularla dolu bu
hayatı onun yaşama sevincini yok
etmiştir. Onun şişko, hızlı hızlı
konuşan ve kadınlara karşı en
ufak bir saygısı olmayan pezevengi
Denis ise ona hiç yardımcı
olmamaktadır. Nathalie'nin ufak
tefek hırsızlıklar yapan erkek
kardeşi Tof onu korumasına alır:
Tof un gösterdiği katıksız sevgi,
şefkat ve anlayış Nathalie'ye
yaşamını sürdürmek için güç
vermektedir. Tof, abiasının
kendini Denis'den kurtarmayı
becerememesine gittikçe daha
çok kızmaktadır. Beklenmedik bir
anda Nathalie ile onun bu yaşadığı
ortamdan hiç hoşlanmayan
ayakkabıcı Pierre karşılaşırlar.
Ikisi, duvar kağıtları hapishane
parmaklıklarını andıran Select
Hotel'in günahkar bir dünyanın
şiirini gizleyen odalarında bir
araya geleceklerdir . . .
Bu düşündürücü fılmin
merkezinde, toplumun en uç
sınırında yaşayan biri kız, biri
erkek iki kardeş var. Onlar
aslında kayıp bir dünyanın tam
ortasında yer alan iki yoksul
çocuk. Brecht'in kişilerinde
olduğu gibi yanlışlarla ve
sorunlarla dolu günlük
yaşamlarında sıradan insanların
trajedilerini yaşamaktalar. Bu ilk
uzun metrajlı filminde genç
senaryo yazarı ve yönetmen
Bouhnik dikkatini, Pigale'in
sokaklarında ve çevresinde

yaşayan marjinal topluluğa
yönelterek, meraklı bir yabancının
gözüyle sokaklarda yaşayanların
katı gerçekliğini keskin ve yalın bir
bakışla yansıtıyor.

by her sisrer's inability ro free
herself from Den is. Pierre, a
shoemaker rormented by Narhalie's
un iverse, lives a unique insrant of a
rare and precious encounter. They
will meet in the Selecr Hotel where

• Select Hotel is a flophouse i n

rhe rooms lined wirh wall paper

Place Clichy, Paris, the last place

reminiscent of the bars in a prison,

where those who desperarely sneak

conceal rhe poerry of an illicit

around at night end up ro find

world . . .

somerhing ro ear, a place ro sleep,
those who seli rheir body for a few

This rhoughrfu l drama centers on a

bucks rapidly swallowed wirh low

brorher and sister, living on the

qualiry drugs. That' s enough ro

furrhesr frontier of sociery's fringe

hel p forger rhe des ri rurion of a

in rhe rirle flophouse. They are bur

wasred life and ro dream of a berrer

rwo poverry-srricken children in

place sornewhere else . . . Narhalie

the midsr of a losr world. J usr as

and her brother Tof are rrying ro

Brechr characters, they live the

make rheir way in this furureless

rragedies of common people, in a

world. Narhalie is rwenty years old.

day-ro-day life made up of misrakes

She leads a life wirh all of the grace

and rrouble. In his feature film

of a nighr burrerfly, as if no one

debur, wrirer/direcror Bouhnik

could derain her. U nder cover of

inrroduces a rough edged and

looks and lighrs, she will surrender

unglamorous srroll around rhe

her body for any loose change.

srreers of Pigale, centering his

Narhalie was once beaurifuJ, bur a

arrenrion on a communiry of

life of drugs and prostirurion has

marginals nicely j uxraposed wirh

srolen her joie de vivre. Her oily,

an oursider's fascinarion wirh rhe

fasr-ralking pimp Denis, who has

harsh reali ries of people on rhe

zero respect for women, does lirrle

srreets.

ro help her. Tof, Narhalie's brorher
and a perry rhief, offers her
prorecrion wirh absolure love,
renderness and undersranding, all
of which gives her the srrengrh ro
live. Tof is increasingly frusrrared

Yönetmen Director: Laurent
Bouhnik Senaryo Screenplay:
Laurent Bouhnik Görüntü Yön.
Cinematography: Gilles Henry
Kurgu Editing: Cllmmce Bielov &
jacqueline Mariani Müzik Music:
jirôme Cortllet Oyuncular Cast:
julie Gayet, jean-Michel Fete, Serge
8/umental, Marc Andreoni, Sabine
Bail, Eric Aubrain, Emmanuelle Rozes,
Michel Gondoin Yapımcılar
Producers: Laurent Bouhnik &
Francisco Gutierrez Yapım
Production Co.: Clirnax, 8 Passage
Dieu, 75020 Paris, FRANCE; Phone:
33 I 40 09 1 9 I 9 Dünya Hakları
Export Agent: Films Distribution, 7,
rue Daunou, 75002 Paris, FRANCE;
Phone: 33 I 42 92 00 I2; Fax: 33 I
42 92 00 21 Kaynak Prim
Source: Playtime, 94, me St. Denis,
75001 Paris, FRANCE; Phone: 33 I
40 26 74 00; Fax: 33 I 40 26 74 O l
I 996 1 3 5

mm.

1

Renkli Color 1 105'
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KOD ES
ZONZON
BANGED-UP
• Bir Fransız Hapishanesi'nde
aynı h ücreyi paylaşan üç
mahkum, parmaklıklar ardında
olmanın getirdiği fiziksel ve
ruhsal sorunların üstesinden
gelmeye çalışmaktadır. France iri
yarı, duygusal açıdan oldukça
mesafeli, kendisini terk ettikleri
için karısı ile oğluna karşı büyük
öfke besleyen bir mahkGmdur.
Arnaud uyuşturucu
kullanmaktan altı ay yemiş bir
öğrencidir ve birdenbire düştüğü
bu yeni duruma alışmaya
çalışmaktadır. Kader ise küçük
çaplı h ı rsızlıklar yapan ve
hapishaneye dönüşüne pek de
aldırmayan biridir; daha önce de
hapse girmiştir ve büyük
olasılıkla ileride yine hapse
düşecektir . . .

Yönetmen Laurent Bouhnik
KODES (Fransız argosunda
ZONZON hapishane demektir)
adlı bu filminde hapishane
yaşamını sert ama etkileyici bir
biçimde gözler önüne sermekte.
Bu film, karmaşa içindeki bir
yaşamda yazgının acımasızlığını
göstermeye yönelik olarak
kullandığı renk, kompozisyon,
odaklanma ve yavaş çekim gibi
görsel öğelerin alışılagelmedik
kullanımıyla övgü almıştır.
• Three i nmates sharing a eel! in
a French correctional facility dea!
with the physical and emotional
rigors of life behind bars. France is
a massive but emotionally distanr
prisoner who seethes with inner
rage at the wife and child who
have all but abandoned him.
Arnaud is a srudenr serving six
monrhs on a d rug charge, trying to
dea! with his sudden change of
circumstances. And Kader is a
petty thief relatively unconcerned
with his rerurn to jail - he's been
here before and will probably be
back again _ _ _
Di rector Laurenr Bouhnik has
crafred a tough-minded but
visually impressive look at life in
prison with his film ZONZON
(French slang for jail), which won

respectful notices for i ts unusual
use of visual devices - color,
composition, focus, slow-motion
photography - to capture the gri m
fatali sm of life in s tir.

Yönetmen Director: Laurent
Bouh11ik Senaryo Screen play:
Laurent Bouh11ik & Patrick de Lassag11e
Görüntü Yön. Cinematography:
Cil/es Henry Kurgu Editing: Herve
de Luze Müzik Mus ic: jerome Corti/et
Oyuncular Cast: Pascal Greggory,
Gael Morel, jamel Debbouze, Fabienne
Babe, Vera Brio/e, Gabrielle Forest,
Blodie Bouchez, François Levantal
Yapımcılar Producers: Thierry
Boscheron, Etietme Comaı· &jean Cottin
Yapım Production Co.: Playtime,
94, me St, Denis, 7 500 J Paris,
FRANCE; Phone: 33 J 40 26 74 00;
Fax: 33 1 40 26 74 OJ Dünya
Hakları Export Agent: Films
Distrib11tion, 7, rue Daunou, 7 5002
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 42 92
00 J2; Fax: 33 J 42 92 00 21
Kaynak Prim Source: Playtime,
94, rue St. Denis, 75001 Paris,
FRANCE: Phone: 33 J 40 26 74 00;
Fax: 33 1 40 26 74 OJ
1998 1 35 mm, 1

Renkli Color 1 100'
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1 999 HAD E LE I N E
• lşinden, alışkanlıklarından ve

çevresindekilerden bunalan
Madeleine, zihin karışıklığı ve
yalnızlık içinde yaşamaktadır.
Tem izi ik sapiantısı bulunan, kendi
bedeniyle barışık olmayan
Madeleine, bir "ruh arkadaşı"nın,
kalbini açabileceği bir erkeğin
arayışına koyulur. Kendine ait yeri
ve varoluş sebebini bulamadığı için
kaygı doludur. Mutluluğu da, dingin
bir yaşamın ahengini de bulamamış
olmasını affedecek, bağışlayıcı bir
tanrıya inanır. Gürültü ve öfkeyle
dolu modern yaşamın paradoksları
ile kendi iletişim kurma ihtiyacı
arasında sıkışıp kalmıştır. Ruhsal
zenginleşme pahasına, maddi
ihtiyaçları karşılamak için her tür
fırsatı sunan bir dünyanın
parçasıdır. Madeleine, sorularla
belirlenen bir tür sınanma
sürecinden geçer. Tıpkı sürekli
değişen, gelişen toplumumuz gibi ama bu gelişme nereye kadar
sürecektir? Ne tür bir gelecek vaat

boyunca yeniden yaratmak

1 0 films over 1 0 years of life . . .

etmektedir? Madeleine belirsiz,

istiyorum. "Devamı var . . . " diye de

kafası karışık, sessiz bir şekilde

adiandı rı Iabilecek 1 O YIL 1 1 O FILM,

From 1 999 to 2009, every year,
Laurenc Boulınik w ili make a film

trajik bir geleceği temsil

böylece benim izlenimlerimin,

set in a century undergoing

etmektedir. Ama bu aynı zamanda,

yaşamın ve devrin ruhunun bir

conscanc change. A whole gallery of

iyi ve kötü yanlarıyla yaşamın her

güneesi olacak." - Laurent Bouhnik

characters whose lives and destinies

• Madeleine lives in confusion and

again in imerweav ing stories . . .

solitude, oppressed by her work, her

Srories ro be concinued . . . A

zaman kendine yer bulacağı bir
gelecektir . . .

will clash, draw apart, meec up

Yaşamın 1 O yılı üzerine 1 O film.

habits and those around her.

journey inco the everyday, fleshed

1 999'dan 2009'a dek her yıl,

Obsessed by cleanliness, uneasy with

out wichin che comexe and

Laurent Bouhnik sürekli değişime

her own body, Madeleine goes off in

ropicalicy of che year gone by, wich

sahne olan bir yüzyılda geçen yeni

search of a "soulmate", a man to

all che d rama and humor that life

bir film çekecek. Içiçe geçen bu
öykülerde, yaşamları ve kaderleri

whom she can open her hearc. She is

has in srore. First film is 1 999

full of anguish at not be ing ab le to

MADELEINE. "I imagine a film

kesişen, ayrılan, yeniden karşı

find her place, her reason for being.

that develops over ten years.

karşıya gelen çeşitli karakterler yer
alacak . . . Devamı gelecek öyküler

She believes in a merciful God who

Characcers whom the audience

would forgive her for not finding

meec agai n , but who have changed

bunlar . . . Günlük yaşama yapılan,

happiness, nor the harmony of a

over time . . . The years 1 999-2009

geçip gitmiş yılın bağiarnı ve

serene life. She is caught becween che

are going ro be fascinacing. Full of

gündemiyle desteklenmiş, yaşamın
vaat ettiği tüm dram ve m izahı

pacadoxes of modern life, full of

change, challenges, new ideas. How

sound and fury, and her need for

are those at che hearc of this

barındıran bir tür yolculuk. lik film

communication. She is part of a

"rormenc" go ing co li ve? . . .

ise, 1 999 MADELEINE. "On yıl

world which offers every opporcunicy

Through che srories and incrigues

boyunca gelişen bir film hayal

to satisfy material needs, but to the

of a dozen procagoniscs, I' d ! i ke,

ediyorum. Seyircinin tekrar

decrimem of a degree of spirirual

over che years,

karşılaşacağı, ama zamanla değişmiş

enrichmem. Madeleine undergoes a

film" of our daily life, which is

ro

recreace "the

olacak karakterlerle . . . 1 999-2009

ki nd of iniciation marked out w ith

caking shape nearly every day

dönemi büyüleyici olacak.
Değişiklikle, risklerle, yeni fikirlerle

quescions. )use like our ever

wichout us knowing it. 10 YEARS

changing sociecy, which is

1 10 FILMS, which could also be

dolu. Peki bu "eziyet"in

developing, buc ro what end? What

encitled "ro be conci nued . . . " w ili

ortasındakiler nasıl yaşayacaklar? . . .

future does it offer? Madeleine

chus be a diary of my i mpressions,

Bir düzine kahramanın öyküleri ve

represems a furure which is

life and the general zeiegeise . " -

entrikalarıyla, biz farkına bile

uncercain, confused, quietly cragic.

Laurenc Bouhnik

varmadan günbegün değişen günlük
yaşamımızın "fılm"ini bu yıllar

But in which life, with i ts good and
bad sides, will always find its place . . .

Yönetmen Director: Lauren/
Bouhnik Senaryo Screenplay:
Laurent Bouhnik Görüntü Yön.
Cinematography: GilleJ Henry
Kurgu Editing: Cilinence Lafarge
Müzik Mu sic: }Mime Coullet
Oyuncular Cast: Vira Brio/e,
Manuel B/ane, Anouk Aimfe, jean
Michel Fete, jean-Franrois Galotte
Yapımcılar Producers:Jean Cottin
& Etienne Comar Yapı m
Production Co.: Playtime, 94, me
Saint-Denis, F-75001 Paris,
FRANCE; Phone: 33 I 40 26 74 00;
Fax: 33 1 40 26 74 OJ Dünya
Hakları Export Agent: Films
Distribution, 7, me Darmou, F-75002
Paris. FRANCE; Phone: 33 1 42 92
00 12; Fax: 33 1 42 92 00 2 1
1 999 1 35

11111.1
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YOUNG STARS OF THE WORLD CINEMA
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FIDA FILM'e
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AVUSTURYA-ALMANYA-lSVlÇRE
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BARBARA ALBERT

AUSTRIA -GERMANY-SWITZERLAND

KUZEY VAROŞLARI

NORDRA ND
����������������������������������������
N O RT H E R N S K I R T S

�--�---�'!""'-"""�

Yönetmen Director: Barbara Albert
Senaryo Screenplay: Barbara Albert
Görüntü Yön. Cinematography:
Christine A. Maier Kurgu Editing: Monika
Willi Oyuncular Cast: Nina Pro/1, Edita
Malovcic, Tudor Chirilti, AJtrit Alihajdaraj,
Michael TanczoJ Yapımcılar Producers:
Erich Lackner, Martin Hagemann & Rol[
Schmid Yapım Production Co.: LotUJ-Film,
johmtram 83, Vienna A - l 150, A VSTRIA;
Phone: 43 1 786 33 87; Fax: 43 1 786 33 87
- l l; Zero Film, GERMANY; Fama Film,
SWITZERLAND Dünya Hakları Export
Agent: AUJtrian Film CommiHion, Stifgam 6,
A-1070 Vienna, A VSTRIA; Phone: 43 1 526
33 23; Fax: 43 1 526 68 O J

1 999 1 35 mm. 1

1 970'te Avusturya'nın Viyana
şehrinde dogdu. Önce tiyatro
ve gazetecilik okudu, sonra
Vienna Filmakademie'de film
yönetmenl i� ve senarisdik
egitimi gördü. Okurken bir
taraftan da yönetmen
yardımcısı, kurgu asistanı ve
oyuncu olarak çalıştı. KUZEY
VAROŞLARI yönettigi ilk uzun
metrajlı fılmdir.
Born in Vienna, Ausrria in
1 970. She fırsr srudied rhearer
and journalism, and rhen film
directing and screenwriring ar
rhe Vienna Filmakademie.
During her studies she has
worked as assistant direcror,
assistant ediror and acrress.
NORTHERN SKJRTS is the

Renkli Color 1 1 03 '

• Viyana'nın kuzeyindeki kenar

birbirlerinden farklı beş gencin

nurse. Jasmin works as a waitress in a

mahalleler. Sene 1 995, Bosna'daki

gerçekçi ve kasvetli öyküsünü

pastry cafe. The fun-loving blonde

çatışma iyice kızışıp kontrolden

anlatıyor. Eski Yugoslavya'dan

enjoys pastries and men. The

çıkmış durumda. Çocukluktan okul

sürülen ve duygusal açıdan çorak

combination of the two seems to

arkadaşı olan Tamara ve Jasmin, 20-

bir arazide kısılıp kalan genç

soothe the hardships of life at home

küsur yıllık yaşamlarının bir noktada

mülteciler, Avusturya'nın kuzey

w ith her parems and younger

kesişecek kadar ortak yanı

sınırında kendilerine yeni bir yaşam

siblings. After a violent show-down

bulundugundan habersiz şekilde, bir

kurmaya. benlik ve yön duygularını

with her father, Jasmin who tries to

kürtaj kliniginde karşılaşırlar. Sırp
asıllı Tamara, yetişkinliğe yumuşak
bir geçiş gerçekleştirmektedir. Ama

yeniden kazanmaya çabalıyorlar.
"Her şey 1 990'da başladı. Tam
Demir Perde'nin açıldığı sırada,

drown her unhappiness by sleeping

Saraybosna'daki ailesini özledigi için,

kendimizi genç ve dünyaya çocuk

tek başına yaşamak kendini iyice

getirip getirmeme kararını vermeye
hazır hissettiğimizde . . . 1 992'den

It is ofi:en said that the true casualties

itibaren savaş hayatımızın

are !efi: ro crawl out fi:om the rubble
and begin a new life. Director Barbara

yalnız hissetmesine sebep olur.
Sevgilisi Roman, askerlik yaptıgından

around, leaves home for good and
moves in w ith Tamara . . .

of war are the young survivors who

çogunlukla ortalıkta yoktur, ve

denetimini ele aldı - ya da belki

Tamara, cad ı bir denetçi yüzünden,

almadı. Ara sıra, savaş fazla gelmeye

Albert's fearure debut NORTHERN

neden hemşire olmak istedigini
merak etmeye başlamıştır. Jasmin

başlıyor. Sadece tekrar tekrar geri

SKIRTS is a realistically bleak

dönen, hiç sona ermeyen savaş.

pottrayal of fıve social.ly and

bir pastane-kafede garsonluk

Dünyaya bakışımızı tamamen altüst

ethnically diverse young people who

yapmaktadır. Eglenceye düşkün bu

etmiş olan savaş. Demir Perde'nin

are searching for hope arnidsr the

sarışın kız, pasta ve erkeklerden

yılalması gibi, değişmedik hiçbir şey

afi:errnath of war. Exiled from former

hoşlanır. Ikisinin varlığı, evde annesi,

bırakmadı." - Barbara Albert

Yugoslavia and trapped in an

babası ve küçük kardeşleriyle

emorional wasteland, the young

yaşadıgı zorlukları yumuşatıyor

• The norrhern outskires ofVienna,

refi.ıgees attempt ro make a new life

gibidir. Mutsuzluğunu onunla

in 1995, as che conflict in Bosnia

for themselves on the notthern border
of Austria and to hopefully regain

bununla yatarak bastırmaya çalışan

rages out of comroL Former

Jasmin babasıyla ettiği şiddetli bir

childhood schoolmates Tamara and

their sense of self and direcrion. "It all

kavganın ardından evden geri

Jasmin cross parhs in an abortion

statted in 1 990. When the Iron

dönmernek üzere ayrılır ve

cl.in.ic, unaware that their very

Curtain fell and we felt young and

Tamara'nın yanına taşınır . . .

different 20-something lives have

ready to decide if we should bring

enough in common to intertwine.

children inro the world . . . As from

Asıl savaş kayıplarının, sag kalan ve
yılantının içinden çıkıp yeni bir

Tamara, of Serbian origin, is making

1 992 the war cook comrol of our lives

a graceful transition to adulthood.

- or perhaps it didn't. Every now and

hayata başlamak durumunda kalan

But rn.issing her family in Sarajevo

again the war just gets ro be too

gençler oldugu sıkça söylenir.

makes living on her own all the more

much. The war that has come back,

Yönetmen Barbara Albert'in ilk

lonely. Her boyfriend, Roman, is

never ends. The war that has

uzun metrajlı filmi KUZEY

away most of the time because of

overturned our vision of the world.

VAROŞLARI, savaş sonrası

military service, while her bitchy

Jusr like the collapse of the Iron

koşullarında umudu arayan,

supervisor makes Tamara wonder

Currain, which !efi: nothing

toplumsal ve etnik açıdan

why she ever wanted to become a

unchanged. " - Barbara Albett

Filmleri
Filmography

1 993 Nachtschwalhen
(short kısa film)
1 994 Die Frucht deitzes Liebes
(short kısa film)
1 995 Somewhere Else
(documentary belgesel)
1 996 Somımjleckm
(short kısa film)
1 999 Nordrand Kuzey Varoşları
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TONY BUl

USA-VIET AM

ÜÇ M EVSi M

1 972'de Vietnam'da do�du. O
iki yaşındayken ailesi ABD'ye
göç etti. Sunnyvale,
California'da büyüdü. Babası
bir video dükkanı
çalıştırıyordu, o da yeniyetme
ça�ında sinemaya tutkuyla
ba�landı. Daha sonra da Loyola
Marymount Üniversitesi'nde
sinemayı kendine meslek
olarak seçti. Vietnam'a ilk kez
ondokuz yaşındayken döndü.
Izlenimleri, 1 994'te "Yellow
Lotus 1 Sarı Nilüfer" adlı bir
kısa film yapmasına yol açtı.
1 996 Sundance Film
Festivali'nde gösterilen bu film,
birçok ulusal ve uluslararası
festivalde, aralarında Samuel Z.
Arkoff Ödülü ile bir.
Rockefeller adaylı�ının da
bulundu�u ödüller kazandı. ÜÇ
M EVSIM ( 1 999) yönetti�i ilk
konulu uzun metrajlı fılmdir.

THREE SEASONS
Yönetmen Director: Tony Bui Senaryo
Screenplay: Tony Bui & Timorhy Linh Bui
Görüntü Yön. Cinematography: Lisa
Rinzler Kurgu Edicing: Keirh Reamer &}ay
Rabbıowirz Müzik M usic: Richard Horowilz
Oyuncular Casr: Don Duong, Nguyen goc
Hiep, Harvey Keirel, Tran Manh Cuong, zoe· Bui,
Nguyen Huu Duoc, Minh Ngoc, Hoang Phar
Trieu, Diem Kieı1, Kieu Hanh Yapımcılar
Producers:jason Kil/()f,joana Vimıle, Harvey
Keirel, Tony Bui & Timorhy Linh Bui Yapım
Producrion Co.: October Films 1 Open Ciry
Films, 65 BleekerStreet, New York, NY 10012,
USA; Phone: 1 212 539 40 00; Fax: 1 212
539 40 99; Glai Phong Film Srudio,
VIETNAM Dünya Hakları Export Agent:
Good Machine, 4 1 7 Cana/ Sr., 4rh floor, New
York, NY 10013, USA; Phone: 7 212 343 93
20; Fax: 7 212 343 96 45 Kaynak Source:
Medyavizyon, inoiıü Cad. 913, Giimüwıyu,
isranbul, TURKEY; Phone: 90 212 293 00 68;
Fax: 90 212 293 00 72
1 999 1 35 mm. 1
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• Dört kişinin yollarının kesiştiği

şiirsel aniatı olduğu gibi, o ülkede

around his neck. In the Apocalypse

yer Saygen kentidir. Bunlar, çok

çekilmiş ilk bağımsız Amerikan filmi

Now Bar he meers an ageing

farklı nedenlerle de olsa, birden

de. Küreselleşmenin silip süpürdüğü

American soldier named James Hager

kendilerini kendi ülkelerinde birer

who has rerurned to Vietnam to search

yabancıya dönüşmüş bulan dört

bir Vietnam kültürüne yakılmış
özlem dolu bir ağıt olan bu proje,

sıradan insandır . . . Kuraklık

besbelli yönetmen için de kişisel bir

war. When Woody suspecrs the G.I.

mevsimi: Hai, kentin merkezinde

yolculuk, kendi kırma-kültür

of srealing his case, he goes huming

çalışan bir bisikletli çekçek

kimliğini arama yolunda bir çaba

for him . . . Growrh Season: Young

sürücüsüdür. Mesleğini pahalı yeni

olmuş. Dikkate değer Vietnam lı

Kien An rakes a job harvesting

otellerde sürdüren mağrur genç

oyuncu kadrosunun ve her daim

locuses in che ponds ofTeacher Dao, a

fahişe Lan'a tutkundur. Hai

güvenilir Harvey Keitel'ın duygusal

ceclusive spiritual master who has

tarafından düşman tavırlı birkaç

olarak kışkırtıcı oyunculuğunun da

leprosy. Her singing awakens him

müşterinin elinden kurtarılan Lan,

yardımıyla, üç (aslında dört) öyküyü

from depression, and he asks her to

genç adamın onu kentte

çarpıcı bir biçimde dokuyan ÜÇ

write down poetty he has composed . . .

gezdirmesine izin verir. Sonunda

MEVSIM, geçiş döneminin

for a daughrer he farhered during the

Hai, sevdiğiyle bir gece geçirebilmek

keşmekeşi içindeki bir ulusta,

umuduyla bir bisiklet yarışına

geleneksel olanla modern olanı

major awards at the 1 999 Sunciance

katılır . . . Yağmur Mevsimi: Küçük

karşılaştırıyor. Siyasi bir suçlamada

Film Festival, this impressive fırst

Winner of an unprecedemed three

çocuk Woody, boynuna astığı

bulunamayacak kadar yumuşak

fearure by 26-year-old Tony Bui is a

tablada çakmaklar, çiklet ve ucuz

kalpli ve lirik olan bu film, içiçe

powerful poetic narrative about the

saatler satarak yağmurun ısiattığı

geçen tınılarıyla aynı hüzünlü

"new" Vietnam, and is the fırst

sokaklarda dolaşır. Apocalypse

öykünün farklı çeşitlernelerini sunan

American independent film to be

Now barında, savaş sırasında

hülyalı bir sinemasal şiir.

shot on location in that country. A

peydahladığı kızını aramak üzere

wisrful, rain-screaked elegy for a

Vietnam'a dönmüş, James Hager

• The sprawling city of Saigon is

Vietnamese culture that is being

adlı, yaşını başını almış Amerikalı bir

where the paths of four people cross;

swepr away on rhe floocl ride of

askerle tanışır. Woody, askerin
tablasını çaldığından kuşkulanınca
onun ardına düşer . . . Yetişme

four ordinaty people who -albeir for

globalizarion, rhis project is clearly a

very different reasons- suddenly fınd

personal journey for the fılmmaker,

Mevsimi: Genç Kien An, cüzzama
yakalanmış ruhani bir usta olan

rhemselves strangers in their own

an attempt to explore his cross

!and . . . Dry season: Hai is a rickshaw

culrural idencity. Weaving three

cyclo driver in the town cemre. He is

srories (really four) i neo a serilcing

münzevi Öğretmen Dao'nun
havuzlarında nilüfer toplama işine

smitten with the proud young

pictorial tapestty with the help of a

prosritute, Lan, who plies her trade in

remarkable Vietnamese cast and

girer. Kızın şarkı söyleyişi ustayı

the expensive new hotels. Mter

emotionally provocative acring by che

depresyonundan uyandırır, adam

saving her from a few hosrile cliems,

sralwarr Harvey Keitel, THREE

ondan şiirlerini yazmasını ister . . .

she lets him to chauffeur her around

SEASONS contrasrs the cradirionaJ ro

the city. Eventualy Hai enters a cyclo

the modern in a narion in the chaoric

Yirmialtı yaşındaki Vietnam kökenli
Tony Bui'ni n, 1 999 Sundance Film

race in hopes of winning enough

rhroes of transiri on. Too

money to spend one night with his

renderhearred and lyrical ro deliver a

Festivali'nde daha önce hiç

beloved . . . Wer Season: The young

palirical indicrmenc, rhis is a dreamy

rastlanmadık biçimde bellibaşlı üç

boy Woody wanders down rain

cinemaric poem whose incerwoven

ödülü birden alan bu çarpıcı ilk filmi,
"yeni" Vietnam üzerine güçlü bir

soaked sereers selling lighrers, gum

voices offer differem variations of che

and cheap watches from the case

same sad story.

Born in Viecnam in 1 97 2 . His
family emigrared to the USA
when he was cwo; he grew up in
Sunnyvale, California. His farher
ran a video score and he
developed a passian for film as a
reenager, larer making film his
ptofession ar rhe Layola
Marymounr Universicy. He
recurned co Viecnam for che firsc
ci me ac nineceen. His
impressions prompced him ro
make a shocc film, "Yellow
Locus" in 1 994. The shorc
screened ac che 1 996 Sundance
Film Fescival and won awards in
numerous nacional and
international fescivals, including
che Samuel Z. Arkoff Award and
a Rockefeller nominacion.
THREE SEASONS ( 1 999) is his
firsc feacure film.
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ALMANYA GERMANY

ANDREAS DRESEN

1 6 A�ustos 1 963'te Gera.
G EC EYi BEKLEYE N LER
1-----i Almanya'da do�du. Liseden
mezun olduktan sonra, 1 984f-A LTEN
,.rı
NACHTGEST
85'te Schwerin Tiyatrosu'nda
N
T
----j ses mühendisli�i yaptı. 1 985 ve
I H SH P S
A E
G
1 986'da DEFA Stüdyosu'nda
stajyerken, yönetmen Günter
Yönetmen Director: Andreas Dresen
Reisch'ın asistanı olarak çalıştı.
Senaryo Screenplay: Andrtaı Dreıen
1 986-9 1 arasında, Postdam
Görüntü Yön. Cinematography: Andreas
Babelsberg'deki Konrad Wolf
Hofer Kurgu Editing: Monika Schindler
Sinema ve TV Okulu'nda
Müzik Music: Cathrin Pfeifer & Rainer
yönetmenlik e�itimi gördü.
Rohlof! Oyuncular Casr: Michael Gwiidek,
Berlin Sanat Akademisi'nde
Meriam Abbai, Dominique Horwitz, Oliver
Günter Reisch'ın sınıfında
B%arsler, SIIIanne Bomıann, Ricarrkı Valentim,
master ö�rencisiydi. 1 992'de
Ade Sapara, lmogen Kogge, HorJI Krause
senarist ve yönetmen olarak
Yapımcı Producer: Peter Romme/ Yapı m
çalışmaya başladı. Pek çok TV
Production Co.: Peter Romme/ Productiom,
filmi ve belgeseli n ardından,
Fidicimtr. 40, D-10965 Berlin, GERMANY;
GECEYI BEKLEYENLER
Phone: 49 30 693 70 78; Fax: 49 30 692 95
yönetti�i ilk konulu uzun
75 Dünya Hakları Export Agent:
metrajlı filmdir.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Bavaria Film International, Bavariafilmplatz
7, D-8203 1 Geiselgaiteig, GERMANY;
Phone: 49 89 64 99 26 86; Fax: 49 89 64 99
37 20

1998 1 35 mm. 1
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• Papa, Berlin' e gelir ve orada

his clumsy arremprs ar affecrion

Born on 16 August 1963 in Gera,
Germany. After graduating from
high-school, he worked as a sound
engineer for Schwerin Theatre
from 1 984-85 . He was a trainee
working for the DEFA Studio for
Feature Films in 1985/86 where
he worked as assiseant director co
Günter Reisch. He srudied
directing at the Konrad Wolf
College of Film and Television in
Posrdam-Babelsberg from 1 9869 1 . He was a Master student in
Günter Reisch's class at the
Berlin Are Academy. He began
working as a screenwriter and
director in 1 992.
NACHTGESTALTEN ( 1 998) is
the first fearure film he directed.

kaldığı gece şehrin birçok sakinine

Andreas Dresen, tutku ile siyasi

clash wirh Parry's rough busi ness

semavi bir bağlılık duygusu

bilinci içten bir yaklaşımla

sense . . . Peschke is a manager and

aşılayacağına, bir dizi felaket ve

harmanlayan, radikal sinema

ageing would-be yuppie, who rries

aksilik getirir . . . Evsiz barksız

örneği bu ilk uzun metrajlı

ro camouflage his fai led career wirh

Hanna bir 1 00 mark bulunca pek

filminde, altı ana karakteri içeren

his mobile phone and his feigned

sevinir; sevgilisi Victor'la birlikte,

assiduousness. Wairing for a female

doruk noktası banyolu bir otel

üç öykü sunuyor; Dresen,
yönetmenlik yeteneği ve

odasında kalmak olacak konforlu
bir akşamı beklerneye başlarlar . . .
Şehre kadın aramaya gelen çiftçi

olağanüstü biçimde iyi
düzenlenmiş senaryosuyla, bizi acı
bir gerçekle karşı karşıya

ai rporr he i nsread comes across a

Jochen, çocuksu fahişe Patty'yle
tanışır. Joehen işini çabucak

getiriyor. Bu metropoliten

his waller. Feeling bad abour his

ağıttaki gece maceraları dizisi

false accusarion, he offers ro drive

bitirmekten hoşlanmadığı için

sırasında, seyircilerin böylesine

Feliz ro where his relarives li ve . . .

Patty ona bütün geceyi birlikte

derin bir yalnızlıkla karşılaşmaktan
duyacağı rahatsızlığı biraz

Rich and poor, homeless people
and policemen, srreer kids and raxi

ücreti karşılığında. Joehen'in
romantik duyarlılığı ve şefkatli

hafifJetecek komik durumlar da

drivers -all in search of a lirrle

var. El kamerası ve grenli

happiness- experience an amusing,

davranmaya yönelik beceriksizce

moving odyssey through rhe

Filmleri

çabaları, Patty'nin sert iş

görüntüler GECEYI
BEKLEYENLER'e otantikliğin yanı

labyrinth rhar is rhe big ciry . . .

Filmography

anlayışıyla çatışır . . . Yönetici

sıra traji-komik bir tat da katıyor.

geçirmelerini teklif eder, tabii

Peschke yaşını başını almakta olan

business partner ro arri ve ar rhe
boy from Angola, whom he
wrongly suspecrs of having srolen

I n his firsr fearure fi lm, an example

bir sözde "yuppie"dir; meslek

• The Pope comes ro Berlin and

of radical cinema which blends

yaşamındaki başarısızlığını cep

rhe nighr of his s ray rhere brings

passion and palirical awareness

telefonu ve göstermelik

not so much heavenly devation bur

wirh a si neere approach , Andreas

çalışkanlığıyla kamufle etmeye
çabalar. Havaalanında iş yaptığı bir

rather a series of calam iries and

Dresen presents three srories

mishaps ro several of rhe ciry's

populared by six main characrers -

kadının gelmesini beklerken

inhabirants . . . Homeless Hanna is

Wirh directing abiliry and an

karşısına, yok yere cüzdanını

overjoyed when she finds a 1 00-

exceprionally well organized script,

çaldığından şüphelendiği Angolalı
bir çocuk çıkar. Ona haksızlık

mark-nore and looks forward ro

Dresen introduces us co a harsh

spending a comforrable evening

reality. During rhe series of nighr

ettiği için kendini kötü hisseden

wirh her boyfriend Vicror, rhe

advenrures i n rhis metropolitan

Peschke, Feliz'i akrabalarının

crowning event of which is ro be a

elegy rhere are comic siruarions

oturduğu yere kadar arabayla

hotel room wirh a barh . . . Farmer

rhar slighrly relieve rhe audience's

götürmeyi teklif eder . . . Zenginler

Joehen comes up ro rown looking

discomforr from rhe encounters

ile yoksullar, evsizler ve polisler,
sokak çocukları ve taksi şoförleri,

for a woman and meers rhe ebild

wirh such deep loneliness. The

like prosrirure, Parry. Joehen

hand-held camera and grainy film

hepsi bir lokmacık mutluluk

doesn'r much fancy a quickie and

srock give rhe film aurhenticiry

peşinde, büyük şehir denen o

so Parry offers ro spend rhe whole

and a rragi-comic rouch.

labirentte eğlenceli, duygulandırıcı

nighr wirh h i m - ar a price.

bir serüven yaşarlar . . .

Jochen's romantic sensibiliry and

1 985 Der Kleitıe Clown
(short kısa film)
1 987 Sehrille des A11deretı
(short kısa film)
1 989 jemeits von Klein Wanzleben
(documencary belgesel)
1 990 So Schell geht es nach
istanbul (shorr kısa film)
1 9 9 1 Es hleibt al/es al/es ganz
anders (TV-documenrary
TV belgeseli)
Die tıarren sterben tıicht aus
(TV -documenrary
TV belgeseli)
1 993 Krauses kneipe
(TV-documenrary
TV belgeseli)
1 994 Kuckuckskinder
(TV-documenrary
TV belgeseli)
Das Andere leben des henm
kreins (TV)
1 995 Alte freunde (TV)
Spmng im gliick (TV))
1 996 Der tausch (TV)
1 997 Ram aus der haut (TV)
1 998 Nachtgestallen
Geceyi Bekleyenler

1 65

DÜNYA Si NEMASININ GENÇ YILDIZLARI

'ı Ol :--J <, s·ı ARS Ol· THr \\ ORLD U :--J I· i\L\

TÜRKIYE TURKEY

REHA ERDEM

KAÇ PARA KAÇ

1 960'da Istanbul'da do�du.
Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten
sonra Bo�aziçi Üniversitesi'nde
3 yıl Tarih okudu. Sinema
okumak üzere Fransa'ya
giderek, Paris VIII
Universitesi'nde Sinema ve
Plastik Sanatlar Bölümü'nü
bitirdi. Fransa'da üç kısa film
çekti, çeşitli filmlerde
kameramanlık yaptı, ses
mühendisi olarak çalıştı. 1 989'da
Fransız-Türk ortak yapımı
olarak, senaryosunu da yazdı�ı.
ilk uzun metrajlı filmi "A ay" ile
Nantes Film Festivali'nde ödül
aldı. Film, Locarno, Moskova,
Vancouver festivallerinde
gösterildi. Aynı yıl TYB
tarafından "Yılın Yönetmeni"
seçildi. 1 99 1 'de Istanbul Devlet
Tiyatroları'nda konuk yönetmen
olarak Jean Genet'nin
"Hizmetçiler"ini sahneye koydu.
1 996'da Kültür Bakanlı�ı için
Yahya Kemal'in "Deniz
Türküsü" şiir-filmini çekti.
1 990'dan bu yana reklam filmi
yönetmenli�i yapmaktadır. 8. ve
1 O. Kristal Elma Türkiye Reklam
Ödülleri Yarışmalarında "En Iyi
Yönetmen" ödüllerini almıştır.

R UN FOR MONEY
Yönetmen Director: Reha Erdem
Senaryo Screenplay: Reha Erdem
Görüntü Yön. Cinematography: Florent
Herry & jean U!uis Vialard Kurgu Editing:
Naıhalie Leguay Müzik Music: Pressure Drop
Oyuncular Cast: Taner Birsel, Zuhal
Gencer, Bennu Yıldmmlar Yapımcı
Producer: Omer Atay Yapım Production

Co.: Atiaiiiik Film, Ost Zeren Sok. No: 2, I.
Levent, İstanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2
2 7 8 36 l l ; Fax: 9 0 212 278 1 9 7 1 Dünya

Hakları Export Agent: Warner Bros.,

Topçu Cad Uygun İj Merkezi, No: 216, 80090
Taksim, Istanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2
2 3 7 2 0 00; Fax: 9 0 212 2 3 7 26 0 0

1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 100'

• Selim, Tünel'deki aileden

iddiasını, oyuncu seçiminden, ışık

RUN FOR MONEY is a film that

kalma gömlekçi dükkanını işleten,
her sabah vapurla işine gidip

kullanımına, ritminden, dekoruna,

deals wirh the way money

diyaloglarından kıyafet ve

insinuates irself inro rhe place once

akşam evine dönen mazbut bir

aksesuarlarına kadar başarıyla

held by ideals that have been losr

aile babasıdır. Para harcamaya

oturtulmuş özgün stili

one by one in the monoronous

çekinir, dürüsttür, sakindir, bi raz

oluşturuyor. KAÇ PARA KAÇ'da

gri nd of daily life: of one's beliefs ,

suratsızdır. Karısı Ayla, küçük kızı

gördüğümüz Istanbul şehri dahi,

one's values, and one's standards.

Esma ve yaşlı babasıyla birlikte

sanki film için yeniden stilize

All of the dreams, tragedies, follies,

yaşar. Insanlara güvenmez,

edilmiş.

and of course frusrrarions that

yakınlık göstermez, para caniısı

follow money wherever it goes are

çıragına da hayli kötü davranır.

• Selim is a decent family man

played out in the unfolding of the

Evin altkatındaki genç ve bayagı

who runs a shirt shop i n Tünel left

srory. The film demonsrrates how a

dul Nihai de onun peşinden

tO h i m by his family. Every day he

large s um of money and a perry

koşar. Derken Selim'in bu

follows the same routine: he goes tO

erime can have rragic consequences

monoton hayatı, taksiye ondan

work by ferry in the morning and

on a simple l i fe. The efforrs

önce binen adamın bı raktığı bir

rerurns home by ferry in the

devoted tO making this film, from

çanta dolusu doları bulmasıyla

evening. Alrhough he is an honesr

i ts casting, light direcrion, pacing,

degişir. Üstelik dolarlar bir

man, he is quier and can be a bir

and d ialogs tO irs ser design and

bankadan veznedar tarafından

surly and sri ngy ar times. Selim

cosruming, even down tO the

çalınmıştır. Selim, önce geri

lives wirh his wife Ayla, his smail

accessories, are all successfully

vermeyi düşündügü parayı, biraz

daughrer Esma and his elderly

orchestrated to the achievemenr of

ne yapacagını bilemediginden,

farher. He disrrusrs and disrances

a rruly original sryle. The images of

biraz da verdiği güçlülük

himself from orhers, and ofren

Istanbul are so masrerful and well

duygusunu sezdigi için, muhafaza

behaves badly rowards his

sui ted ro the film that it seems as if

eder. Derken, yavaş yavaş

avaricious shop-assisranr. Nihat,

the city itself had been restyled ro

harcamaya başlar. Ve o paranın

the vulgar young widow living on

complemenr the erhos of RUN

hakimiyeti altına girer. Para
Selim'in hayatını ve kendisini,
kontrol edemedigi bir şekilde

the floor below, is always chasing

FOR MONEY.

afrer him. Selim's monoronous life

degiştirecektir . . .

dollars left i n a taxi by the

KAÇ PARA KAÇ, inançların,

were swlen by a bank cashier. At

changes when he finds a bagful of
passenger before him. The dollars

değerlerin, kriterlerin birer birer

first Selim inrends ro give the

kayıp gittiği şu gündelik

money back, but i nstead he keeps

hayatımızda, kaybolan herşeyin

i t - partly because he' s not sure

yerini alan para etrafında bir film.

what ro do with it and partly

Paranın olduğu yerde ne varsa,

because he's developing a taste for

filmde de o var: Hayaller var,
trajediler var, gülünçlükler var ve

rhe feel i ng of power that it can

tabi i gerilim var. Filmde küçük bir

money and falls captive ro i ts

hayata giren, büyük bir paranın,

seductive spell. The money begins

give. Slowly he starts ro spend the

küçük bir suçu, büyük bir trajediye

tO change both Selim and his life in

dönüştürmesi anlatılıyor. Filmin

a way he cannot control . . .

Born in Istanbul in 1 960. He
srudied hisrory for three years ar
Boğaziçi Ü niversitesi afrer having
complered Galatasaray High
School. Larer he would eveorually
go ro France ro study film, where
he graduared from the Paris VIII
University in rhe Film and Plasric
Arrs Department. While in
France he made 3 shorr films,
worked as cameraman for a
variety of films, and alsa gained
experience as a sound engineer. In
1 989, through a French-Turkish
parrnership, he made his firsr
fearure-lengrh film based on his
own screenplay, "A ay," which
rook a prize ar that year' s Nanres
Film Festival. "A ay" was alsa
screened ar rhe Locarno, Moscow,
and Vancouver Fesrivals. That
same year the director was
chosen by the Associarion of
Turkish Wrirers as rhe Direcror
of rhe Year. In 1 99 1 he presenred
Jean Gener's "Servanrs" as a
guesr director for the Istanbul
Srare Thearer. In 1 996 he
direcred a poem-film of Yahya
Kemal's "Deniz Türküsü" for
rhe Minisrry ofCulrure. From
rhe 1 990's to rhe presenr, he has
been ar work directing relevision
commercials. Ar borh the 8rh
and the 1 Or h Crysral Apple
Turkish adverrising awards he
was presenred wirh the prize for
Best Director.
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ITALYA ITALY

LUCA GUADAGNINO

KAH RAMAN LAR

1 97 1 'de Palermo'da do�du.
�oma'daki La Sapienza
Universitesi'nden bitirme tezini
J PROTA GONJSTJ
Jonathan Demme üzerine
f-----1 hazırlayarak mezun oldu.
THE PROTAGONISTS
Doksanlı yılların başlarında,
aralarında 1 996'da Milane'da
Yönetmen Director: Luca Guadagnino
Afrika Sineması Festivali'nde
Senaryo Screenplay: Lura Guadagnino
gösterilen "Aigerie 1 Cezayir"in
Görüntü Yön. Cinematography: Paolo
de yer aldı�ı belgeseller çekti.
Bravi Kurgu Edi r ing: \Valter Fasana
1 997'de, o yıl Taormina'da
Müzik Music: Andrea G11erra Oyuncular
gösterilen, "Qui 1 Kim" adlı
Cast: Tilda Swinton, Fabrizia Sacchi, Andrew
kısa metrajlı bir film çekti.
Tiernan, C/audio Gioi, Paolo Briguglia,
KAHRAMANLAR ( 1 999)
Michelle Hrmziker, Chiara Co111i Yapımcılar
yönetti�i ilk uzun metrajlı
Producers: Massimo Vigliar & Fulvio
konulu fılmdir.
Colombo Yapım Producrion Co.: Sur/ Film,
Via Padre G.A. Filippini 13, Roma 00144;
lTALY; Phone: 390 6 529 38 l l; Fax: 390 6
529 38 76; Medusa Film; Te/e + Dünya
Hakları Export Agent: Sur/ Film, Via
Padre G.A. Filippini 13, R()ttıa 00144;
lTALY; Phone: 390 6 529 38 l l ; Fax: 390 6

529 38 16

7 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92'

• Aktris Tilda Swinton'ın başı

bir yansıması değil, yaşamın ta

"The movie crew is rhe driving

çektiği bir ltalyan film ekibi

kendisi. Ayrıca kameranın

force behind rhis quesr, rhis

Londra'ya, burada 1 994 yılında

öngörülemez etkilerini kullanma

voyage. F i rst of all because rhe crew

işlenmiş bir cinayeti canlandırmak

biçimimiz de sanırım bunu daha

that I show on the screen is the

için gelir. Tilda olayı şöyle anlatır:

ilginç kılıyor . . . KAHRAMAN LAR,

same crew rhat makes the actual

Happy ile Billy adlı, üst

insanlar ve yaşamları üzerine, pek

movie, and also because by showing

sosyoekonomik sınıftan Londralı

çok farklı yüzü ve durumu içeren,

rhe audience some of rhe "secrets" -

iki kız macera peşindedir ve

yaşamın işlenen suçlardan daha

both large and small - i nvolved i n

oyunları için bir kurban ararlar.
Cambridge' e geldiklerinde trafik

güçlü olarak belirdiği, yaşamın
karanlık yönlerinden çok daha

r h e making of a film, I hope I can

ışıklarında sabırla bekleyen bir

kuvvetli ve parlak göründüğü bir

rhey can experience for rhemselves

adamı seçerler. Onu bıçaklayıp,
boğazını keserler ve sonra da

film . . . Bu filmi n en şanslı yanı ise
bıçağın keskin yüzü ile kurgu

our d iscovery of the darker side of

h içbir şey olmamış gibi okullarına

sırasındaki kesimler arasında, ya

"cinema within cinema", but w ith

dönerler. Tilda ile ekiptekiler bu

da acı ile arzu arasında, kışkırtıcı

one big difference: what you see on

alışılmadık şiddetin gündelik hayatla
ne tür bir i lişkisi olabileceğini ve

bir sentez yaratmış olmasıdır." Luca Guadagnino

not a cold, calculated

bu cinayetin kişilerin "sıradan"

i nvolve them ro rhe extent that

human nacure . . . I n a way this is

the screen is an attempt ro reflect,
representarion of life, but life irself.

varoluşları üzerindeki olası dolaylı

• An ltalian film group, !ed by

And perhaps che way we dea! wirh

etkilerini merak ederler. Filmin

rhe acrress Tilda Swinton, arrives i n

che unpredictable effeccs of rhe

çekimi ve cinayetin araştırılması

London r o reconsrrucr a erime

movie camera also helps make ir

sürecinde, ekip olayın dehşetinin

commi rred rhere i n 1 994. She

more inreresring . . . THE

ve büyüsünün içine gittikçe daha

deseribes rhe event: Two upper

PROTAGONISTS is a movie

çok girer . . .

class girls from London, Happy and

abouc people and their lives, with

Billy, are on rhe look-our for acrion

many different faces and siruations,

"Film ekibi bu arayışın, bu

and decide ro choose a vicrim for

i n which life emerges as more

yolculuğun ardındaki itici güçtür.

rheir garnes. On arriving i n

powerful than the erime, in which

Her şeyden önce beyazperdede

Cambridge, rhey choose a man

life is stronger and brighter than i ts

gösterdiğim kadro ile filmi çeken
kadro aynı olduğu için; ayrıca

parienrly wairing in his car ar rhe

darker elements . . . The greatest

rraffıc lighrs. They srab him and

piece of luck about this film was

izleyicilere film çekimiyle ilgili bazı
büyük ya da küçük "sırlar"

cur his rhroar, rhen calmly rerurn

that of having created a provocative

ro college. Tilda and rhe group ask

synchesis berween the blade of a

açıklandığı için, bizim insan
doğasının karanlık yüzünü

themselves whar rhis exrraordinary

knife and the cuts made i n

violence has to do wirh everyday

editing . . . between pain and

keşfetmeye yönelik yaşadığımız

life and rhe repercussions rhe erime

desire." - Luca Guadagnino

deneyimleri onların da bir

can have on everyone's "ordinary"

noktaya kadar yaşayabileceklerini

exisrence. Wirh rhe procedure of

umuyorum . . . Bu bir bakıma

filming/research i ng rhe erime, rhe

"sinema içinde sinema"; ancak

group comes closer and closer ro

önemli bir farkla: beyazperdede

rhe hearr of rhe horror and

gördüğünüz yaşamın soğuk, planlı

fascination of rhis event . . .

Born in 1 97 1 in Palermo. He
graduated with a thesis on
Jonathan Demme's films at che
U niversira La Sapienza in Rome.
At che beginning of che '90s he
worked on making
documencaries, among which
"Algerie" was presenred at che
Festival of African Cinema in
Milan in 1 996. In 1 997 he made
the short film "Qui" which was
presenred in the same year at
Taormina. THE
PROTAGONISTS ( 1 999) is his
first full-length film.
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MICHAEL D I J IACOMO

HAYVAN LAR, M E LEKLER VE i N SAN LAR

New York Üniversitesi'nde
Tish School of the Arts'ta
sinema okurken, yapımcılı�ını
ve senaristli�ini de üstlendi�i
birkaç tane kısa film çekti.
Bunların arasında önemli
ödüller kazanan "The Lost
Treasure of Captain Cornelius
'Deadeye' Tuckett 1 Kaptan
Cornelius 'Öiügöz' Tuckett'ın
Kaynolan Hazinesi" de vardır.
Bu kısa filmierin başarısı
sayesinde, Sundance Film
Enstitüsü'nden
yazariıkiyönetmeniik dalında
burs kazandı. Birçok senaryo
yazdı. HAYVANLAR,
MELEKLER VE INSANLAR
( 1 997), yönetmenli�ini yaptı�ı
ilk uzun metrajlı sinema
fılmidir.

ANIMALS

Yönetmen Director: Michael Dijiacomo
Senaryo Screenplay: Michael Dijiacorno
Görüntü Yön. Cinematography: Alik
Sakharov Kurgu Editing: David Leonard
Müzik Music: Stuart Levy Oyuncular
Cast: Tim Roth, Mili Avital, Rod Steiger,
Mickey Rooney, johıı Turturro, jacqueı Her/in,
Lcthaire Bluteau, Olan joneı, Chris Fenne/,
Barbara Bain Yapımcı Producer: Gabrielle
Tona Yapım Production Co.: Magnolia
Mae Filrm, USA Dünya Hakları Export
Agent: Panelura Cinenıa; 7 rue Keppler, 7 51 16
Paris, FRANCE; Phoııe: 33 1 40 70 90 90;
Fax: 33 1 40 70 90 91 Kaynak Source:
Denk Sinema & Tanıttm, Tunalt Hilmi Cad. ,
10513, Kavakltdere 06700, Aııkara,
TURKEY; Phone: 90 3 1 2 466 40 00; Fax:
90 3 12 466 44 92

1 997 1 35 mm. 1 Renkli &
Color-B&W 1 102'

Siyah-Beyaz

• Film 1 933 yılında, tam anlamıyla
eksantrik bir adamı filme çekmekte

masal. Filmin yansıttığı inanılmaz

his own happiness before ir' s roo Iate.

görselliği, atmosferi ve evreni tarif

Though, one by one, rhese ancienr

olan üç Fransız etnografı hakkında

etmek gerçekten imkansız.

voyagers disappear, Henry conrinues

1 2 dakikalık siyah-beyaz bir prologla

HAYVANLAR, MELEKLER VE

on his journey, ending up in a rural

açılır. Çektikleri kişi, Utah çölüncieki

INSANLAR, görsel açıdan en soluk

backwoods rown. When he sees a

iki hayalet kasabanın arasında uzayıp

kesici bağımsız filmlerden biri ve ilk
kez yönetmenlik yapan Di Jiacomo

convinced that she is the fared reason

giden bir yoldaki gişenin tuba çalan
bekçisidir. SO yıl sonra New York'ta
silahlı bir hırsız, tüm umutlarını
yitirmiş taksi şöförü Henry Berst'ü
soyarken, Henry adama tetiği

sinemanın gücünün yalnız öykü
anlatmak değil, seyirciyi ruhsal ve

beauriful gir! in the woods, Henry is
for his journey. He soan finds our
that her name is Farima and rhar she

şiirsel dünyalara götürmek

lives in a pig farm wirh her morher

olduğunu da biliyor. Diğer özellikleri

and her brorher, Sweet Porara. Henry

çekmesini söyler. Henry'nin hırsız

bir yana, bu çok iyi çekilmiş ancak

is so spellbound by the young gir! -

gittikten sonraki müşterileri, daha

sınırlı sayıda izleyecinin kavrayacağı

who, !ike him, has suffered from life's

önce gördüğümüz, artık yaşlanmış

türden fantezi muhtemelen bu yıl

disappoinrmenrs- rhar he rakes a job

olan üç Fransızdır. Belirsiz bir yere

göreceğiniz en eklektik oyuncu

wirh her irriraring morher in order ro

doğru giderlerken, Henry'yi çok

kadrosuna sahip. "20'1i yaşlarımızda
hepimiz çok büyük bir şeyin

mainrain his pursuit. . .

geç olmadan kendi mutluluğunu
ederler. Bu eski yolcuların birer

eşiğinde olduğumuzu düşünürüz.
Her zaman daha "fazla" bir şey

romantic fable abour one man's

birer ortadan yok olmasına karşın,

olacağımızı hissederiz. Sonra da bir

encounrer wirh three "wise men" and

Henry yolculuğuna devam ederek

sabah uyanıp görürüz ki, ayağımız

the emorional journey they

gözden uzak bir kırsal kasabaya

yere hiç de sağlam basmamakta.

encourage him ro take. Whar is

varır. Ormanda güzel bir kız

Düşlerimizi biraz aldatıcı buluruz.

really impossible ro deseribe is the

gördüğünde, kaderin onu bu

Bayağı yıkıcı olabilen bir durumdur
bu." - Michael Di Jiacomo

universe that the film porrrays. This

aramaya başlaması gerektiğine ikna

yolculuğa çıkarmasının sebebini
bulduğuna kanaat getirir. Çok

ANIMAI.S is a unique and eccenrric

incredible imagery, armosphere, and
is one of the most visually srunning

geçmeden kızın adının Fatima
olduğunu, annesiyle ve erkek
kardeşi Sweet Potata'yla birlikte bir

• The film opens wirh a 1 2-minure

independent films and firsr-rime

black-and-white prologue abour

direcror Di Jiacomo undersrands the

three French erhnographers who are

power of cinema nar jusr ro reiate

domuz çiftliğinde yaşadığını öğrenir.

filming a rrue eccenrric, an old ruba

srories bur ro transport you ima

Henry tıpkı kendisi gibi yaşamın

playing roll-keeper on a silenr srrerch

ethereal and poetic worlds. Wharever

getirdiği düş kırıklıklarının acısını
çeken bu kızdan öylesine

berween rwo ghosr rowns in rhe

else it may be, this impressively shor

Urah desere in 1 93 3 . . . 50 years larer

esateric fantasy boasts probably the

büyülenmiştir ki, onu takip

in New York Ciry, an armed rhief

most eclecric cast of any film you're

edebilmek için kızın sinir bozucu

holds up despairing cabdriver Henry

likely ro see this year. "In our

annesinin yanında çalışmaya başlar . . .

Bersr, who rells him ro go ahead and

rwenries we all think we're on the

pul! the rrigger. Wirh the rhief gone,

rhreshold of something grear. We

HAYVANLAR, MELEKLER VE

Henry' s next passengers are the three,

always feel we're going ro be

INSANLAR, bir adamın üç "bilge

now elderly, Frenchmen seen earlier.

something . . . more. Then we wake

kişi"yle karşılaşmasını ve bu kişilerin

They convince Henry ro give rhem a

up one morning and find our feer are

cesaretlendirmesi sonucu çıktığı

ride ro an undisclosed deseinarian

made of dough. We find our dreams

duygusal yolculuğu anlatan

and in rhe end they succeed i n

a bit fraudulenr. Ir can be quite

benzersiz ve ayrıksı bir romantik

convincing him r o start looking for

devasraring." - Michael Di Jiacomo

He scudied film ar ew York
Universiry's Tish chool of rhe
Arrs, where he wrore , produced
and direcred a number of shorr
films. Among rhese is "The Losr
Treasure of Caprain Cornelius
'Deadeye' Tuckerr" which won
several imporranr awards.
Thanks ro rhe success of his
shorr movies he became a
wriring/direcring fellow ar rhe
Sundance film Insrirure. He is
aurhor of several screenplays.
ANIMALS ( 1 997) is his fearure
film direcrorial debur.
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ERIC MENDELSOHN

J U DY BERLIN

1 Kasım 1 964'te New Yerk'ta
doj!du. Purchase'daki New
York Eyalet Üniversitesi'nde
güzel sanatlar öj!renimi gördü.
Birçok Woody Alien filminde
kostüm tasarımcısı olarak
çalıştı. Kısa filmi "Through an
Open Window 1 Açık Bir
Pencereden" ( 1 992)
prömiyerini Sundance Film
Festivali'nde yaptı ve daha
sonra Cannes Film Festivali'nin
resmi bölümünde gösterildi.
JUDY BERLIN ( 1 999) ilk uzun
metrajlı filmidir.

Yönetmen Direcror: Eric MendelJohn
Senaryo Screen play: Eric Mendelsohn
Görüntü Yön. Cinemarography:Je.ffrey
Seckendorf Kurgu Editing: Eric Mendelsohn
Müzik Music: Michael Nicholas
Oyuncular Cast: Barbara Barrie, Bob
Dishy, Madeline Kahn, Edie Fa/co, Aaı'OIJ
Hamick, }rtlie Kavner Yapımcı Producer:
Rocco Carmo Yapı m Production Co.:
Caruso/Mendelsoh11 Productions, 375 Greenwich
Street, New York, NY 10013, USA; Phone: I
2I2 94I 40 36; Fax: I 212 462 25 4 7
Dünya Hakları Export Agent: \Vorld
Sa/es Christa Saredi, Staffelstrasse 8, CH·B045
Ziirich, SWIITZERLAND; Phone: 4 1 1 201
I l 52; Fax: 4I I 201 I l 5 1

I 999 1 3 5

mm.

1 Siyah-Beyaz (B&W ) 1 97'

• Long Isiand'daki küçük Babylon

banliyölerinde refahla bağlantılı

kasabasının sıradışı sakinlerinden

yabancılaşma ve sıkıntı duygularını

just left. They spend a surreal
evening engulfed in darkness while

oluşan bir grup, bir güneş

inceliyor. Banliyödeki klostrofobi

looking back on their childhood

tutulmasına tanık olur ve değişimle,

üzerine çok Amerikan filmi yapıldı,

experiences. The lengrhy eclipse

keşifle dolu bir yolculuğa koyulur.

ama burada aynı konu özgün ve

lends a surreal quality ro their rime

Kasaba halkı sonbaharın ve soğuk

yepyeni bir şekilde ele alınıyor.

together, an atmesphere conducive to

havanın etkisiyle sıkılmış ve

Keskin siyah-beyaz görüntülere ve

discussions about their dearest

düşkırıklığına uğramıştır. Tuhaf

derin tınılı bir müziğe sahip olan

memories and unfulfilled longings.

kıyametsel ışık, anlama, kavrama,

Elsewhere in the small rown, others

huzur ve destek arayışındaki

JUDY BERLIN, banliyönün tanıdık
coğrafyasını tuhaf, yalnız ve ümitsiz

herkesi esinlendirir . . . David Gold,

bir gezegene dönüştürüyor. Hem

of suspended time . . .

California'da sinemacı olarak
başarısızlığa uğradıktan sonra,

tatlı hem acı ve yumuşak bir bilgelik
içeren anlarla dolu, yaşamdan acaip

In this complex and genele film,

ailesinin evine dönmüştür. Yalnız

bir kesit sunan bu film, normalmiş

ordinary people canfront the status

başına sokaklarda gezinirken, eski

gibi görünen bir günde, sakin bir

quo of rheir lives during rhe course of

sınıf arkadaşı Judy Berlin' e rastlar.

kasabanın altında yatan özlem

one fateful day and one uncomrnonly

Hala lafını esirgemeyen ve
karizmasını koruyan Judy Berlin,

üzerine kurulu. Öyküyü kaplayan

Jang eclipse. Taking a low-keyed

çok sayıdaki metaforik katman,

approach, Eric Mendelsohn, himself a

gözleri ışıldayan, kasabalı bir

filmdeki 'SO'Ier ambiyansı ve

product of American suburbia,

oyuncudur, ve David'in daha yeni

klişelere direnme yeteneği,

examines rhe feelings of alienation

terk ettiği şehre, Los Angeles'a

Amerikan bağımsız sinemasında

and boredom connected wirh the

gitmeye niyetlidir. Çocukluk

parlak ve yeni bir ışık olarak
görülen Mendelhson'a '99

ciries. Many American films have

Sundance Film Festivali'nde En Iyi
Yönetmen ödülünü kazandırdı.

clausrrophobia in suburbia, bur here

deneyimlerini anımsayarak,
karanlıkla kaplı, gerçeküstü bir
akşam geçirirler. Uzun süren güneş
tutulması, birlikte oldukları zamana

are similarly caughr in this moment

ptosperiry of the suburbs of large
already been made about
the ropic is given an original and

gerçeküstü bir nitelik katar, en çok

• In smail town Babylon, Long

fresh rrearment. Underscored by

önem verdikleri anıları ve
gerçekleşmemiş özlemleri üzerine

Island, a group of unusual residents
wirness a salar eclipse and embark on

srark black-and-white phorography

yaptıkları tartışmalara çanak tutan

a journey of change and discovery.

BERLIN transforrus rhe familiar

bir atmosfer kazandırır. Küçük

The Joeals are bored and frusrrated

rerrain of suburbia into a srrange,

and a deeply sonorous score, JUDY

kasabanın başka yerlerinde,

under the influence of the autumn

lonely, and desperare planet. A

diğerleri de zamanın askıda kaldığı
bu ana yakalanmıştır . . .

and the chill in the air. The peculiar

quirky slice of life, full of bittersweet
and gently wise moments, it is a film

apocalyptic light inspires everyone in
search of understanding, insight,

abour rhe Janging thar lies benearh a

Bu karmaşık ve hassas filmde

comfare and support . . . David Gold

quier town on a seemingiy normal

sıradan insanlar, kader saptayıcı

rerurns to his parents' home after

day. The many meraphoric layers

nitelikte tek bir gün ve alışılmadık

failing to find success as a filmrnaker

covering the plor, rhe '50s ambience,

uzunluktaki bir tutulma sırasında

and rhe director' s abiliry ro resisr

yaşamlarının statükosuyla

in California. Walking the sereers
alone, he runs into former classmate

yüzleşiyorlar. Kendi de Amerikan

Judy Berlin. Stili ourspoken and

was heralded as a brighr new lighr in

banliyösünün ürünü olan Eric

charismacic, she is a local acrress with

American independent cinema, rhe

Mendelsohn, ölçülü bir yaklaşım

stars in her eyes, intent on maving to

benimseyerek büyük şehirlerin

Los Angeles, the city David has only

'99 Sunciance Film Festival Award
for Best Director.

cliches, all won Mendelsohn, who

Born on 1 November 1 964 in
New York. He srudied fıne arrs
ar rhe Srare University of New
York ar Purchase. He worked as
wardrobe designer in many
Woody Alien fılms. His shorr
film "Through an Open
Window" 0 992) premiered ar
Sundance Film Festival and larer
played as an offıcial selecrion of
rhe Cannes Film Festival. JUDY
BERLIN ( 1 999) is his fırsr
fearure film.
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LUKAS MOODYSSON

SEV B E N i

I 969'da lsveç'te dogdu.
Stockholm'daki Dramatiska
lnstitutet'in sinema okuluna
gitti. Orada çektigi mezuniyet
filmi "Showdown in the
Underworld 1 Yeraltı
Dünyasında Mücadele" ( 1 995)
Münih'teki ögrenci Film
Festivali'nde ödül aldı. 1 7
yaşında bir şiir derlernesi
yayınladı. Bunu birkaç şiir
derlernesi daha ve bir roman
izledi. Üç kısa film çekti,
bunlardan "Talk 1 Konuş",
birkaç ülkeye satıldı. ilk uzun
metrajlı filmi olan SEV BENI
( 1 998), lsveç sinemasının son
yıllardaki en büyük
başarılarından biri oldu.
Eleştirmenlerden övgü alan
film, ayrıca lsveç sinemalarında
çok büyük gişe geliri elde etti
ve Yabancı Dilde En Iyi Film
dalında Oscar Ödülü için
lsveç'i temsil etmek üzere
seçildi.

F UCKING AMAL
SHOW ME LOVE
Yönetmen Director: Lukas Moodysson
Senaryo Screenplay: Lukas Moodysson
Görüntü Yön. Cinematography: UIf
Brantas Kurgu Edi ring: Michal
Leszczylowski & Bernhard Winkler Müzik

Music: Robyn, Broder Daniel, Las Gul/in &
Ywnne Oyuncular Cast: Alexandra
Dahlstriim, Rebecca Liljeberg, Erica Carlson,
Mathias Rust, Stefan Hirberg,
i
josefin Nyberg
Yapımcı Producer: Lars}iinsson Yapım
Production Co.: A B Mernfis Film &
Television, Upplandsg. 35, S- 1 132B Stockholm,
S\VEDEN; Phone: 46 B 33 55 76; Fax: 46 B
30 99 34; Zentropa ?roduction, DENMARK
Dünya Hakları Expon Agenr: Swedish
Film Institute, Borgviigen 1 ·5, Box 27 126, S702 52 Stockholm, S \VEDEN; Phone: 46 B
665 l l 00; Fax: 46 B 661 lB 20

1 99B 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 B9'

• A m:ll, lsveç'te küçük,

yüzlerle inanılmaz yetenekierin

uyuklayan bir kasaba, dünyanın en

ender bir şekilde biraraya gelişi,

humiliation, quickly rurns into a

sıkıcı yeridir. 1 6 yaşındaki asi

Ulf Brant:ls'ın görsel üsiObu, bu

grear love affair . . .

güzel Elin'in deyimiyle, "içine
ettiğimin A m:ll'ı!". Elin, artık

yerine psikolojik bir yetişkinliğe

Lukas Maadysson is a young

başına bir şey gelmesi için

geçiş öyküsü olması filmin

Swedish poer who has three shorr

whar srarrs out as Elin's arrempr ar

öykünün basit bir eşcinsel drama

sabırsızlanmaktadır. Bütün erkek

başarısında rol oynadı. "Bir

çocuklarla çıkmış, ama hala en

gençlik filmi çekmek bana son

FUCKJ

büyük heyecanı yaşamamıştır.
Ona çok kişi aşıktır; ailesi A m:ll'a

derece doğal geliyor, ve böyle bir

srory about longing, rhe joy and

filmi mümkün olduğunca çabuk,

pain of be ing in love, the com ical

bir yıl önce taşınan Agnes de

fazla yaşianmadan önce yapmak

and hearrbreaking aspecrs of

films ro his credir. His firsr fearure
G A M AL, a conremporary

gizliden gizliye Elin'e aşıktır, ama

istedim. Hayatta ondört yaşında

growing up and the comage ir

sırrını sadece bilgisayarına açar.

olduysanız ve bu konuda öykü

rakes ro be different, was one of rhe

Agnes'in arkadaşı yoktur,

anlatmak istiyorsanız, fırsatını

major surprises of Scandinavian

yalnızlığından kurtulmak için

bulur bulmaz bunu yapmalısınız.

film lasr year - no one could have

sınıfını doğumgününe davet eder.

Yeniyetmeler için, yeniyetmeler

i magined that such an

Partiye sadece Elin ve onun

hakkında olan gençlik filmleri

unprerenrious film could be so

ölesiye sıkılan abiası gelirler ve bir

yapabilmek, benim rüyam.

warmly received, both by crirics

şekilde Agnes'in büyük sırrını

Gençlik çağına ve o dönemin

and audiences. Bur the sensi riviry,

öğrenirler. Ama Elin'in bir

duygusal kaosuna samimi bir ilgi

the bitter-sweet humor, the

aşağılama çabası gibi başlayan

duyuyorum." - Lukas Moodysson

tepkisi, kısa sürede büyük bir

universal rheme, rhe use of
srereoryped adult characrers, the

aşka dönüşecektir . . .

• A ma! is a sleepy little town in

rare calleetion of new faces and

Lukas Moodysson, üç kısa film

Sweden -the most boring place in
rhe world- "fucking A maJ ı " as Elin,

of U if Branras, rhe facr rhar this is a

çekmiş olan lsveçli bir şair.
Özlem, aşık olmanın verdiği zevk

a rebellious 1 6-year-old beaury

psychological comi ng-of-age srory

purs ir. Elin is dying for somerhing

rather rhan a simplisric homosexual

ve acı, büyümenin komik ve kalp

ro happen ro her. She has dared all

drama - all rhese derermined rhe

incredible talenr, the shooring sryle

kırıcı tarafları ve farklı olmanın

the boys, bur stili hasn'r

film's success. "Ir feels complerely

gerektirdiği cesaret üzerine

experienced the ulrimare rhrill.

narural for me ro make a yourh

çağdaş bir öykü anlatan, ilk uzun
metrajlı filmi SEV BENI, geçen yıl

Many are in love wirh her; Agnes,
roo, whose family moved ro A ma! a

possible before I' m roo old. When

film, and I wanred ro do ir as fasr as

lskandinav sinemasının en büyük

year ago, is secretly in love wirh

you've been fourreen once in your

sürprizlerinden biriydi. Kimse

Elin, bur she only reveals her seeret

life and wanr ro rell srories abour it,

böylesine iddiasız bir filmin hem
eleştirmenlerden hem de

ro rhe computer. Agnes doesn't

you should do ir as soon as you have

have friends and i n order ro escape

the chance. lr's my dream being

seyircilerden bu kadar sıcak bir

her social solirude she invires the

able ro make yourh films, which are

ilgi görebileceğini hayal etmemişti.

class for her birrhday. Only Elin

abour adolescenrs for adolescenrs . . .

Ama duyarlılık, buruk mizah,

and her older sister, bo red ro dearh,

I am genuinely inceresred in rhe

evrensel tema, stereotip yetişkin

show up for the parry and somehow

age of your h and irs emorional

karakterler kullanılması, yeni

discover Agnes' big secrer. Bur

chaos. " - Lukas Maadysson

Born in 1 969, in Sweden. He
srudied ar rhe Dramariska
Insrirurer film school in
Stockholm, where his graduarion
film "Showdown in the
Underworld" ( 1 995) received an
award ar che Srudenr Film
Fesrival in Munich. He
published a collecrion of poems
ar rhe age of 1 7 , followed by
several more collecrions of
poerry and a novel. He has made
three shorr films, of which
"Talk" has been sold ro a
number of counrries. FUCKING
AM Aı ( 1 998) is his debur
fearure and has been one of
Sweden's biggesr film successes
of recenr years. Crirically
acclaimed, rhe film has alsa
rurned our ro be a blockbusrer in
Swedish cinemas. Ir was selecred
as Sweden's offıcial enrry for che
Besr Foreign Language Film
Academy Award.
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FRANSA FRANCE

F RANÇOIS OZON

KATi L AŞl KLAR

1 967'de Paris'te do�du. Sinema
dalında lisansüstü derecesi
aldıktan sonra, Paris'teki ünlü
Fransız Ulusal Sinema Okulu
FEMIS'e devam etti.
Uluslararası festivallerde
gösterime giren ve çok sayıda
ödül kazanan kısa metrajlı film
ve belgeselierin ardından, 1 997
yılında ilk uzun metrajlı konulu
filmi "Sitcom"u çekti. KATIL
AŞlKLAR ( 1 999) yönetti�i
ikinci konulu uzun metrajlı
filmdir.

LES AMANTS CRIMINELS
CRIMINAL LOVERS
Yönetmen Director: François Ozon
Senaryo Screenplay: François Ozon
Görüntü Yön. Cinematography: Pierre
Stoeber Kurgu Edi ring: Dominique Petrol
M ü z i k Music: Philippe Rombi Oyuncular
Cast: Natacha Regnier, jeremie Renier, M iki
Manojlovic, Salim Kechiouche, Yasmine Belnıadi
Yapımcılar Prnducers: Marc MiJıonnier &
0/ivier Delboıc Yapı m Production Co:
Fidllitl Productions, 13, rue Eıienne Marcel,
750 1 1 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 55 34
98 08; Fax: 33 1 55 34 98 10; tudio Ca11al
+, La Sept A rte, Euro Space Dünya Hakları
Export Agent: Celluloid Dreams, 25, me
Lamartine, F-75009 Paris, FRANCE; Phone:
33 1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 7 1

1999 1 35 mm, 1

Born in Paris in 1 967. He
graduared with a Masters degree
in cinema, then attended
FEMIS, rhe presrigious French
National Film Academy in
Paris. Following several shorrs
and a documenrary, which have
all been selecred for
international festivais and have
garnered numerous prizes, he
made his fearure debut with
"Sitcom" in 1 997. LES
AMANTS CRIMINELS ( 1 999)
is his second feature film.

Renkli Color 1 90'

• Bir zamanlar bir banliyöde, Alice

genç kahramanının, en çılgın

adında bir kız yaşarmış. Alice, oyun

hayallerinin bile ötesindeki şartlara

lost. Luckily, they found a rowboat on

oynamayı seven güzel bir kızmış.

sürüklenişini izleyen KATIL

a stream. But it carried them deeper

was done, they discovered they were

Bunlar baştan çıkarma oyunları,

AŞlKLAR bu gelenegi sürdürüyor.

inro the dark woods. Poor Alice and

şiddet oyunlarıymış. Günlerden bir

Ozon, mistik mekanları ve akıl çelen

Luc. Cold, hungcy and all alone. Their

gün Alice, yakışıklı ve burnu büyük
sınıf arkadaşı Said' i öldürmeye karar

kahramanlarıyla bir masalın

hope came back when they sturnbled

unutulmaz niteliklerini canlandırıyor.

onro a cabin inhabited by a alone
woodsman. B ur Alice and Luc didn't
realize they were about to discover
that life is not a faicy tale at alL . .

vermiş. Ama bunu tek başına

Hem Luis Bufiuel hem de Jean-Luc

yapmasına imkan yokmuş. Alice, saf
arkadaşı Luc'ü, ona olan aşkını ispat
etsin diye, soğukkanlılıkla cinayet

Gadard etkileri taşıyan bu barak
film, umarsız burjuvaziye bir saldırı
ve ruhun kapkara köşelerine

işlemesi için ayartmış. Ama her şey

düzenlenmiş bir araştırma gezisi.
"Bu film, eskiden beri suç öykülerine

French cinema's bad boy François

Alice'in bekledigi kadar kolay
olmamış. Çünkü cinayet, karışık ve

ve masallara duydugum tutkudan

Ozon, who caused a stir with his
conrroversial firsr fearure "Sircom",

çok yorucu olabilirmiş. Al ice her

dogdu. Bu iki türü birleştirmek

crafes stories wi ch a predilecrion for

şeyi dikkatle planladıgını sanıyormuş.
Ama gerçekten suçla haşır neşir bir

istedim . . . lik bakışta ikisi tamamen

pottrayals of transgression and
sexualicy, taking his viewers inro

ayrıdırlar . . . ama yine de her ikisi de

hayatın o kadar zor tarafları

karanlık konulardır. Genellikle

shadowy areas rarely explored in

olabiliyormuş ki. Alice ve Luc
ormana, Said'in cesedini saklamaya

temalar da aynıdır: cinayet, terk
etme, ensest, intihar . . . ve ikisi de

evecyday life. LES AMANTS
CRIMINELS conrinues in that

gitmişler. Işleri bittiginde,

hem yetişkinler, hem de çocuklar

cradirian as it ruthlessly follows i ts

kaybolduklarını farketmişler.

üzerinde aynı büyüleyicilige

rwo adolescenr proragonisrs inro

Şansları yaver gitmiş de bir derede

sahiptir." - François Ozon

circumsrances beyand rheir wildesr

bir kayık bulmuşlar. Ama kayık
onları kara ormanın daha da içine
götürmüş. Zavallı Alice ve Luc. Aç
bilaç, üşümüş, yapayalnızlar. Yalnız
bir oduncunun yaşadıgı kulübeye
rastladıklarında, umutları yeşermiş.
Ama Al ice ve Luc, hayatın bir masal
olmadıgını keşfetmek üzere
olduklarının hiç farkında degillermiş.

imaginings. Ozon evakes the
• Once upon a time in a suburb

haunting qualiries of a faicy tale w ith

there lived a reenage gir! named Alice.
A prercy gir! who like to play games.
Games of seduction, games of
violence. One day Alice decided to ki ll

his mysrical settings and beguiling
heroes. lnfluenced by both Bufiuel

Said, a handsome and cocky dassmare.
Bur she couldn't possibly do it alone.
So Alice manipulated her nit've friend
Luc inro commitring the cold-blooded

Ilk filmi "Sitcom"la epey çalkantı

erime as proof of his love for her. It

and Godard, this wickedly baroque
film is an assault on the lisdess
bourgeoisie and an exploration of the
pirch-black comers of the saul. "The
idea for this film arose from my old
passian for erime srories and fables. I
wanted to blend those two genres . . .
A priori, evecyrhing separates them . . .

yaratan, Fransız sinemasının kötü

wasn't as easy as Alice had expected.

çocugu yönetmen François Ozon,

Murder can be messy and so tiresome.

and yer they are both Cimmerian.

sınırları aşmaktan ve cinselligin

Alice thought she had carefuly planned

Often their themes are the same:

portrelerini çıkarmaktan haz duyan

evecything. B ur a life of rrue erime

homicide, abandonmenr, incesr,

öyküler anlatıyor, izleyicilerini

can be filled with so many diffıculties.
Alice and Luc wenr to the forest to

fascinarion on adults and children

hide Said's body. Once their work

al ike:· - François Ozon

günlük yaşamda nadiren araştırılan
karanlık bölgelere götürüyor. iki

suicide.

_ _

and they exerr the same
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M ICHAEL POLISH

TWI N FALLS I DAHO

California Institute of the
Arts'tan görsel iletişim dalında
mezun oldu. Yönetmen olarak
adını ikinci kısa filmi "Bajo del
Perro 1 Köpekten Beter" ile
duyurdu. Meksika boksunu
anlatan bu film, ABD'de
festivallerde gösterildi ve beş
ödül aldı. Aynı yumurta ikizi
kardeşi Mark'la birlikte üç
senaryo yazdılar; bunların her
biri adını bir Kuzaybatı
Amerika kasabasından alıyor.
TWIN FALLS IDAHO ( 1 999),
bu serinin ilk filmidir.

Yönetmen Direcror: Michael Polish
Senaryo Screenplay: Mark Polish &
Michael Polish Görüntü Yön.
Cinematography: M. David Mullen Kurgu
Edüing: � Trombetta Müzik Music: Stuart
Matthewman Oyuncular Cast: Michael
Polish, Maı-k Polish, Michele Hicks, Lesley Ann
Warren, Patrick Bauchau, jon GrieJ, Garrett
Morris, William Katı, Teresa Hill
Yapımcılar Producers: Marshall Persitıger,
Rena Romon & Steven]. \flo/fe Yapı m
Production Co.: Moonstone Entertainment,
335 N. Maple Drive, Suite 222, Beverly Hi/ls,
CA 90210, USA; Phoııe: 1 3 1 0 247 6060;
Fax: 1 3 70 247 606 1 ; Seatıle Pacific
/nvestments, The Fresh Produce Company
Dünya Hakları Export Agent: Moomtom
Entertainment Kaynak Source: Umut Sanat
Filmcilik, Akasyalı Sok. , No: 1S, 4. Levent
S0650, Istanbul, TURKEY; Phom: 90 2 1 2
3 2 5 S S SS; Fax: 9 0 2 1 2 2 7 S 32 S2
1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 l l O'

• Birbirlerine göğüsten bağlı olan

TWI N FALLS I DAHO'nun yazarı,

them. She invites them ro an

ve birçok hayati organı paylaşan

underground Halloween party where

yapışık ikizler Blake ve Francis

yönetmeni ve başrol oyuncuları,
tek yumurta ikizleri Mark ve

Falls, uzun süredir kayıp olan

M ichael Polish. Bu, asla yalnız

rheir lives, al beit as part of a freak

annelerini bulmak için büyük

kalamamak kadar, yalnızlık

show. Slowly Penny falls in love

şehre gelmişlerdir. Francis, Blake
olmasa bu işi başaramayacağını

çekmenin de ısrarla üstüne giden
bir film. Filmi yapanlar ikiz

such a sensual way that she is borh

they fınally fır in for the fırsr rime in

wirh Blake; she explores his body in

bilir. Kalbi çok güçlü olan Blake'in

olduğundan, ikizlerin yaşamı

arrracred and repulsed by his

onsuz da yaşayabileceğinin

hakkında çoğu sinemacıdan daha

deformed rorso. Evenrually, Blake

farkındadır. Kardeşler l daho

çok şey bildikleri varsayılabilir.

reveals that his better half, Francis,

Avenue'da, tuhaf karakterlerle

Blake ve Francis başkalarının

is dying. He musc choose becween

dolu bir otelde yaşarlar. Birlikte,

duyamayacağı, psikolojik tınlaması

dying with his brocher or a risky

kendilerini eksiksiz hissederler.

yüksek fısıltılarla birbirlerine

operation that would allow him ro

Genç ve güzel fahişe Penny

mırıldanıyorlar; ürpertici bir

be separated and further explore

yaşamiarına girince, kardeşlerin

şekilde, kendi kendimize

the love he has experienced witlı

dünyası ilk kez değişmeye başlar.

konuşmalarımızı hatırlatan ve

Penny. Can Blake adjust ro an

l i k başta tedirgin olan Penny

dışsallaştıran bir durum bu. Filmde

idemity of his own? Can he ever

zamanla gençlerin sakadığının

ışıklandırma şairane, derin gölgeler
ve neredeyse siyah-beyaz gibi

gee over the guilt of abandaning

ötesini görür ve onlara yardım
etmeyi kabul eder. Onları bir

duran renkli görüntülerin şehvetli

when a part of you is goneJ . . .

his brocherJ Is life worch living

Cadılar Bayramı partisine davet

hatları da ima açısından zengin.

eder. Çocuklar burada ilk kez

Sakin, karanlık ve klostrofobik

kendilerini ortama uymuş

yapısıyla, bu son derece sıradışı aşk

Michael Polish have written,

hissederler, her ne kadar o ortam

öyküsü yılın en iyi filmlerinden biri.

direcced and scarred in TWIN

bir hilkat garibeleri gösterisi olsa
bile. Penny yavaş yavaş Blake'e

• The conjoi ned rwins Blake and

dwells as haunringly on loneliness

aşık olmaya başlar; onun bedenini

Francis Falls, joined ar the chest and

as

öylesine şehvetli bir şekilde inceler
ki gövdesinin deforme göğüs
bölümünden hem etkilenir, hem de

sharing many viral organs, have

able

come ro rhe big ciry ro fınd rheir

fi lmmakers are cwins, rhere's an

long-lost morher. Francis

assumption that they know more

tiksinir. Sonunda Blake, daha iyi

undersrands that if ir weren'r for

abour life as twins than most

olan yarısının, Francis'in ölmek

Blake, he wouldn't be able to make

fılmmakers. Blake and Francis

Idencical rwin brothers Mark and

FALLS IDAHO. It's a film that
it does on never accually being
w

be alone. Since the

üzere olduğunu açıklar. Ya

ir. His conjoined rwin's hearr is very

murmur ro each other in a

kardeşiyle birlikte ölecek, ya da

srrong. Blake, he knows, could live

psychologically resonant whisper

ondan ayrılmasını ve Penny ile
yaşadığı aşk deneyimini ileri

wichour him. The brothers live

that can' c be heard by others; it

quietly in a hotel on Idaho Avenue,

creepily recalls and excernalizes che

götürmesini sağlayacak çok riskli

an eccenrric place peopled wirh odd

way we all talk ro ourselves. The

bir ameliyat geçirecektir. Blake

characrers. Together, they feel

lighring is alluringly poetic and the

sadece kendine ait bir kimliğe ayak

complece. When Penny, a beauriful

deep shadows and sensuous lines of
rhe almost black-and-white color

uydurabilecek midir? Kardeşini

young prosrirure, enrers rheir lives,

terk etmenin verdiği suçluluk

for rhe fırsc rime the brothers' world

photography are rich in suggestion.

duygusundan kurtulabilecek

starts ro change. Turned off at fırst,

In its quiet, dark, clausrrophobic

midir? Bir parçanız gittiğinde,

Penny evenrually sees beyond the

way, this most unusual love story is

hayat yaşamaya değer mi? . . .

boys' disabiliries and agrees ro help

one of che best fı lms of rhe year.

He graduared from California
Institute of rhe Ares with a BFA
in visual communicarions. He
won recognirion as a director for
his second shorr film, "Bajo del
Perro 1 U nder the Dog", a film
abour Mexican boxing rhar
played in fesrivals around the US
and received five awards. He and
his idencical rwin brorher Mark
have wrirren three screenplays
rogerher, all of which are named
afrer Norrhwesr American
cowns. His fearure debur TWIN
FALLS IDAHO ( 1 999) is the
firsr in rhe series.
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ABD U SA

ED RADTKE

D ÜŞ AVC I S I
Amerikalı bir baba ile japon bir
1-----=-------------------------------------------ı annenin çocugu olarak 1 962'de
dogdu, Zor bir çocukluk
THE DREAM CATCHER
dönemi geçirdi: okulda çeşitli
sorunlar yaşadı, sonra da
Yönetmen Director: Ed Radtke Senaryo
küçük çaplı suçlar işledL Ama
Screenplay: Ed Radtke & M,S. Nieson
bu durum sinema egitimi
Görüntü Yön. Cinematography: Terry
görmek için New York
Sıacey Kurgu Edüing:Jamer Klein Müzik
Universitesi'ne gitmesine engel
Music: Georgiana Gomez Oyuncular Cast:
olmadı. 1 985'te mezun oldu,
Maurice Compte, Paddy Connor, }eanne Heaton,
Kendini Amerikan bagımsız
Larryjohn Meyers, Rohn ThomaJ Yapımcı
sineması gelenegine yakın
Producer:julia Reicherı Yapı m
görüp, zekası ve becerisiyle
Producrion Co.: Transpareni Film1, P.O Box
geçinerek, düşük bütçeli filmler
704, Yellow Spring1, OH 45387, USA; Phone
çekmeye başladı. 1 992 tarihli
& Fax: I 937 767 99 79 Dünya Hakları
ilk uzun metrajlı filmi "Bottom
Export Agent: Transpareni Filrns, P.O Box
Land 1 Dipteki Ülke"yi yazmak,
704, Yellow Spring1, OH 45387, USA; Phone
yönetmek ve yapımını
& Fax: I 937 767 99 79
gerçekleştirmek üzere gerekli
kaynagı saglamak için (kültür
kurumlarından da yardım aldı)
altı yıl boyunca marangoz
olarak çalıştı. Beston'da ödül
alan bu film, Ortabatı'lı
çiftçilerin üç kuşak boyunca
yaşamlarını anlatıyordu. DÜŞ
1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color / 98'
AVClSI ( 1 999), ikinci uzun
metrajlı filmidir.
• Freddy adındaki del i kanlı

cezbetmiştir. Şehirlerarası

school and is rrying to track down

hareket eden bir yük trenine

yollardan ve beni arabalarına

his mother, with nothing to go on

binmeye çalışırken dengesini
kaybedip düşer, ama çantası ve

alanlardan büyülenirdim sanki,

bur a posrcard she's written him.

böylece hepsi saatte 1 20 kilometre

Togerher, they cross the USA,

şapkası trende kalır. Tamamen

süratle olsa da, yabancıların

walking, hitch-hiking, srealing

çaresizlik içinde bir benzin

hayatiarına mahrem bir bakış atma

cars, living off minor hold-ups and

istasyonuna gider ve çocuguna

fırsatına kavuştum. Kaçak olarak

pick-pocketing. During their

hamile olan kıza telefon eder.

yük katariarına binmeye de

journey, they ger ro k now and

Albert'i tam o sırada farkeder:

başlamıştı m, çok geçmeden de

appreciate - bur also to hare - one

genç yabancı bir yol haritası
çaldıktan sonra kaçar. Kader onları
kısa süre sonra yeniden biraraya
getirecektir. Daha sonra

kendimi peçeteler üzerine bir

another. They also discover rural

şeyler çizikti ri rken buldum. Bunlar,
Hi-8 video'ya yapılan kayıtlarla ve
bir senaryo için malzeme

Arnerica: fleering chance

şehirlerarası yol üzerindeki bir

toplanmasıyla sonuçlandı . . . DÜŞ

with whom they share a few brief

mola yerinin tuvaletinde

AVCISI ikinci konulu uzun metrajlı

momenrs of compliciry or silence , , .

karşılaşırlar. Yanyana oturur, sigara
içerler. Birbirlerine niye yalnız
başlarına yola çıktıklarını anlatırlar:

fılmim. Filmlerim özyaşam öyküleri
değil, ama temalarından bazılarına
(babanın yoklugu ve çocuklar

" I grew up in a smail, all white farm

Yaşça daha büyük olan Freddy,

arası ilişkiler) beni m kişisel

the age of eighteen, I had fathered a

uzun süredir haberleşmedigi

deneyimlerimin esin kaynagı

child and been convicted of a felony.

babası hakkında bilgi almak için

oldugu da bir gerçek." - Ed Radtke

amcasını bulmak istemektedir.

encounrers with farmers, soldiers,
alcoholics, large fami lies, Indians,

communiry in middle Arnerica. By

Years later, I somehow ended up in
film school. THE DREAM

Islahevinden kaçmış olan Albert ise

• A young man, Freddy, tries to

CATCHER is born from rhese

annesini bulmaya çalışmaktadır,

board a moving freight train, but

experiences. As a young man, I found

ama elinde bir kartpostaldan

loses his foori ng and falls, leaving

myself repeatedly drawn to Arnerica's

başka hiçbir ipucu yoktur. Bazen

his bag and his cap on the train.

highway, hirchhiking from one coasr

yürüyerek, bazen otostop

Complerely sruck, he rakes refuge

ro the other. Fascinated by the open

yapayarak, bazen araba çalarak,
geçimlerini küçük soygunlarla ve

i n a service station and relephone a

road and by those who picked me

gir! who is pregnanr with his child.

up, I was afforded an inrimare look

hırsızlıklarla sağlayarak birlikte

Thar's when he notices a young

inro the l ives of srrangers, all of ir ar

ABD'yi katederler . . .

srranger, Albert, stealing a road

seveney miles an houL I also began

map, who then runs off Fare will

hopping freighr rrains and soon afrer

"Orta Amerika'da küçük, tamamen

soon bring them rogether again,

found myself scribbling on napkins,

beyazlardan oluşan bir çiftçi

They nexr meet i n the roilers at a

evemually documeming on Hi-8

topluluğu içinde büyüdüm. Onsekiz

highway rest area, where they find

video and garhering marerial for a

yaşında bir çocuğum olmuştu ve

rhemselves sirring next ro one

screenplay . , , THE DREAM

silahlı soygundan hüküm giymiştim.

anorher, having a smoke. They

CATCHER is my second fearure

Yıllar sonra, nasılsa bir sinema

gradually teli each other the real

film. My films are not

okuluna girdim. DÜŞ AVCISI bu

reason they' re on the road alone:

aurobiographical, bur ir is

deneyimlerden dogdu. Genç bir

Freddy, the older, wants to find his

nonerheless rrue that some of their

adam olarak Amerika'nın
karayolları, bir kıyıdan digerine

uncle to ger some information about

themes - the father's absence and

the father he's losr rouch wirh.

sibling relations - are inspired by my

otostopla gitmek fikri beni hep

Albert has escaped from reform

personal experience." - Ed Radrke

Born in 1 962 to an American
farher and Japanese mocher. He
had a diffıculr childhood which
!ed ro problems at school and
the n petey delinquency. That
didn't however srop him going
on co study fılm at New York
University, graduating in 1 985.
Aligning himself wich che
cradicion of American
independent cinema, geceing by
on his wirs and resourcefulness,
he scarced ro make low-budget
fılms. For six years, he worked as
a carpencer to finance (wich help
from culcural inscicucions)
wricing, producing and
directing his fırsc fearure fılm,
"Bottom La nd ( 1 992), a
porrrayal of che life of three
generacions of farmers in the
Midwesc which won a prize in
Boscon. THE DREAM
CATCHER ( 1 999) is his second
fearure fılm.
"

1 73

DÜNYA SiNEMASININ GENÇ YILDIZLARI

'ı Ol :--J (, STARS m Til E \\'ORI.D U N Ei\L\

ÇIN CHINA

ZHANG YANG

BANYO

Çin'in yeraltı müzik videoları
aleminin öncülerinden ve son
kuşak Çinli sinemacıların en
önemli üyelerindendir. lik filmi
"San du i yuan yang yi zhang
chuang 1 Acılı Aşk Çorbası"nı
1 997'de çekti. Bu ilk filminin
bağımsız doğasına karşın,
1 998'de bütün Çin film
ödüllerini silip süpürdü. Bu film
ayrıca ülkede gişe başarısı
yakalayan ilk bağımsız Çin
fılmiydi. 1 999 yapımı BANYO,
yönetmenin ikinci filmidir.

XIZHAO
SHOWER
Yönetmen Director: Zhang Yang
Senaryo Screenplay: Zhang Yang, Li11 Fen
Dou, Huo Xin, Diao Yi Nan & Cai Xiang}11n

Görüntü Yön. Cinemaıography: Zhang
}ian Kurgu Edüing: Yang Hong Yu Müzik
Music: Ye Xiao Gang Oyuncular Cast:
Zh11 Xu, Pu Cun Xin, jiang Wu, He Zheng,
Zhangjin Hao, Lao Lin, Lao Wu Yapımcı
Producer: Peter Loehr Yapım Production
Co.: Imar Film Co. Ltd., No: 8, jian'an Xi
Lu, Haidian District, Beijing 100088,
CH/NA; Phone: 86 10 62 07 30 32; Fax: 86
10 62 07 3 1 1 7 Dünya Hakları Export
Agent: Fortissimo Film Sa/es, Herenmarki I 02, 10I3, Amsterdam, THE NETHERLANDS;
Phone: 3 1 20 627 32 15; Fax: 3 1 20 626
1 I 55

One of the pioneer directors of
China's underground music
video scene and outstanding
member of rhe laresr generatian
of Chinese filmmakers, he made
his firsr fearure film, "San du i
yuan yang yi zhang chuang 1
Spicy Love Soup" in 1 997.
Despire rhe independent narure
of rhis firsr film, he swepr all rhe
national Chinese film awards in
1 988. Ir was also rhe firsr
independent Chinese film to
achieve domesric box office
success. SHOWER ( 1 999) is the
second feacure film he direcred.

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92'

• Pekin'in harabeye dönmekte

böceklerini eğiten bir adam

olan bir mahallesinin yaşlı
erkekleri yerel bir banyo evinde

rolünde beyazperdede son kez

modernization as they affect his

göründüğü bu dramda, Çin'in

personal existence . . .

toplanırlar; burasını Liu

binyılın dönümüne doğru değişen

işletmekte, hafifçe geri zekalı ve

yüzü, bir aile içindeki farklılıklar

kendi dünyasında yaşamaya

aracılığıyla yansıtılıyor.

dea! with the problems of

A family' s differences are reflected
in the c hanging face of China near

meyilli oğlu Erming de ona yardım
etmektedir. Binlerce yıllık bir

• In a decaying neighborhood in

gelenek, ve kendi adetleri,

Beijing, a local barhhouse serves as

Feng Shun made his fina! screen

kuralları ve mefhumlarıyla kendi

a meeting place for the elderly men

appearance as a man who trains
fıghting crickets.

the turn of the millennium in this

başına bir kültür olan banyo evi,

of the community; the house is run

toplumsal eşitliği destekler.

by Liu, assisted by his son Erming,

Liu'nun Güney Çin'deki Shenzhen

who is mildly retarded and tends to

şehrinde yaşayan diğer oğlu

li ve in a world of his own. A

Daming, Liu'nun öldüğü haberini

custom thousands of years old and a

alınca ziyarete gelir. Daming

culture onto itself, with i ts own

babasının ölüm haberinin bayağı

convenrions, rules and concepts,

abartılmış olduğunu öğrenip

the batbhouse promores communal

sevinir, ama Batı'nın etkisindeki

equality. Liu's other son, Daming,

bir yaşam tarzını ve iş anlayışını

who now lives in the Southern

(buna duşu, banyo evine tercih
etmek de dahildir) benimsemiş

for a visit after hearing that Li u had

Chinese ciry of Shenzhen, arrives

genç kuşağın bir üyesi olarak,

died. Daming is happy to hear that

kendini babasının dünyasında bir

the news of his farher's death was

yabancı gibi hisseder ve ikisi

greatly exaggerated, but as part of a

arasında büyük bir duygusal
kopukluk oluşur. Ama Erming

adopted a Western-infl uenced

younger genetation that has

ortadan kaybolunca, bu kriz Liu

lifesryle and business sense

ve Daming'i yakınlaştırır ve banyo

(including favoring showers over

evinin birkaç hafta içinde

barhs), he feels out of place in his

yıkılacağı haberini aldıklarında,

father's world and there's a great

Daming ziyaretini uzatmaya karar

emotional distance between the

verir. Daming, kendisini hayrete

two. But when Erming disappears,

düşüren bir şekilde, kişisel

the erisis btings Li u and Daming

varoluşunu etkileyen aile

closer together, and Daming

sorumluluklarıyla yüzleşrnek ve

decides to extend his visit when he

modernizasyon sorunlarıyla başa

and Li u ger word that the

çıkmak zorunda kalır . . .

batbhouse is scheduled ro be torn
down in a few weeks. To his

Emektar Çinli oyuncu Feng

surprise, Daming is forced to face

Shun'un dövüşçü cırcır

the responsibilities of family and

drama where veteran Chinese actor

1 74 DÜNYA SiNEMASININ GENÇ YILDIZLARI YOl NC. S'l ARS OF Tll l \\ <>HLD ( l ;\;l l\l A
FRANSA FRANCE

ERICK ZONCA

KÜÇ Ü K H l RSlZ

1 956'da Fransa'nın Orleans
kentinde dogdu. !talyan asıllıdır.
Paris'te bir yandan ufak tefek
__________
_____
__
_
_
LE
PETIT
VOLE
UR
geçici
işlerde çalışırken bir
1-H
_
A
S_T
T
I
_
I
_
_
_F
_
________
M _
L L _ ME
E
---ı yandan da oyunculuk ögrenimi
gördü. Yetmişli yılların
ortalarında üç yıl boyunca New
Yönetmen Director: Erick Zonca
York'ta yaşadı. Litlle ltaly
Senaryo Screenplay: Erick Zonca, Virghıie
semtinde gece boyunca açık
Wagon, Fridiric Nicolas, Cristobal Matherani
olan bir restoranda bulaşıkçılık
& Aliette Couet Görüntü Yön.
yaparken, oyunculuk dersleri
Cinemarography: Piem Mi/on & Catherine
aldı, bu sırada Avrupa
Pujol Kurgu Ediring:jean-Robert Thomann
Sineması'nı keşfetti (Fellini ile
Oyuncular Casr: Nicolas Duvauchelle, Yann
Visconti en begendigi
Tregouet, }ean-}erôme Esposito, Martial Bezot
yönetmenler arasında yer alır)
Yapımcı Producer: Gi!leı Sandoz Yapı m
ve bir dansçıyla evlendi.
Producrion Co: Agat Films, 52, mejean
Yönetmen olmayı aklına
Piem Timbaud, 750I I Paris, FRANCE;
koymuştu; edebiyat ve felsefe
Phone: 33 I 53 36 32 32; Fax: 33 I 43 5 7
okuyarak kültürel birikimini
00 22; La Sept Arte Dünya Hakları
artırmak amacıyla Paris'e
Export Agenr: Mercure Distribution, 27, me
döndü. Kısa metrajlı filmler için
de la Butte aux Cailleı, 75013 Paris,
senaryolar yazdı, televizyon
FRANCE; Phone: 33 1 44 I6 88 44; Fax: 33
programlarında asistanlık yaptı.
I 45 65 07 47
Daha sonra "Mode d'emploi 1
Kullanma Kılavuzu" dizisinin
I S'şer dakikalık iki bölümünün
çekiminde görev aldı ve "St.
Petersburg" üzerine bir belgesel
1 999 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 65 '
çekti. Sinema için "Rives 1
Sahiller", "Eternel / Sonsuz" ve
"Seule 1 Yalnız" adlı üç kısa
metrajlı film çekti. Ardından da
rhieves who congregare ar a local
bir kurguya dayanan bir cinema
• Oldukça değişken bir ruh haline
kırk yaşındayken ilk konulu
boxing club. S. and his cronies are
verite stili uyguluyor ve oyuncuların
sahip olan ve yaşamda hiçbir belirli
uzun metrajlı filmi "La vie revee
srricrly small-rimers, pulling off
yeteneğini öne çıkarıyor. Sonuç,
amacı olmayan S, bir taşra kentinde
des anges 1 Meleklerin Düş
Yaşamı"nı yönetti. Küçük bir
second-rare break-ins for an older
hırsızların dünyasına etkileyici ve
babasının sahip olduğu fırında çırak
bütçeyle çekilmiş olan bu film
erime boss, bur S's willingness ro do
acımasızca dürüst bir bakış.
olarak çalışan bir delikanlıdır.
Cannes Film Festivali'nde ödül
whar he' s told helps him rise up rhe
Yönetmenin, hem görsel açıdan
Babasıyla girdiği şiddetli bir
kazandı (her iki başrol
ladder ro bigger and more lucrarive
hem de filmin konusu açısından katı
oyuncusu da En Iyi Aktris
tartışmanın ardından fırını terkeder.
Odülü'nü aldı). Ayrıca Virginie
jobs. However, S. lacks rhe maruriry
ve ödün vermez tavrı, kendisini baş
Geceyi Laura adlı genç bir garson
Wagon'la birlikte Wagon'un
or experience to dea! wirh rhe risks . . .
ederneyeceği bir durumla karşı
kızla birlikte geçirir. Hiç de
"Le Seeret 1 Sır" ( 1 998) filminin
karşıya bulan genç bir adamı
inandırıcı olmayan gösterişli
senaryosunu yazmıştır. TV için
yönettigi KÜÇÜK HlRSlZ
Erick Zonca's debur fearure, "La vie
oynayan baş rol oyuncusunun
sözlerin arasında, bir de kıza artık
( 1 999) ikinci konulu filmidir.
performansıyla dengeleniyor.

bir daha kesinlikle işçi olarak
çalışmayacağını söyler. Laura

Zonca, filminde genç karşı

wirh irs inrensely moving depicrion

uyurken S., onun tüm biriktirdiği

kahramanına herhangi bir eleştiri

of life on rhe fringes. In his

parayı çalar ve böylece yeni

getirmeksizin yaşamın parçalanmış

impressive follow-up film, which was

yaşamını bu küçük çaplı hırsızlıkla

yönünü ele alıyor. Ağırlıklı olarak

originally produced for French

başlatır. Kolay yoldan para
kazanmak umuduyla S. civardaki bir

S.'in bakış açısından anlatılan bu

relevision, Zonca uses a si mi lar cinima

öyküde, kendisinin olabileceğine

verite sryle - no music, enhanced li ve

boks klubünde biraraya gelen

ihtimal vermediği ve anlayamadığı

sound, unwashed cinematography,

küçük hırsızlardan oluşan bir gruba

bir dünyaya giriyoruz. Sonuçta

katılır. S. ve çete mensupları bir

hayatta herhangi bir amacı olmayan

j udicious ediring - and focus on
subdued performance. The resulr is a

zamanlar ünlü bir suçlu olan

bu kişinin yaşamına dalıyer ve kimi

poignanr and brurally honesr look ar

patronları hesabına küçük işler

suçlamak gerektiği sorusuna yanıt

a descem inro che world of rhefr. The

çeviren ayak takımıdır. S'in
kendisine söylenenleri yapmak

bulmak zorunda bırakılıyoruz: Suç
yozlaşmış ve hiç de adil olmayan

direcror's rigorous and
uncompromising approach, borh in

konusundaki istekliliği yükselmesine

toplumda mı, yoksa yanlış bir seçim

style and subject marrer, is mirigared

ve daha büyük işlere girişınesini

yapan kişide mi?

by rhe irresisrible lead role, a young
man who fınds himselfin a siruarian

• S., a moody and direcrionless
young man who works as an

he is nor equipped ro handle. Zonca
rells srory of rhe seamier side of life

apprenrice in a counrry town, leaves

wirhour ever passing judgmenr on

sağlar. Ancak S. bu durumun
tehlikelerini göğüsleyecek
olgunluktan ve deneyimden
yoksundur . . .
Erick Zonca'nın ilk uzun metraj lı

filmi olan "La vie revee des anges 1

revee des anges", srunned audiences

his farher's bakery after a violenr

his young anri-hero. Told mainly

argumenr. He spends the nighr wirh

from S's poinr of view, we are raken

Laura, a young wairress. Full of

inro a world he did not anricipare

Meleklerin Düş Yaşamı", konuyu
aniatış tarzıyla izleyicileri derinden

unconvincing pomp, he rells her rhar
he is derermined to never again work

and does nor undersrand. The resulr
is rhar we are implicared in rhe life of

sarsmıştı. Fransız televizyonu için

as a manual labourer. While Laura is

rhis aimless fıgure, and are forced ro

çektiği bu ikinci filminde Zonca,

sleeping, he seeals all her savings, so

quesrion where ro place rhe blame -

yine benzer biçimde, müziğe yer
verilmeden kullanılan gerçek

marking rhe srarr of life for a small

on a corrupr and unfair sociery, or on

rhief Hoping to make some easy

an individual who made all che

seslere; yalın bir görüntüye, pratik

money, S joins a group of young

wrong choice.

Born in 1 956 in Orleans, France,
of Italian excraccion. He scudied
accing in Paris while working as a
buiider and odd-job man. He
lived in New York for three years
in che mid Sevencies,
dishwashing at an all-nigbt
restaurant in Licde Icaly while
caking accing classes, d iscovering
European cinema (Fellini and
Visconci were his first favourires),
and marrying a dancer.
Decermined co become a
filrnmaker, he recurned ro Paris
ro study liceracure and
philosophy in order ro gain a
suirable culcural background. He
w roce seri pts for shores and
worked in celevision as a craniee
before concribucing rwelve 1 5minuces segmencs ro rhe series
"Mode d'emploi" and making a
documencary, "Sr. Pecersburg".
For che cinema he direcred three
shorcs ("Rives", "Ecernelles",
"Seule") before making his
fearure lengch debuc w ith "La vie
revee des anges" at the age 40.
This low-budgec film criumphed
ar the Cannes Film Festival
(where ics cwo leads carried off
the Best Acrress award jointly).
He also co-scripced wich Virginie
Wagon che larcer's feacure "Le
Secrec" ( 1 998). Made for TV, LE
PETIT VOLEUR ( 1999) is rhe
second feacure film he direcced.

DÜNYA FESTiVALLERi N DEN
FROM THE WORLD O F FESTIV ALS
.

'
.

.
.

.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

'

.

.
.

.

•

.
.

.

.

•

.

o

.

•

.

•

.

.

..

.

.
..
.

.

.
.

..

.
.
.

.
.

.
'

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

'

.

.
.

.

.

.

.

.

.
.

.
'

.
.
.
.

.

.
.
.

.
'

.

.

.
.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

'
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.
.

"

.

.

.

•

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

•

.
.

•

.
.

.
.

.
.

'
.

.
.

.

.
.

.
.

.

.

.
.

.

1

.

.

.

.

.
.

.

.
.

.
.

.
•

t

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.

.
•

.

.

.

.

.

,
.

..

.

•

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

1

.

•

•

.

.
.

.

.

.

.

.

'

.

.

.

.

.

t

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

•
.

.

.

.

.

.

.
•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

•
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

•

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

t

.

.

.

•

•
.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.
..

.
.

.

..

.

.

.

•

.
..

.
.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.
.

•

.

.

.

.

.
.

. .
.
•

.

•

.

.
.

..

.

'

.
.

.

.

..
.

.
.

.
.

..
..

.
.
.

.

.

.

.
.

'

.

.

.

•

.

.

..

.
.
.

.
.

..

.

.

•

.

..

.

.
.

.
.

..

.
'

.

•

.
.

.

• • • • • : • �: ı:�:ı:ı:�:�: ı :.
.

.

'

.

.

.

'

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

.

.

'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.

.
.

.

.
.
.
.
.

•
.
.
.
.
.

.
'
.

'
'
.

.

•

•

•
.

.
.

'

.

.

'

•

.

.

.
.

'

.
'

'

•
'
'

.
.

.

•

.
.

.

.

.
.

.
•

.

•

.
.

.

•

.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.

.

..
.

.

..

.
t

..
..

t

•
.
.
.
..
.

.

.

'

•

.

.

.
.

•

.

.

.

.

.

.

.

.
.

'
t

.
'

.
t
•

.
.
.

.
.

.
.
.
.
'
.
.
'
.
.

.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
..

.
•

.

.

.

'

.

.

.
.

.
.

.

.

•

.

.
•
•
.

.
.

.
.
.
..
'
.
.

.

.

.
.

.

.
•
•

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

•

.

.

.

.
.
.

.
•

.

..

.

.

.

.
.
.
.
.

.

.
.
.
•

.
.
.
.
.

..
.

.

.

.
.
.
.
'
.
.
.
.

.

.
.
.
'
.
.
•
..

.
.

'

.
.

•

.
.
.

..
.
..

.
.
.
.
'
.

.
.
.
.

.

.
•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

.

'

.

..

..

.

.

.

.

.

.
t

.

.

.

.

..

'

'

.

.

'

.

.

.

.

.

.

.
.

•
.

.

.
'
..
.

.
'

.
•

.

.

..

.

.
.

..

t

.

.

.
'

'

.
.

.

.

.
.

.
.

.

.
•

.

•

.

.

.

.

.

t

.

.
'
.

.

.

.
•

.
.
.

..
.

.
.

'

.

.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
'

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.
•

.

.

.

.
.
.

.

.

.

.

•

..

.

.

.

.

.

.

•

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

'

.

.

.

.
.

.

.

..

.
.

.

.
•

.

.

'
.
.

.

•

.
.

.

.
.

..

.

.
.

.

.

..

..

..

.

.

.

.

•

.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

.
..

.

.

.
.

.

.

.

.

'

.
.

.

.
..

'

.

.

.

..

'
'

.

.

•

•

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.
'

.

.
..

.

..

..
•

•

.

.

.
.

.

.
.

.

..

.

.
.

.
..

.

•

.

'

.

.

.

.

.

.

.

..
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
'

.

.

.
.

•

'

.

'
..

'
.

..

.

'

.

.
.

•

.

.

.

.

•

.
.

.

.

..
.

.

.

..
.

'

'

.

.

.

•

.
.

.

.

'
.

.

..

.

.

..

.

.

.
.

.

.

.

'

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.
'
.

.

.

.
.

.
.

.

.

•

..

.

.

.
.

.
.
.

.

'

.

.

.

.

'

.

.

.
.

.

.

.

.

.

'
.

..

.
.

•

•
.

.

.

.

•

.

.

.

.

'

.
.

.

. .

.

•

.

'
.

.

.

'

.
..

.

·· · ·
:0·:·::·:· :··:•.:·::·:··: = ::·:: :··:•:·::·:··=··:·::·:·: :

..
.
.
.
.
.

.

.

.

.

Katkıları için

I PANA'ya
teşekkür ederiz.
We would like to rhank
İ P ANA
for spansoring this secrion.
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ABD USA

ROBERT ALTMAN

"KURABiYE"N i N TALi H i

20 Şubat 1 925'te Missouri'nin
Kansas City kentinde do�du.
Mühendis ve gazeteci olarak
çalıştı. Şimdi gerçek bir auteur
gözüyle bakılan az sayıda
Amerikalı yönetmenden biri
sayılan sanatçı, "M*A*S*H 1
Cephede E�lence" adlı filmi
herkesin dikkatini ona çekip,
tartışmalı ününü kazandırdı�ı
sırada 45 yaşındaydı. "M*A*S*H"
ve daha sonraki filmleri onun
Amerikan yaşam biçimine hicivli
bakışını ve üsiGpçu bir
natüralizmi ortaya koydu.
Kamera ve ses teknikleriyle
yaptı�ı deneyler, eleştirmenleri
yapıtlarının de�eri konusunda
ikiye böldü. 1 980'1i yıllarda
yaratıcılı�ındaki bir durgunluk
döneminden sonra, 1 990'1arda
son filmleriyle yeniden eleştirel
övgü ve popüler be�eni kazandı.
Döneminin önde gelen birçok
filmine imza atmış bu gerçekten
ba�ımsız yönetmen günümüz
sinemasının en önemli
isimlerinden biridir.

COOKIE'S FORTUNE
Yönetmen Direcror: Robert Altman
Senaryo Screenplay: Anne Rapp Görüntü
Yön. Cinemarography: Toyomichi Kurita
Kurgu Editing: Abraham Lim Müzik
Music: David A. Stewart Oyuncular Cast:
Glmn Close, julianne Moore, Liv Tyler, Chris
O'Donne/1, Charles S. Dul/on, Patricia Neal, Ned
Beatty Yapımcılar Producers: Robert
Altman, Etchie Stroh, David Levy &James
McLindon Yapı m Producrion Co.: Kı1dZII
Prodımions Ine., 3000 W. 0/ympic B/vd Bldg. 3,
S11ite 1368, Sama Monica CA 90404, USA;
Phone: 1 3 1 0 264 39 26; Fax: 1 3 1 0 264 39
28 Dünya Hakları Export Agent:
Moonstone Emertainment, 335 N. Maple Drive,
Suite 222, Beverly Hi/ls CA 90210, USA;
Phone: 1 310 247 60 60; Fax: 1 3 10 247 60
61 Kaynak Source: Umut Sanat Filmcilik,
Akasyalı Sok., No: 18, 4. Levent 80650,
istanbul, TURKEY; Phone: 90 212 325 88 88;
Fax: 90 212 278 32 82
1 999 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 1 18'

• Holly Springs Mississippi'nin

yaşayan egzantrik ve karmakarışık

family. The second, slow-wirred

içlerinde küçük ve sakin bir

bir aile ve arkadaşlar grubu üzerine

Cora, just goes along wirh that her

kasabadır. Arkadaşlarının "Cookie"

güneşli, tatlı ve şefkatli bir topluluk

sister says. Cora's rebellious daughrer

(Kurabiye) diye hitap ettiği Jewel

filmi olan "KURABIYE"NIN

Emma, who prefers to live wirh

Mae Orcutt, bir ailenin 80 yaşındaki

TALl HI, farsı çileyi anlatan ahlakçı

Cookie than with her mother, cleans
catfısh for Manny and has a on-again,

pipo içen reisi ve tüm hayatını

oyunlarla, toplumsal dramı da

burada yaşamış egzantrik bir

gerilim ve gizemle birleştirerek,

off-again luscful relarionship wirh

kadındır. Cookie, ölmüş kocası

Altman'ın kariyerinde 90'1arın

)ason, an overzealous sheriff's deputy.

Buck'ı ciddi şekilde özler. Cookie

başından beri görülen canlanınayı

Cami lle, arrogant and imperious,

ile onun malikanesinde yaşayan,

sürdürüyor. Altman, karakterler

thinks she runs the town and is

viskiye karşı zaafı olan orta yaşlı
karaderili tamirci Willis arasında
güven üzerine kurulu bir bağ vardır.

arasında ping pong oynarmışcasına
gidip geliyor; önce her birini
bireysel olarak tanıtıp, sonra yavaş

directing an arnareur Easrer

Cookie'nin yeğenierinden ikisi de

yavaş yaşamlarındaki çeşitli

discovery of Cookie's dead body leads

Holly Springs'te yaşar, mütevazı bir
bungaloyu ve bir depo dolusu sırrı

kesişmeleri ve ortak geçmişlerini

to a chain of enrerraining

göstermeye başlıyor. Çok rahat

developmenrs . . .

production of Oscar Wilde's
"Salome" at the local church. Her

paylaşırlar. Asabi Camille,

akıp giden fılmde, renkli güneyli

Cookie'nin davranışlarının aile için

tipleri güçlü, deneyimli bir yıldızlar

There is no need ro inrroduce Robert

utanç kaynağı olduğunu düşünen

topluluğu tarafından canlandırılıyor.

Alrman, review his creative ralenrs,

güneyli bir dilberdir. Ağır zekalı

Karanlık, sinik ve bozguncu mizahı

or recai! the rich view of the

Cora ise, abiası ne derse onaylar.

da kattığınızda, "KURABIYE"NIN

American experience that hjs

Cora'nın asi kızı Emma, Cookie'yle
yaşamayı annesiyle yaşamaya tercih

TALIHI'nin neden AB.D.'de

fılmography offers. A sunny, sweet

haftalarca hasılat listelerinin başında

and com passianare ensemble piece

etmektedir. Manny için yayın balığı

kaldığını anlayacaksınız.

ayıklar ve fazlaca istekli şerif

about an eccentric and enrangled
group of family and friends living i n

yardımcısı Jason'la sık sık ayrılıklarla

• Holly Springs is a smail, sleepy

bölünen bir ilişki yaşar. Kasabayı

town down che Mississippi. Jewel

FORTUNE is a direct conrinuarion

kendisinin yönettiğini düşünen

Mae Orcurr, "Cookie" to her friends,

of Altman's career revival since the

kibirli ve buyurgan Camille, Oscar
Wilde'ın "Salome"sinin Paskalya
Yortusu'nda yerel kilisede

is che 80-year-old pipe-smoking

early '90s, delectably combining

marriarch of a family, an eccencric

farce with moral passian play, and

woman who has lived here her encire

social drama with suspense and

sahnelenecek amatör bir

life. Cookie sorely misses her Iate

mystery. The director pingpongs

prodüksiyonunu yönetmektedir.
Onun Cookie'nin cesedini bulması,

husband, Buck, and shares a bond of

among rhese characters, establishing

bir dizi eğlenceli gelişmeye yol
açacaktır . . .

Born on 20 February 1 925 in
Kansas Ciry, Missouri. He worked
as an engineer and journalist. Now
one of rhe few American directors
regarded as a genuine auteur, he
was 45. "M*A*S*H" broughr him
ro the public eye and esrablished
his comroversial repurarion. This
and his subsequem fı lms revealed
his sarirical eye for American ways
of life, and a srylisric naruralism.
His experimems wirh camera and
sound rechniques divided crirics
on rhe merirs of his work. Afrer a
erearive doldrum in rhe SO's, he
arrracred crirical praise and
popular acclaim once again in the
90's wirh his laresr fılms. He is a
pivoral fıgure of comemporary
cinema, a rrue maverick responsible
for many of rhe defıning morion
picrures of his rimes.

the deep South, COOKIE'S

trust wirh Willis, the middle-aged

them individually and then gradually

black handyman w ith a weakness for

iliuserating their various inrersections

"Wild Turkey", who lives in her

and shared histories. lt flows

ancebellum mansion. Two of

beautifull y, and the colorful sourhern

Robert Altman'ı tanıtmaya,

Cookie's nieces also live in Holly

rypes are played by a srurdy,

yaratıcılık yeteneğini mercek altına

Springs where rhrey share a modest

experienced all-srar casr. Add the

almaya, ya da fılmografısinin

bungalow and a storehouse of secrets.

clark, cynical and subversive humor,

sunduğu zengin Amerikan

The fırsr, high-strung Camille is a

and you will understand why

deneyimini hatırlatmaya hiç gerek

sourhern belle who believes Cookie's

COOK.IE'S FORTUNE remained a

yok. Güney'in derinliklerinde

behavior is an embarrassmenr to the

U.S. box-office hir for weeks.

Ö nemli Filmleri
Selected Filmography

1 970 M*A*S*H Cephede Ej!lence
1 9 7 1 McCabe & Mrs. Miller
1 973 The Long Goodbye
Uzun Elveda
1 975 Nashvi/le
1 978 A Wedding Bir Düj!ün
1 9 8 1 Come Back to the Five and
Dime,Jimmy Dean,
jimmy Demı
Geri Dön Jimmy Dean
1 99 1 Viııceııt & Theo
1 992 The Player Oyuncu
1 993 Short Cuts Sosyereden
Insan Manzaraları
1 995 Prit-a-poı·ter Hazır Giyim
1 997 Kamas City
1 999 Cookie's Fortum
"Kurabiye"nin Talihi
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HELENE ANGEL

i N SAN POSTU N DA HAYVAN YÜ REG i

PEA U D 'HOMME, CfEUR DE BETE

SKIN OF MAN, HEART OF A BEAST
Yönetmen Director: He!ene A11gel
Senaryo Screenplay: Hetene Angel
Görüntü Yön. Cinematagraphy: lsabel/e
Razavel Kurgu Editing: lAuren! Rouan &
Eric Renault Müzik Music: Philippe Miller &
Marlin If/he/er Oyuncular Cast: Serge

�------�

Riaboukine, Benıard 8/ancan, Pascal Cervo,
Maai'kejansm, Cathy Hinderchied, jean-Uıuis
l?ichard, Marc Brımel Yapımcı Producer:
Philippe Caucheteux Yapı m Production
Co.: Why Not Productions, 102, rue du
Faubourg PoiHonniere, 75010 Paris,
FRANCE; Phom: 33 1 53 20 04 56; Fax: 33
1 53 20 02 06; Arte France Cinema Dünya
Hakları Export Agent: Cel/uloid Dreams,
25, rue Uımartine, F-75009 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70
03 71

1 999 1 35

mm.

1

Renkli Color 1 94'

• Bir adam, onbeş yıl sonra

günlük hayatının can damarını

Tragedy for the family is i nevitable

taşradaki aile yuvasına geri döner.
Onun gelişini ilk gören, beş

deşen Angel, bu davetsiz

and che parenrs will struggle as best

misafirlikten doğacak trajediyi,

they can when it befalls them.

yaşındaki yeğeni Aurelie'dir. Küçük

içine doğru çöken bir evrene

Naturally, the rwo girls bear the

kız bu gizemli yabancıya hemen

kıstırılmış iki küçük kızın çaresiz

brunr of the impacr . . .

sevgi duyar. Abiası ise bu tedirgin

gözlerinden çizmeye yoğunlaşmış.

davetsiz misafir konusunda daha
ihtiyatlıdır, sonunda ortaya çıkacak

"Kendi çocukluğuma bakıyorum,
bana değiştiremiyeceğim ve

dramatik olay zincirini sanki
önceden görür. Aile bağlarının
mitik ideallerine kapılmış
yetişkinler ise olup bitecekleri

dönüştüremeyeceğim, çok
uzaklardaki bir zamanmış gibi
görünüyor. Olaylar beni
biçimlendirdi, ama onlar üzerinde

kestiremez. Adam onların
yaşamının bir parçası haline

kontrolum yoktu. Bana ait
değildiler, ve asla tersine

was awarded a Bronze Leopard as

geldikçe, onun eskiden ne

çevrilemeyecekler. Film yapmamın,

Best Acror. lt is a film that is

olduğunun anısı ile sonradan neye

özellikle bu filmi yapmarnın nedeni,

impressive not only in irs mastery of

dönüşmüş olduğu, rahatsız bir

bu uzak zamanı, bu ilkel dünyayı

a serious and disrurbing subject but

atmosfer yaratır. Aile için bir

yakalamak arzumdur. Sanırım çok

also, in i ts srylisric approach - harsh

trajedi kaçınılmazdır; anne ile

farklı öyküler anlatacak olsalar da,

and realisric. Delving inro the heart

baba kendilerini bu trajedinin

sonraki filmlerimle de aynı şey

of the everyday life of a family

içinde bulunca ellerinden

olacak. Çünkü bu bir kurmaca

shaken by the rerurn of a relative

geldiğince mücadele ederler.

dünya. Öyküleri seviyorum, bu

after a fifreen year absence, Angel

Elbette darbenin esas yükünü
çekmek, iki kıza düşecektir . . .

çocukluğumdan beri bende kalmış
bir keyif." - Helene Angel

concenrrares on depiceing the

Young director Helene Angel, who
has won several prizes for her shorc
films, won the Golden Leopard at
the laresr edition of the Locarno
Film Festival with her firsc fearure
film, PEAU D'HOMME, CCEUR
DE B ETE and Serge Riaboukine

tragedy that will stern from this
inerusian through the helpless eyes

Kısa filmleriyle birçok ödül almış
olan genç kadın yönetmen Helene

• Afrer a fi freen-year absence, a
man recurns co his family dan in

imploding universe. "I look at my

Angel, ilk konulu uzun metrajlı filmi

che provinces. His niece, che five

childhood and it seems a distanr

I NSAN POSTUN DA HAYVAN

year-old Aun!lie, is che firsr ro see

rime, which I can not change or

YÜREGI ile son Locarno Film
Festivali'nde En Iyi Film' e verilen

him arrive. She immediately loves

rransform. Evenrs have shaped me,

the myscerious stranger. Her older

but I had no control over them.

Altın Leopar'ı alırken, Serge

sister is more cautious about the

They didn't belong ro me, they will

Riaboukine de En Iyi Erkek oyuncu
olarak Bronz Leopar'a layık

nervous i nernder and foresees the

never be reversed . Making films, all

d ramatic chain of evenrs that w ili

the more so with this one, the first,

bulundu. Yalnızca ciddi ve rahatsız
edici konusunu ustaca ele alışıyla

evenrually unfold. The adults,

is about capruring this distant time,

caught up i n the mythic ideals of

this primirive world. I imagine it

değil, aynı zamanda sert ve
gerçekçi üsiOpsal yaklaşımıyla da

family bonds see nothing coming.

will be the same with my next films,

As he becomes part of their lives,

with as many differenr srories.

etkileyici bir film. Onbeş yıl ortada

the memory of who this man was

Because ch is is fiction. I !ike srories,

görünmemiş bir akrabanın geri
dönmesiyle sarsılan bir ailenin

before, and whar he has become,

that' s a joy chac's remained w i ch me

tinges the air with discomforr.

since childhood" - Helene Angel

of rwo lirtle girls caught in an

1 967'de Fransa'da dogdu.
1 987- 1 99 1 yılları arasında
Paris'teki FEMIS sinema
okulunda egitim gördü. Burada,
ayırt edici özellikleri komedi ile
toplumsal gerçekçilik arasında
gidip gelmeleri olan, takdir
toplamış iki kısa film yaptı: "La
fin d'une tradition 1 Bir
Gelenegin Sonu" ( 1 989) ile
"jeune fiile en desordre 1
dagınık Bir Genç Kız" ( 1 99 1 ).
Çılgınca canlılıgıyla dikkati
çeken üçüncü kısa filmi "La vie
parisienne 1 Paris Yaşamı"
( 1 995) birçok uluslararası ödül
aldı. Aynı zamanda Jean-Ciaude
Janer'in ilk konulu uzun
metrajlı filmi "Superlove 1
Süper Aşk"ın ( 1 998) .da
senaryosunu yazan kişilerden
biridir. INSAN POSTUNDA
HAYVAN YÜREGI ( 1 999)
yönettigi ilk konulu uzun
metrajlı fılmdir.
Born in 1 967 in France. She
srudied ar che film school
FEMIS in Paris berween 1 987
and 1 99 l , where she prod uced
rwo acclaimed shorcs, "La fin
d'une cradicion" ( 1 989) and
"Jeune fiile en desordre" ( 1 99 1 ),
which discinguished rhemselves
by a personal sryle oscillacing
becween comedy and social
realism. Her third shorc, "La vie
parisienne" ( 1 995), remarkable
for ics vicaliry frenzy, won
numerous inrernarional awards.
She also co-wrore the script for
Jean-Ciaude Janer's debur
fearure, "Superlove" ( 1 998).
PEAU D'HOMME, CCEUR DE
B ETE ( 1 999) is rhe firsc fearure
film she direcred.
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ANTON IO BANDERAS

ALABAMA'DA Ç I LG I N L I K
CRAZY I N ALABAMA

Yönetmen Director: Antonio BanderaJ
Senaryo Screenplay: Mark Childress
Görüntü Yön. Cinemarography: ju/io
Macat Kurgu Edüing: Maysie Hoy & Robert
jones Müzik Music: Mark Snw Oyuncular

Cast: Melanie Gri/fith, David Morse, LucaJ
Black, Cathy Moriarty, Robert Wagner, Meatloaf
Aday, Rod Steiger, Paul Mazursky Yapımcılar
Producers: Meir Teper, Linda Gold.srein
Knwlton, Debra Hill & Diane Silları Isaacs
Yapım Produccion Co.: Green Moon
Produaions, 1 0202 W. WaJhington B/vd. ,
Culver City, CA 90232, USA; Phorıe: I 3 1 0
244 4 4 68; Fax: 1 3 I O 244 1 8 78; Meir Teper
Production Dünya Haklan Export Agenr:
Columbia TriStar Film Distributors Im'/, I 0202
West WaJhirıgton B/vd, Tristar 21 I B, Cu/ver
City, CA 90232, USA; Phone: I 3 1 0 244 53
34; Fax: 1 3IO 244 18 75; Kaynak Source:
Warner Bros, ToPfU Cad. Uygurı lı Merkezi, No:
216, 80090 Taksim, istanbul, TURKEY; Phone:
90 212 237 20 00; Fax: 90 212 237 26 00

1 999 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 104'

• 1 965 yazıdır ve 1 3 yaşındaki

devam ediyor: "Ama komediyi

eccentric and free-spirired Aunr

Peter Joseph, ya da kısaca Peejoe,

başlatan ve ona derinlik veren şey,

Lucille, who, w ith an abusive

beyazlada zenciler arasındaki

insan hakları öyküsünde yaşanan

husband behind her, rakes off for

ayırırncı statükoya meydan okuyan

trajedi." Iki kulvardan akan anlatım,

Hollywood to pursue her dreams of

Amerikan Insan Hakları Hareketi'nin

dramatik bir maharet ve

glamour and TV srardom . . .

doruğuna eriştiğe sıralarda,

mükemmel zamanlamaya sahip bir

Alabama'da küçük bir kasabada

mizahla kotarılıyor. Banderas da

yaşamaktadır. Bir grup siyah

aynı çizgiyi takip ederek neredeyse

the direcrorial debut of Antonio

öğrencinin ırk ayırımı yapılan, halka
açık kasaba yüzme havuzunu

bilinçli bayağılık ile melodram
karması, tuhaf bir atmosfer

Banderas, is a poignanr and

protestosu ölümcül bir şiddet
gösterisine yol açınca, olaylara
karışan Peejoe kişisel özgürlük,

yaratıyor. "S I fılmde oynadıktan
sonra, sanırım dünyaya nasıl
baktığımı göstermek istedim . . .

kadın hakları ve ırkçı önyargı gibi,

Özgürlükle, üstelik özgürlüğün tüm

the Deep South during the height of

yetişkinleri ilgilendiren konularda

yanlarıyla her zaman ilgilenmişimdir.
Bu fılmde, çok farklı katmanlar

the Civil Righrs Movemenr. Like many

zoraki bir hızlandırılmış eğitimden
geçer. Kendi alanını koruma ve
kendi yolunu izleme üzerine aldığı

halinde, bunların hepsi var. Film
bana, özgürlüğün farklı biçimlerine

CRAZY IN ALABAMA, marking

caprivaring comedy-drama that
inrerrwines rwo unusual stories
againsr rhe backdrop of glamorous
Hollywood and the small town life in

of rhe best conremporary Southern
authors, Mark Childress has struck a
defr balance berween the comic and

değinme fırsatı verdi. Öykünün

the profound in his screenplay.

Güney'de, Rusya'da, Ispanya'da ya

"People have ofren asked me why I

kaynaktır: bu, kendisine kötü

da Güney Afrika'da geçmesi

combined borh in rhe same book ",

davranan kocasını geride bırakarak,

farketmezdi, çünkü özgürlük

comments the aurhor and cominues:

görkem ve TV yıldızlığı düşlerini
yakalamak amacıyla Hollywood'un

dünyanın her yerinde aynı anlama
sahiptir." - Antonio Banderas

the civii righrs story that kicks rhe

bu hızlandırılmış kursun katalizörü
ise son derece umulmadık bir

yolunu tutan göz alıcı, egzantrik ve
özgür ruhlu teyzesi Lucille'dir . . .

"Bur ir' s the tragedy that happens in
comedy and gives it depth." The dua!

• It' s the summer of 1 965, and a

running narrative is handled wirh

1 3-year-old boy called Peejoe, short

dramaric fınesse and pirch-perfecr

Antonio Banderas'ın yönetmenlik

for Peter Joseph, lives in a small

humor. Banderas walks this same line

yaptığı ilk film olan ALABAMA'DA
ÇILGINLIK, Insan Hakları

Alabarna town, at the height of the

and ereares a bizarre armosphere of

Ci vii Rights Movement challenging

near-camp and melodrama. "Afrer

Hareketi'nin doruğuna ulaştığı

the segregared status quo. When

acring in 5 1 movies, I guess I wanted

yıllarda, göz kamaştıran

Peejoe becomes involved with a group

to show my point of view of the

Hollywood'da ve gerici Güney

of black srudents protesting the

world . . . I've always been concerned

eyaletlerindeki küçük bir kasabada

town's racially segregated municipal

abour freedom and all aspecrs of

geçen, alışılmadık iki öyküyü içiçe

swirnming pool , leading ro a protest

freedom. This movie has all those

geçiren, dokunaklı ve büyüleyici bir

that explodes into deadly violence, he

elemems on very cüfferem levels. Ir

dram. Mark Childress

gets a fast education in grown-up

gave me the opportuniry to touch

senaryosunda, çoğu çağdaş Güneyli
yazar gibi kemiklik ile derinlik

marters !ike personal freedom,

every one of rhem. It doesn't matter

women' s righrs and racial prejudice.

whether the srory takes place in the

arasında usta işi bir denge

The caralysr of his crash course in

South, in Russia, in Spain or in South

yakalamış. Yazar, "Insanlar bana

standing at your ground and

Mrica - freedom means the same

niye aynı kitapta bu ikisini

following your own path is the most

rhing everywhere on earrh." 

birleştirdiğimi soruyor" diyor ve

unlikely of sources: his glamorous,

Anronio Banderas

1 O Ekim 1 960'da, Malaga,
Ispanya'da do�du. Tam adı Jose
Antonio Dominguez
Banderas'rır. 1 4 yaşında
aya�ının kınlmasıyla düşleri
yıkılana kadar, profesyonel bir
futbolcu olmak istiyordu.
Malaga'daki Dramatik Sanatlar
Okulu'nda drama dersleri
almaya başladı, sonra da bütün
Ispanya'yı dolaşan bir tiyatro
toplulu�una katıldı. 1 98 1 'de
Madrid'e raşınıp Ispanya Ulusal
Tiyatrosu'na girdi ve 1 986'ya
kadar orada çalıştı. Tiyatroda
oynarken, yönetmen Pedro
Almod6var'ın dikkatini çekti;
yönetmen ilk filmi "Laberinto
de pasione 1 Tutku
Labirenti"nde ( 1 982) genç
aktöre rol verdi. Sonra yine
Almod6var'ın "La ley del deseo
1 Arzunun Kanunu"nda ( 1 984),
"Matador"u nda ( 1 986),
"Mujeres al borde de un ataque
de nervios 1 Sinir Krizinin
Eşi�indeki Kadınlar"ında ( 1 988),
"Atame! 1 Ba�la Beni!"nde
( 1 990) ve otuz kadar başka
lspanyol filminde aynadıktan
sonra 1 992'de "The Mambo
Kings"le Hollywood'a adım attı.
Kısa sürede başrol oyuncusu
oldu ve üstüste, nitelik
açısından birbirinden epey farklı
filmlerde rol aldı. 1 999'da,
başrolünü 1 996'dan beri evli
oldu�u Melanie Griffıth'in
oynadı�ı ALABAMA'DA
ÇILGINLIK'Ia yönetmenli�e ilk
adımını artı.
Bom on lO Ocrober 1 960, in
Malaga, Spain. His full name is
Jose Anronio Domfnguez
Banderas. He wanted to become
a professional soccer player unril
a broken fooc sidelined his
dreams at the age of fourteen. He
wenr on ro enroll in some drama
dasses at the School of Dramatic
Art in Malaga, eventually
joining a thearre troupe that
toured all over Spain. In 1 98 1 ,
he moved ro Madrid and became
an ensemble member of the
National Thearre of Spain,
remaining there u mil 1 986.
While performing with the
thearre, he caught the arrenrion
of director Pedro Almod6var,
who cast the young actoc in his
fılm debut, "Laberinro de
pasİone / Labyrinrh of Passion"
( 1 982). He wenr on to appear in
Almod6var's "La Ley del Deseo 1
Law of Desire" ( 1 984),
"Matador" ( 1 986), "Mujeres al
Borde de un Ataque de Nervios 1
Wo men on the Verge of a
Nervous Breakdown" ( 1 988),
"Arame! /Tie Me Up! Tie Me
Down!" ( 1 990)) as well as in
some thirty Spanish fılms before
making his Hollywood debur
with "The Mambo Kings" in
1 992. Leading-man status soon
followed and he subsequenrly
appeared in a number of fılms of
widely varying quality. In 1 999,
he made his fırst foray i mo
directing with CRAZY IN
ALABAMA, starring Melanie
Griffıth, ro whom he had been
married since 1 996.
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24 Haziran 1 930'da Paris'te
doğdu. Çocukluk yıllarında
sinemaya ve dedektif
romaniarına ilgi duydu. Yüksek
öğrenimine Paris
Üniversitesi'nde başladı ve
Fransız sinema çevrelerine
girerek Godard, Truffaut, Bazin
ve Rohmer'le tanıştı. Mezun
olduktan sonra "Fox"un basın
bürosunda çalıştı ve Cahiers du
Cinema dergisinde yazdı.
1 957'de gerçekleştirdiği ilk
filmi "Le beau Serge 1 Yakışıklı
Serge", daha sonra "Yeni
Dalga" diye tanımlanacak
filmierin öncüsüdür. Bugüne
kadar, senaryolarının ·çoğunu
kendi yazdığı ya da yazımiarına
katkıda bulunduğu sı konulu
film, bir belgesel ve 20 TV filmi
ya da mini dizisi yönetmiştir.

A U C(EUR D U MENSONGE
THE COLOUR OF LIES
Yönetmen Director: Claıide Cbabrol
Senaryo Screenplay: Odile Barski &
Ciaur/e Chabrol Görüntü Yön.
Cinematography: Edouardo Serra Kurgu
Editing: Monique Fardoulis Müzik Music:
Matthieu Cbabrol Oyuncular Cast: Sandrine
Bonnaire, jacques Gamblin, Valeria Bruni·
Tedeschi, Anroine de Caunes, Bemard Ver/ey,
Bul/e Ogier, Pierre Marlot Yapımcı
Producer: Marin Kamıitz Yapı m
Production Co.: MK2 Productions, 55, rue
Traversiere, 75012 Paris, FRANCE; Phone:
33 I 44 67 30 00; Fax: 33 1 43 4 1 32 30;
Fra11ce 3 Cintma Dünya Hakları Export
Agent: MK2 Diffmion, 55, rue Traversiere,
75012 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 44 67
30 l l ; Fax: 33 1 43 4 1 32 30

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

• Brötanya'da keyifli ve popüler

Kıdemli yönetmen Claude

accepted by the orher villagers, they

bir sahil kasabasında çocuklar

Chabrol'un son filmi, küçük bir kıyı

are not really considered a part of che

Elo'ı'se adlı 1 O yaşında bir kızın
cesedini bulurlar. Küçük kız

kasabasında şoke edici bir cinayetin

communicy because rhey have moved

ardından yaşananlar üzerine, sinsi

here from sornewhere else. Rene,

tecavüze uğramış ve boğulmuştur.

bir mizahla mayalanmış sıkı bir

who is passionarely devored ro his

Soruşturmayı kısa süre önce

gerilim dramı. Bir dönemde Yeni

wife, quickly becomes the prime

müfettişliğe terfi etmiş olan genç

Dalga'nın tanığı, Alfred Hitchcock

subject in the absence of any real

kadın polis Frederique Lesage

filmlerinin analizeisi ve kara film

clues. Meanwhile, Frederique

yürütür. Elo'ı'se'i sağ olarak görmüş

türünde bazı tartışmasız

becomes better acquainted wirh rhe

son kişi, bir zamanlar meşhurken

başyapıtların başarılı yönetmeni;

eccemric residencs of the rown,

ikbalden düşmüş, iki yakasını bir

yaratıcı düşkırıklığı, cinsel kıskançlık

i ncluding Germain-Roland Desmot,

araya getirebilmek için şimdilerde

a journalist-turned-wealthy media

çocuklara resim dersleri veren

ve şüphe üzerine çarpıcı biçimde
kotarılmış ve her zamanki gibi

Rene Sterne adlı alaycı ressamdır.

duyguları dizginlenmiş bir

che charming Germain and Rene

Rene ve özellikle de, daimi neşesi

çalışmayla geri dönüyor.

tolerates her infamation in srony

onun kişiliğinin tam tamına zıddı

YALANLARlN RENGI, cinayeti bu
dünyada kadın ve erkeklerin her

silence. Rumors that circulace abouc

olan hemşire karısı Yiviane diğer
sakinler tarafından kabul görmüş

gün yaptıkları kötülüklerin doğal bir

and ir is nor long before he loses all

olsalar da, buraya başka bir

sonucu olarak kabul eden Chabrol

his pupils. Then, a second murder is

yerden taşındıkları için tam olarak

filmlerinden bir diğer örnek.

committed, leaving the whole

toplumun bir parçası

"Toplumda yaşam, ancak yalan

communicy paralyzed wirh fear . . .

sayılmamaktadırlar. Karısına

üzerine kuruluysa mümkündür." -

tutkuyla bağlı olan Rene, somut

Claude Chabrol

kanıt yokluğunda çok geçmeden

Bom on 24 J une 1 930 in Paris.
As a child he felr arrracred
rowards cinema and detecrive
srories. Larer on he wenr ro
srudy at rhe Universiry of Paris
and began hjs comacts wirh rhe
French cinema environmenr
meering with Godard, Truffaur,
Bazin and Rohmer. Mter
obraining his universiry degree,
he worked for "Fox" (press
office) and wrore in Cahiers du
Cinbna. His firsr film, "Le beau
Serge", produced in 1 95 7 , is rhe
firsr among rhe films larer
defined as "Nouvelle Vague".
Si nce rhen he has direcred 5 1
fearure films, one documenrary
and 20 TV films or mini-series
rhar he has w ri rren or
collaborared on mosr of rhe
scriprs.

celebriry. Viviane is enchamed by

Rene become increasingly unpleasam

Önemli Filmleri
The laresc ehriller from veteran

Selected Filmography

director Claude Chabrol is a rense

1 958 Le beau Serge Yakı şıkl ı Serge
I 959 Les coı.sins Kuzenler
1 960 Les bomıes femmes
Iyi Kadınlar
1 96 7 Les biches Ceylanlar
1 968 La femme i11jidele
Aldatan Kadın
1 969 Le boucher Kasap
1 978 Violette Noziere
1 980 Le cheval d'orgueil Kibir Atı
1 983 Le sa11g des a11tres
Başkalarının Kanı
1 984 Po11let au vi11aigre
Sirkeli Piliç
1 986 Masques Maskeler
1 988 Um affaire de femmes
Bir Kadın Meselesi
1 99 1 Madame Bovary
1 992 Betty
1 995 La cirıfm01ıie Seremoni
I 997 Rie11 11e va plus
Hırsız ve Çıragı
1 999 Au ca:ur du menso11ge
Yalanların Rengi

soruşturmanın baş şüpheli kişisi

• In a cozy and fashionable seaside

suspense d rama, leavened wir h sly

olur. Bu arada Frederique,
aralarında gazeteciyken zengin bir

community in Brittany children

bumor, about the fallour from a

discover che corpse of a l O-year-old

shocking erime in a smail coastal

medya şöhretine dönüşen

gir! named Eloi'se. She has been

rown. The one-rime wirness ro che

Germain-Roland Desmot'nun da

raped and scrangled. Frederique

Nouvelle Vague, deconstrucror of

bulunduğu eksantrik kasaba

l.esage, a young female police officer

Alfred Hitchcock and director of

sakinlerini daha yakından tanır.

who has just been appoi nced

some undisputed fılm-noir

Çekici Germain, Yiviane'ı da

inspector, leads che invescigations.

masterworks returns with a

büyülemiştir, Rene ise karısının bu

The last person ro see Eloi·se alive

stunningly crafred and typically

tutkunluğuna taştan farksız bir
sessizlikle tahammül eder. Rene'ye

was Rene Sterne, a ey n ical and once

understated study of creative

famous artise who has fallen on hard

frustration, sexual jealousy and

ilişkin rivayetler gitgide daha

times and gives drawing lessons to

suspicion. Ir is yer another Chabrol

nahoş bir hal alır, adam kısa süre
içinde bütün öğrencilerini

children ro make ends meec.

film that casually accepcs murder as

Alchough Rene and patticularly his

the natural resul c of che evi! that

kaybeder. Sonra, tüm halkı

wife, Viviane, a nurse whose

men and women do in this world

korkudan felç eden ikinci bir

perpetual good cheer is che polar

evecy day. "Life in sociecy is possible

cinayet işlen ir . . .

opposice of his personalicy, are

if based on li es." - Ciaude Chabrol
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YOUSSEF CHAH INE

ÖTEKi

EL AKHAR
THE OTHER
Yönetmen Director: YouuefChahine
Senaryo Screen play: Youssef Chahine &
Khaled Youssef Görüntü Yön.
Cinematography: Mohsen Nasr Kurgu
Editing: Rachida Abdel Sa/am Müzik
Music: Yehial El Mougy Oyuncular Cast:
Nabi/a Ebeid, Mahmoud Hem•ida, Hani
Sa/ama, Hanane Tork, Ubltba Yapımcılar
Producers: Humberi Balsan, Gabrie/ Khoury
& Marianne Khoury Yapı m Production
Co.: Ognon Pictures, 14, rue Montmartre,
75001 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 40 26
56 08; Fax: 33 1 40 26 02 09; MJSR
International Films, EGYPT Dünya
Hakları Export Agent: Flach Pyramide
International, 5, rue Richepanse, 75008 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 42 96 02 20; Fax: 33
1 40 20 02 2 1

1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 106'

• lik görüşte aşk, ardından

dünyasının bu buruk portresinde,

denounces intolerance in rhis birrer

evlilik . . . Adem ile Hanane

güç ile fanatizm arasındaki

portrait of rhe Egyprian business

birbirlerine delice aşık olmuşlardır.

bağlantıları sergilerken

world, where uncondirional drive

Hanane, Mısırlı orta halli bir anne

hoşgörüsüzlüğü de kınıyor.

for money rules.

ile babanın gazetecilik yapan
kızlarıdır. Kendi halkını sömürerek

• Love ar fı rsr sighr, marriage . . .

zenginleşenlere karşı yürütülen bir

Adam and Hanane are deeply

kampanyada çalışmaktadır.

infamared wirh each other. She, an

Mısır'da çürüme yaygındır;
Amerikan çıkarları ülkenin karlı

Egyprian of modesr parents, is a

turizm sektörünü ele geçirmeye

against a wealthy elite which has

journalisr. She works for a campaign

başlamıştır. Adem'in çok zengin

rhrived by plundering irs own

olan anne ve babası ile onların

people. I n Egypt, corruprion is

hükümetteki dostları ise sistemin

everywhere and American i nteresrs

tam odağındadırlar. Adem'in

are gaining control of rhe coumry's

Amerikalı annesi Margaret oğluna

lucrarive rourisr trade. Adam's

karşı aşırı bir sevgi beslemektedir.

superrich parents and rheir friends

Kendine rakibe olarak gördüğü

in governmenr li e ar rhe hearr of rhe

Hanane'den kurtulmaya kesin

system. Margarer, Adam's American

kararlıdır; ancak çevirdiği oyunlar

morher, bears her son a violent and

Adem'in karısına duyduğu aşk
karşısında etkisiz kalır. Adem,

derermined ro ger ri d of Hanane,

ailesinin hararetli birer yandaşı

her 'riva!'; bur rhe love Adam bears

exclusive affecrion. She is

25 Haziran 1 926'da Mısır'ın
lskenderiye kentinde doğdu. Bir
avukatın oğlu olan sanatçı,
lskenderiye'de yetişti. Kentin
üniversitesine bir yıl devam
ettikten sonra, Pasadena
Playhouse'da stajyer olarak
çalışarak ABD'de iki yıl geçirdi.
1 948'de Mısır'a döndü. Ilk filmi
"Baba Amin"i 1 950'de yönetti.
O günden beri Mısır'ın en
beğenilen sinemacılarından biri
olmuş ve çok sayıda ödül
kazanmıştır. Uluslararası
düzeyde üne, "Bab Al-Hadid 1
Merkez Garı" ( 1 958) filmiyle
erişti. 1 960'1ı yılların başlarında
"An-Nasır Salah Ad-Din 1
Selahaddin Eyyubi" gibi epik
filmler yönettiyse de, sineması
gittikçe daha kişiselleşmeye
başladı. 1 960'1ı yılların
ortalarında, Mısır devlet sinema
dairesiyle bir dizi süreüşmenin
ardından, yaklaşık iki yılı
Lübnan'da gönüllü sürgün olarak
geçirdi. Berlin'de Altın Ayı alan
otobiyografik üçlemesinin ilk
bölümü "Aiexandrie, pourquoi?
/ lskenderiye, Niçin?" ( 1 978)
gösterime ilk çıktığında büyük
tartışmalara yol açtı. Son
filmlerinde de ülkesindeki
sorunları beyazperdeye taşıdı.
Bom on 25 January 1 926, in
Alexandria, Egypt. The son of a
lawyer, he was broughr up in
Alexandria. Afrer a year ar the
ciry's university, he spenr rwo
years in the USA as a trainee ar
the Pasadena Playhouse. He
rerurned ro Egypt in 1 948. He
directed his first film, "Baba
Amin", in 1950. Since rhen he
has become one of Egypr's most
admired filmmakers and has won
a large number of awards. His
international cepuration was
esrablished wirh "Central Srarion"
( 1958). Although during rhe
early 60s he direcred some epics
such as "Saladin", increasingly his
cinema became more personal. In
the mid-60s he spem almosr rwo
years in volunrary exile in rhe
Lebanon afrer a series of quarrels
with Egypt's film adminisrration.
The firsr part of his rrilogy,
"Alexandria, Why?" ( 1978),
winner of rhe Golden Bear ar rhe
Berlin Film Festival, caused grear
conrroversy when firsr released. In
his laresr films he broughr his
coumry's problems ro rhe silver
screen.

olduğu global ekonomiye karşı

his wife is proof againsr her

çıkmaya başlar. Manevi değerleri

scheming. Adam rurns againsr rhe

hiçe sayan uluslararası
spekülatörlerin açgözlülüklerinin

global economy of which his parenrs

onları fanatik Müslüman
köktendindiere gizli bağlarla

sees through rhe unscrupulous greed
of international specularors and rhe

Selected Filınography

bağladığının farkına varır.

seeret ries which bind rhem ro

Hanane'nin erkek kardeşinin

fanarical fundamentalisr secrs. The

Islamcı bir terörist olması durumu

fact rhar Hanane's brorher has

daha da zorlaştırır. Hanane ile

become an Islamisr rerrorisr does

I 958 Bab AI-Hadid Merkez Garı
1 963 Atı-Nasır Sa/ah Ad-Ditı
Selahaddin Eyyubi
1 969 A I-A rd Top rak
1 973 AI-'Usfttr Serçe
1 978 /ska11dariyya Lih?
lskenderiye, Niçin'
1 982 Haddttta Misriyya Bellek
1 985 Adiett Bonaparte
Elvada Bonaparte
1 986 Le sixieme jottr Altıncı Gün
1 990 lskmıdariyya Kamatı wa
Kaman
lskenderiye, Hala ve Daima
1 99 5 Al Mohager Göçmen
1 999 Al Akhar Öteki

are such enrhusiasric members; he

Adem ortak direnişleriyle daha da

nor help marrers. Hanane and Adam

güçlenirler, ancak "yeni dünya

grow strong in rheir joint resisrance,

düzeni"ne ödemek zorunda

bur rhe price they musr pay to 'the

kalacakları bedel çok ağırdır . . .

new world order' is a heavy one . . .

Mısırlı usta yönetmen Yusuf

Egyprian master d i rector Youssef

Şahin, hiçbir engel tanımayan para

Chahine exposes rhe links berween

kazanma hırsının yönettiği Mısır iş

power and fanaricism and

Ö nemli Filmleri
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ALMANYA GERMANY

DORIS DÖRRIE

BEN G ÜZEL M iYiM?

26 Mayıs 1 955'te Hannaver'de
dogdu. Liseyi bitirdikten sonra,
1 973 yılında ABD'ye gitti ve
Stockton, California'daki
University of the Pacifıc'te
tiyatro egitimi gördü. Iki
sömestr sonra New York'a
taşındı ve New School for Social
Research'te felsefe, semantik ve
psikoloji okudu. 1 975 yılında,
Hochschule für Fernsehen und
Film'de egitim görmek için
Münih'e döndü ve 1 978'de
buradan mezun oldu. lik filmi
"Ob's stürmt eder schneit"
( 1 976), kendisinin yazdıgı,
yönerrigi ve yapımcılıgını
üstlendiği, sinema üzerine 90
dakikalık bir belgeseldi. 1 976-80
arasında Süddeutsche Zeitung
gazetesinde sinema eleştirmeni
olarak görev yaptı. TV kanalları
için birkaç belgesel hazırladıktan
sonra, 1 983 yılında ilk konulu
uzun metrajlı filmi "Mitten ins
Herz 1 Dosdogru Yüregin
lçinden"i çekti. Daha sonraki
filmleriyle ve özellikle "Manner 1
Erkekler"in ( 1 985) kazandıgı
dünya çapındaki başarıyla,
Alman kadın yönetmenlerin en
önemlilerinden biri oldu.

BIN ICH SCHÖN?

AM I BEA UTIFUL?
Yönetmen Direcror: Doris Dorrie
Senaryo Screenplay: Doris Do'rrie, Rolf
Basedaw & Ruth Stadler Görüntü Yön.
Cinemarography: Theo Bierkens Kurgu
Editing: Inez Regnier Müzik Music: Roman
Bunka Oyuncular Cast: Senta Berger,
Gottfriedjohn, Iris Berben, Oliver Niigele,
Suzanne von Borsody, Uwe Ochsenknecht,
Franka Potente, Steflen Wink Yapımcılar
Producers: Bernd Eichinger, Martin
Moszkowicz & Norbert Preuss Yapı m
Production Co: Constantin Film,
Friedrichstr. 39, D-80801 Miinchen,
GERMANY; Phone: 49 89 38 60 90; Fax:
49 89 38 60 92 42 Dünya Hakları
Export Agent: Atlas International Film,
Rumfordstr. 29-3 1 , D-80469 Miinchen,
GERMANY; Phone: 49 89 22 75 25; Fax:
49 89 22 43 32

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 120'

• Ispanya'da eski bir Alman

zarif bir şekilde taşlar yerine

the woman is rrying on rhe sales gir!' s

vatandaşı, sağır ve dilsiz bir kızı alıp

oturmaya başlıyor; şöyle dönüp

wedding gown. _ ,

bir otele götürür. Yan odada, genç

bakıldığında, yönetmen onca

bir adam sevgilisiyle yaşadıklarını

birbirine uymayan karakteri

anımsar ve onu yeniden birlikte

zorakiliğe ve yapaylığa düşmeden

meer, conflicr, and drifr aparr again.

olmaya ikna etme umuduyla,

tek bir sahnede biraraya getirmeyi

Prerry soon we discover rhar most of

Münih' e telefon eder. Bir dükkanda

başarması çok dikkat çekici.

rhe people we've encounrered are

bir kadına kaşmir bir kazak satmak
üzere olan sevgilisi, telefonu açar.

Dörrie'nin ilişkilere ve onların

relared. And none of rhem are quire

başarılı ya da başarısız olmasına

whar they seem. A dazzling display of
virruoso mulrilevel sroryrelling, rhis

Seemingiy unconnecred characrers

Kazağı satın alan kadın son

neyin yol açtığına bakmaya çalıştığı,

zamanlarda çok kilo vermiştir, kocası
bu duruma alışmakta zorlanmaktadır.

yaşam, aşk ve yaşianma üzerine son

new film from Doris Dörrie will be

derece ilginç bir meditasyon olan

compared wirh Roberr Alrman's

Satıcı kız yakında evlenecektir, o
gece eve dönüş yolunda bir araba

BEN GÜZEL MIYIM? hem bazı

"Shorr Curs" for irs audacious and

harika mizah sahnelerine, hem de

demanding sroryrellling sryle. The

kazası geçirir. Çarptığı kadın

ilgi çekici ve dokunaklı yönlere

opening third of AM I BEAUTIFUL?

kızgındır, ama konuşmaya başlarlar

sahip. "Mutlu olmak için ne kadar

is rhrilling, as rhe camera wanders

ve çok geçmeden kadın, kızın

vaktin olduğunu düşünüyorsun?"

from one characrer ro rhe nexr in

gelinliğini denemektedir . . .

gibi sorular soran ve izleyiciye

seemingiy random fashion, qwerly

"yaşlanmanın gerçekten rezil bir şey

observing a series of very peculiar and

Born on 26 May ı 9 5 5 in
HannoveL After graduating from
the high-school she wem ro USA
in ı 97 3 and studied drama at the
Universiry of rhe Pacific at
Stockron, California. After cwo
semesrers, she moved ro New
York and studied philosophy,
semamics and psychology ar the
New School for Social Researcb.
In ı 97 5 she recurned ro M uruch
ro study at Hochschule für
Fernsehen und Film, graduating
in 1 978. Her firsr film, "Ob's
srürmr oder schneir" ( 1 976), was
a 90 minure documemacy for
cinema which she wrore, direcred
and produced. Becween ı 976-80
she worked as film eritic for rhe
Süddeursche Zeirung, Afrer
making several documemacies for
TV srarions, in ı 983 she direcred
her firsr feature film, "Mirren ins
Herz"_ W ith her larer films,
especially wirh the world-wide
success of her "Miinner" ( ı 985),
she became one of rhe prominem
German female direcrors.

Filmde görünüşte birbirleriyle bir

olduğunu" ve hepimizin elinde

rerribly funny srories unfold. lt's only

bağlantısı olmayan karakterler

yaşayacak tek bir hayat

as rhe film enrers i rs second acr do rhe

karşılaşıyor, çatışıyor ve ayrılıp yine

bulunduğunu hatırlatan bu filmde,

rhreads gradually coalesce in a clever,

kendi yollarına gidiyorlar. Kısa süre

keyif alacak ve üzerine kafa

exrremely graceful manner; in

sonra, karşılaştığımız çoğu kişinin

yerulacak çok şey var.

rerrospecr, ir's remarkable rhar director

Filmleri

Doris Dörrie was able ro assemble rhe

Fiımography
1 983 Mittetı im Herz
Dosdogru Yüregin Içinden
1 984 Im lmıern des ıflals
Yunusun Içinde
1 985 Miinner Erkekler
1 986 Paradies Cennet
1 987 !ch und er Ben ve O
1 988 Ge/d Para
1 989 Love ;., Germany
Almanya'da Aşk
(documentacy belgesel)
1 99 1 Happy Birthday, Tiirke!
Iyi ki Dogdun Türk!
1 993 ıflas da.rfs demı sehı?
(documentary belgesel)
1 994 Keiner Liebt Mich
Kimse Beni Sevmiyor
1 998 Bin /ch Schö11 ?
Ben Güzel miyim?

birbirleriyle bağlantılı olduğunu
keşfediyoruz. Ve hiçbiri aslında
göründüğü gibi değil. Doris

• A deaf and dwnb gir! is picked up

bulk of rhe picrure's rnismarched

by a German expatriate in Spain, who

characrers inro a common scene

Dörrie'nin çok katmanlı öykü

takes her to a hoteL In the room next

wirhour srriking a conrrived, arrifıcial

aniatma konusunda baş döndürücü
bir virtüozluk sergilediği bu yeni
filmi, cesur ve zorlayıcı öykü anlatım

door, a young man calls his girlfriend

nore. An urrerly inrrigwng medirarive

in Munich as he recalls their

on life, love and aging where Dörrie is

experiences togerher, hoping to enrice

rrying ro look ar relarionships and

tarzıyla Robert Altman'ın "Short

her ro join him. She answers from a

whar makes rhem succeed or fail, AM

Cuts"ıyla karşılaştırılacak bir başka
film. BEN GÜZEL MIYIM?'in ilk

shop where she is selling a woman a

I BEAUTIFUL' features some grear

caslımere swearer. The woman

hwnorous scenes and rouching poinrs

üçte birlik bölümü, görünürde

buying rhe swearer has recenrly losr a

of i nreresc There's plenry ro enjoy

rastgele bir şekilde bir karakterden

!or of weighr and her husband is

and to ponder in a film rhar asks such

diğerine gezinip, çok tuhaf ve komik

having rrouble dealing wirh i c The

quesrions as "How much rime do you

bir dizi öykünün gelişimini

sales gir! is gerring married and has a

rhink you have ro be happy?" and

gözlemleyen kamerasıyla, heyecan

car accidenr on her way home rhar

reminds rhe viewer rhar "growing old

verici. Ancak film ikinci perdesine

nighc The woman she smashes inro is

is really lousy" and rhar we all have

girdiğinde, akıl dolu ve son derece

angry, bur they srarr ralking and soon

only one life ro li ve.
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BRUNO DUMONT

i NSAN L I K

Mart 1 958'de Fransa'da,
Bailleul'de do�du. Felsefe
ve 1 986'da film
����� okudu
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�
�
�
�
�
�
�
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L'HUMANITE
yönetmenli�ine başlamadan
�
�
M
�
A N T Y � ��������������
H
U
�
��
önce fu�efu ö��tmeni� �P�
I
Televizyon reklamları,
1------...,.---"i endüstriyel belgeseller ve kısa
Yönetmen Direcror: Bruno Dumont
metrajlı promosyon filmleri
Senaryo Screen play: Bmno Dumont
çekti. 1 993 yılında "Paris" adlı
Görüntü Yön. Cinematography: Yver
filmini yönetti. Ertesi yıl TV
Cape Kurgu Editing: Guy Lerorne Müzik
dizisi "Arthur et les fusees 1
Music: Richard Cuvil/ier Oyuncular Cast:
Arthur ve Füzeler" ile "Marie
Emmanue/ Schottl, Severine Caneele, Philippe
et Freddy 1 Marie ve Freddy"
Tullier, Ghislain Ghe.ıquiP.re, Ginel/e Allegre
adlı konulu kısa metrajlı bir film
Yapımcılar Producers:jean Brehat &
çekti. lık uzun metrajlı filmi
Rachid Bouchareb Yapım Production Co.:
olan "La vie de Jesus / lsa'nın
3B Productions, 83 A rue Bobi/lot, 75013
Yaşamı" ( 1 996) Fransa'da Jean
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 43 1 3 10 60;
Vigo ödülünü kazandı.
Fax: 33 I 43 13 10 66; ARTE France
Cannes'da Jüri Büyük Ödülü'nü
Cinema, CCRA V Dünya Hakları Export
kazanan INSANLIK ( 1 999)
Agenr: Celluloid Dreams, 25, rue Lamartine,
yazıp yönetti�i ikinci uzun
F-75009 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 49 70
metrajlı konulu fılmdir.
03 70; Fax: 33 1 49 70 03 7 1

Kaynak

Source: Belge Film, Ayhan IJik Sok. Girik

Han 2812 Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Phone:
90 212 249 78 5 7 Fax: 90 212 2 5 1 36 3 7

1999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 48'

• Otuz yaşındaki komiser

benzerlik, bu filmin kahramanının

i nvestigate the rape and murder of

Pharaoh De Winter yalın, sakin
ve mütevazı bir adamdır. Bu,

da annesiyle yaşayan yalnız biri

a little gir!. His work on this

olması. I NSAN L I K yine basit bir

sordid investigation slowly

onun naif varoluşunun

adamın, genç ve iddiasız birinin

divulges his despair and the dread

öyküsüdür . . . Pharaoh basittir,

öyküsü. Açılış sahnesi Pharaoh'yu

of his own guilt. A universal guilt,

ama budala değildir. O, her

yeni sürülmüş bir tarlada

that of our very own monstrous

birimize inanır. Fabrikada çalışan

yürürken gösteriyor. Kendini

nature. This is his sacrifice . . .

seksi komşusu Domino'ya

nemli toprağın üzerine atıp onu

tutkundur, ama nazik ruhlu
Domino kaba saba Joseph'e

hissediyor, kokluyor. Sorguladığı
şüphelinin yüzünü koklayacak

Bruno Dumont drew attention ro

aşıktır. Pharaoh'nun günlük

kadar insan duygularına aç. Son

de Jesus", which was a real istic

yaşamı bayağı sıkıcıdır; duru
mizacına pek uymayan bir işi

tahlilde, o yine bir lsa figürü, aynı
ilk filmdeki kahraman gibi. Verdiği

of people in a smail town north of

vardır. Onu diğerlerinden ayıran,

mesaj ise, acımasız dünyamızda bu
tür figürlere yer olmadığı. Bruno

L'HUMANITE , also takes place in

Dumont'un karakterlerine nasıl

Bailleul, the nondeseript Flanders

başkalarına karşı önlenemez bir
duygudaşlığa sahip olmasından

his work with his first fi lm, "La vie
portrayal of the miserable existence
France. His second film,

dolayı çektiği bitmek bilmez

büyük bir şefkat beslediği, onların

rown of the previous film (and the

eziyettir. O, bütün hatalarımızın

günlük yaşamlarını ve karşı

direcror's hometown). Anather

vebalini çekmeye mahkum olmuş
bir duygu süngeridir sanki . . .

karşıya kaldıkları çatışmaları
gözlemleyiş şeklinden belli oluyor.

similarity is that the hero of this

Pharaoh'nun küçük bir kızın

film is also a loner who lives with
his mother. L'HUMANITE tells

tecavüz edilip öldürülmesi

• Thirty-year-old police

the story of another simple man,

vakasını soruşturması

lieutenant Pharaon De Winter is an

young and unassuming. The

gerekmektedir. Bu iğrenç vaka
üzerine yürüttüğü soruşturma,

unsophisticated, sober and humble

opening scene shows Pharaoh

man. This is the story of his nalve

walking in a freshly plowed field.

yavaş yavaş içindeki ümitsizliği ve

existence . . . Pharaoh is simple bur

He throws himself onto the moist

kendi suçluluğuna dair korkusunu
açığa çıkarır. Kendi canavarca
doğamızdan gelen, evrensel bir

not a simpleton. He believes in

soil to feel it and ro smell it. · He is

every one of us. He has a crush on

hungry for human feelings to the

his sexy neighbor, factory worker

point that he would smell the face

suçluluktur bu. Onun fedakarlığı

Domino, a gentle soul in love with

of the suspect he interrogates. I n

da budur . . .

a brute named Joseph. Pharaoh's

the fina[ analysis, h e also is a Jesus

daily life is quite dul!; he has a job

figure, !ike the hero of the fırst

Bruno Dumont, Fransa'nın

that does not agree with his mild

fi lm. The message is there is no

kuzeyinde küçük bir kasabanın

temperament. What makes

place for such fıgures in our cruel

sakinlerinin sefil yaşamını anlatan

Pharaoh different from others is the

world. Bruno Dumont has a lot of

ilk filmi "La vie de Jesus 1 lsa'nın
Yaşamı"yla dikkat çekti. Ikinci

endless suffering he goes through

compassian for his characters,

due to his uncontrollable empathy

which is evident in the way that he

filmi I N SANLIK da önceki filmin

for other human beings. He is an

observes their daily lives and the

alelade Flanders kasabası (ve

emotional sponge condemned to

conflicts that they are faced with.

yönetmenin doğup büyüdüğü)

carry the burden of all o ur

Bailleul'de geçiyor. Bir diğer

wrongdoings . . . Pharaon has to

Born in Bailleul, France in
March 1 95 8 . He srudied
philosophy and rhen raughr for
several years before swirching ro
filmmaking in 1 986. He
direcred TV commercials,
indusrrial documenraries and
promorional shorrs. In 1 993 he
direcred "Paris" and the
following year he scripred rhe
TV series "Arrhur er les fusees"
and a ficrion shorr enrirled
" Marie er Freddy". His firsr
fearure, "La vie de Jesus 1 The
Life of Jesus" ( 1 996), was
awarded rhe Prix Jean- Vigo in
France. L'HUMANITE ( 1 999)
which won rhe Grand Prize of
rhe Jury ar Cannes is rhe second
fearure film he wrore and
direcred.
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ILD I K6 ENYEDI

BÜYÜC Ü S i MON

1 955'te Budapeşte'de dogdu.
Budapeşte Üniversitesi'nde
Ekonomi ve Sinema Sanatları
egitimi aldıktan sonra, Bela
Bahizs ve Genç Sanatçılar
Stüdyoları'nda çalışmaya
başlayarak sinemaya girdi. lık
filmi "Az en xx. szazadom 1
20. Yüzyılım Benim" ( 1 989)
Cannes Film Festivali'nde Altın
Kamera Ödülü'ne layık
bulundu. Ikinci filmi "Büvös
Vadasz 1 Si h ir Avcısı" ( 1 994)
Sundance Film Festivali'nde En
Iyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.
Yönetmen gerçek ile düş
arasında cesurca ve özgürce
dolaşan, ince bir tarih
duygusuyla, zamanı ve mekanı
inceleyip düşünen bir
hayalperesttir.

SIMON MA G US

SIMON THE MAGICIAN
Yönetmen Director: lldikO Enyedi
Senaryo Screenplay: lldikO Enyedi
Görüntü Yön. Cinematography: Tibor
Mdthi Kurgu Editing: Mdria Rigo
Oyuncular Cast: Peter Andorai, julie
Delarme, Peter Hald.ız, Hubert Koundl
Yapımcılar Producers: lldik.O Enyedi, Piter
Miskolczi, A rvaijoldn &Joel Farges Yapım
Production Co.: Eurofilm, Hdrom Nyril
StUdio, Rona utca 1 74, 1 145 Budapest,
HUNGA R Y; Phone: 36 1 252 50 69; Fax:
3 6 I 25 1 3 9 86; Artcam International, Paris,
FRANCE; MTV Rt, Athena Fihm Dünya
Hakları Export Agent: Eurofilm, Rona utca
1 74, I l45 Budapest, HUNGARY; Phone: 36
I 252 50 69; Fax: 36 1 25 I 39 86

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Co1or 1 96'

• Paris'te bir suç işlenir, polisin

gömmelerini istemiş, üç gün sonra

in a hurry ro find rhe man she loves.

elinde hiç ipucu yoktur.

yeniden can bulacağı konusunda da

She knows almosr norhing abour

Soruşturmanın karmaşıklığından

onları temin etmişti. Ancak bu

him, simply that his name is Simon.

dolayı yetkililer doğaüstü güçlere

kibirli ve zındıkça hareket, onun

In the freezing nighr, a fine crack

sahip bir adama başvurmak zorunda

sonunu getirmişti. "llahiyatçılar ve

appears in the ground. Will Simon

kalırlar: bu bir yabancı olan mistik

filozoflar tarafından gnostisizm ve

Magus' soul make rheir meering' . . .

büyücü (Magus) Simon'dur.

postmodernizm arasında kurulan

Doğu'dan gelen Simon, yıllar

paraleller artık herkesçe biliniyor.

lidik6 Enyedi's laresr film mixes rhe

boyunca bir yerden bir yere dolaşıp

Başka bir deyişle, MS 1 . yüzyılda

presenr wirh ancienr hisrory: in

durmuştur. Polisin katili bulmasına

ortaya çıkan sinkretizm ile bu

reference ro a religious rradirion

yardım ettikten sonra, eski rakibi

milenyumun sonundaki Avrupa

which considered the mysric Simon

olan bir büyücü ona meydan

kültürü arasında bir paralel

Magus as the firsr gnosric (a follower

okuyup bir yarışmaya çağırır: iki

kurulabilir. Sinkretizm'den kastım,

of a hererical secr ar the dawn of

adam gömülüp üç gün boyunca

dinsel ve felsefi nosyonları ayırt

Christian era). Originally from

toprak altında kalacaklardır. Içine

disranr Samaria, supposed ro have

kapanık bir medyum olan Simon,

etmeden, araya eleştirel bir mesafe
koymadan kendine mal edip

Houdinivari bir ustalık gerektirecek

kullanan entelektüel tavır.

a powerful and enigmaric person who

Born in Budapesr in ı 95 5. She
srudied economics and film arrs
ar rhe Universiry of Budapesr,
rhen srarred workjng in film, for
rhe Srudios Bela Balıizs and
Young Arrisrs. Her firsr film
"Az en XX. szazadom 1 My 20rh
Cenrury" ( 1 989) won a Camera
d'Or in Cannes. Her second,
"Büvös Vadasz 1 Magic Hunrer"
( ı 994) won rhe B esr Screenplay
Award ar Sundance Film
Fesrival. She is a visionary who
moves audaciously and freely
berween realiry and dream,
exploring and retleering on rime
and space wirh an exquisire
sense of hisrory.

lived in the firsr century AD. He was

bu meydan okumayı kabul eder.

BÜYÜCÜ SIMON yeni bir gnostik

had influence over the masses.

Ama toprak üstüne çıkarıldığında

film olabilir mi? Bu tür bir film

According ro a legend, Simon asked

cansız görünmektedir ve mezarında

yapmak çok çekici bir fikir, ama bu

Filınography

his disciples ro bury him alive,

bırakılır . . . Genç Jeanne sevdiği

soruya hayır yanıtını vermek

promising rhem he would be

adamı bulmak için acele etmektedir.

zorundayım." - lldik6 Enyedi

Az en XX. szdzadom
20. Yüzyılım Benim
1 994 Büvös Vaddsz Si h ir Avcısı
1 997 Tamds etjuli Tamas ve juli
1 998 Simon Mdgus Büyücü Simon

Adının Simon olduğu dışında, onun

resurrecred after only three days. This
arroganr and blasphemous acr

hakkında hiçbir şey bilmez. Buz gibi

• A erime is commitred in Paris,

broughr abour his dearh. "The

gecede, yerde bir çatlak belirir.

and the police have no leads. Given
the complexiry of the invesrigarion,
the authoriries cal! upon a man wirh

parallels drawn by rheologians and
philosophers berween gnosricism and
posrmodernism have become

Simon Magus'un ruhu randevularına
yetişebilecek midir? . . .

supernarural powers: Simon, a magus

commonplace. In other words, one

(mysrical magician). A foreigner, he
comes from the East and has wandered

could draw a parallel berween the
syncrerism which flourished in the

Kaynağını, mistik Simon Magus'u ilk

from rown ro rown for many years.

gnostik (Hristiyanlığın doğuşunda,

l sr century AD and European culrure
ar the end of this millennium. Whar I

kabul edilmiş inançlara karşı çıkan

Afrer helping the police find the
murderer, he is challenged by a

bir tarikatın üyesi) olarak kabul

former riva!, anorher magician, ro a

eden dini bir gelenekten alıyor.

conresr: the rwo men musr be buried

appropriares reLgious and

Aslen Samarya'lı olan ve MS ilk

for three days. Simon, an ineroverred

philosophical norions, wirh no critica!
disrance. Could SIMON M AGUS be

lldik6 Enyedi'nin son filmi,
günümüzü eski tarihle birleştiriyor:

mean by syncrerism is rhe inrellecrual
arrirude which indiscriminarely

yüzyılda yaşamış olduğu düşünülen

medium, acceprs rhe challenge which

mistik büyücü Simon, kitleler

would seem ro require a Houdini-like

a new gnosric film? Ir would be very

üzerinde etki sahibi, güçlü ve gizemli

masrersrroke. Bur when he's unearrhed,

seducrive ro make a film of this kind,

biriydi. Efsaneye göre, Simon

he appears ro be lifeless, and remains
in his rom b . . . Jean ne is a young gir!

bur I would have ro say no." Ildik6 Enyedi

öğrencilerinden onu diri diri

Filmleri
1 989
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PHILIPPE GARREL

G EC E RÜZGARI

1 948'te Paris'te dogdu.
Filmlerinin çogunda rol alan,
sinema oyuncusu ve tiyatro
yönetmeni Maurice Garrel'in
ogludur. ilk kısa metrajlı filmini
1 6 yaşındayken yönetti ve o
günden bu yana hemen hemen
her filminin yapımcılıgını
üstlendi. 1 966'da ilk konulu
uzun metrajlı filmi "Anemone"u
yönetmeden önce Fransız
televizyonunda çalıştı.

LE VENT DE LA NUIT
THE WIND OF THE NIGHT
Yönetmen Director: Phdippe Garrel
Senaryo Screen play: Philippe Garrel, Marr
Cholodenko, Xavier BeauvoiJ & Arietle I..angmann
Görüntü Yön. Cinematography: Caroline
Chmnpetier Kurgu Editing: FrançoiJe Collirı
Müzik Music:John Cafe Oyuncular Cast:
Catherine Deneuı�e, Daniel Duval, Xavier
Beauvos,
i jacques Lassal/e, Danie/ Pommereulle,
Marr Faure, I..aurence Girard, Anita B/ond,
jrdietle Poissomzier Yapımcı Producer: Alain
Sarde Yapım Production Co.: Why Not
Productiom, 1 02 me defaubourg PoiJsoniere,
75010 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 53 20 64
56; Fax: 33 1 53 20 02 06; w Fi/ms Alain
Sarde; Vega Film, S\VITZERLAND Dünya
Hakları Export Agent: UGC International,
2, me des Quatre-Fils, 75003 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 40 29 89 00; Fax: 33 1 40 29 89
10 Kaynak Source: Ipk Film, Isıik/al Cad.,
Ipek Sok., No: 1214 Tepedelen Han, Beyoglu
80080, İstanbul, TURKEY; Phone: 90 212 292
42 91; Fax: 90 212 293 92 1 3

Born in Paris in 1 948. He is the
son of acror and rhearre d i recror,
Maurice Garrel, who is regularly
seen in his son's films. He lefr
school ar age 1 3 and the
following year made his firsr
shorr film in l 6mm. and since
rhen he has been producing
al most all his own films. He
worked for French relevision
before direecing his firsr fearure,
"Anemone" in 1 966.

1999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 '

• Helene evliliğinin sonuna

bilmiyoruz. Bu film, bunun

gelmiştir ve zaman, doruğuna

hakkında . . . Açıklanmakta olan

wirhout hope. Bur whar Serge does

eriştiği güzelliğini yıpratmaya

aşkı, kendinden daha genç ve

not teli Paul is that he inrends ro

başlamıştır. Genç bir erkekle her

daha sıradan bir karaktere

kill himself. Meanwhile Helene,

şeyi göze almaya karar vermiştir.

alone back in Paris, anxiously

with the yourh of roday, joyless and

Helene ile canlı ama kararsız

odaklanan bir kadını anlatmak
istedim . . . Bu vakayı, gerçeküstücü

sevgilisi Paul arasında 20 yıl yaş

bir tanımla nesnel bir vakaymış

farkı ve birkaç sınıf farkı vardır.

gibi incelemek ve bir yakınlık

"W e don'r know why people jump

Filmography

Hala Güzel Sanatlar Akademisi'nde
öğrenci olan Paul, kadını

açığa çıkmadan önce niye ters bir
şey görünür, anlamak istedim." -

out of windows. That's what che film

kaybetmemek için kendini aslında

Philippe Garrel

1 964 Les enfants desaccordes
Uyumsuz Çocuklar
(shorr kısa film)
1 965 Droit de visite Ziyaret Hakkı
{short kısa film)
1 966 Anemone
1 96 7 Marie pour memoire
Anı Için Marie
1 968 Le revelateur Açıklayıcı
1 969 Le /it de la vierge
Bakirenin Yacagı
1 97 1 La cicatrice itıterieure
Iç Yara
1 973 Athanor
1 974 Les hautes soUtıuks
Büyük Yalnızlıklar
1 975 U" atlge passe
Bir Melek Geçiyor
Le berceaıı de cristal
Sırça Beşik
1 978 Voyage au jardbı des morts
Ölülerin Bahçesine Yolculuk
1 979 Le hleu des origitles
Kökenierin Mavisi
1 982 L'enfatlt seeret Gizli Çocuk
1 983 Liberti, la mıit
Gece, Özgürlük
1 985 Elle a passe tatli d'heures
soııs /es sımlighis
Güneşin Altında Ne Kadar
Çok Saat Geçirdi
1 988 Les mitlisteres de /'art
Sanat Görevlileri (TV)
1 989 Les baisers de secours
Yaşam Öpücükleri
1 99 1 J'enlmds plııs la guitare
Artık Gitarı Duymuyorum
1 993 La naissatlce de /'amour
Aşkın Doguşu
1 996 Le camrfantôme
Hayalet Yürek
1 999 Le vent de la twiı
Gece Rüzgarı

asistanlığını yaptığı heykeltraş Jean

awairs her young lover's rerurn . . .

Filmleri

is abour . . . I wanred ro deseribe love
being clarifıed, a woman focusing
on a characrer who is younger and

olarak tanıtmıştır. Ama aslında bu

• Helene has reached the end of

yalana gerek yoktur; Helene onun

her marriage and the peak of her

wanred ro study che case, in che

için çıldırmakta, Paul'ün onu terk
edeceğinden çok korkmaktadır.

beaury, which time has begun ro

surrealisr sense of an objective case,

more mediocre rhan she is . . . I

wither. She has decided ro "blow it

and understand why one rhing

Sevişerek geçirdikleri bir öğleden
son ra Paul, Jean'ın heykelle ri nden

all" with a young man. Twenry

appears before an affıniry has been

years and several social dasses

revealed . " - Philippe Garrel

birini sergilemek için Napeli'ye

separate Helene and Paul, her

gider. Orada, kırmızı bir Porsche

spiri ted bur indecisive !over. To

sahibi suskun ve hayalleri yıkılmış

avoid losing her, Paul, who is srill a

mimar Serge ile tanışır. Ikisi

srudenr ar the Ecole des Beaux

Napeli'den Paris'e beraber döner
ve yolda Serge'in güçlüklerle dolu

Arrs, passes himself off for Jean, che

geçmişinin kilometre taşlarından

deceprion is poinrless for Helene is

geçerler. Yolculukları sırasında

crazy about him and terrifıed that

Serge bazı olayları anlattıkça, iki
kuşak arasındaki büyük farklılıklar

afrernoon of love, Paul goes ro

Paul'ün ilgisini çeker. Onlarınki,
1 968 Mayıs'ının kayıp gençliği ile

Jean's sculprure. There he meers

sculpror whose assistane he is. H is

he will leave her. After one
Naples for che unveil i ng of one of

bugünün mutsuz ve umutsuz

Serge, a tacİturn and disillusioned

gençliğinin karşılaşmasıdır. Ancak

architect who d rives a red Porsche.

Serge'in Paul'e söylemediği bir
husus vardır: kendini öldürmeye

The two men drive from Naples
back to Paris togerher, visiting the

niyetlidir. Bu arada Paris'teki

!and marks of Serge's troubled past

yalnız Helene, endişe içinde genç

along the way. During their

sevgilisinin dönüşünü

journey, Serge recalls certain evenrs

beklemektedir.

for Paul, who is intrigued by the
differences which can exisr between

"Insanların niye kendilerini
pencereden aşağı attıklarını

their generarions. Their meering is
char of che los c youth of May 1 968
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OTAR lOSSELIANI

ELVEDA S EVG i Li YUVAM

2 Şubat 1 934'te Gürcistan'ın
Tiflis şehrinde dogdu. Sinemaya
geçmeden önce Tiflis
Konservatuvarı'nda müzik,
Moskova Üniversitesi'nde
matematik egitimi gördü.
Moskova Sinema Akademisi
VGIK'e gitti ve orada
Dovzhenko'dan dersler aldı.
1 958'de ilk kısa filmi "Akverel"i
çekti. Yetkililer orta metrajlı
filmi "Aprili 1 Nisan"ın ( 1 96 1 )
dagıtımına izin vermeyince,
tiksinti içinde sinemayı bırakıp
yıllarca film çekmedi. 1 963-65
arasında önce bir balıkçı
teknesinde denizci, daha sonra
Rustavi metalürji fabrikasında
işçi olarak çalıştı. 1 966'da ilk
konulu uzun metrajlı filmi olan
"Guiorgobistve 1 Yapraklar
Düşerken"i yönetti. 1 968
Cannes Film Festivali'nde
Eleştirmenlerin Haftası
bölümünde gösterilen bu film
FIPRESCI ödülünü kazandı.
1 976'da yaptıgı "Pastorali 1
Pastoral" birkaç yıl yasaklanıp,
ardından da ancak kısıtlı bir
dagıtıma çıkınca, ülkesinde
sanatsal özgürlügü sahip
olmadıgını düşünmeye başladı.
Bu filmin 1 982 Berlin Film
Festivali'nde başarılı olmasının
ardından yönetmen Fransa'ya
yerleşti ve burada 1 984 yılında
"Les favoris de la lu ne 1 Ay' ın
Gözdeleri"ni çekti. Bu film de
V.enedik Film Festivali'nde Jüri
Ozel Odülü'ne layık görüldü.
Sovyetler Birligi'nin
dagılmasından sonra
çalışmalarını Fransa'da sürdürdü.

ADIE U, PLANCHER DES VA CHES!
FAREWELL, HOME SWEET HOME
Yönetmen Director: Otar losseliani
Senaryo Screenplay: Otar losseliani
Görüntü Yön. Cinematography:
lflilliam Lubtchanski Kurgu Edi r i ng : Olar
losseliani Müzik M usic: Nicoias
Zourabichvili Oyuncular Casr: Nico
Tarielashvili, Lily Lavina, Philippe Bas,
S1lphanie HainqtLe, Mirabel/e Kirkland,
Amiran Amiranachvili, joachim Salinger,
MantL de Chauvigny, Otar losseliani Yapımcı
Producer: Marline Marignac Yapı m
Producrion Co.: Pierre Grise Productiom, 52,
rue Charlot, 75003 Paris, FRANCE; Phone:
33 1 40 27 99 06; Fax: 33 1 40 27 97 1 6
Dünya Hakları Export Agent: Celluloid
Dreams, 25, rue Lamartine, F-75009 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 49 70 03 70; Fax: 33
1 49 70 03 7 1

1999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 1 1 7 '

• Nicolas yirmi yaşlarındadır.

zevklere sahip olduğu anlaşılan

Helikopterle sürekli bir

ayyaş bir gezgin arasında bir

shame rhey're nor inceresred i n

toplantıdan diğerine uçmakla

dostluk başlar. Nicolas'nın

someone w h o could love rhem. He

meşgul, müthiş bir işkadını olan

yoksulların aleminde dolaşması

is arrracred ro the bistrot owner's

annesinin başını çektiği zengin bir

kısa sürede başını derde sokar,

prerry daughter, but she prefers a

ailenin en büyük oğlu olarak,

ama bu deneyim şaşırtıcı

sailor on a motorcycle who

ailesinin ayrıcalıklı yaşam tarzı

sonuçlara gebedir . . .

konusunda karmaşık duygulara

meers are ofren beauriful and ir's a

mistreats her. Life is fairly diffıcult,
but with all rhings considered

sahiptir. Genç adam vaktin i n

Kendine iştah açıcı bir yardımcı

fairly happy. However, one

çoğunu yakındaki kentte geçirir.

rol de biçen Otar losseliani'nin

evening, Nicolas follows rhe gang

Oradaki en iyi arkadaşı bir

yazıp yönettiği bu komedi

in a vencure that is more risky rhan
usual. When he sneaks so me of his

dilencidir. Nicolas, kendi

filminde, genç ve zengin bir adam

yetiştirilme tarzına uzak bir

diğer insanların nasıl yaşadığını

lowlife friends inco rhe family wine

şekilde, bir bistroda temizlikçi ve

öğrenmeye kara veriyor. "Her

eellar, a friendshi p starts up

bulaşıkçı olarak çalışır. Ayrıca

zamanki gibi zekice ve dünyevi . . .

between his father and a drunken

biraz da alkoliktir; tıpkı annesinin

drifter who appears ro share rhe

verdiği yemeklerde aile

film ironiyle yüklü, mizahı ise
alaycı ama yumuşak." -

malikanesindeki odasından

Deborah Young (Variety)

Nicolas' slumming soon gets him

içindeki tek işlevi eşini hamile

• Nicolas is abour twency. Elciesr

has surprising consequences . . .

bırakmak olan (aile de büyüktür

son of a wealrhy family ruled over

hani) babası gibi. Nicolas'nın
arkadaşları haytalar, evsizler ya da

businesswoman who is constantly

our how the other half lives i n the

sıkça takıldığı kentte oturan

flying off ro meerings in a

comedy ADIEU, PLANCHER

çıkmasına izin verilmeyen ve aile

same tasre in w ine and music.
inco hor warer bur rhe experience

by his morher, a formidable

A rich young man decides ro fınd

sıradan kişilerdir. Tanıştığı kızlar

helicopter, Nicolas seems ro have

DES V ACHES ! , wrirren and

çoğunlukla güzeldir, ama ne yazık
ki onları sevebilecek biriyle

mixed feeling about his family's

directed by Otar Iosselian i , who

privileged lifesryle. The young man

also gave hi mself a plum

ilgilenmezler. N icolas bistro

spends most of his days in the

supporring role as rhe Farher. "As

sahibinin güzel kızına tutulsa da,
kız ona kötü davranan

neighboring ciry where his best

wirry and worldly as ever . . . rhe

friend is a beggar. Far from his own

irony is thick and the humor

motorsikletli bir denizeiyi tercih

background, Nicolas works as a

sardonic but gentle . " -

eder. Yaşam oldukça güçtür, yine

cleaner and dishwasher in a bistrot.

Deborah Young (Variety)

de herşey gözönüne alındığında

He is also a bit of an alcoholic, like

oldukça keyiflidirn de. Ancak bir

his father who is kept confıned ro

akşam, Nicolas her zamankinden

his room in the family mansion

daha rizikolu bir iş için çetenin

during Mother's d i nner parties and

peşine düşer. Ayaktakımına

whose only function in the fam ily

mensup arkadaşlarından bazılarını

is ro father children (the family is

gizlice ailenin şarap mahzenine

big). Nicolas' friends are hooligans,

soktuğunda, babası ile, şarap ve

homeless or simple folk from the

müzik konusunda onunla aynı

area he frequencs. The girls he

Born in Tbilisi, Georgia on
2 February 1 934. He was crained
as a musician ac che Tb i I isi
Conservacory and srudied
machemarics ac Moscow
University before swicching co
che cinema. He arcended che
Moscow Film Academy, VGIK,
where he was eurored by
Dovzhenko and direcced his firsc
shorc, "Akverel" in 1 958. When
his medium-lengch film "Aprili 1
April" ( 1 96 1 ) was wichheld fcom
discribucion by che auchoriries,
he quir rhe cinema in disgusc for
several years. From 1 963- 1 965 he
worked firsc as a sailor on a
fishing boac and chen at che
Ruscavi merallurgical faccory. In
1 966 he direcced his first feacure
film "Guiorgobisrve 1 When
Leaves Fall" c hac was presenced ac
rhe Cricics' Week at the 1 968
Cannes Film Festival and won a
FIPRESCI award chere. When
his 1 976 film "Pascorali 1
Pascoral" was shelved for a few
years and rhen granced on!y a
limited discriburion, he grew
scepcical abouc geering any
artiscic freedam in his homeland.
Following "Pascorali"s success ac
che 1 982 Berlin Film Festival,
the direccor moved co France
where i n 1 984 he m ade "Les
favoris de la lune". The film was
distinguished wirh a Specia! Jury
Prize ar che Yenice Film Festival.
Afcer che disrupcion of che Soviet
Union he concinued co work in
France.
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ABD US A

J I M JARMUSCH

HAYALET KÖP E K: SAM U RAY TARZI

22 Ocak 1 953'te Akron,
Ohio'da do�du. SO'Ierin hemen
başında New York ba�ımsız
sinemasında birdenbire öne
çıkarak. zamanla ba�ımsız
sinema kültürünün her yerde
hazır ve nazır bir şahsiyeti, bir
tür i konu haline geldi.
Yönetmenli�ini yaptı�ı sinema
filmleri, etkisinin ve çalışkanlık
öyküsünün ancak bir kısmını
açıklar. Eric Mitchell'in
"Underground USA"inde ses
kayıtçısı, Sara Driver'ın iki
filminde görüntü yönetmeni
olarak çalıştı. Ayrıca Alex Cox,
Mika ve Aki Kaurismaki, Raul
Ruiz, Alexandre Rockwell,
Wayne Wang ile Paul Auster'in
filmlerinde oyunculuk yaptı.
Talking Heads, Tom Waits, Big
Audio Dynamite ve Neil Young
için promosyon klipleri çekti; ve
1 990 AIDS kampanyası müzikali
"Red, Hot and Blue"nun "lts's
Alright By Me" bölümünü
yönetti.

GHOST D OG: THE WAY OF THE SAMURAl
Yönetmen Direcror:jimjamıuıch
Senaryo Screenplay: jimjarmuıch
Görüntü Yön. Cinemacography: Robby
Miiller Kurgu Edüing:Jay Rabinowitz
Müzik Music: The RZA Oyuncular Casr:
ForeJt \f!hitaker,john Tormey, Clif!Gorman,
Heııry Si/va, !Jaach de Bankole, Victor Argo,
Tricia Vmey, Gene Ruffini, Richard Portnow,
Camille Winbuıh Yapımcılar Producers:
Richard Guay &}im}ar11/mch Yapı m
Producrion Co.: Plywood Productiom, 208
Eaıt Sixth Street, New York, NY 10003,
USA; Phone: 1 212 477 54 48; Fax: 1 212
477 5 6 61 Dünya Hakları Exporr Agenr:
Le Studio Cana/ +, 1 7 me Drmıont d'Urville,
7 5 1 1 6 Pari!, FRANCE; Phone: 33 1 44 43
98 00; Fax: 33 1 47 20 29 58

1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 1 1 6'

• Hayalet Köpek, plakalarında

açıyor, ve Asya'dan gelsin

Ghost Dog has devoted hirnself the

"Sanayileştirilmiş Eyalet" yazan, adı

Avrupa'dan gelsin her şeyi yutan

service oflouie, a low level erime

bilinmeyen ama virane bir şehirde,

deforme bir bedene benzeyen,

boss who saved his life as a child.

terk edilmiş bir binanın çatısına

göstergeler ve kültürler kazanı

When Louie's superiors decide he's

dikilmiş bir kulübede bir kuş

Amerika'yı kendine özgü bir

oudived his usefulness, Ghost Dog

sürüsüyle birlikte yaşamaktadır.

şekilde yansıtma konusundaki

reacrs stricdy in accord with the

Gecenin karanlığına kolayca

"Way of the Samurai": he leaps inro

karışabilen ve şehirde fark

kapasitesini bir kez daha sergiliyor.
Eklektik etkilere, şık bir

action, merhodically wiping out his

edilmeden dolaşabilen profesyonel

sahnelemeye, nefis görüntülere ve

many enemies . . .

bir kiralık katil olan Hayalet Köpek,
arasıra tuhaf bir mafyozo aileden iş
alır. Düzene ve "Samuray Tarzı"

kılı kırk yaran göndermelere sahip
bu film, sinemayı seven herkes için

A surreal erime drama told as only

büyük bir keyif. "Amerikan

Jim Jarmusch could teli it, GHOST

adlı eski bir kitaptan okuduğu

kültürü, şu andaki farklı kültürler

DOG: THE W AY OF THE

Japon savaşçılarının felsefelerinden

karışımını ortaya çıkaran bir at

SAMURAl succeeds by intersecting

türetilmiş kendi kişisel ahlakına

sepete kültür çeşidi. Amerika

three disparate worlds: the Mafıa,

ilişkin takıntısı olan, kendi tarzını

hakkında bir film yapmak için,

the ancienr Japanese samurai, and

yaratmış bir samuraydır o. Her

başka bir kültürden buraya

hip-hop. Unmistakably in hjs most

samurayın bağlılık yemini edeceği

aktarılmış bakış açılarından en

bir efendiye ihtiyacı olduğundan,

birini kullanmak bana çok mantıklı
görünüyor, çünkü kendi
kültürümüz nakledilmiş bir etkiler

nearly single-handedly defined

toplamından ibaret." -

genre a rather unexpected manner,

Jim Jarmusch

once again showing his capacity to

karar verince, Hayalet Köpek

• Ghost Dog lives in an

this meiring pot of signs and

tamamen "Samuray Tarzı"na uyan

un.idenrified buc run-down ciry in

cultures, like a deformed body that

bir biçimde davranır: harekete
geçip düşmanlarını metodik olarak

what ticense plates cal! "The

swallows everything regardless of

Industrialized S care", alongside a

whether it arrives from Europe or

ortadan kaldırmaya başlar . . .

flock of birds, in a hornemade shack

Asia. With eclecric influences,

Hayalet Köpek de kendini
çocukken hayatını kurtaran ufak
çaplı çete lideri Louie'nin
hizmetine adamıştır. Louie'nin

az

üstleri artık onun işe yaramadığına

accessible and funniest film in his
20-year career, the director who
independent cinema embraces the

Bom on 22 January 1 95 3 in
Akron, Ohio. Bursring from rhe
New York independent
filmmaking scene ar the very
beginning of the 80s, he has
subsequenrly become a
ubiquitous presence around
independent film culrure, and
something of an icon wirhin ir.
His fearure film credirs as director
below rell only part of che srory of
his influence and industry. He has
been successively sound recordisr
on Eric Mitchell's "Underground
USA" ( 1 980), cinemarographer
on Sara Driver' s rwo films, and an
on-screen presence in films by
Alex Cox, Mika & Aki
Kaurismaki, Raul Ruiz,
Alexandre Rockwell, Wayne
Wang & Paul Auster. He has
made promos for Talking Heads,
Tom W ai es, Big Audio Dynanıice
and Neil Young; and direcred che
"Ic's Alright By Me" segment of
the 1 990 AIDS carnpaign musical
"Red, Hor and Blue".

reveal his specific vision of America,

on the roof ofan abandoned

eleganr sraging, luscious

Yalnızca Jim Jarmusch'un

builcling. A professional bit man

cinematography and mericulous

anlatabileceği gibi anlatılmış

able to dissolve inro che darkness of

referencing, this film is a great

gerçeküstü bir drama olan

the night and move unnoriced

pleasure for everyone who loves

HAYALET KÖPEK: SAMURAY
T ARZI, üç farklı dünyayı

through the ciry, Ghosr Dog rakes

movies. "America's a kind of a

occasional conrracts from a srrange

throwaway culrure that' s made of

kesiştirmeyi başarıyor: Mafya, eski
Japon sarnurayları ve hip-hop.
Bağımsız sinemayı neredeyse tek

mafıosa family. He is a self-styled

this mixture of differenr cultures.

samurai who is obsessed with order

To make a film about America, it

and his personal moral code, drawn

seems to me logical to have at least

başına tanımlayan ünlü yönetmen,

from che philosophies of che

one perspective that's transplanred

20 yıllık meslek yaşamının

Japanese warriors he reads from an

here from some other culrure,

kesinlikle en kolay anlaşılır ve en

ancienr book called "Way of the

because ours is a collecrion of

komik filminde beklenmedik bir

Samurai ". As every samurai needs a

transplanred influences." -

şekilde tür sinemasına kucak

master to whom he swears loyalry,

Jim Jarmusch

Filmleri
Filmography

1 980 Permmıetıt Vacatiotı
Sürekli Tatil
1 984 Stranger Thatı Paradise
Cennet'ten de Garip
1 986 Dow11 By Law KodestekHer
1 989 Mystery Trai11 Gizem Tren i
1 990 Night 011 Earth
Dünyada Bir Gece
1 99 1 Dead Matı Ölü Adam
1 997 Year of the Horse
(documenrary belgesel)
1 999 Ghoıt Dog: The Way of the
Samurai Hayalet Köpek:
Samuray Tarzı
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ÇIN-FRANSA-JAPONYA CHINA-FRANCE-JAPA

CHEN KAIGE

i M PARATOR VE KATi L

12 A�ustos 1 952'de Pekin'de
do�du. Ünlü film yönetmeni
Chen Huaikai'nin o�ludur.
1 97S'te Pekin Film Stüdyoları
laboratuvarlarında teknisyen
olarak çalışmaya başladı.
1 978'de Pekin Sinema
Akademisi'ne giriş sınavlarını
kazanmayı başardı. 1 982'de
e�itimini bitirdikten sonra,
yönetmen yardımcısı olarak
görev aldı ve TV için iki film
çekti. Üç konulu film
yönettikten sonra, 1 988'de
konuk e�itimci olarak geldi�i
New York'ta yerleşmeye karar
verdi. Üç yıl sonra Çin'e geri
dönerek yönetti�i " Bian Zou
Bian Chang 1 Telin Ucundaki
Yaşam" ile 1 992 Istanbul Film
Festivali'nde "Altın Uile"yi
kazandı. Ertesi yıl "Bawang
Bieji 1 Elveda Cariyem" ile
Cannes'da "Altın Palmiye" ve
FIPRESCI ödüllerini aldı.

]ING KB Cl QIN WANG

THE EMPEROR AND THE ASSASSIN
Yönetmen Di.rector: C hen Kaige Senaryo
Screen play : Chen Kaige & IVang Peigong

Görüntü Yön. Cinematagraphy: Z/xw Fei
Kurgu Editing: Zhou Xinxiı Müzik Music:
Zhao)iping Oyuncular Cast: Gong Li, Li
Xuejian, Zhang Feng Yi, \Vang Zhiwen, Sun
Zhou, Chen Kaige. Gu Yang Fei, Lu Xiaohe
Yapımcılar Producers: Salom lıeki, Shirley
Kao & Chen Kaige Yapım Production Co.:
Shin Corporalion do OF, 6F Sanwa Aoyama
Building, 2-22-I 9 Minami-Aoyama-Minalo-ku,
I07 Tokyo,}APAN; Phone: 81 3 54 I 1 I3 00:
Fax: BI 3 54 13 72 9I; LtSwdio Cana/ + ,
FRANCE; Beijing Film S111dio, CH/NA
Dünya Hakları Export Agent: Lt S111dio
Cana/ + , 1 7 rue Drmıonl d'Urvil/e, 75 1 1 6 Pariı,
FRANCE; Phone: 33 1 44 43 98 00; Fax: 33 I
47 20 29 58 Kaynak Source: Umill Sanal
Filmcilik, Akaıyalr Sok., No: I B, 4. LtvenJ,
80650 lılanbul, TURKEY; Phone: 90 212 325
88 88; Fax: 90 2I2 278 32 82
I999 1 35 mm. 1

Renkli

Color 1 I60'

• M.Ö. 3. yüzyılın sonlarında, Çin

dönen yönetmen Chen Kaige ile

which, when "uncovered," will

yedi rakip krallıktan oluşurken, Yin

başkadın oyuncusu Gong Li, Çin

provide him wirh a legirimare exeuse

Zheng, Qin krallığının başındaydı.

standartlarına göre savurgan bir

ro invade the neighboring kingdom

Ying, rüyasında yedi krallığı tek bir

bütçeyle ( I S milyon dolar)

of Yan, his grearesr obsracle to
unificarion. When Zheng berrays her

ütopik devlet halinde bir araya

gerçekleştirilen bu yoğun, karmaşık,

getirdiğini görür ve bunu Tanrı

gücünü karakterlerinden alan epik

trust and invades her homeland of

emri sayıp, hedefine ulaşmanın ilk

filmde bu türü kusursuz hale

Zhao killing rhousands including

adımı olarak komşu Han devletini

getiriyorlar. Senaryonun başarısı

innocem children, she rurns against

istila eder. Ancak komşuları Ying

sayesinde fılmin muazzam boyutları

him. As part of rhe original scheme

Zhang'ın, birçok kayba ve uzun bir
savaşa davet çıkaran bu seferinden

duygusal dramı asla boğmuyor.

ro be in exile in the kingdom of Yan,

Filmde, dünyanın bu en kalabalık

Zhao encounrers ]ing Ke, a great

hiç hoşnut değillerdir. Zheng'in
çocukluk sevgilisi Leydi Zhao,

ülkesinde bireyin değerine ilişkin,

warrior and former assassin. They fal!

Çin tarihi boyunca üzerine kafa

madly i n love and she attempts to

hükümdarın tüm Çin'i fethetmesine

yorulan sorunlar ele alınmış. Chan

convince him, along with The Prince

yardımcı olabilmek için ona yönelik

Kaige bir söyleşide, bu fılmin, başka

of Yan, to kill the King ofQin before

girift ve sahte bir suikast planı

şeylerin yanısıra, günümüz Çin

he becomes Emperor and conrinues

önerir. Bu öyle bir plandır ki,

liderlerinin daha büyük bir Çin'in

his ryranny . . .

"ortaya çıkma"sı halinde, Zheng'in

parçasına dönüştürmek istedikleri,

birleştirme hedefinin önündeki en

her daim isyankar Tayvan'a

Back in the relative familiariry of

büyük engeli oluşturan komşu Yan
krallığını istila etmesi meşru

verdikleri nahoş gözdağlar hakkında
açık bir yorum olarak da yapıldığını

rraditional Chinese costume epics,
director Chen Kaige and her lead

sayılacaktır. Ancak Leydi Zhao'nun

belirtmişti.

acrress Gong Li aren't breaking any

Zheng, genç kadının ülkesi Zhao'yu

• Lare in rhe 3 rd cenrury B.C.,

complicated, character-driven epic

istila edip aralarında masum

when China is comprised of seven

produced on a lavish budget by

çocukların da bulunduğu binlerce
kişiyi öldürtünce, Zhao ona karşı

riva! kingdoms, Ying Zheng is the

Chinese standards ( 1 5 million) -

ona duyduğu güveni hiç sayan

Born in Beijing on 12 Augusc
1 95 2 . He is che son of well
known film director Chen
Huaikai. In 1 97 5 he scarced co
work as a cechnician in che
laboracories of che Beijing Film
Scudios. In 1 978 he managed co
pass che encrance examinacions
and scudied in che Beijing Film
Academy. In 1 982, afcer
complecing his studies, he was
appoinced assiseane film director
and lacer made cwo plays for TV.
Afcer direecing three feature
films, in 1 988 he wenc co ew
York as a visiting scholar and
decided co seeele chere for good.
Three years later he came back
to Ch ina where he direcced ..
B ian Zou Bian Chang 1 Life on a
String" which won the "Golden
Tulip" in 1 992 Istanbul Film
Festival. The following year
"Bawang Bieji 1 Farewell My
Concubine" received both the
"Golden Palm" and FIPRESCI
prizes at Cannes.

new ground in this dense,

leader of the Qin kingdom. Ying had

they' re merely perfecring it. lt's a

cephe alır. Zhao, özgün planın bir
parçası olarak Yan krallığında

a dream in which he joi ned togerher

rribute ro the script that the

Filmleri

rhe seven kingdoms inro a single

emotional drama is never muted by

Filmography

sürgündeyken, büyük bir savaşçı ve

uropian srare, and raking this as a

the film's huge scale. The film

sabık bir katil olan Jing Ke'yle

mandare from God, he invades the

acidresses issues that haunr Chinese

karşılaşır. Birbirlerine çılgınca aşık

nearby srare of Han as the firsr step

history ro this day, about the value of

olurlar ve Zhao, Yan Prensi'yle
birlikte onu da, lmparator olup

toward this goal. However, not

the individual in the world's most

everyone in the neighboring states is

populous counrry. Chen Kaige rold

1 984 Huang Tudi Sarı Toprak
1 985 Da yue bing
Büyük Geçit Töreni
1 987 Ht� i zi wmıg
Çocukların Kralı
1 9 9 1 Bia11 Zou Bimı Chııng
Telin Ucundaki Ya�am
1 993 Bawa.ıg Bieji
Elveda Cariyem
1 996 Fe•ıg Yue Ba�tan Çıkaran Ay
1 999 }ing Ke Ci Qhı Wmıg
lmparator ve Katil

zorbalığını sürdürmesini

happy wirh Ying Zheng's crusade,

in an i nrerview that the film was

engellemek için Qin Kralı'nı

which seems to indicare a lengrhy

meanr as an overt commenrary on,

öldürme konusunda ikna etmeye

war wirh many casualries. In an

among other rhings, rhe obnoxious

çabalar . . .

arrempr to aid Zheng's conquering of

saber-rarrling of presem-day Chinese

China, Lady Zhao, his !over si nce

teaders regarding the always

Geleneksel Çin kostürnlü epik

childhood, devises an inrricare fake

recalcitrant Taiwan, which they insist

filmlerinin nispeten aşina havasına

assassination plor againsr him,

on incorporating imo a grearer Ch ina.
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COSTAS KAPAKAS

NAN E L i KÖRÜ

1 953'te Rodos'ta dogdu.
1 974'ten 1 983'e dek Berlin'de
okudu ve çalıştı. lik filmi
animasyon dalındaydı. Kısa
filmlerini izleyen NANE
LIKÖRÜ ( 1 999) yönettigi ilk
uzun metrajlı filmdir.

PEPPERMINT

Yönetmen Director: Costas Kapakas
Senaryo Screenplay: Costas Kapakas
Görüntü Yön. Cinematography: Yannis
Daskalothanassis Kurgu Ediring: Takis
Yannopoulos Müzik Music: Panagiotis
Kalatıopoulos Oyuncular Casr: Georges

Born i n 1 95 3 in Rhodes. From
1 974 co 1 983 he srudied and
worked in Berlin. His debur
work in film was in animacion.
Following several shorcs,
PEPPERMINT ( 1 999) is his
ficsc feacure film.

Corraface, Giorgos Gerontidakis-Senıpetadelis,
Annie Loulou, Alexandros Mylonas, Markella
Pappa, Nikoletla Vlavianou, Tassos Palatzidis,
Zoe Voudouri Yapımcı Producer: Costas
Kapakas Yapı m Production Co.: Greek
Film Centre, /0, Panepistimiou Ave., /06 7 1
Athem, GREECE; Phone: 30 1 36 3 1 733;
Fax: 30 1 36 14 336; Kappa Film, Cinegram
S.A. Dünya Hakları Export Agent: Greek
Film Centre, 10, Panepistimiou Ave., 106 7 1
Athem, GREECE; Phone: 30 1 36 3 1 733;
Fax: 30 1 3 6 1 4 336

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 / 05 '

• Stefanos i l k süt dişini, bir

• Stefanos lost his fırst milk tooth

iplikle kapı koluna bağlayarak

by tying it with a piece of thread to

Filmography

1 984 Scenes Sahneler
(shorr kısa film)
1 985 31 (shorr kısa film)
1 986 }ml a Short Film
Sadece Kısa Bir Film
(short kısa film)
1 988 Stripes Şeritler
(shorr kısa film)
1 996 Stick irı the Water
Suadaki Sopa
(shorr kısa film)
1 999 Peppennint Nane Likörü

çıkarmıştı. Annesi ona bu dişi

a door handle. His morher told him

dama atarsa, bir karganın ona bir

he should toss it onco che roof, and

yüzük getireceğini söylemişti.

a crow would bring him a ring. But

Ama Stefanos bekleyemedi ve

Stefanos couldn't wait, and stole

Venetia Teyze'nin ziynet

one from Aunt Venetia's jewelry

kutusundaki yüzüklerden birini

box. He promised it to Marina, his

çaldı. Yüzüğü kuzini Marina'ya söz

fırst cousin. " Kiss each other! Kiss

vermişti. Büyükleri onlara boyuna

each other ! " , the grown ups used to

"Birbirinizi öpün!" derlerdi, ama
küçük kuzenler dudak dudağa

kissed each orher on che mourh.

rell them, bur che young cousins

öpüşürlerdi. Ergenlik çağında işler

During rheir adolescence, rhings

biraz çığrından çıktı ve artık
görüşmemeye başladılar.Her ikisi

gor a lin le out of hand, and chey

de kendi yollarına gittiler; şimdi

wenr off on cheir own separare

ise, tam 30 yıl sonra, Stefanos'un
annesinin cenazesinde tekrar

meering agai n , ar che funeral of

had to stop seeing each orher. They
ways, and now they will be

karşılaşacaklar. Şüphesiz,

Stefanos's mother, 30 years larer.

konuşacakları çok şey olacak . . .

No doubr rhey'll have a lot to ralk
abour . . .

"Bir fotoğraf albümü,
bilmediğimiz bir aileninki bile olsa,

"An al bum of photographs, even

bize kendi yaşamımızı etkileyen

those of a family we don't know,

durumları ve deneyimleri

makes us remember siruations and

hatırlatır. Bunların en önem l i

experiences rhar affecred our enrire

olaylar olması gerekmez.

life. They are nor necessarily che

Çoğunlukla akla ilk gelen

mosr imporranc evenrs. Very ofren

sahneler, çocukluğumuza ve

che fırsr scenes rhar come to mind

ergenlik çağımıza ait basit

are simple images, momenrs,

imgelerden, anlardan, seslerden
ve kokulardan ibarettir. Hepimiz

sounds and smells from che years of

kendi imgelerimizi, kendi

we can all recognize and remember

our chi ldhood and adolescence. So

duygularımızı tanıyabilir,

our own i mages and our own

anımsayabiliriz." - Costas Kapakas

feelings." - Cosras Kapakas

Filmleri
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BAKH T IAR
KHU DOJ NAZAROV

ALMANYA-AVUSTURYA-RUSYA-iSVIÇRE-FRANSA-TACIKiSTAN
GERMANY -AUSTRIA-RUSSIA-SWITZERLAND-FRANCE-TADJIKlSTAN

AYDEDE

1 965'te Tacikistan'ın Duşambe
şehrinde dogdu. TV ve radyo
muhabiri olarak çalıştı, daha
sonra da Orta Asya üzerine bir
TV dizisinde yönetmen
yardımcılıgı yaptı. 1 984'te
Moskova'daki VGI K Film
Enstitüsü'nde sinema okumaya
başladı. Birkaç kısa filmin
ardından çektigi ilk uzun
metrajlı filmi "Bratan 1 Birader"
( 1 99 1 ) çeşitli festivallerde ödül
aldı. Ikinci uzun metrajlı filmi
"Kosh ba Kosh 1 Koş Be Koş"
( 1 993), hem 1 993 Venedik
Film Festivali'nde Altın Aslan'a,
hem de Freiburg Film
Festivali'nde Büyük Ödül'e
layık bulundu. Çok uluslu bir
proje olan AYDEDE ( 1 999)
yönettigi üçüncü uzun metrajlı
filmdir.

LUNA PAPA
MOON FATHER
Yönetmen Director: Bakhtiar Khu®jnazarov
Senaryo Screenplay: Irak/i Kwirikadze
Görüntü Yön. Cinemarography: Martin
G1chlacht, Dmanjohi1ll()l)ic, Ro1ti1/av Pirumov
& Ra/i Ralchev Kurgu Edi ring: Kirk von Heflin
& Evi Romm Müzik Music: Daler Na1arov
Oyuncular Casr: Chulpan Khamatova, Moritz
Bleibtrtu, Ato MukhamedJhanov, Po/ina Raykina,
Merab Ninidze Yapımcılar Producers: Karl
Baumgartner, Heinz Stm1ak, lgor Tol1tounov,
Thoma1 Koerfer & Philippe Avril Yapı m
Production Co.: Pandora Film, GERMANY;
PriJma Film, A USTRIA; Euro Space, Les Fihm
dt I'Qb,ervatoirt, FRANCE; NTV-Profit,
RUSS/A; Tadjik Fihmtudio, TAD}/KISTAN;
Tho= Koerfer Film, Vin, SWITZERLAND
Dünya Hakları Exporr Agenr: Wor/d SaleJ
ChriJta Sartdi, StafleiJtraJJe 8, CH-8045
Zurich, SWlTZERLAND; Phone: 41 1 201 l l

5l; Fax: 41 1 201 1 1 52 Kaynak Source:

Umut Sanat Filmcilik, htanbul, TURKEY; Phone:
90 212 325 88 88; Fax: 90 212 278 32 82

1999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 107'
• Semerkant'tan pek uzak

olmayan küçük bir köyde, sıradışı
Bekmouradova ailesi yaşar. Aile,
1 7 yaşındaki Mamlakat, onun dul
babası Safar ve Afganistan'daki
savaşta beyninden yara almış
ağabeyi Nasreddin'den oluşur.
Asya'nın bu gözden ırak
köşesinde gangsterler ve küçük
çaplı dolandırıcılar cirit atmaktadır.
Polis işe yaramaz ve ortalıkta pek
görünmez, bu yüzden kanunu
temsil etmek, eski bir tankla
dolaşan eski askerlerden oluşan
bir gruba düşmüştür. Aktris olma
düşleri kuran Mamlakat, sürekli
tiyatroların çevresinde takılır,
ama köyden geçen gezici bir
tiyatro grubunun gösterisini
kaçırır. Onun yerine, aydedenin
aydınlattığı bir gecede, kendini
Tom Cruise'un arkadaşı olduğunu
iddia eden bir oyuncunun
kollarında, bir tepeden aşağı kayar
halde bulur. Kısa süre sonra
gizemli yabancı karanlığa karışır
ve Mamlakat ertesi sabah
uyandığında hamile kaldığının
farkına varır. Babası ve ağabeyi
için aile namusunun kurtarılması
bir onur meselesi olduğundan,
Mamlakat'i yanlarına alarak bu
durumdan sorumlu aktörü
aramaya koyulurlar. Tiyatro
grubunu bulmak için
Özbekistan'a, Tacikistan'a ve
Kırgızistan'a giderler. Mamlakat'in
o gece peydahladığı Khabibulla da
annesinin karnında, üçlünün
babasını ararken yaşadığı

inanılmaz maceraları ve garip
kazaları paylaşır . . .

village, she misses it. I nsread, on a
bright moonlir nighr, she finds
herself rolling down a hill in rhe

Tacik sinemacı Bakhtiar
Khudojnazarov'un yazıp yönettiği
AYDEDE, töreleri n ve batı i
inançların modern dünyanın
kaosuyla birarada yaşandığı Orta
Asya'nın vahşi coğrafyasında
fantastik ve traji-komik bir
yolculuk. "Hepimiz için bu film bir
fantastik gerçekçilik ürünü. Ve
filmimizin ne hakkında olduğunu
soran herkese tek bir cevap
veriyoruz: Sevgi. Bir annenin
oğluna duyduğu sevgi, bir kadının
bir erkeğe duyduğu sevgi, kurdun
elmaya, lkarus'un güneşe,
üzgünün mutluya, Mamlakat'in Ay
Dede'ye duyduğu sevgi." 
Bakhtiar Khudojnazarov

arms of one of rhe acrors, who
claims ro be a friend of Tom Cruise.
The mysterious srranger soon
disappears in the clark, and when
Mamlakat awakes rhe nexr
morning, she finds rhar she's
pregnanr. For her farher and brorher
the restaration of the family honor
is a marter of pride, and so they set
off wirh Mamlakat ro find the acror
responsible. They travel across
Uzbekisran, Tadjikistan, and
Kirghizsran in search of the acring
troupe. In Mamlakar's belly,
Khabibulla, whom his morher
conceived on that fateful night, also
shares the incredible adventures and
curious accidenrs that befall rhe
three in search for his farher . . .

• In a li tt!e village not far from
Samarkand, lives the eccentric

Wrirren and directed by Tadjik

Bekmouradova family composed of

filmmaker Bakhtiar

the 1 7 -year-old Mamlakat, her

Khudoj nazarov, LUNA PAPA is a

widowed father Safar, and her

fantastic and tragicomic journey

brorher Nasreddin, who is mentally

through the wild landscapes of

scarred

Central Asia, where tradition and

as

a result of the war in

Born in Dushambe, Tadjikistan,
in 1 96 5 . He began working as a
TV and radio reporter, and rhen
as assistant direcror on a TV
series on Central Asia. In 1 984
he went on ro study filmmaking
ar the VGIK Film Institute in
Moscow. Following some shorrs,
his fearure debur "Braran"
( 1 99 1 ) collecred numerous
prizes at various fesrivals. His
second fearure film, " Kosh ba
Kosh" ( 1 993) won the Silver
Lion ar the 1 993 Venice Film
Festival as well as the Grand
Prix at Freiburg Film Festival. A
multi-narional project, LUNA
PAPA ( 1 999) is rhe third fearure
film he direcred.

Afghanistan. This desolate corner of

superstition are juxtaposed with

Asia is teeming with gangsters and

the chaos of the modern world.

smail-rime con men. The police are

"For all of us this film is a piece of

useless and hardly ever in evidence,

fantastic reality. And ro anyone

so law and order is represenred by a

who asks whar our film is abour,

group of form er soldiers who d ri ve

we say: love. Abour the love of a

around in an old tank. Mamlakat,

morher for her son, of a woman for

who dreams of becoming an acrress,

a man, of the worm for the apple,

is always hanging around rhearres,

of Icarus for the sun, of the sad for

bur when an i tinerant rhearer

the happy, of Mamlakat for lu na

company breezes through the

Papa." - Bakhtiar Khudojnazarov

Filmleri
Filmography
1 986 Shut1ıiki (shorr kısa film)
1 987 Sobachija
(documenrary belgesel)
1 988 VeriJh 1ıje Verish
(shorr kısa film)
1 99 1 Brata1ı Birader
1 993 Kosh ba Kosh Koş Be Koş
1 999 Lıma Papa Aydede
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ABBAS KIAROSTAMI

RÜZGAR BiZi SÜRÜ KLEYECEK

22 Haziran 1 940'ta Tahran'da
dogdu. Genç yaşta, sanatla
ilgilenmeye başladı. 1 8
yaşındayken bir resim
yarışmasını kazandı ve Tahran
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi'nde okumak için
evinden ayrıldı. 1 960'1ı yıllar
boyunca tasarımcı ve illüstratör
olarak reklamcılık alanında
çalıştı, afişler tasarladı, filmler
için jenerik yarattı ve çocuk
kitapları resimledi. 1 969 yılında,
Çocuklar ile Genç Yetişkinlerin
Entelektüel Gelişmesi
Kurumu'nda bir sinema
bölümünün kurulmasına
yardımcı oldu. Bölümün ilk
yapımı, onun da ilk filmi olan 1 2
dakikalık "Ekmek ve Sokak"tı.
O günden bu yana aralarında
konulu uzun metrajlı filmlerin,
egitsel kısa fılmlerin, uzun
metrajlı belgeselierin ve bir dizi
televizyon filminin de bulundugu
20'yi aşkın film gerçekleştirdi.
Çagdaş sinemanın gerçek
ustalarından biri olan yönetmen,
Batı'da 90'1ı yılların başında
önemli bir sinemacı olarak
tanındı ve izleyiciler ile
eleştirmenlerin hayranligını
kazandı.

LE VENT NO US EMPORTERA
THE WIND WILL CARRY US
Yönetmen Director: AbbaJ Kiarostami
Senaryo Screenplay: Abbas Kiarostami
Görüntü Yön. Cinematography:
Mahmud Kalari Kurgu Editing: Abbas
Kiarostami Müzik Music: Peyman
Yazdanian Oyuncular Cast: Behzad
Dourani, Siyahdere köyii sakinleri 1 The
inhabitants ofthe Siah Dareh village
Yapımcılar Producers: Marin Kamıitz &
Abbas Kiarostami Yapı m Production Co.:
MK2 Productiom, 55 rue Traversiere, 750ı2
Paris, FRANCE; Phone: 33 I 44 67 30 00;
Fax: 33 I 43 4ı 32 30 Dünya Hakları
Export Agent: MK2 Diflıuiom, 55 rue
Traversiere, 750I2 Paris, FRANCE; Phone:
33 ı 44 67 30 l l ; Fax: 33 ı 43 4 ı 32 30

ı 999 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 ı l B'

• Dört şehirli Tahran'dan kalkıp,

kısa bir süre kalmak için Iran'ın
kuzeyindeki Kürt bölgesinde
gözden ırak bir köy olan
Siyahdere'ye gelir. Köyün sakinleri,
bu ziyaretin sebebini bilmezler. Film,
dört şehirliden biri, köylülerin
kısaca "Mühendis" olarak hitap
ettiği kişi üzerinde odaklanır.
Mühendis'in köye geliş sebebi tilmin
başından sonuna kadar belirsiz kalır;
bir çocuğa hazine aradığını
söylemesine karşın, köydeki hasta
bir yaşlı kadının sağlığıyla neredeyse
anormal bir biçimde ilgilenir.
Yabancılar eski mezarlığın yolunu
tutarak köylülerin onların gerçekten
hazine aradığını düşünmesini
sağlarlar. Kısa süre sonra da,
aradıklarını bulamadıkları izlenimi
vererek köyden ayrılırlar . . .
Abbas Kiarostami'nin filmleri dünya
sinemasında benzersiz bir yere
sahip. Yapıda ve yöntemde, geniş
ufkunu gizleyen, ender rastlanır bir
yalınlığa başvuran Kiarostami, her
zaman etkileyici, eşsiz ve farklı sanat
eserleri yaratıyor. Hem sinemasal
geleneklerin sınırlarını genişleten,
hem de seyircinin anlatım ve tempo
konusundaki önyargılarına meydan
okuyan sineması, sıcak, insancıl bir
yüreğe sahip, uluslararası
platformda ses getirmeyi sürdüren
bir karşı-sinema. Günlük yaşam
üzerine, yönetmenin her zamanki
duygu dolu sükGneti ve ferahlık
verici minimalist yaklaşımıyla
gerçekleştirilmiş, müthiş ve gizemli
bir meditasyon olan son filmi

RÜZGAR BIZI SÜRÜKLEYECEK,
1 999 Venedik Film Festivali'nde
Altın Aslan'ı aldı. Kiarostami,
Michelangelo Antonioni'yi
anımsatan bir şekilde izleyici ile
karakterleri arasına mesafe
koyuyor. Bunu hem karakterlerin iç
dünyasını görmeye mahal
vermeyerek, hem de kamerayı
oyuncuların uzağına yerleştirerek
yapıyor; fılmde sadece birkaç tane
yakın plan var. Kiarostami, karakter
ve anlatırnın bildik işaretleri yerine,
ağır bir tempo ve statik kamera
kullanmak suretiyle, hem bir hayli
stilize olarak, hem de belgeselvari
bir şekilde, izleyicinin günlük
olaylara tanıklık etmesine olanak
sağlıyor. Bu güzel ama zorlayıcı
tilmin içinde, yaşamın küçük
mucizelerinden mutluluk duyan bir
hümanist felsefe var.

impression that they have not found
whar they were looking for . . .
The films of Abbas Kiarosrami
occupy a unique place in world
cinema. Employing a rare simplicity
of srrucrure and method that belies
the deprh of his vision, Kiarosrarni
consisrendy ereares moving, unique
and di verse works of art. At once
srrerching the boundaries of cinemaric
convemion and challenging audience
preconceprions abour narrative and
pacing, his is a counrer-cinema wirh a
warm, humanise heart which
cominues ro impress imernarionally.
Constructed with his trademark,
soulful sereniey and refreshingly
minimalist approach, his laresr film
LE VENT NOUS EMPORTERA is
a gorgeous and enigmaric mediration
on evecyday life, and won the Golden
Lion at the 1 999 Yenice Film

• A guarret of city-dwellers arrives

Festival. In a mannet rerniniscem of

from Telıran for a shorr sray in Siah
Dareh, a remote viiiage in the

rhe films of Amonioni, Kiarosrarni

norrhern Kurdish region of Iran. The
inhabirams ignore the reason for their

disrances the audience from the
characrers, borh by resericring any
imerior view of rhem and by keeping

visir. The film focuses on one of the

the camera at a disrance from the

four, who is simply called "Engineer"

acrors; there are on!y a handful of
close-ups in this film. Instead of the

by the villagers. His motives for
coming ro the village remain opaque
throughout rhe film; alrhough he

convemional signposrs of character
and narrative, Kiarosrarni, through

rells a local boy that he is looking for

the use of slow pacing and a static

rreasure, he seems morbidly

camera, allows the audience to

inceresred in the health of an ailing

witness evecyday incidems in a mannet

old woman in the village. The

that feels at once highly stylized and
oddly documemacy-like. Embedded

strangers head for the old cemetety,
making the villagers rhink they are

in this beautiful yer challenging film

really looking for treasure. They soon

is a humanise philosophy that rejoices

leave the village, giving the

in life's smail wondets.

Born on 22 June 1 940 in Tehran,
Iran. He was imeresced in che
ares from an early age. He won a
painting competition at the age
of eighteen, and !efe home to
study ar Telıran University' s
Faculry of Fine Ares. As a
designer and illusrrator, he
worked throughout the '60s in
advertising, making
commercials, designing posrers,
creating eredir rirles for films,
and iliuserating children's books.
In 1 969 he helped to set up a
filmmaking department ar rhe
Institute for Imellectual
Development of Children and
Young Adults. The department' s
debur producrion was his own
first film, the 1 2-minute "Bread
and Alley". In che years since
"Bcead and Alley", he has made
more rhan 20 films, including
fiction features, educational
shorrs, feature-length
documemaries, and a series of
films for celevision. One of the
rrue masters of comemporary
cinema, the director emerged in
che Wesc as a major filmmaker in
che early '90s and has won the
ad miration of audiences and
crirics worldwide.
Filmleri
Fi l mog raph y

1 974 The Traveler Yolcu
1 977 The Report Rapor
1 984 F irst Graders
likokul ögrencileri
1 987 Where is My Friend's House?
Arkada�ımın Evi Nerede?
1 989 Homework Ev Ödevi
1 990 C lose-Up Yakın Plan
1 992 And Life Goes On
Ve Ya�am Sürüyor
1 994 Through the Olive Trees
Zeytinliklerin Arasında
1 997 Taste of Cherry Kirazın Tadı
1 999 The Wind Wil! Carry Us
Rüzgar Bizi Sürükleyecek
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ANDREAS KLEINERT

GEC E N i N YO LLARI

1 962'de Berlin'de do�du.
Çıraklık dönemi DEFA Film
Stüdyoları'nda geçti, Rainer
Simon ve Hermann Zschoche
gibi yönetmeniere asistanlık
yaptı. Daha sonra Babelsberg
Sinema ve Televizyon
Akademisi'ne yazılarak orada
birkaç kısa film ve belgesel
çekti. Mezuniyet filmi "Leb
wohl Joseph 1 Hoşçakal
Joseph" ( 1 989), ö�renci filmleri
dalında Oscar'a aday oldu.
Ondan sonra iki konulu uzun
metrajlı film çevirdi:
"Verlorene Landschaft 1 Kayıp
Manzara" ( 1 992) ve "Neben
der Zeit 1 Zamanın Dışında"
( 1 995). Kısa filmi
"Niemandsland 1 Kimsenin
Ülkesi"nin ( 1 995) ardından,
1 997 yılında uzun metrajlı filmi
"In Namen der Uıischuld 1
Masumiyet Adına"yı
gerçekleştirdi. GECENIN
YOLLARI ( 1 999) son filmidir.

WEGE IN DIE NACHT
P ATHS IN THE NIGHT
Yönetmen Direcror: A11dreas Kleimrt
Senaryo Screenpıay:joha11n Bergk
Görüntü Yön. Cinematography:}iirgm
}iirgeJ Kurgu Editing: Gisela Zick Müzik
Music: Andreas Hoge & Steven Garli11g

Oyuncular Cast: Hi/mar Thate, Corrıelia
Schmaus, Henrime Heinze, Dirk Borchardt
Yapımcııar Producers: Frank Uiprich &
Katrin Schlömr Yapım Production Co.: O
Filmproduktion, LycheneJtr. 82, 10437 Berlin,
GERMAN)'; Phone: 49 30 446 72 60; Fax:
49 30 44 6 7 26 26; ZDF (Te/evisi011)
Dünya Hakları Export Age nt: Bavaria
Film lmernatio11al, Bavariafilmplatz 7, D8203 1 Geiselgasteig, GERMANY; Phone: 49
89 64 99 26 86; Fax: 49 89 64 99 3 7 20

1 999 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 98'

• Ellibeş yaşındaki Walter,

birdenbire kendini işsiz kalmış
bulur. Karısı Sylvia garson olarak
çalışmaktadır, bakacak çocukları
da yoktur ama, işini kaybetmek
Walter için yine de ezici bir darbe
olur. Daha önceleri belirli bir
amacı, gücü ve işlevi varken, şimdi
varlığına bir anlam vermekte ve
duruma uyum sağlamakta gittikçe
daha çok güçlük çekmektedir.
Tutunduğu son şey, eski bir
rüyadır; daha iyi bir dünyaya olan
inanç. "lyi"liği, gerekiyorsa eğer,
şiddete başvurarak savunmak
ister. Kendini geceleri şehir
sokaklarında başıboş dolaşırken
bulan Walter, şüpheci genç bir
çiftle dostluk kurar. Toplumun
yasa ve düzeni sürdürmek için ona
ihtiyacı olduğu inancıyla, geceleri
onlarla birlikte dolaşmaya başlar.
Ama günü gelince, toplumun ona
ihtiyacı olmadığını fark eder. Bu
bilgi içinde olgunlaştıkça, o da
kendisi ve çevresi için gitgide daha
tehlikeli bir hal alır. Karısının
saygısını yeniden kazanma
umuduyla, Walter onun için pahalı
bir mücevher çalmaya çalışır. Onu
seven tek kişi olan Sylvia, bir
çıkmazia karşı karşıyadır: Kendisini
kurtarmak için kocasına ihanet mi
etmeli, yoksa onu korumak için
kendini mi feda etmelidir? Ama
Walter artık yardım edilecek
noktayı geçmiş gibidir . . .

YOLLARI, boynu bükük b i r aşkı ve
bir adamın ruhunun yavaş yavaş
bozuluşunu, aynı derecede güçlü
ve şiirsel bir biçimde anlatan bir
büyük şehir filmi.

many ways eecalling the German
cinema of the 1 970s, PATHS IN
THE NIGHT is a big-city film
which tells in an equally powerful
and poetic mannet of a forlorn love

• 5 5 -year-old Walter suddenly

and the gradual breakdown of a

fınds himself out of a job. White his

man's soul.

wife Sylvia has a job as a wai rress
and they have no children ro
support, the loss of his position is
stili a crushing blow for W alter.
Once vested with a cerrain purpose,
power and function, he is now less
and less able ro see any meaning ro
his eıcistence or ro adapt ro the
presenr. His last supporr is an old
dream: the belief in a bener world.
He wanrs ro stand up for "good", if
necessary, by violenr means. Walter
who finds himself wandering the
city streets at night, serikes up a
friendship with a cynical young
couple. He starts to rove at night
with them in the conviction that he
is needed by sociery ro maintain law
and order. But when the day comes
he realizes that sociery doesn't need
him. As this knowledge marures

Filmleri
Filmography

within him, so he becomes an

ı 989 Leb'wohl,joseph

increasing danger ro himself and his

Hoşçakal Joseph
1 992 Verlore.ıe Landschaft
Kayıp Manzara
ı 995 Nebm der Zeit
Zamanın Dışında
ı 99 5 Niemmıdslmıd
Kimsenin Ülkesi
1 997 In Namm der U"schuld
Masumiyet Adına
ı 999 Wege in die Nacht
Gecenin Yolları

surroundings. In hopes of regaining
the respecc of his wife, Walter tries
ro steal an expensive piece of jewelry
for her. Sylvia, the only person who
loves him, is confronred by a
dilemma: should she betray her
husband in order ro save herself, or

Siyah-beyaz çekilmiş, birçok
yönüyle 1 970'1i yılların Alman
sinemasını hatırlatan GECENI N

Shot i n black and white and in

Born in Berlin in 1 962. He
apprenriced ar che DEFA Film
Srudios and served as an
assiseane ro directors such as
Rainer Simon and Hermann
Zschoche. He rhen enrolled in
che Babelsberg Academy of Film
and Television where he made
several shorrs and
documenraries. His graduarion
film, "Leb wohl Joseph 1
Farewell, Joseph" ( 1 989), was
nominared for a srudent Oscar.
He has si nce direcred rwo
fearure films "Verlorene
Landschafr 1 Losr Landscape"
( 1 992), " eben der Zeir 1
Outside Time" ( 1 995).
Following che shorr,
"Niemandsland 1 Mo Man's
Land" ( 1 995), he direcred his
feanıre, "In Namen der
Unschuld 1 In The Name Of
Innocence", in L 997. WEGE IN
DIE ACHT ( 1 999) is his lasr
film.

sacrifice herself in order ro protect
him? However, W alter is !ike now
past helping . . .
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2 Mart 1 947'de Danimarka'da
do�du. Eiektronik mühendisli�i
MIF UNES SIDSTE SANG (DOGME 3)
r------� okudu. Daha sonra Prag
Sinema Okulu FAMU'de
MIFUNE (DOGMA 3)
belgesel film üzerine ö�renim
gördü, 1 972'de Danimarka
Yönetmen Director: S�ren Kragh-jacobsen
Radyosu'nda çalışmaya başladı;
Senaryo Screenplay: S;ren Kragh-jacobsen
1 973-74 arasında çocuklar için
Görüntü Yön. Cinematography: Anthony
hazırlanan radyo
Dod Manıle Kurgu Editing: Valdis
programlarının yöneticili�ini
Oskarsdbuir Müzik Music: Thor Backhausen,
yaptı. 1 97S-76 yıllarında
Karl BH/e, Christian Sicverı Oyuncular
Danimarka televizyonunun
Cast: Anders \V, Berthelsen, /ben Hjejle, jesper
gençlik programlarının sorumlu
Asholt, Emi/ Tarding, Sofie Gr&b1l, Paprika
editörüydü. Televizyon filmleri
Steen, Metle B rat/ann, Susanne Stonn, El/en
ve diziler yönetmiş olan sanatçı
HillingJf/ Yapımcılar Producers: Birgille
1 977 yılından beri sinema için
Ha/d & Morteıı Ka11ftnann Yapı m
konulu filmler çekmektedir.
Production Co.: Nimbus Film ApS, Aved1re
Ayrıca kimi besteleri ve şarkı
Tveervej 10, 2650 Hvidovre, DENMARK;
sözleri plak yapılmıştır. Şu
Phone: 45 36 34 09 10; Fax: 45 36 34 09 l l
sıralarda Danimarka Sinema
Dünya Hakları Export Agent: Trust Film
Okulu'nda ders vermektedir.
Sa/es ApS, Aved;re Tvttrvej 10, 2650
Hvidovre, DENMARK; Phone: 3 5 36 78 00
55; Fax: 45 36 78 00 77

1 999 1 35 mm, 1 Renkli Color 1 98'

• Kopenhag'ın Yuppie

çevrelerinin yeni evli üyesi
Kresten, kayınpederinin şirketinde
kariyeri için çok önemli bir adımı
atmanın eşiğindedir. Ancak
babasının ölüm haberini almasıyla
birlikte, gözlerden uzak Lolland
Adası'na, zor şartlar altında
çocukluğunu geçirdiği aile evine
gitmek zorunda kalınca tüm
planları suya düşer. Kresten
mütevazı taşralı geçmişinden her
zaman büyük utanç duymuştur.
Şimdiyse çiftlikte bir süre kalması
gerekmektedir, ve bu yüzden
karısı Claire'e telefonda türlü
türlü yalanlar söylemeye başlar.
Öncelikle Kresten'in artık tek
başına kalan, sevimli ama zeka
özürlü ağabeyi Rud'un durumuna
bir çare bulması gerekmektedir;
dahası, Liva adında son derece
çekici bir kadınla tanışır. Liva
çiftliğe kahya olarak gelmiştir ama
aslında çok farklı bir meslek icra
etmekte, telekız olarak
çalışmaktadır. Bu arada
Kopenhag'da, Claire
sabırsızlanmaya ve iyiden iyiye
şüphelenmeye başlamıştır. Çiftliğe
ardarda beklenmeyen ziyaretçiler
gelir; bütün bu karmaşanın
ortasında Rud kabuğundan
çıkmaya başlar. Kresten ise tam
başına ördüğü ayrıntılı yalanlar ağı
yüzünden aklını kaçırınaya
başlamıştır ki, Liva'ya sırılsıklam
aşık olduğunun farkına varır . . .
Çok farklı karakterlerden oluşan
bir grubun inanılmaz bir şekilde,

döküntü bir çiftlikte b iraraya
gelmesi n i anlatan, hem acı, hem
tatlı bir film. S0ren Kragh
Jacobsen'in zıt kutupların
karşılaşmasını i nceli k, anlayış ve
psikolojik kavrayışla ele alan bu
filminde kırsal ile kentsel,
şüphecilik ile saflı k karşı karşıya
geliyor ve ortaya çok keyifli bir
karmaşa çıkıyor. Önde gelen
Danimarkah yönetmenlerden
birinin eseri olan ve başrollerdeki
pek tanınmamış üç oyuncusunun
dikkat çekici performanslar
sergilediği M I FU N E tuhaf mizahı
ve sevecen insancıllığıyla
seçkinleşiyor. Geçen yıl
Festival'de büyük yankı uyandıran
Thomas Vinterberg'in çok
başarılı "The Celebration 1
Şölen"inin ve Lars von Trier'nin
"The l diots 1 Geri Zekalılar"ının
izinde yürüyen M I FU N E üçüncü
Dogma filmi.

bur retarded elder brorher, who is
now all alone; for anorher, he meets
Liva, a highly arttactive woman
who comes ro the farm as a
housekeeper, but in fact pracrices
quire another profession, that of
call-girl. Meanwhile in
Copenhagen, Caire starrs gerring

Born on 2 March 1947 in
Denmark He srudied
electronical engineering. He
then artended the Prague Film
School FAMU where he studied
documentary film. He worked
for Danish Radio in 1 97 2 , where
from 1 973-74 he was the head of
children's radio programmes,
From 1 975-76 he was
comınissioning editor for Danish
television's yourh programmes.
He has directed television fılms
and serials, and si nce 1 977, also
fearure fılms. He has composed
and written the lyrics for several
records. He currently teaches at
the Danish Film School.

impatienr and more rhan a lirtle
suspicious. One unexpected guest
afrer another shows up ar the farm;

in

the midst of all the chaos Rud

really begins ro come out of his
shell, whereas Kresren's elaborate
framework of lies drives him crazy unri 1 he realize s that he is head
over heels in love wirh Li va. , ,
A birter-sweet drama abour the

Filmleri

rorally ropsy-rurvy coming rogerher

Filmography

of a group of very differenr

1 977 Vi/ du se Min
Smukker Nav/e?
1 980 Farvel Lulow
(TV serial TV dizisi)
1 98 1 Gummitarzmı
1 984 /Jfugle
1 985 Livet er m God Grımd (TV)
1 986 Guldregn
1 988 Skyggen af Emma
1 9 9 1 Drengene fra Sanki Petri
1 993 Den Korsikamke B iskop
(TV serial TV dizisi)
1 997 0e1l 1 Fuglegaden
1 999 Mifunes Sidste Sang
(Dogme 3)

characrers on a dilapİdared farm,
Counrry is confronred by ciry,
cynicism by naivere, and delicious
music arises in S�ren Kragh

• Kresten, a recently wed member

Jacobsen's drama, which depicrs rhe

of Copenhagen Yuppie circles, is on

animaring encounrer of opposires

the threshold of sure-fire career

wirh delicacy, empathy, and

success in his farher-in-law's

psychological insighc Droll humor

company. When the dearh of his

and affecrionate humaniry

farher takes him back ro his

distinguish M IFUNE by one of the

poverry-srricken childhood home

most prominenr Danish directors,

far out on the Isiand of Lolland, his

wirh breakrhrough performances in

plans fall aparr, Kresren has al ways

the leading roles by three relarively

felt deeply embarrassed about his

new names. M I FUNE is the third

humble rural background. Now he

Dogma film, produced on rhe heels

has ro stick around on the farm for

of the highly successful "The

a while and so he srarrs teliing a

Celebrarion" by Thomas Vi nrerberg

pack of li es ro his w i fe, Claire, on

and "The Idiots" by Lars von Trier,

rhe phone. For one thing Kresren

which were audience favorires in

has ro dea! wirh Rud, his loveable

lasr year's Festival.
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PATRICE LECONTE

KÖP RÜ D E Ki KIZ

1 2 Kasım 1 947'de Paris'te
dogdu. Küçük yaşta sinemacı
olmaya karar verdi ve
Paris'teki ünlü sinema okulu
IDHEC'te egitim gördü.
Mezuniyetten sonra, beş yıl
süreyle çizgi roman yazar ve
çizeri olarak çalıştı ve birkaç
kısa film yaptı. 1 975'te ilk
konulu filmini gerçekleştirmesi
üzerine çizim çalışmalarını
bıraktı. O günden bu yana
onaltı film yönetti ve çok farklı
konuları büyük bir kolaylıkla
işleyerek Fransa'nın en saygın
yönetmenlerinden biri oldu.
Son yıllarda reklam filmi
çalışmalarına da egilmiştir.

LA PILLE S UR LE PONT
THE GIRL ON THE BRIDGE
Yönetmen Director: Patrice Leeonte
Senaryo Screenplay: Serge Frydman
Görüntü Yön. Cinem atography: Jean
Marie Dreujou Kurgu Edjcing: )oiıt/e Hache
Oyuncular Cast: Daniel Ameuil, Vanma
Paradis, Demetre Georgalas, lsabel/e Petit
Jacques, Frederic Pf/uger Yapımcı Producer:
Christian Fechner Yapı m Production Co.:
Cana/ Plm 1 Fi111ıs Christian Fechner 1 France
2 Cinl!fna 1 Sofinergie 5 1 UGCF Dünya
Hakları Export Agenc: UGC International,
2 rue deJ Quatre-Fils, 75003 Paris, FRANCE;
Phone: 33 I 40 29 89 00; Fax: 33 I 40 29
89 10 Kaynak Source: Umut Sanat
Fi!TTUi!ik, Akasyalr Sok., No: 18, 4. Levent
80650, İstanbul, TURKEY; Phone: 90 212
325 88 88; Fax: 90 212 278 32 82

1 999 1 35

mm.

1 Siyah-Beyaz B&W 1 90'

• Gece vakti bir Paris köprüsü.

Bir kız gözlerinde yaşlarla ve
kalbinde acılarını bastırmak için
vahşi bir arzuyla, Seine Nehri'ne
doğru eğilir. Beklenmedik bir
şekilde, birisi onunla ilgilenir.
Adamın adı Gabor'dur. Bu orta
yaşlı bıçak fırlatıcısının şovunda
hedef olarak kullanacağı birine
ihtiyacı vardır ve ümitsiz bir
kadın, bu iş için biçilmiş kaftandır.
Özgüven konusunda sorunlu, 2 1
yaşında bir kız olan Adele'in
yüzüne şans hiç gülmemiştir,
gideceği başka yer de yoktur.
Gabor'la birlikte gider.
Gösterilerini yapmak için
Akdeniz'in kuzey sahili boyunca
dolaşırlar, bu arada kumardan
yüklü bir para kazanırlar. Ikisinin
arasında platonik bir ilişki
sürmesine karşın, cinsel ilişkiye aç
olan kız yolculuğu boyunca
karşılaştığı yakışıklı erkeklerle
birlikte olmaya çabalar. Sonunda,
Adele yeni evli bir damada aşık
olur ve ikisi Yunanistan'a kaçarlar,
Gabor ise Türkiye'de kalır. Sonra
damat, Adele'i terkeder. Artık
Gabor da, Adele de birlikte
olmadıkları sürece şansın
yüzlerine gülmediğini
farketmişlerdir. Ama ikisi de o
kadar parasızdır ki, değil Paris'e
dönüp yeniden biraraya gelmek,
karınların ı bile doyuramayacak
haldedirler . . .
Fantastik boyutlara sahip bir yol
filmi olan KÖPRÜDEKI KIZ, belki
de "Le mari de la coiffeuse 1

Berberin Kocası"ndan bu yana
Patrice Leeonte'un yaptığı en
çarpıcı film. 1 6mm olarak
çekilmiş, muhteşem siyah-beyaz
görüntülere sahip bu film, büyülü
bir hava uyandırıyor. Bu yüzden
Leeonte bir gökkuşağını ya da
Atina'daki Acropolis'in üzerinde
günbatımını gösterdiğinde, sanki
renkleri görüyoruz. Hem Vanessa
Paradis, hem de Daniel Auteuil,
birbirlerini bulan iki kayıp ruh
rolünde belki de kariyerlerinin en
iyi oyunlarını çıkarıyorlar. Bu
modern masalın ana teması, bir
ilişkideki en önemli unsur olan
güven. Oyunbaz ve yer yer çok
komik bir film olan KÖPRÜ DEKI
KIZ, Patrice Leeonte'un çok
yönlülüğü ve yeteneğiyle
Fransa'nın her daim tutarlı en
önemli sinemacılarından biri
olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Although both of them continue a
platonic relationship, the sex
starved gir! attempts to sleep with
handsome guys she encouncers
throughout rhe journey. Finally,

Born in Paris on 12 November
1 947. He decided ro be a
fi1mmaker at a very young age
and srudied at the famous film
school IDHEC in Paris. Afcer
graduation he worked for five
years as a writer and artise of
comic strips, and made a few
short films. He gave up drawing
when he made his first fearure
film in 1 97 5 . Since chen he has
direcced sixteen films and has
established himselfas one of
France's most respected
direcrors, at ease tackling many
differenr subjects. In recenr
years, he has been also workjng
on a number of commercials.

Adele falls i n love with a newly
wed groom and bor h of c hem elope
to Greece, while Gabor is sruck i n
Turkey. Then Adele is dumped b y
che groom. Only b y now borh
Gabor and Adele realize that luck
isn't wirh them unless rhey gee
together again. But both of them
are so broke that they can't even
feed rhemselves, ler alone gerring
back ro Paris and reunire . . .

Filmleri
Filmography

A road movie with fantastic
dimensions LA PILLE SUR LE
PONT is perhaps rhe mosr sensual
film made by Patrice Leeome since
"Le mari de la coiffeuse". Shot in
glitrering black-and-whire in
1 6mm, the film also evokes a

• It's night on a Paris bridge. A

magical qualiry, so that when

girl leans over Seine Ri ver with

Leeonte shows a rainbow, or che

tears i n her eyes and a violent

sunset over the Acropolis i n

yearning to drown her sorrows. Out

Arhens, we see colors. Boch

of nowhere someone takes an

Vanessa Paradis and Daniel Auceuil

incerest in her. He is Gabor, a

give perhaps the best performances

middle-aged knife thrower who

of rheir careers as rwo losr souls

needs a human targer for his show,

who find each other. The main

and a desperare woman is an ideal

theme of this modern fairy tale is

potencial parrner. Adele, a 2 1 -year

confidence, the most i mportant

old gir! with a self-confidence

element in any relationship. A

problem, has never been lucky and

playful and, in places, h ilariously

nowhere else to go. So she follows

funny film, LA PILLE SUR LE

him. They rravel along rhe

PONT further confırms Patrice

northern bank of the Med i terranean

Leconce's versarili ey and skill as one

to perform and in the process win a

of France's most consisrendy

big fortune through gambling.

i mportanc filmmakers.

1 974 Les veces etaienl fenn/s de
l'interieur Içeriden Kitli
1 978 Ler Bronz/s Bronzlaşmışlar
1 979 Les Br01ızls font du ski
Bronzlaşmışlar
Kayak Yapıyor
1 98 1 Viens chez nıoi, j'habite chez
rme copine Bana Gel, Bir Kız
Arkadaşımda Kalıyorum
1 982 Ma [emme s'appelle revienr
Karımın Ismi Geri Dön
1 983 Circulez y a rien a voir
Devam Edin, Görülecek
Birşey Yok
1 985 Les specialistes Uzmanlar
1 986 Taııdem Atlı Araba
1 989 Monsieur H ire Bay Hi re
1 990 Le mari de la coiffeuse
Berberin Kocası
1 99 2 Ta.ıgo
1 994 Le parfmn d'Yvomıe
Yvonne'un Kokusu
1 996 Ridicule Gülünç
Les grmıdr dım
Büyük Dükler
1 998 1 chance sur 2 2'de 1 Ihtimal
1 999 LA fiile rur le pont
Köprüdeki Kız
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DANI LEVY

ZÜRAFA

1 957'de, lsviçre'nin Basel
kentinde dogdu. 1 3
yaşındayken palyaço ve akrobat
olarak Basilisk Sirki'ne katıldı.
1 977'den l 979'a kadar, Basel
Gençlik Tiyatrosu'nda
oyunculuk ve yazarlık yaptı.
1 979-80'deki bir ABD gezisinin
ardından, Berlin'de önce Rote
Grütze Tiyatrosu'na, ardından
da Logo Tiyatrosu'na katıldı.
1 984'de TV dizisi "Motel" için
oyunculuk ve yazarlık yapmaya
başladı, ayrıca diger birçok TV
yapımında rol aldı. TV filmi
"Haste mal ne Mark"da
senarist ve yönetmen
yardımcısı olarak çalıştı. 1 98 1 1 985 arasında ilk sinema filmi
olan "Du Mich Auch 1 Bugün
Bana, Yarın Sana"yı çekti. Daha
sonra, pek çok filminin başrol
oyuncusu ve uzun süre hayat
arkadaşı olan Maria Schrader'le
ranıştı. Üç yıl sonra
"RobbyKallePaul"un
senaryosunu birlikte yazdılar.
"1 Was on Mars 1 Ben
Merih'teyken" ilk olarak 1 99 1
San Sebastian Film Festivali'nde
gösterildi. "Burning Life 1
Tükeneo Yaşam" ( 1 993) ve
"Stille Nacht 1 Sessiz Gece" den
( 1 995) sonra, yönetmen ve
favori aktrisi Schrader
ZÜRAFA ( 1 998) ile geri
döndüler.

MESCHUGGE
THE GIRAFFE
Yönetmen Director: Dani Levy Senaryo
Sc reenpl ay: Maria Schratkr & Dani Levy
Görüntü Yön. Cioematography: Cari. F.
Koschnik Kurgu Ediring: Sabine Hoffmann,
Dani Levy & Ueli Christen Müzik Music:
Niki Reiser Oyuncular Cast: Maria
Schratkr, Dani Levy, David Strathairn, Nicole
Heesters, Jeffrey Wright, Lukas A mmann
Yapımcılar Producers: Stefan A rndt &
Dani Levy Yapım Production Co.: X Filme
Creative Pool, Biilowstr. 90, D-10783 Berlin,
GERMANY; Phone: 49 30 23 08 33 l l;
Fax: 49 30 23 08 33 22; Extrafilm (Berlin),
DRS (Bem), WDR (Ko/n); Arte Strasbourg,
FRANCE; Condor Film, Ziirich,
SWITZERLAND Dünya Hakları Export
Age nt: Bavaria Film International,
Bavariafilmplatz 7, D-8203 1 Geiselgasteig,
GERMANY; Phone: 49 89 64 99 26 86;
Fax: 49 89 64 99 3 7 20
1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 107'

• Brooklynli gelenekçi bir Yahudi

ailesinin oglu olan David Fish,
annesiyle babasının inanışları
nedeniyle evinde kendini hem çok
rahat, hem de yabancı gibi hisseder.
Hameln'deki liberal-laik bir Yahudi
ailesinin kızı olan Lena Katı ise, aile
evinin ruhsal darlıgı ile Alman
taşrasının orta sınıf degerierinden
kaçmak için New York'a gelmiştir.
Lena, annesinin boş otel odasının
önünde, kısa süre sonra ölecek
olan, ciddi şekilde yaralı bir kadın
bulur. Ölen kadının oglu David'e
acil serviste rastladıgında ise,
birbirlerine ilk görüşte aşık olurlar.
New York polisi çok geçmeden
cinayet dosyasını kapatır ama David,
soruşturmayı onun adına sürdürsün
diye, şaibeli avukat Kaminski'yi
tutar. Kaminski'nin uzmanlık alanı
boşanmalar olmakla birlikte, kafasını
asıl Yahudilere karşı işlenen suçların
çözülmesine takmıştır. David ve
Lena arasındaki aşk ilişkisinden
etkilenmeyen Kaminski, dogrudan
doğruya Lena'nrn ailesine işaret
eden izleri inatla sürer. Kamiski
Lena'nın ve David'in annesi
arasındaki korkunç paralellikleri
ortaya çrkardığrnda, Lena hayatının
en zor kararlarından biriyle karşı
karşıya kalır: Karanlık sırfarı ancak
şimdi su yüzüne çıkan ailesini mi
korumalıdır, yoksa duygularını
dinleyerek David'in iki aile
arasındaki suça ışık tutmasına
yardımcı mr olmalıdır? . . .
Düzenli festival izleyicilerinin uzun
süredir favorileri arasında yer alan

aktör-yazar-yönetmen Dani
Levy'nin son filmi ZÜRAFA, hem
siyasi bir gerilim filmi, hem de
hayatlarının yekdiğerininkine ne
kadar bağlı olduğunun farkında
olmaksızın New York'ta karşılaşan
iki insan arasındaki aşkın öyküsü.
Film ayrıca Almanya'da
yükselmekte olan neo-Nazizm'e de
dikkat çekiyor. Daha önce pek çok
kez Levy ile birlikte çalışan ve
"Aimee & Jaguar"daki rolüyle 1 999
Berlin Film Festivali'nde En Iyi
Kadın Oyuncu dalında Gümüş
Ayı'nın sahibi olan, güzel ve
yetenekli Maria Schrader hem Lena
Katz'ı oynuyor, hem de yönetmenle
birlikte senaryoyu yazmış.
"ZÜRAFA, suç işleyenler ile
kurbanlar üzerine, ve kurbanların
bile suç işlemeye karşı bagışık
olmayabileceginin fark edilmesi
üzerine bir film." - Dani Levy

ease, buc David hi res che shady
lawyer Karninski ro carey on
invescigarions on his behalf.
Kaminski's speeialry is divorces, buc
his ealling is che solving of erimes
againsc che Jewish people. Not
impressed by che love affair berween
David and Lena, he obstinately
pursues the ccaees whieh poinr
direcdy ro Lena's family. When
Karninski uncovers terrible parallels
berween Lena's and David's mother,
Lena is faced wich one of che hardese
decisions of her life: should she
procecc her family whose clark secrers
are only now coming ro the surfaee 
or should she follow her feelings and
help David shed light on the erime
berween cheir cwo families? . . .
The laresc film by Dan! Levy - a
long-time favorite of regular festival
goers, THE GIRAFFE is a politieal
ehriller and a che srory of a love affair

• David Fish, che son of a

berween rwo people who meer in

tradicional Jewish family from

New York wichout realizing how

Brooklyn, feels ar home in and yer

mueh cheir lives are aleeady

alien ro che eonvenrions of his

connected with each other. The film

parenrs. Lena Kacz, che daughcer

also draws accenrion ro the rise of

from a liberal-secular Jewish home in

neo-Nazism in Germany. Beautiful

Hameln, has eome ro New York ro

and calenred Maria Schcader, who has

escape che spirirual narrowness of her

eollabocaced with Levy on several

family home and the midelle-class

oceasions and won che Silver Bear for

values of the German provinees. Lena

Best Actress (Berlin Film Festival,

finds a seriously injured woman, who

1 999) for her role in Aimee & Jaguar

dies shordy afterwards, in from of her

plays Lena Kacz. "THE GIRAFFE is

mocher's empry hotel room. When

a film abouc the perpetrarors of

she meecs che son of che dead

erimes and vicrims and the

woman, David, at the erneegeney

realization that even the vicrims are

unic, ir is love ar first sighc. The New

not immune from becoming

York poliee soon closes che file on che

perpetrarors of a erime." - Dani Levy

Born in Basel, Swirzerland in
ı 95 7 . Ar rhe age of 1 3 , he
joined the Circus Basitisk as a
clown and acrobar. From 1 97 7
ro ı 9 7 9 he was wir h che Basel
Youth Theatre as an acror and
aurhor. He made a trip ro rhe
US in ı 979/80. He rhen joined
rhe Rore Grürze Thearre and
Logo Theatre in Berlin. In
ı 9 8 4 he became an acror and
wrirer on rhe TV series "Morel"
and played in various other TV
producrions. He wrore and was
assistant direcror on rhe TV
film "Hasre mal ne Mark".
Berween ı 98 1 and ı 985 he put
rogerher his fırst cinema
fearure, "Du Mich Auch". He
rhen mer and fell in love wirh
Maria Schrader, his lead acrress
and off-screen parrner for a
long rime. Three years later he
and his co-aurhor Schrader
made "RobbyKallePaul ". " I
Wa s o n Mars" premiered a r San
Sebastian in ı 99 1 . Afrer
"Buming Life" ( ! 983) and
"Srille Nachr 1 Silenr Nighr"
( 1 99 5 ), the director an her
favorire atress Schrader
rerurned with THE GIRAFFE
( 1 998).
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MON EIRO

TAN RI' N l N DÜGÜNÜ

A S B ODAS D E DEUS
GOD'S WEDDING

Yönetmen Director: joöo Cifar Monteira
Senaryo Screenplay:joöo Cifar Monteira
Görüntü Yön. Cinemarography: Miirio
Barroso Kurgu Ediri n g: joaquim Pinto
Oyuncular Casr:joöo Cifar Monteiro, joana
Azevedo, Rita Duriio,josi Airosa, Manuela de
Freitas,jean Douchet Yapımcı Producer:
Paulo Branco Yapım Producrion Co.:
Madrago Filmes, Av. D. Manuel /, 3 - 2890
Alcochete, PORTUGAL; Phone: 3 5 1 1 234 2 1
8 5 : Fax: 3 5 1 1 234 2 2 02; Gemini Films,
Paris, FRANCE Dünya Hakları Exporr
Agenr: Gemini Films, 73, rue Saint Denis,
75001 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 40 3 9
0 3 7 5 ; Fax: 33 1 42 33 12 13

1999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 50'

• Her şey bitmiş gibi
görünmektedir. Derken, eski, boş
ve buz gibi bir parkta iki silüet
karşılaşır: biri Deus'tur, diğeri ise
Tanrı'nın bir elçisi. Elçi,
Dolandırıcı'ya (eski dostumuz,
zavallı Joao de Deus'un geçici
sureti budur) parayla dolu bir
bavul verir. Joao servetini
sayınakla meşgulken, yakındaki
göle, dinginliği bozan ağır bir
nesne düşer. Joao ne olduğuna
bakmaya gider ve genç bir kızın
boğulmakta olduğunu görür. Onu
kurtarmak için suya atlar ve
baygın durumdaki kızı yakındaki
bir manastıra taşır. Parka geri
döndüğünde, parayla dolu çanta
hala orada onu beklemektedir. Bu
Tanrı'nın bir lütfu mudur, yoksa
tamamen onun şansı mıdır? . . .

Festival izleyicilerinin önceki
filmlerinde tanıyıp sevdiği sıradışı
Portekizi i yönetmen Joao Cesar
Monteiro, Tanrı ve din üzerine
şüpheci gözlemlerini sürdürdüğü
bu filminin senaryosunu yazıp
başrolünü de üstlenmiş.

• All seems losr. And then, in an
old, lonely and icy park two
shadow-like fıgures meer: they are
Deus and a Messenger from God .
The Messenger gives the Crook
(which is the temporary state of our

1 939 Şubat'ında Portekiz'de
Figueira da Foz kentinde dogdu.
Ruhban sınıfının hakimiyetine
karşı çıkan, Salazar aleyhtarı bir
aileye mensuptur. 1 S yaşında
egitimini sürdürmek için
Lizbon'a gitti. Meslek yaşamına
yönetmen Perdigao Queiroga'ya
asistanlık yaparak başladı. 1 963
yılında Londra Film Teknigi
Okulu'nda egitim görmek için
Ingiltere'ye gitti. Uzun metraj lı
sinema ve televizyon filmleri
çekmeye 1 965 yılında başlayan
yönetmen, aynı zamanda saygın
bir sinema eleştirmeni ve
şairdir. Tüm filmlerinde ve diger
bazı Portekiz yapımlarında aktör
olarak da görev almıştır.
Born in Figueira da Foz, Porrugal
in Februaıy 1939. He belongs to an
anti-clerical anri-Salazarist family.
Ar age 1 5, he moved ro Lisbon to
continue his srudies. He began his
career working as assisranr to
director Perdigao Queroga. I n
1 963, he wenr t o study a r rhe
London School ofFi1m
Technique. Ar once fılmmaker,
norable film criric and poer, he
began his career as a director of
full-lengrh movies (for rhe cinema
and for rhe relevision) in 1 965. Ir
rook him fıve years to complere
rhis fırsr fearure. He has also
worked as an actor in all his fılms
in orher Porreguese producrions.

old friend, the poor Joao de Deus) a
suitcase ful l of money. Having
accomplished his mission, the
Messenger leaves. White Joao is
busy counring his forrune, a heavy
object plunges inro the nearby lake,
disrurbing i ts rranquility. Joao
goes ro see what is happening and
sees a young gir! drowning. He
plunges inro the water ro save her
and carries the unconscious gir! off
ro a convenr. When he returns ro
the park, the suitcase full of money
is still there waiting for him.
Providence or sheer luck? . . .
The eccenrric Porruguese director
Joao Cesar Monreiro, whom the
festival goers are fam iliar with his
previous fılms, is also the
screenwriter and the main character
of this film, in which he conrinues
his cynical observations abour God
and religion.

Filmleri
Filmography

1 970 Quem espera por sapalos de
defımlo morre descalço
Ölülerin Ayakkabılarını
Bekleyenler Ayakları Çıplak
Ölür (shorr kısa film)
1 972 Fragmeıılos de mn filme
esmalo Bir Filmden Parçalar
1 975 Quefıu-ei eu com esla espada?
Bu Kılıçla Ne Yapacaksın?
1 977 Vereda.s Patikalar
1 978 O amor das Iris romiis
Üç Meyvanın Öyküsü
(TV shorr kısa TV filmi)
Os dois soldados Iki Asker
(TV shorr kısa TV filmi)
O rico e o pobre
Zengin ve Yoksul
(TV shorr kısa TV filmi)
1 9 8 1 Silveslre
1 986 A flor do mar
Denizin Üstünden
1 989 Recordaçiies da casa amarela
Sarı Evden Anılar
1 992 O ıiltimo mergulbo Son Dalı�
1 995 A comedia de Deus
Bir Tanrı Komedisi
1 997 Le bassitı dej.W.
John Wayne'in Kıvırması
1 998 As Bodas de Dem
Tanrı'nın Dü�ünü
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HlRVATlSTAN REPUBLIC OF CROATIA

ZRINKO OGRESTA

KlZi l TOZ

1 956'da Hırvatistan'da
Zagreb'de do�du. Ocak 1 982'de
Zagreb'deki Drama Sanatları
- ---ı Akademisi'nin
CRVENA
PRA€"-o1 NA
.),
Sinema ve
1-S
T
_
_
_
U
-D
-- ------RE D
Televizyon Yönetmenli�i
bölümünden mezun oldu.
Ülkesinde ve yurtdışında ödüller
Yönetmen Director: Zrinko Ogrma
kazanan bir dizi kısa metrajlı film
Senaryo Screenplay: Goran Tribıaon &
ve televizyon filmi çekti. 'The
Zrinko Ogresta Görüntü Yön.
Forbidden Toy 1 Yasak
Cinemarography: Davorin Gee/ Kurgu
Oyuncak" adlı kısa metraj lı filmi
Ed iting: josip Podvorac Müzik Music: even
1 988'de Madrid Uluslararası Film
Frang<I' Oyun c u lar Casr:josip Kucan,
Festivali'nde Büyük Ödül, Ulusal
Marko Matanovic, lvo Gregurevic Yapımcı
Film Festivali'nde Altın Madalya
Producer: Ivan Maloca Yapım Producrion
ve daha pek çok ödül kazandı.
Co.: lnterfilm, Nova Ves 45, 10000 Zagreb,
1 99 1 'de çekti�i ilk uzun metrajlı
REPUBLIC OF CROATIA; Phone: 385 1 46
filmi "Shatters 1 Kepenkler",
67 022; Fax: 385 1 46 66 596; Hrvatska
Avrupa Film Ödülü "Felix" için
Televizija, Zagreb, REPUBLIC OF
1 99 1 'de yılın en iyi beş genç
CROATIA Dünya Hakları Exporr
Avrupa filmi arasına seçildi ve
Agem: lnterfilm, Nova Ves 45, 10000
Hırvatistan'in ilk film festivali
Zagreb, REPUBLIC OF CROATIA; Phont:
olan Hırvatistan Film
385 1 46 67 022; Fax: 385 1 46 66 596
Günleri'nde yılın en iyi filmi
ödülünü kazandı. Ikinci uzun
metrajlı filmi "The Washed Out
1 Silinip Süpürülmüş" ( 1 995)
1 996 yılında en saygın televizyon
ö.düllerinden biri olan ltalya
1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105'
Odülü'nü almış ve aynı yıl
1 996'nın en iyi Orta Avrupa filmi
olarak Budapeşte Ödülü'nü
kazanmıştır. Aynı film 1 995
• In 1 990, during the agony of
• 1 990 yılında, eski Yugoslavya
Hırvatistan Pula Film
ex-Yugoslavia, 27 -year-old Crni, a
can çekişirken, Zagreb'in kenar
Festivali'nde yılın en iyi filmi
boxer of a suburban Zagreb boxing
mahallelerinden birindeki bir spor
olarak Altın Arena ödülünü
kazanrnı§tır. Bu film ayrıca 68.
club, runs away from che Yugoslav
klubünde boksörlük yapan 27
Oscar Odülleri'nde Hırvatistan'ı
yaşındaki Crni, annesinin öldügünü
Army, bitter as he had not been
temsil etmiştir. 1 990 yılından bu
bildiren telgrafın kendisine
given the eelegearn abouc his
yana Zagreb'deki Drama
Sanatları Akademisi'nde film ve
verilmemesine içerleyerek
mother's death. He comes back ro
televizyon yönetmenli�i dersleri
his home rown just in time ro see
Yugoslav Ordusu'ndan kaçar.
vermektedir. KlZlL TOZ ( 1 999)
the wedding of his former
Kasabasına döndügünde eski kız
üçüncü uzun metrajlı filmidir.
arkadaşı Lidija ile kasaba barının
sahibi ve "yörenin patronu" olan
Boss'un dügününün yapılmakta
oldugunu görür. Araba tamircisi
arkadaşı Skrga'yla birlikte, Boss'un
da aynı işin içinde oldugundan
habersiz, sigara kaçakçılıgına başlar.
Crni'nin bir polis memuru olan
antrenörü Kirby, onu askeri
inzibatlardan korumaktadır; ikisinin
arasında garip ama özel bir ilişki
kurulmuştur. Kirby onu yeniden
boksa dönmeye ikna etmeye çalışır.
Kocasının şiddetine dayanamayan
Lidija evden kaçar. Crni'nin evinde,
yürek buran bir biçimde öldürülür.
Cinayetin tek görgü tanıgı Crni'ye
tapan, Skrga'nın 1 6 yaşındaki çıragı
Zrik'tir ve bu olay onun gözünden
yansıtılır. Crni cinayetle suçlanır ve
savaş çıktıgı sırada hapse atılır.
Artık bu öykünün kahramanları
kimi yeni roller üstleneceklerdir . . .

gi rlfriend Lidija ro Boss, the "local
baron" and the owner of the local
caffe-bar. Together with his
friend Skrga, a car mechanic, Crni

gets involved in cigarette
smuggling, not knowing that Boss
is i neo the same business. Crni's
coach K.itby is a local peliceman
who ptocects him from the MPs
and wich whom he has a strange
but special relationship. Kirby
talks him i neo craining again.
Faced w ith the brutality of her
husband, Lidija runs away. In
Crni's house, in a sickening
sicuation, she gecs killed. The only
eyewirness ro the mutder is Zrik,
Skrga's 1 6-year-old apprencice who
idolizes Crni, and through whose
eyes evencs are seen. Crni is accused
of murder and ends up in prison
when war breaks out. In the days
that come, the heroes of this srory
take on some new roles . . .

"Bir eser sahibi için, bir film kadar
onu yansıtan başka herhangi bir
sanat dalı yoktur. Film,
yönetmeninin mükemmel bir
spekülatif imgesidir. KlZil TOZ'un
yansıması imgemi bozmadıgı için
mutluyum. Daha fazlasını isteyebilir
miydim?" - Zrinko Ogresta

"There is no form of art that speaks
for i ts author as much as fılm. A
film is the perfect speculative
image of i ts auchor. I am happy
because the mirror of RED DUST
has not disrorted my image. Could
I ask for more)" - Zrinko Ogresta

Born in 1 956 in Zagreb, Croaria.
He graduared in January 1 982 ar
The Academy ofDrama Ares in
Zagreb, deparcınem of Film and
TV Direcrion. He made a series of
shorr features and TV movies,
ofren awarded ar home and
abroad. His shorr fearure film
"The Forbidden Toy" won rhe
Grand Prix ar the Madrid
Imernational Film Festival in
1 988, Golden Medal at rhe
National Film Festival, and
orhers. "Shatrers" ( 1 99 1), his firsr
fuli-length feature film was
selecred among the five best
young European films of rhe year
in the 1 991 comesr for the
European Film Award "Felix". Ar
The Days ofCroatian Cinema, the
firsr Croatian Film Festival,
"Shatrers"' won rhe Firsr Prize for
the best film of the year. His
second fuli-lengrh fearure film,
"The Washed Out" ( 1 995), won
the Prix Iralia ( 1 996), one of the
world most respected TV awards,
and Prix Budapesr "96 for rhe best
Cemral European film of the year
1 996. Ar rhe Croatian Film
Festival Pula "95, "The Washed
Our" won rhe Golden Arena for
the best film of the year. The film
was also rhe Croarian
represemative for rhe 68th Annual
Academy Awards. Since 1 990 he
has been leeturing on Film and
TV direcrion ar The Academy of
Drama Ares in Zagreb. RED
DUST ( 1 999) is his third full
lengrh fearure film.
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ABD U S A

KIMBERLY PEIRCE

E RKEKLER AG LAMAZ

1 967'de Pennsylvania'nın
Harrisburg kentinde doğdu.
New York'taki Columbia
Üniversitesi'nde Ingiliz ve
Japon edebiyatı öğrenimi
gördü. Brandon Teenia'nın
yaşamı üzerine kurulu bir film
senaryosu olan bitirme tezi,
Columbia Üniversitesi
tarafından Prenses Grace
ödülü için yarışmak üzere
seçildi. "Kansai Time Out",
"Grey City Journal" ve
Chicago'daki "Screen
Magazine"e film eleştirileri
yazdı. Iki yıl süreyle Japonya'nın
Kobe kentinde kaldı ve
Chicago Sanat Festivali'nde
sergilenen fotoğraflar çekti. lik
kısa filmi 1 993yılında yaptığı
"The Last Good Breath 1 Son
Iyi Nefes"ti. Shawn Atkins'in
çektiği deneysel canlandırma
filmi "Anastasia and the Queen
of Hearts"ın kurgusunu da
yaptı ve Cheryl Dunye'nin kısa
filmi "Greetings from Africa"da
kurgu asistanı olarak çalıştı.
ERKEKLER AGLAMAZ
yönettiği ilk konulu uzun
metrajlı fılmdir.

BOYS DON'T CRY

Yönetmen Direc<or: Kimberly Peirre
Senaryo Screenplay: Kimberly Peirre & A ııdy
Bililllill Görüntü Yön. Cinemarogcaphy:
jim Denau/ı Kurgu Ediring: Let Perry & Tracy
Granger Müzik Music: Nathan Larsen
Oyuncular Casr: H ilary Swank, Ch/ıJif
Sevigny, Peter Sarsgaard, Brendan Sexton lll,
Alison Folland, Alicia Goramon, Mali McGrath
Yapımcılar Pcoducecs:jeffrey Sharp,}ohn
Hart, Eva Kolodner & Christine Vachon Yapı m
Production Co.: Killer Filım, 380 Lafayette
Street, Suite 302, New York, NY 10003, USA;
Phone: J 212 473 39 50; Fax: J 2/2 473 61
52; Hart-Sharp Entertaimnent, USA Dünya
Hakları Export Agem: Fox Searı:hlight
Pictures, 10201 \V<ıt Pico Boulevard, Lo1
Angel<ı, CA 90035, USA; Phone: 1 3 1 0 369 44
02; Fax: 1 3 1 0 369 23 59 Kaynak ource:
(jzlill Film T.A.Ş., Sakrzağaa Cad. No:2 J
Beyoğlu, İstanbul, TURKEY; Phone: 90 2/2
293 70 70; Fax: 244 28 5 1
1999 1 35 11111.1 1 Renkli Color 1 J 14'

• Brandon Teena, Nebraska'nın

Falls City kentine yeni gelmiş,
umut veren bir geleceği olan ve bu
küçük kırsal topluluğu büyüleyen
bir gençtir. Eğlenceden hoşlanan
cazip Brandon'a herkes hoş bir
flört, cömert ve sadık bir arkadaş
gözüyle bakar. Oysa o aslında
olanaklarının ötesine geçmiş bir
hayalci, bir palavracıdır. Brandon'ın,
çoğu kadın olan arkadaşları onun
arzularının yoğunluğunun farkında
oldukları halde, içlerinden hemen
hemen hiçbiri onun kimliğinin ne
ölçüde kendi icadı olduğunu fark
etmez. Brandon'ın vahşice
öldürülmesi, onun yetişmesine
ilişkin olarak, daha önce kasabalı
komşuları için meçhul olan
ayrıntıları ortaya çıkarır. Bir kız
olarak doğan Brandon kısa süre
öncesine kadar da genç bir kadın
olarak yaşamıştır. Brandon'ın kendi
kendini keşfetmesinin ve vakitsiz
bir cinayete kurban gitmesinin
destanı, korkutucu olduğu kadar
da büyüleyicidir . . .

psikolojik bir soruşturma olmak
yerine, doğrudan doğruya
durumun içinde yatan dramı
hedefliyor ve izleyicilerin şu
soruları sormasın ı sağlıyor: Bu
yalanı daha ne kadar sürdürebilir?
Kime güvenebilir, kime
güvenemez? Neler yolunda
gitmeyebilir? Bu kaba saba insanlar
gerçeği öğrenince ne yapacaklar?
"Brandon'ın öyküsü beni
şaşırtmıştı. Bir kız, küçük bir
kasabada, çok az parayla ve
önünde, varsa eğer, çok az rol
modeliyle, yaşamaktaydı. Kendisini
istediği insana dönüştürme
arzusunu, gerçek benliği için
sevilme ihtiyacını, ve Amerika'nın
orta bölgesinin yalın ve yavan fonu
önünde hayalini
gerçekleştirmesinin gerektirdiği
cüreti son derece heyecan verici
buldum. Erkeklerin kendilerini
tanımlama mücadelesi verdikleri
bir dönemde, Brandon'ın yaptığı
neredeyse inanılmaz bir şeydi." 
Kimberly Peirce

uncovers details about Brandon's
growing up previously unknown ro
his smail town neighbors. Born a
gir!, Brandon had, uncil recently,
lived as a young woman. The
odyssey of Brandon's self-i nvencion
and untimely murder is as
enchanting as it horrifying . . .
BOYS DON'T CR Y is based on a
fascinating and heartwrenching true
srory about the sexually ambiguous
life of a young Nebraskan, and rells
the tale in a pretty straightforward
way. This film, however, is by no
means conventional. The music, the
use of lig ht and the camera
movements mark it as an American
independent film, but the main
attracrion of this movie is i ts
apparently accurate realism. Not a
searching character study or a
psychological inquiry into the
nature of rranssexuality, instead the
film goes srraight for the i nherent
drama of the situation. How long
can he pul! it off? Who can or can't
be trusted? What can go wrong?

ERKEKLER AGLAMAZ, genç bir
Nebraskalının iki yönlü cinsel
yaşamı üzerine kurulu, büyüleyici
ve yürek burkucu bir gerçek öykü.
Film anlatacaklarını dolambaçsız bir
şekilde ifade ediyor. Ne var ki bu
film hiç de alışılagelmiş tarzda bir
film değil. Müzik, ışık kullanımı ve
kamera hareketleri onun bir
Amerikan bağımsız yapımı
olduğuna işaret ediyor, ama asıl en
çekici yanı, besbelli doğru olan
gerçekçiliği. Film, içe işleyen bir
karakter araştırması ya da
transseksüelliğin yapısına yönelik

• In Falls City, Nebraska,

What will those brutes do when

Brandon Teena is a newcomer with

they find out) "I was amazed by

a future who has the smail rural

Brandon's srory: here was a gir!

community enchanced. Attractive

living in a smail rown, with li etle

and fun-loving, Brandon is

money and few , if any, role models.

universally considered a charming

I found her desire ro make herself

dare and a generous and loyal

inco the person she wanced ro be,

friend. In fact, he's a dreamer living

her need ro be loved for her true self

beyond his means, and a teller of

and the audacity it cook ro make the

tali tales. Although Brandon's

dream come true against the stark

friends, mostly women, are aware

landscape of the American heartland

of the incensity of his desi res,

complerely compelling. At a time

almost no one recognizes the extent

when men are struggling ro define

ro which Brandon's identity is his

themselves, what Brandon did is

own invencion. His brutal slaying

quite incredible." - Kimberly Peirce

Born in 1 967 in Harrisburg,
Pennsylvania. She snıdied
English and Japanese literarure
at Columbia University in New
York. Her dissertation, rhe
screenplay for a film based on
the life of B randon Teenia, was
selected by Columbia University
ro compete for rhe Princess
Grace award. She has wrirren
film reviews for "Kansai Time
Our", "Grey Ciry Journal" and
"Screen Magazine" of Chicago.
She lived in Kobe, ]apan, for
rwo years and cook a number of
phorographs rhar were exhibired
ar the Chicago Fesrival for rhe
Acts. She directed her firsr shorr,
"The Lasr Good Brearh", in
1 993. She aJso edited the
experimental animared film
"Anasrasia and the Queen of
Hearrs" by Shawn Arkins, and
was ediring assisranr for the
shorr "Greerings from Africa" by
Cheryl Dunye. BOYS DON'T
CR Y is her firsr full-lengrh film
as direcror.
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JOHN SAYLES

BOŞLU K

28 Eylül l 950'de, Schenectady,
New Yerk'ta doğdu. Willams
College'da psikoloji eğitimi
gördü, aynı zamanda okul
oyunlarında ve yaz
temsillerinde yer aldı. Mezun
olduktan sonra, öykü yazarı
olarak kariyer yapmaya karar
verdi. Geçimini hastane
hademesi, günlük işçi ve et
paketleyici olarak sağlayıp,
yazmaya koyuldu. Dergilere
öyküler gönderdi ve sonuçta
iki romanı basıldı. 1 970'1erin
ortalarında Roger Corman'ın
ikinci sınıf filmlerinin yazar
ekibine katıldı. Bu azgelişmiş
sinemacılık deneyimiyle
donanmış halde, 1 978'de ilk
filmi "Return of the Secaucus
Seven 1 Yedi Arkadaşın
Dönüşü"nü dört haftada çekti.
40,000 dolarlık bir bütçeyle
çekilen bu film
eleştirmenlerden övgü aldı.
Kişisel ve siyasi ilişkiler üzerine
zengin, nüanslı araştırmalar
içeren daha sonraki filmleriyle,
Amerika'nın önde gelen ve en
çok saygı gören bağımsız
sinemacıları arasına girdi.

LIMB O

Yönetmen Director:john Sayleı Senaryo
Screenplay: john Sayleı Görüntü Yön.
Cinemarography: Haske/1 Wexler Kurgu
Ed iting: john Stlyleı Müzik M usic : Mason
Daring Oyuncular Cast: Mary Elizabeth

iiiiiiii�-�:!!!�5:�----�-�

Mastrantonio, David Strathairn, VaneJJa
Martinez, Kris Kristofferson, Casey Siemaszko
Yapımcı Producer: Maggie Renzi Yapı m
Production Co.: Columbia TriStar Film
Distributors lmernational, 10202 Weıt
\'(/ashington B/vd., Cu/ver City, CA 902323 1 95, USA; Phone: 1 3 1 0 244 40 00; Fax: 1
3 1 O 244 18 75 Dünya Hakları Export
Agent: Columbia TriStar Film Distributors
International, 10202 Weıt \'(lashington B/vd.,
Tristar 2 l l B, Cu/ver City, CA 90232, USA;
Phone: 1 3 1 0 244 53 34; Fax: 1 3 1 0 244 1 8
75; Kaynak Source: Warner Bros, ToPfu Cad.
Uygun /1 Merkezi, No: 2/6, 80090 Taksim,
IJtanbul, TURKEY; Phone: 90 212 237 20 00;
Fax: 90 212 237 26 00
1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 127'

• Yaşamın doğanın amansız

kanuniarına bağlı yaşandığı ıssızlık
diyarı Alaska, olanaklarla ve i kinci
şanslarla doludur. Yıllar önce
denizde geçirdiği bir kazanın
etkilerini üzerinden atamayan eski
balıkçı Joe Gastineau, şimdi
Alaska'nın Juneau şehrinde - hiçbir
yere gitmeyen yolları bulunan tek
eyalet başkentinde - bulduğu her
işi yapmaktadır. Yirmi beş yıldır
renksiz bir rutinde sıkışıp kalmış
olan yaşamına, bar şovlarına ve
düğünlere çıkarak zar zor
geçimini sağlayan salon şarkıcısı
Donna de Angelo girer. Bu kadının
yaşamı, düştüğünde kendini
topadayabilmek ve ayağını bastığı
yerden mutlu olmak üzerine
kuruludur; ancak bu, yeniyetme
kızı Noelle'in sahip olmadığı bir
yetenektir. Joe ve Donna arasında
ilk görüşte bir kıvılcım çakar. Bu
yaralanmış ruhlar yavaş yavaş
birbirlerine yakınlaşır ve aradıkları
şeylerin bazılarını birbirlerinde
bulurlar. Joe'nun işe yaramaz
üvey kardeşi Bobby, onu denizde
yapılacak tuhaf bir toplantıya
çağırdığında, epeyce tereddüt
ettikten sonra Joe teklifi kabul
eder. Donna ve Noelle de onunla
birlikte yola çıkarlar. Ama Bobby
öykünün tamamını anlatmamıştır:
peşinde iki katil vardır . . .
Yetenekli yazar/yönetmen John
Sayles bir kez daha seyircisini (bu
defa hem psikolojik, hem de
coğrafi açıdan) hiç gitmemiş
olabilecekleri bir yere götürüyor:
öyle ki bu küçük sahil kasabasından
çıkan bütün yollar ıssızlığın içinde

sona eriyor. Bu durum, yaşamları
bir tür boşlukta olan karakterler
için de bir metafor oluşturuyor
ve öykü onları bir hayatta kalma
savaşına sürüklüyor: BOŞLUK
yaşamları ne burada ne de orada
olan, ikisinin arasında sıkışıp kalan
insanlar üzerine bir film. Bu aynı
zamanda, filmin her zaman
beklentilerimize uymayan, ve
Alaska gibi vahşi bir yerin kendi
haşin gerçekliğini dayatabileceğin i
gösteren, ilginç öykü yapısına
açıklık getirmede de yardımcı
oluyor. Gerçek mekanlarda,
ödüllü görüntü yönetmeni
Haskell Wexler'in kamerasıyla
çekilen BOŞLUK, bir aile
komedisi olarak başlayıp seyirciyi
yolundan şaşmaz bir şekilde,
karanlığın kalbine götürüyor.
"Beni asıl ilgilendiren, insanlar
üzerine filmler çekmek . . . sinema
sanatıyla ilgilenmiyorum." John Sayles

she lands - a gift that her teenage
daughter, Noelle, does not share. An
instanc attraction arises between
Joe and Donna. Gradually these
damaged souls draw closer and fınd
some of what they' re looking for.
When Bobby, Joe' s ne' er-do-well
half-brother, asks him ro come ro a
strange meeting at sea, Joe accepts
after much hesitation. Donna and
Noelle go with him. But Bobby
hasn't rold the whole srory: two
kilters are after him . . .
The brillianc writer/direcror John
Sayles once again takes his audience
to a place they may never have been
before (this time both
psychologically and geographically)
- every h ighway out of this s mali
coastal village ends in the
wilderness. That serves as a
metaphor for the characters whose
lives are all in a ki nd of limbo, as
the story weaves them inco a

Born on 28 Seprember 1 950 in
Schenectady, New York. He
wenr on ro srudy psychology at
Williams College where he alsa
appeared in school plays and
summer srock. Fallawing his
graduarion, he decided ro
embark on a career as a ficrion
wrirer. Supporring himself wirh
jobs as an orderly, day laborer,
and mear packer, he began ro
wrire, submirring stories ro
magazines and evenrually
publishing rwo novels. He
joined Roger Corman's srable of
B-movie wrirers in the mid1 970s. Armed wirh rhis
rudimentary filmmaking
experience, he direcred his firsr
film, "Return of the Secaucus
Seven", in four weeks in 1 978.
Shor for a reporred $40,000, rhe
film garnered crirical praise. His
fallawing films - rich, nuanced
explorarions of personal and
palirical relarionships, made him
one of America's pre-eminenr
and besr-respecred i ndependent
filmmakers.

struggle of survival : LIMBO is a

Filmleri

film about people whose lives are

Film ography

depends on the raw law of narure,

ne i ther here n or there, but st uc k

Alaska is rich with possibilities and

in-between. lt also helps explain

second chances. Joe Gastineau, an

the movie's surprising story

ex-fısherman traumatized by an

strucrure, which doesn'r obediendy

1 980 The Return of the Secaucm
Seve1ı
Yedi Arkadaş ın Dönüşü
1 983 Lianna Baby, lt's You
Bebe�im Sensin
I 984 B rother from Another Planet
Bir Başka Gezegenden
Gelen Birader
I 987 Mate·wa11
I 988 Eight Men Out
Sekiz Kişi Dışarıya
I 99 I City of Hope Umut Kenti
1 992 Passimı Fish Tutku Balıgı
1 994 The Seeret of Roan l11ish
Roan lnish'in Sırrı
1 996 Lom Star Yalnız Yıldız
1 997 Mm with Gmıs
Silahlı Adamlar
1 999 Limbo Boşluk

• Land of w i ldemess where life

accidenc at sea years before, now

follow our expecrarions, bur reflects

lives as a handyman in Juneau,

the way a wilderness like Alaska

A laska - the only state capital with

can impose its own abrupt reality.

roads that lead nowhere. Inco his

Shot on location by award-winning

life which has been stuck in neutral

cinematographer Haskell Wexler,

for about 25 years comes lounge

LIMBO seans as a domesric

singer Donna de Angelo, who

comedy, and rhen leads che

barely gets by rouring in bar shows

audience unswervingly inco che

and wedding receptions. Her life has

heart of darkness. "My main

been built around being able ro pick

incerest is making fı lms about

herself up when she falls and

people . . . I' m not inceresred in

learning ro be comforcable wherever

cinemaric art." - John Sayles
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DAN IEL SCHMID

BERESiNA YA DA i SVi Ç RE'N i N SON G Ü N LERi

1 94 1 yılında lsviçre'nin Flims
kentinde do�du. Çocukluk ve
gençlik yıllarını Graubünden'de
geçirdi. 1 962-6,8 arasında
Ozgür Berlin Universitesi'nde
Tarih ve Reklam-lletişim
e�itimi gördü. 1 966-69
arasında Berlin'de Alman
Sinema-TV Akademisi'ne
devam etti. lik filmini 1 970'de
gerçekleştirdi. Ça�daş !sviçre
sinemasının önemli
yönetmenlerinden biri olan
sanatçı için Japonya, Latin
Amerika, Rusya, ABD ile çeşitli
Avrupa ülkelerinde filmlerinin
toplu gösterileri düzenlendi.
Film çalışmalarının yanısıra,
Cenevre'deki Büyük Tiyatro'da
ve Zürih Opera Evi'nde çeşitli
operalar yönetmiştir.

BERESINA ODER DIE LETZTEN TAGE DER SCHWEIZ
BERESINA OR THE L A ST DA YS OF SWITZERLAND
Yönetmen Director: Daniel Schmid
Senaryo Screenplay: Martin Suter
Görüntü Yön. Cinem atograpby: Renato
Berta Kurgu Edi ring: Daniela Roderer
Müzik Music: Karl Hiinggi Oyuncular
Casr: Elena Panova, Martin Benrath,
Geraldine Chap/in, U/rich Noethen, Ivan
Darvaı, Marina Confalone, Stefan Kurt
Yapımcı Producer: Mareel Hoehn Yapım
Pcoducrion Co.: T&C Film, Seeıtraııe 41 a,
CH-8002 Zurich, SWITZERLAND; Phone:
4 1 1 202 3622; Fax: 4 1 1 202 3005
Dünya Hakları Expocr Agem: T&C
Film, Seesırane 4 1a, CH-8002 Zurich,
S\'(1/TZERLAND; Phone: 4 1 1 202 3622;
Fax: 41 I 202 3005

1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 108'

• Genç ve güzel bir Rus tele-kız

olan lrina, Alpler'de masal
diyariarından farksız bir ülkeye gelir
ve tam anlamıyla buranın büyüsüne
kapılır. lrina, üçkağıtçı avukat Alfred
Waldvogel ve arkadaşı Charlotte
De'nün sayesinde iş dünyası,
siyaset, ordu ve medyanın seçkin
kişilerinden müşteriler edinmeyi
başarır. Onlar da çok geçmeden
lrina'nın evlilik dışı ilişkilerindeki
ağzı sıkılığını takdir etmeyi
öğrenirler. Genç kadının bu küçük
cennetteki hayranlar topluluğu
gittikçe artarken, uzaklardaki
Rusya'da, Elektrostal'de, lrina'nın
aile klanı, onun toplumsal
tırmanışını merakla izlemektedir.
Ülkeye hizmetleri sayesinde lsviçre
yurttaşiiğı başvurusunun kabul
edileceğinden emin olan lrina ise,
önce muhbirlik yapmayı kabul
etmelidir. Bu noktadan itibaren
genç kadın bir yandan şantajın
törelerini ve keyfini öğrenirken, bir
yandan da kendini gittikçe
anlaşılmaz hale gelen çıkar
çatışmaianna daha fazla kapılmış
bulur. Çok geçmeden de, karlı
doruklar ile temiz havanın, böyle
bir masal dünyası rnekanına hiç
yakışmayacak karanlık bir entrika,
kendini beğenmişlik ve bayağı
kurnazlık labirentini gizlediğinin
farkına varır. Ülkeden ihraç
edilmekle tehdit edilen lrina böyle
bir kastı olmadığı halde, Beresina
Planı adlı bir askeri darbeyi, yıllarca
önce çoktan unutulmuş bir
milliyetçi grup tarafından planlanmış
örgütlü bir ayaklanmayı başlatır. . .

Daniel Schmid bundan önce, ne bu
kadar açıkça siyasi bir film, ne de
siyasi olarak bu kadar eğlenceli bir
film yapmıştı. Yönetmen, bu kara
komedide her şeyden önce ulusal
egoizmi, dar görüştü lsviçre milliyet
kavramını, yabancıtarla ilişkilerindeki
tecritçi dürtünün saçmalığını ortaya
koyuyor. "Bütün bunları başlatan
malzemenin temeli, "lsviçre'de bir
askeri darbe olsa nasıl olurdu?"
sorusuydu. Komünist sızma
yönünden herhangi bir ciddi çabayı
safdışı etmeyi planlamış milliyetçi
grupların ülkede sahiden var olup
olmayışının konuyla hiç ilgisi yok.
Çünkü biz daima olguların kurmaca
olandan daha tuhaf olduğunu
varsaydı k . . . Yola çıkış noktamızı
sağlayan tek şey, bütün töreleriyle
birlikte bu ülke konusundaki
bilgimizdi." - Daniel Schmid

gramed in recognirion of her services
ro the narion, Irina fırsr has ro agree
ro rurn informer. From this poim on,
che young woman fınds herself
increasingly caughr up in obscure
conflicrs of inceres c, while being
iniciared in the rires and delighrs of
blackmaiL She soon realizes rhar che
snowy surnmirs and pure air hide from

Bom in 1 94 1 , in Flims,
Switzerland. He spent his
childhood and yourh in
Graubünden. I n 1 962-68 he
studied History and Publicity &
Communications in Berlin Free
University. Meanwhile, he also
followed courses in Berlin Film
& TV Academy between 1 96669. He ditected his firsr featute
in 1 970. He is one of the
important modem Swiss
fılmmakers. Retrospectives of
his fı lms have been presenred in
]apan, Latin America, Russia,
USA and several European
counrries. In addition to film, he
has also ditecred several operas
at Geneva's Grand Thearre and
the Zurich Opera House.

the world a clark labyrinrh of ploning,
vaniry and low cunning unfır for such
a fu.iry rale sening. Threarened wirh
expulsion, Irina inadvenemly sers off
a coup d'erar, che Beresina Plan - an
organized uprising planned many
years earlier by a long-since forgonen
parriotic group . . .
Daniel Schmid has never before made
such an openly potirical film and one
which is so polirically amusing.
Above all the direcror reveals in this
black comedy che national egorism,

• Irina, a beauriful young Russian

che narrow-minded Swiss concepr of

call-girl, arrives in a fairy-rale land in

narionaliry, the absurdiry of the

the Alps, and falls complerely under

isolationise impulse when dealing

irs spell. Thanks ro a shysrer lawyer,

wirh foreigners. "The basis for the

Alfred Waldvogel, and his friend

marerial which srarred ir all off was ro

Charlotte De, Irina builds up a

quesrion whar ir would be like if ever

clienrele which includes che eli re in

a coup d'erar were ro rake place in

business, politics, che milirary and the

Swirzerland. The facr that parrioric

media. The clienrs soon learn ro

groups really had exisred who had

appreciare the young woman's

planned ro ovenhrow any serious

discrerion with regard ro rheir exera

arrempr ar communisr infılrrarion

mari ral affairs. Meanwhile in

had no bearing on the matter

Elekrrosral, in disranr Russia, Irina's

wharsoever, since we have always

family dan keenly follows her social

assumed that facr is srranger rhan

elim b, as with each passing day her

fıcrion . . . Ir was merely the

corerie of admirers in this lirde

knowledge of this !and wirh all i ts

paradise swells. Assured rhar her wish

riruals that provided che poinr of

ro become a Swiss cirizen will be

deparrure." - Daniel Schmid

Filmleri
Filmography
1 970 Thut al/es im Finslertı,
eurem Herrn das Licht zu.
ersparen
Onu Karanlıktan Kurtarmak
Için, Karanlıkta Her Şeyi Yap
1 972 Heute Nacht oder ·nie
Bu Gece veya Asla
1 974 La Paloma Güvercin
1 977 Violatıla
1 9 8 1 Notre Dame de la Croisette
1 982 Hicate
1 984 ll Bacio di Tosca
Tosca'nın Öpücügü
1 987 }etıalsch
1 990 The Amaleurs Amatörler
1 992 Hors Saiıon Ölü Mevsim
1 995 The Writtm Face Yazılı Yüz
1 999 Beresina oder die Letztetı
Tage der Schweiz
Beresina ya da
lsviçre'nin Son Günleri
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STEVEN SODERBERGH

D E N iZCi

14 Ocak 1 963'te Georgia'da
do�du. Baton Rouge,
Louisiana'da büyüdü. Liseden
mezun olur olmaz,
Hollywood'un yolunu tuttu. Bir
süre kurgucu olarak serbest
çalıştıktan sonra, evine dönüp
kısa film yapmaya ve senaryo
yazmaya devam etti. Rock
grubu Yes üzerine çekti�i
belgesel sayesinde, grubun bir
konserinin tam uzunlukta
filmini yapma görevini aldı.
"90 1 2 Live", 1 986'da
Grammy'ye aday oldu. Üç sene
sonraki filmi "sex, lies and
videotape" ise, Cannes'da Altın
Palmiye aldı ve dünya çapında
etki yarattı. O zamandan beri
çekti�i. insanlar arasındaki
ilişkilere ve teknolojinin birey
üzerindeki etkisine karşı
tutkuyla dolu fılmlerle,
dünyanın en yetenekli ve
de�işken sinemacılarından biri
oldu�unu kanıtladı.

THE LIMEY
Yönetmen Direccor: Steven Soderbergh
Senaryo Screenplay: Lem Dobbs Görüntü
Yön. Cinemacography: Ed Lachman Kurgu
Editing: Sarah Flack Müzik Music: C/if!
Martinez Oyuncular Cast: Terence Stamp,
Peter Fonda, Le!ley Ann Warren, Lais Guzman,
Barry Newman,}oe Dallesandro, Nicley Katt,
Amelia Heinle, Mellisa George Yapımcılar
Producers:john Hardy & Scott Kramer
Yapı m Producrion Co.: AficionatbJ
Productiom/Artisan Entertain111ent, 2700
Colorado Boulevard, 2ndfloor, Santa Monica,
CA 90404, USA; Phone: 1 3 1 0 255 38 3 7;
Fax: 1 3 1 0 255 39 70 Dünya Hakları
Export Agem: Summit Entertain111ent, 1630
tewart Strret, Sttite 120 Santa Monica, CA
90404, USA; Phone: 1 3 1 O 309 84 00; Fax: 1
3 1 0 828 41 32 Kaynak Source: Umut Sanal
Fii111Cilik, Akaryalt Sok., No: 18, 4. Levent,
80650 İstanbul, TURKEY; Phone: 90 212 325
88 88; Fax: 90 212 278 32 82
1999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'

• Ingiliz Wilson, dokuz sene hapis

yattıktan sonra özgürlüğe kavuşmuş
profesyonel bir suçludur. Kızı
Jenny'nin Los Angeles'ta şüpheli
şartlarda öldüğünü öğrenmiştir;
neler olup bittiğini ve sorumlunun
kim olduğunu öğrenmek amacıyla
hayatında ilk kez Amerika'ya gider.
Ed adındaki eski bir dolandırıcının
yardımıyla, Jenny'nin Yalentine
adında, geçmişi karanlık ve genç
kadınlara düşkün orta yaşlı bir plak
yapımcısıyla ilişkisi olduğunu öğrenir.
Gerçeği öğrenmek ve Yalentine'e
ulaşmak umudunda olan Wilson, Los
Angeles'ın en berbat suçlularından
bazılarıyla savaşmak zorunda kalır.
Yolda ayrıca Jenny'nin eskiden
tanıdığı, yaşlıca bir aktris olan
Elaine'le de karşılaşır; Elaine,
Wilson'a kızı hayattayken onun için
ne kadar az şey yaptığını hatırlatır . . .
Eklektik Amerikalı yönetmen Seven
Soderbergh, yeni bir gerilim filmiyle
karşımızda. Yönetmen bu kez iki
erkek üzerinde odaklanıyor. Çoktan
geçmişte kalmış bir döneme ait, ama
günümüz Los Angeles'ıyla ve onun
90'1ara özgü telaşlı temposuyla karşı
karşıya kalan biri Ingiliz, diğeri
Amerikalı iki adam. Geri dönüşler,
optik efektler, heyecan verici
görüntüler, ve Peter Fonda ile
Terence Stamp'in kayda değer
oyunculukları eşliğinde, Steven
Soderbergh bizi cehennemde soluk
kesici bir yolculuğa çıkarıyor.
Webster Sözlüğü fılmin özgün adı
olan "Limey" sözcüğünü şöyle
tanımlıyor: "Ingiliz gemiciler için
kullanılan bir argo sözcük donanınada iskorbit hastalığı

·

belasıyla mücadele etmek için
mecburi kılınan misket limonu suyu
tüketiminden geliyor." Ama
GEMICI'nin kahramanı farklı bir
belayla, masumları katiedenlerle
mücadele etmek zorunda kalıyor.
Bu filmde "Gemici" Los Angeles'ta
dolaşan, öfkeyle dolu ve intikama aç
bir yabancı. T erence Stamp'in pek
de rastlantısal olmayan bir biçimde
Wilson adındaki bir hırsızı oynadığı
Ken Loach'un ilk filmi "Poor Cow 1
Zavallı lnek"in ( 1 967) dünya haklarını
satın alan Soderbergh, benzersiz bir
öykü düzeneği yaratmış. Yönetmen,
Wilson'un geçmişini gözden
geçirdiği periyodik anlarda, bu
oyuncunun "Zavallı lnek"ten alınma
görüntülerini GEMICI'nin içine
yerleştirmiş. Bu düzenek
yönetmene karakterin tarihini
aniatma ve Wilson'ın kızı Jenny'nin
ölümünden dolayı duyduğu acının
doğasını gösterme fırsatı vermiş.

way, he also meets Elaine, an older
actress who knew Jenny and rerninds
Wilson of how linle he really did for
his daughter while she was alive . . .
Steven Soderbergh, the eclectic
American direcror, has rerurned wirh
another thriller. This time round, che
direccor has focused his anencion on
cwo men, an American and an
Englishman, both from an era long
past, both confronted with a
concemporary Los Angeles and i ts
hectic 90s rat pace. Through
flashbacks, optical effects, riveting
phorography, and the remarkable
acting of Peter Foncia and Terence
Stamp, Soderbergh cakes us on a
breathless trip to hel!. Webster's
Dictionary defines "Limey" as "slang

Born on 14 January 1 963 in
Georgia, and raised in Baron
Rouge, Louisiana. He left for
Hollywood as soon as he
graduaced from high school.
Mcer a srinc as a freelance ediror,
he returned home ro continue
making shorr films and writing
scripts. His documencary abour
rhe rock group Yes earned him
the assignmem ro direct a full
length concerc film for rhe band.
"90 1 2 Live" was Grammy
nominaced in 1 986, bur ir was
three years later char his firsr
feacure, "sex, lies and videotape"
cook che Palme d'Or at Cannes
and made an impacc worldwide.
Directing an ecleccic series of
fearures since, that are both
vibranc and characterized by a
passian for the complex relacions
between humans and the effects
of technology on che individual,
he has proven himself ro be one
of the world's most calenced and
diverse filmmakers.

for a British sailor, so-named because
of the enforced conswnption of lime
juice in che Navy ro combat the
scourge of scurvy". In THE LIMEY,
however, the title character attempts

• Wilson is a British career criminal

co fend off a differenc sorc of scourge:

who has been released afi:er ni ne years

those who slay the innocenc. In this

in prison. He has learned that his

film, the "Limey" is an outsicler loose

daughcer Jenny died under suspicious

in Los Angeles, burning with cage,

circwnstances in Los Angeles, so he

thirscy for revenge. Creating a unique

cravels co America for che first cime co

scocytelling device, Soderbergh

find our what happened and who' s

acquired the rights ro Ken Loach's

Filmography

responsible. With the help of an ex

first film "Poor Cow" ( 1 967) in which

con narned Ed, Wilson discovers

Stamp porcrayed a young British thief

1 986 9012 Live 90 1 2 Canlı
1 989 sex, /ies a1ıd videotape
Seks Yalanları
1 990 Kafka
1 99 1 Ki1ıg of the H il/
Tepenin Kralı
1 992 The U1ıderneath Altında
1 997 Gray's A1ıatomy
Gray'in Anatomisi
Schizopo/is Şizofrenler Kenti
1 998 Out of Sight Gözden Irak
1 999 The Limey Gemici

Jenny was romantically involved with

named, not so coincidencally, Wilson.

Valencine, a rniddle-aged eecord

The direccor insercs shots of the accor

producer with a shady past and a

from "Poor Cow" i mo THE LIMEY

fondness for young women. In hopes

during Wilson' s periodic momencs of

of geceing the truth - and geceing co

incrospection. This device allowed the

Valencine - Wilson finds himself

director to tell the character's back

doing battle with some of the worst

stocy and illustrate the nature of che

erirninals co crawl from che

pain Wilson feels over his daughter

underbelly of Los Angeles; along che

Jenny's deach.

Filmleri

201

DÜNYA FESTiVALLERi NDEN

I· IW:\1

n ı ı \\ ORU> Ol· HSTI \'AI.S

RUSYA-ALMANYA-FRANSA RUSSI A-GERMANY-FRANCE
ALEXANDER
�------------------------------------------------------------------i sO KURO V

MOLOCH

Yönetmen Direcmr: Alexander Sokımw
Senaryo Screenplay: Yuri Arabov &
Marina Koreneva Görüntü Yön.
Cinematography: Alexei Fyodorov Kurgu
Edi ring: Leda Semjonova Oyuncular Cast:
Leonid Mosgovoi, Elena Rufanova, Leonid Sokol,
Elena Spiridonova, Vladimir Bogdnov
Yapımcılar Producers: Victor Sergeev &
Tomas Kufus Yapım Producrion Co.: Zero
Film, Lehter stram 5 7, D- 10557 Berlin,
GERMANY; Phone: 49 30 390 66 30; Fax:
49 30 394 58 34; Lenfilm, 1 0
Kamennoostrovsky Avenue, 1 97101 St.
Petersbourg, RUSSIA; Phone: 812 232 8374;
Fax: 812 232 888 1 .: ARTE, FRANCE;
WDR, GERMANY Dünya Hakları
Export Agent: Celluloid Dreams, 25, me
Lamartine. F-75009 Paris, FRANCE; Phone:
33 I 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 7 1

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 102'

• 1 942'de bir Nisan sabahı.

Bavyera Alplerinde, sanki
bulutların üzerine kondurulmuş
uğursuz bir şato. Sevgili "Adi"sini
bekleyen kıpır kıpır Eva Braun,
çıplak bir halde bir odadan
diğerine gezinip dururken,
görünmeyen muhafıza eliyle
işaretler yapar. Adolph H itler,
beraberinde sağ kolu Martin
Bormann, propoganda uzmanı
Joseph Goebbels ve onun üzerine
titreyen eşi Magda'yla geldiğinde,
sevgilisi tarafından neşeyle
karşılanır. Führer kalenin
bakımından sorumlu çalışanları
selamlar ve sürüp giden dünya
savaşının tasasından uzakta
kafasını dinlemek için yukarı çıkar.
Akşam yemeğinde hastalık
hastalığı belirtileri gösterir;
vejeteryanlık, ısırgan otunun
beslenme açısından faydaları,
Ukrayna'da ısırgan otu yetiştirme
planları ve benzeri konular
üzerine konuşulmaktadır.
Yemekten sonra grup dışarı,
yürüyüşe çıkar. Daha sonra
Alman ordusunun başarılarını
öven bir haber filmi izlerler.
Hitler'in film üzerine eleştirileri
çok serttir. Eva Braun yönetmeni
Auschwitz'e göndermeyi
önerdiğinde, Alman diktatör
böyle bir yeri daha önce hiç
duymadığını belirtir . . .
Alexander Sokurov bugün dünya
sinemasının en heyecan verici
yönetmenlerden biri - nefes
kesen deneysel yapıtları önceki
yıllarda Festival'de gösterilen
(örneğin unutulmaz "Ana ile
Oğlu"), gizemli bir sanatçı.

Stalingrad'daki yen i lginin birkaç ay
öncesinde, Hitler ve kadınının
eşliğinde geçirilen, heyecan verici
ve şiirsel bir sinema diliyle
yeniden yaratılmış bu yirmi dört
saat, izleyiciyi tamamen içine
çekmeyi ve farklı yorumlara açık,
benzeri az bulunur bir entelektüel
deneyim sunmayı garanti ediyor.
Senaryo, H itler'in özel yaşamı da
dahil olmak üzere, dikkatle not
alınan açıklamalarından ve
şiarlarından esinlenerek yazılmış.
Bu notlardan hastalıklı bir
megalomanya, kendini dünyanın
hakimi olarak gören ama,
pragmatik ve sıcakkanlı bir
kadının partneri olarak kesinlikle
başarısız, hayalperest bir "dahi"
ortaya çıkıyor. Kayıtsızlıkla trans
arasında debelenen bir erkek ile
dünyaya bağlı, çok normal bir
kadın arasındaki yakın özel ilişki,
filmin içeriğini ve can alıcı
damarını oluşturuyor.

vegerarianism, the nutrirional
benefi ts of netdes, his inrenrion ro
grow netdes in the Ukraine, and
similar issues. After dinner, the
group goes out for a walk. Then,
they warch a newsreel praising
German milirary successes. Hitler's
film criticism is scathing. When
Eva Braun proposes sending the
director to Auschwitz, the German
tyranr states that he's never heard
of such a place . . .
Alexander Sokurov is one of the
most exciring filmmakers active in
world cinema taday - an enigmaric
artise whose breathtaking
experiments have already been
shown at previous edirions of the
Festival (unforgerrable "Morher and
Son" as the last example). Twenry
four hours in the company of Hitler

1 95 1 yılında, Batı Sibirya'da,
lrkutsk kentinde do�du.
Profesyonel bir askerin o�lu
olarak, Polonya ve Türkistan'da
büyüdü. Önce Gorki
Üniversitesi'nde tarih e�itimi
gördü ve bu süre içinde yerel
televizyonda yönetmen
yardımcılı�ı yaptı. Daha sonra
Moskova Film Enstitüsü
VGIK'de okudu, 1 979'da
buradan mezun oldu. 1 978'de,
yirmi dakikalık bir mezuniyet
filmi yerine, bir sonraki yıl
tamamlayaca�ı "Odinokij golos
chelevieka 1 fnsanın Yalnız Yolu"
adlı ilk uzun metrajlı filmine
başladıysa da, film ne okul
tarafından resmen kabul edildi,
ne de gösterilmesine izin verildi.
Leningrad Belgesel Film
Stüdyoları'nda 1 980'den sonra
çekti�i bütün filmler aynı akıbete
u�radı. Filmleri ancak 1 986'dan
sonra gösterilebildi. Ça�daş Rus
yönetmenlerin en
önemlilerinden biri sayılır.
Born in 1 95 1 in Irkutsk, Wescern
Siberia. He grew up in Paland and
Turkiscan, as che son of a
professional soldier. He firsc
scudied History ar che Universiry
of Gorki j, where he alsa worked as
assiseane director for local
celevision. He chen scudied ar che
Moscow Film Inscicuce (VGIK),
from which he graduaced in 1 979.
In 1 978, inscead of a cwenry
minure graduacion film, he began
working on his firsc feacure film,
which he finished che nexc year:
"Odinokij golos chelevieka 1 The
Solicary Path of Man". lt was
neicher officially accepced by che
school, nor given che righc co be
shown. This was che same for all
his films which he shoc from 1980
onwards ar che Leningrad
Documencary Film Scudios. Only
from 1986 onwards could his
films be shown. He is recognized
as one of che most imporcam
concemporary Russian directors.

and his woman, a few monrhs before
the defeat at Stalingrad - recreated
in exciring and poetic cinemaric
language - guaranree the viewer

• An April day in 1 942, an

total involvemenr and a rare

ominous casde perched high above

inrellecrual experience wirh

the clouds in Bavarian Alps . . .

numerous options for

Waiting for her beloved "Adi", the

inrerpretation. The script was

resdess Eva Braun wanders through

inspired by H itler' s sraremenrs and

the rooms naked, waving her hands

mottos, which were all carefully

at the unseen bodyguard. Adolph

nored down even in the Führer's

Hitler, accompanied by his righr

private life. They reveal his sick

hand man Martin Bormann and

megalomania and a visionary

propaganda specialisr Joseph

"genius" who sees himself as the

Goebbels wirh doting wife Magda,

mler of the world, but is an absolure

is joyfully received by his !over.

failure as the partner of a pragmatic

The Führer greers the sraff that

and warm-blooded woman. The

rakes care of the forrress, and goes

inrimate relarions berween a man

up ro rest from the worries of the

floundering berween apathy and

world war. At dinner, he reveals

trance, and an earrhbound, very

signs of hypochondria; the

normal woman, ereare the central

conversarion concerns

nerve and the conrenr of the fil m .

Filmleri
Filmography
1 978 Odinokij go/os chelovieka
Insanın Yalnız Yolu
1 983 Skorbnoje Beschu-vstvye
Hüzünlü Ilgisizlik
1 988 D11i Zatmietıya
Güneşin Tutuldugu Günler
1 989 Spas i i Sokhra11i
Kurtar ve Koru
1 990 Krug Vtoroj Ikinci Çember
1 992 Kametı Taş
1 993 Tikhie Stranicy
Fısıldayan Sayfalar
1 997 Mat'i sy" Ana ve Oglu
1 998 Mo1och
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TODD SOLONDZ

USA

1 960 yılında Newark, New
M UTLU LU K
1-------i Jersey'de do�du. Varoşlarda
büyüdü ve New York
HAPPINESS
Üniversitesi'nde sinema e�itimi
gördü. Mezun olduktan sonra,
Yönetmen Director: Todd Solondz
Saturday Night Live programı
Senaryo Screenplay: Todd Solondz
için "How 1 Became a Leading
Görüntü Yön. Cinemacography: Maryse
Artistic Figure in New York
Alberti Kurgu Edi <ing: Alan Oxman Müzik
City's East Viiiage Cultural
Music: Robbie Kondor Oyuncular Cast:
Landscape 1 New York Kenti
Jane Adams, Elizabeth Ashley, Dylan Baker,
East Viiiage Bölgesinin Kültür
Lara Flynn Boyle, Bm Gazzara, Jared Harris
Ortamında Nasıl Önemli Bir
Yapımcılar Producers: Ted Hope &
Sanatçı Oldum" ( 1 986) adlı
Christine Vachon Yapı m Production Co:
filmi yaptı. Polygram şirketi için
Good Machine, 4 1 7 Cana/, 4th floor, New
yaptı�ı ilk konulu uzun metrajlı
York, NY I00/3, USA; Phone: I 2I2 343 93
filmi "Fear, Anxiety and
20; Fax: I 2I2 343 96 45; Killer Films
Depression 1 Korku, Heyecan
Dünya Hakları Expor< Agent: Good
ve Depres iyon" ( 1 989)
Machine, 4 1 7 Cemal, 4th floor, New York, NY
başarısız oldu. Morali bozulan
I0013, USA; Phone: 1 2 1 2 343 93 20; Fax:
sanatçı, film yapmayı bırakarak
1 2 1 2 343 96 45; Killer Films Kaynak
Rus mültecilere ikinci dil olarak
Source: Medyavizyon Film Yapnn ve
Ingilizce ö�retmeye başladı. Bu
Pazarlama Ltd. Şti., lniinii Cad. 913,
arada,
sinema dünyasına gerçek
Giimii;suyu, istanbul, TURKEY; Phone: 90
anlamda ilk girişi saydı�ı
2I2 293 00 68; Fax: 90 2 I 2 293 00 72
"Weleome to Dollhouse 1
Oyunevine Hoş Geldiniz"
I 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 I34'
( 1 995) için gereken parayı
toparladı. Bu film, 1 996
Su ndance Film Festivali'nde Jüri
married ro psychiarrist Bill. Bill has
kara komedi, ve son yıllarda
• 30 yaşına gelmiş olan Joy Jordan
Büyük Ödülü'nü aldı. Üçüncü
ABD'den
çıkan
en
tartışmalı
f
anrasies
of
turning
an
assault
rifle
on
hala, anne ve babasının çok zaman
uzun metrajlı filmi MUTLULUK
ise 1 998 Cannes Film
filmlerden biri. MUTLULUK tabuyla
families in a park, masturbates ro teen
önce, Florida'da geçirecekleri güneşli
Festivali'nde oybirli�iyle
ve mutsuz bir emeklilik hayatı
ve açıkça şoke edici konularla
magazine phoros, and develops an
Uluslararası Eleştirmenler
uğraşırken, herkese karşı sevgi ve
unhealrhy inrerest in Johnny, a
uğruna terk ettiği New Jersey'deki
Ödülü'nü kazandı.
banliyö evinde yaşamaktadır. Anne
ve babasının uzun süredir devam
eden sevgisiz evlilikleri, dul komşuları
Diane'in artık sönmekte olan
cazibesinin tehdidi altındadır. Joy ise
hala, romantik ve mesleki açılardan
doyuma erişmesinin an meselesi
olduğunu düşünmektedir; sevgilisi
Andy'yi yitirdiğinde ve Ingilizce
öğrettiği yetişkin öğrencilerinden
Vlad adında Rus göçmeni bir hırsızia
birlikte olmaya başladığında bile bu
umudunu kaybetmez. Joy'un iki
abiasından biri olan, üç çocuklu ev
kadını Trish'in psikiyatrist Bill'le
görünürde mutlu bir evliliği vardır.
Bill parktaki ailelere tüfekle ateş
etme fantezileri kurar, yeniyetme
çocukların resimlerine bakarak
mastürbasyon yapar, ve 1 1 yaşındaki
oğlu Billy'nin sınıf arkadaşı Johnny'ye
karşı sağlıksız bir ilgi beslerneye
başlar. Bill'in hastalarından biri,
yalnızlık çeken, fazla kilolu Allen'dır.
Alien, aynı zamanda Joy'un diğer
abiası olan, göz alıcı komşusu,
başarılı yazar Helen'i sapiantı haline
getirmiştir. Her ne kadar Joy'a acısa
da, Helen'in de halletmesi gereken
kendi sorunları vardır. Görünüşe
bakılırsa, mutluluğa giden yol
düşlerle, umutsuzlukla ve
tuhaflıklarla doludur . . .
Todd Solondz'un yeni filmi, sinema
tarihindeki birbirleriyle Hintili
karakter topluluklarının en
dengesizlerinden biri üzerine bir

anlayışı vurguladığı için olağanüstü
ahlaki bir ton da yakalıyor.
Öyküdeki tüm o sapkınlığa,
sağlıksızlığa ve apaçık işlevsizliklere
karşın, film gerçekten de adı neyse
onun üzerine, ve bugünün
Amerika'sında mutluluğun anlamını
ve değerini kışkırtıcı bir şekilde ele
alıyor. "MUTLULUK ahlakçı bir film
değiL Nasihat vermiyor, insanlara
ne düşünmeleri gerektiğini
söylemiyor. Karakterlerini
yargılamakla ya da cezalandırmakla
değil, araştırınakla ilgileniyor. Tabii
ki bu, fılmin ahlaki bir merkezi
olmadığı anlamına gelmemeli.
Çünkü var. Sadece seyircimin
zekasını küçümserneyi sevmiyorum,
ve onların, neyin kötü olduğunun
kendilerine söylenmesine ihtiyaçları
yok." - Todd Solondz

classmate of his ı ı -year-old son,

Billy. One ofBill's patients is lonely,
overweight Alien. Alien is obsessed
with his glamorous neighbor, the
successful writer Helen, who is Joy's
other sister. Helen, while professing
pity for ]oy, have problems of her
own ro contend with. The path ro
happiness, it seems, is litrered with
clreams, clespair, and abnormalities . . .
One of the most controversial fılıns to
emerge from U.S. in many years, Toclcl
Solondz's new work is an exrremely
black comedy about one of the most
clisturbed interconnectecl character
ensembles in cinema history. While
clealing with taboo, frankly shocking
ropics, HAPPlNESS achieves a
transcendendy moral rone because it
stresses love and understanding
towards everyone. Despite all of the

• At age 30, ]oy Jordan stil! lives in

petversiry, morbidiry and outright

the suburban New Jersey house her

dyshınction present i n the story, che

parents long ago deserred for a sun

film is truly about its title and

fılled, misetable retirement in

clelivers a provocative rake on the

Florida, where the fading charms of

meaning and value of happiness in

rheir divorcee neighbor Diane

America toclay. " HAPPlNESS is not

rhreaten rheir long-lasring, loveless

moralistic. It doesn't preach or rell

marriage. ]oy, however, stil! hopes

people what ro think. It' s not

that romantic and career fulfı.llment

interested in judging or punishing

are just around the corner, even as she

rhese characters, but in exploring

loses current boyfriend Andy, only to

rhem. That's not to say the film

ger entangled with one of the adult

cloesn't have a moral center. It does. I

education students she teaches, a

just don't !ike to unclerestimate the

Russian emigre thief named Vlad.

intelligence of my audience, and they

One of]oy' s rwo big sisrers, Trish, a

don't need ro be told what is bad." 

housewife with three kids, is happily

Tocld Solondz

Born in 1 960 in ewark, New
Jersey. He grew up in che
suburbs and scudied film ar New
York University. Mcer
graduacing, be made a sborr
film: "How I Became a Leading
Arriscic Figure in New York
Ci ey's East V iliage Culcural
Landscape'" ( 1 986) for Saturday
Nigbc Live. His firsc feature was
"Fear, Anxiecy and Depression"
( 1 989) be made for Polygram
wbicb was a flop. Demoralized,
be lefc filmmaking co ceacb
English as a second language co
Russian immigrancs. Meanwhile
be raised che money for
"Weleome co che Dollhouse"
( 1 995), whicb be accually councs
as his real encry inco che movie
world. The film won che Grand
J ury Prize ar che 1 996 Sundance
Film Festival. His third feaure
HAPPINESS was che winner by
unanimous voce of che
Incernacional Cricics' Prize ar che
1 998 Cannes Film Festival.
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POLONYA POLAND

JERZY STUHR

B i R ADAM I N YAŞAM I N DAN B i R HAFTA

1 947 yılında Polanya'nın
Krakov kentinde do�du.
Jagiellonian Üniversitesi'nde
Leh Dili ve Edebiyatı okudu.
1 970 yılında mezun olduktan
sonra, şu anda başkanlı�ını
yaptı�ı Krakov Devlet Tiyatro
Okulu'nun Oyunculuk
Bölümü'nde e�itim görmeye
başladı. 1 972'den beri
Krakov'daki Stary
Tiyatrosu'nda Konrad
Swinarski, Jerzy Jarockiand ve
Andrzej Wajda gibi ünlü
yönetmenlerle çalıştı. Yine aynı
yıldan beri sinemada da
oyunculuk yapmaktadır.
Filmlerinde oynadı�ı pek çok
yönetmen arasında Krzysztof
Kieslowski, Agnieszka Holland,
Andrzej Wajda, Feliks Faik,
Krzysztof Zanussi de vardır.
1 980'den beri, ltalya'da da
yönetmen, aktör ve ö�retmen
olarak çalışmaktadır. 1 985
yılında, Peter Suskind'in
"Kontrabas" adlı yapıtının
dünya turnesinde başrolü
oynamış ve yönetmenli�i
üstlenmiştir. "The List of
Adulteresses 1 Zinacıların
Listesi" ( 1 994) yönetti�i ilk
fılmdir. Bunu 1 997 yılında
yönetti�i ve Festival' de
gösterilen "Love Stories 1 Aşk
Oyküleri" izledi. BIR ADAMIN
YAŞAMINDAN BIR HAFTA
( 1 999) yönetti�i üçüncü fılmdir.

TYDZIEN Z ZYCIA MEZCZYZNY
A WEEK IN THE LIFE OF A MAN
Yönetmen Director:}erzy Stuhr
Senaryo Screenplay: jerzy Stuhr
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: Edward
Klosinski Kurgu Editing: Elzbieta
Kurkowska Müzik Music: \flojciech Ki/ar
Oyuncular Cas t: jerzy Stuhr, Gosia
Dobrowolska, Danilla Szaflarska, Ewa
Skibinska, Krzysztof troinski, jacek
Romanowski, Maciej NieJiolowıki, Janmz
Michalowski Yapımcılar Producers:
Julimz Machulski, Jacek Moczydlowski &Jacek
Bromıki Yapı m Production Co.: Zebra
Film Productions, 6 1 Pulawska Str. 02-595
\flarsaw, POLAND; Phone & Fax: 48 22 845
54 84; TVP S.A. Dünya Hakları Export
Agent: Film Po/ski, Mazowiecka 618, 00-048
\flarsaw, POLAND; Phone: 48 22 826 08 49;
Fax: 48 22 826 40 5 1

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'

• Bu, orta yaşlı bir adamın

yaşamından bir haftanın öyküsüdür;
hem de şanslı bir haftasının. Yeni
bir ev aldığı, kitabının basıldığı,
karısının prestijli bir ödüle layık
bulunduğu, ve şarkı söylediği
koronun iki gün içinde Ingiltere'de
kapsamlı bir turneye çıkacağı, bu
yüzden de güzel bir şarkının
provasını yaptığı haftanın. Yani her
şey yolunda gideceğe benziyordu . . .
yeter ki adamımız savcı olmasaydı.
Onun işi, sanıkları suçlamak. Ve bu
hafta, davaları hiç de kolay değil:
ülkeden değerli mallar kaçırarak
yasaları ihlal eden genç bir adam;
bebeğini terk eden bir kız; bir
Arap'ı döven bir grup dazlak; ve
annesini öldüren bir erkek çocuk.
Işin tuhaf yanı, bütün bu davalar bir
şekilde, tam da onun bu hafta
maruz kaldığı ahlaki açmazları
yansıtıyor. Saymak gerekirse, yeni
evinin vergilerini ödememeyi ciddi
şekilde düşünmek zorunda; hasta
annesi, ilk başta hiç de öyle
görünmediği halde, üstelik onu düş
kırıklığına da uğratarak, iyileşme
yönünde önemli gelişme
kaydediyor; karısı ile o, evlatlık
çocuklarıyla ilgili bir sorunla karşı
karşıyalar; ve en sonunda
hoşgörüsüzlüğünü zalimce
sergileyecek. Gerçek şu ki, bütün
bunlarla başa çıkması mümkün
değil. Bu durumda, başkalarını
suçlamak daha kolay bir iş değil mi?
Birdenbire, kahramanımızın şanslı
haftası yerle bir olur. Karısını
aldatacak, korodaki arkadaşlarına
haksızlık edecek, annesini terk

edecek, ona ihtiyacı olan çocuğu
unutacaktır. Bu hafta süresince
yaptığı bir tek iyi şey vardır: şarkıyı
gerçekten de güzel söylemiştir . . .
Bu durumda, ıslah olma umudu var
mıdır acaba? . . .

skinheads who have bearen up an
Arab; and of a boy, who has killed his
morher. Oddly enough, however, all
those cases somehow echo through
his own moral dilemmas he incurs
this very week. Namely, he has ro
seriously consider evading paying

"Bu filmi yapıp yapmayacağımdan
emin değildim. Insan zaaflarından,
onların günahlarından söz etmek
kolay da değildir, moda da. Ancak
sonuçta böyle bir karakter sundum;
zayıf, güvensiz, ahlakT seçimlere
karşı kör, çünkü bu öykünün
izleyicileri insan durumunu
sorgulamaya iteceğini umuyorum.
Belki birileri kendi eylemlerini
kahramanın yaşamıyla mukayese
eder. Belki de birisi konuyu inkar
eder? Perdeyle konuş, onunla
tartış, benim inandığım sinema
bu . . .
"

raxes on his new house; his ili
morher, despire all appearances and
ro his chagrin to boot, has a fair
chance to recover; his wife and he are
sruck wir h a problem of rheir
adopred child; and finally he brurally
displays his inrolerance. Trurh is he
simply can not cope wirh all those
rhings. So, ir is far easier to accuse
orhers' All of a sudden, his lucky
week rurns inro shambles. He will
chear on his wife, wrong his friends
from rhe choir, abandan his morher,
forger the child rhar reaches out to
him. There is only one good rhing he
does this week. He sings rhe song

• This is a story about a week in the

beaurifully indeed . . . So, is rhere

life of a middle-aged man, his lucky

hope for redemprion? . . .

one, that is. The week when he buys
a new house; his book is published;

"I wasn'r sure wherher or not to do

his wife receives a presrigious prize;

this film. Ir isn'r easy or fashionable

and in a couple of days, the choir in

to ralk abour human weaknesses,

w hich he sings goes on a big concerr

about rheir sins. Finally, however, I

tour to England, and

presenred a characrer !ike this: weak,

so

they pracrice

a beautiful song for the occasion . . .

insecure, blind to erhical choices,

Thus, all would go well, however, if

because I hope rhar this story forces

ir were not for the facr rhar he is a

same filmgoers inro quesrioning the

prosecutor. He charges defendanrs.

human condirion. Maybe sameone

And in this week, his cases are

will compare rheir own acrions wirh

anyrhing bur easy: of a young man,

the life of the proragonist. Maybe

who has broken the law by

sameone will deny rhe subject?

smuggling expensive goods out of

Discuss wirh rhe screen, argue wirh

the counrry; of a girl, who has

ir, this is the cinema I believe in . . . " 

abandoned her smail baby; of same

Jerzy Stuhr

Born in Cracow, Paland in 1 947.
He scudied Polish Philology ar
che Jagiellonian University. Afrer
graduarion in 1 970, he srarred ro
srudy ar che Scare Thearer School
in Cracow, Acror's Department;
where he is chancellor coday.
Si nce 1 972, he has worked wirh
leading direcrors, such as Konrad
Swinarski, Jerzy Jarockiand and
Andrzej Wajda, ar che Srary
Thearer in Cracow. Since che
same year, he has also worked in
che cinema as an acror. Among
che directors he has worked wirh
are Krzyszrof Kieslowski,
Agnieszka Holland, Andrzej
Wajda, Feliks Faik, Krzyszrof
Zanussi and many orhers. Si nce
1 980, he has been working in
lraly coo, as a direcror, an acror
and a reacher. In 1985, he
direcred and played the lead in
Peter Süskind's "Double Bass"
world rour. "The List of
Adulreresses" ( 1 994) was the fırsr
feature he direcred. He followed ir
w ith "Love Srories" in 1997
which was screened ar the
Festival. A WEEK IN THE LIFE
OF A MAN ( 1 999) is che third
film he direcred.
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ÇIN CHINA

ZHANG YUAN

Ç I LG I N i N G i LiZCE

1 963'te Çin Halk
Cumhuriyeti'nin Nanjing
kentinde dogdu. Resim
kurslarına katıldıktan sonra,
1 989'da Pekin Sinema
Akademisi'nden görüntü
yönetmeni olarak mezun oldu.
1 990'da ilk uzun metrajlı filmini
bagımsız olarak yönetti. Tüm
filmlerinin yapımcılıgını da
üstlenmiştir. MTV için bazı
video klipler çekmiştir.

FENGKUANG YINGYU
CRAZY

ENGLISH

Yönetmen Director: Zhang Yuan
Görüntü Yön. Cinematography: Zhang
Yuan Müzik Music: Li Xiaolong
Yapımcılar Producers: Zhang Yuan &
Shan Dongbing Yapı m Production Co.:
Keetman Limited, R. 607, New Building 5, No.
43 St. Baojia, Xicheng Qu, 100003 1 Beijing,
CH/NA; Phone: 86 1 0 622 38 914; Fax: 86
10 649 46 187; DMVE Culture Development
Co., LTD. Dünya Hakları Export Agent:
Celluloid Dreams, 25, me Lamartine, F-75009
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 49 70 03 70;
Fax: 33 I 49 70 03 7 1

Born i n 1 963 in Nanjing,
People's Republic of China.
Afrer attending courses in
drawing and paincing, he
graduaced from Beijing Film
Academy in 1 989 as director of
phorography. He direcred his
fırst feature i ndependently in
1 990. He produced all his fılms.
He made several video clips for
MTV.

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'

• Li Yang on yıldan uzun süredir

Çin'de dolaşan ve el
hareketlerine dayalı, ilginç bir
eğitim yöntemiyle Yasak Kent'ten
Çin Seddi'ne ve Marco Polo
Köprüsü'ne kadar, hatta spor
salonları ve üniversiteler gibi pek
çok kamu alanında binlerce
öğrenciye ders veren bir I ngilizce
öğretmenidir. Yıllar geçtikçe,
çekingen Li Yang karizmatik bir
konuşmacıya dönüşmüş; "çılgın
I ngilizce" diye adiandınianı kitleye
yönelik derslerini ise insanları
kendilerini kanıtlamayı
yüreklendiren bir profesyonel
aktif yönteme dönüştürmüştür.
Bu yöntemle öğrencilerini
Ingilizce sloganlar atarak
bastırılmış eğilimlerini açığa
vurmaları konusunda teşvik eder.
Ancak her şeyin ötesinde, Li Yang
kapitalizme ve kişisel başanya
dayanan siyasal bir doktrinin
öncüsü olmuştur: Öğrencilerine
"Uluslararası alanda para kazanın.
Yabancılardan para kazanın!"
demektedir. "Bu Amerikan
rüyasıdır ve ben bunu Çin rüyası
yapmak istiyorum!" Onun için
Ingilizce, daha doğrusu
Amerikanca öğrenmek bir
vatanseverlik borcu sayılır:
"Üikenize duyduğunuz sevgiyi
göstermenizin en iyi yolu nedir?
Kendinizi 2 1 . yüzyıla gerekli
niteliklerle hazırlayarak zihi nsel ve
fiziksel açıdan güçlendirmek için
Ingilizce'yi iyi öğrenin." Büyük bir
değişim sürecine girmiş olan
Çin'in simgesine dönüşen ve üç

yıldan beri kurduğu şirketle
yoğun bir biçimde Ingilizce
öğretimi işine girmiş olan Li
Yang'tan etkilenen yönetmen
Zhang Yuan, yine Li Yang'ın isteği
üzerine, bu uzun metrajlı belgeseli
çekmeye karar vermiş.
Ülkesindeki toplumsal değişimleri
yakından gözlemleyen Zhang
Yuan'ın bu alışılmadık karakteri
yansıtış biçimi, aynı zamanda
"çarpıtılmış demokratik
eğilimlerin de göstergesi" olan
"ekonomik reformların yaman bir
bilançosu".

dream and I want co make it a
Chi nese dream ! " . For him, learnjng
English, or rather American, has
the appeal of patriotic revenge:
"What is the best way co
demonstrate your love for your
country? To make yourself
qualified for the 2 l st century, co
make yourself scrong mentally and
physically, learn English well." I t
was at L i Yang's request that
direccor Zhang Yuan undercook to
make this feature documentary.
Intrigued by this symbol of a Ch ina
undergoing enormous change, who
created his own company three

• Li Yang is an English teaeber

years ago and is now sening up an

who has traveled across China for

extensive English language

over ten years with a unique

business, the filmmaker accepted

teaching method, based on hand

the challenge. A close observer of

movements, giving his lessons co

the social changes in his country,

thousands of scudents i n all kinds

his porcraya! of this unusuat

of public places from the Forbidden

character results in a "scathing

City to the Great Wall of China,

balance sheet of the economic

the Marco Polo Bridge, and even in

reforms" which is also

sporcs stadiums and universities.

"sympcomatic of discorced

Over the years, the rather shy Li

democratic aspirations".

Yang has become a charismatic

oracor who has made of his mass
teach-ins ("crazy English") a pro
active method co encourage self
affırmation, with which he exhorts
his pupils co shouc out slogans in
English co overcome their
inhibitions. Buc above all Li Yang
has made himself the apostle of a
pol i tical doctrine based on
capitalism and individual success:
"Make international money! Make
money from foreigners ! " he tells his
scudents. "This is the American

Filmleri

P i lmography
1 990 Mama Ana
1 992 Beijj,ıg Zazho12g
Pekin Piçleri
1 994 G ua12gchm ıg Meydan
(documentary belgesel)
1 995 Erzi O�ullar
1 996 Donggong Xigmıg
Do�u Sarayı, Barı Sarayı
1 998 Dingzihu Yıkma ve Taşıma
(documemary belgesel)
1 999 Fetıgkuatıg Yj,ıgyu
Çılgın Ingilizce
(documentary belgesel)
Guo Nia12 Huijia
Onyedi Yıl

KADl N ÖYKÜ LERi
WOMEN'S STORIES
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Katkıları için
ELI DOR'a
teşekkür ederiz.
W e would !ike ro rhank

EL İ DOR
for spansoring rhis secrion.
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PEDRO ALMOD6VAR

A N N E M HAKKI N DAKi H E R ŞEY

1 949'da Caizada de Calatrava,
Mancha'da dogdu. Madrid'e
yerleşmek için onyedi yıl
sabretmesi gerekti. On yıl
boyunca Ulusal Telefon
Şirketi'nde büro elemanı olarak
çalıştı. 60'1ı yılların sonuna dogru
çizgi romanlara katkıda bulundu,
çeşitli "underground" dergilere
öyküler ve düşün yazıları yazdı.
70'1i yıllarda bir çok fılmde
fıgüranlık yaptı ve lspanyol
bagımsız tiyatrosunun saygın
ismi Los Galiardos'a katıldı.
Sinema serüvenine Süper-Bmm
kamerasıyla her türden çekim
denemeleri yaparak başladı.
Sinema egitimi bununla sınırlıdır.
1 980 yılında büyük ilgi gören ilk
kurmaca uzun metraj!ı filmiyle
beyaz perdeye adım attı. O
zamandan beri de hiç nefes
almaksızın çalıştı. 1 3 uzun
metrajlı film çekti, plaklar çıkarttı,
punk rock ikilisi "Aimod6var
and McNamara"yla konserler
verdi, bir kısa roman ile bir pomo
foto-romana imza attı; gazete ve
dergilere çeşitli yazılar yazdı.
La

TODO SOBRE MI MADRE

ALL ABOUT MY MOTHER
Yönetmen Director: Pedro Atmodavar
Senaryo Screenp1ay: Pedro Atmodavar
Görüntü Yön. Cinemacography: Affomo
Beato Kurgu Edicing:josl Salcedo Müzik
Music: A lberto Iglesias Oyuncular Cast:
Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penllope Cruz,
Candtla Pena, Antonia San Juan, Rosa Maria
Sarda Yapımcı Producer: Claude Berri &
Agustin Atmodavar Yapı m Production Co.:
El Deseo, S.A., Ruiz Perello, 1 5-Bajo centro,
28028 Madrid, SPA/N; Phone: 34 9 1 725 Ol
07; Fax: 34 9 1 355 74 67; Renn Productions,
Paris, PRANCE Dünya Hakları Export
Agent: United Artists Fibm, 10 Stephen
Mews, London Wl P 1 PP, ENGLAND; Phone:
44 1 7 1 333 88 77; Fax: 44 1 71 333 88 78
Kaynak Source: Medyavizyon Film Yapım
ve Pazarlama Ltd. Şıi., İ11biıii Cad. 913,
GiimiiJSIIJU, İstanbul, TURKEY; Phone: 90
212 293 00 68; Fax: 90 212 293 00 72
1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 1 0 1 '

• Bir Yunan atasözü, sadece

gözlerini gözyaşlarıyla yıkamış olan
kadınlar net bir şekilde görebilir
der. Ama otuzunu aşkın bir
hemşire ve çocuğunu tek başına
büyüten bir anne olan Manuela
için işler hiç de o şekilde yürümez.
Manuela, bir yarışma için annesi
üzerine bir öykü yazan, Truman
Capote hayranı oğluyla tek başına
yaşamaktadır. Oğlunun bir
arabanın çarpması sonucu öldüğü
gece gözleri kupkuru kalana kadar
ağlamıştır, ama yaşam ona daha
önce hiç bundan daha karanlık ya
da bunaltıcı görünmemiştir.
Hastanedeki o korkunç gecede
oğlunun yazdığı son cümleyi
okumuştur: hayatının eksik olan
yarısı, yani babası hakkında acı bir
sitemdir bu. Böylece Manuela,
oğlunun anısına, onsekiz yıl kadar
önce, ona hamileyken terk ettiği
adamı aramaya başlar. Ona ölen
oğullarından bahsedip, çocuğa
Esteban adını, yani adını değiştirip
Lola yapan babasının bir travesti
olmadan önceki adını verdiğinden
söz etmek ister. Madrid ile
Bareelona arasında birçok kişiyle
karşılaşır, bunların çoğu kanadının
altına alıp ilgilendiği, kolaylıkla
ineinen kadınlardır . . .
Pedro Almod6var'ı n on üçüncü
filmi olan ANNEM HAKKINDAKI
HER ŞEY, dulluk ve umutsuzluğu
sinemada "All About Eve 1 Perde
Açılıyor" ( 1 950), "Opening Night
1 Açılış Gecesi" ( 1 977), ve
"L'important, c'est d'aimer 1

nuns, women are the leading force

Born in Caizada de Calacrava, La
Mancha, in 1 949. He had ro wair
sevenreen years before he could
serrle in Madrid. He rook an
office job ar rhe Narional
Telephone Company rhar he did
nor leave unril ren years larer. In
rhe !are '60s he wrore comic
srrips, was a conrriburing wrirer
ro various underground
magazines wirh srories and
personal viewpoinr arcicles. In rhe
'70s he worked as an exrra on a
number of films and became
involved in rhe presrigious
Spanish i ndependenr rheacre
company, Los Goliardos. He
began his fılm-malcing career
wirh Super-8mm. endeavors,
ralcing on any and all rypes of
genre. Thar was rhe only ki nd of
cinemaric schooling he ever had.
He made his grand debur on rhe
silver screen in 1 980 wirh a
highly acclaimed fearure film.
He's hardly had rime ro carch his
brearh since rhen. He has 1 3
fearure fılms ro his credir, has
made records, performed live
concercs with his punk rock duo
"Almod6var and McNamara",
wrirren a short novel and a porno
phoro-novel, made multiple
conrriburions ro newspaper and
magazines.

• A Greek saying states that only

behind the Almod6var's melodramas

Önem l i Filmleri

women who have washed their eyes

and his provocarive guesrioning of

Selected Filmography

with tears can see clearly. For

social convenrions. Conrrary ro its

Manuela, a thirry-something nurse

ri de, his new film is not abour a

1 980 Pepi, L"cy, Bom y otras
ebicas del motılotı Pepi,
Lucy, Bom ve Diger Kızlar
1 982 Laberinto de pasiotıes
lhtiras Labirenti
1 985 Matador
1 986 La. /ey del deseo
Arzunun Kanunu
1 987 Mujeres al borde de mı
ataque de 11ervios Sinir
Krizinin Eşij!indeki Kadınlar
1 990 Ata.me! Bagla Beni
1 992 Tacotıes leja.ıos
Sivri Topuklar
1 997 Carne trbnula Canlı Et
1 999 Todo sobre mi madre
Annem Hakkındaki Her Şey

Önemli Olan Sevmek" ( 1 975) adl ı
filmlerde yorumlamış
beyazperdenin üç efsanevi
kadınına, Bette Davis, Gena
Rowlands ve Romy Schneider'e
adanmış. Anne, fahişe ya da rahibe
olsunlar, kadınlar daima
Almod6var melodramlarının ve
onun toplumsal görenekieri tahrik
edici biçimde sorgulayışının itici
güçleridir. Isminin aksine
yönetmenin yeni filmi, bir anne
hakkında değil annelik, hatta
babalık hakkında. Madridli dahi,
kiç filmiere imza attığı 1 980'1erden
bu yana tonunu biraz yumuşattı
ama, keskin zekasını ve izleyicileri
şaşırtma yeteneğini hiç
kaybetmedi. 1 999'un en başarılı
filmlerinin başında gelen (Oscar,
Felix, Altın Küre, Cesar sahibi)
ANNEM HAKKINDAKI H ER
ŞEY, Almod6var'ı olgun bir
sinemacı konumuna ulaştıran
olağanüstü bir başyapıt.

missing half of his life: his father. So,
in memory of her son, Manuela goes
in search of the man she lefr nearly
18 years earlier, while pregnant wirh
their son. She wants ro tell him
about their iate son and that she had
named him Esreban, after his farher 
before he changed his name ro Lola
and become a rransvesrire. Berween
Madrid and Barcelona, Manuela
meets several people, mosrly
vulnerable women whom she takes
under her w ing and cares for . . .
ALL ABOUT MY MOTHER,
Pedro Almod6var's 1 3th film, is
dedicated ro three mythical women
of the silver screen - Bette Davis,
Gena Rowlands, and Romy
Schneider - who inrerpreted
widowhood and hopelessness on
screen in "All Abour Eve" ( 1 950),
"Opening Night" ( 1 977), and
''L'imporranr, c'esr d'aimer" ( 1 97 5 ).
Be they morhers, prostirures, or

and single mother, it doesn't gu.ite

morher, bur about marernity or even

work that way. Manuela lives alone

parerniry. The Madrid genius has

with her son, a Truman Capote fan

roned down since the rrashy 1 980s

wriring a srory abour his morher for

bur hasn't lost his acu.ity and abiliry

a competirion. On the nighr her son

ro surprise the viewer. One of the

was h.it and killed by a car, she cried

most successful films of 1 999 (Oscar,

her eyes d ry, bur her 1 ife never

Felix, Golden Globe, Cesar winner),

looked darker or more depressing.

ALL ABOUT MY M OTHER is an

That ghasrly nighr in the hospiral

exrraordinary masrerpiece that

she read the lasr sencence her son

proves Almod6var's maruriry as a

wrore - a bitter reproach about the

filmmaker.
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MAX FARB E RBÖCK

AI M E E VE JAGUAR

22 Eylül 1 9SO'de Münih'te
dogdu. Münih Sinema ve
Televizyon Okulu'nda ögrenim
gördü. Bir film yapım şirketi
için çalışmaya başladı, sonra
Peter Zadek'in asistanı ve
dramaturg olarak Hamburg
Schauspielhaus Tiyatrosu'na
geçti. Bunun ardından da
Hamburg, Heidelberg ve
Köln'de tiyatro yönetmeni
olarak çalıştı. Televizyon dizisi
"Der Fahnder"in yaratımına
katılması, televizyon filmlerini
yönetip senaryolarını
yazmasına yol açtı. AIMEE VE
JAGUAR onun ilk konulu uzun
metrajlı sinema filmidir.

AIMEE & ]AG UAR

Yönetmen Direccor: Max Fiirberböck
Senaryo Screenplay: Max Fiirberböck &
Rona M unro, based on the novel by Erica Fiseher

Görüntü Yöıi. Cinematography: Tony
Imi Kurgu Editing: Barbara Hennings
Müzik Music:jan A. P. Kaczmarek
Oyuncular Cast: Maria Schrader, }uliane
Köhler, }ohamıa Wokalek, Heike Makatsch,
Elisabeth Degen, Detlev Buck, lnge Keller, Kyra
Mladeck Yapımcılar Producers: Gütıter
Rohrbach & Hanno Huth Yapım
Production Co.: Senator Film Produktio11
GmbH, K11rjiirstendamm 65, D-10707 Berlin,
GERMANY; Phone: 49 30 BB 09 1 7 56;
Fax: 49 30 BB 09 17 53 Dünya Hakları
Export Agent: Senalor Film Produktion
GmbH, Kurfiirstendamm 65, D-10707 Berlin,
GERMANY; Phone: 49 30 BB 09 1 7 56;
Fax: 49 30 BB 09 17 53
1 998 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 127'

• Yıl 1 943. Berlin ağır bir

Müttefik hava bombardımanı
altındadır. Lilly Wust 20'li
yaşlarının ikinci yarısında, dört
çocuklu evli bir hanım, mükemmel
bir ev kadınıdır. Alman ordusunda
görevli kocası Günther
cephededir. Lilly arada sırada
başından geçen aşk kaçamaklarıyla
burjuva bir yaşantı sürdürür; bu
arada H itler büstü evlerinin göze
çarpan bir dekorasyonudur. Bir
akşam bir konserde hayatını altüst
edecek genç bir kadınla karşılaşan
Lilly, Nazi bir gazetede köşe yazarı
olan Felice Schragenheim'ın ikili
bir yaşam sürdürdüğünü bilmez.
Felice'nin Yahudi olduğundan,
yeraltındaki gizli etkinliklerinden
de haberi yoktur. Ikinci kez
karşılaştıklarında burjuva Lilly,
kendine duyduğu güvenle
ışıldayan bu zeki, enerjik kadının
cazibesine kapıldığını görür.
Bombardımanların ortasında,
birbirinden çok farklı bu iki kadın
arasında tutkulu bir aşk yeşerir.
Birbirlerine mektuplar, şiirler
yollarlar. Lilly'nin takma adı
Aimee'dir, Felice'ninki de Jaguar.
Aimee, Jaguar'ın neden bell i
aralıklarla bazen günlerce ortadan
kaybolduğunu anlayamaz . . .
Max Farberböck'ün bu ilk konulu
uzun metrajlı filmi, Ikinci Dünya
Savaşı'nda Almanya'nın kaos
içindeki başkentinde geçmiş
gerçek bir öyküyü anlatıyor. Film,
Erice Fischer'in 1 994'de yayımlanıp
on bir dile çevrilen ve en çok
satan kitaplar arasına giren
romanı üzerine kurulu. Hala

Almanya'da yaşayan gerçek Lilly
Wust, Fischer'e öyküsünü
anlattığında 80 yaşındaydı. Geçen
yıl, 49. U luslararası Berlin Film
Festivali'nin açılış filmi olan AIMEE
VE JAGUAR, yalnızca anlattığı
lezbiyen aşk öyküsüyle değil,
aşıkların siyasi konumları
nedeniyle de ilgi çekti: Nazi subay
karısı Aimee ile Yahudi gazeteci
Jaguar. Bu festivalde En Iyi Kadın
Oyuncu dalında Gümüş Ayı'yı
paylaşan Maria Schrader ve
Juliane Köhler, çizdikleri
karakterlerin psikolojik nüanslarını
yakalamayı başarmışlar. Sonuçta
ortaya çıkan, bir fiziksel enerji
patlaması ve katıksız bir erotik
gerilim. Film aynı zamanda
Berlin'de eşcinsellik konularını ele
alan filmiere verilen Teddy
Ödülü'nü de kazandı.

Lilly finds herself attracred ro rhe
charms of this incelligenr, energeric
woman, so radiant wirh self
confidence. In che midst of the
bombardmencs, a passianare
romance develops between the rwo
very differenr women. They send
Jetters and poerry co each other.
Lilly's pseudonym is Aimee and
Felice's is Jaguar. Ai mee doesn't
understand why Jaguar periodically
disappears for days at a rime . . .
Max Farberböck's fırst feacure film
rells a rrue scory from the midst of
the chaoric German capital during
World War I I . The film is based on

Filmography

published in 1 994 and cranslated

1 988-90 Der Fahnder
(TV Serial TV Dizisi)
1 99 1 -92 Schlafende Hmıde (TV)
1 992 Einer zahlt immer (TV)
1 993 Bella B lock - Die
Kornnıissarin (TV)
1 995 Bella Block - Liebestod (TV)
1 998 Aimee & jaguar

inro eleven languages; the real life
Lilly Wusr, who is srill living in
Germany, was 80 years old when she

Allied aerial bombardmenc. Lilly

film of the 49rh I nternational Berlin
Film Festival in 1 999, AIM E E &

Wusr is a married woman in her

JAGUAR drew attenrion not only

!are rwencies, the perfecr

for the lesbian love story that i c

hausfrau,

Filmleri

Erica Fischer's besr-selling book,

cold Fischer her srory. The opening
• 1 94 3 . Berlin is under heavy

Born on 22 Sepcember 1 95 0 in
Munich. He srudied at the
College of Film and Television
in Munich. He began working
for a film production company
and then took up a posirion at
the Hamburg Schauspielhaus
Theatre as Peter Zadek's
assistant and dramaturg; later
worked as a theatre director in
Hamburg, Heidelberg and
Cologne. His collaborarion on
the television series "Der
Fahnder" lead to the writing and
directing of television fılms.
AIME E & JAGUAR is his fırst
feature for theatrical release.

wirh four children. Her husband

narrates, but equally for the

Güneher is away serving in the

political posirion of che lovers 

German army. Lilly leads a

Ai mee, che w i fe of a N azi offıcer,

bourgeois exisrence, wirh occasional

and Jaguar, a Jewish journalisr.

love affairs on the side, and the busr

Maria Selırader and Juliane Köhler

of Hitler is a prominenc decorarion

who shared the Silver Bear for che

in rheir flar. Ar a concerr one

Best Accress at the 49rh Berlin

evening she meers a young woman

International Film Festival ,

who w ili turn her whole life upside

successfully capcure che

down. Lilly does not know that

psychological nuances of che

Felice Schragenheim, a Nazi

characrers they porrray. The result

newspaper columnisr, leads a double

is a burst of physical energy and

life. She does not know that Fetice

pure erotic cension. The film has

is Jewish, nor abouc her seeret

also received the Teddy Award in

activities in che underground. The

Berlin, given to fılms dealing wirh

second rime they meet, bourgeois

gay-lesbian issues.
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ANJELICA H USTON

AG N ES BROWN E

9 Temmuz 1 9S I 'de Santa
Monica, California'da do�du.
Yönetmen John Huston ile
dördüncü karısı balerin Ricki
Sornma'nın kızı olarak,
Irianda'da ayrıcalıklı ama
sorunlu bir çocukluk geçirdi.
Meslek hayatına bir Vogue
modeli olarak başladı. Babası
aslında oyuncu olmasını
istemedi�i halde ona "Sinful
Davy" ( 1 969) ve "A Walk with
Love and Death" ( 1 969) adlı
filmlerinde önemli roller verdi.
1 970'1i yıllarda oyuncu olarak
çok az çalıştı�ı halde 1 980'1erin
başında bunun acısını çıkarmak
istercesine bir dönüş yaptı ve
ünlü oyunculuk hocası Peggy
Feury ile sebatla çalıştı. 1 98S'te
babasının buyru�u altında
çalıştı�ı "Prizzi's Honor 1
Prizzilerin Onuru"ndaki ( 1 985)
oyunuyla, En Iyi Yardımcı
Kadın Oyuncu dalında Oscar
aldı. Bunu Woody Alien'in
"Crimes and Misdemeanors 1
Suçlar ve Kabahatler"i ( 1 985)
ile John Huston'ın son
yönetmenlik denemesi "The
Dead 1 Ölüler"deki ( 1 988)
kayda de�er rolleri izledi.
Ayrıca, biri "The Grifters"da
( 1 990) En Iyi Kadın Oyuncu,
öteki de "Enemies: A Love
Story 1 Düşmanlar: Bir Aşk
Öyküsü"nde ( 1 989) Yardımcı
Kadın Oyuncu dalında olmak
üzere iki kez daha Oscar'a
aday oldu. 1 999 yapımı AGNES
BROWNE, ilk filmi "Bastard
Out of Carolina 1 Carolina
Piçi"nin ( 1 996) ardından
yönetmenli�e dönüş filmidir.

Yönetmen Di.rector: Anjelica Huston
Senaryo Screenplay: Brendan O'Carro/1 &
john Gold.rmith, based on the n011el "The Mammy"
by Bmıdan O'Carro/1 Görüntü Yön.
Cinematography: Anthony B. Richmoııd
Kurgu Edüing: Eva Gardo.ı Müzik Music:
Paddy Motoney Oyuncular Cast: Angelica
Hruton1 Marion O'DtV)'er, Ray Winstone, Arno
Chevrier, Nia/1 O'Shea, Tomjones Yapımcılar
Producers:jinı Sheridan, Arthur Uıppin &
Anjelica Huston Yapı m Production Co.:
Octoher Films, 4 ı 7 Cana/ Street, 4th Floor, New
York, NY ıOOI3, USA; Phone: I 2I2 343 92
30; Fax: ı 212 343 96 45; Hel/'s Kitchen,
Dublin, IRELAND Dünya Hakları Export
Agent: Good Machine, 4 I 7 Cana!, 4th floor,
New York, NY IOOI3, U A; Phone: 1 2 I 2 343
93 20; Fax: ı 212 343 96 45 Kaynak
Source: Medyavizyon, 1nbiıü Cad. 913,
Gümiifsuyu, İıtanbul, TURKEY; Phone: 90 2 I 2
293 00 68; Fax: 90 2ı2 293 00 72
I 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92'

• Dublin

1 967. Browne ailesi,
babalarının beklenmedik ölümüne
kadar ancak geçinebilen bir ailedir
ve Agnes bu ölümün ardından
yaşları 2 ila 1 4 arasında olan yedi
çocuğunu tek başına eğitip büyütme
görevini üstlenmek durumunda
kalır. Sorun çıkmakta gecikmez:
.
Kocasına doğru dürüst bir cenaze
töreni yapmak için, dullar ya da
yetimler için özel anlaşma yapmaya
hiç yanaşmayan dalavereci yerel
tefeci Billy'den borç almak zorunda
kalır. Agnes geçinebilmek için,
vaktin i ona cesaret veren, aklı
başında, en iyi arkadaşı Marion'la
geçirdiği açık pazarda meyve ve
sebze satar. Yaşamın zorluklarından
kısa süreyle de olsa kaçabilmek
arzusuyla, yakınlardaki bir Tom
Jones konserine gitmek için para
bulmayı hayal eder. Bu düşünü,
mahallenin utangaç ama ateşli
Fransız fırıncısı Pierre'le ilk kez
randevulaşarak gerçekleştirir.
Çocukları, o kendine yeni bir elbise
alabilsin diye paralarını bir araya
getirir. Tabii sonunda aile, asla
istisna tanımayan Billy ile yüzyüze
gelmek zorundadır; Billy de yedi
çocuklu bir dul görünce katı kalbi
yumuşayan biri değildir . . .
Oscar'lı aktris Anjelica Huston'ın
yönettiği ikinci film olan AGNES
BROWNE, hayatın zorluklarının
üstesinden gelmeyi ve hatta en çetin
koşullarda bile biraz mizah bulmayı
başaran, didişken genç bir dulun
eğlenceli öyküsü. Film, Iriandalı
yazar, komedyen ve öykü aniatıcısı
Brendan O'Carroll'ın çok satan yarı
otobiyografık kitabı The Mammy 1
Anne üzerine kurulu. Bu roman da,

fılmin senaryo yazarlarından biri
olan O'Carroll'ın imzasını taşıyan ve
onun yıldızı olduğu popüler Irianda
radyo dizisi "Mrs. Browne's Boys 1
Bn. Browne'un Oğulları"ndan
esinlenmişti. Kendisinin rol almadığı
ilk yönetmenlik denemesi "Bastard
Out of Carolina 1 Carolina Piçi"nin
aksine, çocukluğunu Irianda'da
geçiren Huston burada başrolde
kendini yönetiyor ve öyle canayakın
bir başkarakter çiziyor ki,
öyküsünün aşırı duygusallığını
dengeliyor. Yönettiği ilk fılmde
olduğu gibi, oyuncu kadrosundan
güçlü performanslar alan Huston
kendisine yaşam ve aşkta ikinci bir
şans tanıyan didişken Agnes'te çok
başarılı bir performans sunuyor. En
iyi anları da, özellikle sevgiyle ve dile
getirilmemiş duygulada dolu sakin
sahnelerde, en iyi arkadaşı Marion
O'Dwyer'la olan bölümler.

Jones concerr. She realizes her dream

• Dublin 1 967. The Browne's jusr

Boys," writren by and starring

by accepting her firsr dare wirh
Pierre, the shy bur ardenr French
baker in her neighborhood. Her kids
pool rheir money so she can buy a
new dress. Of course, evenrually the
family has ro face Billy who never
makes exceprions, and ir's not a
widow widı seven kids who's going
ro sofren dıe hardness of his hearr . . .
AGNES BROWNE, rhe second film
direcred by Oscar-winning acrress
Anjelica Husron, is rhe funny srory of
a feisry young widow, who manages
to overcome life' s adversiries and even
find a lirrle humor in rhe mosr
difficult of circumsrances. The film is
based on "The Mammy ," a besr
se!ling semi-aurobiographical novel
by the Irish wrirer, comedian and
sroryre!ler Brendan O'CarrolL That
novel was spun off from a popular
Irish radio serial, "Mrs. Browne's

manage ro live hand-ro-mourh unril

O'Carroll, who was co-wrirer of the

rhe unexpecred dearh of the farher and

screenplay for the movie. Unlike her

Agnes is lefr ro educare and bring up

directorial debm, the TV film

her seven children, ages 2-14, single

"Basrard Out of Carolina," in which

handed. The problems don'r rake long

she did not appear, Husron, who

ro appear: ro give her husband a

spenr her childhood in Ireland, direcrs

decenr burial, she has no oprion bur

herself in rhe ri de role and ereares

ro borrow money from Billy, a local

such a likable cemral characrer that

crooked meneylender who isn'r

she makes up for dıe over

inceresred in special deals for widows

senrimenraliry of the srory. As in the

or orphans. Agnes learns ro make ends

first film she direcred, Husron gers

meer by selling fruirs and vegerables

srrong performances from her casr

at an open air market where she

and displays an accomplished

spends time with Marion, her no

performance as rhe feisry Agnes who

nonsense best friend who gives her

gives herself a second chance ar life

encouragemenr. Wishing to escape

and love. Her best momems are with

her exisrence, if only for a shorr rime,

Marion O'Dwyer as her best friend,

Agnes dreams of finding enough

especially in quier scenes full of

money to attend an upcoming Tom

affecrion and unexpressed emorions.

Born on 9 July 1 95 1 in Santa
Monica, California. The
daughrer of direcror John
Husron and his fourrh wife,
ballerina Ricki Somma, she
spent a privileged but rroubled
childhood in Ireland. She began
her career as a Vogue model.
Though her father didn"t really
want her to be an acrress, he
gave her substamial roles in his
"Sinful Davy" ( 1 969) and "A
Walk With Love and Death"
( 1 969). Though she did litde
work in film during the 1 970s,
i n the early 1 980s, she returned
ro acring wirh a vengeance,
diligendy studying with famed
dramatics coach Peggy Feury. In
198 5, she earned an Academ y
Award for che besr supporring
acrress for her performance i n
"Prizzi's Honor" ( 1985), on
which she worked under the
orders of her far her. Orher
worrhwhile roles followed in
Woody Allen's "Crimes and
Misdemeanors" ( 1 985) and in
John Husron's fina! direcrorial
efforc "The Dead" ( 1 988). She
has also received rwo addirional
Oscar nominacions, one as the
best accress in "The Grifcers"
( 1 990) and che other as a
supporting acrress in "Enemies:
A Love Srory" ( 1 989). AGNES
BROWNE ( 1 999) marks her
rerurn ro direecing afrer her
debuc with "Bastard Out of
Carolina" ( 1 996).
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ISRAIL ISRAEL

ARl K KAPLUN

YANA' N I N DOSTLARI

1 958'de Moskova'da dogdu.
1 976-79 yılları arasında
Moskova Üniversitesi'nde tıp
ögrenimi gördü; 1 980-85
arasında ise Tei-Aviv
Üniversitesi'nde film
yönetmenligi ve psikoloji
okudu. Bitirme projesi
kapsamında çektigi kısa metrajlı
filmi "Solo for Tuba 1 Tuba
Solosu" ögrenci Akademi
Ödülü'ne aday gösterilmiştir.
lsrail'de televizyon filmleri ve
belgeseller çekmiş, !srail
Televizyonu'nda çalışmıştır. Şu
sıralarda Tei-Aviv Sinema
Okulu'nda senaryo yazarlıgı ve
film yönetmenligi dersleri
vermektedir.

HACHAVERIM SHEL YANA
YANA'S FRIENDS

Yönetmen Director: Arik. Kaplun
Senaryo Screenplay: Arik. Kaplım &
Simeon Vinok.ur Görüntü Yön.
Cinemarography: Valentin Belonogov
Kurgu Editing: Tali Halter & Einat Glazer
Zarchin Müzik Music: Avi Binyamin
Oyuncular Casc: Nir Levi, Evlyne Kap/un,
Shmil Ben-Ari, Moscıt Alcalay, Dalia
Friedland, Lucy Dubinchik. Yapımcılar
Producers: Marek. Rozenbaum, Uri Sabag,
E inat Bik.el & Moshe Levinsan Yapı m
Production Co.: Transfax Film ?roduction,
22 Nachmani St., Tel-Aviv 65201, ISRAEL;
Phone: 972 3 566 14 84; Fax: 972 3 566 14
50 Dünya Hakları Exporc Agenc:
Transfax Film ?roduction, 22 Nachmani St.,
Tei-Aviv 65201, ISRA EL; Phone: 972 3 566
14 84; Fax: 972 3 566 14 50

1998 1 35 mm. 1
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• Bu, Körfez Savaşı sırasında

• The srory of Russian

lsrail'e, cesur yeni dünya Tei
Aviv'e gelen Rus göçmenlerinin
öyküsüdür. Üstlerinde Scud
füzeleri uçuşurken, ülke halkı hava
saldırılarına karşı sıgınaklarda
barınırken, Yana ile dostları tüm
göçmenlerin ortak sorunları olan
dil, kültür, para, iş ve aşk
problemlerini çözmeye
çalışmaktadırlar. Kocası tarafından
terkedilmiş olan genç, güzel ve
hamile Yana kendini, dügünlerde
video çekimleri yapan, günübirlik
cinsell ige karşı büyük bir tutkusu
olan profesyonel röntgenci yirmi
yaşlarındaki lsrailli Eli'yle aynı
daracık daireyi payiaşıyor bulur. Eli
kamerasıyla kişilerin yaşamlarının
özel anlarını yakalamaktadır.
Yana'nın huzursuzlugunu ve
sonuçsuz kalan Rusya'ya dönme
çabalarını, Eli karşı konulamaz bir
dram olarak algılar ve bunu bir
film projesine dönüştürür. Yana
özel yaşamının en mahrem anlarını
Eli'nin videoya kaydettigini
keşfettiginde küplere biner.
Tutuştukları kavgada tüm video
bantları kullanılmaz hale gelir,
daire de harabeye dönüşür. Çatı
katındaki bir çatlak, evsahibelerinin
geçmişe ait sırlarını ortaya döker.
ögrendiklerinin hayatiarına etkisi,
dışarıda Saddam Hüseyin'in
kimyasal silahlarının yarattıgı
tehlikeye eşit olunca, bu onları
şimdiye kadar girmedikleri ve
içinde kıvılcımların uçuşup aşkın
fılizlendigi yatak odasına
kapanmaya zorlar. . .

immigrants who !and in the brave
new world of Tel-Aviv, Israel

Born in 1 958 in Moscow. He
srudied medicine ( 1 976-78,
Moscow University) and cinema
direecing and psychology ( 1 98085, Tel-Aviv Univer icy). His
diplama shorc film "Solo for
Tuba" was naminared for an
Scudenc Academy Award. In
lsrael he direcced TV dramas
and documencaries and worked
for lsraeli Television. Currencly
he also ceaches wricing and
direecing in che Tel-Aviv Film
School.

during the rime of rhe Gulf W ar.
As Scud missiles fly overhead, and
an emi re country locks itself into
airright rooms, Yana and her
friends wrestle with the problems
of imm igrants everywhere:
language, culture, money, jobs and
love . . . Afrer being abandoned by
her husband, young, beautiful and
pregnant Yana finds herself sharing
a cramped aparement wirh Eli, a
rwenty something Israeli wedd ing
phorographer and professional
voyeur with a passion for casual
sex. Eli uses his camera ro capture
privare moments in other people's
lives. Yana's restlessness and futile
attempts to returo to Russia prove
an irresistible drama to E l i , who
turns it into a project. Yana
explodes when she discovers Eli's
videorapes derai ting her most
private moments. In rhe ensuing
battle, all rhe rapes are desrroyed
and the aparrment wrecked. A
crack i n the overhead ani c reveals
pasr secrers of rheir landlady, whose
immediare impact upon rheir lives
is equal ro rhe excernal threat of
Saddam Hussein's chemical
weapons and forces them into rhe
sealed bedroom where sparks fly
and love blossoms . . .

Filmleri
Filmography

1 986 So/o for Tuba Tuba Solosu
(short kısa film)
1 987 lmmigra11ts Göçmenler
(documencary belgesel)
1 990 01ıe Free C rime
Serbest Bir Suç (TV)
1 998 Ya11a!s Frie11ds
Yana'nın Dostları
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AMOS KOLLEK

F I O NA

1 947'de Kudüs'te dogdu.
1 96S'ten 1 968'e kadar lsrail
Ordusu'nda askerlik yaptı.
Kudüs'teki Ibrani
Üniversitesi'nden felsefe ve
psikoloji dallarında mezun
oldu. Beş romanı sanatçı, "The
New York Times" ve "Die
Zeit" gibi günlük ve haftalık
gazetelere de düzenli olarak
yazıyor.

Yönetmen Director: Amos Kol/ek
Senaryo Screenplay: Amos Kol/ek
Görüntü Yön. Cinematography: Ed
Talavera Kurgu Editing:jeff Harkavy
Müzik Music: Alison Gordy Oyuncular
Cast: Anna Thomson, Felicia Maguire, Alyısa
Mulhern, Anna Grace, Bill Dawes, M ike
Hodge, Christopher McCann, Matthew Powers
Yapımcılar Producers: Zack Habakuk &
Omat Shalev Yapı m Production Co.: Amko
Productions, 77, Haeyal St., Jerusalem 96955,
ISRAEL; Phone & Fax: 972 2 679 54 95
Dünya Hakları Export Agent: Ce/luloid
Dreams, 25, rue Lamartine, F-75009 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 49 70 03 70; Fax: 33
I 49 70 03 71

1 998 1 35 mm. 1

Born in Jerusalem in 1 947. He
was a soldier in the lsraeli Army
from 1 965-68. He graduared in
philosophy and psychology from
the Hebrew University i n
Jerusalem. Aurhor o f five novels,
he writes regularly for daily and
weekly newspapers such as "The
New York Times" and "Die

Renkli Color 1 87'

• Fiona birkaç aylıkken, annesi

onu New York sokaklarında terk
etmiştir. Yetimhanelerde, taciz
altında büyümüş ve onlu yaşlarında
bir fahişe olmuştur. O zamandan
beri kendi kurallarına göre, tasasız
yaşar: hem erkeklerle hem de
kadınlarla seks yapar, mesleğinden
utanç duymaz, yarın yokmuşçasına
uyuşturucu kullanır ve neyin yasal
olduğu, neyin yasal olmadığı
umrunda değildir. Yüzünde
neredeyse hiç değişmeyen bir
ifadeyle müşterilerini ikna eder,
zordaki arkadaşlarına büyük paralar
verir, bir restoranda kendisiyle
oturan adamı tutuklamaya çalışan
polise ateş eder. Şimdi, polislere
saldırmasının ardından, otuz bir
yaşındaki Fiona, New York'un
Aşağı Doğu Yakası'ndaki
terkedilmiş bir binaya sığınmak
zorunda kalmıştır. Ve orada, yüzü
sokak yaşamının izlerini taşıyan
Anita adında, kendinden daha yaşlı
bir kadınla karşılaşır. Bu karşılaşma
ikisi için de hemen her bakımdan,
ama özellikle de duygusal açıdan
sağlıksız bir karşılaşmadır. Anita,
Fiona'nın annesi olabilecek yaştadır,
hatta belki annesidir. Fiona'nın
kolyesini tanıyan Anita'nın bir an
hayal meyal bir şeyler hatıriamasına
karşın, birlikte yatarlar. Fiona New
York'u terk etmeye ve başka bir
yerde yeni bir hayata başlamaya
karar verir. Ancak bir paket
kurabiye çalarken yakalanır ve birisi
ona ateş etmeye başlar . . .
Bir önceki filmi "Sue"nun ardından,
yönetmen Amos Kollek'in oyuncu
Anna Thomson'la bu ikinci ortak
çalışması, ve netice ilkinden bile

daha kışkırtıcı. Büyük şehirde
kaybolan yalnız kadınlar temasını
araştırmaya devam eden yönetmen,
bu defa bir adım daha ileri giderek
New York'taki fahişelerin ve
uyuşturucu bağımlılarının heba
olmuş yaşamlarını açığa çıkarıyor.
Kollek'in fılmlerinde, giderek
karanlığa daha fazla gömülen
kadınlar için hiç kaçış yolu yok.
FIONA iki haftayı biraz aşan bir
sürede, New York'un Aşağı Doğu
Yakası'nda harap binaların
oluşturduğu bir fonun önünde
çekilmiş. Bazı karakterler film de
kendilerini oynuyorlar. Thomson
yapmacıklıktan uzak, doğal bir
oyunculuk tarzıyla, Kolek ise
öyküyü manipüle edici bir şekilde
kullanmayarak, FIONA'ya gerekli
psikolojik derinliği kazandırıyorlar.
Ve ortaya hiçbir izleyicinin kayıtsız
kalamayacağı bir sonuç çıkıyor.

offıcers, thirty-one years old Fiona is
forced to fınd shelter in a derelict
building on Lower East Side where
she meets Ani ta, an older woman
whose face bears the scars of street
life. This meeting is an unhealthy
one for both in all respects, but
mainly emotionally. Anita is old
enough to be Fiona's mother, and
maybe she is. They go to bed
together despi re one moment of
vague reminiscence on the part of
Ani ta, who seems to recognize the
necklace Fiona is wearing. Fiona
decides to leave New York and make
a fresh start elsewhere, but she is
caughr stealing a bag of cookies and
someone begins shooring at her. . .
The second cooperative effort
between director Amos Kollek and
actress Anna Thomson, a year after
the success of "Sue", is an even more
provocative film where the director,

• When Fiona was a few months

continuing his exploration of the

old, her morher abandoned her in

theme of lonely women lost in the

the srreet in New York. She suffered

big city, goes one step fıırrher and

growing up in several foster homes

exposes the wasted lives of whores

where she was abused, and in her

and junkies in New York. There is

teens she became a prostitute. Since

no escape in the fılms of Kollek for

then, she has lived according to her

women who are doomed to fal!

own rules, w ithout any qualms - she

fıırther and fıırther to the abyss.

has sex with both men and women,

FIONA was fılrned i n a bit over rwo

feels no shame canceming her

weeks against the background of the

profession, uses drugs w ith no care

cmmbling buildings of the Lower

for tomorrow, and doesn't give a

East Side in New York City. Some of

damn what is !ega! or illegal. Thus,

the proragonists appear as

with a virrually unchanging

themselves. With a natutal acting

expressian on her face, she enrices

style devoid of mannerism and

customers, gives away large amounts

without manipularive use of rhe

of money to needy friends, or shoots

plot, Kollek and Thornson succeed

at policeman attempting to arrest a

in giving FIONA the necessary

man siteing wirh her in a diner.

psychological dept. The result

Now, after her assault against police

cannot leave any viewer indifferent.

Filmleri
Filmography

1 979 Worlds Apar/ Ayrı Dünyalar
1 985 Goodbye, New York
Hoşçakal New York
1 987 Farever Lulu Daima Lulu
1 989 H igh Stakes Yüksek Ödüller
1 993 Douhle Edge Çift Kenar
1 994 Bad Gir/s - Whore 2
Kötü Kızlar - Fahişe 2
1 99 7 Sue
1 998 Fiotıa
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DARIUSH MEHRJUI

IRAN

HAN l M

8 Aralık 1 939'da Tahran'da
do�du. ABD'de UCLA'de
Felsefe ve Sinema e�itimi
gördü ve 1 964'te mezun oldu.
Uluslararası kadrolu bir
serüven filmi olan ilk uzun
metraj lı yapıtını 1 968' da
gerçekleştirdi. Ikinci filmi,
birçok Asya ülkesi dışında ABD
ve Avrupa'da da başarı kazanan
ve 1 97 1 Venedik Film
Festivali'nde Uluslararası
Eleştirmenler Ödülü'nü alan
"Gav 1 lnek"tir. Daha sonra
yaptı�ı filmler de uluslararası
film festivallerinde ilgi
görmüştür. Iran'daki Islam
Devrimi'nden sonra çocuklar
üzerine bir film ile Fransız
televizyonu için bir belgesel
çekti. 1 3 yıllık bir aradan sonra
" Ejerah Neshinha 1 Kiracılar"
ile 1 986'da sinemaya geri
döndü. Filmleriyle bugüne
kadar 49 ulusal ve uluslararası
ödülün sahibi olmuştur.

BANOO

THE LADY
Yönetmen Direc<or: DarifiJh Mehrjui
Senaryo Screenplay: DarifiJh Mehrjui
Görüntü Yön. Cinemarography: Touraj
Mansouri Kurgu Editing: Hassan
HaJsandofiJt Müzik Music: Naser Chesm
Azar Oyuncular Cast: Ezzatollah Entezami,
Bita Farrahi, Khosro Shakibai, Gohar
Kheirandish, Ferdos Kaviani, Sima Tirandaz,
Hamideh Kheirabadi Yapımcılar
Producers: Majid Modarresi & Mohammad
Mehdi DadgOfJ Yapı m Production Co.:
Sahara Film, No. 39 Niloufar Street, Apodana
Avenue, Tehran 12338, IRAN; Phone: 98 21
670 93 73; Fax: 98 2 1 227 Il 5 7 Dünya
Hakları Export Agent: Mohamnıad
Atebbai, No. 39, Niloufar Street, Apodana
Avenue, Tehran 12338, IRAN; Phone: 98 21
670 93 73; Fax: 98 2 1 227 ll 57
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• Banoo, yalnız başına yaşamaya
alışmış orta yaşlı bir kadındır.
Kocası sık sık uzun süren
yolculuklara çıkar ve bu zorunlu
yalnızlık da Banoo'ya içgözlem
fırsatı tanır. Kocasının son
gezisinde Banoo tesadüfen onun
başka bir kadınla yaşamaya
başlamış olduğunu öğrenir. Kocası
da durumu itiraf ettikten sonra evi
terk eder. Banoo'nun burukluğu
uzun sürmez ve çok geçmeden
dikkati, yıkılmış olan yakındaki bir
eve çevrilir. Yıkılan evde oturan
bahçıvan ile hasta karısının gidecek
yerleri olmadığını öğrenince onları
evine alır. Bahçıvanın ailesinin
gelişiyle birlikte, Banoo'nun yaşamı
büyük değişikliklere uğrar. . .

yapsak minnet duymazdı, yapılanlar
hiçbir zaman yeterli değildi. Bir
gece evin yeni sahipleri bütün
ağaçları kestiler ve büyük bir
apartman yapmak için toprağı
kazmaya başladılar. Sonra da, şimdi
muazzam bir uçurumun kıyısında
duran kulübelerinden ayrılmayan
bahçıvanla karısını tehdit etmeye
baŞladılar . . . Öykünün geri kalanı
bu olayların çevresine inşa edildi.
Filmin Buiiuel ya da lbsen'le
benzerlikleri, varsa eğer, tümüyle
temasaldır. Benim esin kaynağım
hep Dostoyevski'nin tutkusuna ve
modern insanın durumunda yatan
tehlikeye aşina yazarlar ve
sinemacılar oldu." Dariush Mehrjui

Born on 8 December 1 939 in
Tehran. He srudied Philosophy
-----'c.....::=-----1 and Cinema in UCLA and gor
his BA degree in 1 964. He
realized his fırsr fearure film in
From 1 992, famous Iranian
1 968 which was a ehriller made
director Dariush Mehrjui sraned
wirh an international casr. H is
his female-character films; 4 fılms
second fearure, "Gav 1 The Cow"
in 6 years all dealing wirh the
was a major success in many
Asiaric countries as well as in
women characters and their
Europe and the US, and won rhe
obsessions in che urban societies.
International Crirics Award in
The first film of the series,
Venice in 1 97 1 . His larer fılms
were also well received in rhe
BANOO was banned in Iran for
international festival circles.
seven years. "The film was actually
Afrer rhe Islamic Revolution i n
inspired by evems that occurred in
Iran, h e made a movie for
children and a fıcrion
our daily life: the propeny next ro
documentary for French TV. In
our house was a large park- Iike
1 986 he resumed working on
garden with many fruit trees. l t
feacure fılms wirh " Ejerah
Neshinha 1 The Lodgers", after a
was appropriated b y the
break of 1 3 years. His fılms have
government because i ts owner had
already received 49 national and
fled the country, and it was taken
international awards.
care of by an old gardener who also
sometimes rended our yard. His
wife, who had been in an explosion,
was constantly sick and we used ro

Ünlü lranlı yönetmen Dariush
Mehrjui 1 992'den beri kadın
karakterler üzerine kurulu filmler
yapıyor: sonuç altı yılda, kentli
toplumlarda kadın karakterler ve
onların sapiantıları üzerine dört
film. Bu dizinin ilk filmi olan HANlM
Iran'da yedi yıl süreyle yasaklı kaldı.
"Aslında filmin esin kaynağı, günlük
hayatımııda meydana gelen
olaylardı. Evimizin bitişiğinde,
içinde birçok meyve ağacı olan
park misali büyük bir bahçe vardı.
Eve hükümet tarafından
elkonmuştu, çünkü sahibi ülkeden
kaçmıştı ve oraya bazen bizim
küçük bahçemizle de ilgilenen yaşlı
bir bahçıvan bakıyordu. Bir patlama
olayı yaşamış olan karısı hep
hastaydı; ona biz bakar, hastaneye
götürür, ilacın ı alırdık . . . Ama ne

• Banoo is a middle-aged woman

take care of her, take her to the

who has become accustomed to a

hospital, buy her medicine . . . B uc

soli tary life. Her husband goes on

whatever we d id, she was never

frequently and lengthy cravels, and

grateful, it was never enough. One

che imposed solicude provides

night the new owners cut all the

Banoo with the opponunity for

trees down and began exeavaring

introspection. On her husband's

the ground in order to build a large

laresr trip, Banoo accidentally finds

condominium. And then they

out that he has started living with

started to threaten the gardener

another woman. The husband

and his wife who would not leave

confesses, and leaves home. Banoo's

rheir shack, which was now at the

bitterness does not last long, and

edge of a huge precipice . . . The rest

soon Banoo's attemion is turned to

of che story was bui lt up around

a nearby house which has been

rhese evems. And whatever

demolished. When she finds out that

similarities ir may have with

the gardener from the demolished

Bufiuel or Ibsen is purely thematic.

house and his ailing wife have no

I have always been i nspired by

place to live, she takes them in.

those writers and filmmakers who

W ith the arrival of the gardener's

were in tune with Doscoievsky's

fam ily, Banoo's life undergoes

passion and che pe ri ls of modern

fundamemal changes . . .

man's condition." - Dariush Mehrjui

Filmleri

Fi lmograp hy

1 968 Diamond 33 Elmas 3 3
1 969 Gav lnek
1 970 Haloo Saf Adam
1 972 Postebi Postacı
1 974 Dayereh Mina Kısır Döngü
1 980/ 1 989 The School We Went to
Okulumuz
1 986 Ejerah Neshinha Kiracılar
1 987 Shirak Aslan Yavrusu
1 990 Hatnoon
1 992/ 1 998 Batıoo Hanım
1 993 Sara
1 995 Pari
1 997 Leila Leyla
1 998 The Pear Tree Armut A�acı
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TAHMINEH MILANI

i Ki KADl N

1 960 yılında Iran'da Tebriz'de
dogdu. 1 986 yılında Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi'nden
mimari dalında diplema aldı.
Sinema k;ıriyerine 1 979 yılında
katıldıgı Ozgür Sinema
Workshop'ında senaryo yazımı
konusunda araştırma yaparak
başladı. Senaryo yazmanı ve
yönetmen yardımcısı olarak
çeşitli filmlerde çalıştı. lik
yönetmenlik denemesi
"Children of Divorce 1
Boşanma Çocukları" ( 1 989) 8.
Fajr Film Festivali'nde En Iyi lik
Film ödülünü paylaştı. Ikinci
filmi "The Legend of Ah 1 Ah
Efsanesi"ni 1 990'da yönetti.
Ertesi yıl, hem eleştirmenler
tarafından begenilen, hem de
iyi gişe yapan "What Else ls
New? 1 Daha Ne Var, Ne
Yok?"u yazıp yön etti.
Dördüncü filmi olan "Kakadu"
( 1 994), çocuklar için yapılmış,
çevre sorunlarına dikkat çeken
bir bilimkurgu filmiydi. 1 999
yılında IKI KADlN'Ia Fajr Film
Festivali'nde En Iyi Senaryo
ödülünü aldı.

DO ZAN

TWO WOMEN
Yönetmen Direcror: Tahmineh Milani
Senaryo Screenplay: Tahmineh Milani
Görüntü Yön. Cinemarography: Hrmein
jafarian Kurgu Editing: Mouafa
KhergepooJh Müzik Music: Babak Bayar
Oyuncular Cast: Niki Karimi, Marila
Zare'i, Mohammad Reza Fomtan, Arila Peıiani
Yapım Production Co.: Arta Film, Arman
Film, Tehran, IRAN Dünya Hakları
Export Agem: Farabi Cinerna Foundation,
55 Sie-Tir Avenue, Tehran ı 1358, IRAN;
Phone: 98 2 ı 678 545; Fax: 98 21 678 1 5 5

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 '

• Feriştah ile Roya Tahran'da

üniversitede okurken tanışmış iki
kız arkadaştır. Feriştah ciddi
psikolojik sorunları olan ve onu
bıçak göstererek tehdit eden
genç bir adam tarafından taciz
edilmektedir. Feriştah bu durumu
hafife almakta, ona kendisi ile
Roya'nın onun etkisinde
kalmayacak kadar güçlü
oldukların ı söylemektedir. Ancak
bir gün tacizci Feriştah'ı ziyarete
gelen kuzeninin gerçekte onun
erkek arkadaşı olduğu kanısına
varır ve öfkeden çılgına dönerek
kuzenin yüzüne asit atar.
Feriştah'ın babası, ailenin şerefine
leke sürdüğü görüşüne vararak
Feriştah'ı okuldan alır ve böylece
Feriştah köydeki evine geri
döner. Ne var ki tacizci genç,
kızın peşini bırakmaz; onu evine
kadar izler ve Feriştah'ın ciddi bir
trafik kazasından sorumlu tutulup
hapse girmesine neden olur.
Tatminkar bir işe giren ve
sorunsuz bir evlilik yapan Roya
mutlu bir yaşam sürmeyi
başarırken, Feriştah sadece
insanca muamele görmek için bile
savaşmak zorundadır . . .
IKI KADlN'da filmin senaryo
yazarı ve yönetmeni Tahmineh
Milani bir Iran filmi için alışılmadık
derecede güçlü bir feminist mesaj
veriyor; öyle ki senaryonun
·sansürden geçmesi yedi yıl almış.
"Aslında IKI KADlN, iki kişiliği
olan tek bir kadın demektir:
gerçek egosu, hatta kendisi ve

olmak isteyip de toplum ve
beklentilerinin olmasına izin
vermediği kişi." - Tahmineh M i lani

indeed, what she is and what she
wanrs to be, but the society and i ts
tastes wouldn't allow her to be." 
Tahmineh Milani

• Fereshteh and Roya are rwo
friends who meet each other white
attending college in Tehran .
Fereshteh is being stalked by an
obviously psychotic young man,
who has threatened her at knife
poim. Fereshteh tries to laugh i t
off, teliing t h e lunatic that she and
Roya are too strong to be
threatened by him. One day,
however, the stalker becomes
convi nced Fereshteh's visiting
cousin is actually her boyfriend;
enraged, he throws acid into the
cousi n's face. Fereshteh's father,
convinced she has disgraced the
fam ily, takes her away from school
and back to their home in the
counrry. The stalker is not so easily
thrown off course; he fol l ows
Fereshteh home and impl icates her
i n a serious traffic accident that
lands her in jail. Roya is able to go
on to a happy life with a fulfılling
job and srable marriage, while
Fereshteh must fıght simply to be
rreated as a human being . . .
In TWO WOMEN writer and
director Tahmineh Milani presenrs
a fem inist message which is
unusually strong for an Iranian film
- so much so that it took seven
years for the screenplay to be passed
by state censors. "l ndeed TWO
WOMEN means one woman with
two personalities: Her real ego, or

Born in Tabriz, Iran in 1 960.
She graduated in achitecrure
from Science and Technology
University in 1 986. She began
her film career by doing research
on screenwriting ar the Free
Film Workshop in 1 979. She
went on working as a script gir!
and assistant director on several
films. Her debut fearure,
"Children of Divorce" ( 1 989)
was co-winner of the First Film
Award in rhe 8th Fajr Film
Festival. She directed her second
fearure film, "The Legend of Ah"
in 1 990. The following year she
wrote and directed "What Else
Is New?" which gained critica!
and box-office acclaims. Her
fourth film, "Kakadu" ( 1 994)
was a children sci-fi film with
evoking environmenral concerns.
She won the Best Screenplay
Award in Fajr Film Festival with
TWO WOMEN in 1 999.
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ABD USA

GAVIN O'CONNOR

B iTMEYEN YOLLAR

Pennsylvania Üniversitesi'nden
mezun olduktan sonra, ödüllü
kısa film "The Bet 1 Bahis"in
yönetmenligini ve yapımcılıgını,
ve ödüllü kısa film "American
Standoff 1 Amerikan
Çıkmazı"nın yönetmenligini
yaparak sinema kariyerine
başladı. Bu filmierin ikisi de
Arnerkan kamu televizyonu
PBS'te ve bagımsız sinema
kanalı Independent Film
Channel'da gösterildi. Kısa
süre önce, Broadway-dışı'nın
da dışı "Rumblings of a
Romance Renaissance "
oyununda, yazarlık, yapımcılık
ve oyunculuk yaptı. Yazarlıgını
ve yönetmenligini yaptıgı ve
oynadıgı, bir sevgi ürünü olan
ilk uzun metrajlı filmi
BITMEYEN YOLLAR'ın ( 1 999)
yapımı üç yıldan fazla sürdü.

TUMBLEWEEDS

Yönetmen Director: Gavin O'Connor
Senaryo Screenplay: Gavin O'Connor &
Angela Shelton Görüntü Yön.
Cinemamgraphy: Dan Stolof!Kurgu
Edüing:john Gilroy Müzik Music: David

Mamfield Oyuncular Cast:janet McTeer,
Kimberley} Brown, Gavin O'Connor,jay O.
Sanders, Laurel Holloman, Michael} Pollarcl,
Noah Emmerich, Lois Smith, Ashley Buccille,
Cody McMaim Yapımcı Producer: Gregory
O'Connor Yapım Production Co.: New Line
Cinema, 1 1 6 North Robertson B/vd., Suite 400,
Los AngeleJ, CA 90048, USA; Phone: 1 3 1 0
967 6616; Fax: 1 3 1 0 967 6676 Dünya
Hakları Export Agent: New Line Cinema,
1 1 6 North Robertson B/vd, Suite 400, Los
AngeleJ, CA 90048, USA; Phone: 7 3 70 967
6616; Fax: 1 3 1 0 967 6616 Kaynak Source:
Umut Sanat Filmcilik, Akasyail Sok., No: 18, 4.
Lewnt 80650, istanbul, TURKEY; Phone: 90
212 325 88 88; Fax: 90 212 278 32 82

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 104'

• Vasıfsız işçi kesiminden, otuzlu
yaşlarının sonunda, Amerikalı bir
kadın olan Mary Jo Walker, bir
başka kocayı, istismarı ve hayal
kırıklığını daha arkasında
bırakmıştır. Az sayıdaki eşyasını,
1 2 yaşındaki didişken ve küfürbaz
kızı Ava'yı, ve arta kalan iyimserlik
kırıntılarını yanına alarak kendisine
mali açıdan da destek olacak yeni
bir sevgili bulmak amacıyla,
döküntü arabasıyla yola koyulur.
Liseden hatırladığı bir adayın
umutsuz vaka çıkmasının
ardından, Ava annesini San
Diego'nun kartpostal
mükemmelliğindeki Starlight
Beach banliyösünde şansını
denemeye ikna eder. Ama
bağımsızlığa alışmalarının üstünden
henüz birkaç hafta geçmişken,
Mary Jo yolculukları sırasında
tanıştıkları Jack Ranson adında
kaba saba kamyon şoförüyle
birlikte, kaderin eseri gibi görünen
karşılıkl ı bağımlılık üzerine kurulu
bir hayat sürmeye başlar. Bir
güvenlik şirketinde telefon kölesi
olarak çalışmaya başlayan Mary
Jo'nun yeni işi, tahmin
edebileceğinden çok daha fazla
güçlük çıkarır. Okula kaydolan ve
ilk kez normal bir yaşam ve istikrar
hissine kavuşan Ava ise ilk
sevgilisiyle birtakım sorunlar yaşar.
Çok geçmeden Mary Jo yeniden
kaçma dürtüsüyle boğuşmaya
başlar. Ancak bu kez böyle bir
karar, anne ile çocuğun arasındaki
bağı koparabilecektir . . .

Yaşamın ve kendini tanımanın
kavşağındaki bir kadının dikkatle

gözlemlenmiş öyküsünü anlatan
BITMEYEN YOLLAR, filmi
yöneten, yazımına katkıda
bulunan ve önemli yan rollerden
birini oynayan Gavin O'Connor'ın
farklı yeteneklerini açık bir
biçimde ortaya koyuyor. Filmin
kendinden emin, aceleye
getirilmemiş bir havası var;
oyunculara inancı da tam.
Öyküsünü Güney'in işçi kesiminin
tozlu topraklı yörelerinden çıkaran
O'Connor, seyirciye kırılganlık ve
karşı koyuşla bezeli karakterler ve
zulüm, mizah ve şefkat arasında
gidip gelen bir ton sunuyor. Ana
kız ilişkilerinin gelgit benzeri
sevgi-nefret dinamiğini nadiren bu
kadar akıllıca yakalanmıştı.
Unutulmaz yol filmi "Thelma ve
Louise"de olduğu gibi, sonuçta
karşımıza kadın dayanışmasını ve
kendini tanımlamaya varan yolu
keşfeden iki birey hakkında
sıradışı bir sevgi öyküsü çıkıyor.

reconnecrs wirh Jack Ranson, a
rough-hewn rruck driver from their
travels and moves willfully inro what
seems !ike fared codependency. Her
new job as a phone slave at a guard
company presenrs more rhan irs
share of challenges, while Ava,
enrolled in school and experiencing
for the fırsr rime a sense of normaliey
and srabi liry, has romantic problems
of her own when she gains her fırst
boyfriend. Mary ]o soon starts ro
wrestle with the impulse ro run
again, a decision that this time may
devatare the bond berween morher
and child . . .
In i ts keenly observed account of a
woman perched at the crossroads of
life and self-realization,
TUMBLEWEEDS crystallizes the
manifold impressive talenrs of
Gavin O'Connor who directed, co
wrote and plays a major supporring
role in this film The movie has a
confıdenr, unrushed quality ro it,

• Norching up yer-another ex

and a complete fairlı in i ts

husband, abuse, and

characters. Culling his narrative

disappoinrmenr, Mary ]o Walker, a

from the dusty backwaters of the

sub-blue-collar American woman in

working-class South, O'Connor

her Iate thirties, grabs her meager

delivers characters nuanced with

possessions; her feisry, foul-mourhed

frailty and defıance and a rone that

1 2 -year-old daughrer, Ava; and her

ricochers between savagery, humor,

carrered shards of optimism and hi ts

and compassion. The push and pull,

the road in their beat-up old car i n

love/hate dynamics of

search o f a new love i ncerest and

mother/daughter relationships have

support provider. Mrer a former

rarely been so smartly caprured. As

high-school prospecr proves dismal,

in that memorable road movie

Ava convinces her mom ro rake a

"Thelma and Louise", what results

chance on life in the picture-perfect

is a beautiful, offbeat romance

suburb of Srarlighr Beach in San

about two individuals discovering

Diego. B ur w i thin weeks of settling

sisterhood and the path to self

into independence, Mary ]o

defınition.

Afrer graduaring from the
University of Pennsylvania, he
began his filmmaking career by
wriring and producing rhe
award-winning shorr film, "The
Ber", and wriring and directing
the award-winning shorr film,
"American Srandoff', bor h of
which have played on PBS and
the Independent Film ChanneL
He recenrly wrore, produced,
and srarred in his debur off-off
B roadway play, "Rumblings of a
Romance Renaissance". A labor
of love, TUMBLEWEEDS
( 1 999), the firsr fearure film rhar
he co-wrore, direcred, and
played in, has been more rhan
three years in the making.
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LEA POOL

GÖTÜ R BEN i

1 9SO'de, Soglio, lsviçre'de
doğdu. 1 97S'te Kanada'ya göç
etti. Üç yıl sonra, Quebec
Üniversitesi'nin Iletişim
Sanatları bölümüne girdi.
Birçok video prodüksiyonu,
kısa belgesel ve televizyon
programı yaptı. 1 984'te ilk
uzun metrajlı filmi "La femme
de l'hôtel 1 Otel Kadını"nı
yazıp yönetti. Film hem
eleştirmenler, hem de
seyirciler tarafından heyecanla
karşılandı. 1 986'da "Anne
Trister"i çekti, 1 988'de ise
Yves Navarre'nin romanı
Kurwenafi "A corps perdu"
adıyla beyazperdeye aktardı.
Bunu 1 99 1 'de ödüllü filmi
" La demeiselle sauvage 1 Vahşi
Genç Kız", 1 992-93'te ise
"Mouvements du desir 1
Arzunun Hareketleri" izledi.
Eleştirmenler onun farklı
üslübuna dikkat çekip,
filmlerinin duygusal etkisini ve
muhteşem güzelliğini övdüler.
Son filmi GOTUR BENI ( 1 998)
geçen yıl Berlin Film
Festivali'nde Özel Jüri
Ödülü'nü kazandı.

EMPORTE-MOI
SET ME FREE
Yönetmen Dicecroc: Lla Pool Senaryo
Screenplay: Lla Pool Görüntü Yön.
Cinematogcaphy:Jeanne Lapoirie Kurgu
Edi ring: Michel Areand Müzik Music: ECM
Oyuncular Casc: Karine VanaJJe, Paıcale
BuJJieres, M iki Manojlovic, Alexandre
Mirineau, Anne-Marie Cadieux, Monique
Mercure, Charlotte Christeler, Nanry Huston
Yapımcılar Pcoducecs: L. Richard, A.
Sinniger & C. Scotta Yapım Pcoducc ion
Co.: Citl-A•nerique, 5BOO, Boulevard St.
Lsurem, Montrlal, Qulbec H2T J T3,
CANADA; Phone: 1 5 14 27B BO BO; Fax: 1
5 1 4 27B 40 00 ; Catpics Productiom; Haut et
Court Dünya Hakları Expoct Agenc: TFJ
international, 305 Avenue ujour Se Uve,
92656 Boulogne, FRANCE; Phone: 33 1 4 1
4 1 2 5 72; Fax: 33 1 4 1 4 1 3 1 76

1 99B 1 35

mm.

1 Renkli Coloc 1 94'

• 1 963, onüç yaşındaki Hanna için

her şeyin değiştiği yıldır.
Montreal'in işçi mahallesi Mile's
End'deki karanlık sinema salonunun
arka sıralarında oturan Hanna,
Jean-Luc Godard'ın filmi "Vivre sa
vie 1 Hayatını Yaşamak"ta Anna
Karina'nın Nana tipiernesine
kendini kaptırır. Hanna'nın özel bir
bağ kurmayı umduğu öğretmenine
çok benzettiği, ev kadınıyken fahişe
olan Nana S. karakteri onu
büyülemiştir. Genç kız anne ve
babasının arasındaki sevgi-nefret
ilişkisinin ortasında, suç ortağı
ağabeyiyle birlikte büyümeye
çabalamaktadır. Hanna'nın yegane
ve en yakın kız arkadaşı, ondan
tamamen farklı olmasına karşın
çekici bulduğu Laura'dır. Hanna'nın
babası Soykırım'dan kurtulmuş
vatansız bir Yahudi ve sanatsal
hedeflerine ulaşmak isterken
ailesinin omuzlarına hem maddi
hem de manevi açıdan çok yük
bindiren, tanınmamış bir şairdir.
Uzun süredir acı çeken annesi ise,
günlerini bir konfeksiyon
atölyesindeki dikiş makinesinin
başında, gecelerini de kocasının
yazdıklarını daktiloya çekmekle
tüketen Quebec'li genç bir
Katoliktir. Aile içindeki çekişmenin
ortasında kalan Hanna kendi
kimliğini ve hayattaki anlamını
bulmak için çırpınır. Yavaş yavaş,
Godard'ın filmindeki karakter gibi
kendisinin de geleceğini
belirlemekte özgür olduğunu, ancak
özgürlükle birlikte sorumluluğun da
geldiğini fark eder . . .

60'1ı yılların başında, buluğ çağında
bir kızın çok etkileyici portresini
sunan GÖTÜR BENI, kesinlikle
bir kadın filmi. Bunun sebebi
yalnızca filmin yönetmeninin,
yapımcısının, senaristinin, hatta
görüntü yönetmeninin bile kadın
olması değil, bu kadınların
ortaklaşa çalışıp bir kadının bakış
açısını yansıtan bir eser yaratmış
olmaları. GÖTÜR BENI Pool'un
şimdiye kadarki en otobiyografik
filmi ve duygusal açıdan diğer
filmlerinden çok daha çarpıcı. Bu
içten film, hem ayrıntılı bir aile
portresi, hem Fransız Yeni
Dalgası'na bir saygı sunumu, hem
de sinemanın hayatı biçimlendirip
kurtarma gücünün bir kanıtı.

Hanna' s father is a stateless Jew who
has survived the Holocaust, an
unrecognized poet and an imperuous
and clumsily affectionate man
whose arrisric aspirations have put
a heavy burden on the family,
financially and emorionally. Her
long-suffering morher on the other
hand is a fragile, young Catholic
from Quebec who spends her days
slaving over a sewing machine in a
garmenr facrory and her nighrs
typing up her husband's work. I n
the middle o f this domestic strife,
Hanna is desperare ro find her own
idenrity and meaning in life. She
gradually realizes that !ike the
characrer in Godard 's film, she, roo,
is free ro derermine her furure - and
wirh freedam comes responsibiliry . . .

• 1 963 is the year in which
everything changes for 1 3 -year-old

A deeply caprivaring porrrait of a

Hanna. Sirring in the back row of a

young girl's coming-of-age in the

darkened cinema auditariuro at

early sixties, EMPORTE-MOI is

Mile's End, Monrreal's working

definitely a woman's film, not only

class disrricr, she is bowled over

because the director, producer,

warching Anna Karina's portrayal

screenwriter and even the director

of N ana in Jean-Luc Godard's film

of phorography are all women, bur

"Vivre sa vie". She is urrerly

also in the way rhese women have

enrhralled by the characrer Nana

collaborared in creating a work that

S . , the wife turned prosrirure who

spec ifically reflecrs a woman's poinr

she believes looks just !ike her own

of view. EMPORTE-MOI is Pool's

reacher, wirh whom Hanna hopes

most aurobiographical fearure ro

ro develop a special bond. The gir!

dare and is more emorionally

is srruggling ro grow up amidsr her

resonanr rhan her previous films.

parenr's love hare relarionship, side

This heanfelr film is

by side wirh her older brorher and

sim ultaneously an insightful family

partner-in-erime. Her dosesr and

porrrair, a hamage ro the French

only girlfriend is Laura, who is

New Wave and a testament ro the

complerely differenr ro Hanna bur

porenrial of film ro shape and

whose sensualiry she finds arrracrive.

redeem life.

Born i n ı 950, in Soglio,
Swirzerland. She emigrared ro
Canada i n ı 97 5 . Three years
larer, she entered the Universice
du Quebec in Communicarion
Arts. She wem on to direct
numerous video producrions,
shorr documentary and ficrion
films, and relevision programs.
In ı 979, she wrore, shor and
produced "Srrass Cafe'', a
medium-lengch film, which won
awards ar four fesrivals. In 1 984,
she wrore and direcred her firsr
fearure, "La femme de l'hôrel"
which was greered
enthusiasrically by borh cricics
and rhe public. In 1 986, she
shot "Anne Trister" and rhen, in
ı 988, she brought "A corps
perdu", an adapeation of Yves
Navarre's novel Kttrwenal ro che
big screen. Next cam e her ı 99 ı
awacd-winning fearure film "La
demoiselle sauvage", and rhen,
in ı 992-93, "Mouvements du
desir". Crirics have nored her
disrincrive style and praised her
films for rheir emorional impacr
and magnificenc beaury. Her
laresr film, EMPORTE-MOI
( 1 998), won che Special J ury
Award at lasr year's Berlin Film
Festival.
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RUSYA RUSSIA

DENIS YEVSTIGNEEV

ANA

Sinema kariyerine görüntü
yönetmeni ("Taxi Blues",
"Luna Park", vb.) olarak
başladı. lik konulu filmi
"Limita"yı 1 994'te yönetti ve
bununla 1 995 Angers
Uluslararası Film Festivali'nin
Büyük Ödülü'nü kazandı. Daha
sonra "Rus Projesi" adlı bir TV
mini dizisi çekti ( 1 995). ANA
( 1 999) yönettigi ikinci konulu
uzun metrajlı fılmdir.

MAMA
Yönetmen Director: Denis Yevstigneev
Senaryo Screenplay: ArifAliev Görüntü
Yön. Cinematography: Pavel Lebeshev
Müzik Music: Yuri Saulsky Oyuncular
Cast: Nonna Mordukova, Oleg Menshikov,
Vladimir Mashkov, Alexei Kra11Chenko, Mikhail
Krylov, Yevgueny Mironov Yapımcılar
Producers: lgor Tolstrmov, Denis Yevstigneev
& Konstantin Ernst Yapı m Production Co.:
Studio uRuJJian Project"1 ııNTV-Profit" Film
Company Dünya Hakları Export Agent:
Roissy Filrns, 58, rue Pierre Charron, 75008
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 53 53 50 50;
Fax: 33 I 42 89 26 93 Kaynak Source:
Piano Filmeilik Ltd. , Erol Dernek Sok., 5/2,
Ertnan Han, Beyoğlu, istanbul, TURKEY;
Phone: 90 2 1 2 292 22 30; Fax: 90 2 1 2 292
22 32

1 999 1 3 5 mm. 1

He starred working i n films as a
cinemarographer ("Taxi Blues",
"Lu na Park", ete). He directed
his firsr fearure, "Limita", i n
1 994 and won the Grand Prize
of the International Film
Festival in Angers for best
fearure film in 1 995. He made a
cycle of TV mini-series,
"Russian Project" ( 1 995 ).
MAMA ( 1 999) is the second
fearure film he directed.

Renkli Color 1 100'

• 1 946'da, Sibirya'da küçük bir

istasyon. Aralarında Pelina'nın da
bulunduğu bir grup genç kız,
muzaffer askerleri taşıyan trenleri
karşılamaktadır. Askerlerden biri
Pelina'yı beğenir. Trenden atlar,
ve adam her ne kadar tıknaz
görünse de, Pelina onu
reddetmez: Böyle bir zamanda
daha iyisini bulmak zordur . . .
Bugüne, bir akıl hastanesine
döneriz. Pelina'nın en büyük oğlu
olan SO yaşındaki yatalak Lenchik,
yıllardır buradadır. Bundan sonra,
annesinin yaşamı üzerine o
yorumda bulunacaktır. Polina,
hapishaneden çıktıktan sonra
zavallı oğlunu hastaneden
çıkarmak için elinden geleni
yapar. Başaramayınca, eskiden
birlikte "Mutlu Aile" adlı grupta
çalmış ve sonra ayrılıp ülkenin
dört bir yanına dağılmış olan diğer
oğullarını arar. Oğulları, tundrada
yaşayan ve oralı kızların
doğurmaianna yardımcı olan
Nikola, Çeçenistan'da savaşan
Vasilij, kömür madencisi Yriji ile
uyuşturucu bağımiısı ve pezevenk
olan en küçük kardeş Pavel'dir.
Anneleri, çocukların ciddi bir
görüşme için Moskova'ya
gelmelerini ister. Hiçbiri ona karşı
çıkmaya cesaret edemez. Aile
Moskova'da toplanır. Birbirlerini
uzun süredir görmemişlerdir ve
çok fazla kötü anının
canlanmasına neden olan bu
toplantıdan pek memnun
kalmamışlardır. Anneleri, onları
niye çağırdığını açıklar: Lenchik'i
kurtarmaları gerekmektedir. Bu
fikir çocuklarının pek hoşuna

gitmez, ama anne, onların eski
konser kıyafetlerini çıkarır ve
yetişkin çocuklarını, planını
uygulamaya koymaya neredeyse
zorlar. Içlerinde bütün aileyi
biraraya getirebilecek tek kişi her
zaman o olmuştur . . .

who used to play togerher i n a
music band " Happy Family" and
now live all over the counrry. They
are: Nikolaj who l ives in rundra
and helps local girls to procreare,
Vasilij who fıghts in Chechenya,
coal miner Yriji and the youngesr
Pavel - a drug addicr and a pimp.

ANA, hapishaneden çıktıktan
sonra, farklı hapishanelere
dağılmış olan oğullarını biraraya
getirmeye çalışan altı çocuk
annesi bir kadının öyküsünü
anlatıyor. Arif Aliyev'in
senaryosu, bir uçak kaçırmaya
çalışan Oveçkin Ailesi'nin, yani
Yedi Simeon'lar adlı tanınmış folk
grubu şarkıcılarının gerçek
öyküsünü temel alıyor. Ama
sinemacı, gerçek olayları kendi
hayalgücü için yalnızca bir itici
güç, bir başlama noktası olarak
kullanmış.

Morher wanrs her chi ldren to come
to Moscow for a serious talk. N one
of rhem ciares ro d isobey her. The
family gers together in Moscow.
They have not seen each orher for a
long rime and are not very happy
wirh the meeting -too many bad
memories come up. Morher
explains rhe reason why she called
them- they have to free Lenchik.
The sons are not very fond of the
idea bur the morher rakes out rheir
old concerr cosrumes and almost
forces her grown-up children to
help her to carry out her plan. She
has always been the only one who

• 1 946, a smail station i n Siberia.

could unite the family . . .

A group of young girls, Polina
among rhem, are welcoming

MAMA re lls rhe story of a morher

passing rrains with victorious

of six children who, afrer leaving a

soldiers. One of the soldiers is

prison, rries to gather her sons,

amacred by Polina. He jumps off

scarrered over differenr prisons.

the rrain and although he appears

The basis of Arif Aliev's script is

to be a dumpy, she does not rejecr

the real-life story of Ovechkin

him - the rime is as such that she

family -singers of a well-known

cannot ger anyone berrer . . .

folk ensemble Seven Simeons- who

Nowadays, a menral hospiral. Fifry

attempted to drive away a plane.

year-old invalid Lenchik, Polina's

Bur the real evenrs are just a

elciesr son, has been here for many

motive, a srarring-poi nr for the

years. Henceforrh he is going to

fı lm-makers' imagination.

comment on his morher's life. Afrer
her release from prison, Polina is
rrying her best to rake her poor son
our of the hospiral . As she does not
succeed, she calls for her or her sons
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ÇIN CHINA

ZHANG YUAN

ONYEDi YI L

1 963'te Nanjing'te, Çi n Halk
Cumhuriyeti'nde dogdu. Resim
kurslarına katıldıktan sonra,
1 989'da Pekin Sinema
Akademisi'nden görüntü
yönetmeni olarak mezun oldu.
1 990'da ilk uzun metrajlı filmini
bagımsız olarak yönetti. Tüm
filmlerinin yapımcılıgını
üstlenmiştir. MTV için bazı
video klipler de çekmiştir.

G UO NIAN HUI ]IA
SEVENTEEN YEARS

:----=��-�-=:--��

Yönetmen Director: Zhang Yuan
Senaryo Screenplay: Yu Hua, Ning Dai &
Zhu ıv..,, Görüntü Yön. Cinematography:
Zhang Xigui Kurgu Ed iting: jacopo Quadri
& Zhang Yuan Müzik Music: Zhao Xiaoyu
Oyuncular Cast: Liu Lin, Li Bingbing, Li
Yeding, Liang Song, Li Yun Yapımcı
Producer: Zhang Yuan Yapım

Born i n 1 963 in Nanjing,
People's Republic of China.
Afrer arrending courses in
drawing and painring, he
graduared from Beijing Film
Academy in 1 989 as director of
phorography. He direcred his
fırsr fearure i ndependenrly in
1 990. He produced all his fılms.
He made several video clips for
MTV.

Production Co.: Keetman Limited, R.697,
New Bldg. 5, 23 Baojiajie Xi Chang Qu,
Beijing 1 003 1 , CHJNA; Phone: 86 10 649
46 187; Fax: 86 1 0 649 7 1 035 Dünya
Hakları Export Agent: Istituto Lnce, Via
Tuscolana 1055, Roma 001 73, JTALY; Phone:
390 6 72 99 21; Fax: 390 6 722 l l 27

1 999 1 35 mm. 1 Re n kl i Color 1 90'

• Tao Lan ile Yu Xiaoqin
yeniyetme çağında iki üvey
kızkardeştir. Aynı liseye giderler,
aynı odada yatarlar; ancak
birbirlerinden çok farklıdırlar. Tao
Lan asidir, havaidir; Yu Xiaoqin ise
azimli ve çok çalışkandır. Bir gün
Yu Xiaoqin babasından para çalar
ve suçu Tao Lin'in üzerine atar.
Tao Lin suçsuzluğunu ispat etmeye
çalışırken kazayla kızkardeşini
öldürür ve hapse girer. On yedi yıl
sonra, yetişkin bir kadın olarak, bir
kadın muhafızı eşliğinde hapisten
çıkar ve evinin uzun süre önce
yıkıldığını öğrenir. Ikisi birlikte yaşlı
anne ile babasının yeni evine
giderler. Muhafız bu zorlu
buluşmaya, kızın vicdan azabına,
annenin endişe ve korkularına,
üvey babanın acısını yenme ve
bağışlayıcı olma konusundaki sessiz
çabalarına tanık olacaktır . . .

• Tao Lan and Yu Xiaoqin are
teenage stepsisters. They go to the
same high school, sleep in the same
bedroom, but couldn't be more
differenr. The fırst is wild, a bit of
a vagabond, while the other is
diligem and studies hard . One day
Yu Xiaoq in seeals money from her
father and puts the blame on Tao
Lin, who accidenrally kilis her
sister while attempting to prove
her i nnocence, and is put in jail.
Sevenreen years later, a woman by
now, she is allawed out and is
escorted by a female guard, to fınd
her home long demolished. The
two go to the new address of rhe
ageing parents, and che guard
becomes an eyewirness to che
diffıculr reunion and che girl's
remorse, che anxiery and fear of the
morher and che stepfarher's silent
srruggle ro rise above his pain and
fınd forgiveness . . .

"Günümüzde Çin'de komedi
sıradan insanlar için çok popüler
bir tür olarak karşımıza çıkmakta.
Bunun gibi üzücü bir öykünün, bu
tür bir trajedinin Çin halkını
gerçek yaşamları hakkında
düşünmeye iteceğini ve geçmişte
yaşananları anımsamalarını
sağlayacağını umuyorum. Bu bir
ailenin öyküsü. Olağan insancıl
duyguların kırılganlığı ve kişilerin
çevreleri tarafından nasıl kuşatıldığı
üzerine. Filmin, aile üyelerinin
karmaşık ilişkilerini ve en uç
koşullarda bile var olan insan
sevgisini ortaya çıkaracağını
umuyorum . . . " - Zhang Yuan

"In presenr China, comedy seems
very popular among che ordinary
people. I hope a saddening story
!ike this one, a human rragedy like
this, will provoke Chinese people's
thinking about their real life and
their recall of whar happened in che
pasr. Ir' s abour a story of a family.
It's about rhe frangibiliry of normal
human feelings, how people ger
overraken by their surroundings. I
hope the film will reveal a rwisred
relarionsbip of rhe family members,
and also be of humani rarian love in
some exrreme circumsrances . . .
Zhang Yuan

-

Filmleri

Fil mograp hy

1 9 9 1 Mama Ana
1 992 Beijing Zazhong
Pekin Piçleri
1 994 Gumıgchang Meydan
(documenrary belgesel)
1 995 Erzi Ogullar
1 996 Dmıggong Xigotıg
Dogu Sarayı, Batı Sarayı
1 998 Di11gzihu Yıkma ve Taşıma
(documenrary belgesel)
1 999 Fengkua.ng Yingyu
Çılgın Ingilizce
(documencary belgesel)
Guo Nia.1ı Hu.ijia.
Onyedi Yıl
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INTERNATIONAL
FILM

Bu bölümün hazırlanmasında sagladıkları yardımlardan dolayı
Insan Hakları Film Festivali'ne teşekkür ederiz.
We would !ike ro rhank rhe Human Righrs Watch Imernarional Film Fesrival
(HR WIFF) for rheir ki nd cooperarion in rhe prepararion of rhis secrion.
HRWIFF: http://www.hrw.org; e-mail: andersj@ hrw.org
Phone: 1

2 1 2 2 1 6 1 2 63;

Fax:

1 2 1 2 736 1 3 00
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FRANSA FRANCE

LAURENT BACHET

H E RKES i N S i N

Fransa'da do�du. 1 984'ten bu
yana Liberation, Premiere, Les
lnrocktubles, Telerama,
France-lnter, La Cinqueme gibi
çeşitli medya kuruluşlarında
gazeteci olarak çalışmaktadır.
1 993 yılında Pierre Jolivet'nin
yönetti�i "A l'heure ou les
grands fauves vont boire"
filminin senaristlerinden biridir.
HERKES INSIN ilk kısa metrajlı
fılmidir.

TOUT LE MONDE DESCEND
LAST STOP
Yönetmen Direccor: Lauren/ Bacheı
Senaryo Screenplay: Lauren/ Bachet
Görüntü Yön. Cinernarography:
Chriıtophe Boyer Kurgu Edi ring: Anne Saint
Macary Müzik Music: Ellioll Murphy
Oyuncular Casr: \flil/iam Nadylam,
Chriıtian Rauth, Fanny Berl!and, Fran[Oiı
Beri!and, Smail Mekki, So/ennjamiou,
Chriıtine Ganot, Sıiphane Gonzalez
Yapımcılar Producers: Franfoiı Kra�tı &
jean-Michel Rey Yapı m Production Co.:
Leı Filmı du Kioıque, 23, rue dlJ Lombardı,
75004 Pariı, FRANCE; Phone: 33 1 40 29
88 88; Fax: 33 1 40 29 88 89; Rezo Filmı,
PRANCE Dünya Hakları Exporr Agem:
Leı Filmı du Kioıque, 23, rue des Lombardı,
75004 Pariı, FRA CE; Phone: 33 1 40 29
88 88; Fax: 33 1 40 29 88 89

1 997 1 35 mm. 1

Renkli Color 1

Born in France. Since 1 984 he's
been working as a journalise in
differenr media organizations
such as Liberarion, Premiere, Les
Inrockrubles, Telerama, France
Inrer, La Cinqueme, ere. In 1 993
he co-wrore rhe screenplay for
"A l'heure ou !es grands fauves
vonr boire" by Pierre )oliver.
TOUT LE MONDE DESCEND
is his fırsr shorr film.

12'

• Fransa'da bir yerlerde bir

• A public bus, sornewhere in

belediye otobüsü. Bir şoför.
Yolcular. Üç bilet kontrolörü.
Biletini deldirmemiş bir yolcu:
yasadışı konumda olan zenci bir
yabancı. Bir kızın bakışı. Trajik bir
olay. Sıradan gibi. Çok sıradan . . .

France. A driver. Passengers. Three

Film, 1 9 Haziran 1 995 Pazartesi
günü Fransa'nın Nantes kentinde
yaşanan gerçek bir olaya
dayanmaktadır.

i nspectors. A passenger who hasn't
stamped his ticker: a black
foreigner i n an i rregular siruation.
The glance of a gir!. A tragic event.
Almost common. Too common . . .
A film based on evenrs that
occurred in

anres, France on

Monday, 1 9 June 1 99 5 .
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ALBERTO DURANT

PERU

CESARET

1 95 l 'de Peru'nun Lima
kentinde do�du. Texas'a
yerleşti ve 1 972'de
Huston'daki Rice
Üniversitesi'nden Ekonomi
dalında diploma aldı.
Üniversitedeki son yılında
sinemaya büyük ilgi duyan
yönetmen, bu sırada birkaç
kısa metrajlı film de
gerçekleştirdi. Brüksel'de TV
yayımcılı�ı, Londra Uluslararası
Sinema Okulu'nda da sinema
e�itimi aldı ve 1 976'da mezun
oldu. Daha sonra Peru'ya
dönerek kamera asistanı ve
kurgucu olarak çalıştı.
1 979'dan beri bir düzinenin
üstünde belgesel ve dört uzun
metrajlı konulu film
gerçekleştirdi. 1 972'de Lima
Sinemate�i'nin kuruluşuna
katkıda bulunan yönetmen,
ABD ve Güney Amerika'da
gerçekleştirilen Latin Amerika
Filmleri Festivalleri'nde faal
olarak görev almaktadır.

CO RA]E

CO URA GE
Yönetmen Director: Alberto Duralli
Senaryo Screenplay: Alberto Durant & Ana
CaridadSdnchez Görüntü Yön.
Cinemarography: Mario Garr:iajoya Kurgu
Editing: Miguel A ngel Santamaria Müzik
Music:Juan Bardem Oyuncular Casr:
O/enka Cipeda, RoJana Pa.rtor, SalvatkJr del So/ar,
)orge Chiarella, Maria TereJa Z1lniga, Martin
AbriJqueta, Ana Ponce, AriJtlfteleJ Picho, CarloJ
Hipolito Yapımcılar Prod ucers : Alberıo
Durant & Seatriz de la Gdndara Yapım
Production Co.: Agua Du/ce Fibm,jr.
M omare/la 2 1 0, Dept. 106 ChorrilloJ, Limct 9,
PE/W; Phone: 5 1 1 25 1 09 54; Fax: 5 1 1 25 1
04 76; Fernando Colotno P.C., Genova 7,
Madrid 28004; SPAIN; Phone: 34 91 3 1 0 38
34; Fax: 34 9 1 3 1 0 46 1 2 Dünya Hakları
Export Agenr: Agua Du/ce Filtm,Jr.
Montem/la 21 O, Dep!. 106 Chot-rilloJ, Lima 9,
PERU; Phone: 5 1 1 25 1 09 54; Fax: 5 1 1 25 1
04 76
1998 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 1 10'

• Maria Elena hayatını, Uma'yı

çevreleyen çölde kurulmuş olan ve
orada yaşayanlarca yönetilen
gecekondu bölgesi Villa El
Salvador'daki Kadınlar
Federasyonu'na adamıştır.
Saatlerce, günlerce, haftalarca kadın
hakları için mücadele etmiştir.
Federasyon'un diğer liderleri Paulina,
Benedieta ve genç lsponyol doktor
Ximena'yla birlikte, yoksullara
aşevleri açmak için çalışmıştır.
Federasyon'un faaliyetlerinin
başarısı dikkat çeker. Şiddet yanlısı
Maocu devrimci grup Aydınlık Yol,
Maria Elena'yla irtibat kurup
kadınlar grubuyla ittifak
oluşturmayı teklif eder. Ama Maria
Elena, onları ülkeyi kan gölüne
çevirmekle suçlayarak teklifi
reddeder. Birkaç gün sonra Villa
sokaklarında, federasyonu insanları
sömürmekle suçlayan duvar
yazıları görülmeye başlanır. Üstelik
federasyon bürolarında patlayan
bombayla, Aydınlık Yol'un saldırısı
fiziksel bir boyut da kazanır. Maria
Elena şiddeti kınamak için büyük
bir miting organize eder, ama
Aydınlık Yol buna yanıt olarak
eylemlerini daha da şiddetlendirir.
Farklı gruplar tarafından kötülenen
Maria Elena, her taraftan saldırıya
maruz kalır. Sonunda Aydınlık Yol,
Maria Elena'ya bir ultimatom verir:
ya ülkeyi terk edecektir, ya da
ölecektir . . .
Terörizme ve toplumsal
sürtüşmeye göğüs germek üzerine
gerçek bir öykü olan CESARET,

33 yaşında, Perulu devrimci hareket
Sendero Lurninoso (Aydınlık Yol)
tarafından öldürülen Maria Elena
Moyano'nun yaşamındaki son
birkaç ayı anlatıyor. Zalim
saldırıdan iki ay önce, yerel basının
"Mama Coraje 1 Cesaret Ana"
adını taktığı Maria Sendero,
Aydınlık Yol'un nefret ve şiddet
dolu eylemlerine karşı bir
konuşma yapmıştı. Filmin anlatıcısı,
Maria'nın son aylarını hatırlayan
lspanyol bir kadı n doktor.
CESARET her şeyden önce,
hayranlık uyandırıcı bir kadının,
dokunulmaz bir kahraman olarak
değil, cesaret kadar şüphe ve
umutsuzluğun da tanımladığı, iki
çocuklu evli bir kadın olarak
çizilmiş, canlı ve içten portresi.

of having plunged the councry inco
a bloodbach. A few days lacer in che
sereers of Villa, graffiti appear
accusing che federation of exploiting
che people. And che Shining Pach's
accack cakes on a physical aspecc as
well, wich a bornb exploding at the
federacion's offıces. Maria Elena
organizes a large dernonsrracion ro
denounce che violence buc che
Shining Path reply by escalaring
their carnpaign. As different groups
start discredicing her, Maria Elena
becornes che targee of attacks from
all sides. Shining Path fınally give
Maria Elena an ulcirnacurn: leave

Born in Lima, Peru in 1 95 1 . He
moved to Texas and graduated
in Economics from Rice
University in Housron, in 1 97 1 .
During his fina! year there he' d
become very inceresred in
filmmaking and made a number
of short films. He went on ro
study broadcasting in Brussels
and cinema at the London
International Film School where
he received his degree in l 976.
He then returned ro Peru where
he worked as a film editor and
an assistant cameraperson. Si nce
1 979 he has direcred more than
a dozen documentaries and four
feature films. The director who
helped to establish the Li ma
Cinematheque in 197 2 , is active
in Latin American film festivals
in che United States and South
America.

che country or die . . .
True srory of courage canfronting
cerrorisrn and social scrife, CORAJE
is abouc che lasc few rnonchs in che

• Maria Elena has devoced her life

life of Mar fa Elena Moyano, who

ro che Wornen's Federation ofVilla

was killed at the age of 33 by the

El Salvador, a slurn district that had

Peruvian revolutionary rnovernent

been built in che desete on che

Sendero Lurni noso (Shining Path).

outskires oflirna and was run by che

Two rnonchs before che brucal

inhabicancs chernselves. Hour after

attack, Maria, called "Marna Coraje"

hour, day afcer day, week afcer

by che local press, spoke out

week, she has scruggled for women' s

against the carnpaign of harred and

righcs. Togecher with che

violence by Sendero Lurni noso,

federation's ocher leaders, Paul ina,

which condernned her ro death.

Benedieta and che young Spanish

The film is narraced by a fernale

docror Xirnena, she worked co

Spanish docror who rernernbers

escablish so up ki tchens for che poor.

Marfa's lasc rnonchs. CORAJE is

The success of the federat ion's

above all a lively and incirnate

activities has not gone unnociced.

pottraic of a fascinacing wornan

The Shining Path, the violenc

who is not portrayed as a inviolable

Maoisc revolucionary group, concacc

heroine, buc as an ordi nary wornan

Maria Elena ro propose an all iance

with cwo children and a husband

wich che wornen's group, buc she

who is characterized by doubts and

rejeccs cheir overcures, accusing chern

despair as well as courage.

Filmleri
Filmography

ı 98 ı OjoJ de Per-roJ
Köpeklerin Gözleri
1 986 Malahrigo
1 99 ı AliaJ la Gringa
1 998 Coraje Cesaret
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HOLLANDA THE NETHERLANDS

AYFER ERG Ü N

TÜ RKiYE' N i N "Ç I LG I N " AN N ELERi

I S Mart 1 964'te, Ankara'da
dogdu. Amsterdam
Üniversitesi'nde hukuk ( 1 98688) ve drama yönetmenligi
okudu. Bir Hollanda TV şirketi
için TÜRKIYE'NIN "ÇILGIN"
ANNELERI'ni ( 1 998)
yönetmeden önce TV muhabiri
olarak çalışıyordu ve "Zembla"
( 1 997) adında bir belgesel
çekmişti. Halen Göçmenler ve
Medya (NVJ) komitesi üyesidir.

DE "DWAZE"
MOEDERS
VAN TURKI]E
"
"
THE

FOOLISH

MOTHERS OF TURKEY

Yönetmen Director: Ayfer Ergün
Senaryo Screenplay: Ayfer Ergün

Görüntü Yön. Cinemarography: Turan
(jz Kurgu Editing:je//e Retkker Yapımcı
Producer:Joost Verhey Yapım Producrion
Co.: MM Filmprodukties, Van Haustraat 52,
10 51 Armterdam, THE NETHERLA DS;
Phone: 3 1 20 686 56 87; Fax: 3 1 20 686 74
13 Dünya Hakları Exporr Agenr: MM
Filmprodukties, Van HaUJtraat 52, 105 1
Armterdam, THE NETHERLANDS; Phone:
3 1 20 686 56 87; Fax: 3 1 20 686 74 13

Born on 15 March 1 964 in
Ankara, Turkey. She srudied law
( 1 986-88) and drama direcrion
( 1 989-95) at the University of
Amsterdam. She worked as TV
reporter and made a
documenrary, "Zembla" ( 1 997),
before directing THE
"FOOLISH" MOTHERS OF
TURKEY ( 1 998) for a Dutch
TV company. She is currendy a
comminee member of Migranrs
and Media (NVJ).

1 998 1 Digiıal Bela Video 1 Renkli Color 1 29'

• 2 1 Mart 1 99S'te Istanbul'un

Gazi mahallesinde bir gösteri
yapılır. Olaya polis müdahale eder
ve I S kişi ölür. O gece Emine
Ocak, oğlu Hasan'ın eve
dönmesini bekler, ama Hasan
gelmeyecektir. Ertesi sabah,
Hasan'ın gösteriye katılan
arkadaşlarıyla konuşup ne
olduğunu öğrenmeye çalışır ve
oğlunun polis tarafından
götürüldüğünü öğrenir. Adalet,
polis ve hastaneler nezdindeki bir
kurbanlığın başlangıcıdır bu.
Açıklama yapmak yerine, onu
susturmaya çalışırlar. Hatta bir ay
boyunca hapis yatar. Kayıp
duyurusunda bulunmak için Türk
insan hakları derneği I H D'ye
gider. Orada diğer annelerle
temas kurar, onların da kayıpları
olduğunu öğrenir. Her ne kadar
Emine o zamana kadar kendi
başına gösteri yapmış olsa da,
diğer annelere katılıp sorularına
cevap bulmak için beraberce bir
mücadele başlatmaya karar verir.
Bu ortak çabalardan, "Cumartesi
Anneleri" yükselir. Üç yıl boyunca
kayıp insanların anneleri, aileleri
ve arkadaşları Istanbul'un
merkezindeki Galatasaray
meydanında toplanır;
entelektüeller, yazarlar, sanatçılar
ve I H D'nin de desteğiyle
sevdiklerinin kaybını protesto
ederler . . .

çocuklarını arıyor. Çocuklarının
nerede olduğunu, başlarına ne
geldiğini, ölü mü yoksa hapiste mi
olduklarını, ve eğer ölülerse
cesetlerine ne olduğunu bilmek
istiyorlar. Günlük hayatlarını bu
sorular kaplıyor. Tanıdıkları
onlara sıcak bakmıyor, onlardan
uzak duruyorlar. Çünkü çocukları
terörist, komünist ve hain olarak
görülüyor. Bu kayıp insanlar
hakkında konuşmak bir tabu. Yine
de anneler susmuyor.

"Saturday Mothers" arises. For
three years mothets, family and
friends of missing persons garher
every saturday areund noon at the
Galatasaray-square in the center of
Istanbul, supported by
i nrellectuals, writers, artİsrs and
members of IHD ro demonstrate
against the d isappearance of the i r
beloved ones . . .
In the pasr fıve years, rwo-thousand
people have been d isappeared i n

• On March 2 1 , 1 995 a

Turkey because o f rheir pelirical

demonstration takes place in the

ideas. For years the morhers are

Gazi district of Istanbul. A

locking for their children. They

confroncation with the police

wanc to know where rheir children

occurs by wich dozens of people are

are, whar happened ro rhem, if they

killed. That nighr Emine Ocak is

are dead or in prison, and if they

waiting i n vain for her son Hasan

are dead, whar has happened wirh

ro come home. The following

the body. Their daily life is

morning she inquires about him

daminared by these quesrions.

with friends of Hasan who were

Their acquainrances don't

also attending the demonsrrat ion.

symparhize wirh them. They are

It is there that she discovers that

avoided because rheir children are

her son was taken by the police. It' s

seen as terrorists, as communisrs

the beginning of a martyrdom

and as rrairors. lt is a raboo to ralk

along justice, pelice and hospitals.

abouc these missing persons. Stili

Instead of explanations they try ro

the mothers will not be silenc.

silence her. She even ends up i n jail
for a monrh. At the Turkish human
rights organisation IHD she's
reporting a missing person . There
she comes i neo conract with other
mothers and rheir missing persons.
Although Emine has been
demenserating alone up rili then,

Son beş yılda, Türkiye'de siyasi
fikirleri yüzünden iki bin insan
kayboldu. Yıllardır anneler

out of this loose connections the

she decides ro join the other
mothers and campaign rogether for
answers ro their quesrions. From

22 1
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KUTSAL

1 950 yılında, lsrail'in Hayfa
kentinde dogdu. Bauhaus'da
egitim gören ve 1 934 yılında
Nazilerden kaçıp Filistin'e
yerleşmeden önce, Mies van
der Rohe'nin stüdyosunda
çalışan Munoi Gitai'nin
ogludur. Mimarlık egitimi
gördü ve Doktora çalışmalarını
K.-aliforniya'da Berkeley
Universitesi'nde sürdürdü.
Hayfa'da mimarlık dalında
ögretim üyeligi yapmıştır.
Sinema dünyasına geçişi
1 973'te gerçekleştirdigi, sanat
ve mimari üzerine iki kısa
filmle olmuştur. O zamandan
bu yana çeşitli belgeseller, kısa
ve orta metrajlı filmler
yapmıştır. lik konulu filmi,
1 98S'te gerçekleştirdigi
"Esrher"dir. Adına Londra,
Frankfurt, Madrit, New York,
Hayfa ve Rimini kentlerinde,
bütün sinema yapıtlarından
oluşan retrospektifler
düzenlenmiştir.

KADOSH
SACRED
Yönetmen Direcror: Amos Gitai
Senaryo Screen play: Amos Gitai & Elietle
Abecassis Görüntü Yön.
Cinemarography: Renato Berta Kurgu
Edi ring: Monica Coleman & Kobi Netanel
Müzik Music: Louis Sclavis Oyuncular
Casr: Yael A becassis, Meital Barda, Yoram
Hattab, Uri Ran Klauzner, Youssef Abu
Warda, Sami Hori Yapımcı Producer:
Michel Propper & Amos Gitai Yapı m
Producrion Co: MP Productions, 22, Galerie
Saint Marc, 75002 Paris, FRANCE; Phone:
33 1 40 39 05 7 1 ; Fax: 33 1 40 39 98 65;
Agav Hafakot, Tei-Aviv, !S RA EL Dünya
Hakları Exporr Agenr: UGC lnternational,
2, rue des Quatre-Fi/s, 75003 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 40 29 89 00; Fax: 33
1 40 29 89 10

1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 1 1 0'

• Öykü Kudüs'ün katı Ortodoks

Musevi mahallesi Mea Shearim'de
geçer. On yıldır evli olan Meir ile
Rivka birbirlerini çok
sevmektedirler; ancak çocukları
olmadığı için cemiyetlerinin
hahamı onların evliliklerini
tümüyle geçerli saymaz. Haham,
Meir'e çocuğunun olabilmesi için
Rivka'dan ayrılıp Haya'yla
evlenmesi gerektiğini açıklar.
Rivka'nın kızkardeşi Malka dinin
katı kurallarına uymadığı için
cemiyetlerinden uzaklaştırılmış
olan Yaakov'a aşıktır. Haham bu
durumda da Malka'nın, yardımcısı
dini bütün Yossefle evlenmesine
karar verir. Filmin kahramanları
sevgileri ile katı din kuralları
arasında sıkışıp kalmışlardır. Rivka
evden ayrılır ve sefalet içinde
yaşamaya başlar; Malka ise ona
kabul ettirilmek istenen karanlık
geleceğe karşı farklı bir tepki
gösterir ve başkaldırmaya karar
verir . . .

Gitai'nin Ortodoks Musevi olan
Eliette Abecassis'le birlikte yazdığı
senaryo, hassas konusu yüzünden
3 kez lsrail Film Komisyonu
tarafından geri çevrilmiş.

Israeli of Arab origin. To caprure

• The srory rakes place i n Mea

wrore che script wich El iecre

Shearim , Jerusalem's ulrra

Abecassis, an Orrhodox Jew. The

women rrapped in che rrad icions of
che orchodox Jewish religion,
escape is che only one way ouc.
Ironically, che rabbi is played by an
che women's poinr of view, Girai

orrhodox Jewish neighborhood.

script was refused three ci mes by

Meir and Rivka have been married

che Israeli Film Commission for i es

for ren years and they love each

sensirive subject maccer.

other very much; bur because they
have no children, che rabbi of che
communicy considers cheir
marriage unconsummaced . He
declares chac Meir musc repudiace

Born in 1 950 in Haifa, IsraeL
He is che son of Mu no i Girai,
who has srudied ar Bauhaus and
worked ar the studio of Mi es van
der Rohe in Berlin, before
escaping Nazis and emigraring
ro Palesrine in 1 934. He srudied
archicecrure and pursued his
studies ar the University of
Berkeley in California where he
has worked for a Ph.D. He
raughc archirecrure in Haifa. His
fırsr fılms were rwo shorrs he
realized in 1 97 3 abour ares and
are hi recrure. He has s i nce made
several documenraries, shorr and
medium lengrh fılms. He
realized his fırsc fearure fılm,
"Esrher" in 1 985. The
rerrospecrives of his complere
fılm work have been shown in
London, Frankfurt, Madrid,
New York, Haifa and Rimi ni.

Rivka and marry Haya, in order ro
have children. Malka, Rivka's
sisrer, is in love wirh Yaakov, who
has been expelled from che
communicy for not adhering ro ics
srricr religious principles. Again ,
che rabbi decides rhar Malka
should be married ro his helper,
fairhful Yossef The proragoniscs
are crapped becween cheir feelings
of love and che d iceares of a serice

Tel Aviv'de çekilen "Devarim" ile
Hayfa'da çekilen "Yom Yom"un
ardından, lsrailli yönetmen Amos
Gitai üçlemesini, Kudüs'te geçen
KUTSAL'la tamamlıyor. Sadece
b irkaç haftada çekilen bu film,
güçlü ve kışkırtıcı bir mesaj
taşıyor: Ortodoks Musevi dininin
gelenekleri arasında sıkışmış
kadınlar için tek çözüm yolu
kaçıştır. I ronik bir biçimde, filmde
Haham rolünü Arap kökenli bir
ısrailli canlandırmakta. Kadınların
bakış açısını yakalamak için

GITAI

religious law. Rivka moves out of
che house and buries herself in her
misery, buc Malka reacrs differenrly
ro che bleak furure i mposed on her.
She deci des ro rebel . . .
Afcer " Devari m", which cook place
in Tel Aviv, and "Yom Yom " , i n
Haifa, Israeli direcror Amos Gicai
compleres his rrilogy wich
KADOSH, which cakes place in
Jerusalem. Filmed in jusr a few
weeks, che film presenrs a powerful
and provocarive message: for

Filmleri
Filmography

ı 985 Esther
ı 989 Berlin-jermalem
Berlin-Kudüs
ı 99 ı Go/em, /'esprit de /'exil
Golem, Sürgünün Ruhu
ı 993 }ardhı petri/ii
Taşiaşmış Bahçe
ı 995 Devarim
ı 998 Yom Yom
ı 999 Kadosh Kutsal
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ÖZLEM GÜNGÖR

VARSAYl M MAH KU M LARI

1 970 yılında Eskişehir'de
doj!du. Ortaöj!renimini Ankara
ve lstanbul'da tamamladı. Yıldız
Teknik Üniversitesi Istatistik
Bölümü'ndeki ej!itimini ara ara
sürdürerek belgesel film
yapmaya başladı. Yaklaşık dört
yıldan bu yana Active Video
isimli ekibiyle birlikte, özellikle
saklanmak ya da çarpıcılmak
istenilenleri anlatmaya ve
belgelerneye çalıştı. "Çocuk
lşçilij!i ve Yeni Dünya Düzeni",
"Zeus'un Altınları"
(Bergama'da siyanürle maden
işletilmesi üzerine başlayan
sürece ilişkin), "Sansür" gibi
filmleri buna örnek verilebilir.
Belgesellerinin çoj!unda iyi bir
ön çalışma yapmakla birlikte,
hala kendi dilini aramaya
devam etmektedir.

HYPOTHETICAL PRISONERS
Yönetmen Director: Ozlem Güngör
Senaryo Screenplay: Oz!em Güngör
Görüntü Yön. Cinemarography: Na/an
Ulutürk Kurgu Edi ring: Ozlem Güngör
Yapımcı Producer: Oziem Güngör Dünya
Hakları Exporr Agem: Ozlem Güngör,
Yavuz Türk Mah., Yama; Sitesi, C-7/B,
Omraniye, İstanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 6
321 6 1 Ol

1 999 1 Belacam Video 1

Renkli Color 1 I 5 '

• 1 995 Mart'ında, Gazi

• Mter the incidems at Gazi

Mahallesi'nde gerçekleşen olayları
protesto edenlere yönelik lzmir
Emniyeti'nin düzenlediği
operasyonda gözaltına alınan ve
hala tutuklu olarak yargılanan (ki
bu durum 5 seneye varmaktadır),
çoğunluğu lise ve üniversite
öğrencisi olan 1 7 gencin bugüne
dek verdikleri hukuk
mücadelesi . . .

Quarter in March of 1 99 5 , protests
broke out and some teenagers were
arrested following an operation by
the !zmir Security. Now, almost
fıve years later, 1 7 young studems
are stili i mprisoned awaiting their
rights to a !ega! defense . . .
By preseming these young people's
unusual case through narration by
two of the mothers i nvolved,

Gülter Kanlı ve Ayşe Yıldırım
adında iki annenin ağzından
anlatılan öyküde, bu gençlerin
özelinde Türkiye'nin hukuki ve
idari işleyişinin eleştirisi de
yapılmakta. Ancak VARSAYIM
MAHKUMLARI'nın asıl konusu,
bu iki annenin I S dakikalık
anlatımlarının sonunda sordukları,
ve aslında Türkiye'deki pek çok
insan gibi kendi başlarına
gelmeseydi sormayacakları
sorulardır.

Gülter Kanlı and Ayşe Yıldırım,
HYPOTHETICAL PRJSONERS
formulates a powerful criticism of
the Turkish legal and
administrative system. The fılm's
ultimate goal is to raise the
questions that l i nger at the end of
the two mothers' fıfreen minute
i n tetview; questions that they, !ike
most people in Turkey, would
never have considered had these
things not happened to them
personall y .

�----ı

Born in Eskişehir in 1 970. She
com pleted her secondary
education in Ankara and
Isranbul. White halcingiy
persuing her education at rhe
Department of Sratistics of
Yıldız Technical University, she
began ro work in documentary
film. For the past four years,
working together with a group
called Active Video, she has
worked ro explain and document
rhe facts which are being hidden
or disrorred. Films !ike "Çocuk
İşçiliği ve Yeni Dünya Düzeni 1
Child Labor and the New World
Order," "Zeus'un Altınları 1
Zeus' s Gold" (which concerns
the process of working metal
with eyanide used in Bergama),
and "Sansür 1 Censorship" are
examples of such investigative
efforrs. Her documenraries
predominently include a great
deal of preliminary research
work, bur she stili continues the
search for her own fı l m
language.
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BORAN

Cast: Emine Ocak, Baba Ocak, Masitk Ocak,
Eli/Tekin, Veli Tekin, Zübeytk Tekin, Veli
Tekin, Peyyaz Duman Yapımcı Producer:
Hüseyin Karabey Yapı m Production Co.:
Hüseyin Karabey, Kurtulu; Cad., Çınar Apt.,
No: 1 7712, Kurtuluı 80230, İstanbul,
TURKEY; Phone & Fax: 90 2 1 2 240 52 28
Dünya Hakları Export Agent: . : Hüseyin
Karabey, Kurtulu; Cad., Çınar Apt. , No:
7 7712, Kurtulu; 80230, İstanbul, TURKEY;
Phone & Fax: 90 2 1 2 240 52 28

Renkli Color 1 30'

• Dört öyküden oluşan bir

kayıplar filmi . . . Artık öldüğü
düşünülen ama cesetleri
bulunamayan üç gencin öyküsü.
Ve annelerin, oğullarından
herhangi bir haber almak için
giriştikleri inanılmaz mücadele . . .
Boran, doğada ancak yabani
olarak yaşayabilen bir güvercin
türüdür. Asla evcilleştirilemez;
yakalanırsa, kafese kapatılırsa, ya
hiç bir şey yemediği için açlıktan,
ya da kendini kafesin duvarlarına
vurduğu için yaralanarak ölür.
Filmde, insanların bir güvercin
olduğuna inanılıyorsa,
kaybedilenler de birer
Boran' dır . . .

• Boran is a film abour loss . . . The
rragedy ir presents has four
episodes. There are the individual
rales of three potirical acrivisrs who

Born in 1 970 in IstanbuL He
began his studies at the
Economics Department of Bursa
Uludağ University, but as he
preferred cinema to economics
he q u it school in his fina! year.
He has directed five
documentaries and three short
feature films on his own. His
short documentaries about
human rights violations have
been broadcast on local
television stations. He is
currently in his fourth year
studying film at Marmara
University Film & TV
Department.

are missing and presurned dead,
alrhough rheir corpses have never
been found. The fourrh story is of
rheir morhers and the i ncredible
srruggle they emer into i n order to
learn any i nformation ar all abour
what happened to rheir sons . . .
Boran is titled afrer a unique breed
of pigeon. The boran is a bird that
must live in the wilderness and can
never be ramed. If they are

Filmleri

capcured or caged they die shortly

Filmography

thereafrer, eirher by refusing to ear

1 996 Etrus Kampı
1 997 1 Mayıs 2 Film

or by birring rheir heads i nto the
bars of the cage. This narural

Gözaltına alınan ve kaybedilen
insanlar, Türkiye'nin en acı
gerçeklerinden biri olarak, kayıp
yakınlarının her Cumartesi öğle
saatlerinde Galatasaray Lisesi'nin
önünde oturmalarıyla gündeme
geldi. Bu eylemlerin amacı
kaybedilen yakınlarının akıbetinin
açıklanmasını ve kaybedenlerden
hesap sorulmasını sağlamaktı.
Demokratik bir hakkın
kullanılmasıydı yaptıkları. Kayıp
olgusunda aileler; hesap soranlar,
karşı çıkanlar, sık sık polis
copuyla dövülenler olarak yer
aldılar. Bu kişilere toplum
"Cumartesi Anneleri" adını verdi.

HÜSEYIN KARABEY
1 970'de Istanbul'da dogdu.
Bursa Uludag Üniversitesi,
Iktisat Bölümü'nü son
senesinde sinema okumak için
bıraktı. 3 konulu kısa metrajlı,
S de belgesel film yönetti.
Belgesellerinin konusu genelde
ülkemizde yaşanan insan
hakları ihlalleri oldu ve bu
belgeseller yerel
televizyonlarda gösterildi.
' Marmara Üniversitesi Sinema
TV Bölümü'nde son sınıf
ögrencisidir.

Yönetmen Director: Hüseyin Karabey
Senaryo Screenplay: Hüseyin Karabey
Görüntü Yön_ Cinematography: Hüseyin
Karabey Kurgu Editing: Hüseyin Karabey
Müzik Music: Grup Yorum Oyuncular

1 999 1 35 mm. 1

:\I r\;\; ıw.ırı �

phenomenon becomes a meraphor
for the people in che film. Some are
acquiescent to life in a cage; others
are !ike the boran . . .
Sad bur true, many people in
Turkey have ended up missing afrer
having been raken i n custody. In
response, the i r friends and relarives
began to garher in front of
Galatasaray High School every
Saturday ar noon in an efforr ro
bring this problem to the public
agenda. They wanred to learn whar
had happened to rheir loved ones
and soughr jusrice for the
responsible. Many times ar these
Saturday meerings, white exercising
rheir democratic righrs to achieve
these goals, demonsrrators were
bearen by the police. The people
who garher in front of Galatasary
High School have been given che
name "Sarurday Morhers" by che
public and che media.

Bekar Hanları
Dialog
1 998 Adı: Aytaç
Kayıplar ve Sokaklar
1 999 Boran
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LEANDRO KATZ

B E N i S EVEC EG i N G Ü N

1 938 yılında Arjantin'de dogdu.
1 96S'ten beri New York'ta
yaşayıp çalışmaktadır. özellikle
� ������������ film
��
�
��
�
� �
EL
DlA
Q
UE
ME
Q�
UIERAS
ve fotoğraf
�
��
A
HE
T
�Y �
�E ME ������ �
�O U ' LL L�
�
�D
Y
OV
ensta �syon �ny� tanınan �r
sanatçı ve ozandır. BENI
SEVECEGI GÜN Guevara'nın
Yönetmen Director: Lumdro Katı
Bolivya'daki trajik serüveni
Senaryo Screen play: Leandro Katı
hakkında hazırladıgı uzun vadeli
Görüntü Yön. Cinematography: Mark
bir projenin parçasıdır. Şimdiye
Darıiels Kurgu Editing: Leandro Katı
kadar 1 8 sanatçı kitabı, 1 3
Müzik Music: David Dar/ing Katılan
belgesel film ve 3 öykülü filme
W ith: Freddy A lborta Yapımcı Producer:
("Splits 1 Parçalanmalar", ''The
Leandro Katı Yapı m Production Co.:
Visit 1 Ziyaret", "Mirror on the
Mirror on the Moon, 25 EaJt 4th Street, New
Moon 1 Aydaki Ayna") imza
York, NY 1 0003, USA; Phone & Fax: 1 2 1 2
atmıştır. 1 987'den beri William
260 42 54 Dünya Hakları Export Agenc:
Paterson Üniversitesi'nin Sanat
Jane Balfour FilmJ, 35 FortesJ Road, London
ve Iletişim Fakültesi'nde
NW5 1A Q, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 267
Sinema Programı'nda ögretim
53 92; Fax: 44 1 71 267 42 41
üyesidir.

1 998 1 Belacam Video 1

Renkli Color 1 30'

• Ölümü ve fotoğrafın gücünü

sorgulayan BENI SEVECEGIN
GÜN, Che Guevara'nın
öldürüldükten sonra, bir masaya
yatırılmış cesedinin çevresinde onu
ele geçirenlerin sıralanarak
çektirdikleri son fotoğrafı üzerine
bir meditasyondur. Film adını
Arjantinli ünlü şarkıcı Carlos
Gardel'in bir şarkısından alıyor.
1 930'1ardan bu yana Latin
Amerika'da çok bilinen ve sevilen
bu şarkı neredeyse ulvi bir değişime
yol açan bir aşkı anlatır. Tüm
dünyada devrimcilerin sembolü
olan Che Guevara da bir mite
dönüşmüştür. Latin Amerika'da
devrim çağının sona erişine yakılan
bir ağıt olan bu film, Che'yi ölüm
yatağında gösteren bu ünlü
fotoğrafı ayrıntılı biçimde
inceleyerek bu mitin ardındaki
gerçeğe ulaşmaya çalışıyor . . .
Guevara 1 967'de yakalandıktan ve
öldürüldükten sonra, Bolivya'dan
teleksi e bir fotoğraf gönderilmişti.
Iki yıl süren zorlu bir arayışın
sonucunda bu fotoğraf 1 O Ekim
1 967'de ilk kez yayınlandı. Fotoğraf
askerlerle dolu bir odada Che'nin
cesedini görüntülüyordu. Freddy
Alborta'nın çektiği bu fotoğraf
Mantegna'nın Ölü lsa'sı ile
Rembrandt'ın Profesör Tulp'un
Anatomi Dersi'yle bir tutulmaktadır.
Katz bu kötü şöhretli fotoğrafı,
tarihsel kalıntıları tozundan
arındıran bir arkeolog gibi inceliyor.
Film Borges, Gardel, Neruda,
Castro ve çağdaş And kültürüne

göndermeler yaparak ve
Guevera'yı Latin Amerika
entelektüel yaşantısındaki doğru
yerine yerleştirerek onun
mitleştirilmesine karşı çıkıyor. Bu
fılmin önemli bölümlerinden biri de
fotoğrafı çeken Freddy Alborta'yla
yapılan söyleşi. Alborta,
Guevera'nın cansız bedenini gören
tek fotoğrafçıydı. Yakın zamana
kadar bu fotoğrafı çekenin kimliği
bilinmiyordu. Alborta o gün çektiği
bobinlerce film arasından şimdiye
kadar kimsenin görmediği 72
fotoğrafı Katz'a filminde kullanması
için vermiş. Alborta'nın o günle ilgili
anılan, çektiği dramatik fotoğraflar,
artık ender bulunan haber filmleri
ve olayı bildiren uluslararası gazete
başlıkları, görsel açıdan muhteşem
ve derinden etkileyici bu fılmin
temel öğelerini oluşturuyor.

the derailed examination of an
infamous photo depiceing the figure
on his dearhbed . . .
After Guevara was caprured and
killed in 1 967 , a wire photograph
was transmitred from Bolivia. lts
publication on October l Oth, 1 967,
was the culmination of a legendary
search that had lasted rwo years. The
phorograph shows the corpse in a
room full of rrıilitary men. Taken by
Freddy Alborta, it has been
compared to Mantegna's Dead Christ
and Rembrandr's The Anatomy Lesson

ofProfessor Tulp. Katz has

deconstructed this infamous
photograph, approaching the work as
an archaeologist sifting hisrorical
remnants. The fllm counters the
mythologizing of Guevara by placing
him back inro the Latin American
intellecrual life of his day through

• Investigating deatlı and the

references to Borges, Gardel, Neruda,

power of photography, EL DIA QUE

Castro and contemporary Andean

ME QUIERAS is a mediration on

culrure. A crucial aspect of this is an

the last picture taken of Che

interview wirh the phorographer,

Guevara, as he lay dead on a cable

Freddy Alborta. Alborta was the only

surrounded by his captors. The film

professional phorographer among the

takes its title from a song by the

journalisrs taken to see Guevara's

famous Argentine singer Carlos

corpse. He wasn't credited for the

Gardel. Popular in Latin America

phoro until recently. From the

since the 1 930s, the song te lls of a

several rolls of film he cook that day,

love that brings about an almost

Alborta gave Katz 72 photographs

biblical transformation. Central icon

never seen before to use in the film.

of the revolmionists all over the

His memories of that day, his

world, Guevara has also been

dramatic photographs, along with rare

transformed into a myth. An elegy to

newsreel foocage and i nternational

the passing of the age of revolution in

headl ines announcing the event are

Latin America, this film attempts a

the central elements of this visually

deconsrruction of the myth, through

exquisite and deeply moving film.

Born in Argentina in 1 938,
Leandro Kacz lives and works in
New York since 1 965. A poec
and visual areise mainly known
for his works in film and his
phorographjc i nstallacions, che
film EL DIA QUE ME
QUIERAS is also pare of a long
cerm projecc on Guevara's cragic
campaign in Bolivia. Leandro
Kacz has published eighceen
areise books and has made
chireeen non-narracive fi1ms and
chree narrative films ("Splics",
"The Visic", "Mirror on che
Moon"). He is a member of che
faculcy ar che College of Ares
and Communicacion, William
Pacerson Unjversiry - Film
Program, since 1 987.
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DEEPA MEHTA

TO PRAK

Hindistan'da dogmuştur. Sinema
kariyerine 1 973'te Kanada'ya
göç ettikten sonra başladı.
Çocuk filmlerine senaryolar
yazdı; daha sonra televizyon
yapımlarında kurgucu,
prodüktör ve yönetmen olarak
çalıştı. 1 990'da Kanada'da
geçen, Hintli bir göçmen ile
yaşlı bir Musevi adamın
arkadaşlıklarını konu alan
etkileyici bir öykü olan "Sam
and Me 1 Sam ile Ben" adlı ilk
uzun metrajlı filmini çekti. Bu
çok begenilen filmin ardından
1 994'te Jessica Tandy ile
Bridget Fonda'nın oynadıkları
"Camilla"yı çekti. 1 996'da
yönettigi, ikisi de görücü usulü
yaptıkları evlilikleri içinde tutsak
yaşayan ve aralarında lezbiyen
bir ilişki oluşan iki orta sınıf
Hintli kadını anlatan "Fire 1
Ateş" adlı üçüncü uzun metrajlı
filmi, "Ateş, Toprak, Su"
üçlemesinin ilk filmiydi. Film
Hintli köktendindierin sert
tepkilerine hedef oldu. Filmin
gösterimi çeşitli şehirlerde
durduruldu ve film Hint sansür
komisyonuna geri gönderildi.
Sonunda Hint sansür heyeti
filmde kesinti yapmadan tekrar
gösterime soktu. Bu filmin
ardından, 1 947'de Hindistan'ın
bölünmesini anlatan TOPRAK'ı
( 1 998) çekti. Cinsellik ve
bölünme konularının ardından
"Su"ya geçmeyi hedefleyen
yönetmen şöyle diyor: "Ateş",
sanırım, cinsellik politikası
üzerineydi. "Toprak" milliyetçilik
politikaları üzerine, "Su" ise din
politikaları üzerine olacak."

EARTH

Yönetmen Director: Deepa Mebta
Senaryo Screenplay: Deepa Mebta, based on
"Cracking lndia" by Bapsi Sidbwa Görüntü
Yön. Cinematography: Giles NuttgenJ
Kurgu Editing: Barry Farre/1 Müzik Music:
A.R. Rabman Oyuncular Cast: Aamir Khan,
Nandita Daı, Rabtti Khanna, Maia Seıbna, Kitu
Gidwani, Kulbbwhan Kharbanda, ArifZakaria,
Gulshan Grover, Eric Peterson Yapımcılar
Producers: Deepa Mehta & David Hami/ton
Yap ı m Production Co.: Cracking The Eartb,
3 1 6 Robert Street, Toronto, Ontario, M5S 2K8,
CANADA; Pbone: 1 4 16 5 1 5 15 95; Fax: 1
416 5 15 18 42 Dünya Hakları Export
Agent: United Artists Fihm, 10 Stephen Mews,
London Wl P I PP, ENGLAND; Pbone: 44 1 7 1
333 88 77; Fax: 44 1 7 1 333 88 7 8 Kaynak
Source: Özen Film T.A.Ş., Sakrzaf,acı Cad.
No:21 Beyof,lu, Istanbul, TURKEY; Phone: 90
2 1 2 293 70 70; Fax: 244 28 5 1
1 998 1 3 5 mm. 1

Renkli Color 1 105'

• Öykü 1 947'de Hinduların,

Sihlerin, Parsilerin ve
Müslümanların hep birlikte barış ve
huzur içinde yaşadıkları Hindistan'ın
Lahor kentinde geçer. Olaylar
varlıklı bir Parsi ailenin sekiz
yaşındaki kızları Lenny'nin bakış
açısından aktarılır. Lenny'nin genç
ve güzel Hindu dadısı, Sih,
Müslüman ya da Hindu olsun
çevresindeki herkesi bir mıknatıs
gibi çekmektedir. Lenny'nin
yaşamındaki huzur, Ingilizierin
Hindistan'ı terk etme günleri
yaklaştıkça ve ülkeyi bölme çabaları
arttıkça bozulmaya başlar.
Müslümanlarla dolu bir tren
istasyona geldiğinde içindeki tüm
yolcuların öldürülmüş olduğu
görülür; etnik gruplar birbirlerine
cephe almaya başlar; şehir kısa süre
içinde alevler içinde kalacaktır . . .
Son derece cesur, insancıl ve
etkileyici, epik bir film olan
TOPRAK, bir filmi başanya götüren
tüm özelliklere fazlasıyla sahip:
oyunculuk, görüntü, kurgu, müzik
ve senaryo birbirlerini mükemmel
bir biçimde tamamlıyor. "lngilizlerin
Hindistan\ Bağımsız Hindistan ve
yeni yaratılan Pakistan olarak ikiye
böldülderi zamanı kapsayan bu
kargaşa dönemi benim her zaman
ilgimi çekmiştir. Babam ve ailesi
bölünme sırasında evlerinden
koparılan 1 1 milyon kişi arasındaydı ...
Cracking lndia 1 Parçalanan Hindistan

adlı kitap, özetinde "yazar Bapsi
Sidhwa'nın, 1 947'deki bölünmeden
sonra yaşadığı soykırım dönemini
anlatan bir yarı otobiyografi" diye
tanıtılıyordu. Çok etkilenmiştim.

Umutsuzca Cracking lndia'yı bir filme,
Ateş, Toprak ve Su elemanlarından
oluşan üçlememin ikinci bölümünü
oluşturacak TOPRAK adlı bir filme
dönüştürmek istiyordum . . . Bu film,
dini inançlarımız ne olursa olsun,
hepimizde bir tutku halini aldı. Bu
film sadece bölünmenin masum
insanları nasıl etkilediğini
göstermekle kalmadı; bunu
yaparken ayrıca savaşın neden
sürdüğünü, dostların neden
düşmana dönüştüklerini,
mücadelelerin neden kadın
bedenleri için yapıldığını anlamayı
da umduk. Bu, temelinde öteki
diniere karşı anlayış barındırmayan
dinleri sorgulayan türden bir film.
Eğer Tann insanların ona farklı
biçimlerde tapınmaianna izin
veriyorsa, biz kim oluyoruz da
onun adına başkalarını
öldürebiliyoruz?" - Deepa Mehta

Courageous and humane, EARTH
is a breatlı-taking epic film which
has just about everything to
recommend: acring,
cinemarography, editing, score, and
script perfectly complement each
other. "The mmul ruous period
surraunding the British division of
India inco rwo separare coumries,
Independent India and a newly
created Pakisran, had always held a
sart of clark fascinarion for me. My
father and his family were same of
the l l million people that were
uproored from their homes during
Parti tion . . . The synopsis of
"Cracking India" deseribed ir as a
"semi-autobiography of novelist,
Bapsi Sidhwa, set during the
holocausr that followed Partition in
1 947". I was hooked . I wamed
desperarely ro make Cracking India
inro a film, a parricular film,
EARTH, which would be the

• The story is set in 1 947 in Lahore,

second in my trilogy of the elemenrs

where Hindu, Sikh, Parsee, and

of Fire, Earrh and Water . . . The film

Muslim share a peaceful co-existence.

had become an obsession for all of

Events are seen from the point of

us, regardless of our own religious

view of eight-year-old Lenny, a gir!

leanings. Not only d id it seem

from an affiuent Parsee family.

imperative to show what the

Lenny's young and beautiful Hindu

Partition did to i nnocent people,

nanny draws suitors !ike a magnet:

bur somehow, in doing so, we hoped

Sikh, Muslim, and Hindu. The

to understand why war is waged and

harmony in Lenny's life, however,

why friends turn enemies, and why

begins to break up as the date

batdes are invariably fought on

approaches for the British ro quit

women's bodies. This is the kind of

India and they prepare ro di vide the

film that makes you question any

sub-cominent. When a rrain of

religion that does not have as a basic

Muslims arrives at the local depot

tenet the rolerance of other

and all j 1 the passengers are fo und

religions. If Gad allows men to

murdered, the various secrs turn

worship him in many forms, who

against each other, and the city is

are we to kill them in his name?" -

soon aflame . . .

Deepa Mehra

Born in India, she began her
filmmakjng career afrer she
immigrared ro Canada in 1 973.
She srarred wriring seripes for
children's films before moving
i mo relevision work as an ediror,
producer and direcror. In 1 990,
she made her fearure film debur
wirh "Sam and Me", a poignant
srory set i n Canada abour a
friendship between an Indian
immigranr and an elderly Jewish
man. The widely-acclajmed film
was followed in 1 994 by
"Cam illa", srarring Jessica Tandy
and Bridger Fonda. Her rhird
fearure, "Fire," rhe first film of a
trilogy on Fire, Earth and Warer,
produced in 1996, rells rhe srory
of rwo lower middle class Indi an
women, both rrapped in arranged
marriages, who form a lesbian
relarionship. The movie provoked
hostile demonsrrarions by Hindu
fundamenralisrs. Screenings were
sropped in several ciries and the
film was resubmirred ro rhe
Indian censorship board. The
Indian censorship board
evenrually re-released rhe film
uncur. She followed ir in 1 998
with anorher rouchy film
EARTH, which rells of the 1 947
Parririon of lndia. Mcer sex and
Parcicion, she plans ro move on
ro "Water" and says: "Fire was
abour che politics of sexualiry, I
guess. Earrh is abour che politics
of nationalism and Warer about
rhe polirics of religion."
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KAZlM ÖZ

TOPRAK

1 973 yılında Tunceli'de doğdu.
1 998'de Yıldız Teknik
Üniversitesi Inşaat Mühendisliği
Fakültesi'ni bitirdi. Halen
Marmara Üniversitesi, GSF
Sinema-TV bölümünde Yüksek
Lisans öğrencisidir. 1 992
yılından itibaren dört yıl Jiyana
NO tiyatrosunda oyunculuk
yaptı ve rejide çalıştı. 1 996
yılından beri öğrencilerden
oluşan NÇM sinema
kollektifinde çalışmalarına
devam etmektedir. "EIIerimiz
Kanat Olacak Uçup Gideceğiz"
( 1 996) adlı belgeselde Dorotie
Kiest ile birlikte yönetmenlik
yaptı. Yine 1 996 yılında "El
Yordamıyla Renkler" isimli
belgeseli bir grup çalışması
olarak hazırladı. "36 Kitap 1 3
Cezaevi, Beşikçi Belgeseli"nde
( 1 997) yönetmen asistanı
olarak çalıştı. Agire Jiyan'ın
"Rehşan" adlı klibini ( 1 997)
Özkan Küçük'le birlikte
yönetti. Yeşim Ustaoğlu'nun
"Güneşe Yolculuk" ( 1 998)
filminde yönetmen asistanı
olarak görev aldı.

LAND

Direcror: Kazım Oz Senaryo
Screenplay: NÇM Sinema Görüntü Yön.
Cinemarography: Ahmet Demir Kurgu
Editing: Kazım Oz & Özkan Kiiçiik Müzik
Music: Mustafa Biber & Yaıin Boyraz
Oyuncular Casc: Hikmet Karagiiz, jiyana
Nu oyuncuları Yapı m Produccion Co.:

Yönetmen

Yapım 13 A.Ş., Yeni;arp Cad. , 3213, Beyo�lu,
htanbul, TURKEY; Phone & Fax: 90 2 1 2
244 4 2 39 Dünya Hakları Exporc Agenc:
Kazım Oz, htiklal Cad. , 3 7312, Beyoğlu,
htanbul, TURKEY; Phone & Fax: 90 2 1 2
25 1 8 5 06

=

1 999 1 Belacam Video 1

Renkli Color 1 27'

• Tüm sakinleri göç ettirilen

köyünü, inadına terk etmeyen bir
yaşlının ve köpeginin öyküsüdür
TOPRAK. Eski, kalabalık, canlı
yaşamdan geriye ölü bir sessizlik,
anılar ile mekanlar ve boşluk
kalmıştır . . .

• I n the hush of a village emptied
by forced migratian to the cities,
LAND tells the story of an elderly
villager who, along w ith his dog,
obstinately refuses to quit his
homeland. He remains i n the heavy
silence now that the old bustle of
activity has died out, with the
remembrance of the old day
memories, and the emptiness . . .

Born in Tunceli in 1 973. He
graduated from the Deparrmenr
of Civil Engineering at Yıldız
Technical University in 1 998.
He is currenrly a master srudenr
ar Marmara University, Faculry
of Fine Arrs, Film & TV
Deparrmenr. Beginning in
1 992, he worked for four years
in performance and production
ar rhe )i yana NO rhearer. S ince
1 996 he has been working wirh
rhe srudenr organized NÇM
Film Collecrive. He also co
directed the documenrary
"Ellerimjz Kanat Olacak Uçup
Gideceğiz 1 Our Hands Will Be
Wings and We'll Fly Away"
( 1 996) with Dorotie Kiest. In
rhe same year, he prepared the
documenrary "El Yordamıyla
Renkler 1 Hand-Painred Colors,"
as a group project. He worked as
assistant direcror on "36 Kitap
1 3 Cezaevi, Beşikçi Belgeseli 1
36 Books 1 3 Prisons, Beşikçi
Documenrary". He co-directed
Agire Jiyan's video-di p ,
" Rehşan", along with Özkan
Küçük. In 1 998 he was assistant
director for Yeşim Ustaoğlu's
"Güneşe Yolculuk 1 Journey to
the Sun."
=

=
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KONTROL N O KTAS I

ALEXANDER
ROGOZHKIN
1 949'da Leningrad'da do�du.
1 972'de sanat ve tarih
konularında Leningrad
Üniversitesi'nden mezun oldu.
1 974 ile 1 979 arasında Lenfilm
Studio'da yapım tasarımcısıydı.
1 982'de Moskova Film
Akademisi VGIK'den film
yönetmenli�i dalında diploma
aldı. "Peculiarities of the
National Hunt 1 Ulusal Avın
Tuhaflıkları" ( 1 995) ve onun
devam-filmi olan "Peculiarities
of National Fishing 1 Ulusal
Balıkçılı�ın Tuhaflıkları" ( 1 997)
ile büyük başarı kazandı."
Filmlerinden ço�unun
senaryolarını kendi yazmıştır.

BLOCKPOST

CHECKPOINT
Yönetmen Director: Altxantkr Rogozhkin
Senaryo Sc.reenplay: Alttander Rogozhkin
Görüntü Yön. Cineınatograpby: Andrei
Zhtga/(IIJ Kurgu Editing:Ju/ia Rlnnjanava
& Sergti GıdktMky Müzik Music: Wagıur,

Haydn, Ber/ioz, Mouk!IJohn, Schubtrt, Mozart,
Moımorgıky Oyuncular Cast: Ruman
Romantıov, Kiril/ Ulianov, Ivan Kuzmin, Denir
Kiri//(IIJ, Egor TomoJhmky, Yuri Grigoriev
Yapımcılar Producers: Sergey Selvanov &
Konılanlin Emrt Yapım Production Co.:
ORT 1 CTB, RuiJia Dünya Hakları
Export Agent: lnttrcinona-Art Agency,
Druzhinnik(lfJJkaya 15, 1 23242 Moıcow,
RUSSIA; Phone: 7 95 255 90 52; Fax: 7 95

Born in Leningrad iri 1 949. He
graduated in are and history

255 90 82

from Lenjngrad University in

1 972. He was a produccion
designer at the Lenfilm Studio
from 1 974 to 1 979. He received
a film director d ipioma from

1 998 1 35

11111.1

1

VGIK,

Renkli Color 1 85'

the Moscow Film

Academy, in 1 982. He scored a
major success with the comedy

• Kafkaslar'da (Çeçenistan'a çok

benzeyen) bir yerde, Rus
askerlerden oluşan bir müfreze bir
köyü ararken pusuya düşünce, bir
kadını vurur. Ancak pusudan
kurnılduklan için övülmeyi bekleyen
askerler önce, hepsinin gözüne
kestirdigi etine dolgun kadın subay
tarafından hizaya getirilir, sonra da
30 günlügüne uzak bir kontrol
noktasına gönderilmek suretiyle
cezalandınlırlar. Burası, bir
Müslüman köyünden çok da uzak
olmayan, ortasından bir kır yolunun
geçtigi tekinsiz bir yerdir. Askerler,
özellikle onlara zaman zaman
pusudan ateş eden görünmeyen
şahsın varlığında sürekli bir tehlike
sezseler de, köylülerle bir tür
dostça anlaşma geliştirirler. Hatta
bir asker köyün kızlanndan biriyle
ilişki bile kurar. Geri kalanlar da,
korkulannı ya da sıkınolannı
kabadayıiıida ve aptalca şakalar
yaparak gizlerneye çalışırlar. Tek
hedefleri, 30 gün dolana kadar
hayatta kalmakor. . .
KONTROL NOKTASI, Kuzey
Kafkasya' n ın muhteşem
manzarasında, bölgenin gerçek
muharebe alanianna yakın bir yerde
hankOlade görüntülerle çekilmiş,
saglam yapısı olan bir gerilim filmi
denemesi. Senarist-yönetmen
Alexander Rogozhkin, filme
belgesel duygusu veren kontrollu
bir el kamerası tekniginden
yararlanmış. Rogozhkin'in simgesine
dönüşmüş süratli, esprili diyalogtara
ve zahmetsiz, hafif bir komedi

üsiObuna sahip bu zekice film,
savaşın saçmalığını gösteriyor.
KONTROL NOKTASI, günümüz
Rus ordusundaki ahlaki (ya da ahlak
yoklugunu) tanımlarken, Çeçen
sorununun anlamsızlığını canlı bir
şekilde araşonyor ve güçlü, kaderci
bir doruk noktasına ulaşıyor.
Evlerinden çok uzakta, zerre kadar
aldırmadıklan bir savaşa kanşmış bu
genç Rus askerleri, her yerdeki
askerler gibi arkadaşlıklan sayesinde
hayatta kalıyorlar. Kendilerine
lakaplar takıyorlar, esrar içiyorlar,
anadan doğma halde devriyeye
çıkıyorlar, köydeki dilsiz bir kızla
sevişmek için para ödüyorlar ve
otoriteye fena halde tepeden
bakıyorlar. "Karaul 1 Bekçi"yle
başladığı askeri insandışılık
eleştirisini sürdüren RogoıJıkin,
insanın içinde pusuya yatmış şiddet
potansiyalini teşhir etmek için yine
askeri yapıdan yararlanıyor.

soleliers develop a ki nd of rappon with
local villagers. One soldier becomes
involved with a local gir!. The rest try
to hide rheir fear or boredom wirh

survive until cheir 30 days are up . . .
CHECKPOINT is a caucly structured

exercise in suspense, splenelidly shot
in the magnifıcent scenery of the
Nonhem Caucasus, close to the area's
real life banlegrounds. Writer
elirector Alexander Rogozhkin
employs a controlled hand-held
caınera technique that gives the fılm
a docwnencary feel. Bearing
dialog and efforrlessl y light comedic
touches, this elever film shows the
absurdiry of war. Revealing in i ts
depiccion of the morale (or lack of it)
in today's Russian military,
CHECKPOINT vividly explores the

place very much !ike Chechnya), a

fatalistic climax. Far from home, and

platoon of young Russian soldiers

involved in a military action they care

searching the village stumble into an

nothing about, these young Russian

co

a powerful

arnbush and gun down a woman. But

soldiers, like soleliers everywhere,

instead ofbeing praised for surviving

survive via their camaraderie. They

the ambush, the soldiers are

call themselves by nicknames, smoke

disciplined by a plwnp woman officer

pot, go pacrolling stark naked, pay for

they all fancy and then punished by

sex

being posted

massive concempt for authority.

with a local mute gir!, and have a

Concinuing che criticism of military

straddles a country road not fiır from a

inhwnaniry he began wirh "Karaul /

Muslim village. Although they sense

The Guard", Rogozhkin again makes

a constant danger particularly in the

use

peı:son of an

the pocential for violence lurking

shocs

ar

unseen

sniper who takes

them &om time to time, the

Filmleri
Filmography
1 98 1 Ryzhaja, Ryzhaja
Ginger Ginger

Rogozhkin's trademark fast, winy

conflict and builds

for 30 days. It is an eerie place that

Fishing" ( 1 997). He has written
the seripts of many of his films.

each other. Their main goal is to

• Sornewhere in che Caucasus (a

a remote checkpoinc

Hum" ( 1 995 ) and i ts sequel,
"Peculiarities of National

bravado and with playing pranks on

pointlessness of the Chechnyan

to

"Peculiarities of the National

of the military structure to expose

w i thin che human interior.

(diploma filmi)

1 985

RaM Nesko/ko S trochek
Birkaç Satır U�runa

1 986 Zolotaya PugMJitsa
Altın Dütme
1 988 M isı Milionersha
1 989 Karaul Bekçi
1 990 Tretja Planeta
Üçüncü Gezegen
1 99 1 Tchekiste
1 99 3 Akt Sahne

1 995

1 996
1 99 7

1 998

Zhiznis Jdiotom
Bir Budala ile Y�am
Osob�nosti Natsiona/jtwi
Ohoty
Ulusal Avın Tuhaflıklan
Operatsia 01Jj God'
Yeni Yıl Operasyonu
Osobennosti Natsiona/j•wi
Rybalki
Ulusal Balıkçılı�ın
Tuhaflıklan
B lockpost Kontrol Noktası

228

ÇAG I M IZIN AYNASI S i NEMA - i NSAN HAKLARI < 1:-\1 :\lA, "I ll i

l\11 RIWR m Ol R "1 1 :\11 S - lll l\IA:'\ R l <. ln s

FRANSA FRANCE

DJAMILA SAHRAOUI

C EZAY i R, H E RŞEYE RAG M E N HAYAT

23 Ekim 1 950'de Cezayir' de
doğdu. Algiers kentinde
edebiyat, ardından da Paris'te
IDHEC'te sinema okudu.
Yönetmenlik ve kurgu
dallarından mezun oldu.
Uluslararası film festivallerinde
ödüller kazanan belgeseller
çekti.

ALGERIE, LA VIE Q UAND MEME
Yönetmen Director: Djamila Sahraoui
Görüntü Yön. Cinematography: Bachir
Sellami Kurgu Editing: Anita Pereı
Yapımcı Producer: Richard Copans
Yapım Production Co.: Us Film d'ici, 12,

Born on 23 Ocrober 1 950 in
Algeria. She srudied lirerarure in
Algiers, rhen film ar IDHEC,
Paris. She graduared wirh a
major in direecing and edi ring.
She made documenraries which
won prizes in i nrernarional film
fesrivals.

rue Clavel, 750 1 9 Paris, FRANCE; Phone: 33
I 44 52 23 23; Fax: 33 I 44 52 23 24; La
Sept Arte Dünya Hakları Export Agent:
Europe lmages International, 25, rue François
!', 75008 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 47
23 28 00; Fax: 33 1 47 23 28 10

Filmleri
Filmography

1 986 Houria Huriye
(shon kısa film)

1 989 Avoir 2000 ans dam /es

1 998 1 Belacam Video 1

Renkli Color 1 46'

• Cezayir'de küçük bir kent.

• A small Algerian rown. A bir

Ülkeyi parçalayan savaşın biraz
uzağında. Ülkeyi yok eden krizin
tam ortasında. Işsiz güçsüz, hiçbir
merakı, umudu, kısaca hiçbir
şeyleri olmayan iki genç adam . . .
Film, onları gündelik yaşamlarında
izler, onların bitmek tükenmek
bilmeyen can sıkıntıları ile mucize
beklentilerini yansıtır. Onların
mizah anlayışlarını, yaşama
bağlılıklarını ve dostluklarını
gözler önüne serer . . . ve oldukları
gibi kalma isteklerini vurgular . . .

aloof from rhe war rhar's tearing
rhe counrry. In che hearr of rhe
erisis rhar's deseraying ir. Two
young men, wi rhour work, wirhour
leisure, wirhour hope, wirhour
norhing . . . The film follow rhem in
rheir daily wandering berween the
endless boredom and rhe wair of
the improbable. Ir shows rheir
humor, rheir viraliry, rheir
friendship . . . rheir will to live just
the same . . .

Aures
Aures're 2000 Yaşında
Olmak
(shon documentary
kısa belgesel)
1 992 Pritıom Mariamıe
Adı Marianne
(short documentary
kısa belgesel)
1 995 La moitie du ciel d'AIIah
Allah'ın Gögünün Yarısı
(documentary belgesel)
1 998 Algerie, la vie quand meme
Cezayir, Herşeye
Ragmen Yaşam
(documentary belgesel)
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FRANSA-ARNAVUTLUK FRANCE-ALBANIA

ANRI SALA

SÖYLEŞi

20 Temmuz l 974'te
Arnavutluk'ta dogdu. 1 9921 996 arasında Tiran'daki Güzel
Sanatlar Ulusal Akademisi'nde
plastik sanatlar ve resim egitim i
aldıktan sonra Fransa'ya gitti ve
Paris'te Ecole Nationale
Superieure des Arts
Decoratifs'in Video bölümünde
okudu. Ressam olarak çeşitli
karma sergilere katıldı. ilk iki
kısa filmini Arnavutluk'ta
çektikten sonra, 1 997 yılında
Fransa'da üç kısa film daha
yaptı. 1 998 yapımı ilk belgeseli
SOYLEŞI ile Belfort ve
Portekiz'de Amascultura
Festivalleri'nde ödüller kazandı.

INTERVISTA
INTERVIEW
Yönetmen Direcıor: Anri Sala Senaryo
Screenplay: Anri Sala Görüntü Yön.
Cinemaıography: Spartak Papadhimitri &
Anri Sala Kurgu Ediıing: Tina Baz &
Nadia Dalal Müzik Music: Rromano Dive.s
& Ilija Pejovski Yapımcı Producer: Pierre
Oiivier Bardet Yapı m Producıion Co.:
Idiale Audience, 6 me de I'Agent Bailly 75009
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 53 20 I4 00;
Fax: 33 ı 53 20 14 Ol Dünya Hakları
Exporı Agenı: Idiale Audience, 6 rue de
I'Agent Bailly 75009 Paris, FRANCE; Phone:
33 ı 53 20 I4 00; Fax: 33 1 53 20 ı 4 Ol

1998 1 Betacam Video 1

Renkli Color 1 26'

• "Sesin yokluğu bir kaza
olabilirdi . . . Yılların geçmesiyle
birlikte kadın; olayları, doğumları,
neşeyi, hüznü, iyimserliği,
korkulan, Komünizmi, gençliğinin
aldanışiarını ve isyanlarını geride
bırakmıştı. . . ve de bir söyleşinin
filmini. Sessiz bir söyleşiydi bu,
çünkü ses kaydı kaybolmuştu. Bu
söyleşi yıllar önce, onun
Arnavutluk'taki Komünist Gençlik
I ttifakı'nın başında olduğu
sıralarda yapılmıştı. O kadının
benim annem olduğundan ve bir
gün evi taşıdarken bu söyleşinin
filmini bulduğurndan söz etmeyi
unuttum. Işin anahtarı, onun
dudaklarını okumadaydı. Ben de
filmi bir sağır-dilsizler okuluna
götürdüm. Bu sessiz okulda onun
kelimelerini yeniden keşfetmek
tuhaftı. Annerne yirmi yıl önce
söylediği sözleri gösterdim . . . " Anri Sala

• "The absence of sound could
have been an accidem . . . With the
passing of years, the woman had
lefr behind the evems, birrhs, joys,
sadness, optimism, fears,
Communism, deceptions and
rebellions of her youth - and a film
of an imerview. A silem imerview
for the sound had been lost. This
i merview had been shot years
earlier when she was head of the
Communist Youth All iance i n
Albania. I forgot t o memion that
the woman is my morher and that I
came across the film of this
inrerview one day when we were
moving our house. The key to it
was in the reading of her lips. So I
cook the film to a school for the
deaf and d um b. lt was strange to
rediseover her words in this silenr
school. I showed my morher the
words she had uttered twenry years
earlier . . . " - Anri Sala

Born in Albania, on 20 July
1 974. Afıer studying ( 1 9921 996) Plasric Arrs and Painring
at the National Academy of Arrs
in Tirana, Albania, he went to
France and srudied at the Video
Department of the Ecole
Narianale Superieure des Arts
Decoratifs in Paris. As an artisı
he parricipated in several
curatorial exhibirions. After
directing his first two shorts in
Albania, he made three more
shorts in France in 1 997 . W ith
his first documenrary film
INTERVISTA ( 1 998) he won
prizes in Belfort and
Amascultura, Portugal.
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INGILTERE-GÜNEY AFRIKA UK-SOUTH AFRICA

GRETA SCH I LLER

MAN D E LA' N I N ŞOFÖRLÜ G Ü N Ü YAPTIGI ADAM

1 954'te Detroit, Michigan'da
dogdu. City University of New
York'ta ögrenim gördü.
Bagımsız yönetmen, yapımcı,
görüntü yönetmeni ve kurgucu
olarak çalıştı. Jezebel
Productions'ın kurucu üyesi
olan sanatçı, Londra'da ve
New York'ta yaşıyor. 1 988'de
ilk Ingiliz/Amerikan Fulbright
Sanat Bursu'nu aldı. Belgeseller
dışında, televizyon için de
yapımcılık yapmaktadır.

THE MAN WHO DROVE WITH MANDELA
Yönetmen Director. Greta Schiller
Senaryo Screenplay: Mark Gerliner
Görüntü Yön. Cinematograpby: Michel/e
Crenshaw & Tania Hoser Kurgu Editing:
Prisca Swan Müzik Music: Philip Miller
Oyuncu Cast: Corin Redgrave Yapımcılar
Producers:

Greta Schiller & Mark Gerliner

Yapım Production Co.: jtubel Productions,

56-5B Ckrkenwe/1 Road, Lmubn ECJ M 5PX,
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 60B 04 BB; Fax:
44 1 7 1 25 1 93 5 1 ; Beı;/ah FilfTJJ,
johannesburg, SOUTH AF RICA Dünya
Haldan Export Agent:Jane Balfo��r Films,
B��rghlry House, 3 5 Fortren Road, Lımdon
NW5 lAQ, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 267
53 92; Fax: 44 1 7 1 267 42 4 1

1 99B I 35

mm.

Bom in 1954 in Derroir,
Michigan. She was educared ar
the City University of New
York. She worked in fılms as an
independent direcror, producer,
cinemawgrapher and film
edimr. A founding partner of
Jezebel Producrions, she lives in
London and New York. She
received the fırsr UK!US
Fulbrighr Ares Fellowship in
1 988. Besides documenraries she
also produces for television.

1 Renkli Color I B2'

Güney Afrika, 1 962. Saygıdeğer
bir beyefendinin şoförü kılığındaki
Nelson Mandela, ülkenin bir
ucundan öbür ucuna gösterişli bir
limuzini sürdü - ve ırkaynmcı rejime
karşı silahlı çatışmayı örgütleciL
Tuo.ıklandıktan sonra Mandela'nrn
başına gelenleri, tabii tarih kaydetti.
Ama Mandela'nrn şoförlügünü
yapoğı o gizemli, zarif beyefendi
kimdi? . . . Bir Ingiliz demircinin oğlu
olan Cecil Williams 1 928'de
Afrika'ya gelmiş ve Johannesburg'da
zaman ın en tanınmış tiyatro
yönetmenlerinden biri olmuştu.
Davaya baglı bir komünist ve bir
eşcinsel olan Williams görünürde
sanatçı yaraocılığından dolayı sevilse
de, kırkiann ve ellilerin baskıcı siyasi
iklimi yüzünden, yaşamı iki yasak
dünya arasındaki ipte cambazlık
yapmak üzerine kuruluydu: bir
tarafta yeralunda çalışan örgütlü
özgürlük savaşçılannrn dünyası,
diger tarafta ise eşcinsel alt kültürün
dünyası. Şöhretine karşın sık sık
nıtuklanan, sorguya çekilen ve
çalışması yasaklanan Williams,
zengin bir işadamı kılığına girip,
şoförü kılrğındaki siyah lider
Mandela'nın aylar boyunca Güney
Afrika'da tespit edilmeden
dolaşmasına, parti toplantıianna
kanlmasına ve hükümet karşıtı
eylemler organize etmesine
yardımcı olmuştu. . .
•

Belgesel ve kurmaca film tarzlarını
aynı potada eriten MANDELA'NIN
ŞOFÖRLÜGÜNÜ YAPTIGI
ADAM Güney Afrika'nın özgürlük
mücadelesini yeni ve hiç
beklenmedik bir bakış açısından,

1 940'1ar ve 1 950'1erin baskıcı
Güney Afrika'sında, iki yasak kimlik
ve alt kültür - eşcinsellerin saklı
dünyası ve ırk aynmına karşı çıkan
komünistlerin gizli dünyası arasında gidip gelmek zorunda
kalan, önde gelen bir toplumsal
simanın gözünden anlatıyor. Filmin
eşcinsellikle ilgili içeriğinin ve
şüpheye yer bırakmaz şekilde
partizan bakış açısının, Nelson
Mandela'dan çok, örgütlü direniş
için adam alma ve eğitme kaynağına
dönüşen bir toplumsal ve siyasi
çevreyle ilgisi var. Yine de
MANDELA'NIN ŞOFÖRLÜGÜNÜ
YAPTlGI ADAM sadece bir
eşcinsel filmi değil, gezegendeki her
insana haklannr ve özgürlügünü
vermek için süregiden evrensel
mücadele üzerine bir film.

elimare of the 40s and 50s meant that
his life was always somerhing of a
tighı:rope walk between two forbidden
worlds: on che one hand the world of
organized freedom fıghters working
underground and on che other, the
world of a gay subculrure. In spite of
his fiı.me, Williams was ofi:en arrested,
imerrogated and banned from
working. Acting as a wealthy
businessman, w ith Mandela posing as
his chauffeur, he helped the wanted
black leader move undetected through
South Africa for several momhs,
artending parry meetings and
organizing anti-govemmem activities ...
THE MAN WHO D ROVE WITH
MANDELA which uses a pastiche of
documemary and fıction sryles, tells
the story of the Souch African
struggle for freedom from a new and

• South Africa in 1 962. Disguised

emirely unexpected perspective: that

as the chauffeur of a distinguished

of a prominem sociery figure who had

gendeman, Nelson Mandela drove a

to switch between two illicit

gleaming limousine across the length

idemities and underground

and breadth of the country - and

subcultures in the oppressive South

organized the armed struggle against

Africa of the 1 940s and 1950s - the

che apartheid regime. What happened

hi dden world of homosexuals and the

to Mandela following his arrest is, of

seeret world of anti-apanheid

course, history. B ur who was the

communists. The fılın's gay comem

myscerious, elegant gemleman who

and i ts unmistakably partisan poim of

was chauffeured around by Mandela?

view has less to do with Nelson

The son of an English blacksmith,

Mandela than with the social and

Cecil Williams came to South Africa

political milieu that became the

in 1928 where he was to become one

recruiting and training ground for

of che best known srage directors of

organized resistance. However, THE

his time i n Johannesburg. He was a

MAN WHO DROVE WITH

commitred communisr and a

MANDELA is not just a gay movie,

homosexual. Although in public

but a film about the cominuing,

Williams was greatly respecred and

universal srruggle to give every

admired on accounr of his artisric

human being on the planet basic

prowess, the repressive political

rights and freedoms.

Filmleri

F i lmograp by

1 977 Greta's Gir/s
Greta'nın Kızları
(documencary belgesel)

1 986 1ntematiotıal Sweethearts of
Rhythm

Ritmin Uluslararası
Sevgilileri
(documencary belgesel)

1 99 1 Maxitıe S ullivatı:

Love to Be itı Love

Maxine Sullivan:
Aşık Olmayı Sevmek
(documencary belgesel)

1 995 Paris Was a \Voman

Paris Bir Kadındı
(documencary belgesel)

1 998 The Man Who Drove
with Mandefa

Mandela'nın Şöförlügünü
Yaprıgı Adam
(documencary belgesel)
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AR BARA
�------------------���--�--------------------------------------i BsONNEBORN
ÜZÜLEREK B i L D i R i RiZ Ki
1 944'te Chicago'da dogdu. 26

ABD U S A

yıldır görsel sanatla ugraşıyor.
Psikolog olarak kariyer
yapmanın peşindeyken, kocası
genç yaşta Vietnam'da
öldürüldü. Onun ölümü
Sonneborn'u sanata sürükledi.
San Francisco Sanat
Enstitüsü'nde fotograf üzerine
master yaptı. Fotografları
m üzelerde ve galerilerde
sergilendi. Enstalasyonlar ve
tiyatro için set tasarımları
yaptı, çocuk kitapları çıkardı.
1 O yılda tamamladıgı
ÜZÜLEREK BILDIRIRIZ KI,
yönetmenligini yaptıgı ilk
fılmdir.

REGRET TO INFORM
Yönetmen Direcmr: Barbara Sonneborn
Senaryo Screenplay: Barbara Sonneborn
Görüntü Yön. Cinematography: Emiko
Omori, Daniel Reeve.r & Nancy Schie.rari
Kurgu Edüing: Lucy Massie Phenix & Ken
Schneider Müzik Music: Todd Boekelheide
Katılanlar/With: Barbara Sonneborn, April
Burns, Xuan Ngoc Evans, Tran Nghia, Norn1a
Banks Yapımcılar Producers: Barbara
Sonneborn &Janet Co/e Yapı m Production
Co.: Sun Formtain Productiom, 2600 l Oth St.,
Suite 258 Berkeley, CA 94710, USA; Phone: I
5 I O 548 59 08; Fax: I 5 1 0 548 73 02
Dünya Hakları Export Agent: Sun
Fountain Productiom, 2600 lOth St., Suite 258
Berkeley, CA 94710, USA; Phone: 1 5 1 0 548
59 08; Fax: I 5 I O 548 73 02

1 998 1 35 mm. 1

Renkli Color / 72'

• Barbara Sonneborn 1 968'de, 24.

dogumgününde, kocası (ve on yıllık
sevgilisi) Jeff Gurvitz'in Vietnam
Savaşı'nda, cepheye ulaştıktan sekiz
hafta sonra öldügünü ögrenmişti.
Yirmi yıl sonra, ilk filmini çeken
Barbara kamerasıyla Vietnam'a,
kafasındaki yanıtlanmamış
sorulardan kurtulmak umuduyla,
kocasının son ayak izlerini sürmeye
gitti. Sonneborn tercümanı ve
küçük ekibiyle Hanoi'den trene
binerken, kocasının küçük çiftçi
kasabası Que Sanh'taki ölüm yerine
gitmek için yemyeşil kırsal kesimde
yolculuk yaparken, hem Kuzey hem
Güney Vietnam'dan, hem de
ABD'den savaş dullarının unutulmaz
bir tablosunu sunuyor. Sonneborn
ve karşılaştıgı kadınlar bize savaşın
dehşetini hatırlatıp bir kurşunun,
vurdugu bedenin çok ötesinde
etkilere sahip oldugunu
gösteriyorlar. Yönetmen, kültürleri
kişisel acıyı gömmeyi teşvik eden
Vietnamlı kadınlardan, kültürleri bu
trajediyi toptan gömmüş olan
Amerikalı kadınlara kadar, hepsiyle
en samimi düzeyde baglantı kuruyor;
tek tek söyleşilerde duygunun,
anının ve kaybın ruhuna ışık tutan
unutulmaz ve kesin bir açık
yüreklilik yakalıyor. Vietnam'daki
kişisel kaybı izleyen duygusal yıkıma
karşın ayakta kalmayı başarmış,
karşı saflardan kadınların arasındaki
bag üzerine bu benzersiz çalışma,
çarpıcı arşiv görüntüleriyle başka
katmanlar da kazanmış . . .
Yapımı dokuz yıl süren, 1 998'de
Oscar'a aday gösterilen ve 1 999
Sundance Film Festivali'nde En Iyi

Belgesel ödülünü alan ÜZÜLEREK
BILDIRIRIZ KI, sinemacıilgın ve öykü
anlatımının en iyi örneklerinden. Bu
son derece güçlü ama sakin film,
şimdiye kadar gözardı edilmiş bir
noktaya ışık tutuyor: arkada
kalanlara. Film hem bilgilendirici
hem dokunaklı sıradışı söyleşilerle
dolu. Savaşın iki yanından kadınların
duygusal tanıklıklarını birbirine
harmaniayan Barbara Sonneborn,
bu savaşın hala gerçekligini nasıl
korudugunu anlamamızı saglıyor.
Onun az rastlanır becerisinin bir
göstergesi de, kadınların kamera
önünde sergiledikleri dikkate deger
dürüstlük ve açıklık Çok kişisel
ancak son derece de evrensel olan
ÜZÜLEREK BILDIRIRIZ KI, savaşın
acı veren mirası üzerine izleyiciyi de
içine alan etkileyici bir ders.

single buller has an effecr far beyand
the body it hi ts. From che Vietnamese
women, whose culrure seeks to bury
personal suffering, to the U.S. women
whose culrure has collecrively buried
this tragedy, the filmmaker manages
to connecr wirh all on che most
inrimate level, drawing out i n
singular inrerviews a haunring and
decisive clariry that iliuminares the
soul of emotion, memory and loss.
Srunning archival foocage adds
fi.ınher layers to this unique
perspective of a shared bond berween
women from opposire sides who have
survived the emorional afrermath of
personal lass in Vietnam . . .
Nine years i n che making, naminared
for a 1 998 Academy Award, and
winner of awards for best docurnenrary
and best cinematography ar che 1 999

• In 1 968, Barbara Sonneborn

Sunciance Film Festival, REGRET

learned on her 24rh birrhday that her

TO INFORM is filmmaking and

husband (and sweethearr of ren years)

srorytelling ar i ts finesr. A very

JeffGurvirz had died in the Vietnam

powerful, yer quiet film, it develops a

War, eight weeks after arriving rhere.

yet-unseen perspective: that of those

2 5 larer, firsr -rime filmmaker Barbara

lefr behind. The film is filled wirh

rakes her camera to Vietnam to rerrace

exceptional inrerviews which are

the fina! sreps of her husband, and

revealing and poignanr. By

hoping to finally ser aside her

inrercutting emorional restimonials

unanswered quesrions. As she boards

from women on borh sides of che war

a rrain in Hanoi with her rranslaror

who share rheir suffering, Barbara

and a small crew, traveling through

Sonneborn makes us understand how

che lush counrryside to che physical

real this war remains. Tesrimony to

site of her husband's dearh in che

her uncommon abiliry is che

smail farming town of Que Sanh,

remarkable level of honesry and

Sonneborn presenrs an unforgerrable

openness the women are willing to

group of war widows, from borh

share on camera. Deeply personal and

Norrh and South Vietnam and che

vasdy universal, REGRET TO

U.S. Through Sonneborn and the

INFORM is an involving and

women she meers, we are reminded of

maving lesson about the painful

che horrors of war and see rhar a

legacy of war.

Born in Chicago in 1 944. She
has been a visual artise for
rwenry-six years. While she was
pursuing a career as a
psychologist, her young husband
was killed in Vietnam. His
dearh led her inro rhe arrs. She
received her MFA in
phorography from rhe San
Francisco Are Insrirure. Her
phorographs have been exhibired
in museums and galleries. She
has produced rhearrical ser
designs, insrallarions, and
children's books. Finished in 1 0
years, REGRET TO INFORM
is che firsr film she direcred.
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PRASANNA
SR I LANKA-JAPONYA S R I LA KA-} APAN

_ --------------1 VITHANAGE
_______
___________:_
f-B i R_
D O L U N AY G Ü N U N D E O L Ü M
1 962'de Sri Lanka'da dogdu.
A RA
T TlY
WI'El.
PURA HANDA KA L u

Kariyerine Sri Lanka
tiyatrosunda, George Bernard
Shaw'un Silahlar ve I nsanlar'ını
( 1 986) ve Dario Fo'nun
Çilekler ve Trompetler'ini
( 1 99 1 ) tercüme edip
yöneterek başladı. Film
yönetmenligine, ülke çapında
çok sayıda ödül alan 1 992
yapımı "Ice on Fire 1 Ateşteki
Buz" ile adım attı. Ikinci filmi
"Dark Night of the Soul /
Ruhun Karanlık Gecesi" ( 1 995)
benzer bir başarı kazandı ve
ülke dışında da ödül aldı.
Sonraki filmi 1 996 tarihli
"Walls Within / Içimizdeki
Duvarlar"dı. BIR DOLUNAY
GÜNÜNDE ÖLÜM ( 1 997),
yönettigi dördüncü uzun
metrajlı fılmdir.

DEATH ON A FULL MOON DAY
Yönetmen Director: Praumna Vithanage
Senaryo creenplay: Prasanna Vithanage
Görüntü Yön. Cinemarography: M. D.
Mahindapala Kurgu Editing: A. Sretkar
Prasad Oyuncular Cast:}oey Abtywickrama,
Nayana Helliarachchi, Priyanka Samarawerera,
Linton Senıage, Mahendra Perera, Kumara
Karunananda, K.A. Milton Perer, Harshjith
Abeysuriya Yapımcı Producer: Damayanthi
Fomeka & Makota Veda Yapı m Production
Co.: Prasanna Vithanage Productiom, 9A
Kiru/apone Road, Nugegoda, SRI-LANKA;
Phone: 94 1 B2B B09; Fax: BI 3 3465 343B;
HK, Japan Broadcasting Co., Tokyo, JAPA

Dünya Hakları Export Age m:
Mico,!ıledia International Corporation, NR
Building, 3rdfloor, 5-5 Kamiyama-cho,
Shibuya-ku, Tokyo,}APA ; Phone: 81 3
5453 5 16 1 ; Fax: BI 3 3466 9530

1 997 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 74'

Kuzeydoğu Sri Lanka'da
bağımsız bir devlet kurma
amacındaki Tamiller, 1 3 yıldır ada
yönetiminin güçleriyle çatışma
halindedir. Wannihami adındaki
yaşlı, kör ve batıl inanç sahibi bir
Sri Lankalı, en küçük kızı
Sunanda'yla birlikte eski şehir
Anuradhapura'nın varoşlarında
yaşar. Wannihami'nin oğlu
Bandara ise, bir hükümet askeri
olarak Tamil gerillalarıyla
savaşmaktadır. Sunanda'nın
sevgilisi Some, işininin kendisine
düzgün bir hayat sürmeye
yetecek parayı kazandırmadığını
düşünen çalışkan bir duvarcıdır.
Some, yapacak doğru dürüst bir
işin bulunmadığı köyden ayrılarak
asker olup olmama konusunda
kararsızdır. Asker olunca,
Sunanda'yla evleomesini
sağlayacak parayı da
kazanabilecektir. Ancak bir gün,
cepheden Bandara'nın tabutu
gelir; Bandara, bir mayına basarak
ölmüştür. Ne üzücüdür ki,
Sunanda ondan mektup almaya
devam eder. Asıl sorun, hükümet
Wannihami'ye, oğlunu yitirdiği
için 1 0,000 rupilik gerçek bir
servet ödeneceğini bildirdiğinde
ortaya çıkar. Some bu paranın
aileyi yoksulluktan kurtaracağını
ve Sunanda'yla evleomesini
mümkün kılacağını düşünür. Bu
yüzden de Sunanda'yı, babasının
bu parayı almasını sağlaması
konusunda ikna etmeye çalışır.
Ama Wannihami'nin ne bunu
yapmaya, ne de oğlunun öldüğünü
•

kabul etmeye niyeti vardır.
Sunanda i natçı babasıyla mücadele
ve münakaşa ederken, karakterler
ve geçmişleri hakkında daha fazla
bilgi ortaya çıkar . . .

do so, nor even to accepc chac his
son is dead. As Sunanda srruggles
and argues wich her scubborn
facher, more information abouc the
characcers and cheir backgrounds
manifescs icself. . .

• Tamils seeking to escablish an
i ndependent nacion in norcheascern
Sri Lanka have been hacciing che
isiand councry's governmenc croops
for 1 3 years. An old, blind and
superscicious Sri Lankan man
named Wannihami lives in a
viiiage on che outskires of che old
ci ey of Anuradhapura wich his
youngesc daughcer Sunanda, w hile
his son Bandara is away fıghcing
Tamil guerillas as a governmenc
soldier. Sunanda's boyfriend Some
is a hardworking bricklayer who
feels chac his work does not provide
him wir an adequace living. Some
wonders whecher he should leave
che village, where chere are no
decenc jobs, and become a soldier
to earn money so he can marry
Sunanda. Buc one day Bandara's
coffın arrives home from che from;
he has scepped on a !and mine.
Sadly, Sunanda concinues to receive
leccers from him. The crouble
comes when che governmenc
informs Wannihami chac ic will
pay him 1 0,000 rupees, a vericable
forcune, as compensacion for his
son's deach. Some chi nks chac this
money could life che family ouc of
povercy and allow him to marry
Sunanda, so he cries to ger her ro
convince her farher to accepc i c.
Buc Wannihami is noc will ing to

Born in 1 962 in Sri Lanka. He
began his career in rhe Sri
Lankan rhearre, rranslaring and
direecing George Bemard Shaw's
Arms and rhe Man ( 1 986) and
Da rio Fo' s Srrawberries and
Trumpers ( 1991 ). He made his
direcrorial debur in films in
1 992 wir h "Ice on Fire", which
wenr on ro win mosr domesric
awards rhar year. His second
fearure, "Dark ighr of rhe
Soul" ( 1 995), earned a similar
success and won prizes abroad as
well. He followed ir wirh "Walls
Wirhin" in 1 996. DEATH O
A FULL MOON DAY ( 1 997) is
rhe fourrh fearure film he
direcred.
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2000: 50.

MICH ELANGELO
f-------i ANTON IONI

B i R AŞKI N GÜ NCESi

CRONACA DI UN AMORE
CHRONICLE OF A LOVE
Yönetmen Director: Michelangelo
Antonioni Senaryo Screenplay:
Michelangelo Antonioni, Daniele Danza &
Silvio Giovaninetti Görüntü Yön.
Cinemarography: Enıo Serafin Kurgu
Editing: Mario Colangeli Müzik Music:
Giovanni Fusco Oyuncular Cast: L11cia Bose,
Masıimo Girotti, Ferdinando Sarmi, Gino
Roiii, Marilea Rovsky Yapımcılar
Producers: Franco Viiiani & Stefano Careila
Yapım Production Co.: Viiiani Film,
Rome, ITALY Dünya Hakları Export
Agent: Cituôtta International, Via Tmcolana
1055, 001 73 Rome, ITALY; Phone: 390 6
722 861; Fax: 390 6 722 31 3 1

1 950 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B &W 1 96'

Kuzey ltalya'daki büyük
şehirlerden birinde, önemli bir iş
adamı, karısı Paola'nın gözlenmesi
için bir özel dedektif tutar.
Dedektif kısa süre içinde,
Paola'nın yıllar önce doğduğu
kentte başlayan bir ilişkiyi hala
sürdürdüğünü ortaya çıkarır.
Şimdiki sevgilisi Guido, o yıllarda
Paola'nın arkadaşı Giovanna'nın
nişanlısıdır. Giovanna bir müddet
sonra bir asansör boşluğuna
düşerek ölmüştür. Çift, tam
açıklığa kavuşmayan ve ölümle
sonuçlanan bu kaza nedeniyle
dedektifin kendilerini hala
izlediğinin farkındadır. Yine de
herşeyi göze alıp Paola'nın
kocasını öldürmeye karar
verirlerse de, adam daha önce
kendiliğinden ölüverir. Ancak bu
son onları mutluluğa
u laştı ramayacaktır . . .
•

ilk uzun metrajlı filminin konusunu
bir polisiye soruşturmanın
çevresinde geliştiren Antenieni
daha sonraki filmlerinin ana
temasını oluşturan "kaderin insan
yaşamındaki rolü ve insanın yaşamı
ile kaderini kontrol etmekteki
çaresizliği nedeniyle duyduğu
suçluluk" kavramları üzerine
büyük bir yoğunlukla eğilir. O
güne kadar Yeni-Gerçekçilik
akımını izleyen sinemacılar
arasında bir belgesel ustası olarak
yer alan Antonioni, BIR AŞKIN
GÜNCESI'nde bu akımdan
uzaklaşır. Film, zengin ve evli bir
kadın, onun parasız sevgilisi ve bir

araba kazasında ölen kocası
arasında geçen öyküsüyle
doğrudan Amerikan polisiye
filmleri geleneğine bağlanır. Ama
daha bu filmde bile, Antonioni
sinemasının belirleyici özelliklerini
fark etmek olasıdır: şehir
sokaklarının insanı etkileyen
görüntüleri, oldukça karmaşık
kamera hareketlerinin izlendiği
bölümler, çözümlenemeyen
gizem öğesi ve en önemlisi güzel
ve erotik bir kadının parasız
sevgilisiyle karmaşık ilişkisi.
Piyasaya çıktığında izleyicilerden
pek ilgi görmeyen BIR AŞKIN
GÜNCESI özellikle Fransa'da
birçok eleştirmen tarafından
heyecanla karşılanmıştı.

length film, in which che director
already deals with grear inrensiry
whar were ro become comman
rhemes in his work: the role of fairh
i n our lives and our sense of guilt
i n being unable ro comrol eirher.
B ur the fil m marked a departure
from the reners of Neo-Realism
wirbin which Anronioni had
worked as a documenrarisr. The
srory of a rich married woman, her
poor !over, and the dearh of her
bushand in a car crash, ir drew
directly on the A merican ehriller
conventions. Many qualities were
aleeady apparenr which were to
distinguish Anronioni's later work:
the haunring i magery of city
srreers, some sequences of
remarkably complex cameta

• An eminem businessman living

movemenrs, rhe element of

in Norrhern Iraly hi res a privare

unsolved mysrery, and above all che

derecrive ro follow his wife Paola.

confronration of a beautiful and

In a short while rhe dereeri ve finds

erotic woman with an

our rhar Paola had been careying on

i mpoverished !over. A lrhough it

an affair which had srarred years

was ignored by public when

ago in her narive rown. Her !over,

released, several crirics, especially

Guido, was rhen engaged ro Paolo's

in France, noriced CRONOCA DI

friend Giovanna. A shorr while

UN AMORE with enrhusiasric

afrer, G iovanna had fallen down a

approval.

lifr-eage and died. The couple are
spying on rhem because of this
unexplai ned and accidental dearh.
Bur rhey srill decide ro murder her
husband, bur he dies before rhey
can do so, which does not

A palice i nvestigation forms the
frame of Anronioni's firsr full-

Born in Ferrara, lraly, on 29
Seprember 1912. Afrer graduaring
from rhe University of Bologna in
1935 wirh a degree on Economics
and Cornmerce, he experimenred
wirh 1 6 mm films, wrore film
seripts and worked for a bank. He
wenr ro Rome in 1939 and rhere
he conrribured arricles ro
"Cinema", rhe offıcial film
magazine of rhe Fascisr Parry. He
soon decided ro pursue cinema
seriously in rhe Cenrro
Sperimenrale di Cinemarografıa,
rhen a lively center of anri-fascisr
resisrance. His career proper
began in 1 942, wirh his
collaborarion on the script of
Rossellini's "Un pilora rirorna".
His own firsr film, "Genre del
Po", a documenrary abour life in
the Po valley, was begun in 1 943
bur could nor be complered unril
1947. During the nexr three years
he di eecred 6 shorr documenraries.
In 1 950, ar 38, he finally direcred
his firsr feature film, CRONOCA
DI UN AMO RE. In a body of
work almosr devoid of lighr
hearredness and humour, he has
shown himself ro be a sensirive
and profound moralisr.

Önemli Filmleri
Selecred Filmography

1 950 Cronaca di ım amore

well aware rhar rbe derecrive is

conrribure to rheir happiness . . .

29 Eylül 1 9 1 2'de ltalya'da
Ferrara'd;ı dogdu. 1 93S yılında
Bologna Universitesi'nin
Ekonomi ve Ticaret
bölümünden mezun olduktan
sonra 1 6mm'lik deneysel filmler
çekti, senaryolar yazdı ve bir
bankada çalıştı. 1 939'da
Roma'ya giderek, Faşist Parti'nin
resmi sinema dergisi
"Cinema"ya makaleler yazdı.
Çok geçmeden, o günlerde
faşizm karşıtı direnişin en canlı
merkezlerinden biri olan
Centro Sperimentale di
Cinematografia'da sinema
okumaya karar verdi. Meslek
yaşamı gerçek anlamda 1 942'de
Rossellini'nin "Un pilota ritorna
1 Bir Pilot Döndü" filminin
senaryosuna katkıda
bulunmasıyla başladı. Bir
belgesel olan ilk filmi "Gente del
Po 1 Po lnsanları"nın çekimine
1 943'de başladı, ancak filmi
1 947'de bitirebildi. Bunu izleyen
üç yılda altı kısa belgesel çekti.
1 950'de 38 yaşındayken, ilk
konulu filmi BIR AŞKIN
GÜNCESI'ni yönetti. Neşe ve
gülmeceden alabildigine uzak
yapıtlarıyla, kendini izleyicisine
duyarlı ve derin bir ahlakçı
olarak tanıtmıştır.

HOLDING
Bu fllmin gösterimi Cinecitta International
kurumunun degerli işbirligiyle gerçekleştirilmiştir.
The presemarion of this film was made passibie
wich the ki nd cooperation of Cinecicca International.

Bir Aşkın Güneesi
Le amiche Kadınlar Arasında
ll grido Çıj!lık
L'avvmtura Macera
La notte Gece
L'ecliiie Baran Güneş
ll deserıo roiJo Kızıl Çöl
Blow-Up Cinayeti Gördüm
Projeiiio11e: Reporter Yolcu
/dentificazione di ıma tUımıa
Bir Kadının Tanımlanması
1 995 Par·dela /es nuages
Bulutların Ötesi

1 955
1 957
1 960
1 96 1
1 962
1 964
1 966
1 975
1 982
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FRANSA FRANCE

JEAN COCTEAU

ORFE

S Temmuz 1 889'da, Fransa'da
Maisons-Lafitte'te do�du. 20.
yüzyıl Fransız kültürünün seçkin
kişilerindendir. Senarist ve
yönetmen olarak sinema
tarihine büyük katkıda bulunan
sanatçı, ayrıca romancı, şair,
ressam, heykeltraş ve oyun
yazarı olarak eserleriyle de
tanınır. 1 930'da çekti�i ilk filmi
"Le sang d'un poete 1 Bir
Ozanın Kanı"nda yönetmenlik,
anlatıcılık, montajcılık ve
oyunculuk yaptı. Sonraki 1 S yıl
boyunca sinemada fasılalı olarak
çalıştı, bunun sebeplerinden biri
de afyon ba�ımlılı�ıydı. 1 94S'te
"La belle et la bete 1 Güzel ve
Hayvan" ile yönetmenli�e geri
döndü. Do�rusal anlatımı ve
aşina mitik yapısıyla, bu film "Bir
Ozanın Kanı" kadar deneysel
de�ildi. Yine de yönetmenin en
unutulmaz ve popülerli�ini en
uzun süre koruyan filmi oldu.
Daha sonra kendi oyunlarından
uyarlanan iki film çekti: "L'aigle a
deux tetes / Iki başlı Karta!"
( 1 947) ve "Les parents terribles
1 Korkunç Ebeveynler" ( 1 948).
1 9SO'de belki de adı geçti�inde
ilk akla gelen filmi olan ORFE'yi
yaptı. 1 9S9'da yönetmen olarak
son filmi olan "Le testament
d'Orphee 1 Orfe'nin Vasiyeti"ni
çekti. "Bir Ozanın Kanı"nın tarzı
ve üsiObuyla Orpheus efsanesine
nostaljik bir geri dönüş olan bu
film, daha önceki eserlerindeki
hayalgücünden ve yo�unluktan
yoksundu. 1 1 Ekim 1 963'te
Milly-la-Foret'de öldü.

ORPHEE
ORPHEUS
Yönetmen Director: jean Cocteatt
Senaryo Screenplay:jean Cocteau, based on
his play Görüntü Yön. Cinematography:
Nicolas Hayer Kurgu Editing:jacqueline
Sadout Müzik Musi c: Georges Auric
Oyuncular Cast:}ean Marais, Maria
Casares, Franrois Pirier, }ulieue Greco, Maria
Dia, Edouard Dermithe Yapımcı Producer:
Andrl Paulvi Yap ı m Producrion Co.:
FilmJ du Palais Royal, Pariı, FRANCE
Kaynak Prim Source: Minisıere deı Af/aires
Etrangeres, Bureau du Cinlma, 3 7, Quai
d'Orıay, 75007 Paris, FRANCE; Phone: 33 I
43 1 7 86 62; Fax: 33 1 43 1 7 92 42

1 950 1 35

mm.

1 Siyah-Beyaz B& W 1 1 12'

• Ünlü bir şair olan Orfe,

Eurydice'le evlidir ve yirminci yüzyıl
Paris'inde yaşamaktadır. Popüler bir
kafenin önünde, yoldan geçmekte
olan bir motosikletli, genç ve
yakışıklı şair arkadaşı Cegeste'e
çarpınca, zarif ve gizemli bir
Prenses, Orfe'den, ona ve ölü şaire
şalesine kadar eşlik etmesini ister.
Oraya vardıklarında Prenses,
Cegeste'i "hayata döndürür" ve
sıvılaşan bir aynadan Yeraltı
Dünyası'na geçerek kaybolur. Daha
sonra, Cegeste'in hizmetçisi olan
melek Heurtebise'in arabayla evine
bıraktıgı Orfe, kendini şii re verir ve
bir araba radyosundan kendisine
iletilen çözülemez mesajları
yazmaya başlar. Gözü bu radyo
dışındaki hiçbir şeyi görmez, hatta
bu arada Eurydice'in
öldürüldügünün bile farkına varmaz.
Orfe'nin kendini tamamen şiire
verdigi sırada Eurydice'e aşık olan
Heurtebise, Prenses'in Orfe'nin
hayatında kendine yer açmak için
Eurydice'i öldürerek. Ölüm Melegi
olarak sahip oldugu yetkinin dışına
çıktıgından şüphe duymaya başlar. . .
Orpheus ile Eurydice efsanesinin
büyük ölçüde Cocteau'nun ilk
oyunundan türetilen bu modern
versiyonu, büyülü bir sinema
başyapıtıdır. Bir düş kadar yaratıcılık
ve gizem dolu bu film şiirsel ögeler
yönünden de zengindir: aynalar, siyah
derilere bürünmüş, motosiklete
binen ölüm elçileri, özellikle de
Paris görüntülerinden yararlanılarak
yaratılan hayali kent. 1 950 Venedik

Film Festivali'nde büyük ödülü alan
ve hemen başyapıt olarak kabul
edilen ORFE, mükemmel bir
oyuncu kadrosuna, yaratıcı
görüntülere ve Georges Auric
imzasını taşıyan sıradışı bir müzige
sahiptir. ORFE ölüm üzerine oldugu
kadar, yaratma süreci üzerine de bir
fılmdir, ama içerdigi anlamları
kaçıranlar bile tarzından ve
güzelliginden büyülenirler. "ORFE
sadece perdede varolabilecek bir
film. Kamerayı kalem gibi degil,
mürekkep gibi kullanmaya çalıştım.
Birçok efsaneyi içiçe geçirdim. Bu,
görülenle görünmeyenin draması,
ölümsüzlügün efsanesidir." Jean Cocteau

preoccuparion wirh poetry, comes ro
suspecc that Princess overstepped her
authoriry as an Angel of Dearh by
killing Eurydice in order ro make
room for herself in Orpheus' life . . .
A masterpiece of magical filmmaking
broadly derived from Cocteau's first
play ( 1 926), this modern version of
the ancienr legend of Orpheus and
Eurydice is as invenrive and as
enigmaric as a dream. The film is
replete with poetic rricks - m irrors,
messengers of Death dressed in black
leather and riding mororcycles, and
especially rhe crearion of an imaginary
rown out of Paris locarions. Awarded
rhe cop prize ar rhe 1950 Yenice Film
Festival and insranrly heralded as a

• Orpheus, a fa.mous poet married ro

masrerpiece, ORPH E E was blessed

Eurydice, lives in conremporary Paris.

with perfecr casring, phorographic

When a fellow poet, the handsome

innovarion, and an exceptional score

young cegeste, is hir by a passing

by Georges Auric. The film is as

mororcyclist in front of a popular cafe,

much abour the creative process as ir

Orpheus is invited by an elegant and

is about death, but even those who

mysterious Princess ro accompany her

miss i ts many meanings will sri ll be

and the dead poet ro her chalet.

hypnotized by i ts sryle and beaury.
"ORPHE E is a film that could exisr

There, Princess brings Cegeste "back
to life" and disappears through a

only on rhe screen. I rried to use rhe

liquescenr mirror inro the

camera not !ike a pen bur like i nk. I

Underworld. Later, after being

inrerwove many myrhs. Ir is a drama

chauffeured home by Cegeste's
servanr, rhe angel Heurrebise,

of the visible and rhe invisible.
ORPH E E is rhe myrh of

Orpheus devores himself ro his

immorraliry." - Jean Cocreau

poerry, scribbling down
indecipherable messages transmitted
ro him over a car radio. He ignores
everyrhing but the radio and fails ro
even notice when Eurydice is killed.
Heuttebise, who has fallen in love
with Eurydice during Orpheus'

IlliUlU

M l N l S T İ!.I\ E
DES AFFAlRES
JlTRANGİiRES

tilhALl til l lli l i lll
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Bu fıımin gösterimi Fransa Dı�i�ıeri Bakanlıgı'nın
degerıi i�birligiyıe gerçekle�tiriımiştir.
The presencarion of this film was made possible
wirh the ki nd cooperarion of che Minisrry of
Foreign Affiıirs of France.

Born on 5 July 1 889, in Maisons
Lafırre, France. He is a
preeminenc figure in 20ch
cenrury French culrure. A major
concribucor co che history of che
cinema as a screenwricer and
director, he is also noced for his
work as a novelisc, poec, paincer,
sculpcor and playwrighc. He
direcced, narraced, edited and
performed in his firsc film," Le
sang d'un poece 1 Blood of a
Poec", shoc in 1 930. He worked
only incermiccendy in film for che
nexc 1 5 years, one reason being
his recurring addiccion co opium.
He rerurned ro direecing in 1 945,
wirh "La belle ec la bere 1 The
Beaury and che Beasr". W ith irs
linear narrative and familiar
mychic scruccure, che film was
less experimencal than "Le sang
d'un poece". Yer i c became one of
che director's most memorable and mosr enduringly popular 
works. He chen direcced cwo
films adapced from his own plays,
"L'aigle ii deux ceces 1 The Eagle
wich Two Heads" ( 1 947) and "Les
parencs cerribles 1 The Scorm
Wichin" ( 1 948). In 1950 he made
che film for which he is perhaps
best known, ORPHE E. In 1 959
he made his lasc film as a director,
"Le resramene d'Orphee 1
Orpheus' Testament". A noscalgic
recurn co che legend of Orpheus
in che manner and sryle of "Le
sang d'un poere", rhe film lacked
che earlier work's imagination and
incensicy. He died on l l Occober
1 963 in Milly-la-Forer.
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CHARLES C RICHTON

ALTl N H l RSlZLARI

THE LA VENDER HILL MOB

Yönetmen Director: CharleJ Crichton
Senaryo Screenplay: T. E.B. Clarke
Görüntü Yön. Cinematography: Douglas
Slocombe Kurgu Editing: Seth Holt M ü zi k
Music: Georges Attric Oyuncular Cast: Alec
Guinness, Stanley Holloway, Sidney jameJ,
A/fie Bass, Marjorie Fielding, Edie Martin,
john Gregson, Arthur Hambling, john Salew
Yapımcı Producer: Michael Balcon
Yapım Production Co.: Ealing Studios,
London, ENGLAND Dünya Hakları
World Rights: Cana/ + Image, UK Limited,
Pinewood Studios, Pineıuood Road, /ver, Bucks
SLO ONH, ENGLAND Phom: 44 1 753 63 1
1 I I ; Fax: 44 1 753 655 813 Kaynak Print
Source: British Film lmtituıe, 29 Rathbone
Street, London WIP IAG, ENGLAND;
Phone: 44 1 7 1 636 55 87; Fax: 44 1 71 580
94 56

1 950 1 35 mm. 1

QlJiifii.

Siyah-Beyaz B&W 1 78'

• Bay Holland, Bank of England'ın

saygıdeğer ve güvenilir bir
memurudur. Işi, altın rafınerisinden
gelen külçelerin bankanın kasasına
götürülmesini denetlemektir. Ama
Bay Holland, teslimatın 1 ,000,000
Sterlinlik bir bölümünü kendisi için
istemektedir ve soygun için akıllıca
bir plan yapmıştır. Metal hediyelik
eşyalar üreten Bay Pendlebury ile
tanıştığında, aklına çok parlak bir
fikir gelir: altını eritip Eyfel kulesi
biçiminde küçük kağıt ağırlıkları
haline getirerek yurt dışına
çıkaracaktır. Iki profesyonel hırsız
tutarlar. Operasyon başarıyla
sonuçlanır, çok geçmeden suçun
failieri Paris'tedir. Fransızca ve
Ingilizce telaffuz farkından
. kaynaklanan aptalca bir yanlış
anlama olmasa, her şey yolunda
gidecektir. Kağıt ağırlıkları
yanlışlıkla bir grup Ingiliz kıza satılır.
Böylece Holland ve Pendlebury,
Ingiltere'ye dönmek zorunda
kalırlar. Onları orada polis
beklemektedir ve her ne kadar pek
çok hata yapmış olsalar da sonuçta
bunlar Ingiliz Polisi'dirler, ve işlerini
nasıl yapacaklarını iyi bilirler . . .
Pırıl pırıl bir suç komedisi olan
ALTlN HlRSlZLAR!, çok sayıdaki
durum komikliğini Ingiliz yaşam
tarzına yönelik ironi ve eleştiri
dolu bir tavırla; yüksek bir
tempoyu ustalıklı bir müzikal
süslemeyle; kameranın hızlı
hareketliliğini de gösterişli bir
kurguyla birleştiriyor. Filmin
küstah dar görüşlülüğünün, büyük
başarısına epey katkısı olmuştu.
Başrol oyuncularının sükunet dolu

ıfiil

performansları ise müthiş
öyküdeki komediyi artırmıştı.
Bütün bunların başını çeken Alec
Guinness, muhteşem bir karakter
oyuncusu olarak şöhretini haklı
çıkarıyor. Senarist T.E.B. Clarke,
polisle dalga geçerken bir taraftan
da onların yeteneklerini
sergilerneyi ihmal etmiyor; çetenin
liderine parlak bir zeka
bağışlarken, Ingilizierin düşünce
esnekliği yoksunluğunu da gözardı
etmiyor. Her yönden geliştirilmiş
karakterler ve hiçbir mantıki
boşluğu bulunmayan senaryo
( 1 95 1 'de Oscar almıştı), bu zeka
dolu komedinin başarısının çıkış
noktaları.

Halland and Pendlebury have ro go
back ro England where they are
awaired by rhe palice who, in spire
of having made many m istakes, are
stili the British Palice and know

6 Ağustos 1 9 1 O' da, Wallasey,
Cheshire, Ingiltere'de doğdu.
30'1u yıllarda Ingiltere'de
kurguculuk yaptı, "Sanders of
the River", "Things to Come",
"Eiephant Boy" ve "The Thief
of Baghdad" gibi Alexander
Korda yapımlarında çalıştı.
Yönetmenliğe 1 94 1 yılında,
"The Young Veterans" adlı kısa
fılmle başladı. 1 944'te Ealing
Stüdyoları'nda ilk uzun metrajlı
filmi "For Those in Peril i
Tehlikede Olanlar lçin"i çekti;
ertesi yıl ise klasik korku
antolojisi ��Dead of Night 1
Gecenin Olüleri"ndeki komik
ve korkutu cu. "The Golfıng
Story 1 Golf Oyküsü" bölümünü
yönetti. Hem eleştirmenlerden
hem de seyircilerden büyük
övgü alan Ealing komedilerinin
tipik bir örneği olan ALTlN
HlRSlZLARI ( 1 950) ile
komedide yeteneğinin doruğuna
erişti. 60'1arda televizyona
ağırlık vermeye başladı, ama
1 988'de sinemaya dönerek
yazar/oyuncu John Cleese'in
kara komedisi "A Fish Called
Wanda 1 Wanda Adında Bir
Balık"ı yönetti. 1 4 Eylül
1 999'da öldü.

Mr. Halland would !ike a

paking fun at the police, the

Born on 6 Augusc 1 9 1 0, in
Wallasey, Cheshire, England. He
was a film editor in England
during che '30s and worked on
che Alexander Korda produccions
"Sanders of che Ri ver", "Things
To Come", "Elephanc Boy", and
"The Thief of Bagdad". He began
direecing in 1 94 1 wich the shorr
"The Young Vecerans". Ar Ealing
Scudios he made his firsr fearure
"For Those in Per il" in 1 944; the
following year he direcred che
comic chiller 'The Golfing Srory"
in che dassic horror anchology
"Dead of Nighr". He reached his
heighr in comedy wirh THE
LAYENDER HILL MOB ( 1 950),
typical of Ealing comedies which
won wide crirical and popular
praise. He shifred his arrencion
ro relevision in che '60s, bur
enjoyed a cinema renaissance in
1 988, direecing wrirer/acror
John Cleese's black comedy "A
Fish Called W anda". He died on
14 Seprember 1 999.

f l ,000,000 part of it for h imself,

screenwrirer T . E . B . Clarke at the

Ö nemli Filmleri

and has conceived a elever plan for

same time acknowtedges their skill;

Selected Filmography

rhe acrual robbery. When he meets

white endowing the teader of the

Mr. Pendlebury, a manufacrurer of

gang with brillianr intelligence he

meral souvenirs, he gers the

does not amir srressing rhe English

1 945 Dead ofNight
Gecenin Ölüleri
1 947 Hue a,d Cry Renk ve Çııtlık
1 950 The Lavetıder Hill Mob
Altın Hırsızları
1 953 The Titfie!d Thımderbolt
Titfıeld Şimşegi
I 959 The Batlle of the Sexes
Cinsiyetierin Savaşı
I 964 The Third Seeret Üçüncü Sır
1 988 A Fish Cal!ed W'anda
Wanda Adında Bir Balık

how ro do a good job . . .
A sparkling erime comedy, THE
LA VENDER HILL MOB
combines a profusion of siruational
gags with an ironic, self-crirical
attirude ro the British way of life; a
brisk pace with a skillful musical
i llusrration, the rock'n'roll
mobility of the camera with the
bravura edi ring. The fılm's
unabashed insularity conrri bured
largely ro irs wide success, while
rhe sedare performances of the

• Mr. Halland is a respectable and

leading acrors heighrened rhe

trusred employee of rhe Bank of

comedy of rhe fanrasric plor. Alec

England, whose job is ro supervise

Guinness, who presides over all

deliveries of bullion from the gold

this, further jusrifıes his repuration

refınery ro the bank's vaulrs. Bur

as a sptendid character actor. While

brillianr idea of meiring the gold

i nflexi bitiry of rhinking. Fulty

down and raking ir our of the

devetoped characrers and

counrry in the form of Eiffel Tower

simarianat originality of the

paperweights. They coopr two

togically watertight script (awarded

professional rhieves. The operation

an Oscar in 1 95 1 ) are the starting

is a success and the perperrarors are

points for rhe success of this

soan i n Paris. If ir were not for a

intelligene comedy.

silly misunderstanding caused by
rhe difference of the French and
English pronunciation, everything
would have gone fıne. Several
paperweighrs are misrakenly sold
ro a party of English schoolgirls. So

e Collections

Bu fıımin gösterimi bfı Collections'ın deıterıi
işbirlil!iyıe gerçekleştirilmiştir.
The presencarion of chis film was made possible
w

i ch che ki nd cooperacion of bfı Colleccions.

23 7

2000:

SO. AL TlN YI LLARI N DA 2ooo.

\"I ·ı HI· I R (,OJ.DI :'\ I I l I I I s

.

ITALYA ITALY

PI ETRO GERMI

U M UT YOLU

14 Eylül 1 9 1 4'te Cenova'da
dogdu. Egitimini yarıda bırakıp
bir müddet uzun yol kaptanlıgı
yaptı. 30'1u yıllarda Roma'ya
gidip, Centro Sperimentale di
Cinematografica'da
yönetmenlik ve senaryo
yazarlıgı derslerini takip etti. lık
filmini 1 946'da gerçekleştirdi.
Sicilya fonu üzerinde gangster
ve mafya konusunu işleyen "In
neme della legge 1 Kanun
Nam ı na" ( 1 949) ile uluslararası
üne kavuştu. Sicilya olgusunu
birçok fılmde işledikten sonra,
SO'Ii yıllarda yavaş yavaş ilk
filmierindeki sosyal içerikli
konulardan vazgeçip, igneleyici
ve hassas bir anlatımla gündelik
çevreyi ve duyguları ele almaya
başladı. Ilerki dönemlerde de
evlilik ve aile gelenekleri, köy
kasaba yaşantısının iyi ve kötü
yönleri gibi farki! konularda
filmler gerçekleştirdi. S Aralık
1 974'te Roma'da öldü.

IL CAMMINO DELLA SPERANZA
THE ROAD TO HOPE
Yönetmen Director: Pietro Gemıi
Senaryo Screenplay: Federico Fe//ini,
Tullio Pinelli & Genni, based on the novel
"Cuori negli abini 1 Hearts in the Abyn" by
Nino Di Maria Görüntü Yön.
Cinematography: Leonida Barboni Müzik
Music: Carlo Rustichel/i Oyuncular Cast:
Raf Vallone, Elena Varzi, Saro Urzf, Franco
Navarra, Liliana Lattanzi, Mirelia Ciotti,
Saro Arcidiacono Yapımcı Producer: Luigi
Rovere Yapı m Production Co.: Lux Film,
Rome, ITALY Dünya Hakları Export
Agent: Cineci/la International, Via Tuscolana
1055, 001 73 Rome, ITALl'; Phone: 390 6
722 86 1; Fax: 390 6 722 3 1 3 1

1950 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B &W l l l 1 '

• Bir grup Sicilyalı, yerel kükürt

madeninin kapatılması yüzünden,
yaşamlarını sürdürmek için göç
etmek zorunda kalırlar. Fransa'ya
geçmelerini ayarlaması gereken
adam üçkağıtçı çıkar ve yolda
kayıplara karışır. Grubun içinde
karısını kaybetmiş, üç çocuklu Saro
ile Vanni adındaki eşkiyanın metresi
Barbara da vardır. Buldukları her
işte çalışmak suretiyle, ülkeyi yaya
olarak katederler. Çok geçmeden
Vanni ortadan kaybolur. Bir çiftlikte
hasada yardım edip grev kıran işçi
ilan edildikten sonra, grubun bir
bölümü geri döner. Sonunda, geriye
kalanlar Fransız sınırına ulaşırlar.
Orada onları, Saro ile Barbara'yı
kıskanan Vanni beklemektedir, Saro
çıkan kavgada onu öldürür. Grup
gizlice sınırdan sızmaya çalışır, ama
tutuklanırlar. Her şey bitmiş gibidir
sanki; ama. . .
lik savaş sonrası yıllarında, hem
kendiliğindenliği ve içtenliğiyle, hem
de estetik dengesizlik ve öykü
içeriğinde abartıyla tanımlanan
ltalyan Yeni Gerçekçilik akımı,
40'1arın sonuna doğru De Sica ve
Visconti gibi ustaların filmleriyle
olgunluğa erişmişti. Onların
eserlerinde hararetin yerine
ölçülülük, tutkulu savların yerine
gerçekçi betimlemeler geçer, drama
jestlerden çok gerçeklerde saklıdır.
Pietro Germi filmini gazete
haberleriyle desteklenmiş kendi
tecrübesi üzerine kuruyor. Filmin
soylu ama aslında çifte kusurlu bir
finali var; çünkü hem o zamanın

Fransa'sındaki gerçek koşulları göz
önüne almayan bir iyimserlik
sergiliyor; hem de toplumsal açıdan
açık bir sonuca ulaşmaktan
kaçınıyor. UMUT YOLU, savaş
sonrası ltalya'sındaki toplumsal
şartlara ayna tutan (her ne kadar
Germi'nin bu şartlara yaklaşımı
biraz yüzeysel olsa da) ve özenle
oluşturulmuş formal bir biçemi olan
bir eser. Burada sorunları deşen bir
drama, suskun bir imayla
yoğrulmuş. Madendeki oturma
eylemini gösteren, klasik bir görsel
asaletle dolu, uğursuz bir sessizlikle
ve felaketin kapıda olduğu hissiyle
büyüyen açılış sekansı ise, Yeni
Gerçekçi sinemanın en iyi
örnekleri nden.

Italian Neo-Realism, a mavement
which in che fırsc posr-war years had
been characcerized by sponraneity and
sinceriry bu c alsa by an aesrheric
imbalance and exaggerarion in che
srory conrenr, reached maruriry
rowards the turn of the decade in the
fılms of such masters as De Sica and
Visconri . In cheir works vehemence is
replaced by restrai nt, passianare
argumenr by marrer-of-facr
descriprion, where d rama, resides in
facrs rather rhan gesrures. In THE
ROAD TO HOPE Pierro Germi
builds the fılm on his own experience
aided by newspaper reporrs. The fılm
has a noble ending, but in facr doubly
false - as a rouch of oprimism wirhour
jusrifıcarion in real condirions in
France ar the rime, and as a mark of

• A group ofSicilians are forced by

avoidance of a clear social conci usi on.

the closure of the local sulphur mine

THE ROAD TO HOPE is not

ro emigrare in search of a living. The

urumportant reflecrion of the social

man supposed ro arrange rheir

conditions in post-wat Jraly, and a

passage ro France rurns out ro be a

work with a carefully considered

crook and vanishes on the way. The

formal aspecr. Subcuraneous drama is

party i ncludes Sara, a young widower

here blended wirh mured

wirh three children and Barbara,

suggesriveness, and the opening

misrress of a bandir called Van ni.

sequence of che sir-in srrike in the

They rravel across the counrry on foor

mine, full of classical visual digniry,

raking casual jobs. Before long Vanni

swollen wirh ominous s ilence and a

disappears. Afrer rhey help w ith

sense of impending doom, belongs ro

harvesring ar a farm and are declared

che best in rhe Neo-Realisric cinema.

blacklegs, part of the group turn
back. Finally the remainder reach the
French fronrier. Vanni, jealous of Saro
and Barbara, wairs for rhem and Sara
kilis him in fıghr. The group rry ro
sreal across rhe border surrepri riously,
bur are apprehended . Everyrhing
seems losr, bur . . .

HOLDING
Bu tilmin gösterimi Cinecitta International
kurumunun degerıi i�birligiyle gerçekle�tirilmi�tir.
The presemarion of this film was made possible
with the kind cooperation of Cinecicta lmernarional.

Born on 1 4 Seprember 1 9 14, in
Genoa. He lefr his educarion
unfinished and has worked as a
ship captain for a while. In the
1 930s he went ro Rome and
regisrered in courses for film
direcrorship and script-wriring
at Centro Sperimentale di
Cinemarografica. He direcred his
first feature in 1 946. He became
internationally famous with "In
nome della legge" ( 1 949), a film
dealing wirh gangsters and
Mafıa on che background of
Sicily. Afrer dealing wirh che
Sicilian reality in many films, he
gradually disranced himself from
the socially concerned subjecrs of
his earlier films in che Fifries.
Using a cynical but delicate
narrative he srarted to depice the
daily environment and feelings.
In che larer years he made films
on various subjecrs such as
marriage, family rradirions, and
good and bad aspecrs of the rural
life. He died in Rome on 5
December 1 974.

Önemli Filmleri
Selected Filmography
1 949 111 110me de/la legge

Kanun Namına
1 950 ll cammitıo de/la speranza
Umut Yolu
1 956 Il ferroviere Demiryolcular
1 9 6 1 Divorzio all'ltalia11a
lralyan Usulü Bo�anma
1 964 Sedot/o e abba.ıdo11ata
Ba�tan Çıkarılmı� ve
Terkedilmi�
1 966 S ignore e S ignori
Bayanlar ve Baylar
1 967 L'immorale Ahlaksız
1 972 Alfredo Alfredo
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FRANSA FRANCE

MAX OPHÜLS

AŞK Zi N C i Ri

6 Mayıs 1 902'de Almanya'nın
Sarrebrück kentinde dogdu.
Gazeteci, oyuncu ve yönetmen
olarak Viyana'da, Breslau'da ve
Berlin'de çeşitli tiyatrolarda
çalıştı. Şan ve şöhret dolu
sinema kariyeri 25 yıllık bir
dönemi kapsar. Hitler'in ortaya
çıkışıyla Almanya dogumlu bir
Yahudi olarak kaçmak zorunda
kaldıgı Viyana'da, daha sonra
ltalya'da, 1 938'de
vatandaşlıgına geçtigi Fransa'da,
Hollywood'da (40'1ı yıllarda
dört film) ve yine, SO'Ii yıllarda
gerçekleştirdigi dört yapıda
olaganüstü eleştiriler aldıgı
Fransa'da filmler yaptı. 26 Mart
1 957'de Hamburg'da öldü.

LA RONDE

THE CIRCLE
Yönetmen Direcror: Max Ophiils
Senaryo Screenpl ay: jacques Natanson &
Max Ophiils, based on tht play "Reigen 1 Tht
Raund Dance" by A rthur Schnitzler Görüntü
Yön. Cinematography: Christian Matras
Kurgu Edicing: Lionid Azar & S. Rondlau
Müzik Music: Oscar Stram &}ol!/ Hajos
Oyuncular Cast: Amon Walbrook, Simone
Signoret, Serge Reggiani, Simone Simon, Daniel
Gl/in, Danielle Darrieux, Fernand Gravey,
GErard Philip, jean-Louis Barrault, lsa
Miranda, Odette}eyeux Yapımcı Producer:
Sacha Gordine Dünya Hakları World
llights: Euro London Films, P.O. Box 22,
77920 Samois-sur-Seine, Paris, FRANCE
Kaynak Print Source: British Film
Institute, 29 Rathbone Street, London W1P
IAG, E GLAND; Phone: 44 1 7 1 636 55
87; Fax: 44 171 580 94 56

1 950 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 97'

• Özgü n isminde de vurgulandığı
gibi, AŞK ZINCIRI çember motifı
üzerine kuruludur, ve on bölümden
oluşan bir fılmdir . . . Yüzyılın başında
Imparatorluk Viyanası. Ironik
Sunucu, Viyana meydanında
sembolik atlıkarıncayı çalıştırır.
Kader'in çarkı dönmeye başlar. . .
Bir fahişe kendini bir askere verir,
ama adam onu bir hizmetçi için terk
eder; hizmetçi kız da genç
patronunun onu baştan çıkarmasına
izin verir; delikanlı onu baştan
çıkardıktan sonra evli bir kadının
peşine düşer; kadın ilişkiyi
sonlandırıp kocasına döner, ama
kocasının onu mağazada çalışan bir
kızla aldattığının farkında değildir;
kocasının ilişki yaşadığı kız ise, daha
sonra orta yaşlı bir aktrisle ilişkisini
devam ettiren bir şairin kurbanıdır;
aktris genç ve zengin bir subay için
onu terk eder; subay ise sarhoş
geçirdiği bir akşamın ardından, ilk
bölümdeki fahişenin yatağında
uyanır; odadan çıkarken, içeri
girmekte olan askere rastlar.
Böylece, çember ya da aşk zinciri
tamamlanır.

Muhtemelen Max Ophüls'ün en
başarılı ve en tanınmış sinema yapıtı
olan AŞK ZINCIRI, Arthur
Schnitzler'in aşkı acı ve kemik bir
atlıkarınca olarak gösteren oyunu
"Reigen" üzerine kurulu, cazibeli ve
sofıstike bir fılmdir. Aşkın yarattığı
illüzyonlar ve hayal kırıklıkları
üzerine hem acı, hem tatlı bir
yorum olan bu film, gücünü
Ophüls'ün romantik yönetmenlik

üslubu ile resmettiği katı hedonizm
dünyasının birlikteliğinden alıyor:
aynı anda hem alaycı hem şefkatli,
hüzünlü ve keskin, romantik ve
acımasız, nostaljik ve trajik. Nükteli
ve keyif verici bu fılmde Ophüls'ün
baş döndürücü teknik ustalığı (zarif
kaydırmalarla sürekli çember çizen
kameranın büyülü akıcılığı, incelikli
kurgusu, parlak diyalogları) baştan
sona izlenir. Son olarak da, Oscar
Straus'un unutulmaz valsi vardır
tabii. AŞK ZINCIRI, o zamana
kadar gösterilmiş en açık cinsellik
komedisi olduğu için, New Yerk'ta
yasaklanmış, en sonunda ABD
Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla
gösterime çıkabilmişti.

episode; on his way ouc he meecs rhe
soldier coming in. Thus che circle is
closed.
Probably Max Ophüls' most
successful and besc-known film, LA

Born in Sarrebrück, Germany nn
6 May 1 902. He worked as
journalisr, acror and director in
differenc cheacres in Vienna,
Breslau and Berlin. His
illusrrious cinema career
spanned 25 years. He made films
in Vienna (from where he, a
German-bom Jew, fled with the
rise of Hitler) and larer in ltaly,
France (whom he became a
cirizen in 1 938), Hollywood
(where he made four films in rbe
Forries), and France again, where
in the Fifties he made four films
rhar have received critica!
acclaim. He died in Hamburg
on 26 March 1 957.

RONDE is an enchancing and
sophiscicaced piccure based on Arthur
Schniczlec's play "Reigen" which
shows love as a biccerly comic merry
go-round. A biccer-sweec comment
on che illusions and disappointmencs
of love, che film relies on the
juxcaposi ci on of Ophüls' romantic
direccorial sryle wich che scark world
of hedonism and becrayal which he
poccrays: it is ac once cynical and
render, wiscful and cutcing, romantic
and ruchless, noscalgic and cragic. In

• As indicaced by che ci ele, LA

chis deüghtfully wicry and enjoyable

RONDE is based on che motif of a

film, Ophüls' dazzüng cechnical

cirde. The film is composed of ren

virruosiry is presenc throughouc: the

episodes . . . lmpecial Vienna ac che

magically fluid movement of the

Ön e mli Filmleri

Selecred

Filınography

1 933 Uebelei
1 948 Letterfrom an Unlmown
Womatı

Meçhul Bir Kadından
Mektup

camera constantly circüng in

1 950 La rrmtle �k Zinciri
1 952 Le plaisir Zevk
1 953 Madame tle. . .

of Ceremonies secs in mocion che

elaborate craveling shocs, the fine

symbolic merry-go-round in a Vienna
square. The wheel of Fare begins co

edicing, che brillianc dialogues. Last

1 955 Lola Mımtes

turn

of che century. The ironic Master

turn . . . A prosciruce gives herself co a
soldier who leaves her for a maid
servan c; she in turn allows herself co
be seduced by her young master who

but noc leasc, chere is che
unforgettable, haunting waltz by
Oscar Straus. LA RONDE, which
was che most expücit sex comedy

chen goes off co pursue a married

chac had so far been pubücly
screened, was banned in New York

woman; she breaks off che affair co

and showings were finally permineel

return co her husband unaware chac

only by a decision of che US
Supreme Court.

he is deceiving her wich a shop-gir!;
she in turn is a vicrim of a poec who
soon resumes his affair wich a middle
aged accress; che acrress leaves him for

e Collections

a wealchy young officer; afcer a

Bu fılmin gösterimi bfi Collections'ın delerli

drunken evening che offıcer wakes up

The presenrarion of this film was made possiblc:
with <he lcind coope=ion ofbfi Collections.

in che bed of che prosriruce of che firsc

işbirligiyle gerçeld�tirilmi�r.

Madam'ın Küpelen
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ROBERTO ROSSELLI N I

TAN RI' N l N SOYTARISI F RANCESCO

8 Mayıs 1 906'da Roma'da
dogdu. Sinemanın toplumsal
rolünü sürekli olarak yeniden
tanımlayan nüfuz sahibi bir
sinemacı olarak, dönem dönem
faşistlikle, komünistlikle, Kilise
sözcülügüyle, zındıklıkla ve yuva
yıkan bir ahlaksız olmakla
suçlanmıştır. Meslegine,
Mussolini'nin ltalya'sında,
1 940'1ı yılların başında rejimin
onayladıgı filmler yaparak
başladı. 2. Dünya Savaşı'nın
sonunda, bir dönüm noktası
oluşturan yeni gerçekçi filmleri
"Roma, Açık Şehir" ve "Paisa"
ile izleyicileri şaşırttı. 1 950'1i
yıllarda, yönetmenin büyüsüne
kapılıp Amerika'yı terk eden ve
ltalya'ya, onunla yaşayıp
çalışmaya gelen lngrid
Sergınan'la filmler çevirmeye
başladı. En sonunda, tarihi
konular üzerine filmler yaptıgı
televizyona geçti ve yeni anlatım
biçimlerini denemeyi sürdürdü.
4 Haziran 1 977'de öldü.

FRANCESCO, GIULLARE
DI DIO
'
FRANCIS GOD S J ESTER
,

Yönetmen Director: Roberto Romilini
Senaryo Screenplay: Roberto Romilini,

Federico Fe//ini, Fe/ix Morlion & Antonio
Lisandro Görüntü Yön.
Cinematography: Otel/o Martelli Kurgu
Edi ti ng: jolantkı Benvenuti Müzik Music:
Renzo Rossellini Oyuncular Casc: B rather
Nazario, Aldo Fabrizi, Arabel/e Lmıaftre,
Nocere Inferiare Manastırı'11m rahipleri 1 the
monks ofNocere Inferiare Monastery Yapımcı
Producer: A ngelo Rizzoli Yapı m
Production Co.: Phone: Fax: Dünya
Hakları Export Agent: Cinecitta
Imernational, Via Tuscolana 1055, 001 73
Rome, ITALY; Phone: 390 6 722 86 1 ; Fax:
390 6 722 3 1 3 1

1 950 1 35 mm. 1

Siyah-Beyaz B &W 1 93'

• 1 3. yüzyılın başlarında !talya.

Kentler arasındaki şiddetli
çatışmalar ülkeyi bölerek, açlığa ve
salgın hastalığa yol açmıştı. Bu
kargaşaya, magrur ruhsal
bagışıklıkları sayesinde sadece güçlü
manastıdar dayanabil di. . .
Francesco, diger frerlerle biraraya
gelmek için Roma'dan yagmurun
altında Santa Maria degli Angeli'ye
gelir; Ginepro Birader cübbesini
yoksul bir yolcuya verip çıplak geri
döner; Francesco gibi olmak
isteyen Sade Giovanni, cemaate
katılır; Hemşire Chiara keşişleri
ziyaret eder; Ginepro Birader hasta
bir biraderi beslemek için bir
domuzun ayagını keser; Francesco
bir cüzzamlıyla karşılaşıp onu öper;
Ginepro Birader vaaz vermeye
gidip, alçakgönüllülügü sayesinde
Viterbo hükümdan Nicolaio'nun
zulmünün üstesinden gelir;
Francesco, Leone Birader'e
yaralara sessizce katianmanın
mükemmel mutluluğa örnek teşkil
ettigini söyler ve kardeşlerini vaaz
vermeye, uzak ve farklı diyariara
gönderir . . .
Filmde ele alınan dönemde,
yozlaşma ve açgözlülük ruhban
sınıfında çok yaygındı. Kilise'de bir
degişime ihtiyaç duyuluyordu:
lsa'nın ögretisine göre yaşam
idealleri olan tevazu, saflık ve
yoksulluk yitirilmiş gibiydi. Roma,
bunun sonucunda ortaya çıkan çok
sayıdaki dinsel mezhebe insafsızca
zulmediyordu. Sonra, kaos her
şeyin üstünü kaplamışken - Assisi'li

Aziz Francesco geldi. Ilahiyat bilgisi
yoktu. Tek getirdigi büyük ve sıcak
bir kalple, umutsuzlugu ve
memnuniyetsizligi yenecek bir
sevgi ve mutluluk mesajıydı.
Fransiskan keşişler, çok hoş bir
kitap olan "Küçük Çiçekler"de
kurucularının olaganüstü yaşamını
anlatmışlardı. Resselini de, bölümlü
yapısını ve masaisı niteligini
bozmadan bu öyküyü
beyazperdeye aktardı. TANRI'NlN
SOYTARlSI FRANCESCO
sevecen ve lirik, ama asla duygusal
olmayan bir film. Film aynı
zamanda dönemin ruhuna ve
anlayışına uygun, büyüleyici bir
tarihsel sinema örnegi.

Leone that bearing injuries in sitence
is an example of perfecr joy and sends
his brothers our ro preach far and
wide . . .
Ar the period depicted in the film,
corruption and greed were rife
among the clergy. A need for change
was felt wirhin the Church: the
ideals of life according ro Christ's
teaching, in humility, purity and
evangelic poverty were seen to be
lost. The many religious sects which
appeared as a result were ferociously
perseemed by Rome. And then,
when everything was enveloped in
chaos - St. Francis of Assisi came. He

Born on 8 May 1 906 in Rome.
An influential fılmmaker who
consistenrly redefıned cinema's
social role, he was accused in his
time of be ing a fascist, a
communist, a payer of !ip-service
to the Church, a blasphemer,
and an immoral adulterer. He
began his career i n Mussolini's
Iraly, making fılms with the
blessing of the regime in the
early Forties. At rhe end of
WW2 he astonished audiences
with the lancimark Neo-realist
fılms, "Roma, citdi aperta" and
"Paisa". In the Fifties he began
his cycle of fılms w ith Ingrid
Bergman who, fascinated by the
director, left America to live and
work with him. Finally he
turned to television where he
began exploring historical
subjects and concinued to
experiment with new narrative
forms. He died on 4 June 1 977.

did not have theological erudirion.
He brought no more than a great

• Italy in the early 1 3th century.

and warm heart, and a message of

Violent conflicts between individual

love and joy which was to triumph

cities tore the country apatt, leading

over despair and discontenc.

to famine and pestilence. Only the

Franciscan monks told the story of

powerful abbeys resisted the

the remarkable life of their founder

upheaval, protected by their haughty

in the delightful book called "Little

spiritual immuniry . . . Francesco

Flowers", and Rossellini transferred

comes back togerher with other friars

the story to the screen, retaining i ts

ro Santa Maria degli Angeli from

episodic structure and the fairytale

Ö nemli Filmleri

Rome through the rain; Brother

quality. FRANCIS, GOD'S JESTER

Selected Filrnograp hy

Ginepro gives his habit to a poor

is a tender and lyrical film - yer

traveler and returns naked; Giovanni

never sentimental. The film is also a

1 945 Roma, citta aperta
Roma, Açık Şehir
1 946 Paisa
1 94 7 Germania, alıtJO zero
Almanya, Sıfır Yılı
1 949 Stromboli, terra di Dio
Stromboli
1 950 Frmıcesco, giullare di Dio
Tanrı'nın Soytarısı Francesco
1 952 Em·ope '5 I Avrupa 'S I
1 953 Viaggio hı Italia
ltalya'da Yolculuk
1 959 Il Gmerale de/la Rovere
General della Rovere

the Simple, wishing to be !ike

fascinating piece of historical

Francesco, joins the communiry;

cinema, true to the spirit and

Sister Chiara visits the monks;

mentali ey of the epoch.

Brother Ginepro cuts the foot off a
pig to feed a sick brother; Francesco
meets a leper and kisses him; Brother
Ginepro goes off to preach and
through his humili ey overcomes rhe
cruelry ofNicolaio, the tyrant of
Virerbo; Francesco rells Brorher

HOLDING
Bu filmin gösterimi Cinecitta International
kurumunun degerli işbirligiyle gerçekleştirilmiştir.
The presemarion of this film was made possible
wich che ki nd cooperacion of Cinecicca lncernacional.
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GIUSEPPE DE SANTIS

ITALY

Z EYTi N Li KLERiN ALTI N DA S Ü KÜ N YOK

ı ı şubat 1 9 1 7'de, Fondi,
Latina'da doJıdu. Roma
üniversitesi'nde edebiyat ve
NON C'E PACE TRA GLI ULIVI
f------1 felsefe öJırenimi gördükten
NO PEACE AMONG THE OLIVES
n b
o · ki
�e;:�o P���� n:ı: �
Cinematografica'da okudu.
Yönetmen Direccor: Giuseppe De Santis
1 94 1 'de Yeni Gerçekçilik
Senaryo Screenplay: Giuseppe De Santiı,
düşüncesinin ifadesinde önemli
Libero De Libero, Carlo Lizzani & Gianni
bir yere sahip olan ltalyan
Puccini, based on a story by Giuseppe De Santis
dergisi Cinema için eleştiri
and Gianni Puccini Görüntü Yön.
yazmaya başladı. 1 94 1 'de
Cinematography: Piero Portalupi Müzik
Visconti'nin "Ossessione 1
Music: Goffredo Petrassi Oyuncular Cast:
Tutku"sunun, sonra da
Raf Vallone, Lucia Bose, Fo/co Lu/li, Maria
Rosselini'nin "Scala Merci"sinin
Grazia Francia, Dante Maggio, Michele
senaryoianna katkıda bulundu.
Riccardini, Vincenzo Talarico Yapımcı
1 947'de ilk filmi "Caccia tragica
Producer: Domenico Forges Davanıali
1 Trajik Av"ı yönetti. Bu filmi n
Yapı m Production Co.: Lux Film Dünya
duygusallıga meyli, sonra
Hakları Export Agent: Cinecitta
çektiJıi Oscar adayı ve Silvano
International, Via Tuscolana 1055, 00173
Mangano'nun ilk filmi olması
Rome, ITA LY; Phone: 390 6 722 861; Fax:
açısından da önem taşıyan
390 6 722 3 1 3 1
"Riso amaro 1 Acı Pirinç"te
( 1 949) daha da gü ç lenmi şti.
1 950'de ZEYTINLIKLERIN
ALTlN DA SÜKÜN YOK'u
yönetti, ardından da "Roma,
ore 1 1 1 Rome, Saat 1 1 "
1 950 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B &W 1 /07'
( 1 952) geldi. italya'da
projelerini kabul ettirmesi ve
bütçe bulması giderek güçleşti.
Yugoslavya tarafından finanse
local shepherds and fınally
ahlakçı öykülerin ağırbaşlı tonuna
• Francesco, ltalya'nın Abruzzi
edilen ve Yugoslavya'da çekilen
challenges the villain. Bonfıglio
bıraktı. Ama yönetmenin ilgi alanı
yöresinde yaşayan bir çobandır.
"Una strada lunga un anno 1
flees in panic; betrayed by the
ve yöntemleri aynı kaldı:
Oralı bir zengin olan dolandırıcı
Bir Yıllık Bir Yol" ( 1 958),
ZEYTIN LI KLERI N ALTlN DA
Hollywood eleştirmenlerinden
stolen sheep who follow his
Bonfiglio, Francesco savaştayken
bir Altın Küre aldı, üstelik bir
rracks . . .
SÜKÜN YOK hala temelde,
onun sürüsünü çalmıştır. Kurban,
kez daha Oscar'a aday oldu.
toplumsal imaları olan
gece vakti malını geri alır; sonra
Son filmi "Un apprezzato
sansasyonel bir filmdi. Öyküsünün Making NO PEACE AMONG
da tutuklanır, hırsızlıkla suçlanır
professionista di sicuro
avvenire 1 GeleceJıi Saglam Bir
THE OLIVES De Santis did not
ve hapse atılır. Bonfiglio'dan
düzeni, karakter tasarımı,
Çırak"ı 1 972'de gerçekleştirdi.
wish ro abandon the vehemence of
oyuncuların stilize hareketleri ve
korkan komşular mahkemede
1 6 Mayıs 1 997'de Roma'da
his earlier "Riso amaro 1 Bitter
görüntüleriyle film, Fernandez ve
gerçeği söylemeye cesaret
öldü.

�

edemezler. Francesco'nun
sevgilisi olan ve ailesinin
Bonfiglio'yla evlendirmeyi
düşündüğü Laura da onlar gibi
davranır. Francesco tehlikesinin
üstesinden gelinmiştir: Bonfoglio
ile Laura'nın düğününden az önce
Francesco'nun kızkardeşi,
Bonfiglio'nun ona tecavüz ettiğini
itiraf eder. Bonfiglio artık onunla
evlenmek zorundadır. Ama
adaleti yerine getirmek
kahramana düşecektir. Francesco
hapisten kaçar, çobanların
yardımıyla dağlarda saklanır ve
sonunda kötü adama meydan
okur. Bonfiglio panik içinde kaçar;
ama çalıntı koyunlar ona ihanet
edip, peşisıra giderler . . .
De Santis ZEYTI NLIKLERIN
ALTlN DA SÜKÜN YOK'u
yaparken önceki filmi "Riso
amaro 1 Acı Pirinç"in
hararetinden uzaklaşmak
istemiyordu ama filme daha vakur
bir dış görünüş vermeye
kararlıydı. Bu yüzden çizgi
romancı üsiOp terk edildi, yerini
ciddi ve klasik eğilimler aldı; kara
filmin ikircikliliği, yerini eski tür

Figueroa'nın Meksika filmlerini
anımsatıyordu. Ancak döneminin
başarılı filmlerinden biri olan
ZEYTI NLI KLERIN ALTlN DA
SÜKÜN YOK, özgün olmamakla
suçlanamaz. Ayrıca başrollerdeki
Raf Valione ve Lu cia Bose başarılı
bir oyunculuk sergilerler.

Rice", but resolved ro give it more
ourward dignity. So strip-canoon
style was replaced by ponderous
classical leanings; the ambivalence
of a film noir gave way ro the grave
rones of a morali ey play. Bur the
director' s i nceres ts and method
remained unchanged: NO PEACE
AMONG THE OLIVES is stil!

• Francesco is a young shepherd

basically a sensarianal picrure with

from the Abruzzi region of Ital y .
The racketeer Bonfıglio, a wealthy

social underrones. In the
arrangement of the plot,

local man, has srolen Francesco's

characterization, stylization of the

flock while the owner was in the

acror's movements and fınally the
phorography, the picture is close ro

war. The victim recovers his
property during the night; he is

the style of the Mexican fılms of

arrested, charged with theft and

Fernandez and Figueroa. One of the

sene ro prison. Afraid of Bonfiglio,
the neighbors do not dare ro tell

successful fılms of the period, NO

the truth in court. Neither does
Laura, Francesco's girl, whom her

cannot however be accused of lack

PEACE AMONG THE OLIVES

family plan ro marry off ro

of aurhenricity. Raf Vallone and
Lucia Bose, the leading acrors, do

Bonfıglio. This parricular danger is

quite well in their roles.

averted: just before the wedding
Francesco's sister confesses ro
having been raped by Bonfıglio
who must thus marry her instead.
But justice must be found by the
hero himself. Francesco escapes
from prison, hides in the
mountains with the help of the

HOLDING
Bu filmin gösterimi Cinecitta International
kurumunun degerli işbirligiyle gerçekleşti rilmiştir.
The presentation of this film was made possible
with the ki nd cooperation of Cinecit[3 International.

: �

Born on l l February 1 9 1 7, in
Fendi, Larina. Afrer being
educared in lerters and philosophy
ar rhe University of Rome, he
srudied for some rime ar rhe
Cenrro Sperimenrale di
Cinemarografica in Rome. In
1 94 1 he srarred ro write film
criricism for the Iralian review
Cinema, which was influenrial in
the arricularion ofthe norion of
Neo-Realism. In 1942 he
collaborared on the script of
Visconri's "Ossessione", and rhen
on Resseliini 's "Scala Merci". In
1 947 he direcred his own firsr
film, "Caccia rragica 1 Tragic
Hum", whose rendencies rowards
senrimenraliry were reinforced by
"Riso amaro 1 Bitter Rice" ( 1 949),
a film neminared for an Oscar,
which was norable for the
presence ofSilvano Mangano in
her screen debur. I n 1950 he
direcred NO PEACE AMONG
THE OLIVES, which was
followed by " Roma, ore l l 1
Rome, l l O'Clock" ( 1 952). He
found ir i ncreasingly difficulr ro
ger his projeers accepted and
funded in Iraly. "U na strada !unga
un anno" ( 1 958) was filmed in
and financed by Yugoslavia and
received rhe Golden Globe from
the Hollywood crirics as well as
anorher Oscar nominarion. He
direcred his lasr film "Un
apprezzaro professionisra di sicuro
avvenire" in 1 972. He died on 1 6
May 1 997 in Rome.
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I SVEÇ SWEDEN

ALF

BAYAN J U L i E

2 1 Haziran 1 903'te
Stockholm'de do�du. Mesle�e
ilk adımı Stockholm'deki
Kraliyet Tiyatrosu'nda
oyunculuk yaparak attı, ama
kısa süre sonra yönetmenli�e
duydu�u ilgi a�ır basmaya
başladı. 1 929'da ilk filmi "Den
Starkaste 1 En Kuvvetli"yi çekti.
lsveç'in son sessiz filmlerinden
olan bu yapıt, katı bir disiplinin
eseri olan, neredeyse çileci
denecek yalınlıktaki
görüntülernesiyle yönetmenin
daha ilk filmiyle sanatının
farkında olan gerçek bir
sinemacı oldu�unu
gösteriyordu. 1 930'dan sonra
Kraliyer Tiyatrosu'nda sahne
yönetmenli�i yapmaya ve
tiyatronun okulunda ders
vermeye başladı. Oradaki
çalışmaları sayesinde - hemen
hemen yüz oyun sahneledi lsveç tiyatrosunun başlıca
isimlerinden biri oldu ve
modern dramanın babası olarak
kabul edilmeye başlandı.
1 940'1arda sinemaya döndü ve
sessiz film döneminden beri kış
uykusunda olan lsveç
sinemasının yeniden do�uşunda
önemli bir rol oynadı. Ingmar
Bergman'dan önce lsveç
sinemasının en önemli
yönetmeniydi. Daha sonra
"Bara En Mor 1 Ancak Bir
Anne"yi ( 1 949) ve en büyük
başyapıtı olan BAYAN JULIE'yi
( 1 950) çekti. Film
yönetmenli�ine devam edip altı
film daha yaptı. Son filmi
"Fadern 1 Peder"di ( 1 969).
Nisan 1 980'de trajik bir şekilde,
bir otobüs kazasında öldü.

FRÖKEN ]VLIE
MISS JULIE
Yönetmen Director: AlfSjoberg
Senaryo Screenplay: Aif Sjoberg, based on
the play by August Strindberg Görüntü Yön.
Cinematography: Göran Strindberg Kurgu
Editing: Lennart Walien Müzik Music: Dag
Wiren Oyuncular Cast: Anita Björk, UIf
Pa/me, M%cna Dorff, Anders Henrikson Lissi
Alandh, Sture Ericsson, A ke Fride/1, lnga Gi/1,
lnger Borberg, Svea Ho/st, Margareta Krook,
A ke Claesson, Max Von Sydow Yapı m
Production Co.: Sandrew Film Kaynak
Pri nt Source: The Swedish Institute, P.O. Box
7434, SE 10391 Stockholm, SWEDEN; Ph01ıe:
46 8 789 20 00; Fax: 46 8 20 72 48

1 950 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 90'

• Genç ve güzel bir kont kızı olan

Bayan Julie, omuzlarında püriten
yetiştirme tarzının verdiği, doğal
insan içgüdülerini bastıran bir yük
taşımaktadır. Her şeyden önce,
annesinin ümitsizliğinin mirasını
taşımaktadır: Annesinin yaşamdaki
konumunun sınırları dışına çıkma
yolundaki sonuçsuz çabaları çıldırıp
aile malikanesini ateşe vermesiyle
son bulmuştur. Bir yaz dönümü
gecesinde, babası evden
uzaktayken Julie başkaldırmaya
karar verir. Malikanenin sakinleri
şöleni kutlarken, Julie nişanlısını
aşağılar ve babasının uşağı Jean'la
flört etmeye başlar. Jean,
çocukluğundan beri ona nasıl
hayran olduğunu anlatır. Sonunda
Julie kendini ona verir. Jean'a
mutsuz hayatından bahseder ve
ikisi birlikte kaçma kararı alırlar.
Ancak birbirlerine olan tutkuları
karşılıklı düşmanlıklarıyla yağurulur
ve sonuç yıkıcı olur: ertesi sabah
Julie, eski saygınlığını ve vakarını bir
daha asla kazanamayacağını
farkeder . . .

birbirinin içine geçen sahnelerle
şimdiye bağlamak yerine, Sjöberg
bir geçiş görüntüsü aracılığıyla
şimdiyi geçmişin üzerine bindirir.
Örneğin böylece küçük Julie aynı
kareye genç Julie'nin arkasından
girer. 1 95 1 Cannes Film
Festivali'nde Büyük Ödül'ü alan
BAYAN JULIE büyük bir
uluslararası başarı kazanmıştı. "Bu
filmde insan ruhunun röntgenini
çekmeye, komplekslerin,
bastırmaların ve çelişkili duyguların
balta girmemiş ormanı na dalıp,
geçmişi inceleyerek psikolojik
şimdiyi anlamaya çalıştım." - Aif
Sjöberg

animosiry rhough, and rhe results
are catastrophic when rhe nexr
morning, Julie realizes she can never
regain her former propriety and
digniry . . .
Augusr Strindberg's passionate,
relendess 1 888 drama of sexual
debasement is one of the world's
greatest plays. And A!f Sjöberg's
fearure film based on that play is one
of the milesrones of the Swedish
cinema. Sjöberg torally reshapes the
story cinemarically. The rechnique of
showing the flashbacks is often
highly original. Instead of relating

• Miss Julie, the young and

rhem to rhe present by rhe usual

beautiful daughter of a count, carries

method of a !ap dissolve, Sjöberg

on her shoulders an unbearable on us

superimposes the present over the

of puritan upbringing which stifles

past with a transition image, so that,

her natural human instincrs. To

for example, Julie the litde gir!

boot, she carries the heritage of the

enters the frame behind J ulie the

frustration of her morher, whose

young woman. Winner of the Grand

furile attemprs at breaking out of che
limiracions of her station in life and

Prize ar the 1 95 1 Cannes Film
Festival, FRÖKEN JULIE was a

at achieving understanding wirh her

great international success. "In this
film I wanted to X-ray rhe human

husband ended in madness and

August Strindberg'in 1 888'de
yazdığı, cinsel alçalma üzerine
tutkulu ve acımasız draması,
dünyanın en önemli oyunlarından
biridir. Aif Sjöberg'in bu oyundan
uyarlanan filmi de lsveç sinemasının
kilometre taşlarından biridir.
Sjöberg öyküyü sinemasal olarak
tamamen yeniden
biçimlendirmiştir. Geri dönüşleri
gösterme tekniği de genellikle son
derece özgündür. Onları alışılmış

together. Their passion for one
anorher is tempered by their mutual

serting fire to the family residence.

soul, to enter the jungle of

Julie decides to rebel one

complexes, inhibitions and

Midsurnmer's Eve when her father
has gone away. While the folk of the

contradicrory emorions in order to
derermine the psychological present

manor are celebrating the festival,

by examining the past." - AlfSjöberg

J ulie humiliares her fiance and
begins to flirr with her father's valet,
Jean. Jean tells her how he has been
fascinared by her si nce he was a
child. Finally Julie gives herself to
him. She rells Jean of her unhappy
life and rhey plan to run away

Bu fılmin gösterimi The Swedish Institute'un
degerli işbirligiyle gerçekleştirilmiştir.
The presemacion of this film was made �ible
with the k.ind cooperation of The Swedish lnstirute.

Born on 2 1 June 1 903 in
Srockholm. He starred his career
as an actor ar the Royal
Dramatic Thearre in Stockholm,
but his incerest in directing soon
cook over. In 1 929 he made his
first film "Den s tarkas te 1 The
Srrongesr". Ir was one of the lasr
Swedish silent films and was
characrerized by a srrictly
disciplined, almost asceric
imagery that showed that he
already was a filmmaker, aware
of his art. From 1 930 he worked
as a s cage director ar che Royal
Dramatic Theatre and as
i nstrucror ar i ts school. Through
his work rhere - he sraged nearly
one hundred plays - he gained
one of the most outstanding
reputarions in the Swedish
rhearre and was considered the
farher of modern d rama. In the
40s he rerurned ro filmmaking
and was instrumenral in the
renaissance of Swedish cinema,
dormant si nce che silem era. He
was Sweden's most imporranr
film direcror before the advent
of Ingmar Bergman. He wenr on
ro make "Bara En Mor 1 Only a
Morher" ( 1 949) and FRÖ KEN
JULIE ( 1 950), his masterpiece
above all orhers. He conrinued as
film direcror and made six more
fılms, che lasr of which was
"Fadern 1 The Father" ( 1 969). In
April 1 980 he died rragically in
a bus accident.
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dyson····n·"··
Katkıları için
DYSON'a
teşekkür ederiz.
Bu filmierin gösterimi The British Council'ın
de�erli işbirli�iyle gerçekleştirilmiştir.
The presemacion of chese fılms was made possible
wich the collaboracion of The British Council .

W e would ! i ke to than k
DYSON

for spansoring this section.
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INGILTERE UNITED KINGDüM

iNGiLiZ CANLANDlRMA SiNEMASININ EN iYiLERi: 1 . Program

BEST OF BRITI SH AN IMATION :

Programme 1

IYI YEMEK MERAKLlSI

dearh . . . "When I become Dearh,

GOURMAND

Dearh is rhe seed from which I

Yönetmen Director: Andrew Higginı
Yapı m cı Producer: Royal College of Art
Dünya Hakları Export Agem: Rachel
Lindm, Phone: 44 1 7 1 590 45 12; Fax: 44
1 71 590 45 1 0
1996 1 Belacam Video 1 5 '

• A ç b i r adam iyi b i r yemek
yemek için birinci sınıf bir
resterana gelir. Ancak yemekiere
talep pek fazladır . . .
• A hungry man arrives co ear

well in a rop restaurant. The
cuisine, rhough, is in parricularly
high demand . . .

ÖLÜM VE ANNE
DEATH AND THE M OTHER
Yönetmen Director: Ruth Ling(ord
Yapımcı Producer: Oick Artıall Yapı m
Production Co.: Ownbrand Aflimation for
Channel 4 Dünya Hakları Export Age m:
Ruth Ling(ord, Phofle: 44 1 7 1 608 34 38;
Fax: 44 1 7 1 272 00 46
1 997 1 Belacam Video 1 l l '

• Hasta bir çocuk ölüme yenik

düşer. Annesi çocugunu geri
alabilmek için onu izler ve çeşitli
engellerle sıkıntıları alt eder.
Ancak sevgisini asıl sınayacak olan
şey henüz karşısına çıkmamıştır . . .
• A sick child is raken by dearh.

The morher follows and overcomes
various obsrades and ordeals co win
back her child. Bur rhe grearesr
resr of her love is sri ll ro come . . .

grow." - William Burroughs

KEŞIŞ VE BALIK

AH POOK IS HERE
Yönetmen Director: Philip Hum
Yapımcı Producer: Eddel Beck Yapım
Production Co.: Filmakademie Baden
\Yiurllemherg Dünya Hakları Export
Agent: Philip Hum; Phone: 44 1 71 434 35
8 1 ; Fax: 44 1 71 437 23 09
1995 1 35 mm. 1 6'

• Son panik Tanrısı, "Mahvedici

Ah Pook", yanıp yıkılmış bir
kozmosun darmadagın kalıntıları
arasında, yaşamla ölüm arasında
saliantıdaki denge üzerine Alter
Ego'suyla tartışır . . . "Ben Ölüm
oldugumda, Ölüm benim yetiştigim
tohumdur." - William Burroughs
• In rhe scarrered remains of a

burnr our cosmos sirs 'Ah Pook rhe
Desrroyer', lasr God of pan ic,
debaring wirh his Alter Ego rhe
rrembling balance berween life and

• Beryl, rhe union represenrarive

ar a Japanese faccory in Wales,
arrends keep fır dasses where rhe

THE MO K AND THE FISH

unkind, cruel V ince (anorher

Yönetmen Director: Mikael Dudok de Wit
Yapım Production Co.: Fo/image, France
Dünya Hakları Export Agent: Mikael

faccory worker) reases her abour her

Dudok de \Yiit; Phone & Fax: 44 1 7 1 608 l l 88
1 994 1 3 5

mm.

1 6'

• Bir keşiş aklını bir balıgı
tutmaya takar . . . Görsel olarak,
fırça ve mürekkeple yapılan antik
Budist resimlerden etkilenmiş bir
çalışma.

ar rhe body-building conrest ar rhe
company' s social evening . . .

MANIPÜLASYON
MANIPULATION
Yönetmen Director: Daniel Gream
Yapı m Producrion Co.: Tandenı Filrm
Dünya Hakları Export Agem: Tandem
Filrm; Phone: 44 1 7 1 688 1 7 19; Fax: 44
1 7 1 688 1 7 18

carching a fısh . . . Visually inspired

1 991 1 35

by ancienr Buddhisr brush and ink
painrings.

MÜZIGIN SESI
THE SOUND OF MUSJC
Yönetmen Director: Phil Mulloy
Yapımcı Producer: Spectre FilmJ Dünya
Hakları Export Agent:Phil Mulloy; Phone
& Fax: 44 1 8 1 674 58 38
1993 1 35

mm.

l ll'

• Wolf gündüzleri pencere siler,
geceleri de saksofon çalar.
Çalıştıgı yerlerden birinde yiyecek
bitince işler kontroldan çıkar . . .
Bunun gerçegin sahici bir anlatımı
mı, yoksa hastalıklı bir zihnin
abuksamaları mı olduguna
kendiniz karar verin.

plays saxophone by nighc Things
ger our of hand when rhe food runs
our ar one of his gigs . . . Decide for
yourself w herher rhis is a rrue
depicrion of reali ry or rhe rwisred
ramblings of a depraved mi nd.

GÜZEL VÜCUT
BODY BEAUTIFUL
Yönetmen Director:joanna Quinn
Yapımcı Producer: LeJ Mil/ı Yapı m
Production Co.: S4C Dünya Hakları
Export Agent: Gwyddion Griffithı; Phone:
44 122 741 1 9 88; Fax: 44 122 754 444
1 991 1 35

mm.

1 9'

• Galler'deki bir Japon
fabrikasının sendika temsilcisi
Beryl, sevecenlikten uzak, zalim
Vince (bir başka fabrika işçisi) onu
kiloları konusunda kızdırınca
formda kalma kurslarına katılır.
Ancak Beryl intikamını şirketin

Iyi Yemek MerakJısı Gourmand

weighr. Bur Beryl has her revenge

• A monk becomes obsessed wirh

• Wolf deans windows by day and

AH POOK BURADA

sosyal akşamında düzenlenen vücut
geliştirme yarışmasında alır . . .

mm.

1 7'

• Bir karakter çizilir, sonra

fırçayla silinir, ama yeniden döner
ve yaratıcısıyla boyuna çatışır . . .
1 992'de En Iyi Çizgi Kısa Film
dalında Oscar ödülünü kazanan
yapıt.

ÖIUm ve Anne Dearh and rhe Morher

• A characrer is drawn, then

brushed away only ro rerurn and
fınd endure repeared dashes wirh
rhe crearor . . . Oscar winner of Best
Animared Shorr in 1 992.

YANLlŞ PANTOLON
THE WRONG TROUSERS

Ah Pook Burada Ah Pook ls Hert

Yönetmen Di.rector: Nick Park Yapımcı
Producer: ChriJ Mo// Yapı m Production
Co.: Aardman Animationı Dünya Hakları
Export Agem: Aardman Animationı; Phone:
44 1 1 7 984 84 85; Fax: 44 1 1 7 984 84 86
1 993 1 35 mm. 1 25 '

• Esrarengiz bir penguen ile

otomat bir tekno-pantolon,
yumuşak başlı Wallace'ın kendini
cüretkar bir elmas soygununun
her şeyden habersiz suçortagı
durumunda buldugu süratli bir
komik gerilim filminin
katalizörleridir. Çaresizlikten
deliye dönen sadık köpegi
Gromit, sahibini kurtarmak için
d etektif olur . . .

Keşiş ve Balık The Monk and Tht Fish

• A mysrerious penguin and a

pair of aucomared rechno-rrousers
are rhe caralysrs for a fasr-moving
comedy rhriller, in which rhe mild
mannered Walace fınds himself an
unwirring accomplice co a daring
diamond robbery. His fairhful dog
Gromir rurns derecrive in a
desperare atrempr ro save his
masrer . . .

Muziıin Sesi The Sound o( Music
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i NGiLiZ CANLANDlRMA SiNEMASININ EN iYiLERi: 2. Program

BEST OF BRITISH ANIMATION: Programme 2
TAHTA BACAK
THE WOODEN LEG

KÜÇÜK KURT
LLTTLE WOLF

ÖCÜ
THE SANDMAN

Yönetmenler Directors: Darren Doherty
& Nick Smith Yapı m ?roduction Co.:
Bounıemouth & Poole College ofArt & DeJign

Yönetmen Director: An Vrombaut

Yönetmen Director: Paul Berry

Yapı m ?roduction Co.: The Royal College

Yapımcı Producer: Batty Berry Markinnon

1 995 1 Betacam Video 1 7'

• Genç bir kızın hayatı, ona özel

bir sevgi duymaya başlayan bir
armağan yüzünden değişir, ama o
bu sevgiyi ancak başka birinin
kıskançlığı yüzünden
yokedildiğinde görebilir . . .
• A young girls life is changed by

a gifr which develops a special love
for her, a love she only sees when ir

of Art Dünya Hakları Export Agent:
Rachel Linden; Phone: 44 1 7 1 590 45 12;
Fax: 44 1 7 1 590 45 / 0
1 993 1 Belacam Video / 6'

• Yukarı çıkan, aşağı inmeli . . .
• Whar goes up musr come down . . .

DÜŞEN MELEKLERIN
G IZLI ZEVKI
THE SECRET]OY OF
FALLING ANGELS

is desrroyed by rhe jealousy of

Yönetmen Director: Simon Pummell

anorher. . .

Yapımcılar Producers Keith Griffithı &
Koninck Dünya Hakları Export Agent:
Keith Griffithı; Phone: 44 1 7 1 288 84 00;
Fax: 44 1 7 1 359 ll 5 1

BAY J ESSOP
MR. ]ESSOP
Yönetmen Director: Brian Wood Yapım
?roduction Co.:The Royal College of Art
Dünya Hakları Export Agem: Rachel

Limlen; Phone: 44 1 7 1 590 45 12; Fax: 44
1 7 1 590 45 10
1 995 1 Betacam Video. 1 8'

• Bir adam alışverişe çıktığında,

kaçınılması gereken toplumsal
tuzakların sayısı sandığınızdan
fazladır . . .

1 992 1 35 mm. / 1 1 '

• Esin kaynağını 1 5. yüzyılda

yapılmış Cebrail'in Meryem'e
lsa'nın doğacağını müjdeleyişini
anlatan çizimierin oluşturduğu, ilk
çizgi filmler ve resim gelenekleri
dizisinin gramerinden süzülmüş
bir film.
• A film inspired by 1 5 rh cenrury

depicrions of rhe Annunciarion,

• When a man goes shopping,

filrered rhrough rhe grammar of

rhere are more social pi efalls ro be

early carroons and an array of

avoided rhan you mighr expecr . . .

drawing rradirions.

J U KEBOX
Yönetmen Director: Run Wrake Yapı m

?roduction Co.: Benııuda Shorts Dünya
Hakları Exporr Agem: Run \Vrake; Phone:

44 1 7 1 437 73 35; Fax: 44 437 73 34

iKiNCi S I N I F POSTA
SECOND CLASS MAIL
Yönetmen Director: Alison Snowden

monrage of xeroxed images,
painrings and sound . . .

• A bedrime srory for adulrs.

nail-biring gorhic version of rhe
dassic srory conveys rhe full horror
of rhe original.

ÜÇGEN
TRIANGLE
Manipülasyon Manipulation

Yönetmen Director: Erica Ruııell
Yapımcı Producer: Ltt Stork Yapı m

?roduction Co.: Gingco for Channe/ 4
Dünya Hakları Export Agem: Erica
RuJJell; Phone: 44 1 8 1 883 96 89; Fax: 44
1 8 1 883 96 89
1 995 1 35 mm. 1 9'

• Iki genç aşık ile bir başka

kadının tutkusunu anlatan
ÜÇGEN, müzikten ve klasik
resimden saf soyutlamaya kadar
uzanan bir resim üslupları
yelpazesinden etkili biçimde
yararlanıyor.

• Ufak tefek bir yaşlı hanım

şişirilebilen bir dost için postayla
alışveriş yapar, ama mallar onun
beklentilerine ulaşamaz . . . 1 985
Oscar adayı.
• A lirrle old lady shops by posr

for an inflarable friend bur rhe
goods fall shorr of her
expecrarions . . . Oscar nomi nee
1 98 5 .

Yanlış Pantolon The Wrong Trousers

• The passion of rwo young lovers

and anorher woman, TRIANGLE
makes powerful use of music and
arrwork sryles rhar range from
absrracrion.

1 984 1 35 mm. 1 4'

Güzel VOcut Body Beauciful

Based on a Hoffman srory, rhis

classical drawing ro pure

• Fotokopisi alınmış imgelerin,

fragmenred experience via a

öyküsü. Bir Hoffman öyküsünü
temel alan ve özgün öykünün tüm
dehşetini ileten bu gotik versiyon,
insana tırnaklarını yedirecek
kadar heyecanlı.

Hakları Export Agent: National Film &

Televilion School; Phone: 44 1494 6 71 2 34;
Fax: 44 1494 674 042

• A personal journey rhrough

• Yetişkinler için bir uyku öncesi

Yapımcı Producer: David Fine Dünya

1 994 1 Belacam Video 1 5 '

tabloların ve sesin montajı
vasıtasıyla, parçalanmış
deneyimde kişisel bir yolculuk . . .

1991 1 35 mm. 1 10'

KÖY
THE VILLAGE
Yönetmen Director: Mark Baker
Yapı m cı Producer: Pam Denniı Dünya
Hakları Exporr Agem: AıtleyBaker; Phone:
44 1 71 734 44 24; Fax: 44 1 7 1 734 66 02

1 993 1 35 mm. 1 1 2 '

Tahta Bacak The Wooden Leg

• Köyde her şey barışçıl ve sakin
görünüyor: Ama çok geçmeden
birbirlerine sıkıca kenetlenmiş
komşuların rekabeti, ukalalığı ve
kıskançlığı daha karanlık bir yanı
ortaya çıkaracak. . . 1 994 Oscar
adayı.
• Everyrhing seems peaceful and

rranquil in rhe village: bur soon rhe
rivalry, snobbery and jealousy of
rhe close-knir neighbors reveals a
darker s ide . . . Oscar nominee 1 994.

Bay Jessop Mc. Jessop
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RAHATLIK
CREATURE COMFORTS
Yönetmen Director: Nick Park Yapımcı
Producer: Sarah Mu/lock Yapım
Production Co.: Aardman Animationi
Dünya Hakları Export Agent: Aardman
Animatiom; Phone: 44 1 1 7 984 84 85; Fax:
44 I 1 7 984 84 86
I 989 1 35

mm.

1 5'

• Hayvanat bahçesindeki bir
grup hayvan, yaşama koşulları
üzerine konuşur . . . 1 99 1 'de En Iyi
Çizgi Kısa Film dalında Oscar
ödülünü kazanan yapıt.
• A group of animals ar rhe zoo

ralk abour rheir living
condirions . . . Oscar winner of Best
Animared Shorr 1 99 1 .
Küçük Kurt Lirde Wolf

M Y BABY JUST CARES
FOR M E
Yönetmen Director: Peter Lord Yapımcı
Producer: Sarah Mu/lock Yapı m
Production Co.: Aardman Animatian
Dünya Hakları Export Agent: Aardma11
Animatiom; Phone: 44 I I 7 984 84 85; Fax:
44 I 1 7 984 84 86
1989 1 35

1/11/1.

13'

• Nina Simone'un aynı adlı

parçası için bir klip.
• A pop promo for N ina Simone's

single of the same name.

DUşen Meleklerin Gizli Zevki
The Secrer }oy of Falling Angels
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Katkıları için
IPANA'ya
teşekkür ederiz.
W e would l i ke to rhank
İ PANA
for spansoring this secrion.
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WILLIAM B ROOKFI ELD

SÜT

Amerika Birleşik Devletleri'nde
dogdu. Felsefe ve biyoloji
öJırenimi gördü. Ardından
Duke Üniversitesi'nden hukuk
dalında mezun oldu. Kuzey
Carolina'da birkaç yıl boyunca
avukatlık yaptı. Daha sonra bir
yıl Paris'te yaşadı. Ardından 8
yıl ltalya'da yaşadı, burada
düşük bütçeli yapımiarda sanat
direktörü olarak çalıştı.
1 990'da senaryo yazmaya
başladı. "Rough Magic 1 Miss
Shumway jette un short"
( 1 995) filminin senaryosunun
yazımında görev aldı. "Wild
Thing" senaryosu Disney'in
Hollywood Pictures şirketi
tarafından satın alındı. Bir
Ingiliz'le evlenmiştir, üç kızı
vardır, Londra'da ve
Wiltshire'daki bir mandırada
yaşamaktadır. SÜT ( 1 999) ilk
uzun metrajlı filmidir.

MILK
Yönetmen Director: William Brookfield
Senaryo Screenplay: William Brookfie/d
Görüntü Yön. Cinemacography: Peter
Hannan Kurgu Editing: Peter Hollywood
Müzik Music:joo/r Hol/and Oyuncular
Cast: }osı Ack/and, Franceıca Amıis, Clotilde
Courau,Jaıııeı Fleet, Dawn French, Richard
johnson, Peter }oneı, Phyllida Law, Lesley
Manvi/le, }udith Scott Yapımcılar
Producers: George Du/field, Meg Thornson &
Galt Niederhoffer Yapı m Production Co.:
Areane Pictum, 46 Wetherby Mamiom, Earls
Court Square, London SW5 90}, ENGLAND;
Phone: 44 I 71 244 65 90; Fax: 44 1 7 1 565
44 95

Dünya Hakları Export Agent:

Cinquanon Pictum International, 8075 Beverly
B/vd., Los A nge/eı, CA 90048, USA; Phone: I
323 658 60 43; Fax: I 323 658 60 47

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 96'

• Adrian bekir, bu dünyaya
yabancı, dakikası dakikasına
uymayan, üstelik hayatından da hiç
memnun olmayan bir süt
üreticisidir. Gençken herkes gibi
pek çok şeye heveslenmiş olmasına
karşın, şu anda tek yapabildiği şey
süt ineklerinin peşinden
koşturmaktır. Yatalak annesi
Lucy'ye ve Wiltshire'daki mandıraya
karşı taşıdığı sorumluluklar arasında
sıkışmış ve annesi 8 1 yaşında aniden
ölünceye kadar aynı tekdüze yaşamı
sürdürmüştür. Adrian'ın, bir sabah
annesinin cansız bedenini
bulduğunda ilk tepkisi, onun
papağanını öldürmek ve en iyi
dostuna ateş etmek olmuştur.
Annesinin kalabalık ailesi çiftliğe
gelip kendi paylarını alma çabasına
girişmeden önce Adrian annesinin
değerli tablosuna el koyar. Ailenin
tüm bireyleri Lucy'nin mallarından
bir parça istemektedir ve hepsinin
de cenaze töreni için birbiriyle
çelişen farklı planları vardır.
Annesinden kalan miras Adrian'ı
evlenmek istemekte olan kasabalı
iki kadın için cazip bir hale
getirmiştir; oysa daha çok Fransız
otostopçu llaria'yla ilgilenmekte
olan Adrian tüm akrabalarını ve
yöre halkını şaşırtmayı aklına
koymuştur . . .

Bill Brockfield'in ilk uzun metrajlı
filmi olan SÜT "Düğünsüz bir 'Dört
Nikah, Bir Cenaze' şeklinde
tanımlanmış, sıradışı bir Ingiliz
komedisi. Yönetmen, Richard
Curtis'in çalışmasını oldukça
yakından ineelemişe benziyor,
çünkü fılmin senaryosunu sanki o

yazmış. Aileden birinin ölümünün
aile içi ilişkilerin gerçek yüzünü
ortaya çıkarması sinemada ilk kez
ele alınmıyor kuşkusuz; ancak
Brockfield konuya yerel renkler
katarak ve kan bağı olmasına karşın
kişilerin ne derece birbirlerinden
farklı olabileceklerini gözler önüne
sererek bunların kavgalarını,
tartışmalarını hoş bir biçimde
aktarıyor. Bu entrikalar üzerine
kurulu keyif verici kara komedide
bir dizi tanıdık sima rol alıyor;
özellikle de ("Dört Düğün"de de
oynayan) James Fleet, annesinin
ölümüyle yaşamı karmaşaya
dönüşen 45 yaşındaki oğul rolünü
canlandırırken benzersiz çekiciliğini
de katarak müthiş bir oyun
çıkarıyor. Onun yanısıra yardımcı
kadroda, izlemekten büyük zevk
aldığımız Dawn French, Emma
Thompson'ın annesi Phyllida Law,
Shakespeare oyuncusu Richard
Johnson ile hırsızlık hastası amca
rolünde muhteşem Peter Jones yer
alıyor.

besc friend. He chen confıscaces her
precious paincing before his excended
family swarms che dilapidaced
furmhouse co pillage her looc. They
all wanc a piece oflucy and they all
have confliccing plans for che funeral.
The inhericance suddenly makes
Adrian available co rwo village
women wich marriage in mind,
alchough he is more inceresred in
fascinacing French hicchhiker Ilaria.
Indeed Adrian incends co surprise all
his relacives and local folk . . .
The fırsc feacure by Bill Brookfıeld,
MILK is an offbeac British comedy
chac is being deseribed as "Four
Weddings and a Funeral wichouc che
weddings". In facc che fılm-maker
seem co have examined che work of
Richard Curcis so closely, you might
think he had wricten the script. The
idea that a family member's death
brings out the true narure of family
dynamics is not a novelry in cinema,
but Brookfıeld dabs the subject wich
local color, gencly paking fun at the
quarrels of people whose blood cies do

• Adrian is an unmarried,

not guarantee similarities of characcer.

unworldly, and unscable dairy furmer
dissacisfıed wirh his life. He has had

A hosc of familiar faces keep this

his share of youchful ambicions, buc

ticking over and James Fleec (from
"Four Weddings") is parcicularly

now all he is capable of doing is

incriguing, amiable black comedy

sloping afcer dairy cows. Berween his

great, bringing his own inimitable

fılial dury co his bed-ridden

charm to the character of 45-year-old
mochers' boy Adrian whose life is

cosmopolican morher Lucy and his
obligacion co che dairy furm in
Wilcshire, he has never had a chance

thrown i neo rurmoil with her deach.
There is also an enjoyable supponing

in life uncil his 8 1 -year-old women

casc including Dawn French, Emma

suddenly dies. When Adrian

Thompson's morher Phyllida Law,

discovers her body one morning, his

Shakespearean accor Richard Johnson

fırsc reaccion is co execuce his

and the wonderful Peter Jones as che

mocher's pet parroc and fire on her

klepcomaniac uncle.

Bom in United States. Mter
srudying philosophy and
biology, he rook a degree in law
at Duke University. He
pracriced as a lawyer for several
years in North Carolina, rhen
moved ro Paris for a year, rhen
to !taly for eight years where he
was art direcror on low-budget
producrions. In 1 990, he turned
ro wriring screenplays and
collaborared on rhe script of
"Rough Magic 1 Miss Shumway
jerre un shorr" 0 995). His
screenplay "Wild Thing" was
purchased by Disney's
Hollywood Picrures. He married
ro an Englishwoman and farher
of three daughrers, he lives in
London and on a dairy farm in
Wilrshire. MILK 0 999) is his
directing debur.
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M I K E FIGGIS

BAYAN J U L I E

28 Şubat 1 948'de Ingiltere'de
Cariiste'da do�du. Kenya'nın
Nairebi şehrinde büyüdü,
Londra'da müzik okudu. Orada
üyeleri arasında genç Bryan
Ferry'nin de bulundu�u 'rhythm
and blues' grubu Gas Board'un
kurulmasına katkıda bulundu.
Filmlerinin ço�unun müzi�ini
kendi yaptı�ı için, müzisyen
kökeni, daha sonra filmlerinde
kendini açıkça gösterdi. Çeşidi
rock gruplarında çaldı ve kendi
tiyatro grubunu kurdu. Ulusal
Sinema Okulu tarafından geri
çevirildikten sonra, kendi 60
dakikalık TV filmi "The House 1
Ev"i ( 1 976) finanse etti ve
böylece sinemacılı� adım atmış
oldu. 1 988'de çekti�i caz ve suç
dünyalarında geçen hüzünlü
karakter çalışması "Stormy
Monday" ile ilk yönetmenlik ve
senarisdik deneyimini yaşadı.
Adını duyurmasını sa�layan asıl
film ise, San Sebastian Film
Festivali'nde en iyi yönetmen
kategorisinde Gümüş lstiridye
ödülünü kazanmasını sa�layan
"Leaving Las Yegas"tı ( 1 995). Bu
film yönetmene ayrıca En Iyi
Uyarlama Senaryo ve En Iyi
Yönetmen dallarında Oscar
adaylı�ı getirdi ve Nicolas Cage'e
En Iyi Erkek Oyuncu Oscar'ını
kazandırdı.

MISS JULIE

Yönetmen Direccor: Mike Figgis
Senaryo Screenplay: Helen Cooper & M ike
Figgis, hased on the play "Missjulie" by August
Strindberg Görüntü Yön.
Cinemacography: Benoit Delhomme Kurgu
Editing: Matthew \Vood Müzik Mu ic: Mike
FiggiJ Oyuncular Cast: Saffron Burrows,
Peter Mu/lan, Maria Doyle Kennedy Yapımcı
Producer: Mike Figgis Yapı m Production
Co.: Daza Productions, Ltd. , 30 Perry Street,
London W1P 9FF, ENGLAND; Phone: 44
1 7 1 299 10 80; Fax: 44 1 7 1 299 1 0 83
Dünya Hakları Export Agent: Moomtone
Entertainment, 335 N. Maple Dr. , Ste. 222,
Beverly Hi/Ls, CA 90210, USA; Phone: 1 3 1 0
247 60 60; Fax: 1 3 1 0 247 60 61 Kaynak
Source: Umut Sanat Filmcilik, Akasyalı Sok.,
No: 18, 4. Levent, 80650 luanbul, TURKEY;
Phone: 90 2 1 2 325 88 88; Fax: 90 2 1 2 278
32 82
1999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 100'

• Sıcak bir yazdönümü akşamında

yaşlı Kont, köklü, asil ve zengin
ailesinin son ferdi olan güzel kızı
Julie'yi, dışarıda Kuzey
alacakaranlığında eğlenen
hizmetçilerle birlikte malikanesinde
bırakarak başka bir yerdeki bir
kutlamaya gider. Nişanı
bozulduğundan beri Bayan Julie'nin
morali bozuktur. Onu kesinlikle
kendilerinden biri olarak kabul
etmeyen hizmetçilerle dans edip
içki içer. Biraz sarhoş bir halde
kendini mutfakta babasının uşağı
Jean'la birlikte bulur. Jean, sınıf
sisteminden şikayetçi ama yukarı
tırmanmaya aç, yakışıklı ve anarşist
bir adamdır. Senelerdir genç Bayan
Julie'yi izlemiş ve arzulamıştır. Julie,
Jean'a resmi bir kıyafet giyip onunla
dans etmesini emreder. Jean'ın
kabul etmekten başka seçeneği
yoktur, ve hanımefendi ile
hizmetkar arasındaki geleneksel
ilişkiyi hem sorgulayan hem de
doğrulayan bir ilişkinin içine
sürüklenmeye başlar. Içki içmeye
ve konuşmaya devam ederler ve
sonunda Jean kızı baştan çıkarır.
Ancak Jean'ın Bayan Julie'yi
aşağılayıp onu kendini yok etmeye
itmesiyle, trajedi patlak
verecektir . . .
Kadınlar hakkındaki fikirleri bir
dizi mutsuz evlilikle zehirlenmiş
olan 1 9. yüzyıl oyun yazarı August
Strindberg, cinsiyetler ve sınıflar
arası ilişkiler konularında iyimser
bir bakışa sahip değildi. 1 894'te
zengin bir lsveçli ailenin
malikanesinde geçen ve bir
zamanlar epey tartışma koparmış

olan oyunu "Bayan Julie", cinsel
bastırma ve hükmetme üzerine,
tabu haline gelmiş toplumsal
engelleri yıkma temalarıyla
desteklenen bir dramadır. Bayan
Julie'nin ve Jean'ın oynadığı oyun,
duygusal açıdan sadomazoşist bir
ritüeldir, ve iki karakter de cinsel
ilişkiye karşı katıksız bir tiksinti
duyarlar. Figgis'in sahne sırasını
takip ederek üç haftadan az bir
sürede çektiği film, bu zor ve çok
katmanlı metnin 1 950'de (o film
de bu yıl Festival programında) ve
1 972'de gereçekleştirilenlerden
sonra beyazperdeye üçüncü
uyarlanması. Tek bir mekanda
geçen filmde, oyuncuları yakından
izleyen elde taşınan kameralar
kullanan Figgis, Danimarka'nın
"Dogma 95" sinemacıları Lars
von Trier ve Thomas
Vintenberg'in "daha az, daha
çoktur" inancına kucak açıyor.

years he has warched and desired the
young Miss J ulie. She instructs Jean
ro change i mo a formal suir and
dance wirh her. Jean has lirtle choice
but ro accepr, and he fınds himself
slipping inro an affair that borh
quesrions and affırms the rraditional
relarionship berween misrress and
servanr. They carey on drinking and
ralking unril he fınally seduces her.
Tragedy follows as Jean humiliares
Mi ss J ulie and pushes her rowards
self-desrrucrion . . .
1 9th century playwrighr August
Srrindberg whose view of women
was poisoned by a series of unhappy
marriages, d id not have an
optimisric ourlook when ir came to
gender and class relarions. His
once-conrroversial play "MissJulie",
ser on the estate of a wealrhy
Swedish family in 1 894, is a drama
about sexual repression and
dominarion, teamed wirh themes of

• It is a hat midsummer's eve and

breaking raboo social barriers. The

the old Coum depares his esrare ro
celebrare elsewhere, leaving behind
his beautiful daughter, Miss Julie,

game played by Mi ss J ulie and Jean
is an emorionally sadomasochisric
ri rual and both characrers share an

the last in the long line of his noble

unquestioned disgusr for the sexual

and wealrhy family, wirh the servanrs
who are celebraring ourdoors in the

acr. Figgis' film, shor in sequence
in less rhan three weeks, is the

long Nardie rwilight. MissJulie is

third silver screen translation of the

despandene after rhe brealeing off of
her engagemenr ro be married. She

difficult and mulri-layered text,

dances and drinks wirh the servanrs
who cerrainly do not accepr her as
one of rheir own. A lirtle, drunk, she

fallawing versions released in 1 950
- alsa in rhe Festival program this
year - and 1 97 2 . Shooring i n a

fınds herself alone in the ki rehen

single locarion and using handheld
cameras that fallaw his actors

wirh Jean, her farher's foorman, a

closely, Figgis embraces the less-is

handsome and anarchistic man who

more credo of Denmark's "Dogma

is resenrful of rhe class system bur

95" filmmakers Lars von Trier and
Thomas Vinrenberg.

greedy ro rise ro rhe rop. For many

Born on 28 February 1 948 in
Carlisle, England. Raised in
Nairobi, Kenya, he scudied music
in London, where he helped form
a rhyrhm and blues group called
rhe Gas Board that inci uded
amongsr irs members a young
Bryan Ferry. His roots as a
musician would larer be made
readily apparenr in his screen
work, as he has scored several of
his fılms. He played wirh various
rock bands and founded his own
thearre company. Afrer being
turned down by the NarionaJ
Film School, he bankrolled his
own 60-minure TV movie, "The
House" ( 1976), gaining an enrree
inro mainserearn fılmmaking. In
1 988, he made his fearure
directorial and screenwriting
debur with "Stormy Monday", a
moody characrer srudy ser againsr
rhe backdrop of rhe jazz and
erime worlds. Ir was wirh his
highly acclaimed "Leaving Las
Vegas" ( 1 995) thar he really hir
the big rime and won San
Sebastian's Silver Shell for che
besr director. The film also earned
him Best Adapted Screenplay and
Besr Director Academy Award
nominarions, and provided
Nicolas Cage wirh an Oscar for
Besr Actor.

Filmleri
Filmography

1 988 Stormy Mo1lday
1 990 ltıtemal Affairs
1 9 9 1 Liebestraum
1 994
1 995
1 997
1 999

ı
\7omen aud M en: l1ı Love
There Are No Rules (TV)
The Browtıitıg Versiotı
Leaving Las Vegas
One ight Sta1ld
Loss ofSexual 1mıoce,ce
Missjulie
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GI LLI ES HacKINNON

KORKU NÇ M UZ U R

lskoçya'da doğdu. 1 986'da
Londra yakınlarındaki Ulusal
Sinema Okulu'ndan mezun
oldu. Son on yılda "The
Playboys", "Smail Faces", ve
"Regeneration" da dahil dokuz
film yaptı. KORKUNÇ
MUZUR'u kardeşi Billy
MacKinnon, Esrher Freud'un
anı kitabından yola çıkarak
yazdı. Bu, Gillies ve Billy'nin
birlikte yaptığı üçüncü fılmdir.

HIDEOUS KINKY

Yönetmen Director: Gil/ies MacKinnon
Senaryo Screenplay: Bi/Iy MacKinnorı,
based on the book "Hideous Kinky" by Esther
Freud Görüntü Yön. Cinematography:
John De Borman Kurgu Edi ring: Pia Di
Ciaula Müzik Music:john Keane
Oyuncular Casc: Kate lflins/et, Said
Taghmaoui, Bella Rıza, Carrie Mu/lan, Pierre
Cihnenti Yapımcı Producer: Ann Scott
Yapım Production Co.: Greenpoint Film,
do The Sa/es Co., 62 Shaftesbury Avenue,
Lcnrum WIV ?DE, ENGLAND; Phone: 44
1 7 1 434 90 61; Fax: 44 1 71 494 32 93; The
Film Consortimn; BBC Pi/ms; L Fi/ms; AMLF
Dünya Hakları Exporc Agent: The Sa/es
Co., 62 Shaftesbury Avenue, Lcndon Wl V
?DE, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 434 90
61; Fax: 44 1 7 1 494 32 93

1 998 1 35 mm. 1

Renkli

Born in Scodand. He graduared
from the National Film School
near London in 1 986. In the past
ten years, he has made nine
fılms, i ncluding "The Playboys",
"Smail Faces" and
"Regeneration". The screenplay
for HIDEOUS KINKY was
wrirren by his brother, Billy
MacKinnon, from the book of
Esrher Freud's memories. This is
the third film Gillies and Billy
have made rogether.

Color 1 98'

• 1 972. 25 yaşındaki Julia, hayal

kırıklıgına ugramış, iki kız çocuk
sahibi (altı yaşındaki Lucy ve sekiz
yaşındaki büyümüş de küçülmüş
Bea), sevgilisinden ayrılmış bir Ingiliz
annedir. Julia, Fas'ta kendini
keşfetmek için yolllara koyulur.
60'1arın etkisi altındaki dünya,
ruhsal dürtülere önem
vermektedir. Ucuz bir Marakeş
otelinde kalan üçlü, el yapımı
oyuncak bebekler satarak ve
kızların Londra'lı amaçsız bir şair
olan babasından ara sıra gelen
çeklerle geçinirler. Ancak Julia,
küçük kızlarının belli bir düzen
olmaksızın, serbestçe yaşama
konusundaki kapasitelerini gözünde
büyütmüştür; hayatın aynı derecede
sıkıcı ve Ingiltere'de oldugundan da
karmaşık bir hale gelebilecegini
anlar. Diğer taraftan, sokaklarda
gösteriler yapan çekici bir üçkağıtçı
olan Bilal'le tanışır, ve çok
geçmeden ona aşık olur. Kafasına
göre takılan bu genç Faslı da
aralarına katılınca, giderek daha da
göçebe ve yönü belirsiz bir yaşam
sürmeye başlarlar . . .
lskoç yönetmen Gillies
MacKinnon'ın bu renkli ve çarpıcı
dönem filminde, hippi hareketinin
taze ruhunu temsil eden
özgürlükçü ve maceracı romantik
ideal çok iyi canlandırılıyor.
MacKinnon, Marakeş'in hippi
istilasına uğradığı dönem olan
1 970'1erin başlarında bir kadının
yaşamda anlam arayışının öyküsünü
anlatıyor. Bir "hedef, yolculuğun ta
kendisidir" öyküsü olan
KORKUNÇ MUZUR, Esther

Freud'un (Sigmund'un torununun
kızı) otobiyografık romanından
uyarlanmış. Esther ve kızkardeşi
çocukken, sanatçı babaları Lucian
Freud'dan uzaklaşan anneleri,
Sufı'lerin arasında kendini bulabiisin
diye onunla birlikte Fas'a gitmişler.
Büyüleyici, baştan çıkartıcı ve ilgi
çekici olan KORKUNÇ MUZUR
farklı bir yol filmi. Filmin adı, iki
kızkardeşin oynadığı bir kelime
oyunundan geliyor, yerel halktan
duydukları kelimeleri kapan kızlar
için bu oyun kısa sürede bir
mantraya dönüşüyor. HacKinnon
uyarıcı bir gerçekçilikle ve sevecen,
hatta nostaljik bir duyguyla, baştan
sona keyifli ve enerjik bir tablo
çiziyor. Tıpkı gerçek yaşamda
olduğu gibi sorunlar her zaman
çözülmese de, soluğunuzu kesecek
görüntülere sahip bu etkileyici
fılmde, ebeveynlerin "doğru" rolleri
konusunda zihni meşgul edecek
çok şey var.

dangerous rhan in boring old
England. She does, however, meer
Bilal, a charming hus der 1 srreer
performer, and soan falls in love wirh
him. When rbis free floaring young
Moroccan enrers rheir circle, survival
becomes increasingly namadie and irs
directian unpredicrable . . .
The romantic ideal of rhe ki nd of
freedam and advenrure rhar
represenred rhe freshesr spirir of rhe
hippie movemenr is superbly realized
in rhis colorfi.ıl and sensual period
piece by Scorrish direcror Gillies
MacK.innon who rackles rhe srory of
a woman's search for meaning during
the hippie invasion of Marrakech in
rhe early 1 970's. A 'journey is rhe
destination' tale, HIDEOUS KINKY
is based on a aurobiographical novel
by Esrher Freud (Sigmund's great
granddaughrer). As children, she and
her sister were carred off to Morocco
so their mother, esrranged from rheir

• 1 972. Julia, a 25-year-old

farher, arrist Lucian Freud, could find
herself among the Sufi. Hypnoric,

disillusioned English morher of rwo

alluring and compelling, HIDEOUS

young girls - six-year-old Lucy and
precocious eighr-year-old Bea 

K.INKY is an exoric road movie with
a difference. The title derives from a

separared from her parrner, embarks

word game played by the girls who

on a journey of self discovery in

pick up same words from the locals

Morocco. Under rhe influence of rhe
60s, rhe world is heeding spirirual

for rhem. With stimulating realism

urges. Living ar a low-renr Marrakech

and an affectionate, even nostalgic,

horel, rhe rrio survives on rhe sale of
hand-sewn dolls and a few checks

feeling, MacK.innon painrs a porrrait

from rhe girls' farher, a feckless
London poer. However Julia

energeric. ] ust as in life, issues are not

overesrimares her young daughrers'
capaciry ro roarn freely wirhour a

food for rhoughr about the "righr"
role of parents in this seriking film

srrucrure, and finds rhar life can ger

with a cinematography rhat will

jusr as complicared and even more

leave you brearhless.

which soan becomes a kind of mancra

that is thoroughly enjoyable and
always resolved but there's much

25 1
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DAMIEN O'DONNELL
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DQGU DQG U DU R
1------j film çekmiştir. Keskin bir

Birçok reklam filmi ve üç kısa

gözlem gücü taşıyan ve yeni bir
okula başlayan beceriksiz bir
ö�rencinin başına gelenleri
anlatan "Thirty Five Aside"
( 1 995) adlı kısa filmiyle
izlenmesi gereken bir yetenek
olarak ortaya çıkmıştır. Bu
filmiyle dünya çapında 30'dan
fazla ödül kazanmıştır. DOGU
DOGUDUR ( 1 999) yönetti�i
ilk uzun metrajlı konulu fılmdir.

EAST JS EAST

Yönetmen Director: Damien O'Donne/i
Senaryo Screenplay: Ayub Khan-Din,
based on his oıvn stage play Görüntü Yön.
Cinemacography: Brian Tufano Kurgu
Editing: Michael Parker Müzik Music:
Deborah Mollison Oyuncular Cast: Om
Puri, Lincia Bassett, }ordan Routledge, Archie
Panjabi, Emi/ Marwa, Chris Bisson, Jimi
Mistry, Rajijames, lan Aspina/1, Lesley Nicol
Yapımcı Producer: Leslie Udwin Yapım
Production Co.: Assassin Films Ltd., 74,
Hol/and Park, London WJ J 3SL,
ENGLAND; Phone & Fax: 44 1 7 1 243 80
28 Dünya Hakları Exporr Agenr: Film
Four International, 76-78 Charlotte Street,
London Wl P lLX, ENGLAND; Phone: 44
1 7 1 868 77 00; Fax: 44 1 7 1 868 7 7 66

1 999 1 35 mm. 1

He has directed several
commercials and three shorr
films. He emerged as a talenr ro
watch with his sharply observed
shorr film "Thirry Five Aside"
( 1 995 ), which follows an
awkward schoolboy's
misadvenrures when he starrs at
a new school. The film has won
more than 30 awards worldwide.
EAST IS EAST ( 1 999) is his first
fearure film.

Renkli Color 1 96'

• Han ailesi, 70'1i yılların

başlarında Kuzey Ingiltere'de
yaşayan tipik ailelerden biri
degildir. Balık-patates tava
dükkanı sahibi George Han (yedi
çocugu ona "Cengiz Han" diye
h itap eder), demirden bir yumrukla
ailesine sözünü geçirmeye çalışır.
Geleneksel Pakistan degerierine
ve atalarının ahlak anlayışına
baglılıgını korumak için ümitsiz bir
şekilde çabalar. Ama çocuklarının
Ingiliz toplumuyla kaynaşma arzusu
göz önüne alındıgında, bu pek
kolay bir iş degildir. I ronik bir
şekilde, 25 yıllık sadık karısı Ella ise
dogma büyüme Ingilizdir ve
kocasıyla çocukları arasında
kalmıştır. Babalarının geleneksel
dogmatizmi ile annelerinin
özgürlükçü tutumu arasında kalan
Han ailesinin çocukları, modern
dünyanın üyeleri olma ve yeni
karşı-kültürün tadına varma
konusunda güçlük çekerler. Hepsi
çaktırmadan domuz eti atıştırır,
mümkün oldugunca gelenek dışı
bir yaşam sürmeyi arzularlar.
Mine sari giymektense futbol
oynamayı tercih eden bir erkek
Fatma'dır; hippi Selim
mühendismiş numarası yapan bir
sanat ögrencisidir; yakışıklı Tarık
ise mahallenin Kazanova'sıdır.
Kültürel alanı için verdigi kavgayı
kaybettigini hisseden George, gizli
gizli, i ki oglunu Pakistanlı bir
ailenin kızlarıyla evlendirme
planları yapar. Bu durum, zaten
neredeyse işlevsiz olan aile
dinamiklerini iyiden iyiye
dengesizleştirebilecek bir çatışma
yaratır . . .

Bir melez-ırk davranış komedisi
olan DOGU DOGUDUR Angi o
Pakistan birleşmesini ve bunu
takiben Han ailesinin yaşadıgı,
hem klostrofobik şekilde
kenetleyici, hem de umutsuzca
işlevsiz olan kültürel çatışmayı
merkez alıyor. Ayub Khan-Din'in
sinemaya uyarianmadan önce
Londra tiyatrolarında büyük başarı
yakalayan çok ödüllü sahne
oyunundan uyarlanan DOGU
DOGUDUR, ilk filmini çeken
Damien O'Donnell için hatırı
sayılır bir başarı. O'Donnell
Pakistan kültürüyle hiçbir bagı
olmadıgını söylüyor, ama aile
ilişkileri ve göçmenlik deneyimi
konusunda saglam bir kavrayışa
sahip oldugu kesin; ve bu bilgisini,
evrensel çekiciligi olan bir öykü
yaratmada kullanmış.

follow the ir dreams of becoming
cirizens of the modern world and
taste the new counterculrure. All che
kids sneak servings of bacon and
pork on che sly and aspire to
immerse rhemselves in an
unconventional life as much as
possible. Meenah is a tomboy who
would rather play football than sporr
a sari; the hippie Saleem is an art
student prerending to be an
engineer; and the handsome Tariq

1 995 Thi-rty Five Aside

is the neighborhood Casanova. As
George feels the battle for cultural

1 996 Danger Doy/e's Doo

surreptitiously arranges for two of

1 999 East is East Do�u Do�udur

his sons to be married off to the
daugbters of a Pakiseani family.
This sparks a conflicr which
threatens to destabiiize the near
dysfunctional family dynamic . . .

EAST IS EAST is a fasr-moving

typical Norrh E ngland family of

comedy of mixed-race manners. It

the early seventies. George Khan

centers on the Anglo-Pakistani

("Ghengis" to his seven kids), who
owns a fısh and ch ips shop, tr ies to
rule the roost with an iron fıst. He

alliance and the ensuing culture
clash of the Khan family that is borh
claustrophobically cohesive and

desperarely attempts to maintain his
allegiance to traditional Pakiseani

hopelessly dysfunctional. Based on
the multi-award-winning stage play

values and aneesrral erhics. Given

by Ayub Khan-Din, which had great

the Khan children's desire to blend
in wirh English society, this is no

success in the theatres of London

easy task. Ironically, Ella, his
devoted wife of 25 years, is bom and

EAST IS EAST is a considerable

bred English, and quite tom in her
loyalty between husband and

Damien O'Donnell, who claims no

dogmatism of rheir farher and

(short kısa film)

1 998 Chrono-Perambulator

Set in Salford, England in 1 970,

caught between the traditional

(short kısa film)

territory slipping from him, he

• The Khan family is your not-so

children. The Khan children,

Filmleri
Filmography

before it was made into a film,
achievement for fırst-time director
links with Pakiseani culture. But
O'Donnell does have a fırın grasp
of family relarionships and the
immigrant experience; and he has

laissez-faire attitude of their

used rhese insights to ereare a story

morher, have a lot of diffıculties to

of universal appeal.

(short kısa film)
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LYN N E RAMSAY

SlÇAN AVC I S I

1 969'da, lskoçya'nın Glasgow
şehrinde do�du. 1 955'te Ulusal
Sinema ve Televizyon
Okulu'nu bitirdi ve sonraki yıl,
kısa metrajlı mezuniyet filmi
"Smail Death 1 Küçük Ölüm"
( 1 995) ile Cannes Jüri
Odülü'nü kazandı. Bir sonraki
kısa filmi "Kill the Day 1 Günü
Ol dür" ( 1 996) ile Clermont
Ferrand'da Jüri Ödülü'ne layık
bulundu. Aynı yıl "Gasman" ile
Cannes'daki başarısını yineledi
ve ayrıca kısa film
kategorisinde lskoçya BAFTA
ödülünü aldı. Okuldan beri her
zaman birlikte çalıştı�ı ekiple
çekti�i SlÇAN AVCISI ( 1 999),
ilk konulu uzun metrajlı
filmidir. Şu sıralar Alan
Warner'ın romanı "Movern
Caller"ı uyarlıyor, yazdı�ı
senaryoyu yönetmede de
öncelik hakkı ona ait.

RATCATCHER

Yönetmen DirectOr: Lyıme Ranısay
Senaryo Screenpl ay: Lynne Ranısay
Görüntü Yön. Cinematography: Alwin
Kuchler Kurgu Editing: Lucia Zucchetti
Müzik Music: Rachel Portınan Oyuncular
Cast: \Villiam Eadit, Tommy Flanagan,
Mandy MatthewJ, M ichel/e Stewart, Lynne
Raii/Jay}r., Leanne Mullen, john Miller, Jackie
Quinn Yapımcılar Producers: Gavin
Emmon & Bertrand Faivre Yapım
Production Co.: Pathe Pictum, Kent House,
Market Place, London Wl BAR,
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 323 5 1 5 1 ; Fax:
44 1 7 1 63 1 35 6B; BBC FilmJ, Holy Cow
Fiitm, Les Productiom Lazennec, Paris,
FRANCE Dünya Hakları Export Agem:
United A rtiJtJ FillllJ, 10 Stephen MewJ, London
Wl P 1 PP, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 333
BB 77; Fax: 44 1 7 1 333 BB 7B
1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 93'

• 1 970'1erin ortalarında Glasgow,

lskoçya. Işçi sınıfının yaşadığı fakir
Govan mahallesinde, 1 2 yaşındaki
James Gillespie ayyaş babası ve
sessiz ama iyi huylu annesiyle
birlikte yaşar. Çocuk etrafındaki
dünyanın değişimini seyrederken,
ailesi kendilerine daha iyi bir
bölgede bir belediye evi verilmesini
ister. Kafasını bir sırra takan James,
kendini ailesine giderek daha da
çok kapamaya, yakınlardaki bir
kanalda, temizlik işçilerinin uzun
süreli grevinden kaynaklanmış çöp
yığın ı arasında kendine yeni bir
dünya yaratmaya başlar. James'in
kanala hayranlığı giderek artar ve
kendini sık sık orada bulur. 1 4
yaşında hassas bir kız olan
Margaret Anne'le de burada
karşılaşır. Margaret Anne sevgiye
gereksinimini tamamen yanlış
şekillerde göstermekte ve zalim
çevresine karşın alışılmadık bir
masumiyete sahip olan kıt zekalı
Kenny'yle arkadaşlık etmektedir . . .
Diyalog ve duyguları kullanınada
ekonomik davranan SlÇAN
AVCISI, yeniyetmelik deneyimi
üzerine canlı, cesur ve
derinlemesine işlenmiş bir portre.
Yabancılaşma ve ümitsizlikle dolu
bir dünyayı anlatan film, aynı
zamanda o dünyayı değiştirmeye
ve daha bağışlayıcı, daha nazik bir
yere kaçmaya yönelik yıkılmaz
arzuya ithaf özelliği de taşıyor. Kısa
filmleriyle Cannes Film
Festivali'nde Jüri Ödülü'nü iki kez
kazanan Lynne Ramsay'in taviz
vermez ama şaşırtıcı derecede
sevecen bu ilk uzun metrajlı konulu

filmi, herkesi karşılaştırma yapmaya
yönlendi recek. lik akla gelen Ken
Loach ve özellikle de "Kes 1
Kerkenez", ama bu film kesinlikle
Ramsay'in imzasını taşıyor. Genç
yönetmen, Glasgow'un sokaklarına
ve koyu aksanlı sakinlerine bir
belgesekinin gözüyle bakıyor, ama
aynı zamanda gerçekçilik
konusundaki bu hünerini, bir
çocuğun hayal gücünün yaratıcı,
kurgusal evreninin ince ayarlanmış
duyarlılığıyla dengeliyor. "Çocukları
profesyonel olmayan kişilere
oynatmak istediğimi biliyordum,
çünkü tiyatro deneyimi olan
çocukları görmüştüm ve istediğim
bu tür bir şey değildi. Kamerayı
çok yakından kullanarak
performanslarda tam bir
natüralizm yakalamak istiyordum,
ki bu çok zor bir şeydir. Güçlü,
kameradan etkilenmeyen çocuklar
arıyordum ve sanırım buldum." Lynne Ramsay

meers che vulnerable 1 4-year-old,
Margarer Anne, who expresses her
need for love in aU rhe wrong ways,
and befriends the dirn-wirred
Kenny, who passesses unusual
innocence in sp ice of the harsh
surroundings . . .
Economical in its use of dialogue and
emorion, RATCATCHER is a vivid,
grirry and penerraring porrrayal of
adolescenr experience. Depiceing a
world of alienarion and despair, ir is
alsa a rribute ro rhe indesrrucrible
desire ro change that world and
escape inro a more forgiving and
kinder place. Twice the winner of rhe
Prix du Jury for shorr films at che
Cannes Film Festival, Lynne
Ramsay's uncompromising, yer
surprisingly genrle firsr fearure film
w i ll have everyone reaching for
comparisons. Ken Loach and
especially "Kes" spring immediarely
ro mind, bur this film is disrincdy
her own. Ramsay has a

• Glasgow, Scotland, mid 1 970s.

documenrarian's eye for che srreers of

In Govan, a working-class dirr-poor

Glasgow and i ts thickly-accenred
locals, bur she alsa balances this

neighborhood, 1 2-year-old James
Gillespie lives wirh his hard

knack for realism wirh a finely-runed

drinking farher and laconic but

sense of che creative, ficrive universe

good-narured morher. As che young

of a child's imaginarion. "I knew I

boy warches his world change, his

wanred non-professionals for the

family wairs ro be given a council

kids, because I' d seen same kids who

house in a berrer area. Obsessed by a

came from thearrical backgrounds,

secret, James increasingly isolared

and ir' s not really what I wanred. I

himself from his family, crearing a

wanred ro mainrain complere

world of his own at a nearby cana!,

naruralism in the performances,

amongsr che mouming rubbish due

using rhe camera very close, which is

ro a prorracred refuse workers' srrike.
James' fascinarion with the cana!

quire a hard rhing ro achieve. I was
looking for kids who were robuse and

escalares and he finds himself drawn

not inrimidared by che camera, and I

ro it rime and again. lt' s here that he

rhink I found rhem." - Lynne Ramsay

Born in 1 969 in Glasgow,
Scodand. She graduared from
rhe Narional Film and
Television School in 1 995 and
won rhe Cannes J ury Prize rhe
following year for her graduarion
short "Smail Deach" ( 1 995 ) . Her
nexr shorr "Kill rhe Day" ( 1 996)
won rhe Clermonr-Ferrand Jury
Prize and she repeared her
Cannes success rhe same year
wirh "Gasman" ( 1 997), which
alsa won a Scorrish BAFTA for
best shorr film. RATCATCHER
( 1 999) is her debur fearure,
made as usual wirh her old film
school ream. She is currendy
adapting rhe Alan Warner novel
"Morvern Caller" and has firsr
aptian ro direcr her script.
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TIM ROTH

SAVAŞ ALAN I

1 4 Mayıs 1 96 1 'de Londra'da
dogdu. Okulun ardından, önce
heykel çalışmaya başladı, sonra
oyunculuga geçti. Sinemada ilk
rolü, Mike Leigh'in yönettigi bir
TV filmi olan "Meantime 1 O
Sırada"daydı ( 1 98 1 ) . Ne
gariptir ki, ilk olarak ABD' de,
Tarantino'nun "Reservoir
Dogs 1 Rezervuar
Köpekleri"nde oynadıgında ilgi
gördü ve daha sonra birçok
Amerikan bagımsız filmindeki
rolleriyle bir yıldıza dönüştü.
Kuşagının en esnek ve çok
yönlü karakter oyuncularından
biri olarak kabul edilmektedir.
Oynadıgı ilk stüdyo filmi olan,
MGM'in "Rob Roy"undaki
( 1 995) performansıyla Altın
Küre'ye ve Oscar'a aday
gösterildi. SAVAŞ ALANI
( 1 999) yönetmenlik yaprıgı ilk
fılmdir.

THE WAR ZONE
Yönetmen Director: Tim Roth Senaryo
Screenplay: Alexander Stuart, based on his
novel "The War Zone" Görüntü Yön.
Cinemawgraphy: Seamus McGarvey Kurgu
Ediring: Trevar \'(/aile Müzik Music: Simon
Boswe/1 Oyuncular Casr: Ray Winstone,
Lara Belmont, Freddie Cımlilfe, Tilda Swinton,
Aisling O'Sullivan, Kate Ashfleld, Co/in).
Farre/1, Kim Wall, Annabelfe Apsion
Yapımcılar Producers: Sarah Raticiyffe &
Dixie Linder Yapı m Producrion Co.: Film
Four International, 76-78 Charlotte St. London
WIP JLX; ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 868
77 00; Fax: 44 1 7 I 868 77 66; Film Fatal
Ine. ; Porrobella Pictures, USA; Hank Levine
Film GmbH, GERMA.NY Dünya Hakları
Exporr Agent: Film Four International, 7678 Charlotte St. London WJ P 1 LX;
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 868 77 00; Fax:
44 1 7 1 868 77 66
1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 99'

• 1 S yaşındaki Tom ile 1 8
yaşındaki abiası Jessie'nın ailesi,
Devon'ın sessizliğini tercih ederek
Londra'dan taşınırlar. Tom, bu
taşınmadan pek memnun değildir.
Yalnızdır, canı sıkılır, şehrin
hayhuyunu, arkadaşlarını ve
yeniyetme rutininin parçası olan
ne varsa hepsini özler. Jessie ise
bu yeni çevrede çok daha rahat
ediyormuş gibi görünmektedir.
Ayrıca anneleri üçüncü çocuğunu
doğurmak üzeredir ve bu da
yetmezmiş gibi, gözucuyla gördüğü
bir şey Tom'u, ablasıyla babası
arasındaki ilişkinin korkunç bir sır
barındırdığına i nandırır. Jessie'yle
konuşup kuşkularını dile getirir,
ama kız onun suçlamalarını
kesinlikle reddeder. Yeni bebeğin
doğumundan sonra aileyi saran
huzur dolu mutluluk atmosferi
Tom'un kafasını daha da karıştırır.
Annesi bitap ama coşkuludur;
babası aile duygularını yeniden
keşfetmiş gibi görünmektedir,
Jessie'nin aklıysa Londra'da
üniversiteye gitmeye
odaklanmıştır. Öte yandan Tom,
giderek daha da içine kapanır . . .

Oyuncu Tim Roth kameranın
öbür yanına doğal ve yumuşak bir
geçiş yaparak samimi, duyarlı ve
taviz vermeyen bir dram sunuyor.
Alexander Stuart'ın övgüyle
karşılanan romanından uyarlanan
SAVAŞ ALANI, aile dinamikleri ve
sakin yüzeyin altında fokurdayan
sakatlıklar üzerine tedirgin edici bir
teşhir. Tüm yoğunluk, i l k bakışta
ortalama bir ailenin çocukları ve
anne-babası gibi görünen, çok

yönlü karakterlerin tasarımına
odaklanmış. Film seyirciden bir şey
gizlemiyor, ama duyguları yapay
bir şekilde sömürmüyor da. Başka
yönetmenler böyle yöntemlere baş
vurabilirlerdi, oysa Roth bundan
sakınıyor. Onun yerine, olayların
ortaya çıkardığı klostrofobik
durumlarda, benzerine az rastlanır
bir yönlendirme hissi sergiliyor.
Küçük ayrıntılara fevkalade
hakim. Ana roller değişik türden
oyuncuları bir araya getirmiş. Bu
film üzerine farklı ü lkelerde
yazılan eleştirilerde sıkça
rastlanan "en"li ifadeler de
sonucu kanıtlıyor: SAVAŞ ALANI,
şüphesiz bu yıl göreceğiniz en
güçlü filmlerden biri olacak.

confuse Tom even more. His
morher is exhausred bur ecstatic;
his father appears ro have
rediscovered his family feelings and
] essie' s rhoughrs are concenrrated
on arrending college in London.
Tom, however, becomes more and
more ineroverred . . .
Acror Tim Roth makes a natural
and smooth trans i tion ro rhe or her
side of rhe camera and presents an
inrimare, sensitive and
uncompromising drama. Based on
an acclaimed novel by Alexander
Stuart, THE W AR ZONE is an
often-troubling exposition on
family dynamics and rhe
dysfuncrion thar bubbles benearh
rhe surface. All energies are focused

• The parenrs of 1 5-year-old Tom

upon consrrucrion of rhe mulri

and his 1 8-year-old sister ]essie

faceted characters who, at first

decided ro leave London for rhe

glance, appear to be children and

rranquility of Devon. Tom isn'r very

parents in an average family. The

happy about the move. Bored and

film doesn't hide anyrhing from

lonely, he misses the tumulr of the

the viewer, but doesn't arrificially

ciry, his friends, and everyrhing
related ro his routine as a reenager.
Jessie seems much more comforcable

manipulare emorions eirher. Other
directOrs might have been tempred
ro resort ro such merhods, but nor

in the new surroundings. Besides
that, his morher is due ro give

Rorh. Instead, he reveals a rare
sense of orienration ar the

birrh to her third child shortly and

claustrophobic scenes of rhe evenrs.

if that weren't enough, something
he saw out of the corner of his eye

is all powerful. The main roles are

His treatment of the minute derails

leads Tom to believe that the

played by a gallery of acrors. The

relationship between his farher and

frequenr superlarives in

his sister hides a terrible secret.

inrernarional reviews of this film

Tom confronrs Jessie abour his

arresr ro rhe res ult - THE W AR

suspicion bur she empharically

ZONE will undoubredly be one of

dismisses his accusations. The

rhe mosr powerful works you'll see

armosphere of peaceful happiness

this year.

that suffuses the family after the
birrh of rhe new baby only serves ro

Born in London on 14 May
1 96 1 . After having completed
schooling he first srudied
sculpture, larer turning ro
acting. His film acting debut
was in "Meanrime" ( 1 98 1 ), a
TV-film directed by Mike
Leigh. Paradoxically he first
came to atcenrion in USA when
he acced in Taranrino's
"Reservoir Dogs" and became a
star fallawing his appearances in
many independent American
films. He is regarded as one of
the most versatile characcer
actors of his generarion. He was
nominaced for a Golden Globe
and an Academy Award for his
studio feature debuc in MGM's
"Rob Roy" ( 1 995). THE W AR
ZONE ( 1 999) is his firsr film as
director.
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JULIEN TEMPLE

ViGO - YAŞAM TUTKUSU

2 6 Kasım 1 953'te, lngiltere'de
Londra'da do�du. Ulusal
Sinema Okulu mezunu olan
yönetmen, ilk başta müzik
konulu filmleri ve
belgeselleriyle dikkat çekti.
1 980'de Sex Pistols belgeseli
"The Great Rock 'n' Roll
Swindle" ile ilk eleştirel
başarısını kazandı, ve
"Absolute Beginners"la ( 1 986)
meşhur oldu.

VIGO

-

PASS/ON FOR LIFE

Yönetmen Direeror:julim Temple
Senaryo Screenplay: Peter Ettedgui, Anne
Devlin &)u/im Temple Görüntü Yön.
Cinemamgraphy:john Mathieson Kurgu
Editing: Marie Therese Boiche Müzik Music:
Bingen Mendizabal Oyuncular Cast: Romane

--1

�
�.
-.!!
...,.
.,.

Bohringer,James Frain,Jim Carter, Diana
Quick, William Scott Masıon, Let Ron, Nicholas
Heıuetıon, Yapımcılar Producers: Amanda
Temple &jeremy Bolt Yapım Production
Co.: Channel Four FiiTllJ, lmpact Pictures,
Nitrate Film, Macı Productiom, Tornasol Fibm
S.A., Road Mwies, Cana/ +, WDRIARTE
Dünya Hakları Export Agenc: Film Four
International, 124 Horıeferry Road, London
SW1 P 2TX, ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 306
86 02; Fax: 44 1 71 306 83 61 Kaynak
Source: Denk Sinema & Tanıtım, Tunalı Hilmi
Cad., 10513, Kavakltdert 06700, Ankara,
TURKEY; Phone: 90 3 1 2 466 40 00; Fax: 90
3 1 2 466 44 92
1 998 1 3 5 mm. 1

Born on 26 November 1953 in
London, England. A graduate of
the National Film School, he is
noted for his music-oriented
features and documentaries. He
fırsc gained cricical acclaim wirh
his 1 980 rockumencary look ac
the Sex Pistols in "The Great
Rock 'n' Roll Swindle" and
become famous with "Absolute
Beginners" ( 1 986).

------1

Renkli Color 1 1 03 '

• Jean Vigo, Pireneler'deki b i r

verem sanatoryumunda
yaşamaktadır. Ta ki kendi de
veremden mustarip, Polonyalı
neşe dolu bir kız olan Lydu'yla
karşılaşana dek. Kız, Vigo'nun
çelimsiz hatlarının gerisinde, derin
bir şeyler görmüştür, Vigo da ona
kapılır. Birbirlerine aşık olurlar ve
birlikte kaçarak Nice'e giderler.
Orada Vigo, Victorine Film
Stüdyoları'nda ayakçı olarak
çalışmaya başlar. Rehber ışığının
onu kutsamasına rağmen, Vigo
zamanla, çok ama çok hasta
olduğu gerçeği dışında hemen her
şeyden şüpheye düşer. Vigo ve
Lydu evlenirler ve bir kızları olur.
Bu arada Jean, hep otoriteye karşı
ve hep çok parlak filmler yapmak
için mücadele etmektedir; ancak
filmlerinin hepsi de
yasaklanmaktadır . . .
Fransız sinemacı Jean Vigo, 1 934'te
henüz 29 yaşındayken yaşama veda
edene kadar, sadece dört film
yaptı. Sinemasal üretiminin toplamı
üç buçuk saatten az olsa da, onun
filmleri bugün Avrupa sinemasının
kilometre taşları kabul ediliyor.
VIGO - YAŞAM TUTKUSU,
onun kısa yaşamını ve çalkantılı
kariyerini araştıran, h ızlı tempolu
dramatik bir biyografi. Vigo'nun
1 929 tarihli kısa belgeseli "A
propos de Nice 1 Nice Hakkında",
burjuva Fransız toplumuna bir
saldırıydı; filmin galası büyük bir
kargaşaya sahne oldu. Bu, Vigo'nun
yapıtlarının peşini bırakmayacak
olan tartışmalı durumların sadece
ilkiydi (otobiyografik ve orta

metrajlı "Zero de conduite 1 Hal
ve Gidiş Sıfır" 1 932' de
tamamlanmıştı, ama otorite karşıtı
tavrı bu filmin 1 945'e kadar yasaklı
kalmasına neden olacaktı).
Vigo'nun sağlık sorunları ilk uzun
metrajlı filmi "L'Atalante"ın
çekimleri sırasında işini
güçleştirmeye başlamıştı; bir
kamerayı kurtarmaya çalışırken
buz gibi bir nehre atiarnası
rahatsızlığını daha da kötüleştirdi.
"Acı çeken bir dahi olarak
sanatçı" mitinin bir diğer örneği
olan VIGO'da, Vigo ile Lydu'nun
kaçınılmaz sona doğru ilerleyen
ilişkisi dramanın çekirdeğini
oluşturuyor. Temple'ın anarşik
özgür bir ruhu yakalamadaki
üsiOpçu çabası, tutku açısından
tam not alıyor ve yönetmen, tıpkı
Vigo'nun ruhu gibi, kıpır kıpır bir
filme imza atıyor. "Bence şimdi
Vigo'nun ruhu eskisinden çok
daha gerekli, çok daha önemli." Julien Temple
• Jean Vigo lives in che half-ligbt

1 980 The Great Rock 'n' Rol/

struggles to make movies; always
anti-authoritarian, always brilliant,
always banned . . .

Swindle

(documentary belgesel)
1 98 1 The Seeret Policeman'ı
Private Paris

1 982 The Seeret Policeman'ı

French fı lmmaker Jean Vigo made
only four fılms prior to his deach in
1 934 at che age of 29. Even chough
his entire cinemaric output lasts
less than three and a half hours, all

Other Bali

(documemary belgesel)
1 986 Abıolute Beginners
Rumıing out of Luck

1 989 Earth Gir/s Are Eaıy
1 99 1
ei/ Yoımg & Crazy Horse:
Ragged Glory

his films are roday recognized as

1 992 Rol/ing Stoneı: Live

landmarks of che European cinema.
VIGO: PASSION FOR LIFE is a
fast paced dramatic biography that

1 995 Bul/et
1 998 Vigo - Pasıian For Life
Vigo - Yaşam Tutkusu

explores his brief life and
cumulcuous career. Vigo made his

short documentary "A propos de
Nice" in 1 929 as an attack on
bourgeois French sociecy; the
premier !ed to a riot, the first of
many controversies surraunding

Vigo's work (the autobiographicaJ
medium-length "Zero de conduice"
was completed in 1 932, but its
anti-auchoritarian scance caused it
to be banned unril 1 945). Vigo's
fragile health was already
beginning to fail him w hile he was
filming his first full length feature

of a ruberculosis sanarorium in the

''L'Atalante"; a fall into an icy river

Pyrenees, until he meets che

while trying to retrieve a camera

bubbling Lydu, a Polisb gir! also
suffering witb TB. She sees

only added to his ilis. In VIGO,
another ebepter of che artist-as-a

sometbing deep wirbin Vigo's frail

suffering-genius myth, the doomed

exterior and he is captivated by her.

relacionship becween Vigo and

They slip into love and escape
rogerher ro li ve in Nice, where be

Lydu forms che core of che d rama.
Temple's scylized atcempt ro

has a job as a runner at the

capmre che anarchic free spirit gecs

Vicrorine Film Studios. Alchough

full marks for passion and che

blessed by his guiding light, Vigo

resul c is a film as restless as Vigo's

increasingly becomes unsure of

spirit. "I think che spirit of Vigo is
more necessary, more imporcant,

anyching other than that he is very,

Filmleri

Filmography

very sick. Vigo and Lydu marry

rhan it has ever been before." -

and have a daughter, w hile Jean

Julien Temple

at the Max
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WITH OR WITHO UT Yo U

Yönetmen Director: Michael Winterbottrmı
Senaryo Screenpl ay:john Forte Görüntü
Yön. Cinematography: Benoit Delhonıme
Kurgu Editing: Trevor Waite Müzik Music:
Adrianjoh•uon Oyuncular Cast: Christopher
EccleJton, Dervla Kirwan, Yvan A ttal,julie
Graham, Alım Amwrong, Uoyd Hutchinson,
Michael Leibmann Yapımcılar Producers:
Andrew Eaton & Gina Carter Yapım
Production Co.: Revolution Fil"u, 10 Little
Turnstile, London Wl V 7DX, ENGLAND;
Phone: 44 1 7 1 242 03 72; Fax: 44 1 7 1 242 04
07; Miramax Films, Film Four Dünya
Hakları Export Agent: Film Four, 76-78
Charlotte Strret, London WJ P 1 LX,
ENGLAND; Phone: 44 1 7 1 868 77 12; Fax:
44 1 7 1 868 7 7 66 Kaynak Source: Piano
Filmeilik Ltd, Erol Dernek Sok., 512, Emıan
Han, Beyoğlu, İstanbul, TURKEY; Phone: 90
212 292 22 30; Fax: 90 212 292 22 32
1 999 1 35 mm. 1

Renkli

Color 1 95 '

• Irianda'da yaşayan Rosie ile

Vincent kendi ayakları üzerinde
durabilen yetişkin bir çift olmanın
eşiğindedirler: beş yıldır evlidirler
ve gereken tüm yükümlülük ve
sorumlulukları göze alarak bir
bebek sahibi olmaya karar
vermişlerdir. Ancak tek tutkularına
dönüşen bu istek bir türlü
gerçekleşemediği için ilişkileri
bozulmaya başlar. Rosie'yle
tanıştığında Vincent polis
memurudur, ancak Rosie'nin
ısrarı üzerine evlendikten sonra
emniyetten ayrılmıştır. Şimdi
pencere tamiri yapmakta, ama
işinden zevk almamaktadır.
Rosie'nin eski mektup arkadaşı
olan Fransız postacı Benoit
kapılarını çaldığında, karı koca
tümüyle farklı tepki verirler: Rosie
çok mutlu olur, Vincent ise bu
genç misafiri yaşamiarına giren bir
sorun olarak algılar. Benoit kız
arkadaşından yeni ayrılmıştır ve
Rosie'yi görmek için I rianda'ya
gitmeye karar vermiştir. Onunla
ortak U2 hayranlıklarının dışında
da bir şeyler paylaşmayı
ummaktadır. Öte yandan, Vincent
da eski göz ağrısı kuaför
Cathy'nin çekiciliğine kayıtsız
değildir. Hem Rosie, hem de
Vincent bir seçim yapmakla karşı
karşıyadır: ya iyi günde kötü
günde birlikte olmayı
sürdürecekler, ya da yepyeni
deneyimlere atılacaklardır . . .
Bu romantik filmde, bir çift
evliliklerinde sorunlarla
karşılaşmaya başladıklarında,
karşılarında eski göz ağrılarını

bulur. Yönetmen Michael
Winterbottom, John Forte'un
yazdığı SENIN LE YA DA
SENSiZ'in senaryosunu okuduğu
anda etkilenmiş. "Bu John'un
yazdığı ilk senaryoydu, ancak her
bakımdan çok iyi işlenmiş, çok
kapsamlı ve kolay anlaşılır bir
çalışmaydı. Senaryonun, François
Truffaut'nun filmlerinde
rastladığımız türden, kendine
özgü bir "hafifliği" vardı. Bir
düzeyde filmi basit bir aşk
h i kayesi, klasik bir aşk üçgeni
olarak görüyorum. Ancak bunun
ötesinde film, bir kadının
yaşamıyla ilgili neler hissettiğini,
ne tür bir yaşam istediğini ve
kaçırmış olabileceği yaşam türünü
de anlatıyor . . . Truffaut'nun aile
yaşamını konu alan komedilerini
her zaman çok beğenmişimdir,
ben de aynı tarzda bir film
çekmeye çalıştım: yalın, duyarlı,
insanı rahatlatan, hafif bir film."
M ichael Winterbottom

postman and old pen pal of Rosie's,
rurns up on rheir door-srep, che
couple reacc in opposice ways: Rosie
is exrremely happy, while Vincenc
finds the young guesr a hindrance.
Benoic has jusc splic up wich his
girlfriend, and decides co go co
Ireland co see Rosie, wich whom he
hopes co be able co share more rhan
cheir common love for U2. Vincenc,
on che other hand, is noc i mpassive
co the arrracrion of his old flame
Carhy, a hairdresser. So borh Rosie
and Vincenc find rhemselves faced
wich a choice: sray cogecher come
hel! or high water, or rhrow
rhemselves inco someching new? . .
In this romantic drama, a couple
finds old flames returning jusc as
rheir marriage is starting co burn
out. When director Michael
Wincerborrom firsr read John
Forre's screenplay WITH OR
WITHOUT YOU, he was
immediardy impressed. "This was
John's firsc screenplay buc rhe

• Rosie and Vincent who live in

Ireland are on rhe bri nk of becoming
a fully-fledged adult couple: they've

wriring was very polished, very
subrle and perceptive. The script

been married for five years and

had a 'lighrness' co ir, rhe sorr of
lighrness you find in rhe films of

they've decided co have a baby,

François Truffaut. On one !eve! I see

wirh all the commirment and
responsibiliry that it enrails. Bur,

che film as a simple love srory, a
dassic love rriangle. Bur beyond

once that rheir passion is direcced
cowards a specific goal and no results

that, ir's abour how one woman
feels abour her life, the ki nd of life

are forrhcoming, cheir relarionship

she wancs, rhe ki nd of life s he may

scarrs ro falcer. Vincent was a
policeman when he mer Rosie, and,

have missed . . . I' ve always loved
che domesric comedies of Truffaur

ar her urging, he !efe che force when

and I wanced ro rry and make a

they wed; he now works repairing

film in the same vein: simple,

windows, bur he doesn'r really care

genrle, relaxed and lighr. " -

for ir. When Benoic, a French

Michael Wincerborrom

Blackburn'de doj!du. Oxford
Üniversitesi'nde fngiliz Edebiyatı
okudu. Ardından Bristol'da ve
Londra'da sinema öj!renimi
gördü, Thames TV'de kurgucu
olarak çalışmaya başladı ve
böylece TV dünyasına adım attı.
1 986 yılında gerçekleştirilen
Ingiliz Sineması dizisinin "Free
Cinema 1 Özgür Sinema"
bölümünde Lindsay Anderson'ın
asistanlıj!ını yaptı; daha sonra
Ingmar Bergman üzerine iki
belgesel çekti. "The Strangers 1
Yabancılar" ( 1 989), "Forget
About Me 1 Beni Unut" ( 1 990),
"Love Lies Bleeding" ( 1 992)
adlı filmleri, 4 bölümlük
"Family 1 Aile" dizisi ( 1 994) ile
"Cracker" dizisinin ilk
bölümüyle televizyonda adını
duyurdu. Sinema için ilk uzun
metrajlı filmini 1 994'te çekti ve
iki lezbiyenin Britanya'da
işledikleri seri cinayetleri konu
alan, cesur bir film olan
"Butterfly Kiss 1 Kelebek
Öpüşü"yle büyük ilgi topladı.
1 996 yapımı "Jude" ve ardından
gelen "Weleome to Sarajevo 1
Saraybosna'ya Hoş Geldiniz"
filmleriyle uluslararası arenada
sesini duyurmuştur.
Born in 1 9 6 1 in Lancashire, . He
took an English degree at Oxford
and then trained in film in
Bristol and London, breaking
into TV via rhe cutting room at
Thames. He assisred Lindsay
Anderson on the "Free Cinema"
episode of the 1 986 British
Cinema series and then made cwo
documemaries abouc Ingmar
Bergman. He made his mark in
TV with the dramas "The
Strangers" ( 1 989), "Forgec Abouc
Me" ( 1 990), "Love Lies Bleeding"
( 1 992), the four-part serial
"Family" ( 1 994) and the first
episode of the series "Cracker".
He made his cinema fearure debut
in 1 994, attracting attencion
w i ch che griccy "Burterfly Ki ss",
the story of a pair of British
lesbians on a killing spree across
Great Brirain. He made a name
in rhe imernarional arena with
"Jude" ( 1 996) and his following
film "Weleome to Sarajevo"
( 1 997).

Filmleri
Filmography

1 988 lngmar Bergmmı:
The Magic Lantem

(documencary belgesel)
Ingmar Bergman:
The Director

(documencary belgesel)
1 994 Butterfly Kiss
Kelebek Öpüşü
1 996 jude
1 997 Weleome to Sarajevo
Saraybosna'ya Hoş Geldiniz
1 998 Old New Borrowed Blue
Eski Yeni Ödünç Mavi
1 Wmıt You Seni Istiyorum
1 999 With or Without You
Seninle ya da Sensiz
Wonderland

Harikalar Diyarı

TÜ RK S i N E MASI

1 999 - 2000

TURKI SH C INEMA
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Dr. NEJAT F.
ECZACIBASI

VA K F I
Katkıları için
Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI VAKFI'na
teşekkür ederiz.
W e would l i ke ro rhank
Dr. NEJAT F. ECZACIB AŞI VAKFI

for sponsoring this section.
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GÜRSEL

SINIR

1 96 1 yılında Sarıgöl'de doğdu.
lik ve orta eğitimini Sarıgöl'de
yaptıktan sonra yüksek eğitim
i,ç in lstanbul'a geldi. Istanbul
Universitesi Edebiyat
Fakültesi'ne devam ederken,
1 982 yılında sinema ve
televizyon çalışmalarına başladı.
Birçok sinema ve televizyon
filminde farklı yönetmenlerle
çalıştıktan sonra, 1 993 yılında
"Evlere Şenlik" adlı televizyon
filmiyle yönetmenliğe başladı.
SINIR ( 1 999) ilk uzun metrajlı
sinema filmidir.

BORDER
Yönetmenler Directors: Gürsel Ate; &
Yajar Güner Senaryo Screenplay: Yajar
Güner & Urya Şavata Görüntü Yön.
Cinemarography: Suha Kapkı Kurgu
Edi ring: Mevliit Koçak Müzik Music: Metin
Karataı Oyuncular Cast: liknur Bozkurt,
Gani Rüzgar Şavata, Eylül Deniz, Ali Şakar,
Yajar Giiner, Omit Yesin, Mehmet Emin Eren,
Nurettin Özer Yapımcı Producer: Gani
Rüzgar Şavata Yapım Production Co: Ey
Prodiiksiyon, Atatürk Cad. No: 60, Antalya,
TURKEY; Phone: 90 242 244 03 05; Fax:
90 242 244 03 36 Dünya Hakları Export
Agent: E Medya, Atatürk Cad. No: 60,
Antalya, TURKEY; Phone: 90 242 244 03
05; Fax: 90 242 244 03 36

1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 104'

• 1 998'de Kuzey I rak'taki

Halepçe katliamında mağdu r olan
insanlara yardım amacıyla Dicle
Üniversitesi'nde okuyan bir grup
öğrenci Diyarbakır halkından
yardım toplar ve l rak'a yol alırlar.
Elebaşlarından biri Suriye-Irak
sınırında yaşayan Kejan
Aşireti'nden Battal Ağanın kızıdır.
Battal Ağa, kızı Helin'in geri
getirilmesi için yeğeni, iki çocuk
babası Barzan'ı görevlendirir.
lrak'a giden öğrenciler ve
Barzan'ın yanısıra, Suriye tarafında
Ceylanpınar'da yaşayan, yine
Kejan Aşireti'nden Poyraz da aynı
serüveni paylaşır. Kuzey Irak'ta
bilinmeyen bir savaşın içinde
bulurlar kendilerini. Türkiye'ye
geçişleri mümkün olmadığından
Poyraz'ın yardımıyla Suriye'ye
geçerler. Bu geçiş sırasında birkaç
arkadaşlarını kaybederler.
Suriye'de ummadıkları bir
macerayla karşılaşırlar. Türk
casus sanılarak işkenceye tabi
tutulurlar ve tutuklanırlar. Üç yıl
sonra, bir bayram arefesi serbest
bırakılan Barzan ve Helin sınırda
umulmadık bir şekilde aileleriyle
karşılaşırlar. Barzan ve Helin'in
öldüğünü sanan aşiret, töreler
gereği Barzan'ın eşi Keje'yi Battal
Ağa ile evlendirmiştir. Çileden
çıkan Barzan'ın tek amacı Helin'i
geri götürmek ve Battal Ağa'yı
öldürmektir. Suriye'den
Türkiye'ye geçiş yine Irak
üzerinden gerçekleşir, ancak bu
sırada Poyraz dahil bütün
arkadaşları sınır boyunda
öldürülür. Helin de yara almış
ama Barzan'ın omuzunda

Türkiye'ye geçmeyi başarmıştır.
Barzan, Türkiye'de daha acı bir
gerçekle karşılaşır: terör başını
almış gitmiş, köyler boşaltılmış,
koruculuk sistemi başlamıştır.
Nihayet kendi köyüne varan
Barzan, bu sefer de kızkardeşinin
köyü terk etmeyen eniştesi Hamo
tarafından öldürüldüğünü
öğrenir . . .

Born in Sarıgöl in 1 96 L After
complering his elememary
education there, he wenr to
Isranbul for his advanced
studies. In 1 982, while studying
at che Istanbul University
Lirerature Department, he began
.....,�-,,E -"aa���"'--'J working in relevision and film_
In 1 993, afrer having worked
wirh several differenr relevision
and film directors, he began
direecing wirh the relevision
film "Evlere Şenlik". BORDER
Barzan and Helin were presumed
( 1 999) is his firsr feature film_
dead, Batral Ağa has married

Barzan's wife, Keje, as dicrated by
rheir eribal cuscoms under such
circumsrances. Because of all he's
suffered, Barzan's only remaining
desires are to rerurn Helin and kill
Batral Ağa. In order to ger from
Syria ro Turkey they again fınd
themselves in Iraq, and this rime

survivors of the 1 998 Norchern

the rest of rheir friends, including
Poyraz, are killed. Helin is also
injured, buc Barzan carries her

Iraq Halepçe massacres, a group of
srudencs from Dicle University

Barzan rerurns co more tragic

• I n an efforc co help the suffering

collect aid in Diyarbakır and take it
to Iraq. Helin is one of this group' s

accross ro Turkey on his shoulders.
evencs in Turkey: deaths due co
rerrorism, abandoned villages, and

leaders. Her father, Batral Ağa, is

military order. Barzan arrives in his

the chieftan of the Kejan tribe

home village and hears the news

located near the Syria-Iraq borders

that his brother-in-law Hamo, who

of Turkey. Batral emrusts Barzan,
his nephew and a father of two,

wouldn't abandan his village, has

with the task of seeing Helin safely
back home. Anorher member of che
Kejan rribe living in Ceylanpinar
on the Syrian s ide of the border,
Poyraz, parcakes in Barzan and che
srudents' srruggles. They all fınd
rhemselves in the midsr of a war in
Norrhern Iraq that they did not
know was going on. Because it was
impossible co pass into Turkey,
Poyraz helps them cross che border
ima Syria. During this dangerous
passage several of their friends are
losr. In Syria they encouncer more
strife. The rravelers are assumed co
be Turkish spies and are caprured
and torrured. Three years later,
during a holiday, Barzan and Helin
are released and unexpectedly
encouncer some of their family at
che border. They learn that because

killed Barzan's sister . . .
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NURI B ILGE CEYLAN

MAYIS Sl KlNTlSI
CLOUDS O F M A

1 959 yılında Istanbul'da do�du.
Bo�aziçi Üniversitesi Elektrik
Müherıdisli�i Bölümü'nden
mezun olduktan sonra MSÜ'de
iki yıl sinema e�itimi gördü.
1 995'te çekti�i ilk kısa metrajlı
filmi "Koza" 48. Cannes Film
Festivali'nde gösterildi. ilk uzun
metraj lı filmi "Kasaba" ( 1 997)
pek çok ödül aldı. MAYIS
SlKlNTlSI yönetti�i ikinci
konulu uzun metrajlı fılmdir.

Y

Yönetmen Direcror: Nuri Bilge Ceylan
Senaryo Screenplay: Nuri Bilge Ceylan
Görüntü Yön. Cinemarography: Nuri
Bilge Ceylan Kurgu Editing: Ayhan Ergiirsel
Müzik Music:J.S. Bach, Haetıdel, Schubert
Oyuncular Cast: M. Emin Ceylan, Muzaffer

Özdemir, Fatma Ceylan, Muhammed
Ztmbaof,fu, M. Emin Toprak, Sadtk lnce.ru
Yapımcı Producer: Sadtk lnce.ru Yapı m
Production Co: NBC Film, Ba;kurt Sok.,
Orgiip Pa/as Apt., 4314, Cihangir, Istanbul,
TURKEY; Phone: 90 212 249 69 62; Fax:

Born in Istanbul in 1 959. He
scudied filmmaking for cwo
years at Mimar Sinan Universiry,
afcer having graduaced from che
Department of Elecrrical
Engineering ar Boğazaçi
University. His firsr shorc film
"Koza 1 Cocoon" ( l 995), was
screened ar che 48rh Cannes
Film Festival. He alsa has
received many awards for his
fearure debur "Kasaba 1 The
Town" ( 1 997). CLOUDS OF
MAY ( 1 999) is che second
feacure film he direcred.

90 212 293 1 O 08 Dünya Hakları Export
Age nt: Keriman Ulusoy, 4, me d11 Verthois,
75003 Paris, PRANCE; Phone: 33 1 48 87
36 26; Fax: 33 1 48 87 35 87

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 130'

• Anadolu'nun bu küçük

kasabasında bu Mayıs, sanki eski
yıllara göre daha sıcak, daha
sıkıntılı. Herkes küçük dertleriyle,
sürpriziere kapalı hayatlarıyla yine
de huzurlu görünüyor. Ancak bu
huzur, çocukluğunu geçirdiği bu
kasabada bir film çekmeyi kafasına
koymuş olan Muzaffer'in gelişiyle
biraz zedelenir . . . Muzaffer'in
babası Emin, üzerinde hak iddia
ettiği bir arazi parçasını
yetkililerden alabilmek için strateji
geliştirmektedir. 22 yaşındaki
Saffet, arkadaşlarının aksine,
üniversite giriş sınavlarında ikinci
kez başarısız olmuş ve lstanbul'a
gidebilme şansını iyice
kaybetmiştir. Ancak Muzaffer ona
filmde bir rol önerince Saffet'in
keyfi yerine gelir. Muzaffer
akrabalarının sorunlarına karşı
duyarsız ve umarsızdır. Onun tek
derdi filmini gerçekleştirmektir.
Nihayet Muzaffer'in ekibi de
gözükür ve çekime başlamak
isterler. Işte asıl sorunlar o zaman
başlar . . .
MAYIS SlKlNTlSI yönetmen Nuri
Bilge Ceylan'ın ikinci uzun
metrajlı filmi. Yönetmenin
büyüdüğü Çanakkale'nin Yenice
kazasında çekilen film, 1 999
Antalya Film Festivali'nde En Iyi
Yönetmen, En Iyi Ikinci Film, En
Iyi Laboratuar dallarında Altın
Portakal ödülünü kazandı. Festival
jürisi ayrıca filmdeki bütün
amatör oyunculara bir özel ödül
verdi. Film aynı başarıyı SIYAD
(Sinema Yazariari Derneği)
tarafından 1 999'un En Iyi Filmi ve

En Iyi Yönetmen ödüllerini alarak
sürdürdü ve Berlin Film
Festivali'nin yarışmalı bölümünde
Türkiye'yi temsil etti.

Ye nice sector of the Çanakkale
province, where the director grew
up, this feature has been awarded
the Golden Orange at the Antalya
Film Festival for Best Director,

• Life in this smail Anarolian

Best Second Film, and Best Film

town just seems to be horter and

Processing. The festival jury even

more suffocaring this May rhan ir

created a special prize rhat was

was in previous years. Neverrheless,

given to all of the amateur actors

the townspeople, even with their

who perform in the film. The film
conrinued ro be recognized for its

li etle worries and monotonous
lives, srill look at rheir lives with a
sense of peaceful sarisfaction.

achievemenrs through the 1 999

However this peaceful satisfaction

Director from SİYAD (Turkish

does not comfon everyone.
Muzaffer is determined to make a

Film Critics Association) and by
represenring Turkey at the official

movie here, in the town where he

seetion of the Berlin Film Festival.

grew up, but the town's
complacency threatens his
progress . . . Muzaffer' s father, Emin,
is busy trying to work out a
strategy to ger the authorities ro
give him a piece of !and he has
claimed. Unlike his friends, 22year-old Saffet has serewed up his
second attempt at rhe university
exam. His chances of gening to
Istanbul have now dropped
considerably. Saffer perks up,
however, when Muzaffer offers him
a role in his film. Muzaffer shows
very li etle understanding or
sensitivity for his relatives'
problems. As far as he is concerned,
all that matters is making his film.
The day arrives when Muzaffer and
his crew appear, wanring to start
shooting. And that's when the
trouble starts . . .
CLOUDS OF MAY is the second
full-length feature film by director
Nuri Bilge Ceylan. Filmed in che

prizes for Best Film and Best
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Z E KI DEMIRKUBUZ

ÜÇÜNCÜ SAYFA

1 964'de Isparta'da dogdu.
Istanbul Üniversitesi'nin
Iletişim Bölümü'nden mezun
oldu. 1 986'da Zeki Ökten'in
asistanı olarak sinemaya girdi
ve 1 994'te ilk konulu uzun
metrajlı filmi olan "C Blok"u
çekene kadar yönetmen
yardımcılıgı yaptı. Ikinci uzun
metrajlı filmi "Masumiyet"i
1 997 yılında gerçekleştirdi.
Bunu ÜÇÜNCÜ SAYFA
( 1 999) izledi.

THE THIRD PAGE
Yönetmen Director: Zeki Demirkubuz
Senaryo Screenplay: Zeki Demirkubuz
Görüntü Yön. Cinemarography: Ali
Utku Kurgu Editing: Nevzat Di;iaftk
Oyuncular Cast: Ruhi Sarı, Baıak

Kokliikaya, Cengiz Sezici, Serdar Orfin, Emrah
Elfiboğa, Naci Ta;difven Yapımcı Producer:
Zeki Demirkubuz Yapı m Production Co:
Mavi Filmeilik Ltd., Bolahenk Sok. , 1 913,
Giimii;suyu, Istanbul, TURKEY; Phone: 90
2 1 2 252 83 20; Fax: 90 2 1 2 292 71 70
Dünya Hakları Export Agent: Mavi
Filmeilik Ltd., Bolahenk Sok., 1 913,
Giimiifsuyu, Istanbul, TURKEY; Phone: 90
2 1 2 252 83 20; Fax: 90 2 1 2 292 71 70

1 999 1 35 mm. 1

Born in Isparta in 1 964. He has
graduated from the Department
of Communications at Istanbul
University. He began his film
career as an assistant to director
Zeki Ökten in 1 986 and worked
as assistant director until
making "Block C", his firsr
feature film, in 1 994. He
followed it with "Masumiyet 1
Innocence" ( 1 997). THE
THIRD PAGE ( 1 999) is his
third feature film.

Renkli Color 1 92'

• Istanbul'da yıkık dökük eski bir
binada, göz alıcı olmaktan çok
uzak bir yaşam sürdüren lsa, kıt
kanaat geçinebilmek için TV
dizilerinde figüranlık yapmaktadır.
Bir gangster onu SO dolar
çalınakla suçlayıp parayı 24 saat
içinde getirmesi buyrugunu
verince, durum gerçekten de
lsa'yı aşar. Kuruşu olmadıgı için
başlangıçta, alacaklısının
hempalarının misillemeleriyle
yüzyüze gelmektense kendini
vurmaya kararlıdır. Ama biraz
daha düşündükten sonra bunun
yerine, ille de kirasını isteyen
evsahibini vurmaya karar verir.
Işlerin yoluna girmeye başladıgını
düşünen lsa, cinayet
suçlamasından kurtulur; onu taciz
eden kocası ve çocuklarıyla
oturan komşusu Meryem'le dost
olur. Gangsterin adamları SO
doları almaya gelince, Meryem
onlara kendi biriktirdigi paradan
ödeme yapar ve böylece lsa'yı
dayaktan kurtarır. Ne yazık ki
genç adamın bu gizemli, yırtıcı
kadınla karşılaşması onun kaderini
etkileyecektir . . .

Zeki Demirkubuz'un yazıp
yönettigi, yapımcılıgını da
üstlendigi ÜÇÜNCÜ SAYFA,
kaybetmeye mahkum birinin
dramatik portresi. Aynı zamanda
bir gerilim filmi, film üzerine film,
bir medya eleştirisi; ama
hepsinden öte, lsa'nın yavaş yavaş
cehenneme inişinin bir keşfi.
"Toplumsal düzenin nasıl işledigini
anlamak, bir kişinin davranışının
nedenlerini nereye kadar

açıklayabi !ir? Toplumsal
çözümlemeler, hukuk ve adalet
kavramları, medya ya da çok daha
basitçe, hayat deneyiminin kendisi
kanalıyla toplumu gerçekten
aniayabilir miyiz? Bunda
kaderimizin, olayların dogal
evriminin, kişisel düşünüşüroüzün
rolü nedir . . . ve bunlar toplumda
oynadıgımız iyi, kötü, zayıf ve
güçlü gibi çeşitli rollere ilişkin
anlayışımızı nasıl etkiler? Bu
öyküyü yazarken elbette kendi
yaşam deneyimim, duygularım
bana esin kaynagı oldu ve bunu da
görsel olarak filmde iletıneye
çalıştım. Hala gencim ve itiraf
etmeliyim ki, yukarıdaki sorulara
ilişkin olarak, bütün çabalarım
yaşamın i nsafsızlığının
yogunlaştırılmış bir kopyasıyla
sonuçlandı." - Zeki Demirkubuz

pick up rhe 5 0 dollars, she pays our
the money from her own savings
and so saves İsa from a bearing.
Unforcunarely rhe young man' s
encounrer wirh this enigmaric,
fiendish woman will prove ro be
fatal . . .
Wrirren, produced, and direcred by
Zeki Demirkubuz, THE THIRD
PAGE is rhe dramaric porrrayal of
a loser. A rhriller, a film abour a
film, a cririque of rhe media, ir is
above all an explorarion of İsa' s
slow descem inro hel!. "How far
can an undersranding of rhe way
the social order operares explain the
reasons for someone's behavior?
Can we really understand sociery
through sociological analysis,
conceprs of law and jusrice, rhe
media or even simply through rhe
experience of life irself? Where

• Leading a far from glamorous

does our desriny, rhe narural

life in a dilapidated old building in

evalurian of evenrs, our personal

Istanbul, İsa works as an extra in

thinking come inro play . . . and how

TV series to scrape a living. But

does rhar affecr our understand ing

when a gangsrer accuses him of

of the various roles - good, bad,
weak and srrong, rhar we play in

srealing 5 0 dollars and orders him
ro rerurn the money wirbin 24

sociery) I was cerrainly inspired by

hours, İsa really srarrs to lose his

my experience of life, and my

grasp. As he has no money, ar firsr

feelings, when wriring this story,

he is derermined ro shoor himself

and rried to convey this visually in

rather rhan face reprisals from his

rhe film. I am srill young and musr
confess rhar, in rerms of rhe

creditor's henchmen. Bur afrer
furrher considerarion, he decides ro

quesrions above, all my efforrs have

shoor his renc-seeking lancilord

resul red in a candensed carbon

insread. Thinking rhings are raking

copy of rhe harshness of life." Zeki Demirkubuz

a rurn for rhe berrer, İsa avoids the
murder charges and befriends his
neighbor Meryem who lives wirh
her abusive husband and kids.
When rhe gangsrer's men come to

Filmleri
Filmography

1 994 C Blok B lock C
1 997 Masumiyet ltmoce1ıce
1 999 Üçüncü Sayfa
The Third Page
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CANAN G EREDE

PARÇALAN MA

1 948 yılında New York,
ABD'de doğdu. Belgesel
sinemacılığa başlamadan önce,
Caracas, Venezuela'da tiyatro
doğaçlaması çalıştı, ardından da
New Yerk'taki Amerikan
Sahne Sanatları Akademisi'nde
eğitim gördü. Profesyonel
oyunculuğa ilk kez 1 977 yılında
bir Türk TV dizisinin başrol
oyuncusu olarak başladı. 1 9781 982 arasında, Atıf Yılmaz ve
Yılmaz Güney'e asistanlık yaptı.
1 983'te Alman filmi "Germany
under Thorns"un senaryosunu
yazdı ve Thomas Harlan'ın filmi
"Wundkanal"ın yapımcılarından
biri oldu. Yönetmenliği ilk kez
video için 1 987'de, "The Other
Side" ile denedi. Daha sonra,
aralarında John Kelly üzerine
bir performans videosu olan
"Pass the Bludwurst Please"in
( 1 987), sürgündeki ressam
Abidin Dino'nun portresi,
"Abidin, Sen Mutluluğun
Resmini Yapabilir misin?"in
( 1 988) ve Pakistan'daki
kadınlar üzerine "Women
Behind the Veil / Peçenin
Ardındaki Kadınlar"in ( 1 993)
bulunduğu birkaç belgesel
yönetti. 1 99 1 yılında ilk uzun
metrajlı kurmaca filmi olan ve
Cannes'da Uluslararası
Eleştirmenler Haftası'nda
gösterilen "Robert'in Filmi"ni
yaptı. Bunu 1 995 yılında
yönettiği "Aşk Ölümden
Soğuktur" izledi.
PARÇALANMA ( 1 999)
yönettiği üçüncü fılmdir.

THE SPLIT

Yönetmen Director: Canafl Gerede
Senaryo Screenplay: Canatı Geretle
Görüntü Yön. Cinematography: Peter
Steuger Kurgu Ediring: Suzanne Koch
Oyuncular Cast: Bennu Gerede, Mahir
Giin;iray, Ballazar Kormakur, T11ncer
Neroıioğ/11, Cezmi BaJkın, Bedri Bayk<un
Yapımcılar Producers: Sadtk Deveci, Zafer
Çelik, Fridrik Thor Fridriksson, Eliane
Sttilterheim & Heıty Naaijkens Retel Helmrich
Yapı m Produccion Co.: Alfa Film, Isıik/al
Cad. Halep lıham No: 140150, 80080 Beyoğlu,
Istanbul, TURKEY; Phone: 90 212 243 63 40;
Fax: 90 212 245 3 1 08; 1alandic Film
Corporation, ICELAND; A rtcam International &
TNS Prod11ctions, FRANCE; Scarabee
FilmPırxl11cties, THE NETHERLANDS
Dünya Hakları Export Agem: Alfa Film,
Isıik/al Cad. Halep lıham No: 140150, 80080
Beyoğlu, lsranb11l, TURKEY; Phone: 90 212
243 63 40; Fax: 90 212 245 3 I 08

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 103'

• Iziandalı genç kadın Sol Jensen

ile Türkiye'nin kırsal kesiminden
gelme Halil Ateş, Izianda'nın
Reykjavik şehrinde karşılaşırlar.
Birbirlerine sırılsıklam aşık olurlar
ve çok geçmeden iki kız çocukları
dünyaya gelir. On yıl sonra, Ateş
ailesi Reykjavik'te yaşamaktadır.
Halil bir iş adamıdır, Sol ise bir
güzellik salonu işletmektedir.
Kızları Katelik okuluna gitmekte,
Müslüman Halil bu durumdan
üzüntü duymaktadır. Halil, Sol'un
Fridrick'le ilişkisi olduğundan
şüphelenince, çıkan şiddetli
kavganın ardından, Sol boşanma
davası açar. Çocukların velayetini
Sol alır. Ümitsizlik içindeki Halil,
kızları ona dönerse kendi hayatını
ve kızlarının hayatını Allah'a
adayacağına yemin eder. Bir süre
sonra geçinmekte zorlanan Sol,
Halil' e, kızları alıp yazı geçirmeleri
için Türkiye'ye götürmesini
önerir. Bir dizi olay sonucunda,
Halil Istanbul'da kalıp ettiği
yemine uyarak kızlarını Islam
geleneklerine göre yetiştirmeye
karar verir. Leyla ve Ayşe
annelerini özlerler, ama Halil'in ve
ailesinin sevgisi sayesinde, yeni
yaşamiarına uyum sağlarlar. Halil,
radikal lslamcılarla bağlantıları
sayesinde yeniden iş adamı olur.
Sol ve Fridrick kızları bulmak için
Türkiye'ye giderler, hatta kızları
kaçırma girişiminde bulunurlar,
ama başarısız olurlar. Mahkemeye
çıkarılır, suçlu bulunur ve hemen
sınırdışı edilirler; ayrıca üç yıl
boyunca Türkiye'ye girmeleri de
yasaklanmıştır. Izianda'ya
döndüklerinde Sol, Fridrick ve

Sol'un kızkardeşi Mara "Kızları
Eve Geri Getirin" adında bir vakıf
kurarlar ve halktan büyük destek
görürler. Üç yıl geçince, Sol ve
Fridrick lstanbul'a geri
dönerler . . .

new life. Halil reestablishes himself
as a businessman through
connections to İslamic
fundemantalisrs. Sol and Fridrick
go to Turkey to search for her
daughters, and make an arrempt ro
kidnap the girls, but fail. They are

Gerçek bir öyküden esinlenen
PARÇALANMA, çatışan kültürler
üzerine etkileyici bir dram, bir
aşk ve intikam öyküsü.

enrry to Turkey for three years.
Back in Iceland, Sol, Fridrick, and

• Sol Jensen, a young Icelandie

foundation, "Bring The Girls Back

tried, convicted, are deporred
immediarely, and are forbidden

Sol's sister Mara set up a
woman, and Halil Ateş, originaly

Home", and are generously

from the countryside in Turkey,

supporred by the population. The

meet in Reykjavik, Iceland. They

three years have passed; Sol and

fal! passionately in love and soon

Fridrick return to IstanbuL . .

have rwo dauglıters, Leyla and
Ayşe. Ten years later, the Ateş

l nspired by a true srory, THE

family lives in Reykjavik. Halil is a

SPLIT is a moving drama of

businessman, white Sol runs a

clashing cu! tu res, a story of love

beauty parlor. Their daugbters

and revenge.

arrend a Carholic school despite
Halil's Muslim background and
much to his grief. When Halil
suspecrs Sol to have an affair wirh
Fridrick, a violent confronration
leads Sol to fıle for divorce. Sol gets
cusrody of rheir children. In his
despair, Halil vows to devore his
and his daughters' lives ro Allalı if
they are rerurned to him. Some
time later, Sol, who has trouble
making ends meet, proposes that
Halil take rheir daugbters ro
Turkey for the summer. A series of
events leads Halil to decide to sray
in İ stanbul and to educare his
daugbters in the Islamic rradition,
according ro his vow ro Allah.
Though Leyla and Ayşe miss their
mor her, che love of Halil and his
family helps rhem adapt ro rheir

Born in 1 948 in New York,
USA. She srudied rhearrical
improvisation in Caracas,
Venezuela, then at the American
Academy of Dramaric Arrs in
New York, before turning ro
documentary filmmaking. She
made her professional acring
debut in 1 977 as the lead in a
Turkish TV series. From 1 9781 982, she worked wirh Atıf
Yılmaz and Yılmaz Güney as
assistant. In 1 983, she wrote rhe
screenplay for the German film,
"Germany under Thorns", and
co-prod uced Thomas Harlan 's
"Wundkanal". Her direcrorial
debur was a shorr made in video,
"The Orher Side", made in
1 987. She the n directed a
number of documentaries,
including "Pass rhe Bludwursr
Please" ( l 987), a performance
video about John Kelly,
"Abidine, Can You Paint
Happiness" ( 1 988), porrrair of
the arrist in exile Abidine, and
"Women Behind rhe Veil"
( 1 993), about women in
Pakistan. In 1 99 1 , she made her
firsr fıcrion feature, "Robert's
Movie", which was shown in rhe
International Critics' Week at
Cannes. She followed it w ith
"Aşk Ö lümden Soğuktur 1 Be
Love Colder Than Death" in
1 995. THE SPLIT is rhe third
feature film she directed.
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SALKI M HAN l M ' l N TAN ELERi

MISS SALKIM'S DIAMONDS
Yönetmen Director: Tomriı Girirlio§lu
Senaryo Screenplay: Etyen Mahftipyan &
Taner Baran, baıed on the novel by Dr. Yrlmaz
Karakoyun/u Görüntü Yön.
Cinematography: Yavuz Türkeri & Ercan
Yrlmaz Kurgu Editing: Mevliit Koçak
Müzik Music: Tamer Çrray Oyuncular
Cast: Zuhal 0/cay, Hülya Av1ar, U§ur Po/at,
Zafer Algoz, Kamuran Uıluer, Derya Alabora,
Güven Kıraç, Murat Daltaban, urıeli /diz
Yapımcı Producer: Şükrü Av1ar Yapım
Production Co: Av1ar Film, Ömer Avni
Mah. Imam Kerim Çrkmazr, No: 2, Gümüpuyu
80090 Takim, lıtanbul, TURKEY; Phone: 90
212 252 l l 33; Fax: 90 212 249 69 32
Dünya Hakları Export Agent: Av1ar
Film, Ömer Avni Mah. İmam Kerim Çrkmazr,
No: 2, Giimüpuyu 80090 Takim, luanbul,
TURKEY; Photıe: 90 212 252 l l 33; Fax:

90 2 1 2 249 69 32
1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 137'

• Nimet ile Durmuş Niğde'den

lstanbul'a göç ederler ve
Durmuş'un memleketten arkadaşı
Bekir'in yanınına sığınırlar. Halit
Bey'in hanının odabaşılığını yapan
Bekir, Durmuş'a handa iş bulur.
Ancak harnallık yaparak hayatını
kurmak Durmuş'un hırsiarına
uygun değildir. O Halit Bey'in
sahip olduğu herşeye göz
dikmiştir. Konağa, handaki
dükkaniara ve hatta metresi
Nefıse'ye . . . O günlerde çıkarılan
Varlık Vergisi nedeniyle, Halit Bey
bakımevinde tedavi gören sevgili
karısı Nora'ya öngörülen vergiyi
ödeyebilmek için mallarını elinden
çıkarmaya başlar. Vergisini
ödeyemeyen kayınbiraderi Levon
ise Aşkale'ye sürgüne gönderilir.
Varlık Vergisi fılmin tüm
kahramanlarının kaderini
etkilerneye başlamıştır . . .

• Nimet and Durmuş migrate

from Niğde co Istanbul where they
take refuge with Bekir, Durmuş's
old friend from Niğde. Due ro his
posicion

as

superintendent at a big

commercial building, Bekir is even
able to fınd work for Durmuş.
However, barely making a living

TOMRIS G I RITLIOGLU
1 955 yılında dogdu. Hacettepe
Üniversitesi'nin Ingilizce Dil
Bilimi bölümünü bitirdikten
sonra TRT'nin sınavını
kazanarak Çocuk Programları
bölümünde asistan olarak
göreve başladı. 1 985 yılında
Belgesel Programlar
bölümünde yönetmen olarak
ilk dramatik belgesellerini
yönetti: "Dün Bugün",
"Tabletten Kasete", "Işte
Beyoglu". 1 998 yılında drama
bölümüne geçti ve ertesi yıl
"Kantodan Tangoya" adlı
drama filmini gerçekleştirdi.
Born in 195 5. S he graduared
from English Department of
Hacertepe University and larer
joined TRT (Turkish
B roadcasring Corporation) as an
assiseant responsible for
children's programming. In
1985 she began ber direcrorial
career ar che Documentary
Deparcment ar TRT. The re she
direcred her fırsr deamaric
documenraries: "Yesrerday
Today", "From Tabler ro
Cassene - The Srory of che
Book", and "Beyoğlu - The
Forgorren Song". In 1 988 she
was transferred ro TRT's Drama
Deparcmenr and rhe fallawing
year she realized her fırsr
deamaric film "From Canro ro
Tango".

from his job as porter at the
commercial building takes a toll on
Durmuş's ambitıons. Before long,
his greed becomes fıxated on
everything belonging to Mr. Halit,
who owns the building, i ncluding
Halit's mansion, the building's
shops, and even his misrress Nefıse.
Due to a new properry tax levied
on non-muslims living in Turkey,
Mr. Halit begins to ger ri d of his
immediare possessions in order to
be able ro pay the anticipated taxes
for his foreign bride Nora, a loving
wife who is in a clinic undergoing
medical treatment. Nora's brother
Levon , who can't afford paying the
new tax, is exiled ro Aşkale.
Eventually the fates of all the
protagonists will be influenced by
the infamous Property Tax . . .

Filmleri
Filmography

1 989 Kantodan Tangoya
From Can to to Tango

1 990 Suyun Öte Yanı
AccrosJ the Water

1 994 Yaz Yagmuru A
Passiug Summer's Ra in
1 995 80. Adım The 80th Step
1 999 Salkım Hanım'ın Taneleri
MiJS Salkım's Diamondı
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ISMAIL GÜNEŞ

G Ü LÜ N BiTTiGi YER

1 96 1 yılında Samsun'da dogdu.
lik ve orta ögrenimini burada
tamamladı. Sanata olan tutkusu
yüzünden bir müddet Tatbiki
Güzel Sanatlar Akademisi'ne
devam etti. Daha sonra
Istanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi'ne geçti. Üniversite
hayatı sırasında Natuk
Baycan'ın yanında reji
asiscanlıgına başladı. 1 976
yılında atıldıgı sinema serüveni
1 977 yılında çektigi ilk kısa
metraj filmi olan "Karanlık Bir
Dönemdi" adlı çalışmasıyla ilk
meyvesini verdi. Film, 1 982
yılında IFSAK tarafından "en iyi
film" ödülüne layık görüldü.
1 982-86 yılları arasında
gazetecilik yaptı. 1 986'da ilk
uzun metraj filmi olan "Gün
Dogmadan" ile sinemaya dönüş
yaptı.

WHERE THE ROSE WILTED
Yönetmen Director: /smail Güne;
Senaryo Screenplay: Omer Lütfi Mete &
/smail Güne; Görüntü Yön.
Cinematography: Mehmet Gün Kurgu
Ediring: Mevlüt Korak Müzik Music: Haluk
Levent Oyuncular Casc: Cüneyt Arkın,
Tolga Tibet, Yağmur K<ljifoğlu, Bülent Bilgiç,
Mümtaz Sevinç Yapımcılar Producers:
Abdurrahman Çapar, Mustafa GüneJ & İsmail
Güne; Yapı m Producrion Co.: Mavi Film
Yapım Ltd. Şti. , Sivrilaf Sok., Ortaklar Apt.,
No: 616 Mecidiyekoy, Istanbul, TURKEY;
Phone: 90 212 272 94 32; Fax: 90 2 1 2 266
66 05 Dünya Hakları Export Agent:
Yeni Güven Film, Ye;ilçam Sok. No: 1 7
Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Phone: 90 212
244 58 94; Fax: 9 0 2 1 2 251 13 40

1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 95 '

• 1 2 Eylül döneminde gözaltına
alınıp günlerce süren işkence
seanslarından sonra suçlu
olmadıgı anlaşılan ve serbest
bırakılan bir genç, trenle
kasabasına dönmektedir. Yaşadıgı
süreci bu yolculuk boyunca geri
dönüşlerle izleriz. Işkencenin en
korkunç örnekleri onun üzerinde
uygulanmıştır. Üstelik bu sadece
"muhbirlik" yapmasını saglamak
içindir. Çünkü ona işkence
uygulayanlar da, suçlu olmadıgını
bilmektedirler. Istedikleri şey,
bazı arkadaşlarına bir takım
cinayetleri isnad etmesi veya
gerçekten biliyorsa tanıklık
yapmasıdır. Bu dönüşlerle anlarız
ki, yetenekli, tutkulu, sevgi dolu
bir insan; enkaz halinde geri
dönmektedir. Işkence sadece
bedenini değil, ruhunu da
yıkmıştır. Sürekli uyumakta ve
sayıklamaktadır. Artık sürekli bu
yolun yolcusu olmuş gibidir.
Çünkü serbest kaldıktan sonra
defalarca bu trenle kasabaya
kadar gelmiş, her seferinde
nişanlısının istasyonda bekledigini
görmüş, ama inme cesaretini
gösterememiştir. Işkence
seanslarında onuruyla birlikte
erkekligini de yitirdigine
inanmaktadır. Böyle bir durumda
ailesine ve nişanlısına geri
dönmeyi içine sindirememektedir.
Ama onlardan uzak da
duramamaktadır. Defalarca
denedigi geri dönüşü acaba
başarabilecek midir? Umudunu
yitirmeyen nişanlısı elinde bir gül,
daha kaç sefer istasyonda
bekleyecektir? . . .

• I n che period following che

Sepcember 1 2th milicary coup, a
young man was taken into cusrody,
rortured for days and then freed
because ic was clear chac he was
innocent. Now he is returning by
crain ro his home cown. His
harrowing experiences are shown
through flashbacks during this
journey. Some of che worsc rorture
cechniques were inflicced on him
wich che primary intent of making
him an informer. His türturers knew
he was innocenc. They wanted him
ro implicace his friends as killers,

Born in 1 96 1 in Samsun, where
he also compleced his primary
and middle educacion. Because
of his in teresc in che fine ares, he
attended the Academy of
Applied Fine Ares for a period of
time. Later he transferred ro the
Faculty of Literature at İ stanbul
University. During his
university years, he began to
work as an assistant director for
Natuk Baycan. His career in
cinema began in 1 976 and he
made his firsc short film in
1 977, "Karanlık Bir Dönerndi 1
Ic Was A Dark Period", which
received the "Best Film" award
from İ FSAK in 1 982. Between
1 982 and 1 986, he worked as a
journalist. He returned to film
making in 1 986 with his firsc
feature length film, "Gün
Doğmadan 1 Before The Sun
Ri ses".

or else ro inform on those who had
commicced such eri m es, if by some
chance he really knew anyching
abouc chem. The flashbacks also
reveal chac chis wreck of a human
being on his way home was once a
calenced young man full of pass ion
and love. Torture had ruined him
body and soul. Conscantly lechargic
and delirious, i c is as if he had
become a permanenc craveler. Afcer
che release he had cried ro go home
by crain many times, buc when he
saw chac his fıance was waicing for
him ac che scacion he could not fınd
che courage co gee off che crain. He
believed chac rorture had stolen
boch his honor and his manhood,
and chac made ir impossible for
him ro bear che idea of returning co
his family and fıance. Yec, stili, he
could noc scay away from chem.
Mcer crying ro return so many
times, will he be able ro succeed?
How many times will his fıance,
who has never losc hope, have ro
waic in che sracion wich a flower in
her hand? . . .

Filmleri

Filmography

1 977 Karanlık Bir Dönerndi
lt Was A Dark Period
(kısa shorc film)
1 986 Gün Do�madan
Before the Sım Rises
1 987 Biz Do�arken Gülmüşüz
\Ve Laughed as we W'ere
Bom
1 988 Ateş Böce�i Firefly
1 990 Küçük ve Sonsuz Yürek
Smail atıd 11ı[i1lite Hearl
1 9 9 1 Çizme Boots
1 993 Beşinci Boyut
Fifth Dimemion
1 999 Gülün Bitti�i Yer
Where the Rose Wilted
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ORHAN OGUZ

KARA KENTiN ÇOCU KLARI

1 948'de Kırklareli'nde dogdu.
1 964 yılında, henüz 1 6
yaşındayken kamera asistanı
olarak sinemaya adım attı.
Fotograf, kameraman, görüntü
yönetmenligi derken 1 987
yılında yönetmen olarak
uluslararası platformda yarışıp,
birçok ödülle ülkesine döndügü
ilk filmi "Herşeye Ragmen"i
çekti.

LOSERS OF THE DARK CITY
Yönetmen Director: Orhan Oguz
Senaryo Screenplay: Orhan Oguz
Görüntü Yön. Cinematography: Orhan
Oguz Kurgu Edi ring: Sedat Karadeniz
Müzik Music: Mutlu Po/at Oyuncular
Cast: Nilii/er Apkalm, Peker Aflkalm, Toprak
Sergen, Mehmet Esen, Ugur Çavuıoglu, Alp
Yurdakul, Ogiin Sanlısoy Yapımcı
Producer: Orhan Oguz Yapı m Production
Co.: Orhan Oguz Film Production, lstiklal
Cad. , Sadri Alıpk S ok., o: 25 Kat: 6,
Beyoglu, Istanbul, TURKEY; Phone: 90 2 7 2
292 1 6 3 8 ; Fax: 9 0 212 292 1 6 39 Dünya
Hakları Export Agent: Orhan Oguz Film
Production, lstiklal Cad. , Sadri Alqık Sok.,
No: 25 Kat: 6, Beyoglu, Istanbul, TURKEY;
Phone: 90 212 292 16 38; Fax: 90 212 292

Born in Kırklareli, in 1 948. Ar
jusr 16 years old, he cook his
firsr srep roward che cinema
world as a camera assiseane
Having arrained skills in
phorography and
cinemarography, he received
several awards ar inrernarional
comperirions for "Herşeye
Rağmen 1 Despire Everything"
(1 987), his direcrorial debur.

16 39

1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 1 10'

• M ine ile Kürşat tuhaf, komik

• Mine and Kürşar get married in

bir törenle evlenirler. Arka
sokakların birinde çok ucuza
kiraladıkları küçük, harabe bir eve
taşınırlar ve çoğunlukla eğlenceli,
arkadaşlarıyla çoğalttıkları,
kaygısız ama kendi dillerince
hayatı sorgulamaktan da geri
kalmadıkları eski muhabbetlerine
bu yeni evde de devam ederler.
Tabii ucuz bir barda
sürdürdükleri işlerine de. Kürşat
barın diskjokeyidir, Mine de aynı
barda "barmaid"dir. Hiç kimsenin
yakınlarındaki bir delikte yaşayıp,
olabildiğince sapkın hayatını
sürdürmeye çalışan tehlikeli bir
kaçıktan haberi yoktur. Özgür
adındaki bu genç adamın Mine'yi
kendisine hedef seçmesiyle,
kahramanlarımızın zaten çıkışsız
hayatları, tehlikeli ve belirsiz bir
yöne doğru hızla akmaya başlar . . .

a bizarre but amusing ceremony.
They move into a very cramped and
dilapidared aparement on the
backstreets. While living in their
new apattment, they spend the
majority of rheir time as they d id
before: in carefree socializing with
friends, and in diligently
questioning life from rheir
alrernarive perspective. In keeping
w ith the erhos of their lifestyle,
they take jobs in a cheap bar.
Kürşat is the bar' s DJ , and Mine is
a barmaid. They had no idea that a
dangerous lunatic, careying on as
abnormal a life as possible, was
living in their vicinity. This
disturbed young man, Özgür,
chooses Mine as the targer for his
deranged plans, and soon rheir
lives, from which they couldn't
escape

as

it was, quickly begin ro

turn down a frightening path . . .

Sıradışı bazı insanların sıradanmış
gibi görünen hayatları, yanımızdan
geçip giden sapkınlıkların
ürkütücü soluğu, dipsiz bir kuyu
olan Istanbul şehrinin yabancısı
olduğumuz çehreleri . . . Bu film
aslında, tüm geleceksiz
görünümlerine rağmen genç
oluşlarının verdiği boşvermişlikle
günlerini geçiren 30'1u yaşlarında
bir grup arkadaşın, hayatın
gerçekleriyle yüz yüze kaldıkları
ve tüm dünyalarını alt üst edip
başkalaştıran karanlık süreci
anlatır.

Somerimes the lives of
unconvencional people can appear
ro be normal, and in the roodess
pir of Istanbul, the terrifying
breatlı of abnormality brushes by
us in the faces of the city's
strangers . . . The film tel! s of how a
group of 30-year-old friends,
having dedicated their yourh ro a
devil-may-care lifesryle, are caught
face ro face with life's realiries and
the clark spectre of their world
turned upside-down, in spite of
their apparrendy consequent-free
way of life.

Filmleri

Fi l m ograph y

1 987 Her�eye Ratmen
Despite Everythitıg
1 989 Üçüncü Göz The Third Eye
1 99 1 Iki Ba�lı Dev
The Two-Headed Gimıt
1 993 Dönersen lslık Çal
Whistle !/ You Come Back
1 994 Manisa Tarzanı
Tarzall ofMa1lisa
1 995 Şövalye, Pamuk
Prenses ve Hain
The Knight, Snow
\flhite and the Traitor
1 998 Karanlıkta Biri Var
There ls Somebody in
the Dark1less (TV)
Kimsecikler ohodies (TV)
1 999 Kara Kentin Çocukları
Losers ofthe Dark City
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BORA T EKAY

FASU LYE

1 974 yılında Bursa'da do�du.
Birçok oyunda başrol alarak
tiyatro kariyerine başladı�ı
Robert Kolej'den 1 992'de
mezun oldu. New Yerk'ta Bard
College'da sinema ve tiyatro
üzerine e�itimini devam ettirdi.
Sinema alanındaki
başarılarından ötürü "Towbin
Award"a layık görüldü.
Amerika'da kaldı�ı süre içinde
sekiz kısa metrajlı film çekti,
ayrıca çok sayıda tiyatro
oyununda önemli roller aldı ve
iki oyun yönetti. Türkiye'ye
döndükten sonra NTV
televizyonunda çalışmaya
başladı ve 1 999 yılında Haluk
Özenç, Kaan Kural ve Özgür
Ercan'la birlikte Konsey Film'i
kurdu. Bu ekibin yarattı�ı
FASUL YE (2000), yönetti�i ilk
uzun metrajlı filmdir.

B EANS

Yönetmen Director: Bora Tekay
Senaryo Screenplay: Haluk Özenç Kurgu
Edi ring: Bora Tekay Müzik Music: Erdent
Helvacıoglu Oyuncular Cas c : Bülent
Kayabaj, Haluk Bilginer, Taner Bar/as, Burak
Sergen, Haluk Özenf, Selim Erdogan, Elvin
Bqikrioglu, Görkan Uygun Yapımcı
Producer: Kaan Kurat Vap ı m Produccion
Co: Konsey Film, ilk Belediye Cad. No: 1 014,
Beyoglu, istanbul, TURKEY; Phone:: 90 2 1 2
292 07 40; Fax: 9 0 2 1 2 292 0 7 55 Dünya
Hakları Exporc Agenc: Komey Film, ilk
Belediye Cad. No: 1 014, Beyoglu, Istanbul,
TURKEY; Phone:: 90 2 1 2 292 07 40; Fax:
90 2 1 2 292 07 55

2000 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 I 02'

• Köydeki emekiiierin vergi iade
zarfların ı şehre götürme görevi
Genç' e verilmiştir. Saf ve iyi
niyetli Genç vasıta ararken
kendisini, bir işin hemen
sonrasında ücretini almak üzere
buluşma noktasına giden ünlü bir
kiralık katilin arabasında bulur.
Katil'i bu son iş için görevlendiren
Işadamı'nın ödemesini taşıyan
Kurye buluşmaya gelmez ve Genç
kendisini Katil ve Işadamı arasında
çıkan büyük bir anlaşmazlığın
içinde bulur. Kendisini ait
olmadığı bu denklemden
kurtarmasına karşın, kaçışı Genç'i
daha da şüpheli bir konuma
sokar. Genç, bir anda herkesin
aradığı adam olmuş, kovalamaca
başlamıştır. Bu arada babasının
dağ evine tatile giden genç ve
güzel televizyon muhabiri Kız da
rastlantı sonucu olaylara karışır.
Sonuçta Işadamı, Katil, Kurye,
muhabir Kız, köylü Genç ve
muhabir Kız'ın hiçbirşeyden
haberi olmayan Baba'sı ile
Kızkardeş\ Baba'nın dağ evinde
biraraya gelirler. Çok geçmeden
dağ evinin sakin ortamının yerini
gergin yüzleşmeler, komik yanlış
anlamalar ve kovalamacalar alır . . .

• This lighr-hearred, buc incricare

comedy cemers on rhe fare of a yourh
who has been sene by the el ders of
his viiiage co rake the cownspeople's
tax refund form s co the governmem
offices in the ciry. While on his way,
the imensely naive youth birehes a
ride from a man he soon learns is a
hitman. Worse sri ll, the courier who
was ro pay rhe killer for his recem
"job" doesn't show up. The hitman,
with the hapless yourh in cow,
rushes in a cage co the home of the
businessman who had hired him for
the job. Rather rhan solving the
problem of paymem, the
miscomrnunicarion escalares co such
an exrem rhar the hirman and rhe
youth part ways as they flee from the
businessman's thuggish bodyguards.
After his escape, our youth fınds
himself ironically even further
emangled in this imrigue. In fact, as
a result of deceptions and mishaps,
the youth becomes the person that
everyone is searching for. At this
point, a pretry young television
reporter, on her way ro vacation at
her father's moumain home, is also
drawn inco the lunacy. Evencually,
the fılm's strange cast of characters,
including the wide-eyed youch and
the reporrer, come cogerher ar her
farher's moumain home, buc neirher
her farher nor her younger sister
know anyrhing of the violem
schemes being played ouc amongsr
the guests. In spire of ir all, the
you ch and the reporter rry
desperarely co keep rheir wirs abour
rhem so as co bring rhese hilarious
misundersrandings and plors co rheir
jusr conclusion . . .

Born in 1 974 in Bursa. He
began his cheacer career w i ch
several lead roles ar Robere
College, where he graduaced in
1 992. He concinued his
educari on in film and cheacer ac
Bard College in New York.
There he received a Towbin
Award for his achievemencs in
cinema. During his scay in che
U.S.A. he produced and direcced
eighc shorc films, performed
many lead roles for highly
respecced cheacers, and direcced
cwo plays. Upon returning co
Turkey he began working at
NTV and in 1 999 founded
Konsey Film cogerher wirh
Haluk Özenç, Kaan Kural and
Özgür Ercan. FASULYE (2000),
which is produced by Konsey
Film, is his first feature film.
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HASAN KARACADAG

H U M MADRUZ

1 976 yılında Şanlıurfa'nın
Siverek ilçesinde do�du. ilk,
orta ve lise ö�renimini hep
birineilikle bitirdi. TUBITAK
Fizik Olimpiyatlarında Türkiye
ikincisi oldu. 1 993'te Ankara
GATA Tıp Fakültesi'nde
okurken sinemayla tanıştı,
burada iki yıl okuduktan sonra
meslek olarak sinemayı seçti.
1 99S'te Japonya'ya gitti. Orada
Türk ve Japon sinemacılarıyla
birlikte, önce reklam
sektöründe çalıştı, sonra Eizo
Juka Sinema Okulu'na devam
etti. Türkiye'de Film
Yönetmenleri Derne�i'nin
sinema kursunu bitirdi.
Belgesel ve kısa filmler üretti,
bunlarla çeşitli festivaliere
katıldı.

Yönetmen Director: Hasan Karatadal
Senaryo Screenplay: Hasan Karatadal
Görüntü Yön. Cinematography: Hasan
Karatadal Kurgu Editing: Hasan
/VJratadal Oyuncular Cast: Miinir Akfa,
Şule Dilek Atasayar, Güljtm Tuncer, Müjdat
Say/av, Hakkı Karatadal Yapımcı
Producer: HaJan Karatadağ Yapı m
Production Co: Si-nu-ma Prd., Hammefendi
Sok., Barq Apt., 1616, Şijli, iuanbul,
TURKEY; Phone & Fax: 90 212 2 1 9 82 45
Dünya Hakları Export Agent: Si-nu-ma
Prd. , Hanımefendi Sok., Barq Apt., 1 6/6,
Şi[li, iuanbul, TURKEY; Phone & Fax: 90

2 1 2 2 1 9 82 45

1 999 1 Betacam Vitko 1 Renkli Color 1 56'

• "Hummadruz" topraktan
gelen bir takım gizemli seslerin
bilimsel adıdır. Özellikle
topraklarından ayrılan insanlar, bu
sesleri sürekli duyduklarını
söylerler. . . Bu film yıllardır
süregelen ve Türkiye'nin
doğusundan batısına doğru
yaşanan göç olgusunu basit gibi
görünen güçlü bir öykü aracılığıyla
anlatmaktadır. Ailesiyle birlikte
Boğaz'dan atlayarak intihar eden
Cumali'nin öyküsüdür bu. Film
1 997 yılında Istanbul'da yaşanan
bu gerçek öyküyü hiçbir dramatik
çıkış kaygısı duymadan, kurgunun
ve belgesel bakış açısının gücüne
dayanarak yorumlar.

• "Hummadruz" is the scientific

rerm for cerrain mysrerious
unidentifiable sounds that come
from the earth. They say that
especially those who have left cheir
homeland conscancly hear these
sounds . . . This film rells of the
continuing migratian from the East
ro the Wesr of Turkey through a
powerful but seemingiy simple
srory. It is the tale of Cumali , who
commirs suicide with his family by
jumping ro the sea at Bosphorus.

Born in Şanlıurfa' s Siverek
discricr in 1 976. He complered
all of his early education wirh
highesr honors. He became
inceresred in film while studying
ar rhe Ankara GATA Medical
School, and afrer rwo years che re
he decided ro make cinema his
profession insread. In 1 995 he
wenr ro ]apan. Working rhere
wirh other Turkish and Japonese
cineasres, he goc his srarc in rhe
adverrising secror and rhen
arrended Eizo-Juka Film School.
He has complered rhe cinema
course ar che Turkish Film
Directors Associarion, and also
has produced documenrary and
shorr films rhar have been
enrered inro various fesrivals.

Through ediring and the strength
of a documentary perspective, the
film unflinchingly comments on
this true srory which rook place in
1 997.

Filmleri
Filmography

1 997 Babamın Çorap Kokusu
(shorr kısa film)
1 998 Kumar (short kısa film)
Kürt Çingenleri
(documenrary belgesel)
Dogdukları Yerde Ölenler
(documenrary belgesel)
1 999 Cenaze ve Dügün
(shorr kısa film)
Japonya 2000
(documenrary belgesel)
Güneş Görmeyen Kalpler
(short kısa film)
Hummadruz
(medium-length
orta metrajlı film)
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ZEKI ÖKTEN

G Ü LE G Ü LE

RAINDROP

Yönetmen Director: Zeki Ökten
Senaryo Screenplay: Fatih Altmoz
Görüntü Yön. Cinematography: Ferenc
Pap Kurgu Editing: Nevzat Di;iapk Müzik
Music: Engin Diizyol Oyuncular Cast:
Metin Akpmar, Zeki A la.Jya, Şiikran Giingür,
Ytldrz Kenter, E1ref Kolçak, Haluk Bilginer
Yapımcılar Producers: Famk Ak.roy, Ay;e
Gerrrıen, Romaine Legargeant &janoı Rozıa
Yapım Production Co.: United Film
Production, Hariciye Konağr Sok. Park Apt.
1 115, Giimujıuyu, İJtanbul, TURKEY; Phone:
90 212 293 46 78; Fax: 90 212 293 46 79
Dünya Hakları Export Agem: United
Film Production, Hariciye Konağr Sok. Park
Apt. 1 115, Giimiijmyu, IJtanbul, TURKEY;
Phone: 90 212 293 46 78; Fax: 90 212 293

46 79

1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color / 108'

• Bozcaada'da doğup
çocukluklarını burada geçiren bir
arkadaş grubu yıllar sonra adada
tekrar biraraya gelmiştir. Dinine
bağlı, oldukça naif, temiz bir insan
olan Şemsi araba tamircisidir.
Karısından yıllar önce ayrılmıştır;
kendisinden uzakta yaşayan bir
çocuğu vardır. Celal ile Zarife 40
yıllık evlidirler, i ki çocukları
vardır. Albay emeklisi Celal
disiplinli ve muhafazakar bir
karakterdir. Grubun lideri de
odur. Onun onayı alınmadan
ortak hiçbir şey yapmazlar. Katı
görünümünün altında çok sıcak ve
duygusal bir insanolan Celal
arkadaşlarına güven veren bir
karakterdir. Zarife, bir taşra
kentinde doğmuş, geleneksel
değerlere göre yetiştirilmiştir; iyi
bir anne ve eştir. Sevgi dolu bir
yüreğe sahip, cesur, zarif ve
duygusal bir kadı n olmasının
yanısıra coşkulu, potansiyel çılgın
bir karakterdir. lsmet, ömrü
boyunca adadan hiç ayrılmamış,
ama hep gözü ufka bakan biridir.
Hep gitme düşleri kurmuş, ancak
buna hiçbir zaman cesaret
edememiştir. Çabuk
heyecanlanan, ölçüp biçmeden
konuşan, hiç evlenmemiş samimi
bir ihtiyardır. Galip ise olağanüstü
romantik biridir. Hayatında
sadece bir kez gördüğü Kübalı bir
kadınla, Rosa ile 3 5 yıldır müthiş
bir aşk yaşamaktadır. Bu elbette
platonik bir aşktır. Karşılıklı
olarak sürekli aşk mektupları
yazmaktadırlar. Fiziki
beraberlikleri olmamasına rağmen
Galip ona hiçbir zaman ihanet

etmemiştir. Tıpkı kendi dost
grubu gibi, Ada halkının bir
bölümü de onun yaşadığı bu akıl
almaz ilişkiye çok saygı duyarken,
bugünün değerleriyle yaşama
bakan başka bir kesim bu durumu
anlayamaz ve onunla dalga
geçerler. Galip bir gün
arkadaşlarına Küba'ya, Rosa'ya
gitmeye karar verdiğini söyler.
Ancak bu yolda pek çok engelle
karşılaşacaktır. Arkadaşları, onu
sevgilisine kavuşturmak için
inanılmaz bir çaba gösterirler.
Dostları için yapamayacakları şey
yoktur..

wirh a loving air abour her.
Enrhusiasric ro a faulr, she has a
rouch of madness ro her. Alrhough
he is che sorr that always looks ro
che horizon, İsmet has never once
lefr che island. He always held
rhoughrs of leaving, but the
opporruniry never arose. He is a
sineere old bachelor who is as quick
wirh his emorions as he is ro speak
his mind. Galip is a hopeless
romanric. He has susrained a
perfecr love for 3 5 years for a
Cuban woman, Rosa, even rhough
he only saw her once. Of course this
love has never been consummared.
Insread they have communicared

GÜLE G ÜLE kendi içinde herbiri
ayrı dünyaların ve eğilimlerin
temsilcisi olan ve hayatla olan
hesaplaşmalarının sonuna doğru
ilerleyen beş arkadaşın öyküsünü
anlatır.

rheir affecrions all rhese years
through the love lerrers they send
ro one anorher. Alrhough they
could never be rogerher physically,
Galip never once berrayed his
fıdeliry ro her. Like his own group
of friends, same people of the

• This group of friends, all born

isiand have a deep respecr for this

on Bozcaada, years larer fınd

incomprehensible relarionship.

rhemselves all rogerher again on

Orhers rease him because they look

rhar island. Şemsi, a mechanic, is
pure-hearred, rorally na'ive and ried

ar the siruarian from a modern
peaerical perspecrive. One day

1 94 1 yılında Istanbul'da do�du.
Liseyi bitirdikten sonra 1 959
yılında sinemaya geçerek Atıf
Yılmaz başta olmak üzere Lütfi
Akad ve Halit Refi� ile çalıştı.
1 963 yılında "Ölüm Pazarı"yla
ilk yönetmenlik denemesini
gerçekleştirdi, ancak 1 972
yılında çevirdi�i "Kadın Yapar"a
kadar başka herhangi bir film de
yönetmenlik yapmadı. Bundan
sonra düzenli olarak sinemada
çalıştı ve 1 988 yılına kadar 24
filme daha yönetmen olarak
imzasını koydu. 1 978 yılında,
senaryosunu Yılmaz Güney'in
yazdı�ı "Sürü" filmiyle
yurtdışında birçok önemli
festivale katıldı ve 1 1 ödül aldı.
1 983 yılında çevirdi�i "Faize
Hücum" filmiyle Antalya'da En
Iyi Film ve En Iyi Yönetmen
ödüllerine layık görüldü.
"Pehlivan" filmiyle ( 1 984)
birçok uluslararası ödülün
yanısıra, Istanbul Film
Festivali'nin Üstün Başarı
Ödülü'nü kazandı. 1 988 yılında
yaptı�ı son filmi "Düttürü
Dünya"dan sonra yönetmenli�e
ara verdi. GÜLE GÜLE 1 1 yıl
sonra yönetti�i ilk filmdir.
Born in 1 94 1 in Istanbul. Afcer
finishing high school, he scarced
his career in cinema in 1 959 and
worked wich direccors such as
Lücfi Akad and Halic Refiğ, buc
most ofcen wich Acıf Yılmaz. He
made his firsc foray as director
wich 1 963's " Ö lüm Pazarı 1
Deach 's Markec", however he did
noc direec anocher film from
chen uncil "Kadın Yapar 1
Women Does Thac" in 1 972.
Afcer c hac, he direcred more
regularly and by 1 988 he had
direccorial credics for 24 more
films. His film "Sürü 1 Herd,"
( 1 978) wriccen by Yılmaz
Güney, won eleven awards from
a variety of foreign film fescivals.
In 1 983 he shoc "Faize Hücum 1
Rush on Inceresc" which cook
Besc Film and Besc Direcror
prizes ar che Antalya Film
Festival. "Pehlivan 1 Wrescler"
( 1 984) won several incernacional
awards as well as che Highesc
Achievemenc Award ar che
Istanbul Film Festival. Afcer
"Düccürü Dünya 1 Wacky
World" ( 1 988), he cook a break
from filmmaking. RAINDROP
is che firsc film he has direcced
afcer l l years.

ro his religious beliefs. He and his

Galip rells his friends rhar he has

wife divorced years ago and he has

derermined ro go ro Cuba and his

Selecced Filmography

one child who lives far away. Celal

love, Rosa. However rhere are

and Zarife have been married for 40
years and have rwo children. A

many barriers ro raking this leap.

1 976 Kapıcılar Kralı
Ne Umduk Ne Bulduk
1 977 Çöpçüler Kralı
Sevgili Dayım
1 978 Sürü
1 979 Düşman
1 983 Faize Hücum
1 984 Pehlivan
1 986 Yoksul
Ses
Davacı
1 988 Dürtürü Dünya
1 999 Güle Güle

The friends put forrh an

rerired milirary offıcer, Celal has a

unimaginable efforr ro unire him

disciplined conservarive characrer.

wirh his love. There is norhing that
friends won'r do for one anorher. . .

He is the group' s leader - they
never do anyrhing rogerher w ithout
his approval. Born in a provincial

RAINDROP re lls che srory of fıve

rown and been raised more

aging individuals, who represenr

rradirionally rhan che orhers, Zarife

differenr social milieu, indinations

is a good morher and w i fe. She is a

and longings, and of the tasring

brave, clever, emorional woman

friendship berween rhem.

Önemli Filmleri
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Bu

sergi Mimeray Matbaacılık'ın

degeri i işbirligiyle gerçekleştirilmiştir.
This exhibition was made possible with the ki nd
cooperation of Mimeray Matbaacılık.
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AF iŞLERLE YEŞi LÇAM
• Her afiş, bir öyküyü anlatır.

Kimi yumuşak, kimi sert
tonlamalarıyla ... Afiş, yüzyıllara
uzanan grafik sanatının da bir
tarihidir. Sinema tarihinin oldugu
gibi. Işte 20 Nisan 1 O Mayıs
tarihleri arasında AKM'nin
fuayesinde izleyeceginiz Türk
Film Afişleri sergisi de bir
anlamda "Yeşilçam'ın tarih i"ni
yansıtır.
-

Mimeray Matbaacılık tesislerinin
SO. yılı nedeniyle arşivlerinden
titizlikle seçilen Türk Film Afişleri
Sergisi, geçmişteki anıları da
beraberinde getiriyor. Türk
sinemasının belli dönemlerine
damgalarını vuran ve kitleleri
peşlerinden sürükleyen, zamanla
da yitip giden ya da dönemlerini
tamamlayan yıldızlar anımsandıkça
ister istemez nostaljik bir
yolculuga çıkıyorsunuz. Muhsin
Ertugrul'dan Metin Erksan'a,
Cahide Sonku'dan Türkan
Şoray'a, Ayhan Işık'tan Yılmaz
Güney'e dek ...

HÜLYA DARCAN
HAYATI HAMZAoGI.U
CAHtr lRGAT
• Every poscer tells a story. Same

with soft tones and same harsh

fancy' . . . Or Yeşilçam itself, its sins
notwihtsdanding? . . .

rones . . . Posters are alsa the history

Her seyircinin, her kuşagın
gönlünce bir idolü, bir "yıldız
tutkusu" olacaktır. Bu kaçınılmaz
bir olgudur. Hayal şatolarının
gizemli dünyasında bir Neriman
Köksal'ı, bir Muhterem Nur'u, bir
Leyla Sayar\ bir Çolpan l l han'ı,
bir Filiz Akın\ bir sinema tutkunu
olarak gönüllerden silmek
mümkün müdür? ... Ya da
günahlarıyla da olsa bir
Yeşilçam'ı ? . . .

of graphic arts, extending through

Yeşilçam and Turkish cinema . . .

centuries. As is the case for the
history of cinema. The Turkish

Even though they contradict with

Film Posters exposition to be held

each other, they, in fact, are standing

in the foyer of AKM between April

so close . . . They constitute a

20th - May 1 Ot h thus reflects, in a

histarical whole.

sense, the "history of Yeşilçam".

20 Nisan 1 O Mayıs 2000
AKM Giriş Fuayesi.
-

An exhibition of 1 20
Turkish film posters from

And these series of Turkish film

the archives of

Made up of posters carefully selected

posters with their lines, phorographs,

Mimeray Matbaacılık.

from the archives of Mimeray
Priming facilities on the occasion of

and colours are j ust a piece of that
whole.

their 50th year bring with them
memories from the past. When stars

Both of Yeşilçam and of Turkish

who put their stamps on certain

cinema . . .

Birbirleriyle ne kadar ters
düşseler de, aslında birbirleriyle o
kadar yakın durmaktadırlar ki. . .
Tarihsel açıdan bir bütünü
oluştururlar.

attracted masses and were either losr

periods of the Turkish cinema, who
in time or have completed their
cycles are remembered, you
invariably set off on a nostalgic
voyage. From Muhsin Ertuğrul ro
Metin Erksan, from Cahide Sonku
ro Türkan Şoray, from Ayhan Işık ro
Yılmaz Güney . . .
Every specraror, every generatian
has an idol after his own heart, a

Yeşilçam'ın da, Türk sinemasının
da...

Can it be possible to erase from the

Agah Özgüç

heart of a cinema !over a Neriman
Köksal, Muhterem Nur, Leyla

"star passion". None can escape it.

Sayar, Çalpan İlhan, Filiz Akın in
the msyterious world of casdes of

20 April - 10 May 2000
AKM Foyer.

Yeşilçam ve Türk sineması . . .

Işte çizgileriyle, fotograflarıyla,
renkleriyle bu bir dizi Türk filmi
afişi, o tarihsel bütünün yalnızca
bir parçasıdır.

Mimeray Matbaacılık'ın
arşivlerinden derlenmiş,
1 20 adet Türk film afişinden
oluşan bir sergi.

Agah Özgüç

2 72

YÖ N ETM ELi K
I STANBUL K Ü LT Ü R VE SANAT VAKFI ULUSLARARASl lSTANBUL F I LM FESTIVALI

1 . TARIH
Istanbul Kültü r ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen
1 9. Uluslararası Istanbul Film Festivali, 1 5-30 Nisan 2000
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
l. AMAC I
Festivalin amacı Türkiye'de sinemanın gelişimini destekleyerek
n itelikli filmierin ticari dağıtımını teşvik etmektir.
3. PROGRAM
1 9. Uluslararası Istanbul Film Festivali aşağıda belirtilen
bölümlerden oluşmaktadır:
a) Sanat (yazın, tiyatro, müzik, dans, sinema ve plastik sanatlar)
teması üzerine bir Uluslararası Film Yarışması.
b) Festivalin özel teması üzerine, yarışma dışı, bilgilendirici bir
bölüm. Bu bölümde konulu filmler, belgeseller ve kısa filmler
gösterime sunulur.
c) Ustalara Saygı
d) Özel bölümler
e) Türk Sineması 1 999-2000
4. U LUSLARARASI YARIŞMA
a) Optik ses bantlı, 3 5 mm'lik, en az 1 .600 m . uzunluğunda,
konulu filmler yarışmada gösterilmeye aday olabilir.
b) Yarışma filmlerinin seçimi ve programlanması konusunda
son karar Genel Müdürlük tarafından verilir. Yapımcılar,
yönetmenler, dağıtımcılar, ulusal film kuruluşları ve yabancı
elçilikler film önerebilirler.
c) Yarışmaya kabul edilen tüm filmler özgün kopyalarıyla
sunulacak, olanaklar elverdiğince I ngilizce, Fransızca veya
Türkçe altyazılada gösterilecektir.
d) 1 Ocak 1 998'den önce gösterime giren filmler ve Türk
filmleri dışında, Türkiye'de ticari dağıtıma çıkmış olan filmler
yarışmaya kabul edilmez.
e) Gösterim programı ve düzeni Genel Müdürlük tarafından
belirlenir.
f) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, film
eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış
benzeri kişilerden oluşan uluslararası bir seçici kurul
tarafından değerlendirilir.
g) Seçici kurul Uluslararası Istanbul Film Festivali Büyük Ödülü
olarak, "En Iyi Film" seçilen yapıtın yönetmenine "Altın Lale
Ödülü"nü verir. Büyük ödül paylaştırılamaz.
Seçici kurul, gerekli gördüğü takdirde, gösterilen özel bir
başarı için, bir yönetmen, senarist, oyuncu, görüntü
yönetmeni, besteci veya sanat yönetmenine "Seçici Kurul
Özel Ödülü" verebilir.
h) Yarışmaya kabul edilen filmierin yönetmenleri 6 gün süreyle
Festival'in konuğu olurlar.
5. KATILIM BELGESI
Festivalin her bölümünde gösterilen filmierin yapımcılarına bir
katılım belgesi verilir.

6. SiGORTA
Festivalce seçilen filmiere ait kopyaların, Festivale tesliminden
kopyayı sağlayan kuruluşa iadesine kadar geçen süre içindeki
sigortasından Festival sorumludur.
Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, fi lm şirketinin
katılma formunda belirttiği değer tutarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Katılımcının katılma formunu 1 8 Şubat 2000
tarihine kadar Festival bürosuna yollamadığı durumlarda, sigorta
şirketi kopyaya 2.500.- Amerikan Doları değer biçecektir.
7. TAŞIMA
a) Festivalde gösteri lecek filmler, ön kontrol, çeviri ve basın
gösterileri için, 1 7 Mart 2000 tarihine kadar lstanbul'a
gelmiş olmalıdır.
b) Festivale gönderilen filmler, navlunu katılımcı tarafından
ödenmiş olarak yollanmalıdır. Türkiye'deki depolama,
gümrük, sigorta ve işlem masrafları Festivalce karşı lanacaktır.
Festival sadece dönüş navlun bedelini öder. Festival,
"ödemeli" olarak gönderi len kopyaların navlununu
üstlenmez.
c) Filmler, Festivalin bitiminden sonraki iki hafta içinde,
belirtilen havaalanına gönderilecektir. Taşımayla ilgili
ayrıntılar alıcıya ayrıca bildiri lecektir. Festival, filmierin
yollandığı havaalanındaki depolama masraflarından sorumlu
değildir.
d) Kopyalar ve uçak taşıma makbuzları doğrudan Festival
adresine yollanmalıdır:
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1 9. Uluslararası Istanbul Film Festivali
lstiklal Caddesi, No. 1 46 Luvr Apt. Kat 2
Beyoğlu 80070 - Istanbul 1 TÜRKIYE
e) Gönderenin adresi her filmin üzerinde belirtilmelidir.
Katılımcı, filmin adını, nakliye tarih ve türünü belirten bir
gönderi notunu uçak postası, telgraf ya da faksla Festival
ofisine yollamalıdır.
8. FESTIVAL HAKLARI
Festival Düzenleme Kurulu gösterim için yeterli teknik
özelliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına
sahiptir.
1 9. Uluslararası Istanbul Film Festivali'ne katılanlar, bu
yönetmel ik koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer hususlar
hakkındaki kararlar, FIAPF'ın film festivalleriyle ilgili uluslararası
yönetmelikleri doğrultusunda, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
tarafından verilir.
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REGULATIONS
İ STANBUL FOUNDATION FOR CULTURE A N D ARTS INTERNATIONAL İ STANBUL FILM FESTIVAL

l. DATES

6. INSURANCE

1 9th International İstanbul Film Festival organized by the

The Festival is responsible for the insurance of the prims selecred

İstanbul Foundation for Culture and Arrs will rake place

by the Festival from the moment they are received by the Festival

1 5-30 April 2000.

to the moment they are collecred by the forwarding agent.

2. AIM

could be engaged only to the extem of the value indicated by the

The aim of the Festival is to encourage the development of cinema

producer on the enrry form. If the enrrant does not send the enrry

Should a prim be lost or damaged, the Festival' s responsibility

in Turkey and to promote films of quality in the Turkish market.

form to the secretariat of the Festival until 18 February 2000, the
print will be valued by the insurance company on 2 . 5 00.- US

3. PROGRAM

Dollars.

The program of the 1 9th International İstanbul Film Festival
consists of the following sections:

7. TRANSPORT

a) An international competition for feature films on art (literature,

a) Film prints to be screened in the Festival must arrive in

theatre, music, dance, cinema and the plastic arrs).
b) A non-competitive, informative seetion on the specialized
theme of the Festival . Features, documemaries and shorts can
be selecred for this seetion
c) Tributes

İstanbul for checking, translation and press screenings by
17 March 2000.
b) All films must be senr to the Festival, freight prepaid by the
emranr. Turkish srorage, customs, insurance and hanciling
charges will be paid by the Festival. The freight costs for the

d) Special sections

return only are paid by the Festival. The Festival will not pay

e) Turkish Cinema 1 999-2000

freight charges on any prim se m "collect".
c) Films will be returned within 2 weeks after the dosing of the

4. INTERNATIONAL COMPETITION
a) Fearure films in 35 mm. with optical soundtrack and a
minimum length of 1 ,600 m. can be selected for the
competition.
b) The fina! decision for selection and scheduling will be raken by
the General Directorate. Producers, directors, distriburors, film
instirutes and embassies may propose tit!es.
c) All fılms in the competition will be screened at the Festival in
their original version, whenever possible with English, French
or Turkish subtit!es.
d) Films will not be considered if:

Festival to the airport of destination. The consignee w ili be
notified of the shipping details. The Festival is not responsible
for storage fees at the airport.
d) Prims and airway bills should be sent direct!y to the Festival' s
address below:
İstanbul Foundation for Culture and Arts
1 9th International İstanbul Film Festival
İstikiiii Caddesi, No. 1 46 Luvr Apt. Kar: 2
Beyoğlu 80070 - İstanbul 1 TURKEY
e) The return address of the sender should be marked on each film.
The enrranr should send a notice of d ispatch by airmail, cable,

- released before 1 January 1 998,

telefax or telex to the secretariat of the Festival indicating the

- already released in Turkey, excluding the Turkish emries.

tit!e, dare and way of shipmem.

e) The screening schedule is decided upon by the General
Directorate.

8 . RIGHTS

jury composed of directors, writers, producers, actors, critics,

may be disqualified.

f) Films in the competition will be judged by an international
cinema-historians and orhers known for their i nvolvement in
cinema.
g) The jury presems:
- "Golden Tulip Award", as the Grand Prix of the International
İstanbul Film Festival, to the director of the selected film.
The Grand Prix may not be shared .
The jury may also give:
- A "Special Prize of the J ury", for a specific contriburion (by a
director, writer, player, director of photography, composer or
art director).
h) The directors of films adınitred to the competition wi ll be the
guests of the Festival for 6 days.
5. CERTIFICATE OF PARTICIPATION

A certificate of parricipation w ili be issued to the producers of the
films presemed in all sections of the Festival.

Films not meeting the rechnical requirements for public screening
Parricipation in the 1 9th International İstanbul Film Festival
implies the acceptance of these regulations.
All issues not covered by these general regulations will be resolved
by the İstanbul Foundation for Culture and Arts in accordance
w ith the international regulations of FIAPF for the film festivals.

2 74 F I LM D I Z I N I

Acılar Limanı S J
Ada 1 23
Agnes Browne 208
Ah Pook Burada 244
Aimee ve Jaguar 207
Alabama'da Çılgınlık 1 78
Altın Hırsızları 236
Ana 2 1 S
Annem Hakkındaki Her Şey
Arzu Bulvan 69
Aşk Zinciri 238
Aydede 1 89
Ayaktakımı 1 4 2

Gülün Bitti�i Yer 263
Gürcü Üzümleri 89
Güzel Vücut 244
Hanım 2 1 1
Hayalet Köpek: Samuray Tarzı
Hayvanlar, Melekler ve Insanlar
Herkes Insin 2 1 8
Hiç Seeerebiliyor musun? 1 3 2
Hummadruz 266

206

Banyo 1 73
Bay Jessop 24S
Bayan Julie (Aif Sjöberg) 24 1
Bayan Julie (Mike Figgis) 249
Bedrana 1 22
Ben Güzel miyim? 1 8 1
Beni Sevece�in Gün 224
Benimle ligili Küçük Bir Düş Gör 88
Beresina veya lsviçre'nin Son Günleri 199
1 900 Efsanesi 73
1 999 Madeleine I S9
Bir Adamın Yaşamından Bir Hafta 203
Bir Aşkın Güneesi 234
Bir Deniz Manzarası l l l
Bir Dolunay Gününde Ölüm 232
Bir Idam MahkOmu Kaçtı 1 04
Bir Polonya Köyünden Sinemanın Öyküsü
Bir Taşra Papazının Güneesi 1 03
Bitmeyen Yollar 2 1 3
Boran 223
Boşluk 1 98
Boulogne Ormanı'nın Hanımları 1 02
Budala'nın Dönüşü 80
Buena Vista Social Club 7S
Buz Pisti 74
Büyücü Simon 1 8 3

Iki Kadın 2 1 2
Ikinci Sınıf Posta 24S
lmparator ve Katil 1 87
Insan Postunda Hayvan Yüre�i
Insanlık 1 82
Iyi Yemek Meraklısı 244

Gece Rüzgarı 1 84
Gecenin Yolları 1 9 1
Geceyi Bekleyenler 1 6 4
Gizli Dosya 1 4 1
Gölün Lancelot'su 1 09
Götür Beni 2 1 4
Gözden Irak Bir Kış 63
Gül e Gü le 26 7

1 67
119

Rahatlık 24S
Rastgele Salthazar 1 0 7
Ray 68
Rembrandt S8
Rüzgar Bizi Sürükleyecek

1 77

67

SS

228

David Cronenberg, Söze Can Vermeliyim
Denizci 200
Do�u Do�udur 2S I
Düş Avcısı 1 72
Düşen Meleklerin Gizli Zevki 24S

1 86

Kaç Para Kaç 1 6S
Kahramanlar 1 6 6
Kara Kentin Çocukları 264
Karmakarışık S6
Katil Aşıklar 1 70
Kendi Kendimin Kadınıyım I S O
Kent S 9
Kerkenez 1 40
Keşiş ve Balık 244
Kırmızı Jartiyer 88
Kızıl Toz 1 96
Kikujiro'nun Yazı 1 3 4
Kitera'ya Yokuluk 1 1 8
Kodes I S 8
Kontrol Noktası 227
Korkunç Muzur 2SO
Köprüdeki Kız 193
Köy 24S
Kumpanya 1 1 7
"Kurabiye"nin Talihi 1 76
Kutsal 22 1
Kuzey Varoşları 1 62
Küçük Hırsız 1 74
Küçük Kurt 24S

1 90

Salkım Hanım'ın Taneleri 262
Savaş Alanı 2S3
Seksin Einstein'ı - Dr. Magnus Hirschfeld'in
Yaşamı ve Yapıtları I S 2
Select Hotel I S 7
Seninle ya da Sensiz 2SS
Sev Beni 1 69
Sevgili/Dost 83
Sıçan Avcısı 2S2
Sınır 2S8
Son Dans S4
Sosisiniz Olabilir miyim, Lütfen? 89
Söyleşi 229
Süt 248
71

Tahta Bacak 24S
Tanrı'nın Dü�ünü 1 9 S
Tanrı'nın Soytarısı Francesco 239
This Has Been Done Before 72
Toprak (Deepa Mehta) 22S
Toprak (Kazım Öz) 226
Türkiye'nin "Çılgın" Anneleri 220
Twin Falls ldaho 1 7 1

70

Mandela'nın Şoförlü�ünü Yaptı�ı Adam
Manipülasyon 244
Mayıs Sıkıntısı S2, 2S9
Mektup 82
Mifune 192
Minik Kuş, Minik Kuş 1 44
Moloch 20 1
Molokai 78
Mouchette 1 08
Mozart Türkiye'de 66
Mutluluk 202
Müzi�in Sesi 244
My Baby Just Cares For Me 24S

230

Ya�an Taşlar 1 4 3
Yalanlar 84
Yalanların Rengi 1 79
Yana'nın Dostları 209
Yankesici l OS
Yanlış Pantolon 244
Yeniden Bulunan Zaman

62

ISI

Obuanın Ça�rısı
Onyedi Yıl 2 1 6
Orfe 23S

Zeytinliklerin Altında SükOn Yok
Zürafa 1 9 4
S7

240

2 l5

INDEX OF FILMS

A Man Escaped 1 04
A Scene ar rhe Sea l l l
A Week i n rhe Life of a Man 203
Afrer rhe Fall 85
Agnes Browne 208
Ah Pook is Here 244
Aimee and Jaguar 207
A lgeria, Life Despire Everyrhing 228
All Abour My Morher 206
Am I BeaurifuP 1 8 1
Animals 1 6 7

Happiness 202
Hidden Agenda 1 4 1
Hideous Kinky 250
Humaniry 1 82
Hummadruz 266
Hyporherical Prisoners 222

Balehazar 1 0 7
Banged-Up 1 5 8
Beans 265
Bedrana 1 22
Beloved/Friend 83
Beresina or rhe Lasr Days ofSwirzerland 1 99
Body Beamiful 244
Boran 223
Border 258
Boys Don'r Cry 1 97
Buena Visra Social Club 75

CaJI of rhe Oboe, The 57
Can I Be Your Brarwursr, Please? 89
Checkpoinr 227
Chronicle of a Love 234
Circle, The 238
Ciry Lighrs 92
Clouds of May 52, 259
Colour of Lies, The 1 79
Cookie's Forrune 1 76
Comage 2 1 9
Cradie Will Rock 6 1
Crazy English 204
Crazy in Alabama 1 78
Crearure Comforrs 245
Criminal Lovers 1 70

David Cronenberg, I Have ro
Make rhe Word Be Flesh 70
Day You'li Love Me, The 224
Dearh and rhe Morher 244
Dearh on a FuJI-Moon Day 232
Diary of a Counrry Priesr 1 Ol
Dream a Lirrle Dream of Me 88
Dream Carcher, The 1 72

Earrh 225
Easr is Easr 25 1
Einsrein of Sex - Life and Work of
Dr. Magnus Hirschfeld 1 5 2
Emperor and rhe Assassin, The 1 87

Farewell, Home Sweet Home 1 85
Farher Moon 1 89
Felicia's Journey 79
Fiona 2 1 0
"Foolish" Morhers o f Turkey, The 220
Francis, God's Jesrer 239

Georgian Grapes 89
Gerring Any' 1 3 2
Ghosr Dog: The W ay o f rhe Samurai 1 86
Giraffe, The 1 9 4
Gir! on rhe Bridge, The 1 9 3
God's Wedding 1 9 5
Gourmand 244

Passian Boulevard 69
Parhs in rhe Nighr 1 9 1
Pepperminr 1 88
Pickpocker 1 0 5
Proragonisrs, The 166

67

Lady, The 2 1 1
Ladybird, Ladybird 1 44
lancelor of rhe Lake 1 09
Land 226
Landscape in rhe Misr 1 1 9
Lasr Dance, The 54
Lasr Srop 2 1 8
Lavender Hill Mob, The 236
Legend of 1 900, The 73
Lerrer, The 82
Lies 84
Limbo 1 9 8
Limey, The 200
Lirrle Wolf 245
Losers of rhe Dark Ciry 264

Magus rhe Magician 1 8 3
Mama 2 1 5
Manipularion 244
Man Who Drove wirh Mandela, The 230
Mifune (Dogma 3) 1 9 2
Milk 248
Misery Harbom 53
Miss Julie (Aif Sjöberg) 24 1
Miss Julie (Mike Figgis) 249
Miss Salkım's Diamonds 262
Moloch 20 1
Molokai 78
Money 1 1 0
Monk and rhe Fish, The 244
Moucherre 1 0 8
Mozarr in Turkey 66
Mr. Jessop 245
My Baby Jusr Cares For Me 245

Neurosia: 50 Years of Perversiry I S I
Nighr Shapes 1 64
1 999 Madeleine 1 59
No Peace Among rhe Olives 240
Norrhern Skirrs 1 6 2

One Winrer in rhe Back of Beyand 63
Orpheus 235
Orher, The 1 80

Raindrop 267
Raining Srones 1 4 3
Rarcarcher 2 5 2
Ray 68
Red Dusr 196
Red Garrer, The 88
Regrer ro Inform 23 1
Rembrandr 58
Rerurn of rhe Idior 80
Ride wirh rhe Devi! 8 1
Riff-Raff 1 42
Road ro Hope, The 237
Run for Money 1 65

Sacred 2 2 1
Sandmand, The 245
Second Class Mail 245
Seeret )oy of Falling Angels, The 245
Selecr Horel 1 5 7
Ser Me Free 2 1 4
Sevenreen Years 2 1 6
Show M e Love 1 69
Shower 1 73
Ski n of Man, Hearr of a Beasr 1 77
Sky in Diamonds 60
Smail-Time Thief 1 74
Sound of Music, The 244
Splir, The 26 1
Srory of Cinema from rhe
Viiiage of Popielawy, The 5 5
Summer of Kikujiro, The 1 3 4
Suspended Srep of rhe Srork, The 1 20

Takeshi Kirano, Unpredicrable 7 1
Third Page, The 260
This Has Been Done Before 72
Three Seasons 1 63
Time Regained 62
Topsy-Turvy 56
Town, The 59
Travelling Players, The 1 1 7
T rial of J oan of Are, The 1 06
Triangle 245
Tumbleweeds 2 1 3
Twin Falls ldaho 1 7 1
Two Women 2 1 2

W ar Zone, The 253
Where rhe Rose Wilred 263
Wind of rhe Nighr, The 1 84
Wind W ili Carry Us, The 1 9 0
Wirh or Wirham You 2 5 5
Wooden Leg, The 245
Women of rhe Bois de Boulogne 1 02
Wrong Trousers, The 244

Yana' s F riends 209

276

Ü LKE DiZi N i
INDEX OF NATIONS
ABD USA

FRANSA FRANCE

Alabama'da Çılgınlık Crazy i n Alabama ı 7 8
Beni Sevecegin Gün The Day You'li Love Me 224
Bitmeyen Yollar Tumbleweeds 2 ı 3
Boşluk Limbo ı 9 8
Denizci The Limey 200
D ü ş Avcısı The Dream Careher ı 12
Erkekler Aglamaz Boys Don'r Cry ı 9 7
Hayalet Köpek: Sarnura Tarzı Ghosr Dog: The Way of rhe Samurai ı 86
Hayvanlar, Melekler ve nsanlar Animals ı 6 7
Judy Berlin ı 6 8
"Kurabiye"nin Talihi Cookie's Forrune ı 76
Mutluluk Happiness 202
Şehir Işıkları Ciry Lighrs 92
Şeytanla Yolculuk Ride wirh rhe Devi! 8 ı
Twin Falls ldaho ı 7 ı
Üzülerek Bildiririz k i Regrer ro Inform 23 ı
V e Beşik Sallanacak Cradie Will Rock 6 ı

Aşk Zinciri The Circle 238
1 999 Madeleine ı 59
Bir Idam MahkOmu Kaçtı A Man Escaped ı o4
B i r Taşra Papazının Güneesi Diary of a Councry Priesr ı o 3
Boulogne Ormanı'nın Hanımları Women of the Bois de Boulogne ı o 2
Cezayir, Herşeye Ragmen Hayat Algeria, Life Despire Everyrhing 228
David Cronenberg, Söze Can Vermeliyim

rı

ABD-IRLANDA USA-IRELAND
Agnes Browne 208

ABD-ISRAIL USA-ISRAEL

FRANSA-ALMANYA-HOLLANDA

Fiona 2 ı 0

ABD-VIETNAM

David Cronenberg, I Have ro Make rhe Word Be Flesh 70

Herkes Insin Lasr Srop 2 ı 8
Insan Postunda Hayvan Yüregi Sk i n o f Man, Hearr o f a Beasr ı 77
Insanlık Humaniry ı 82
Jacques Doillon - Sözcükler, Duygular. . . Jacques Doillon - Words, Emorion. . . 6 7
Jeanne d' Are'ın Yargılanması The Trial ofJoan of Are ı 06
Katil Aşıklar Criminal Lovers ı 10
Kodes Banged-Up ı 5 8
Köprüdeki Kız The Girl on the Bridge ı 9 3
Küçük Hırsız Smail-Time Thief ı 74
Mouchette ı o8
Orfe Orpheus 2 3 5
Select Hotel ı 5 7
Yalanların Rengi The Colour ofLies ı 79
Yankesici Pickpocker ı o5

USA-VIETNAM

Üç Mevsim Three Seasons ı 63

FRANCE-GERMANY-THE NETHERLANDS
Rembrandt 5 8

FRANSA-ARNAVUTLUK FRANCE-ALBANIA

ALMANYA GERMANY
Aimee ve Jaguar Aimee & Jaguar 207
Ben Güzel miyim? Am I Beauriful? ı 8 ı
Benimle ilgili Küçük Bir Düş Gör Dream a Lirrle Drearo of Me 88
Gecenin Yolları Parhs i n the Nighr ı 9 ı
Geceyi .Bekleyenler Nighr Shapes ı 64
Gürcü Uzümleri Georgian Grapes 89
Kendi Kendimin Kadınıyım I Am My Own Women ı 5 0
Kırmızı Jartiyer The Red Garrer 88
Neurosia: Sapkınlıgın SO Yılı Neurosia: 50 Years of Perversiry ı 5 ı
Seksin Einstein'ı - Dr. Magnus Hirschfeld'in Yaşamı ve Yapıtları
The Einsrein of Sex - Life and Work of Dr. Magnus H irschfeld ı 3 ı

Sosiniz Olabilir miyim Lütfen? Can I Be Your Brarwursr, Please? 89

ALMANYA-ABD-FRANSA

GERMANY-USA-FRANCE

Söyleşi Incerview 229

FRANSA-IRAN

FRANCE-IRAN

Rüzgar Bizi Sürükleyecek The Wind Will Carry Us ı 9 o

FRANSA-ISVEÇ FRANSA-SWEDEN
Gece Rüzgarı The Wind of N ighr ı 84
Rastgele Balthazar Balthazar ı 07

FRANSA-lSVlÇRE

FRANCE-SWITZERLAND

Para Money l l O

FRANSA-lSVlÇRE-lTALYA FRANCE-SWITZERLAND-ITALY
Elveda Sevgili Yuvam Farewell, Home Sweet Home ı 85

Buena Vista Social Club 75

ALMANYA-AVUSTURYA-ISVIÇRE-FRANSA-TACI KISTAN
GERMANY-A USTRIA-SWITZERLAND-FRANCE-TADJ IKISTAN
Aydede Moon Farher ı 89

ALMANYA-lSVlÇRE-FRANSA GERMANY-SWITZERLAND-FRANCE
Zürafa The Giraffe ı 94

AVUSTURYA-ALMANYA-lSVlÇRE

FRANSA-ITALYA FRANCE-ITALY
Gölün Lancelot'su Laneelor of rhe Lake ı 09
Yeniden Bulunan Zaman Time Regained 62

FRANSA-JAPONYA FRANCE-J AP AN
Şaşırtıcı Takeshi Kitano Takeshi Kirano, Unpredicrable 7 ı

FRANSA-MISIR FRANCE-EGYPT

A USTRIA-GERMANY -SWITZERLAND

Öteki The Other ı 8 0

Kuzey Varoşları Norrhern Skirrs ı 6 2

GÜNEY KORE

BELÇIKA-FRANSA-ITALYA BELGIUM-FRANCE-ITALY

Yalanlar Lies 84

Buz Pisti The Ice R.ink 74

Hl RVATlSTAN

BELÇIKA-HOLLANDA BELGIUM-THE NETHERLANDS

Kızıl Toz Red Dust ı 9 6

Molokai 7 8

HINDISTAN

B REZ ILYA-PARAGUAY

Ray 68

BRAZIL-P ARAGU AY

Obuanın Çagrısı The Call of the Oboe 57

ÇEK CUMHURIYETI CZECH REPUBLIC
Budala'nın Dönüşü Return of rhe !dior 80

ÇIN

CHINA

Banyo Shower ı n
Çılgın Ingilizce Crazy English 204
Onyedi Yıl Sevenceen Years 2 ı 6

ÇIN-FRANSA-JAPONYA CHINA-FRANCE-J APAN
lmparator ve Katil The Emperor and the Assassin ı 87

DANIMARKA DENMARK
Mifune (Dogma 3) ı 9 2

SOUTH KOREA

REPUBLIC OF CROATIA

INDIA

HINDISTAN-FRANSA INDIA-FRANCE
Son Dans Vanaprasrham, The Lasr Dance 5 4

HINDISTAN-KANADA INDI A-CANADA
Toprak Earrh 225

HOLLANDA THE NETHERLANDS
Türkiye'nin "Çılgın" Anneleri The "Foolish" Morhers of Turkey 220

INGILTERE

UNITED KINGDüM

Ah Pook Burada Ah Pook Is Here 244
Altın Hırsızları The Lavender Hill Mob 236
Ayaktakımı Riff-Raff ı42
Bay Jessop 245
Bayan Julie Miss Julie 249
Dogu Dogudur Easr is Easr 25 ı
Düşen Meleklerin Gizli Zevki The Seeret ]oy of Falling Angels 245

2 7 7 Gizli Dosya

Hidden Agenda 1 4 1

Güzel Vücut Body Beauciful 244
Ikinci Sınıf Posta Second Class Mail 24S
Iyi Yemek Meraklısı Gourmand 244
J ukebox 24S
Karmakarışık Topsy-Turvy S 6
Kerkenez Kes 1 40
Keşiş ve Balık The Monk and rhe Fish 244
Köy The Viiiage 24S
Küçük Kurt Lirtle Wolf 24S
Manipülasyon Manipularion 244
Minik Kuş, Minik Kuş Ladybird, Ladybird 1 44
Müzij!in Sesi The Sound of Music 244
M.Y Baby Just Cares for Me 24S
Ocü The Sandman 24S
Ölüm ve Anne Death and the Morher 244
Rahatlık Crearure Comforrs 24S
Seninle ya da Sensiz W i ch or Wirhouc You 2SS
Süt Mil k 248
Tahta Bacak The Wooden Leg 24S
Üçgen Triangle 24S
Yaj!an Taşlar Raining Scones 1 4 3
Yanlış Pantolon The Wrong Trousers 244

KANADA-INGILTERE CANADA-UNITED KINGDüM
Felicia'nın Yolculuj!u Felicia's Journey 79

MACARISTAN-FRANSA HUNGARY-FRANCE
Büyücü Simon Simon the Magician 1 83

MACARlSTAN-FRANSA-BELÇIKA-SLOVAKYA
HUNGARY -FRANCE-BELGIUM-SLOV AKlA

Gözden Irak Bir Kış One Winter in the Back of Beyand 63

MISIR-FRANSA EGYPT-FRANCE
Kent The Town S9

NORVEÇ-KANADA-DAN IMARKA-ISVEÇ
NORW AY -CANADA-DENMARK-SWEDEN

Acılar Limanı Misery Harbour SJ

POLONYA POLAND
Bir Adamın Yaşamından Bir Hafta � Week i n the Life of a Man 203
B i r Polanya Köyünden Sinemanın Oyküsü
The Scory of che Cinema from the Viiiage of Popielawy ss

INGILTERE-ABD-ALMANYA UNITED KINGDOM-USA-GERMANY PORTEKIZ-FRANSA PORTUGAL-FRANCE
Savaş Alanı The War Zone 2SJ

Tanrı'nın Düj!ünü God's Wedding 1 9 S

INGILTERE-FRANSA UNITED KINGDOM-FRANCE

PORTEKIZ-FRANSA-iSPANYA PORTUGAL-FRANCE-SP AIN

Korkunç Muzur Hideous Kinky 2SO
Sıçan Avcısı Ratcareher 2S2

Mektup The Leeter 82

INGILTERE-JAPONYA-FRANSA
UNITED KINGDOM-JAPAN-FRANCE
Vigo - Yaşam Tutkusu Vigo - Passian for Life 2S4

PERU
Cesaret Courage 2 1 9

RUSYA RUSSIA

Mandela'nın Şoförlüj!ünü Yaptıj!ı Adam The Man Who Drove wich Mandela 230

Ana Mama 2 1 S
Arzu Bulvan Passian Boulevard 69
Kontrol Noktası Checkpoinr 227

INGILTERE-TÜRKIYE UNITED KINGDüM-TURKEY

RUSYA-ALMANYA RUSSIA-GERMANY

Mozart Türkiye'de Mozart in Turkey 66

Moloch 20 1

IRAN

RUSYA-FRANSA RUSSIA-FRANCE

INGILTERE-GÜNEY AFRIKA UNITED KINGDüM-SOUTH AFRICA

IRAN

Hanım The Lady 2 1 1
Iki Kadın Two Women 2 1 2

ISPANYA SPAIN
Sevgili/Dost Beloved/Friend 83

ISPANYA-FRANSA

SPAIN-FRANCE

Annem Hakkındaki Her Şey A l l Abouc M y Morher 206

ISRAIL ISRAEL
Yana'nın Dostları Yana's Friends 209

!SRAIL-FRANSA ISRAEL-FRANCE
Kutsal Sacred 2 2 1

ISVEÇ SWEDEN
Bayan Julie Miss ] ulie 241

ISVEÇ-DANI MARKA SWEDEN-DENMARK
Sev Beni Show Me Love 1 69

ISVIÇRE SWITZERLAND

Elmaslı Gökyüzü Sky i n Diamonds 60

SRI LANKA-JAPONYA SRI LANKA-JAPAN
Bir Dolunay Gününde Ölüm Dearh on a Full Moon Day 232

TÜRKIYE TURKEY
Ada The Isiand 1 2 3
Bedrana 1 2 2
Boran 223
Eylül Fırtınası Afrer the Fall 8 S
Fasulye Beans 26S
Gülün Bittij!i Yer Where the Rose W i lred 263
Hummadruz 266
Kaç Para Kaç R u n for Money 1 6 S
Kara Kentin Çocukları Losers o f the Dark Ciry 264
Mayıs Sıkıntısı Clouds of May S2, 2S9
Salkım Hanım'ın Taneleri Miss. Salkım's Diamonds 262
Sınır Border 2S8
This Has Been Done Before 72
T.oprak Land 226
Uçüncü Sayfa The Third Page 260
Varsayım MahkOmları Hypothetical Prisoners 222

TÜRKIYE-IZLANDA-FRANSA-HOLLANDA

Beresina ya da lsviçre'nin Son Günleri Beresina or the Lasr Days ofSwirzerland 1 99

TURKEY -ICELAND-FRANCE-THE NETHERLANDS

ITALYA ITALY

Parçalanma The Split 2 6 1

Bir Aşkın Güneesi Cronicle of a Love 234
Kahramanlar The Procagonisrs 1 6 6
Tanrı'nın Soytarısı Francesco Francis, God's Jesrer 239
Umut Yolu The Road co Hope 237
Zeytinliklerin Altında SükOn Yok No Peace Among the Olives 240

ITALYA-ABD

ITALY-USA

1 900 Efsanesi The Legend o f 1 900 73

JAPONYA JAPAN
Bir Deniz Manzarası A Scene at the Sea l l l
Çocuklar Geri Döner Kids Return 1 3 3
Hiç Becerebiliyor musun? Gerring Any? 1 3 2
Kikujiro'nun Yazı The Summer of Kikujiro 1 3 4

KANADA-FRANSA-lSVlÇRE CANADA-FRANCE-SWITZERLAND
Götür Beni Set Me Free 2 1 4

TÜRKIYE-MACARISTAN-FRANSA TURKEY-HUNGARY-FRANCE
Güle Gü le Raindrop 26 7

YUNAN ISTAN GREECE
Kumpanya The Travelling Players 1 1 7
Nane Likörü Pepperminr 1 8 8

YUNANISTAN-ALMANYA-INGILTERE-ITALYA
GREECE-GERMANY -UNITED K INGDüM-ITALY

Kitera'ya Yolculuk Vayage ro Cyrhera 1 1 8

YUNAN ISTAN-FRANSA-ITALYA GREECE-FRANCE-ITALY
Puslu Manzaralar Landscape i n che Misr 1 1 9

YUNAN lSTAN-FRANSA-ITALYA-ISVIÇRE
GREECE-FRANCE-ITALY -SWITZERLAND
Leylej!in Geciken Adımı The Suspended Step of the Srork 1 20

278

Y ÖNETMEN DIZINI

INDEX OF D IRECTORS

Albe� Barbara ı 62
Alm6dovar, Pedro 206
Altman, Robert ı 76
Angel, Helene ı n
Angelopoulos, Theo ı ı 2- l l 6
Antonioni, Michelangelo 234
Ateş, Gürsel 2S8

Bache� Laurent 2 ı 8
Baker, Mark 24S
Banderas, Antonio ı 78
Berry, Paul 245
Bouhnik, Laurent ı 54- ı S6
Bresson, Robert 96- ı O ı
Brochet, Anne 6 7
Brookfıeld, William 248
Bui, Tony ı 63

Ceylan, Nuri Bilge S2, 2S9
Chabrol, Claude ı 79
Chahine, Youssef ı 8 0
Chaplin, Charlie 92
Cocteau, Jean llS
Cox, Paul 78
Crichton, Charles 236
Csaky , Mick 66

Demirkubuz, Zeki 260
Doherty, Darren 245
Dörrie, Doris ı 8 ı
Dresen, Andreas ı 64
Du mas, Françoise 6 7
Dumont, Bruno ı 82
Durant, Alberto 2 ı 9
Duru, Süreyya ı 2 ı

Garrel, Philippe ı 84
Gaup, Nils S 3
Gedeon, Sasa 8 0
Gerede, Canan 26 ı
Germi, Pietro 237
Ghose, Goutam 68
Giritlio�lu, Tomris 262
Gitai, Amos 22 ı
Greaves, Daniel 244
Guadagnino, Luca ı 66
Güner, Yaşar 2S8
Güneş, lsmail 263
Güngör, Özlem 222

Park, Nick 244, 24S
Peirce, Kimberly ı 9 7
Pichul, Vassily 6 0
Polish, Michael ı 7 ı
Pons, Yentura 83
Pool, Lea 2 ı 4
Praunheim, Rosa von 89,
Pummell, Simon 24S

Kaige, Chen ı 87
Kapakas, Kostas ı 88
Kaplun, Arik 209
Karabey, Hüseyin 223
Karacada�, Hasan 266
Karun, Shaji S4
Katz, Leandro 224
Khotinenko, Vladimir 69
Khudojnazarov, Bakhtiar ı 89
Kiarostami, Abbas ı 9 0
Kitano, Takeshi ı 24- ı 3 0
Kleina� Andreas ı 9 ı
Kokkinos, Antonis 88
Kollek, Amos 2 ı 0
Kolski, Jan Jakub S S
Kragh-Jacobsen, Sızıren ı 9 2

Labarthe, Andre S . 70
Leconte, Patrice ı 9 3
Lee, Ang 8 ı
Leigh, Mike S 6
Levy, Dani ı 94
Limosin, Jean-Pierre 7 ı
Lingford, Ruth 244
Loach, Ken ı 3 S- ı 3 9
Lord, Peter 24S

MacDowell, Claudio S7
MacKinnon, Gillies 2SO
Matton, Charles S8
Mehrjui, Dariush 2 ı ı
Mehta, Deepa 22S
Mendelsohn, Eric ı 68
Milani, Tahmineh 2 ı 2
Monteiro, Joao Cesar ı 9 S
Moodysson, Lukas ı 69
Mulloy, Phil 244

ı 46- ı 48

Radtke, Ed ı 12
Ramsay, Lynne 2S2
Robbins, Tim 6 ı
Rogashkine, Alexander 227
Rossellini, Roberto 239
Roth, Tim 2S3
Ruiz, Raoul 62
Russell, Erica 24S

Sahraoui, Djamila 228
Sala, Anri 229
Santis, Giuseppe De 240
Sayles, John ı 9 8
Schiller, Greta 2 3 0
Schmid, Daniel ı 99
Shengelaia, Georgi 89
Sjöberg, Aif 24 ı
Smith, Nick 245
Snowden, Alison 24S
Soderbergh, Steven 200
Sokurov, Alexander 20 ı
Solondz, Todd 202
Sonneborn, Barbara 23 ı
Stuhr, Jerzy 203
Svetiev, Stefan R. 72

Tekay, Bora 26S
Temple, Julian 2S4
Togay, Can 63
Tornatore, Giuseppe 73
Toussain� Jean-Philippe 74

232

Wenders, Wim 7S
Winterbottom, Michael 2SS
Wi� Mikael Dudok de 244
Woo, Jang Sun 84
Wrake, Run 24S
O'Connor, Gavin 2 ı 3
O'Donnell, Damien 2 S ı
Ogresta, Zrinko ı 96
O�uz, Orhan 264
Oliveira, Manoel de 82
Ophüls, Max 238
Ozon, François ı 70

Ökten, Zeki 26 7
Öz, Kazım 226

Zonca, Erick

ı 74

NOTLAR :'\O l

ls

280

TABLE OF CONTENTS

IÇINDEKILER

Uluslararası Yarışma S I
Sanatlar ve Sinema 65
Edebiyattan Beyazperdeye 77
Erotik Öyküler l l l 87
Özel Gösteri: O rkestra Eşliğinde "Şehir lşıkları" 9 1
Anısına : Robert Bresson 95
Ustalara Saygı
Theo Angelopoulos 1 1 2
Süreyya Duru 1 2 1
Takeshi Kitano 1 24
Ken Loach 1 3 5
Marj inal Bir Kült Figür: Rosa von Praunheim 1 4 5
G e n ç Bir Yönetmen M ercek Altında: Laurent Bou h n i k 1 5 3
D ünya Sinemasının Genç Yıldızları 1 6 1
D ünya Festivallerinden 1 75
Kadın Öyküleri 205
Çağım ızın Aynası Sinema: I nsan Hakları 2 1 7

2000:

SO. Altın Yıllarında

233

Canlandırm a Sinemasından: Ingiltere 243
Bir Ülke - Bir Sinema: I ngiltere 247
Türk Sineması 1 999-2000
Ulusal Yarışma 258
Yarışma D ış ı 266
Sergi 269
Yönetmelik 272
Film D izini 274
Ülke Dizini 276
Yönetmen D izini 278

FESTIVAL KATALOGU

FESTIVAL CATALOGUE

Baskıya Hazırlayan Editor
ALl S Ö N M EZ
Editör Yardımcısı Assistant Editar
N U RAY O MAÇ
Koordinatör Coordinator
AZIZE TAN
Dokümantasyon Documentation
ALl SÖN M EZ
SEV I N O KYAY
D r. ASLI SELÇU K
Çeviriler Translarions
SEV I N O KYAY
KUTLUK H A N KUTLU
ZEYNEP A N A M U R
A N N M USSER ERCAN
Festival Afişi Festival Paster
M ERT K U N Ç
Grafik Tasarım Graphic Design
BÜLENT E R K M E N
G rafik Uygulama A r e Work
OSMAN TÜLÜ (Tipograf)
Baskı Priming
MAS MATBAACILIK A.Ş.
Cilt B i nd i ng
O H A N MATBAACI L I K LTD. ŞTI.

Istanbul, N isan April 2000
ISBN 975-7363- 1 6-2

International Competition 5 1

Arts and the Movies 65

From Literarure to Silver Screen 77
Erotic Tales III 87

Special Event: "City Lights" with Orchestra 9 1

I n Memoriam: Robert B resson 9'5
Tributes

Theo Angelopoulos 1 1 2
Süreyya Duru 1 2 1

Takeshi Kitano 1 24
Ken Loach 1 3 5

A Marginal Cult Figure: Rosa von Praunheim 1 4 5
Focus o n a Young D i rector: Laurem Bouhnik 1 5 3

Young Stars o f the World Cinema 1 6 1
From the World of Festivals 1 7 5

Women's Stories 205

Cinema, rhe M irror of our Times: Human Rights 2 1 7
2000 : A t Their Golden Fifties

233

World of Animation: U n i ted Kingdam 243

A Country - A Cinema: U nited Kingdam 247

Turkish Cinema 1 999 - 2000

National Competition 258
Our of Competition 266

Exhibition 269

Regulations 273

Index of Films 275

Index of Nations 276

Index of Directors 2 78

