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istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
20. U luslararası Istanbul Film Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu,
Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'na
teşekkür eder.
The İsranbul Foundation for Culture and Arts
would !ike to thank
the Promotion Fund of the Turkish Prime Minisrry,
the Minisrry of Culture and the Ministry of Tourism
whose generous contribucions have made
the 20th International İstanbul Film Festival possible.

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

iSTANBUL KÜ LTÜR VE SANAT VAKFI
İ STANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
Sanatla 29 Yıl

29 Years wiıh the Arıs

Istanbul KUltür 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, 1973 yılında kuruldu. lik
Istanbul Festivali, Cumhuriyet'in SO. yılının kutlandıgı 1973 yılında, I S Haziran· 1S 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), H illiard Toplulugu'ndan Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'ne, Aldo Ciccolini'den lvo
Pogorelich'e, Yehudi Menuhin'den ltzhak Perlman'a, Julian Lloyd Webber'den, Nigel
Kennedy ve Mischa Maisky'e, Narciso Yepes'ten Christopher Parkening'e, Leyla
Gencer'den Maneserrat Caballe' ve Ki ri Te Kanawa'ya, Bolşey Balesi'nden Amerikan Bale
Tiyatrosu'na kadar 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 Bayezid Operası'nın
sahneye konması oldu. Kemancı, yönetmen ve müzikolog Fabio Biondi'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
salınelenerek büyük ilgi topladı.
Başlangıç yıllarında Uluslararası Istanbul Festivali programında yer alan film gösterileri
1984'ten başlayarak Nisan ayında düzenlenen ayrı bir şenlige dönüştü ve Uluslararası
Istanbul Film Festivali adını aldı. 198S'te Festival programında, ilk kez biri uluslararası (Altın
Uile Ödülü). digeri ulusal olmak üzere iki yarışmalı bölüme yer verildi. 1989 yılı başında,
FIAPF (Federation lnternationale des Associations des Producteurs de Film 1 Uluslararası
Film Yapomeoları Dernekleri Federasyonu) tarafından "Özel Konulu, Yarışmalı Festival"
olarak tan ındı. 1996 yılında verilmeye başlanan "Yaşamboyu Başarı" ve "Onur" ödülleri
şimdiye dek Robert Wise, Türkan Şoray, Gillo Pontecorvo, Michelangelo Antonioni,
Claude Sautet, Elia Kazan, Peter Greenaway, Isevan Szabo, Muhterem Nur, Faruk Kenç,
Bertrand Blier, Jerry Schatzberg, Abbas Kiarostami ve Theo Angelopoulos gibi yerli ve
yabancı ünlü sinema ustalarına ve sanatçılarına verildi.
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir diger bölümünü oluşturan Tiyatro, 1989
yılında Mayıs ayında düzenlenen Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ne dönüştü. Bugüne
degin çeşitli Türk topluluklarının yanısıra Piccolo Teatre d i 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, Theodarus Terzopoulos, Heiner Göebbels, Andre Willms, lan
Helm. Diana Rigg, Alla Demidava gibi sanatçıları konuk eden Tiyatro Festivali'nde 1997
yılından başlayarak "Onur" ödülü verilmeye başlandı. Tiyatro Festivali'nin ödüllerini Giorgio
Strehler (ltalya), Yıldız Kenter (Türkiye), Yuri Lyubimov (Rusya) ve Melih Cevdet Anday
(Türkiye), Necdet Mahfi Ayral (Türkiye) ve Robert Wilson, Genco Erkal (Türkiye) ve Pina
Bausch (Almanya) aldılar.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 1999 yılında gerçekleştirdigi bir diger ortak proje ise ünlü
Yunanlı Yönetmen Theodares 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 Olimpiyatları'na katıldı.
Daha önceki yıllarda yine Uluslararası Istanbul Festivali programlarının bir bölümü olarak
düzenlenen plastik sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve uluslararası sergilere 1987 yılında son
verildi ve bu tarihten itibaren çagdaş sanattaki son akımların sergile,ndigi Istanbul Bienali
düzenlenmeye başlandı. 1989'da, genel koordinatörlügünü Beral Madra'nın Ustlendigi 2.
Bienal'in teması "Geleneksel Mekanlarda Çagdaş Sanat"tı. 1992'de gerçekleştirilen 3.
Uluslararası Istanbul Bienali'nin yönetmeni Vasıf Kortun ise sergiyi "Kültürel Farklılıklar"
teması altında topladı. Küratörlügünü Rene Black'un Ustlendigi 4. Uluslararası Istanbul ·
Bienali'nin teması ORIENT/ATION olarak saptandı ve Bienal'e S 1 ülkeden 123 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 45 ülkeden 86
sanatçıya evsahipligi yaptı. 1999 yılında Paolo Colombo'nun küratörlügünde "Tutku ve Dalga"
teması altında düzenlenen 6. Uluslararası Istanbul Bienali'ne 32 ülkeden 56 sanatçı katıldı.
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul Festivali programı kapsamında özel bir bölüm
caz müzigine ayrılmıştı.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 Gillespie'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.
1997 yılında kuruluşunun 25. yılını kutlayan Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, her yıl Nisan
ayında Uluslararası Istanbul Film Festivali' ni, Haziran-Temmuz aylarında Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali' ni, Temmuz ayında Uluslararası Istanbul Caz Festivali'ni ve her iki
yılda bir Mayıs'ta Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali' ni, Ekim-Kasım aylarında Uluslararası
Istanbul Bienali'ni düzenliyor.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın çalışmaları arasında yer alan diger ortak projeler de
Istanbul'un ve Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımona katkıda bulunuyor.
Mozart'ın ünlü Sarayda Kız Kaçırma Operası'nın, uzun metrajlı bir filme dönüştürme
çalışması "Mozart Türkiye'de 1 Mozart in Turkey" Antelope Films, BBC ve Istanbul Kültür
ve Sanat Vakfı'nın ortak yapımı olarak gerçekleştirildi. lik ön gösterimi Londra'da 14 Aralık
1999 tarihinde yapılan filmin ikinci ön gösterimi 13 Şubat'ta Istanbul'da yapıldı. Film in dünya
galası 18 Mart 2000'de Londra'da Curzon Mayfair Sineması'nda yapıldı. "Mozart
Türkiye'de" filminin Türkiye'de halka açık ilk gösterimieri 19. Uluslararası Istanbul Film
Festivali'nde gerçekleştirildi. "Mozart Türkiye'de" filmi Amsterdam'da 8 · 12 Eylül 2000
tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Geniş Ekran Festivali (International Widescreen
Festival) "Le Nambre d'Or" da belgesel dalında Altın Rembrandt ödülünü aldı.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 1992 yılında UNESCO'nun bir yan kuruluşu olan lnstitut
International de Promotion et de Prestige tarafından Trophee International des Arts et de la
Culture ödülüyle onurlandırılmıştır.

The Istanbul Foundation for Culıure and Arıs (IFCA) was founded in 1973 under ıhe
leadership of Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, who envisioned an Ismnbul festival of the ares, similar co
those held annually in a number of European cities. The fırsr lscanbul Festival was held from
15June ıo 15July 1973, rhe 50ıh anniversary of ıhe foundation of che Republic ofl"urkey. To
allow grearer focus on specific fıelds of are and accommodate the Istanbul Festival's rapid
growth, separare international fesrivals were developed. Curremly, JFCA presems a series of
four annual imernarional fesrivals and one biennial, in addition ro collaboraring wirh other arrs
organisarions on special projeccs of culcural inreresr.
Si nce irs inceprion IFCA has centred irs programmes on the fınesr examples of arristic
creariviry in all disciplines of art from Turkey and abroad, while en riching rhem wirh seminars,
conferences and lecrures. The Istanbul Fesrivals, accredired by che European Fesrivals
Associarion, have hesred a diverse and world renowned collecrion of arrisrs, performers &
groups such as K iri Te Kanawa, Pina Bausch Dance Thearre, Philip Glass, İsabella Rossellini,
William Kentridge, La Scala Philharmonic (Muri), New York Philharmonic (Mehra & Masur),
Royal Concerıgebouw Ürehesıra (Sawallisch), ürpheus Chamber ürehesıra (Kremer), Scoııish
Chamber ürehesıra (Mackerras & Hickox), Tokyo Sıring Quarıet, Hilliard Ensemble, Aldo
Ciccolini, lvo Pogorelich, Yehudi Menuhin, lızhak Perlman,Julian Lloyd Webber, Mischa
Maisky, Narciso Yepes, Chrisropher Parkening, Leyla Gencer, Monrserrar CabaiiC, Bolshoi
SallN, American Baller Thearre.
The original Istanbul Festival evolved over time ro become che lnrernarional Istanbul Music
Festival. Now in its 29rh year, che Music Festival has broughr a wide range of offerings by the
grearesr ralenrs of cradirionaJ and classkal music, baller, and opera. Held annually in June-July,
the Music Festival has graced lsranbul's imporram historical venues wirh illusrrious
performances by La Scala Philharmonic (Muti), the New York Philharmonic (Mehra & Masur),
ıhe Royal Concerıgebouw ürehescra (Sawallisch), ıhe Hilliard Ensemble, Yehudi Menuhin,
lızhak Perlman, Julian Lloyd Webber, Chriscopher Parkening, Leyla Gencer, and ıhe Bolshoi
Ballet, jusr ro name a few.
IFCA fırsr organised the screening of films as a separare festival acriviry in April of 1984 wirh
the fırsr lmernarional Istanbul Film Festival. By 1985 national and incernarional

(Golden Tulip) comperiri ve secrions were included in its rich program me. In l 989, che
Festival was offıcially recognised by FIAPF (Federation lncernarionale des Associarions
des Producreurs de Film) as a ''Competitive, SpeciaJised Festival". "Liferime Aclıievemenc'· and
''Honorary" Awards have been presemed by che Istanbul Film Festival since 1996 ro local and
inrernarional cineasres, actors and acrresses such as Roben Wise, Türkan Şoray,
Gillo Ponrecorvo, Michelangelo Amonioni, Claude Saurer, Elia Kazan, Peter Greenaway,
Isıvan Szabo, Muhrerem Nur, Faruk Kenç, Bemand Blier, Jerry Schaızberg and Abbas
Kiarosrami.
IFCA re-organised rhe rlıearrical ponion of che original Jnrernarional Istanbul Festival as a
third separare annual fe riva! in l 989. The International Istanbul Thearre Festival, held in
May, presents a variety rhearrical works ranging from the rradirional ro the provocarive by
foreign and Turkish rhearre companies. The Thearre Festival has arttaered sought afrer groups.
companies and directors; including Piccolo Tearro Di Milano, Attis Thearre, the Beriiner
Ensemble, the Cenrre Dramarique National d'Orleans, Robere Wilson, Yuri Lyubimov,
Stephane Braunschweig, Theodarus Terzopoulos, Heiner Göebbels, Ian Holm, Diana Rigg, and
Alla Demidova. In 1997 che Thearre Fesrivai began ro present "The Thearre Honor Award,"
whiclı has since been awarded ro Giorgio Srrehler, Yıldız Kemer, Yuri Lyubimov, Me! ih
Cevdet Anday, Necdet Mafı Ayral, and Robert Wilson.
Alrhough there has been special jazz seetion wirhin the rubric of the Istanbul Festival since
1986, ir didn 'r became an independent festival until 1994. The lnrernarional IstanbulJazz
Festival conceives of jazz as a spirir as much as a sryle, and rherefore irs programme represencs
an inrerweaving of traditional jazz, street parades of Dixieland, rock, and new
experimenrarions wirh elecrronic music. Lou Reed, Keirh Jarrerr, Jan Garbarek, che
Manharran Transfer, Wynron Marsalis, Dizzy Gillespie and the Modern Jazz Quarret are
among the legendary performers who have panicipared in che Inrernarional I seanbul Jazz
Festival si nce irs inceprion.
The 1 sr International Istanbul Biennial was held In l 987 as a means of drawing attenrion ro
che laresr rrends in conremporary art by uniring various national and inrernational exhibirions
inro one larger show. ln irs subsequenr incarnarions, the Inrernarional Isranbul Biennial began
ro rake on grearer conceprual focus through the use of rhemes. The second Biennial, coordinared by Berai M adra, was iniciared under the theme "Conremporary Art in Traditionai
Spaces"; the third, directed byVas of Korıun, was enıiıled "The Producıion of Cultural
Difference". The Istanbul Biennial's concepwal focus was rhen furrher srrengrhened by the
decisioıı ro appoinr a guesr curator, who would not only derermine the themaric frarnework of
the show, bur would also have full artiscic freedom in che selecrion and placement of arrworks.
The fourıh lnternaıional lscanbul Biennial, "üRIENT/ATlüN," was curaıed by Rene Block
and fearured rhe arrworks of 123 :ırrisrs from 51 counrries. 1997 Biennial curator Rosa
Marrinez exhibired arrworks based on rhe poetic rheme "On Life, Beaury, Translation & Other
Difficulries". For che sixrh lnrernarional Istanbul Biennial, che arrworks of 56 anisrs from 32
counrries were brought rogerher by curaror Paolo Colombo under the theme "The Passion and
che Wave." The sevench Istanbul Biennial, ''Egofugal," curared by Yuko Hasegawa will rake
place in ıhe fall of 2001.
In 1992, IFCA was recognised for its icadership as an ares and cuirure foundation with che

"Troph{e 1 ntenıationale deı Arıs et de la Culture," awarded by rhe Jnstitut 1 nrernarional de
Promorion er de Presrige of U

ESCO. In addition ro the lnrernarionaf Istanbul Fesrivals and

Biennial, the Istanbul Foundation for Culrure and Ares encourages inrerculwral collaborarions
berween anisrs through irs parrnerships w ith orher organisarions in rhe development of unique
projeers that contribure ro Turkey's recognirion in an inrernarional arena. For 7th Cenrennial
celebrarion of che founding of che Orroman Empire, a world premiere version ofVivaldi's
Bajazed was staged ar the Hagia Eireni Museum under the direecian of world fumous violinisr
and musicologist Fabio Biondi for the 27rh Inrernarional Music Festival. Anorher unique JFCA
project, realised in cooperation wirh the renowned Greek Thearre Director Theodoros
Terıopoulos, resulred in the world premiere of che Heracles Trilogy, which brought Turkish
and Greek acrors rogerher and was presemed ar the Thearre Olympics in ]apan. IFCA also
produced ''Abducrion from the Seraglio", Mozarr's faıned opera, as a fearure film enritled
·'Mozart in Turkey" in cooperarion wirh Anrelope Films and che BBC. "Mozart in Turkey" was
screened in early 2000 in borh London and Istanbul, and will be shown on TV and at cinemas
in a number of coumries worldwide.
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TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş.
TÜRKIYE ITHALAT VE IHRACAT
BANKASI A.Ş.
TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş.
TÜRKIYE ŞIŞE VE CAM
FABRI KALARI A.Ş.
TÜRKIYE VAKlFLAR BANKASI TAO.
ULUSOY TURIZM VE SEYAHAT
KOLL. ŞTI .
Ü N I LEVER-IŞ TiC. VE SAN.
TÜRK LTD. ŞTI.
SUAT HAYRI Ü RG ÜPLÜ
VEB OFSET I LERI MATBAACILIK A.Ş.
YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.

YÖNETIM KURULU

YÜRÜTME KURULU

DANIŞMANLAR

BOARD OF ADMINISTRATION

EXECUTIVE BOARD

ADVISORS

Başkan

Başkan

Genel Danışman

Chairman

Chairman

General Advisor

ŞAKIR ECZAClBAŞI

ŞAKiR ECZACl BAŞI

SIR JOHN TOOLEY

Başkan Yardımcıları
Vice Chairmen

Prof. TALAT HALMAN
ASl M KOCABIYlK
Dışişleri Bakanl ığı
Mi nisrry of Foreign Affairs

Maliye Bakanlığı
Ministry of Fi nance

Milli Eğitim Bakanlığı

Üyeler
Members

TAYFUN I N D I RKAŞ
DOGAN TEKELI
DENETIM KURULU AUDlTORS

ÇELIK ARSEL
Dr. ALTAN EDI S
YÖNETiM MANAGEMENT

Minisrry of Educarion

Genel Müdür

Kültür Bakanlığı

General Direcwr

Minisrry of Culrure

Turizm Bakanlığı
Minisrry of Tourism

Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirliği
The Office of Senior Advisor w rhe
Prime Minister for Foreign Promorion

Prof. ERS l N ONAY
Genel Müdür Sekreteri
Execurive Secrerary

FUL D U RAN
Genel Müdür Sekreter Yardımcısı
Assistant w rhe Execurive Secrerary

YASEM I N BASKAN

Turizm Bakan l ığı
Tanıtma Genel Müdürü

Uluslararası Istanbul M üzik Festivali
Yönetmeni

Minisrry of Tourism,
General Direcwrare of Information

Direcwr, International
İstanbul Music Festival

Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürü
General Director of rhe
Srare Opera and Baller

BÜLENT ERKMEN
Kültür Merkezi Danışmanı
Culrural Cenrre Advisor

DOGAN TEKELI
G rafik ve Yayın Danışma Kurulu
Graphic Design and Publicarions
Advisory Commiree

YU RDAER ALTINTAŞ
BÜLENT ERKMEN
PAUL McM ILLEN
Tanıtım Danışma Kurulu
Public Relarions Advisory Commirree

BÜLENT ERKMEN
ARHAN KAYAR
PAUL McM ILLEN
CEMAL NOYAN
AYHAN TEZCAN
Hukuk Işleri Danışma Kurulu
Legal Advisors

Direcwr, International
İstanbul Film Festival

HÜLYA UÇANSU
Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali
Yönetmeni

HAM I T BELLI
Prof. Av. ERCÜM EN D BERKER
Prof. Dr. M Ü N I R EKONOMI
GENCAY GÜRÜN
TAYFUN I N D I RKAŞ
Doç. YEKTA KARA
HÜSAMETTIN KAVI
M UHARREM KAYHAN
ÖMER KOÇ
G EYVAN McM ILLEN
AKI N ÖNGÖR
Prof. Dr. BÜLENT ÖZER
ERSl N ÖZI NCE
Dr. CAN PAKER
DOGAN TEKELI

Kurumsal Kimlik Danışmanı
Corporare Idenriry Advisor

Uluslararası istanbul Film Festivali
Yönetmeni

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

Director of rhe Presidential Symphony
Orchesrra

ATILLA AKSOY

AHMET ERENLI

General Director of rhe Srare Thearres

Cumhu rbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası Müdürü

Spansorluk Danışmanı
Spansorship Advisor

Direcwr, I nternational .
İstanbul Thearre Festival

Doç. Dr. DIKMEN GÜRÜN
U luslararası Istanbul Caz Festivali
Yönetmeni
Director, I nternational
İstanbul Jazz Festival

GÖRGÜN TAN E R
Uluslararası Istanbul Bienali Koordinatörü
Coordinawr, International
İstanbul Biennial

EMRE BAYKAL
Mali ve Idari Işler Yönetmeni
Director, Fi nance and Adminisrrarion

ASU MAN BAYRAM
Basın ve Halkla I lişkiler Yönetmeni
Director, Press and Public Relarions

ESRA N ILGÜN M I RZE
Spansorluk Yönetmeni
Director, Spansorship

ÖMÜR BOZKURT
IKKM Proje Koordinatörü
ICCC Project Coordinator

Nil ı"IFFR KONLJK

ASLI BAŞGÖZ
ESAT B ERKSAN
N ILGÜ N GENÇ
Mali Işler Danışmanı
Fi nancial Advisor

SACIT BASMACI
idari Işler Danışmanı
Adminisrrarive Affairs Advisor

RI FAT ÖKTEM

U LUSLARARASI iSTAN B U L F i LM F ESTiVALi
INTERNATIONAL İ STANBUL FILM FESTIVAL
Danışma Kurulu Advisory Committee
GUGLI ELMO BIRAGHI
ATILLA OORSAY
Ö M ER KAVUR
SEV I N O KYAY
BARIŞ PI RHASAN
BEKI PROBST
ALl N TAŞÇIYAN
KADRI YURDATAP
Uluslararası I l işkiler Incernaeional Correspondencs
EDNA FAI NARU
U M BERTO ROSSI
ARUNA VASUDEV
Yönetmen
Di rector

HÜLYA UÇANSU
Yönetmen Yardımcısı
Assiseane Director

ALl SÖN M EZ
Yön etmen Sekreteri
Secreeary ro the Director

N U RAY OMAÇ
Elektronik Altyazı Koordinasyonu
Elecrronic Subeiriing

M U RAT ÖNOL
AZIZE TAN
Konuk Ağırlama
Hospiealiey

SARA BERKER
DÜRRIN KANTE M I R
ÖYKÜ ÖZSOY
Film Trafiği
Prim Coordinarors

AZIZE TAN
YUSUF PINHAS
Film Kopya Kontrol
Film Technical Comrol

GÖKHAN PAMUKÇU
G ÜLAY TAÇAR
SEDA ÇELEBI
Basın ve Halka I l işkiler Press and Public Relaeions
Yönetmen
Director

ESRA NILGÜN M I RZE
Yönetmen Yardımcıları
Assistane Di rectors

ZELIHA KAYA
N ILGÜN SARAÇOGLU
Yardımcı lar
Assiseanrs

AYNUR ATAKUL
ILGIN ERARSLAN

ANN MUSSER ERCAN
ÜSTÜN G EL I NANÇ
IDIL KARTAL
ÖZLEM OKLU
MERIÇ SOYLU
SERKAN ZIHLI
Sponsorluk Spansorship
Yönetmen
Di rector

ÖMÜR BOZKURT
Yardımcı
Assiseane

SELIN AYSAY BAKAL
Mali ve i dari Işler Finance and Adminisrrarion
Yönetmen
Director

ASU MAN BAYRAM
Yönetmen Yardımcısı
Assistane Director

ABDULLAH KARADENIZ
M uhasebe
Accounting

ŞEBNEM GÖÇMEN KURT
BAŞAK SUCU
Teknik Işler
Technical A ffairs

BOZKURT KARASU
NILÜFER KONUK
KEMAL YIGITCAN
GÖKHAN U RULU
Arşiv
Archives

E M I N E ŞAH I N YEŞIL
SI BEL ÖZKAN
Arşiv Fotoğrafları
Archives Phoros

AYLIN ÖZMETE
MUAMMER YANMAZ
Video Çekimleri
Video Shooes

FATIH BALKIŞ
Santral
Operaror

AYŞEM SAYAN YILDI R I M
Yardımcı Hizmetler
Services

HASAN SAYAN
AZM I AKSUN
PERlHAN ARIBULAN
ADEM KALAÇ
SÜLEYMAN ÖZDEM I R

TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS

Achab Film Oef Nuyts)
Adriana Chiesa Enterprises
(Adriana Chiesa di Pa/ma, Rosella Gori)
Agav Productions Ltd. (Shuki Friedman)
Dr. Ahmet Boyacıo�lu
Ahmet Çadırcı
Ajans 2 1 (Nurdan Arca, Melek U/agay)
Alfa Film (Ömer Kavur, Sadık Deveci)
Ali Taygun
Alin Taşçıyan
Alissa Simon
Alitalia (Hayal Murathanoğlu)
Anna Maria Tato
ANS (Ansı Elagöz, Çağatay Atasağun)
Arcan Ticaret (Kadir Bo/cı)
Arte (Annamaria Lodato)
Artedis SA (Pierre Richard Mü/ler)
ASIFA!Italia (Attilio Va/enti)
Aslan Ruso
Aslı Başgöz
Atatürk Kültür Merkezi Müdürlü�ü (Bülent Bilgin)
Ateş Gümrükleme (Cem Ertaş)
Atilla Oorsay
Attilio Valenti
Austrian Film Commission (Anne Laurent)
Avcı Matl:laacılık San. ve Tic. Ltd.
(Ahmet Avcı, Mehmet Avcı)
Avusturya Kültür Ofisi
Ayda Aksel
Barış Pirhasan
Başak Sigorta (Muzaffer Bilgili, Burcu Dinçer)
Bavaria Film International
(C/audio Vetter, Stefanie Zeitler)
Beki Probst
Belge Film (Sabahattin Çetin)
Birlik Medya (Ergun Gürsoy, Ozan Korkut)
The British Council, Istanbul
(Susan Barnes, Leyla Tonguç)
The British Council, London
(Satwant Gi/1, Simona Marchegiani)

Bülent Erkmen
Büyük Londra (Fatih Hatay, Azimet Karakuş)
Cabin Creek Films (Tania Mckeown)
Can Gürzap
Canal + Image International (Dominique Brunet)
Catalan Films and TV (Carme Puig)
Celluloid Dreams (Pascale Ramonda)
Prof. Dr. Cem Taylan
Centro Marcello Mastroianni
Cinecitta International
(Francesco Gesualdi, Paola Ruggiero)
Ci neteve (Fabienne Servan-Schreiber, Laurence Mil/er)
CJ International Sales & Publicity (Catherine Park)
Concorde New Horizons Corp.
(Roger (orman, Thomas Krentzin)
The Coproduction Office (Rebekka Garrido)
Cowboy Booking International (0/iviu Savu)
Cristaldi Film
Daiei Co. (Tomoko Suzuki)
Defne Halman
Do�n Tekeli
Edna Fainaru
Egoli Films (Od Howe/1)
Els Films de la Rambla, S.A. (Laura Rovira)
Erler Film (Türker lnanoğlu, Yılmaz Ekmekçi)
Fandango (Riccardo Amorini)
Farabi Cinema Foundation (Amir Esfandiari)
Fatih Akın
Fernando Lara
Fida Film (Murat Akdi/ek, Se/ma Ya/aman)
Film Contract Ltd. (Urszula Suszko)
Film Distribution (Sahra lmchal)
Les Films d'lci (Catherine Roux)
Film Four International (Mike Runaga/1)
Films du Losange (Daniela Elstner)
Les Films du Poisson (Laetitia Gonza/es)
Films Transit International Ine. Oohn Nadai)
Film Tre (Corinna Ne/li)
Flach Pyramide International
(Paul Richer, Eric Lagesse)
Fono Film (Cemal Okan)
Fortissimo Film Sales (Marnix van Wijk)
Fransız Kültür Merkezi, Istanbul
(Thierry Hugot, Alain Bourdon)
Fuji Film (Mehmet Garan, Cem Sarp)
Greek Film Center
(Manos Efstratiadis, Vou/a Georgakakou)
Guglielmo Biraghi
Haylazz Prodüksiyon (Leyla Özalp)
Hollywood Classics (Melanie Tebb)
Hong Kong Film Festival (Karen Lee)
Hüseyin Karabey
Icelandie Film Fund
(Erna Margret Valbergsdottir, Bryndis J6hansd6ttir)
Iran Başkonsoloslu�u (Mehdi Musazade)
Ispanya Başkonsoloslu�u Oose Maria Castroviejo)
!srail Başkonsoloslu�u. Istanbul
Istanbul Menkul Kıymetler Borsası
(Osman Birsen, Arı/ Seren)
!talya Başkonsoloslu�u (Roberto Pietrosanto)
!talyan Kültür Merkezi, Istanbul
lstitJto ltaliano di Cultura, Istanbul
The Japan Foundation
(Naoji Matsubara, Mari Hiruta)
Kadri Yurdatap
Kanada Büyükelçili�i (Eric Walsh, Sirnin Taylaner)
KOFIC (Park Duk-ho, Dustin Yu)
Köksal Engür
Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları
Laurent Becue-Renard
Little Bear (Anne-Laure Farges)
MSÜ 1 STM (Prof Sami Şekeroğlu, Alev ldrisoğlu)
Magyar Film Unio (Annamaria Basa)
Makhmalbaf Film House (Mohammad Reza Safiri)
Manuel Çıtak
The Marmara Hotels and Residence
(Bige Güreli, Neslihan Özyiğit, Cem Gündeş,
Feza Solak/ar, Ata Eremsoy, Didem Gürgam)
Mas Matbaacılık A.Ş.

Medyavizyon (Aslı-Fatih Oflaz)
Mercure Distribution
Oacques le Glou, Genevieve Lhote)
Mihriban Sandal
M inistry of Foreign Affairs of France
(Pierre Triapkine, Janine Deunf)
MK2 (Yann Marchet)
Myriad Pictures (Shelley Crockett)
Nat Film Festival (Kim Foss)
Nazım Hikmet Vakfı
N H K (Mariko Saeki)
Novoskop Film (Gabriela Dinter)
Ofset Yapımevi (Derya Beşikçi, Sermet To/an)
Otomatic (Dominique Deruddere)
Özcan Alper
Özen Film (Mehmet Sayarslan)
Pablo Fornari (Andrea Fornari)
Parallel Film (Sibel Bilgin, Floor Kooij)
Patrick Sonnet
Plato Film (Sinan Çetin)
Portman Film Oane Baker)
Promoshop (Sedat Altun)
Reklamiş (Mehmet Süzen)
Replik TV Film Yapım Ltd. Şti.
Rıfat Öktem
Robert Stone Productions, LLC
Roissy Films (Dominique Rayroles)
Sacit Basmacı
The Sales Co. Ooy Wong)
Savoy Oteli (Hasan Barut)
Scout Productions (Errol Morris, Michael Williams)
Scuola Nazionale di Cinema Cineteca Nazionale (Laura Argento)
SESAM
Sevin Okyay
Show TV (Mutena Açık)
Sinefekt (Cihan Baydur, Kerem Kurdoğlu, Pelin Aksoy)
Singapere Film Festival (Meng Chue)
Sir John Tooley
Standart Film (Uğur Terzioğlu)
Studio Azzurro Produzion (Delphine Tonglet)
Studio Canal (Melanie Dumoulin)
Studio Canal Image (Anne Turquet)
Le Studio Canal +
(Marie Boudier, Melanie Dumou/in)
Summit Entertainment (Sara Bustrode)
Swedish Film Institute (Gunnar Almer)
Taksim Square Hotel (Okan Duyar)
Tayfa (Dori Kiss, Güngör Türkömer)
Telewizja Po lska (Barbara Fundalinska)
Teliing Pictures (Michael Ehrenzweig)
Theo Angelcpulos Film Productions (Tina Sideris)
Tipograf (Osman Tülü)
TMC Film (Erol Avcı)
Toho International Co., Ltd. (Hiroshi Noune)
Tokyo Film Festival (Yuko Nakano)
T riple Pay Pictures (Sidney Sherman)
Turek Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
(Sema Çubukçu)
Türk Hava Yolları, Taksim Satış Müdürlü�ü
(Dilek Koç)
TÜR-VAK
USIS (Martin Quinn, Sevil Sözen)
UGC (Laurencina Lam)
Umut Sanat Filmeilik Sinemacılık (Yusu(Karabo/)
Unifrance Film International (Antoine Khalife)
United Artists Ooselyn Brown)
Viking Turizm (Simin Koçaş, Nilüfer Özdemir)
Wall Şehir Design (Şenol Yüksel, Besnur Koran)
WB (Brian Jamieson)
WB, Türkiye (Haluk Kaplanoğlu)
Wega Film (Uirike Löesser, C/audio Pal/ak)
Wüste Filmproduktion (Me/ike Matthies)
Yalçın Boratap
Yekta Kara
Yurdaer Altıntaş
Yurdagül Altınöz
Yusuf Bolayırlı
ZDF (Angelika Hoffman)
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Sayın Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı
Sayın Hüsamettin Özkan, Başbakan Yardımcısı
Sayın !smail Cem, Dışişleri Bakanı
Sayın Istemihan Talay, Kültür Bakanı
Sayın Erkan Mumcu, Turizm Bakanı
Istanbul Valili�i
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı�ı
Başbakanlık Başmüşavirli�i
Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlı�ı
Kültür Bakanlı�ı Müsteşarlı�ı
Kültür Bakanlı�ı Müsteşar Yardımcılıkları
Kültür Bakanlı�ı Tel if Hakları ve Sinema
Genel Müdürlü�ü
Dışişleri Bakanlı�ı Kültür Işleri Genel Müdürlü�ü
Dışişleri Bakanlı�ı Yurtdışı Tanıtım
Genel Müdürlü�ü
Kültür Bakanlı�ı Kültür Merkezleri
Daire Başkanlı�ı
Turizm Bakanlı�ı Tanıtma Genel Müdürlü�ü
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Genel Müdürlü�ü
Türk Hava Yolları Genel Müdürlü�ü
Devlet Havameydanları Işletmesi
Genel Müdürlü�ü
Atatürk Havalimanı Mülki Idare Amirli�i
Istanbul Gümrükler Başmüdürlü�ü
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri
Daire Başkanlı�ı
Beyo�lu Belediye Başkanlı�ı
Kadıköy Belediye Başkanlı�ı
Karayolları 1 7. Bölge Müdürlü�ü
Atatürk Havalimanı Giriş Gümrü�ü Müdürlü�ü
Atatürk Havalimanı Çıkış Gümrü�ü Müdürlü�ü
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu
Gümrük Müdürlü�ü
Gümrükler Genel Müdürlü�ü
Geçici Muafiyetler Şube Müdürlü�ü

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

20. 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
20th International İstanbul Film Festival possible.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

20. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Festival Spansoru'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arrs
would !ike to thank
the Festival Sponsor
whose generous conrriburion has made the
20th International İstanbul Film Festival possible.

TURKCE LL

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

20. 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 Sponsors
for the conrribution they have made to the
20th International İstanbul Film Festival.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

2001 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Basın Sponsorları 'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank its
Press Spansors for providing
complimentary announcements of
the 2001 İstanbul Festivals.

Cumhuriyet

�Milliyet

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

2001 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 2001 İstanbul Festivals.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

2001 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz
yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne destek olan
radyo kuruluşlarına ve
Web Spansoru'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank the following radio stations and
Web Sponsor for providing
complimentary announcements of
the 2001 İstanbul Festivals.

AÇIK RADYO
NTV RADYO
RADIO MYDONOSE
RADIO OXI-GEN FM 95.9
RADYO EKSEN 96.2
RADYO FOREKS
TRT

nf1f1n
�

to o

tool.com.tr

istanbul Festivalleri
i 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,
2001

İstanbul Festival Dostları'na

teşekkür eder.

Fatoş Yaşar Agaik
Şahnur Agaik
Mustafa Alaca
Melih Amasyalı
Eda Ardtırnan
Adnan Arduman
Yedidya Behar
Alev Belgin
Nairi Berberyan
Ara Berberyan

Special thanks.
The İstanbul Foundation for
Culture. and Arts is grateful
to the

((200 1

Friends of

İstanbul Festivalsn.

Sarven Berberyan
Mary Berkmen
Füsun Berkol
Ufuk Bi ak
F. enez Boydağ
Sevda Bozkurt
R. Oğuz Bozkurt
K. Murat Cinan
Yankı Çelikkanat
Ahmet Dedehayır
Günnur Eken
Begüm Dündar
M. Ahmet Ertegün
Şelale Gernıirü
Simha Gökay
Yako Gökay
Zühre indirkaş
Tayfun indirkaş
Tüli Kanıili
Jak Kamhi
Füsun Kavrakoğlu
Yaman Kocasinan
Zekiye Kural
Çelik Kurdoğlu
N. Buket Kül
Tuba Öztek
Leyla Pekcan
Burak Pekcan
Dilek Pelister
Erol Pebster
Sevtap Pısak
Ayşenaz Perran Pora
eıif Pora
Nursel Poyraz
Tayfun Poyraz
Perin

ağlıkova

Yıldırım Sağlıkova
Doğan Tekeli
Fatoş Terzioğlu
Mustafa Terzioğlu
Tarık Ter.ı:ioğlu
Osman Tokat
M. Ebsabeth Turhan
Nural Turhan
Canan Uzel
Reha Uzel
Füsun Üstün
Tenliz Üstün
Pınar Üstün
Çiğdem Yeyinmen
A. Cüneyt Yüksel

20.

Uluslararası istanbul Film Festivali Kurumsal Spansoru
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INTERNATIONAL
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FILM FESTIVAL

Hayaller, a��ve gerçekler küçük karelere yansırken...

The

Hotels
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İstanbul Film Festivali' n
arkasında ...
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Dreams, visions and the /acts o/ lı/e captured /rame-byjrame,
played out be/ore a rapt audience...

The Marmara Hotels

&

Residences

as a spansor of the 20th International Istanbul Film Festival
is helping to bring the world's best to the silver screen...
Yıliardır Uluslararası İstanbul Film Festivali'ne kurumsal sponsor olarak destek

veren The Marmara Hotels & Residences, 2001 yılında da The Marmara
İstanbul, The Marmara Manhattan, The Marmara Bodrum, Suadiye Residence
Çamlıca Residence ile birlikte aynı görevi üstlenmenin gururunu yaşıyor.

A

The

spansor o/ the International Istanbul Film Festival /or many years,
Hotels & Residences- namely The Marmara Istanbu� The Marmara
llllflrr.,.., The Marmara Bodrum, Suadiye Residence and Çamlıca Residence
continue this tradition again this year.

�

-------

THE -------

MARMARA

HOTELS&
RESIDENCES

Çamlıca Residence

Barış içinde bir dünya için 'sanat'a ·sahip çıkmalıyız.

Sektörümüzün dünya lideri olarak bu sorumluluğu onurla üstleniyoruz. Uluslararası
Istanbul Film Festivali'nin kurumsal spansoru olarak 7 yıldır yüzlerce filmi ve
binlerce sanatseveri Istanbul ile buluşturmanın gururunu sizlerle paylaşıyoruz.

,..,
.
.,.JJ;
••..,.....,
Wll.RU1WZ7E EXPRES:S"

Sözünüz

Tel: 444 00 40

=

Sözümüz

www.dhl.com.tr
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TüRK

Haber Televizyonculuğu'nda tek.

TüRK

KANALD'DE

HOT

BIRD AWARD 2000

Türkiye'nin yaşam kalitesine katkılarından dolayı

!STANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI'na teşekkür ederiz.

Türkiyelnin Haber Kanal•

www.ntvmsnbc.com

DEGIŞIYORUZ! SiZINLE SiZiN IÇiN.
AILE KANALI:
Haber, drama, müzik, eölence, çocuk
gençlik ve spor programları

TRT'nln yeni logoso Türkiye'nin dinamik yapısının,
coskusunun, gunınınun,küHürel ÇtfHIIIIDinln VI
zenginiiDinin üzerine kunılu bir slmge.
Logonun yan taraflarında,
ıaç yapraklarına• benzeyen feklller,
TRT markasının yeniden doDufunu ve

BILGI KANALI:
Haberler, belgesel, eQitim-kültür,
haber tartışma, açık olurum, spor,
sanat programları
REKLAMSIZ KANAL

geliflmini temsil ederken;
ortadaki •elmas- fekll Türkiye coDrafyasının
tarımsal mirasını ve
zengin doDasını anlatıyor.

Belirli saatlerde TRT GAP ve
çalıştıöı saatlerde TBMM TV
olarak yayın yapacak.

Üç ana renkten olupn yeni TRT logosunda,
"kırmızr Türk bayraDına VI milli gunıra,
-mavr ülkemizi çevreleyen denizi ere,

-ye,ır Ise zengin tarımsal alanlara lpret ediyor.
Örgün ve yaygın eDitim programları,
müzik programları.

TÜRKIYE'NIN TANITIMI
Yurt dışında yaşayan Türklerin istek ve
ihtiyaçlarına yönelik
yayınlar.
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www.alitalia.it

Bye bye smog.

Say good-bye to smog. Good-bye office bores. And good-bye to the same old routine. You can finally wave all that
good-bye and fly away to where your holiday dreams take you. With

5,300

flights weekly to

63

countries, Alitalia puts

a whole world of opportunity at your feet. Take a break from the daily grind and discover the joys of a real holiday.

For information:

Alitalia - İstanbul
Phone: (O 212) 231 33 91 1 5 lines
Address: Valikonağı Cad. No. 73/6
Nişantaşı - İstanbul

L .t � L .t K L .t E
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B I E. .A K I E. . . .
T E L E FO N D U ,
DÜ NYAN I N

FAKSTI ,

HIZI

I N T E R N ET ' T İ

DERKEN

"SES S I N I R I " NA DAYAN D I .

I L E T İ Ş İ M İ N Y E N İ T E K N O LO J İ L E R L E B İ R L İ KT E
U LA Ş T I G I H l Z V E G Ü V E N L İ K G Ö N D E R İ LE R İ N V E
P A K ET L E R İ N U LA Ş T I R I L M A S I N A A Y N I O R A N D A
YANS IMADI.

A KT i F

DAG I T I M ,

H A Y AT I N

G E R İ S İ N D E K A LA N V E A K S A Y A N B U A LA N A Y E N i
ÇÖZ Ü M LE R

G ET İ R İ Y O R .

BARKODLU

İ Z LE M E

T E K N İ K L E R İ N İ V E I N T E R N ET O L A N A K LA R I N I D A
K U LLANARAK DAG ITI M İ Ş LE M LE R i N i H I Z LAN D I R I Y O R ,
G Ü V E N L i K KAZA N D l R l Y O R , D E N ET L İ Y O R . D A G I T I M
V E T E S L İ M R A P O R L A R 1 N 1 1 N T E R N ET Ü Z E R i N D E N
M Ü Ş T E R İ LE R İ N E S U N U YO R . H E R G EÇ E N G Ü N H l Z l N I
V E D A G I T I M K A L İ T E S İ N İ A R TT l R l Y O R . B i L i Ş i M
T E K N O LOJ i S İ N İ E N ETK İ N Ş E K İ L D E K U LLA N A R A K
U LU S LA R A R A S I STA N D A RT LA R DA H İ Z M ET V E R İ Y O R .

B i Z TESLİ M EDERi Z
HESAP ÖZETLERI · KREDI KARTLARI · FATURALAR · KATALOGLAR DAVETIYELER · DIRECT MAILI NG · SÜRELI YAYlNLAR ÖDEMELI ÜRÜN DAGITIMLARI
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Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:

tel:

(2 1 2) 222 72 72

faks:

(2 1 2) 222 27 1 O
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No:

1 742

Okmeydan ı - Ista nbul

e-mai l : a ktif@a ktif.com internet: www . a ktif.com

o

M arkan ızı daha etki l i tanıtman ı n , sesinizi daha

güçlü d uyurman ı n ve hedefled iğiniz başarıyı

yakalaman ı n b i n lerce noktası var.

Klasik, ı ş ı kl ı ve süper b i l l board ları, megaboardları,

ku l e ve s i l i n d i r panoları, raket, kaset ve

·

backlightlarıyla kendi alanında b i r çığır açan

B i rl i k Medya, Türkiye'nin en büyük açıkhava

reklam ku ruluşu. Tan ıtım çalışmalarında her türlü

özel projeye göre verdiği danışmanlık hizmetinden ürün ve
yer seçiminde gösterdiği titizliğe, günün 24 saati sunduğu

bakım h izmeti ve yüksek servis kalitesinden en son

teknoloj i k yen i l i klerin izlenmesine kadar her kon uda,

sektörü nde güven i n si mgesi olan B i r l i k Medya,

açıkhavanın gücü nü gözler önüne

sermeye devam ediyor.

ı
reklamcılık tic. ve san. ltd . şti.
Gazeteciler Sitesi Matbuat S k . No:2
80496 Esentepe/istanbul
Tel : (+90)(2 1 2) 216 30 30 pbx Faks: (+90) ( 2 1 2) 347 3796
http://www.birlikmedya.com

The British Cou ncil
20. Uluslararast Istanbul Film Festivali'nde
aşağtdaki filmierin gösterimini
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desteklemekten gurur du yar
The H o u se of M i rth - Terence Davies

Love's L a b o u rs Lost - Kenneth B ranagh
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The Luzhin Defence - Ma rleen Gorris
Sav i n g G race - N igel Cole

P u rely Sette r - M a rk Herman

Ki nd Hea rts and Coro n ets - Robert Hamer

Çağdaş I n g i l iz

M e m ento - Ch ristopher Nolan

sanatı n d a n örnekler

The Low Down - Jamie Thraves

H otel S p l e n d i d e - Terence G ross

Sa ltwate r - Conor Mc Phe rson

I n g i ltere'den e n yeni kita p l a r,
DVD i e r ve m u lti medya kayn a k l a r

I n g i ltere'de eğiti m l e i l g i l i h e r t ü r l ü b i l g i

H e r d üzeyde I n g i l izce k u rs u

H e r a l a n d a I n g i l izce sı n avı

I n g i lte re'de o k u m a k için b u rs l a r

Ankara
Esat Caddesi 4 1 06660 Küçükesat
Tel +90 312 424 1644 Fax +90 312 427 6182
e-mail bc.ankara@britishcouncil .org.tr
İstanbul
Barbaros Bulvarı Akdoğan Sokak 43 Kat 2-7 Beşiktaş 8 1 690
Tel +90 212 327 2700 Fax +90 2 12 327 2720
e-mail bc.istanbul@britishcouncil.org. tr

Web'de su rf yapa rken v e TV sevrederken
kahve n i z i yud u m l a m a keyfi

İzmir

1374. Sokak Selvili İş Merkezi 18/301-306 35210 Çankaya
Tel +90 232 446 0131 Fax +90 232 446 0130
e-mail bc.izmir@britishcouncil.org. tr
www . britishcouncil.org. tr
The United Kingdom's international organisation for educational and cultural relations. Registered in England as a charity.

The British Council'e gelin
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338 sayfa büyük boy (30.5x38 c m ), şömizli bez cil!, I S B N 975-7306-73-8
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Pazarlama: Vali Konağı Cad. Samsun Apt. No.57 80220 Nişantaşı-lstanbul

Tei:(Q2 1 2 ) 233 21 6 1 Faks:(02 12) 234 32 90 pazarlama@tarihvakfi.org.tr

Yayınlar: Barbaros Bulvarı, Yıldız Sarayı, Arabacılar Dairesi, 80700 Beşiktaş-lstanbul
Tel:(0212) 227 37 33-227 37 34

Faks:(02 12) 227 37 32

yayin@tarihvakfi.org.tr
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Kazancı Yokuşu 64/4
Cihangir 80060 Istanbul
� (02 1 2) 292 4 1 1 1 pbx
� (02 1 2) 249 84 78
tipograf@tipograf.com

www. tipograf.com
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INTERMOBIL OTOMOTIV

MÜMESSiLLiK VE TiCARET A.Ş.
WA B C O FA H R Z E U G B R EM S EN 1 G E R M A N Y & U K
K a m yo n , Tre y l e r, otobüs v e d i ğ e r t i c a r i a r a ç l a r i ç i n h a va l ı
fre n , A B S ve E CA S s i ste m l e r i .

H E LLA KG H U EC K & Co. 1 G E R MANY
Oto m o t i v ayd ı n l at m a e k i p m a n l a r ı , e l ektro m e k a n i k v e
e l ekt ro n i k parçal ar, o t o m o t i v akse s u a r l a r ı .

D A N A WO R L D C O R P. 1 U SA
Motor parçal a r ı i m alatı ve d a ğ ı t ı m ı ( p e rfect c i rc l e piston
+ s e g m a n ) aks ve aksa m l a r ı , ö n tak ı m , keçe f i l itre ve

e n d ü st r i y e l aksa m l a r.

S A F/OTTO S A U E R 1 G E R M A N Y
Tre y l e r ü reti c i l e r i i ç i n d i n g i l ve s ü s p a n s i y o n s i ste m l e r i
i m a l at ç ı s ı .

WEWELER

H I A B A . B . 1 SW E D E N

W E W E L E R 1 N ET H E R LA N D S

D ü nya n ı n e n ö n d e g e l e n , k a m y o n v e traktöre m o nte

e d i l e b i l e n , 2 ton 1 metreden 50 1 ton metreye kad ar kald ı r m a

Oto m o t i v m akas i m a l at ı ve t i cari araçl a r i ç i n h a va l ı
s ü sp a n s i y o n s i st e m l e r i yap ı m c ı s ı .

kapasite l e r i o l a n h id ro l i k v i n ç l e r.

iNTERMOBiL OTOMOTiV MÜMESSiLLiK VE TiC.A.Ş.
ATATÜRK OTO SAN.SiTESi ll. KlSlM 4067 ADA,1 2 PARSEL KAT: 1 N0:12,1 3,23 MASLAK · iSTANBUL

TEL: (0212) 285 43 64

·

285 43 65

FAX: (0212) 286 26 36

ECZAClBAŞI

VA K F I

YAYlNLAR!

''Kuşaktan Kuşağa''
yeni bir kuşakla daha buluşuyor !
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın yaşam öyküsü

"Kuşaktan Kuşağa"nın

ikinci 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, başarılarla dolu iş yaşamını ve
topluma yönelik uğraşlarını değil , yeni Türkiye'nin
kuruluşun u, 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
Amerika B irleşik Devletleri'nde yaşayan,
Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nde kimya
araştırmaları yapan, Türkiye 'nin demokrasiye
geçtiği dönemlerde karma ekonomi düzeni
içinde görev alan ilk sanayiciler arasına
katılan Eczacıbaşı 'nın anılarında, her
kuşaktan okuyucuyu i lgilendirecek . olaylar,
yorumlar, görüşler ve öneriler yer alıyor.

Dr.

Nejat F. ECZACIB AŞl

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın

"İzlenimler, Umut/ar" ve
"Yeni Bir Türkiye" adlı yapıtlarından

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

"Kuşaktan Kuşağa",

genç kuşaktan okurlarıyla
kucaklaşmaya hazır. . .

Genel

DaQitlm: l1

J Ü Ri LE R
JURIES

U LUSLARARASI YARIŞMA J Ü RiSi
INTERNATIONAL COMPETITION JURY
NANA DJORDJADZE (Gürcistan Georgia) Başkan Presidenr
1 950'de Gürcistan' da, Tiflis'te dogdu. Mimarlık ögrenimi gördü ve
bu alanda çalıştı. 1 974'te Tiflis Sinema ve Tiyatro Enstitüsü'nde
egitim görmeye başladı. Tüm filmlerinin senaryosunu yazmış, yö
netmenligini üstlenmiş ve çogunun dekorlarını tasarlamıştır. Altı
filmde rol almış, Tiflis ve Moskova'daki sinema enstitülerinde
dersler vermiştir. 1 986'da Cannes Film Festivali'nde "Robinsona
de ya da Ingiliz Büyükbabam" ( 1 986) adlı ilk uzun metraj! ı filmiyle
Altın Kamera ödülünü kazanmış; bir sonraki filmi "Yüz Aşk Reçe
tesi"yle ( 1 996) Oscar'a aday gösterilmiştir.

Born i n Tbilisi, Georgia in 1 950. She srudied and worked in the field
of architecture. In 1 974 she enrolled at the Tbilisi Institute of Film
and Theatre. She wrote, d irecred and, for the mosr part, was respon
sible for rhe ser-design of her all of her films. She acred in s ix films,
and taught at Kino Instirures in Tbilisi and Moscow. She was the
winner of the Camera d'Or at Cannes Film Festival i n 1 986 with her
firsr fearure film, " Robi nsonade, or My English Grandpa" ( 1 986) and
Oscar neminared for her following film, " A Chef in Love" ( 1 996).

F I LIZ AKIN (Türkiye Turkey)
1 943 yılında dogdu. Türk sinemasının "dört büyükler" diye adlan
dırılan ve hepsi 1 960'1arda başladıkları karlyerlerinde çok uzun
ömürlü ve son derece popüler olan dört kadın yıldızından biridir.
Sinemaya 1 962 yılında, Artist dergisinin yarışmasını kazanarak gir
miştir. Avrupai tipiyle hep yüksek sınıflardan burjuva kızlarını oy
nama hendikapım kısa sürede aşıp, Atıf Yılmaz'ın "Utanç"ından
Yılmaz Güney'in "Umutsuzlar"ına dek unutulmaz karakterler ya
ratmıştır. 70'1i yıllarda sinemaya veda etmesine karşın, TV' deki es
ki filmleri sayesinde hala unutulmamış, sevilen bir stardır.

Born in 1943. She is one of the "big four" actresses in Turkish cine
ma, whose long careers and enormous popularity began in the sixties.
She enrered the film world in 1 962 by winning the comesr of Artist
magazine. U n r i l her unforgerrable performances in Atıf Yılmaz's
film "Utanç 1 Shame" and Yılmaz Güney' s "U mutsuzlar

1

Hopeless",

she suffered from being rypecasr as a European upper-class bourgeois
gir!. A lthough she left cinema in the '70s, she's stili a popular srar
due to the regular screening of her films on Turkish relevision.

N U R I BILGE CEYLAN (Türkiye Turkey)
1 959 yılında Istanbul'da dogdu. Bogaziçi Üniversitesi Elektrik Mü
hendisligi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üni
versitesi'nde iki yıl sinema egitimi gördü. 1 995'te çektigi ilk kısa
metrajlı filmi "Koza", 48. Cannes Film Festivali'nde gösterildi. lık
uzun metrajlı kurmaca filmi "Kasaba" ( 1 997) ulusal ve uluslararası
pek çok ödül aldı. Bu başarısını ikinci uzun metrajlı filmi "Mayıs Sı
kıntısı"yla ( 1 999) da sürdürdü.

Born in Istanbul in 1 959. He srudied filmmaking for rwo years ar
Mimar Sinan University, after having graduared from the Depart
ment o f E iecrrical Engineering at Boğaziçi University. His first shorr
fi l m " Koza

1 Cocoon"

( 1 995), was screeneel at rhe 48rh Cannes Film

Festival. He has received many national and international awards for
his fearure debut " Kasaba 1 The Town" ( 1 997). He repeated rhis suc
cess wirh his second feature fi lm, "Mayıs Sıkıntısı

1

Clouds of May"

( 1 999)

SHAJI KARUN (Hindistan India)
1 Ocak 1 952'de Hindistan'da Quillon'da dogdu. Puna'daki Sinema
ve Televizyon Enstitüsü'nde ögrenim gördükten sonra G. Aravin
dam'ın sürekli kameramanı olmuş ve bu güne kadar 40 filmin gö
rüntü yönetmenligini yapmıştır. 1 988'de, ilk uzun metrajlı filmi
"Piravi"yi çekmiştir. O günden bu yana bir belgesel ve iki kurmaca
film yapmıştır. Yönetmen, pek çok kişi tarafından günümüz Hint
sinemasında Satyajit Ray'in meşalesini taşıyan kişi olarak görül
mektedir.

Born on 1 January 1 95 2 , in Quilon, lndia. Afrer studying at rhe Ci
nema and Television Institute in Puna, he became G. Aravindam's
regular cinematographer, and to dare has shor 40 fearure fi lms. In
1 988, he d i recred his firsr fearure, "Piravi". Si nce then, he made a do
cumenrary and rwo ficrional films. For many, he is now seen as Sat
yajir Ray' s rorch bearer in conremporary Indian cinema.

MARZIYEH MESHKINI (Iran Iran)
1 969'da lran'da, Tahran'da dogdu. Makhmalbaf Ailesi'nin Sinema
Okulu'nda dört yıl boyunca sinemayı ögrendi. Üvey kızı Samira
Makhmalbafın "Sib 1 Elma"sı ( 1 997) ve "Takhteh Siah 1 Kara Tah
ta"sı (2000) ile kocası Mohsen Makhmalbafın "Le silence 1 Sessiz
lik" ( 1 998) ve "The Door 1 Kapı" ( 1 999) adlı filmlerinde yardımcı
yönetmenlik yaptı. Bu yıl Festival programında yer alan "Roozi
Keh Zan Shodam 1 Kadın Oldugum Gün" (2000) yönettigi ilk uzun
metrajlı filmdir.

Born in 1 969 in Tehran, Iran. She has learned cinema in Makhmalbaf
Family Film School for four years. She was assistant d i rector of rhe
films "Si b

1 The Apple" ( 1 997) and

"Takhteh Siah

1 The

Blackboard"

(2000) by her srep-daughrer Samira Makhmalbaf, and of "Le s ilence

1

The Silence" ( 1 998) and "The Door" ( 1 999) by her husband Mohsen
Makhmalbaf. " Roozi Keh Zan Shodam

1

The Day I Became a Wo

man", which is in this year' s program, is the first fearure film she di
recred.

GERALD A. PRATLEY (Kanada Canada)
lngiltere'de, Londra'da dogdu ve orada egitim gördü, 1 946'da Ka
nada'ya yerleşti. Toroneo'da CBC'de senarist olarak çalışmaya
başladı. Sinemaya ilişkin işler yapma fikri onu çekince, 1 948'de
CBC'nin ilk film eleştirmeni ve yorumcusu oldu. O zamandan beri
sinema sanatı ve endüstrisinin her yönünde bilgi sahibi bir konuş
macı olarak tanınmış ve birçok üniversiteye film tarihi okutmak
üzere davet edilmiştir. 1 970 ile 1 975 arasında Stratford (Ontario)
Uluslararası Film Festivali yönetmenligini yapmıştır. Sinema üzeri
ne yazılmış beş kitabı vardır.

Born and educared in London, E ngland, he moved ro Canada in
1 946. He srarted working in Toronro for rhe CBC as a scriprwriter.
He was drawn roward working in mocion piccures, and became, in
1 948, the CBC's firsr film eritic and commentaror. Since then he's
been known as a speaker on all aspecrs of morion picrure art and in
dusrry, and was invired to reach film history ar several universiries.
From 1 970 ro 1 97 5 he was rhe d i rector of rhe Srrarford (Onrario) ln
rernarional Film Fesrival. He has wrirren five books on cinema.

AKI RA TOCHIGI (Japonya Japan)
6 Şubat 1 958'de Japonya'da, Tokyo'da dogdu. Kyoto Üniversite
si'nde sosyoloji egitimi gördükten sonra 1 990 yılının Mayıs ayında
ABD'deki New York Üniversitesi'nin Sanat ve Bilimler Lisansüstü
Okulu'nda master'ını aldı. Daha sonra serbest film eleştirmeni,
film bilimcisi, bagımsız kuratör, part-time ögretmen, yazılı ve sözlü
olarak çevirmen ve editör olarak çalıştı. 1 998 yılından beri Tok
yo'daki Ulusal Modern Sanat Müzesi'nin Ulusal Film Merkezi'nde
konuk küratör olarak çalışmaktadır.

Born on 6 February

l 958

in Tokyo, )apan. Afrer studying sociology

ar Kyoro U n i versiry, he got his masters degree in ci nema studies
from the Graduare School of Arts and Sciences at New York Univer
sity, USA, on May 1 990. He rhen worked as a freelance film criric,
film scholar, independent curator, part-time instructor, translator,
i nterprerer and ediror. He has been a visiring curaror ar the

arionaJ

Film Cenrer of the National Museum of Modern Art, Tokyo si nce
1 998.

U LUSAL YARIŞMA J Ü RiSi
NATIONAL COMPETITION JURY
HALE SOYGAZi (Türkiye Turkey) Başkan President
1 950 yılında do�du. Türkiye ve Avrupa Güzeli seçildikten sonra
1 974 yılında sinema oyunculu�una başladı. 1 978 yılında Antalya
Film Festivali'nde, Yavuz Özkan'ın, "Maden" tilmindeki rolüyle En
Iyi Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal ödülünü kazandı. 1 984 yı
lında aynı festival de Atıf Yılmaz'ın "Bir Yudum Sevgi" tilmindeki ro
lüyle yeni bir Altın Portakal ödülü kazandı. 1 988 yılında, Ziya Öz
tan'ın "Cahide" adlı tilmindeki rolüyle, Sinema ve TV yazarları tara
fından Yılın En Iyi Kadın Oyuncusu seçildi. Ayrıca senaryolar
yazmış, yönetmen yardımcılı�ı yapmıştır.

Born in 1 950. She began acring i n films i n 1974, after she has been
chosen Miss Turkey and Miss Europe. In 1 978 she received a Golden
Orange award for Besr Acrress ar rhe Antalya Film Festival for her
performance in Yavuz Özkan's "Maden 1 The Mine". She received
anorher Golden Orange in 1 984 for her role in Atıf Yılmaz' s "Bir Yu
dum Sevgi

1

A S ip of Love" . In 1 988 she was nam ed rhe Year's Best

Actress by the Film and TV Critics Association for her role in Ziya
Özran's "Cahide". She has also wrirren film scenarios and worked as
assistant director.

Prof. Dr. D E N I Z DERMAN (Türkiye Turkey)
Eskişehir Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Sinema-TV Bölümü
mezunudur. Universitaet Freiburg, lnstitut für Journalistik'te AV
Media dalında master yaptı. Doktorasını 1 989 yılında Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden aldı. ODTÜ'de GI
SAM'ı (Görsel-lşitsel Sistemler Merkezi) kurdu. Video ve sinema
üzerine atölye çalışmaları ve kitap yayını gerçekleştirdi. Halen
Bahçeşehir Üniversitesi Iletişim Fakültesi Dekanı'dır.

She graduared Film

& TV department of. rhe Eskişehir Academy of

Economical and Commercial Sciences. She complered her masters
studies in A V Media ar rhe Journalism Institute ar the University of
Freiburg, and received her PhD in 1 989 from the Anadolu Univer
sity, Institute of Social Sciences. She founded the Middle Easrern
Universiry's Audio-Visual Systems Center, GISAM. She organized
workshops on cinema and video and rhe publicarion of a book. Cur
rently she i s the Dean of the Communicarion Faculry ar Bahçeşehi r
University.

IZZET GÜNAY (Türkiye Turkey)
1 934 yılında Istanbul'da do�du. ilk amatör tiyatro çalışmaları lise
yıllarına rastlar. Teknik ressam olarak çalıştı. Bir süre dans hocalı
�ı yaptı. Profesyonel tiyatro hayatına 1 957 yılında başladı. Pek çok
oyunda rol aldı, sahne amirli�i ve turne müdürlü�ü görevlerini yü
rüttü. 1 959'da "Kırık Plak" adlı filminde küçük bir rolle sinema se
rüvenine başladı ve kısa sürede başrollere geçti. 1 964 yılında 1 .
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "A�açlar Ayakta Ölür"
filmiyle En Iyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1 20'ye yakın film de baş
rol aynadıktan sonra, 1 973 yılında sinema çalışmalarına son verdi.

Born in 1 934 in Istanbul. He began ro work on amareur rhearre produc
rions during high school. He worked as a rechnical draftsman and raughr
dance for same rime. His professional rhearre life began in 1 957. He pla
yed a variety of different characrers and worked as srage director and tour
manager. He began his film career wirh a smail role in the 1 959 film
"Kırık Plak

1

Broken Record", and soon moved into lead parrs. H e

received a Golden Orange a t rhe first Antalya F i l m Festival a s Best Acror
for his performance in 1964 film "Ağaçlar Ayakta Ölür". Afrer srarring
in almost 1 20 films, he decided to rerire from cinema in 1 97 3 .

MICHIO MORIOKA Qaponya Japan)
1 93 1 yılının Aralık ayında Japonya'da do�du. 1 953'te film yapım
şirketi Toho Co.'ya girdi, film planlama ve yapı m bölümlerinde ça
lıştı. Uzun metrajlı kurmaca filmierin yapımcısı olarak, 1 983'te To
ho Co.'dan ayrıldı. O zamandan beri kurmaca filmlerin, TV dra
malarının, belgeselierin yapımcılı�ını üstlenmiş ve Osaka'da EXPO
için geniş ekran bir film gerçekleştirmiştir. Şu sırada Uluslararası
Tokyo Film Festivali'nin program yönetmenli�ini yapmaktadır.

Born in Japan, o n December 1 93 1 . He srarred work a r Toho Co. i n
1 9 5 3 and worked for t h e film planning and production secrions. He
began working as a producer of fearure films and leaving Toho Co. in
1. 983. Since rhen he has been producing fearure fil.ms, TV dramas,
documentaries, and a wide visian image movie for rhe EXPO in Osaka.
Currenrly, he is rhe programıning director of the Tokyo Internati
onal Film Festival.

DUYGU SAGIROGLU (Türkiye Turkey)
1 932 yılında Trabzon'da do�du. ITÜ Mimarlık Fakültesi'nde e�itim
gördü. 1 956'da Küçük Sahne'de dekorcu olarak çalışmaya başladı.
Uzun süre tiyatroda dekor tasarımı yaptı. 1 959'da sinema alanında
çalışmaya başladı. Dekor tasarımı, sanat yönetmenli�i, yönetmen
asistanlı�ı yaptı. 1 965'te ilk filmi "Bitmeyen Yol"u yönetti. 1 976'ya
kadar si nemada yönetmen, senarist ve sanat yönetmeni olarak ça
lıştı. 20'ye yakın film yönetti. 1 990'1ı yıllardan itibaren profesyonel
çalışmalarını dekor konusunda yo�unlaştırdı. Halen MSÜ Güzel
Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nde ö�retim görevlisidir.

FI PRESCI J Ü RiSi
FIPRESCI JURY
N I NOS FENEC K M I KELIDES (Yunanistan Greece) Başkan Presidenr
CEM AL Tl NSARAY (Türkiye Turkey)
JAN I N E EUVRARD (Fransa France)
MARCO LOM BARDI (ltalya lraly)
RAF lC AL SABBAN (Mısır Egypr)

Born in 1 93 2 in Trabzon. He srudied ar rhe Istanbul Technical Uni
versity Archirecrure Department. He spent a long rime as a rhearre
ser designer and began his work in cinema i n 1 959. He worked as a
ser designer, arrisric director, and assistant director. In 1 965 he di
recred his firsr film, "Bitmeyen Yol / Endless Road". He continued to
work as a director, script wrirer and arrisric d irector. In roral he has
direcred almosr 20 films. Since rhe 1 990's he has focused his profes
sianal work on ser design. He currenrly teaches ar Mimar Sinan Uni
versity Fine Arrs FacuJry Film-TV Department.
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TERENCE DAVIES

KEYiF EVi

1 945 yılında Liverpool'da doj!du
ve orada büyüdü. I S yaşında
okulu terkederek oniki yıl
boyunca muhasebecilik yaptı.
Bu sıralarda Liverpool Yazarlar
Kulübü'ne katıldı ve çeşitli
topluluklarda amatör olarak
aktörlük yaptı. 1 972'de
Coventry Tiyatro Okulu'na girdi
ve 1 976 yılında BFI tarafından
filme alınan ilk senaryosu
"Children 1 Çocuklar"ı yazdı.
Daha sonra Ulusal Film
Okulu'nda ej!itim gördü ve
burada "Madonna and Chil d 1
Meryem ve Çocuk" ( 1 980) adlı
orta metrajlı filmini çekti. Bu,
okuldan ayrıldıktan sonra çektij!i
"Death and Transfiguration 1
Ölüm ve Dej!işim" ( 1 983) adlı
orta metrajlı filmle tamamlanan
"T rilogy 1 Uçleme"sinin ikinci
fılmidir. Eleştirmenlerde olumlu
yankılar uyandıran "Üçleme"
uluslararası başarı kazandı ve
çeşitli ödüller aldı. Yazdıj!ı ilk
roman "Hallelujah Now" 1 984
yılında basıldı. 1 988'de yönettiği
otobiyografık ilk filmi "Distant
Voices, Stili Lives 1 Uzak Sesler,
Durgun Yaşamlar"dan sonra,
1 992'de bu fılmin devamı olan
"The Long Day Closes 1 Uzun
Günün Sonu"nu gerçekleştirdi.
1 995 yılında yönettij!i "The
Neon Bible 1 Neon Tncil"in
ardından çektij!i KEYIF EVI
(2000) dördüncü uzun metrajlı
fılmidir.

THE HOUSE OF MIRTH
Yönetmen Director: Terence DavieJ
Senaryo Screenplay: Terence DavieJ, based on
the nOVfl "The Hous ofMirth" by Edith Wharton
Görüntü Yön. Cinematography: Remi
Adefarasin Kurgu Editing: Michael Parker
Müzik Music: AdrianjohnstOfl Oyuncular
Cast: Gillian Anderson, Dan Aykroyd, Eric
Stoltz, Amlxnıy IAPaglia, Eleanor Bron, Terry
Kimıey, Laura Linney Yapımcı Producer:
Olivia Stewart Yapı m Producrion Co.: Three
Rivers Lld, 49, Old Compton StreeJ, Limden Wl V
5PB, ENGLAND; Phone: 44 207 287 25 67;
Fax: 44 207 287 30 72 Dünya Hakları
Export Agent: Capitol Films, 23, Queenst/ale
Place, Londen \VN 45Q. ENGLAND; Phone: 44
207 471 60 00; Fax: 44 207 4 7 1 60 12
Türkiye Hakları Turkish Rights: ANS
Prodühiyon, Cendere Yolu, No: 12, Ayazağa,
Mas/ak, Istanbul, TURKEY, Phone: 90 212
289 04 60: Fax: 90 212 289 04 68
2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 35'

• New York, 1 905. Zengin halası
tarafından lüks içinde yetiştirilen
çekici ve hayat dolu Lily Bart'ın
kendine ait geliri yoktur ve alıştığı
yaşam tarzını sürdürebilmesi için
zengin bir koca bulması
gerekmektedir. Uygun bir bekar
bulmak amacıyla New York
seçkinlerinin oyun alanlarını şehirdeki malikanelerini, sayfıyedeki
evlerini ve yatlarını - sık sık ziyaret
eder. Ancak Lily'nin gönlü aslında
bu duruma razı değildir ve kalbiyle
beyni arasında sıkışıp kaldığından,
yanlış zamanda doğru şeyi yapmaya
meyillidir. Toplumsal beklentilere
uymaya çalışırken, hali vakti yerinde
ama zengin denemeyecek olan
avukat Lawrence Selden'la gerçek
aşkı yakalama fırsatını kaçırır. Bir
tartışmadan sonra halasının
vasiyetinden de mahrum kalan
Lily'nin zengin koca ihtiyacı daha da
acil hale gelir, ama bu sırada bir
facia gerçekleşir ve Lily evli bir
adamla ilişki yaşadığına dair asılsız
bir suçlama sonucunda toplum ve
arkadaşları tarafından reddedilir . . .

bir dönem filmi olduğu göz önüne
alınırsa, Davies'in şaşırtıcı bir şekilde
yalın ve etkili bir yönetmenlik tarzı
benimsediği söylenebilir. Döneme
dair ayrıntılar konusundaki
yeteneğinden taviz vermezken,
kostürnlü melodramın bütün
yüzeysel tuzaklarından sakınınayı
başaran KEYIF EVI, çekici bir sadeliğe
ve hem ironik hem de son derece
dokunaklı bir güzelliğe sahip. Film, bu
dünyanın hoş inceliklerinin aynı
zamanda barbarilgın ganimetieri
olduğu gerçeğini bir an olsun
unutmuyor. Azap çeken Lily rolünde
Anderson'ın performansı kesinlikle
muhteşem; her bakışı ve jestiyle,
ahlaki açıdan iflas etmiş olan
tanıdıkları tarafından acımasızca
yargılanan bir kadının ıstırabını
sergiliyor. Davies, Wharton'ın dili
yerine daha güncel ve tanıdık bir
Ingilizce kullanma arzusuna da karşı
koymuş: "Edith Wharton'da bir
yoğunluk, çekici bir atmosfer var ve
bu tonu korumak çok önemli; o hava
işin can alıcı püf noktası." T erence Davies

will afrer an acgumenr, Lily's need for
a wealthy husband becomes even
more pressing bur disaster serikes
when she is falsely accused of having
an affair w ith a married man and is
rejected by society and her friends . . .
Based on Edi ch Wharcon's much
loved 1 905 novel, THE HOUSE OF
MIRTH recreates the social prejudice
and moral hypocrisy of upper-class
New York society ar the turn of the
cenrury. Wirh exquisire beaury and
subde emotion, che film details a
young social i te' s rragic dedi ne inco
obscurity and disgrace. This beady
eyed view of the early 20th-cenrury's
nouveaux riches was Whanon's own,
and d irector Terence Davies has
preserved i es asrringenr spirir i n
bringing i t ro the screen. Considecing
che film is a period piece, redolenc
with lush cosrumes and lavish
cinemarography, Davies has adopted a
surprisingly pared-down and effecrive
directorial sryle. Eschewing all of the
surface rrappings of cosrume
melodrama, while ma.inraining i ts
flair for period derail, THE HOUSE

Edith Wharton'ın 1 905 tarihli çok
sevilen romanından uyarlanan KEYIF
EVI, 20. yüzyılın dönümünde üst sınıf
New York sosyetesinin toplumsal
önyargısını ve ahlaki yönden
riyakarlığını yeniden canlandırıyor.
Film, incelikli bir güzellikle ve alttan
alta işlenmiş duygularla, genç bir
sosyete üyesinin trajik bir şekilde
belirsiz bir konuma kayışını ve
itibardan düşüşünü ayrıntılarıyla
anlatıyor. 20. yüzyılın yeni
zenginlerine bu soğukkanlı bakış,
aslında Wharton'a ait. Yönetmen
T erence Davies ise bu bakış açısını
beyazperdeye taşırken buruk ruhunu
koruyor. Filmin göz alıcı kostümlere
ve gösterişli sinematografıye sahip

• New York, L 90 5 . Ra.ised in the

OF MIRTH is a picrure of compelling

lap of luxury by a wealthy aunc,

austerity and exquisire beauty both

charming and vivacious Lily Bart

bitterly i roni·c and deeply poignanc. Ir

doesn'r have i ndependent i neome and

never loses sighr of che facr that the

to susrain her l i fesryle she musr find a

pretty graces of this world are also, as

wealrhy husband. She frequenrs che

it were, che trophies of barbarism.

play-grounds of New York's elite 

Anderson' s performance as the

rheir rown mansions, councry rerreats

tarmenred Lily is simply magnificenr;

and yachrs - in search of an eligible

wir h every glance and gesrure, she

bachelor. Lily i s not innarely

conveys che suffering of a woman who

conniving, however, and rorn berween

i s viciously judged by her morally

hearr and head, she has che knock of

bankrupt peers. Davies has resisted

doing the right rhing ar che wrong

che tempration ro change Wharron's

rime. Trying ro conform ro social

language inco a more concemporary or

expecrarions, she misses her chance of

fam iliar English. "There is a densiry

real love wirh lawyer Lawrence

and aura to Ed ith Wharton and it is

Selden, who is comfonably well-off

essencial to cerain the rone; the tone is

but not wealrhy. C ur out of her aunr's

crucial." - Terence Davies.

Born in 1 945 in Liverpool where
he grew up. He lefr school ar the
age of fifreen and worked as a
bookkeeper for rwelve years.
During this rime he joined rhe
Liverpool Writer's Club and
became an arnareur acror i n
several companies. In 1 972 he
enrered the Covenrry Drama
School where he wrore his firsr
screenplay, "Children", w hi ch was
larer ( 1 976) produced by the BFI.
He subsequendy srudied ar che
National Fim School where he
shor medium-lengrh "Madonna
and Child" ( 1 980), the second
part of his "Trilogy", complered
by rhe medium-lengrh "Dearh
and Transfigurarion" ( 1 983) after
he lefr che film school . "Trilogy"
achieved international critica!
acclaim winning several prizes.
His firsr novel Hallelujah Now
was publlished in 1 984. Afrer his
feature debur wirh his
aurobiographic "Disram Voices,
Stili Lives" ( 1 988), he realized che
follow-up ro ch is film, "The Long
Day Closes" in 1 992. Following
his ''The eon Bible" ( 1 995),
THE HOUSE OF MIRTH is his
founh fearure film.
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H E RKES Ü N LÜ!

1 957 yılında Belçika'da dogdu.
lik filmi "Orange Light 1
Turuncu Işık" ı (su per 8; SO
saniye) 1 4 yaşındayken yaptı.
Brüksel'deki Sint Lukas'da
sinema okudu ve "Killing Joke 1
Öldürücü Şaka" adlı kısa filmle
mezun oldu. Bu film Brüksel
Uluslararası Film Festivali'nde
ödül aldı. Diger bir kısa filmin
ardından, 1 987'de, Belçika'da ve
uluslararası alanda çok sayıda
ödül alan ilk uzun metrajlı filmi
"Crazy Love 1 Çılgın Aşk"ı çekti.
1 989'da Faye Dunaway, Ornella
Muti ve Joe Mantegna'lı "Wait
Until Spring Bandini 1 Bahara
Kadar Bekle Bandini"yi yaptı.
1 994'te ise "Suite 1 6" geldi. Bu
yankı yaratan gerilim filmi,
yirminin üzerinde ülkeye satıldı.
1 997'de "Hombres Complicados
1 Komplike Adamlar"ı yönetti.
Son filmi HERKES ÜNLÜ! "En
Iyi Yabancı Film" dalında Oscar
ödülünün beş adayından biri oldu.

IEDEREEN BEROEMD!

EVERYBODY FAMOUS!
Yönetmen Director: Dominique Der11ddere
Senaryo Screen play: Dominique Deruddere
Görüntü Yön. Cinemarography: \flilly
StaJsen s.b.r. Kurgu Editing: L11do Troch
Müzik Music: Raymond van het Groenewoud
Oyuncular Casr:josse De Pauw, \Vemer De
Smedt, Viktor Uiw, Thekla Reuten, Gert Portael,
Eva Van der Gucht Yapımcılar Producers:
Dominique Deruddere & Lbret MetiS Yapım
Production Co.: : Otomatic, 93, A. Dansaert,
1000 Brussels, BELG/UM; Phone & Fax: 32 2
5 1 1 47 20; e-mail: otomatic@xs4all.be; Get Reel;
Ler Films des Tourneles, FRANCE Dünya
Hakları Export Agenr: Mercure Distribution,
27, rue de la Butte aux Cailles, 75003 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 44 1 6 88 44; Fax: 33 1
45 65 07 47 Türkiye Hakları Turkish
Righrs: İrfan Film, Erol Dermk Sok., No: 13,
Beyoğlu. İstanbul, TURKEY; Phone: 90 212
244 l l 63; Fax: 90 212 252 43 63
2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 '

Karısı Chantal ve 1 7 yaşındaki kızı
Marva'yla sıkıcı bir yaşam süren 44
yaşındaki Flaman fabrika işçisi Jean
Vereecken, boş zamanlarında müzik
besteler. Cana yakın iş arkadaşı Willy,
bu hobisine destek veren tek insandır.
Jean'ın karısı ve kızı, onun müzikle
ilgili düşlerini ciddiye almazlar. Adını
yetmişli yılların bir pop yıldızından
almış olan Marva'nın iyi bir sesi
olduğundan, müzikle ilgili büyük
emelleri vardır. Ama utangaçtır, fazla
kiloludur, pek karizması yoktur, yani
şov dünyasında başanya ulaşma
konusunda pek ümit vadetmez. Şarkı
yarışmalarının müdavimidir ama ne
yazık ki pek başarı kazanamamıştır.
Wily, Marva'nın performanslarını
yakından takip eder ve Jean gibi
zenginlik ve şöhretle dolu bir yaşam
hayal eder. Çalıştıkları şişe fabrikası
kadro azaltmaya gidip ikisi birden
işsiz kalınca, düşlerinden ani bir
şekilde uyanırlar. Utandıkları için
evlerine bu haberi vermeye cesaret
edemezler. Jean hüsran dolu ve
kızgındır. Intikam istemektedir ama
nasıl intikam alacağını bilemez, ta ki
bir gün tesadüf eseri, çok ünlü seksi
şarkıcı Debbie ile karşılaşıncaya dek.
Katıksız bir ümitsizlik anında, kızı
kaçırınaya karar verir. Debbie'nin
ortadan kaybolmasının yarattığı şok
dalgaları bütün ülkeye yayılır.
Debbie'nin program yaptığı ticari TV
kanalı, sabah akşam olayla ilgili
gelişmeleri verir. Bunun sonucunda
şarkıcının plak satışları tahmin
edilemez boyutlara ulaşır. Debbie'nin
menajeri Michael bu durumdan son
derece memnundur. Jean ondan
fidye istediğinde, Michael adama bir
tekiifte bulunur: Jean'ın Debbie'yi bir
süre saklaması karşılığında, Marva'yı
yıldız yapacaktır . . .
•

Çok kemik bir kültürel hiciv ve
toplumsal yorum harmanı olan
HERKES ÜNLÜ!, bir taraftan bir
toplumun pop yıldızlarını nasıl
yarattığını ve onlara nasıl taptığını
incelerken, diğer taraftan da bir
babanın çocuğunu şöhrete ve
servete ulaştırma uğruna neler
yapabileceğini resmediyor. "Benim
gençliğimde, insanların şov dünyası
dediği şeye ulaşılmazdı, hatta daha da
beterdi: bir tür günah yuvasıydı. . .
Şimdi, 2000'de, işler tersine dönmüş
durumda. Çocuklarının oyuncu ya da
şarkıcı olması için her şeyi - ama her
şeyi - yapmaya razı anne babalar
görüyorsunuz. Bugün insanlar her
şeyden çok televizyona tapıyor.
Şöhret ve para, her şey. Bir yıldız
olmak! Bugün birçok insan için tek
önemli olan, bu. HERKES ÜNLÜ! bu
tür insanlar ve onların beslediği kör
hırs üzerine." Dominique Deruddere

awakening when rhe borde facrory they
borh work for suddenly cu ts down sraff,
and they are laid off. They are ashamed
and don'r dare ro break rhe news back
home. Jean is frusrrared and angry. He
wanrs revenge, bur doesn'r know how ro
ger ir, unril one day he has

an

accidenral

encounrer wirh rhe immensely well
known sexy singer Debbie. In a mornem
of sheer despair, he decides ro kidnap
the arrisr. Debbie's disappearance
ereares a shock wave throughout the
counrry. The commercial TV channel
where Debbie srars, broadcasrs rhe
developmenrs in rhe srory nighr and
day. This bri ngs her record sales ro
unprecedenred levels, ro rhe grear joy
of Michael, Debbie's manager. When
Jean asks him for a ransom, he

Born in 1 95 7 in Belgiurn. He
made his firsr film "Orange Lighr
(super 8; 50 seconds) when he was
fourreen. He srudied film ar Sim
Lukas in Brussels and graduated
wirh the shorr "Ki ll ing Joke".
This film was awarded ar rhe
Brussels International Film
Fesrival. Afrer anorher shorr, he
direcred his firs fearure in 1 987,
"Crazy Love" which won a grear
number of national and
inrernarional awards. In 1989 he
shor "W ait Unril Spring Bandini"
wirh Faye Dunaway, Ornella
Muri and Joe Manregna. In 1 994
he followed ir wirh "Suire 1 6".
This conrroversial ehriller was
sold to more rhen rwenry
counrries. In 1 997 he directed
" Hombres Complicados". His
laresr fearure EVERYBODY
FAMOUS! became one of the five
nominees for rhe "Besr Foreign
Film" Oscar.

suggesrs a dea!: he w i ll make a srar our
of Marva if in return Jean will hide
Debbie for a while . . .
An h i larious blend of culrural sari re
and social commenrary,

• 44-year-old Flemish facrory worker

EVER YBODY FAMOUS! explores

Jean Vereecken who leads a dull life

rhe way a sociery construcrs and

wirh his wife Chanral and rheir 1 7-

worships irs pop srars, and ar rhe same

year-old daughrer Marva, composes

time, illusrrares jusr how far a farher

music in his free rime. His amiable co

will go ro help his child gain fame and

worker Willy is rhe only source of

forrune.

supporr for rhis hobby. Jean's w i fe and

called showbiz was somerhing

"In

my yourh, whar people

daughrer rend ro dismiss his musical

i naccesible, or worse: ir was kind of

dreams. Marva, named afrer a sevemies

sinful . . . Now, in 2000, rhe si ruarian

Belgian pop srar, has musical

is inverred. You see parenrs who are

aspirarions of her own si nce she has a

willing ro do anyrhing, and

good voice. Bur she's shy, overweighr,

anyrhing, ro ger rheir children ro acr

has lirrle charisma, and seems a poor

or ro sing. Today, people worship

prospecr for success i n show business.

relevision above all else. Fame and

I mean

She is a dedicated parricipanr of

money are everyrhing. Becoming a

singing conresrs, unforrunarely

srar! Thar's all rhar counrs for many

wirhour much success. Willy follows

people roday. EVER YBODY

Marva's performances closely and like

FAMOUS! is abour rhar kind of people

Jean, he dreams of a life full of wealrh

and abour the blind arnbirian they

and fame. The rwo men ger a rude

nourish." - Dominique Deruddere

Filmleri
Filmography

1 975

Orange Light Turuncu

Işık

(shorr kısa film)
1 979 Thanks M um Teşekkürler
Anneci�im (shorr kısa film)

1 980

Killitıg]oke Öldüren

Şaka

(shorr kısa film)

1 982

Wodka Orange

1 987
1 989

Crazy Love Çılgın Aşk
Wait Until Spring Bandini

1 994
1 997

Suite 1 6
Hombres Complicados

2000

Everybody Famous!

Votka Portakal
Sahara Kadar Bekle Sandini
Komplike Adamlar
Herkes Ünlü!
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YUNANISTAN GREECE

VAS S I LIS DOUROS

SÖN E N I Ş I K

Yunanistan'da Messinia'da
Anthousa'da doğdu. Gemi
mühendisliği eğitimini yarıda
bırakarak sinemaya yöneldi.
1 980'den beri sinema ve
televizyon alanında
çalışmaktadır. Pek çok film ve
televizyon yapımında
yönetmen yardımcılığı yapmış,
bu arada da pek çok belgesel
ve televizyon dizisi çekmiştir.
SÖNEN IŞIK (2000) yönettiği
ilk uzun metrajlı fılmdir.

TO FOS P O U SVINI

FADING LIGHT
Yönetmen Director: VaHiiis Do11roJ
Senaryo Screen play: Despina Tomazaili
Görüntü Yön. Cinemarography: Yiannis
Drakordarakos Kurgu Edi ring: Yiannis
Tsitsopoulos Müzik Music: Dimitris
Papadimitriou Oyuncular Casr: Vicky
Volioti, Alekos Alexandrakis, Elissavet
Nazlidou, Vladimiros Golosinski Yapımcılar
Producers: Pande/is Mitropordos & Yorgos
Lykiardopoulos Yapı m Producrion Co.:
Attika S.A, G. Argyri & Irinis Avt., Lykovrissi
1 4 1 23, GREECE; Phone: 30 1 33 04 959;
Fax: 30 1 38 38 801; Alpha Television, EKK,
Greek Film Cenıre Dünya Hakları Exporr
Agenr: Attika S.A, G. A rgyi & lrinis Ave. ,
Lykovrissi 14 123. GREECE; Phone: 30 1 33
04 959; Fax: 30 1 38 38 801

Born in Anrhousa, Messinia,
Greece. He abandoned his
studies of naval archi tecrure for
the sake of cinema. He has been
working in film and television
since 1 980. He was assistant
direcror on many fılms and
television productions, while he
has direcred numerous
documenraries and TV series.
FADING LIG HT (2000) is his
first fearure film as director.

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92'

H ristos, boşanmış annesiyle
birlikte Ege'nin ortası n da gözden
ırak bir adada yaşayan on iki
yaşında bir erkek çocuğudur.
M üziğe karşı olağanüstü bir
yeteneği vardır, ancak çok az
rastlanan bir hastalık yüzünden
görme yerisini yitirme tehlikesiyle
karşı karşıyadır. Yaşıciarına pek
benzemeyen, yalnız bir çocuk olan
H ristos çözümü doğaya sığınmakta
bulur, doğadan sesler toplayarak
onları kemanıyla bestelere
dönüştürür. Yegane arkadaşları,
okula birlikte gittiği bir kız ile onun
hem müzik öğretmeni hem de akıl
hocası da olan yaşlı fener bekçisidir.
Hristos'un yaşamı adaya genç
öğretmen Maria'n ı n gelişiyle
değişecektir. Çocuğun olağanüstü
müzik yeteneğin i n farkına varan
Maria, onun Atina'da yapılacak bir
yarışmaya katılmasını sağlar . . .
•

• Chrisros i s a twelve-year-old boy,
who lives with his divorced morher
on a remote Aegean island. He is
gifted wirh an extraordi nary musical
ralenr, bur he is in danger of losing
his eyesighr due ro a rare ill ness. An
idiosyncratic, soli rary c h i ld , Chrisros
seeks refuge i n narure, collecring
sounds which he rhen converrs i n ro
musical compos i t ions on his violin.
H is only friends are a gir! he goes ro
school with and the old lighthouse
keeper, who is also Cbrisros's music
teaeber and menror. Cbrisros's l i fe

Filmleri
Filmography

1 980

The Big A venue Geniş

I 987

The Scarecrow Korkuluk

1 988

Sa11ta C/am the Saifor

Cadde (shorr kısa film)

(shorr kısa film)
Denizci Noel Baba
(shorr kısa film)

will change when a young
schoolteacber, Maria, arrives on the

1 990

island. Recognizing the boy's unique

Rahatsız Ettigim Için
Özür Dilerim (TV filmi)
2000 Fading Light Sönen Işık

talenr, Maria arranges for him ro
parricipate i n a musical comesc ro be
beld in Athens . . .

Sorry for Ha·ving Troubled
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BAHMAN FARMANARA

I RAN IRAN

KAF Ü RU N KOKUSU, YASEM i N i N RAYi HASI

ı 942 yııında Tahran'da dogdu.
Londra Müzik Okulu'nda egitim
gördü, 1 966 yılında da film
B OOYE KAFOR ' ATRE YAS
yönetimi daJında Güney
f-----i California Universitesi'nden
SMELL OF CAMPHOR, FRAGRANCE OF JASMINE
mezun oıdu. lran'a dönerek
yönetmenlik yapmaya başladı.
Birkaç kısa belgeselin ardından,
Yönetmen Director: Bahman Farmanara
Senaryo Screenplay: Bahman Farmanara
1 973'teki "House of Ghamar
Görüntü Yön. Cinematography:
Khanoom 1 Ghamar
Mahmud Kalari Kurgu Editing: Abbas
Khanoom'un Evi" ile ilk uzun
Ganjavi Müzik Music: Ahmad Pejmaıı
metrajlı kurmaca filmini
Oyuncular Cast: Bahman Farmanara, Roya
gerçekleştirdi. Ertesi yıl, Iran'ın
Nonahalli, Reza Kianian, Valiyollah
en umut verici genç
Shirandanıi Yapım Producrion Co.:
sinemacılarından biri olarak
Hedayat Film, No: 55 Sie Tir Ave., 1 1358
tanınmasını saglayan, başarılı ve
Tehran, IRAN; Phone: 98 2 1 670 81 56;
ödüllü "Prince Ehtejab 1 Prens
Fax: 98 2 1 670 81 55; e-mail: fc/1 @dpi. net.ir
Ehtejab"ı yaptı. Yapımı,
Dünya Hakları Export Agent: Farabi
1 979'daki Islami Devrim'e denk
Cinema Fo11ndation, Sie Tir-Aven11e 55, 1 1358
gelen üçüncü uzun metrajlı filmi
Tehran. IRAN: Phone: 98 2 1 670 81 56; Fax:
"Tali Shadows of the Wind 1
98 2 7 670 81 55; e-mail: fcj1 @dpi.net. ir
Rüzgarın Uzun Gölgeleri"asla
gösterime girmedi. Yönetmen,
yeni düzende sinemacı olarak
herhangi bir gelecegi
bulunmadıgını fark ederek, 1 980
yılında Iran'dan ayrılıp
Kanada'ya gitti ve orada başarılı
2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 93'
bir film dagıtımcısı oldu. 22 yıl
aradan sonra, son derece kişisel
ve çarpıcı bir film olan
kendisi de 20 yıldır Iran'da film
fi.ıneral. As he researches rhe funeral
• Elli yaşındaki sinema yönetmeni
KAFÜRUN KOKUSU,
YASEMININ RAYIHASI'nı
çekerneyen yönetmen Balıman
ri res of his country and culrure, he
ve sabık sürgün Balıman Farjami,
yapmak üzere Iran
Farmanara başrolde oynuyor. "Açılış
glimpses a side of rhe Iranian soriery
Devrim Sonrası Sansür Kurulu
hükümetinden izin kopardı.
monoloğundaki 'Ölümden
which he was nar aware of, including
tarafından yasaklandığı için yıllardan
korkmuyorum. Beyhude geçen bir
reenage suicides, abused women and
beri ülkesinde film çekememiştir.
Born in 1942 in Tehran. Srudied
hayattan korkuyorum' cümleleri
rhe serial murder of intellecruals. All
Sevgili karısının ölümünün ardından
ar rhe London School ofMusic,
and rhen wenr on ro graduare
aslında filmimin özetidir. Filmim
of rhese rhings ger rangled cogerher i n
zor günler geçirmektedir. Aşırı kilolu
from rhe Universiry of Sourhern
buruk, ama umutsuz değil. Bu film
h i s mind and rake h i m o n an
ve sürekli yorgun olan bu hırçın
California wirh a degree in film
son
bir-iki
yıldaki
liberalleşmenin
bir
emorional roller-coasrer ride rhar
"auteur" yönetmen hep doktora
direcrion in 1 966. He rerurned ro
ürünü olduğu için, onu bugün Iran'da
nılminares in a Felliniesque dream so
gider - ama, dostları ve akrabaları
Iran where he began a career in
bize neler olduğunun bir aynası
teker teker öldüğü halde ne verilen
i ntense rhar ir may lead ro his acrual
film-making. Afier making
several shorr dorurnenraries, he
olarak kullanmak istedim . . . Benim
dearh . . .
ilaçları alır, ne de sigara içmemesi
made his fearure debur in 1 973
kültürümde kafur, ölümle ve cenaze
gerektiği öğüdüne uyar. Kalbiyle ilgili
wirh "House of Ghamar
törenleriyle bağlantılıdır. Öte yandan, Resonant wirh inner harmonies and
sorunlar ve bir dizi garip tesadüf onu
Khanoom". The following year,
sizi i ktidarsız hale getirmek için
clark, clark humour, SMELL OF
Azrail'in yakınlarda olduğu
he made rhe successfu.l and award
winning "Prince Ehrejab" which
yemeğinize de katılabilir. Yasemin ve
CAMPHOR, FRAGRANCE OF
konusunda ikna eder. Sağlıksız
esrablished his repurarion as one
onun rayihası ise akla ilkbahar ve yazı JASMINE goes beyand rhe fami l iar
fikirleri de, Iran'da cenaze törenleri
of lran"s mosr promising young
getirir, bu gençlik ve hayatiyet
piquant narural is m of current Iranian
üzerine yeni bir belgesel çekmeye
filmmakers. The making of his
anıları na kök salmış bir kokudur. Işte
fare ro essay a more personal, Fellini
başlayınca büsbütün şiddetlenir:
rhird fearure film, "Tali Shadows
ben kafuru ve totalitarizmin katı bir
esqu.e rake on moraliry, red rape and
Yaptığının sadece Japon televizyonu
of rhe Wind", coincided wirh rhe
1 979 lslamic Revolurian and was
sansürle getirmeye çalıştığı
için belgesel bir film olduğunu söyler
making movies. This provorarively
never released. In 1 980 rhe
entelektüel iktidarsızlığı bu
self-referential effort srars Balıman
ama, arkadaşları acaba kendi
direcror realized rhar he did nor
hayatiyede geçersiz kılacağımıza
Farmanara - who cowdn'r make a film
cenazesini mi planlıyor diye merak
have a furure in film-making
inanıyorum." - Balıman Farmanara
ederler. Ülkesinin ve kültürünün
himself in Iran in rhe lasr 20 years - as
u nder rhe new governmenr and
rhe film direcror. "'The line in rhe
cenaze törenlerini araştırırken;
Jefr Iran for Canada, where he
became a successful film
• Balıman Farjami, a 50-year-old
opening monologue 'I do nor fear
yeniyetme intiharları, tacize uğrayan
disrriburor. Afrer rwenty-rwo
film direccor and former exile, hasn'r
kadınlar ve seri entelektüel
dearh. I fear a furile life', is rlıe gisr of
years he received permission from
made any film ar home in years, si nce
whar my fil m is abour. My film is
cinayetleri de dahil, Iran toplumunun
rhe Iranian governmenr ro make
being banned by rhe Posr
birrer, bur nar wirhour hope. Because
hiç farkında olmadığı yanlarna göz
rhe highly personel and maving
Revolutionary Censor Board. He has
atmış olur. Bütün bunlar kafasında
SMELL OF CAMPHOR,
rhis film is a producr of rhe lasr couple
FRAGRANCE OF JASMINE.
fallen on lıard rimes fallawing rhe
of years of liberalization, I have
karışır ve onu, gerçekten de
He is currenrly making plans for
dearh of his beloved w i fe. Overweiglır
arrempred ro make ir a mirror of w har
ölümüne yol açabilecek yoğunlukta,
his nexr film and conrinues ro
and perperuall y exhausred, rlıis sur! y
is happening ro us in Iran roday . . . In
Fellinivari bir düşte noktalanan,
head his family"s rexrile company
aureur is farever go ing co rlıe dorcor 
duygusal yönden çılgınca bir geziye
my cu.lrure, camphor is assoriared wirh
in Iran.
nar rhar he rakes rhe medicine or heeds
çıkartır . . .
dearh and burial rires. Bur ir is also
Iç armoniler ve çok karanlık bir
mizahla tınlayan KAFÜRUN
KOKUSU, YASEMININ RAYIHASI
şu sıralardaki Iran filmlerinin o ilginç
natüralizmini aşarak dürüstlük,
bürokrasi ve film yapma üzerine
daha kişisel, Fellinivari bir tavır almayı
deniyor. Bu kışkırtıcı biçimde kendi
kendine göndermeler yapan fılmde,

rhe advice co scop smoking, despire rhe
dearhs of friends and relarives. His
lıearr problems and a srrange ser of
coincidences convince him rhar rhe
Angel of Dearh musr be near. His
morbid rhoughrs are exacerbared by
his new dorumenrary on Iranian burial
ri res: he says he' s making rhe picrure
for Japanese TV, bur same pals wonder
if he's simply planning his own

used ro bring abour imporence if
mixed in your food. The jasmine and
irs fragrance also brings rlıe spring and
summer ro mi nd, rhis is roored i n
memories o f your h and viraliry: Ir is
wirh rhis viraliry rhar I hope we can
nwlifY rhe camphor and rhe
inrellecru.al imporence rhar
roralirarianism rries ro bring abour by
srricr cencorship." - Balıman Farmanara

62

ULUSLARARASI YARIŞMA 1 ;\;TI:RNA"I ION A I. Uli\IPFI n ION
FRANSA FRANCE

TONY GATLI F

i NT i KAM

1 948 yılında Cezayir' de,
Endülüs kökenli bir çingene
olarak doğan sanatçının asıl adı
Michel Dahamani Gatliftir.
Filmlerinin çoğunun ilhamını bu
çift köken sağlamıştır. Örneğin,
ikinci konulu filmi "La terre au
ventre 1 Karındaki Toprak"
( 1 978) Cezayir Savaşı'na eğilir.
1 982 yapımı "Les princes 1
Prensler" ruhsuz bir varoşa
yerleşmiş çingenelerin taviz
vermez bir porrresidir. Bu "bir
sevgi ifadesi, yönetmenin
çingene halkını güçlü bir
ifadeyle tanımlayıp korumaya
soyunduğu etkileyici bir
fılmdir". Marjinal insanlara karşı
duyarlı yönetmen, 1 98S'te "La
rue du depare 1 Başlangıç
Yolu"nu, ardından da Fanny
Ardant'la, sinemanın gizemiyle
büyümüş bir delikanlı ile bir
film yıldızı arasındaki dramatik
tutkunun öyküsünü anlatan
"Pieure pas my Love 1 Ağlama
Sevgilim"i ( 1 988) çekti. 90'1ı
yıllarda tamamladığı Çingene
Üçlemesi ("Latcho Drom";
"Monde 1 Dünya"; "Gadjo Dile
1 Çılgın Yabancı") şöhretinin
yayılmasını sağladı.

VENGO

VE NGO
Yönetmen Direcror: Tony GatlifSenaryo
Screenplay: Tony Gatlif Görüntü Yön.
Cinemarography: Thierry Pouget Kurgu
Edi ring: Pauline Dairor1 Müzik Music:
Tomatito, Ahmad Al Ttmi, Tony Gatlif, Gritas
rk Guerra Oyuncular Casr: Ant01ıio Cana/es,
Drestes Viiiasan Rodriguez, Antonio Pertı
Dechent, Bobote,}uan Luis Corrientes, Fenıando
Guerrero Rebollo Yapımcı Producer: Tony
Gatli[ Yapı m Producrion Co.: Princes Films,
42 bis rue Loımnel, 75015 Paris, FRANCE;
Pbone: 33 1 45 77 68 09; Fax: 33 1 45 77 48
63 Dünya Hakları Exporr Agenr: FP./.,
5, ı·ue Richepame, 75008 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 42 96 02 20; Fax: 33 1 40 20 05
5 1 Türkiye Hakları Turkish Righrs:
Medyavizyon Film Yapun ve Pazarlama Ltd
Şti. , Bayı/dım Cad, No: 8, Mafka, Istanbul,
TURKEY, Phone: 90 212 327 08 50; Fax: 90
212 327 08 5 1
2000 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 90'

Endülüslü Caco gururlu, yakışıklı
bir adam, aile reisi ve yerel topluluk
içinde çok güçlü biridir. Ancak
sevgili kızının ölümü onu
mahvetmiştir. Sürekli olarak kızının
mezarını ziyaret eder, resmine
bakıp ağlar; bu arada çılgınlık
derecesindeki koruyucu sevgisini ve
ilgisini, özürlü genç yeğeni Diego'ya
aktarmıştır. Üzüntüsünü, Diego'yla
birlikte yaptıkları müzikli
cümbüşlerle boğar. Diego'nun
fiziksel özürü onun çılgınca vakit
geçirmeye, kadınlara ve
Flamenko'ya olan tutkusunu
engellemez. Mekan, şerefin köklü
olduğu bir yer, Güney'in
derinliklerindeki Endülüs'tür, ve
görünüşe göre, Diego'nun babası,
yani Caco'nun kardeşi, topluluk
içinde aynı derecede güçlü olan
Caravaca ailesinden bir adamı
öldürdükten sonra gizlenmiştir.
Intikam ve kan borcu peşindeki
karşı taraf adalet için Caco'ya gelir.
O kardeşine ihanet etmeyi
reddedince, Caravacalar
sabırsızlanır ve ileri adım
atamadıklarını fark edince de,
Diego'yu öldürme tehdidi
savururlar. Vahşi gururuna rağmen,
Caco sonunda öldürme ve intikam
döngüsünün kırılması gerektiğini
fark eder. Ama acaba bunu başarıp
sevdiği herkesi koruyabilecek
midir? ..
•

Tony Gatlif en iyi filmlerinde çok
sevdiği Çingene topluluklarının
güçlü portrelerini çizmiştir.
INTI KAM da, iç çatışmaların acısını
çeken böyle bir topluluğun
öyküsünü anlatıyor. Yabani, çingene
etkisi taşıyan flamenko müziği de bu
dünyevi trajedi için bir tür Grek

korosu oluşturuyor; müzik öylesine
baskın ki adeta dramın
karakterlerinden birine dönüşüyor.
Gatlif bir yandan bir adamın ve kan
davalarının kolay çözümü reddettiği
bir dünyanın çıkmazını sunarken, bir
yandan da bu küçük ölçekli aile
"baba"sının portresini, yakın
geçmişin daha korkutucu jenosit
kuvvetindeki çatışmaları için bir
metafora dönüştürüyor. Bu
toplulukların ritualleri sevgiyle ve
muhabbetle çizilmiş, her daim
mevcut olan müzik ise gündelik
hayata fon oluşturuyor. "Bu Güney
hakkında, Flamenko ya da kan davası
hakkında, Çingeneler hakkında,
hatta Endülüs hakkında bir film bile
değil. Bunların hepsi bir arada, sanki
insanın esrara bir göz atmasını
sağlayan bir iç ışıkla, esinle ve
güzellikle doluymuş gibi . . . Her şeyin
ötesinde, I NTIKAM bir çığlık, bir
şarkı; hayat, sevme ve acı çekme,
kanın bedeli üzerine bir ilahi.
Akdeniz üzerine bir ağıt." Tony Gatlif
• Andalusian Caco is a proud,

handsome man, head of a family, and
very powerful in rhe local communiry.
Yer he has been rorn ro pieces by rhe
dearh of his beloved daughrer. He
consranrly visirs her grave, weeps
silenrly ar her phoro, and has
transferred all his wildly prorecrive
love and anenrion onro his menrally
challenged nephew, Diego. He
drowns his grief i n m us ical revelries in
rhe company of Diego, whose physical
handicap is no obsmcle ro his passian
of wild times, women and Flamenco.
The place is Andalusia, iıı rhe deep
Sourh, where honor has irs roors and ir
seems rhar Diego's farher, Caco's

brorher, is in h id ing afrer having
killed a man from rhe Caravaca
family, who are equally powerful i n
rhe communiry. They are locking for
vengeance and have come ro Caco for
jusrice. When he refuses ro berray his
brorher, rhe Caravacas grow
imparienr, and when rhey realize rhey
are gerring nowhere, rhrearen ro kill
Diego. Despire his fierce pride, Caco
evenruall y reali zes rhar rhe cycle of
ki Ili ng and reve nge m usr be broken.
B ur how can he achieve rhis and
prorecr everyone he loves) ..
In his best films, Tony Garlif has
provided powerful ponrairs of his
beloved gypsy communiries. VENGO
rells rhe rale of one such communiry,
wracked by ineernecine conflicr.
Providing a ki nd of Greek chorus ro
rhis earrhly rragedy is wild, gypsy
inflecred flamenco music, so pervasive
ir almosr becomes anorher characrer in
rhe d rama. Garlif presenrs rhe
dilemma of a man and a world where
blood feuds refuse easy resolurion,
white ruming rhis ponrair of a sınall
rime family gadfarher inro a meraphor
for recenr conflicrs of more rerrifying
genocidal power. The riruals of rhese
communiries are porrrayed wirh love
and affecrion, rhe ever-presenr music
providing rhe background ro daily
life. "VENGO is nor a film abour rhe
Sourh, abour Flamenco, or venderra,
or gypsies, or even abour Andalusia. Ir
is all of rhese rhings, as rhough fi l led
wirh an inrerior l ighr, an inspirarion
and a beaury, which enable you ro
glimpse rhe mysrery . . . Above all ,
VENGO is a cry, a song, a hymn ro
life, ro love and ro pain, ro rhe price of
blood. A hymn ro rhe Medirerranean."
- Tony Garlif

Born in 1 948 in Algeria, as

Michel Dahaman i Garlif, he is of
bor h Al gerian and gypsy descem
(originally from Andalusia). Ir is
in his dual origins rhar he has
found rhe inspirarion for mosr of
his films. His second fearure
film, "La terre au venrre" ( 1 978),
for example, refers ro rhe
Algerian War. Made in 1 982,
"Les pri nces" is an
uncompromising descriprion of
gypsies who have serrled i n a
soulless sub urb. Ir is "an acr of
love, a passionare film i n which
rhe di recror sers about defending
and describing rhe gypsy people
wirh forceful eloquence."
Sensirive ro marginalized people,
he fi lmed "La rue du deparr" in
1 98 5 , followed by "Pieure pas
my Love" ( 1 988) witb Fanny
Ardanr which tells rhe srory of
rhe dramaric passion berween a
teenager broughr up in the
magic of ci nema and a movie
s ra r In rhe '90s, he made his
Gypsy Trilogy ("Larcho Drom",
"Mondo", "Gadjo Dilo") which
broug hr him berrer recognition.
.

Filmleri
Filmography

1 975

La tete en ruines

1 978

La terre au ventre

1 98 1

Canla Gitano

1 982
1 985

Corre Gitana Çingene
Les princes Prensler
Rue du dipart

1 988

Pleure pas my Love

1 990

Gaspard el Rohinsotı

1 993
1 994
1 997
2000

Latcho Drom
Mondo Dünya
Gadjo Di/o Çılgın
Vengo Intikam

Yıkılan Kafa
Karındaki Toprak
Çingene Şarkısı
Kalbi

Başlangıç Sokatı
Atlama Sevgilim
Gaspard ve Robinson
Yabancı
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101

REYKJAVI K

1 966 yılında Izianda'da dogdu.
Saygın yönetmen Fridrik Th6r
Fridriksson'la çalışarak,
ülkesinin genç kuşagının en
popüler, eleştirmenler
tarafından en begenilen
aktörlerinden biri oldu. Pop
müzikallerden Shakespeare'e
kadar, tiyatroda on yapım
yönetmiştir. 1 0 1 REYKJAVIK
( 1 999), bir film yönetmeni
olarak ilk denemesidir.

Yönetmen Director: BaltaJar Komıdkur
Senaryo Screenplay: BalraJar Komıdkur
Görüntü Yön. Cinemarography: Peter
teuger Kurgu Editing: Skrtle ErikJen &
Sigvaldi KdraJon Müzik Music: Darnon
A lbam & Einar Örn Benedikmon Oyuncular
Cast: Victoria Abril, HiLmir Snaer, Hanna
Marfa Kar!Jdtfttir Yapımcı Producer:
Ingvar Th6rdarson Yapı m Production Co.:
101 Ltd, Jngtf/fm,eti 5, 1 0 1 Reykjavfk,
IRELAND; Phone: 354 562 92 77; Fax: 354
562 92 83; Zenıropa Entertainment,
DENMA RK; Filmhmet, NOR \VA Y:
Liberator, Fl�ANCE Dünya Hakları
Export Agem: Trwt Film Sa!eJ, A vedore
Tvaırvej 20, DK- 2650 Hvidovre,
DEN MARK; Phone: 45 36 868 707; Fax: 45
36 774 448 Kaynak Prim Source:
Trmgata 14, 1 0 1 Reykjavik, ICELAND;
Phone: 354 562 35 80: Fax: 354 562 71 7 1

Born in 1 966 in Iceland. He
became one of che counrry's most
popular and crirically acclaimed
acrors of che younger generarion,
working wirh the highly revered
direcror Fridrik Th6r Fridriksson.
He has direcred ren thearre
producrions, ranging from pop
musicals to Shakespeare. 1 0 1
REYKJAVJK ( 1 999) i s h i s debur
as a film director_

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

Bu delidolu komedinin anti
kahramanı H lynur, gözlüklerinin
ardına gizlenirken, her ne pahasına
olursa olsun yetişkinlikten kaçınmaya
kararlıdır. Yirmi sekiz yaşındadır, ara
sıra hala dır dır etmekle birlikte,
genelde yaptıklarına pek karışmayan
annesiyle birlikte oturmaktadır.
Sıradışı mizah anlayışıyla, Hlynur'un
hayatta hiç ama hiç bir amacı yoktur,
ne de böyle bir amaç edinmeye
niyeti vardır. Akşamları Reykjavik'in
1 O 1 semtinin son moda barlarında
arkadaşlarıyla buluşur. Birtakım
cinsel fetihlerine ragmen Hlynur'un
gözünde kadınlar, gündüz saatlerinde
kaçınılmasında isabet olan, başka bir
gezegenden gelme yaratıklardır.
Ancak yaşamı uzun süre bu sadelikte
kalmaz. Hlynur annesinin bir
arkadaşına, patlamaya hazır bir
lspanyol lezbiyen olan Lola'ya çılgınca
baglanır. Kadının farklı cinsel
yönelimine rağmen, ikisi kendilerini
aynı yatakta bulurlar. Bu arada olup
bitenden habersiz annesi, bir itirafta
bulunmaya karar verir ve Lola'nın
sevgilisi oldugunu ilan eder. Lola da
hamile olduğunu ve bebeği m uhafaza
edeceğini ilan edince işler büsbütün
içinden çıkılmaz bir hal alır. _ _
•

Çok sevilen Iziandalı yazar
Hallgrimur Helgason'ın aynı adlı
romanı üzerine kurulu bu aşk
üçgeni komedisinin müziği, Sugar
cubes grubunun sabık üyesi Einar
Orn ile hem Blur'ün şarkıcısı, hem
de yönetmen Karmakur'la birlikte
filmin büyük bölümünün geçtiği
barın iki sahibinden biri olan
Darnon Albarn'a ait. Kormakur,
kendisine henüz yayımlanmamış
olan kitabının bir nüshasını sunan
yazar Helgason'la da bu barda
karşılaşmıştı. Kormakur kitabı öyle
sevdi ki, beyazperdeye kendisi
aktarmaya karar verdi: Film

BALTASAR KORMAKUR

dondurucu ama aynı zamanda
sarhoş edici Reykjavik kentinde
amaçsızca geçen kaygısız, rahat bir
gençliğin portresi. " 1 0 1 REYKJAVIK
Freudvari bir karabasan, itici
gücünü cinsel çılgınlığın oluşturduğu
bir kentin şen şatır dünyasında
geçen bir karabasan portresi
çiziyor. lssız, soğuk sokaklar ile
cinsel çaresizlik dolu kalabalık
barlar tezat oluşturmakta. Burada
bir misyonu olan adam çevresi,
işlevsiz ilişkileri ve rüzgara kapılmış
aileler tarafından kontrol ediliyor.
Sempatik karakterler, kaçınılmaz
kaderlerine doğru sürüklenirken,
yapay ama ironik diyaloglada
konuşuyorlar. Niyetim, ironinin
melodramatik tuzağından kaçınarak,
gerçek yaşamdan alınmış bir
durumdaki gerçek insanlar hakkında
son derece eğlendirici bir fil m
yapmaktı. 1 0 1 REYKJAVI K,
büyüdüğüm kente sunduğum bir
methiye ve m ilenyum partisine
katkım." - Baltasar Kormakur
• Hiding behind his glasses,

Hlynur, the anri-hero of this mad-cap
comedy is derermined ro avoid
adulrhood at all cosrs. 28-year-old, he
srill lives wirh his morher who nags
him every now and again bur
generally !ers him ger away wirh
anyrhing. Wirh his off-cenrer humoL
Hlynur has absolurely no ai m in life
and has no inrenrion of gerring one.
In the evenings, he meers up wirh his
friends in rhe rrendy bars of
Reykjavfk's 1 0 1 guarteL Despire his
numerous sexual conquesrs, women,
as far as Hlynur is concerned, are
crearures from a foreign planet best
avoided during daylight hours.
However his life doesn't remain this
simple much longer: Hlynur is wildly
arttaered to a friend of his morher,
Lola, an explosive Spanish lesbian.

Despite her sexual orienrarion, the
rwo end up in bed rogerheL In the
meanrime, his morher, unaware of
whar has happened, decides ro come
dean and announced she is Lola's
loveL The siruarian becomes even
more complicared when Lola
announced that she is pregnanr and
that she wanrs ro keep the baby . . _
Based on novel of rhe same name by
the popular Icelandie novelise
Hallgrimur Helgason, this rriangular
comedy is played out againsr a
soundrrack composed by ex-Sugar
cubes band member Ei nar Orn and
the lead singer of the B lur Darnon
A l barn who joinrly owns the bar
wirh d i rector Kormakur where much
of rhe film was shoc Ir was also i n
t h i s bar that Kormakur mer
Helgason who passed on a copy of
this c hen unpubl ished book.
Karmakur enjoyed ir so much that he
decided ro transfer ir ro the big
screen: a picrure of a care free, laid
back yourh spenr aimlessly i n the
freezİng bm i nroxicaring ciry of
Reykjavfk. " 1 0 1 REYKJAVIK
porrrays a Freudian nighrmare, a
hilarious world in a ciry driven by a
sexual madness. Deserred, cold
streers comrast w i rh the crowded
bars filled with sexual desperation.
Here a man w ith a mission is
conrrolled by his environmenr,
dysfunctional relarionships and
drifring families. Symparheric
characrers use superficial yer i ronic
d ialogue as they drifr rowards rheir
inevitable destinies. My inrenrion
was to make a highly enrerraining
film abour real people in a real-life
siruarion, avoiding the melodramaric
pir of irony. 1 0 l REYKJAVIK is an
ode to che ciry where I grew up and
my conrriburion to the millennium
parry _ " - Baltasar Kormakur
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LECH

WOJACZEK

30 Ağustos 1 953'te Polonya'da
Katowice'de doğdu. Lodz
Sinema Okulu'nda yönetmenlik
eğitimi aldı. Öğrencilik
yıllarında çektiği filmlerden biri
olan "Grand Hotel 1 Büyük
Otel" ( 1 975) Uluslararası
Sinema Okulları Festivali'nde
Büyük Ödül'ü kazandı. 1 977'de
mezun olduktan ve Polonya'da
iki film çektikten sonra,
1 98 1 'de ABD'ye yerleşti.
1 986'da Julian Schnabel'in
yönettiği "Basquiat" filminin
senaryo yazarlarından ve
prodüktörlerinden biri olarak
uluslararası çapta başarı
kazandı. 1 997'de Polonya'ya
geri döndü ve o zamandan beri
çalışmalarını burada
sürdürmektedir. Şair, ressam,
yazar, senaryo yazarı, besteci,
sahne düzenleyici ve sinema,
tiyatro, opera yönetmeni ve
prodüktörüdür.

Yönetmen Director: Lechj. Majewski
Senaryo creenplay: Lech). Majewski &
Maciej Meteeki Görüntü Yön.
Cinemarography: Adam Sikora Kurgu
Edi ring: Elior Ems Müzik Music: Pop Songs
from the 60-ties Oyuncular Cast: Krzyszıof

Siwczyk, Dominika Osralowska, A ndrzej
Mastalerz, Robert Gawlinski, Miroslawa
Lombardo Yapımcı Producer: Henryk
Romanowski Yapı m Production Co.:
Filmcontract Ltd. \V Chelmska 2 1 . \Varsaıv
00-724, POLAND; Phone & Fax: 48 22 841
65 9 1 Dünya Hakları Export Agenr:
Filmcontracr Ltd. IV Chelrnska 2 1 , \Varsaw
00-724, POLAND; Phone & Fax: 48 22 841
65 91

1 999 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 90'

Öfkeli, isyankar şair Raphal
Wojaczek, uzun paltosu, ağzından
düşürmedigi sigarası ve küçük
kadehlerde içtigi votkasıyla, sanki
tek başına bir parti
kutluyormuşçasına, bu dünyadaki
kısa ve tutkulu hayatını benzersiz
bir biçimde yaşadı ve 1 97 1 'de 26
yaşında öldü. Çok sayıda intihar
girişimleriyle oldugu kadar, sınır
tanımaz içki düşkünlügüyle ve cam
panelierin içinden geçme gibi aklına
gelince yapıverdiği kendini yok
etme eylemleriyle de ünlenmişti.
Kadınlar ayaklarına kapanıyordu;
ama o yalnız kendi şiirine tutkundu.
Ölümle sürekli flört halindeydi;
sigara içiş tarzı - sigarayı her iki
ucundan birden içerdi - yaşam
tarzını anlatmaya uyan bir
metafordu. En iyi yapıtlarını en fazla
acı çektigi anlarda yaratmaktaydı;
kendisini sık sık lirik atıp-tutmalarla
ifade etmiştir, bunlar da sanki bir
sihir gibi sefahat alemlerinden
kaynaklanıyordu. Yukarıdan dikte
edilen katı bir disipline göre
yaşayan bir toplumun, Komünist
Polonya'nın gri tondaki gerçeginin
önünde, Wojaczek kendi mitini
bilinçli olarak yaratmış ve tüm bir
kuşagı etkileyen bir sanatçı
olmuştu . . .
•

Lech Majevski 1 98 1 'de ABD'ye
göçen Polenyalı bir ozan ve
yönetmen. 1 996'da Julian
Schnabel'in filmi "Basquiat" için
yazdıgı senaryoyla uluslararası
alanda başarı kazanmış ve 1 997'de
çalışmak üzere Polonya'ya geri
dönmüş. Yine çalkantılı bir yaşamı
olan, parlak genç bir sanatçının
öyküsünü anlatan WOJACZEK'de,
kendisi ve arkadaşları için anlamlı
bir dönemin ruhunu yeniden
canlandırıyor. Majewski bu çılgın ve
tutkulu şiiri, kurallar ve baskılar

ülkesi Komünist Polonya'nın sıkıcı,
siyah ve beyaz havası içine
yerleştirmiş. Karşıtlık
dayanılmayacak düzeyde ve
Wojaczek'in bu baskıcı gerçeklige
başkaidırısı kolayca anlaşılmakta. Bu
denli provokatör ve enerjik bir
karakteri yansıtırken, seyirci ile
perdede gösterilen olaylar arasında
bir mesafe bırakmak gerekir.
Majewski bunu, yalın, uzlaşmaz tarzı
ve grenli siyah-beyaz görüntülerle
sağlıyor. Karizmatik aktör Kryzsztof
Siwczy'nin katkısıyla, şairin ruh
hallerini ve yaşadıgı çevreyi, kendini
yok etme girişimlerini ve çevresi
üzerindeki etkisini inceliyor.
Sonuçta ortaya çıkan, sanatçının
anısına özgün bir tarzda kotarılmış
bir yapıt ve bir sanatçıdan diğerine
dokunaklı bir saygı gösterisi.

Againsr che background of the gray
real iry of communisr Poland, of a
sociery living accord ing ro a severe
discipline dicrared from above,
Wojaczek knowingly cu! rivared h i s
o w n myrh, becom i ng an artise who
lefr his mark upon an entire
genetation . . .
Lech Majewski is a Polish poec and
fılmmaker who em igraced tO rhe US
in 1 98 1 . In 1 996 he received
i n ternational acclaim for writing the
srory for Julian Schnabel's film
"Basquiat" and i n 1 997 rerurned ro
work i n Poland. I n WOJACZEK,
anorher gripping rale of a rormenred,

.

M AJ EWSKI

Born on 30 August 1 9 5 3 in
Karowice, Poland. He srudied
film directing at the Lodz Film
School. One of his srudent films,
"Grand Hotel" ( 1 97 5 ), won the
Grand Prix at the International
Festival of Film Sclıools. After
graduating in 1 977 and making
rwo films in Poland, he
emigrated ro the Uni ted States
in ı 98 1 . He achieved
international recognicion in
ı 986 as one of the wri ters and
producers of the American film
" Basquiat" by Julian Schnabel.
As from 1 997, he wenr back to
working in Poland. He is a poet,
painrer, author, screenwrirer,
composer, set designer and film,
thearre and opera direcror and
producer.

br i ll ianr young artist, he reconstrucrs
dıe spirir of a signifıcanr period for
him and h i s peers. Majewski sers this
mad, passianare poerry againsr rhe
stark background of Communisr

• W ith his long coat, a cigarette

Poland, a dul! black and white

invariably pending from his lips, and

landscape of conformiry and

drinking vodka om of smail glasses,

oppression - che comrast is almosc

as if he were commemoraring some

unbearable, and ir is all roo easy ro

parry of his own, angry rebellious

eelare ro Wojaczek's dismissal of rhac

poer Raphal Wojaczek lived w i r h

oppressive reality. I n dealing w i th

singular omrageousness i n his brief,

such a provocarive, energeric

passianare rime on earrh, which came

characcer, ir is imporcanr co mainrain

ro an end in 1 97 1 afrer

26 shorr

the proper d istance berween the

years. H is multiple swcide arremprs

viewer and rhe evenrs which unfold

were legendary, as was his penchanr

on screen. Majewski achieves this by

for binge drinking , walking through

means of a spare, uncompromising

plare glass w i ndows, and commitring

scyle and grainy black-and-white

other sponraneous acrs of self

i m ages. Through charismatic accor

desrruction. Women rhrew

Krzyszrof Siwczy, he exami nes the

rhemselves ar his feer, but he was

i nternal and excernal life of che poer,

only in love wirh his poetry. He had

his self-desrrucriveness and his

an ongoing affair wirh dearh, and rhe

i nAuence upon h i s surroundings. The

way he smoked cigarettes, from borh

resul c is a uniquely sryli zed

ends, is a s u i rable meraphor for rhe

memorial, and a moving tribme from

manner in which he l i ved. Ir was his

one artise ro anorher.

F i lml e ri

F i J mograph y

1 975

Gra11d Hotel Büyük Otel

1 978
1 980
1 985

Zapowiedz ciszy:
Zwiastowmıie Itiraf
Rycerz Şövalye
Flight of tbe Spmce Goose

1 989

Prisoner of Rio

1 992

The Gospel Accordi11g to
Harry

1 994
1 997

Desert Lımch Çölde Yemek
Pok6j sm·en

1 998

A Midsmnmer Nigbt's
Dream

1 999

Wojaczek

Uçan Kaz
Rio MahkOmu
Harry'ye Göre lncil

Karacanın Odası (TV)

momenrs of anguish that allow h i m
r o conceive his a r t , a n d he ofren
expressed h i mself in lyrical ranrs rhar
seemed ro erneege !ike magic from
his various acrs of debauchery.

(shorr kısa film)

Bir Yaz Gecesi Rüyası (TV)
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RUSYA-FRANSA RUSSIA-FRANCE

1 940'da Rusya'da dogdu.
Leningrad Devlet Tiyatro,
Müzik ve Sinema Enstitüsü'nde
oyunculuk ögrenimi gördü.
1 96 1 -66 arasında Leningrad
Komedi Tiyatrosu'nda
oyunculuk ve 1 968-78 arasında
Merkezi Devlet
Televizyonu'nda yönetmenlik
yaptı. "Cholodnoe Leto 53 1
1 953 Yılının Soguk Yazı" adını
taşıyan, siyasal içerikli, ilk uzun
metrajlı filmini 1 988'de çekti.
Beyazperde için yönettigi
filmierin yanısıra, otuzun
üzerinde televizyon filmi ve
dizisi çekmiştir.

R USSKIJ B UNT

THE CAPTAIN'S DAUGHTER
Yönetmen Director: AlekJandr Proschkin
Senaryo Screenplay: Calina Arbuzov,

StaniJiaw Govomebin & Vladimir Zeleznikov,
based on short novels by Alexsandr Pushkin
Görüntü Yön. Cinemarography: Sergej
}11rizdickij Kurgu Edi ring: Tatjana Egoryceva
Müzik Music: Vladimir Martynov
Oyuncular Cast: Mateusz Damiecki, Karo/ine
Gmska, Vladimir Maskov, Sergej Machoveckij,
Yapımcı Producer: lgor Tolstmıov Yapı m
?roduction Co.: NTV-Profit, 1 Perejaslavskij
Per. 4, 129 1 1 0 Mosrow, RUSSIA: Phone: 7 095
284 I3 04: Fax: 7 095 97I I2 79 Dünya
Hakları Export Agent: RoiSJy Films, 58, me
Pierre Charron, 75008 PariJ, FRANCE; Phone:
33 I 53 53 50 50; Fax: 33 I 42 89 26 73;
e-mail: roiiiyJ@club-internet.fr Türkiye
Hakları Turkish Righrs: Fono Film,
Yerebatan Cad., Salkım Soğiit Sok. l l,
Sultanahmet, htanbul, TURKEY; Phone: 90
2I2 527 53 47; Fax: 90 212 526 40 12
2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 130'

Pyotr Grinyov adında çok genç
bir subay, Belogorsk kalesine doğru
yol alırken, bir isyancı olduğundan
hiç kuşkulanmadan, paltesunu yolda
karşılaştığı Emelian Pugachev'e
verir; o Pugachev ki kısa süre sonra
kendini Çar ilan edecektir.
Belogorsk'a vardığında Grinyov
kalenin kumandanı Mironov'un
evinde ağırlanır ve kumandanın kızı
Masha'ya yıldırım aşkıyla vurulur.
Genç kızın hayranlarından teğmen
Shvabrin, Grinyov'u düelloya davet
eder. Pugachev kaleyi ele
geçirdiğinde M i ronov ile karısını
astırır ve bütün subayları tutuklatır.
Pugachev kendisine kürk paltesunu
veren Grinyov'u tanır ve onu
serbest bıraktırır. yıldırım aşkıyla
ise bir yolunu bulup canını kurtarır
ve annesini babasını kaybetmiş olan
Masha'yı elde etme çabasını
sürdürür. Grinyov Masha'yı
Shvabrin'in elinden kurtarmak için
Belogorsk'a geri gelir. Bu arada
isyan bastırılmıştır. Ancak
Grinyov'un Pugachev'e yardım
etmiş olduğundan kuşkulanılır ve
genç subay vatana ihanet suçuyla
ölüme mahkum edilir. Masha,
Çariçe IL Katerina'yı görmeye gider
ve Grinyov'u bağışlaması için
yalvarır . . .
•

entrikalar, ihanetler, kanlı savaşlar,
ayrıntıda titiz görkemli kostümler,
gerçeğine son derece uygun
hazırlanmış özenli dekorlar ve
buzlarla örtülü Rus steplerinde
çekilen olağanüstü görüntülerle
1 9. yüzyıl Rusya'sını yaşatıyor.

I I , che srory of rwo srar

collides wirh rheir coumry's desriny,
brings eighteenrh century Russia ro
l i fe w i rh of complex i nrrigue,
ueachery, heared barrles,
mericulously derailed fabulous
cosrumes, remarkably aurhenric

• On his way ro che Belogorsk

looking etaborare sets and

fonress, a very young offıcer by che

exrraordi nary shors of icy Russian

name of Pyou Grinyov presems his

landscape.

coar ro a traveler wirham suspecring
that he is che rebel Emelian
Pugachev who will soan proclaim

llllif .

�.. ..
� -· ·

�
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h i mself Tsar. At Belogorsk, Grinyov

Filmleri

is graciously accepted i mo che fam i l y

Fi l m og raph y

o f foruess commander M i ronov and

1 975
1 978

insranrly falls in love w i rh his
daughrer Masha. A n ad m i rer of hers,
Lieurenam Shvabr i n , challenges
Pyorr ro a d ueL When Pugachev
rakes com rol of che forrress, he hangs
M i ronov and his wife, and rakes all
offıcers prisoner. Pugachev recognizes
Gri nyov as the one who gave h i m che
fur coat and releases h i m . Shvabrin
saves his own l i fe through treachery
and rries ro win over che orphaned
Masha. Grinyov remrns ro Belogorsk
intent on saving Masha from his
clurches. The rebellion is suppressed .
Suspicion falls on Gri nyov that he
collaborared wirh Pugachev and he is
semenced ro deach as a uairor. Masha

Aleksandr Puşkin'in 1 836'da
yayınlanan Yüzbaşı'nın Kızı ve
Pugachev Isyanının Tarihçesi adlı
romanlarından esinlenerek çekilen
bu tarihi film, en başarılı epik
filmiere eşdeğer şaşaasıyla heyecan
veriyor. Çariçe IL Katerina'nın
çalkantılarla dolu hükümranlığı
sırasında geçen iki talihsiz sevgilinin,
ülkelerinin yazgısıyla örtüşen
ilişkisinin bu öyküsü, çetrefılli

Catherine

crossed lovers whose relationsh ip

Born i n 1 940 in Russia. After
studying acting at the Leni ngrad
State Institute for Thearre,
Music and Film, he worked as an
acror at the Leni ngrad 's Comedy
Thearre from 1 96 1 -66 and as a
director for Cemral Television
from 1 968-78. He made his
feature debur in 1 988 wi dı the
politically motivated
"Cholodnoe Lero 5 3 1 The Cold
Summer of 1 95 3 . Alongside
fılms for thearrical release, he
has also made over thiny
television fı lms and serial s.

sers off ro see Tsarina Catherine ll
and begs her for mercy . .
Based on Alexander Pushkin's novels

The Captain's Daughter and The
History of the Pugachev Rebellion,
published in

1 836, this specracular

h istarical drama ehrills w i th a sweep
and lushness that marches the best
epic fı lms. Ser during che
rumulruous reign of Tsarina

.

�r.

Olga Sergeevna (TV)
Strategua Riska

Risk Alma Stratejisi
(TV Serial TV dizisi)

1 979

Impektor Gul

1 980

Cast11oe Lico Özel

Müfettiş Gul (TV)
1981

Kişi

(TV Serial TV dizisi)
Opamyfvozrast

Kritik Ça� (TV)
1 984-86 Mikhajlo Lomotıosov
(TV Serial TV dizisi)
1 988 Cholodnoe Leto 53
Soğuk 53 Yazı
1 990 Nikolaj Vavilov
(TV Serial TV dizisi)
1 992 Uvidet pariz i ımıeret
Paris'i Görmek ve Ölmek
1 995 Cemaja Vıuıl Kara Peçe
2000 Rmskij B ımt
'f'üzbaşı'nın Kızı
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OSKA R ROEHLER

Ç l KlŞ YOK

1 959'da Almanya'da do�du.
Yazar Gisela Elsner ile Klaus
Roehler'in ogludur. Londra,
Roma ve Nuremburg'da
büyüdü. Seksenierin başında
Berlin'e taşındı; senarist ve
gazeteci olarak çalışmaya
başladı. Aynı zamanda tiyatro
oyunları ve öyküler de yazdı.
1 995'den beri film
yönetmektedir.

DIE UNBERÜHRBARE

NO PLACE TO GO
Yönetmen Director: 0Jkar Roehler
Senaryo Screenplay: 0Jkar Roehier
Görüntü Yön. Cinematography: Hagen
Bagdanıki K u rgu Editing: IJabei Meier
Müzik Music: Martin Todsharow
Oyuncular Casr: Hannelore Elmer, Vadim

Born in 1 959 in Germany. He is
the son of wrirer Gisela Elsner
and Klaus Roebler. He grew up
in London, Rome and
Nuremburg. At the beginning
of the eighries, he moved to
Berlin and began working as a
screenwrirer and journalise who
also wrore rhearre plays and
srories. He srarred ro direct fılms
in 1 995 .

Giowna, }a.Y11in Tabatabai, Michael GwiJdek,
Tonio Arango, Ları Rudolph, Nina Petri, Helga
Gohring, Charieı Regnier, Catheri11e Fiemming
Yapımcılar Producers: Kiüe Ehrnıann &
U/rich Caıpar Yapı m Producrion Co.:
DiJrant DreanıJ Filmproduktion, GuJtav
Müiler-Piatz 7, /0829 Berlin, GERMANY;
Phone: 49 30 78 70 54 5 7; Fax: 49 30 78 70
54 58; e-mail: DiJrDreanu@aol.com; ZDF;
Geyer \flerke Dünya Hakları Export
Agent: Bavaria Film 11/ternationa/,
Bavariafiimplatz 8, 8203 1 Geiıelgaıteig,
GERMANY; Phone: 49 89 64 99 3 1 79;
Fax: 49 89 64 99 37 20

1 999 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 103'
• Güz 1 989. Berlin Duvarı'nın
yıkılmasıyla birlikte, yazar Hanna
Flanders de sarsılmıştır.
Gençli�inden, ilk edebi başarılarının
döneminden beri, Do�u
Almanya'nın Batı'dan daha iyi
oldu�u kanısını taşımıştır.
Neredeyse hiç düşünmeden,
Münih'ten ayrılıp Berlin'e
yerleşmeye karar verir; orada
yeniden do�ru yolda ilerlemeye
devam edebilece�ine, kişisel
sorunlarını çözebilece�ine inanır.
Ama gerçek farklıdır: Güvendi�i
arkadaşı onu hayal kırıklı�ına
u�ratır, üstelik Do�u Berlin
sakinleri kapitalizmin dehşeti
karşısında tir tir titrernek yerine,
yeni kavuştukları özgürlü�ün keyfini
doyasıya çıkarmaktadırlar. Son
zamanlarda kariyerinde pek başarı
elde edememesinden, özel
ilişkilerinin bozulmasından, giderek
borca girmesinden, hap ve alkol
ba�ımlılı�ından dolayı zaten altüst
durumda olan Hanna, yanlışlarla
dolu bir yolun trajik son dura�ına
do�ru ilerlemeye devam eder . . .

Tam Berlin Duvarı'nın yıkılmasını
takip eden dönemde, aynı zamanda
günlük yaşamı da belirleyen bir
başlangıç ve son, bir umut ve hayal
kırıklı�ı döneminde geçen ÇlKlŞ
YOK, 56 yaşında kendi yaşamına
son veren Alman yazar Gisela
Elsner'in son günlerini anlatıyor.
Elsner'in ilk romanıyla kazandı�ı
erken başarı, onu genç bir yazar
olarak 60'1ar edebi sahnesinin
"yükselen yıldızı" haline getirmişti.
Ama başarının getirdi�i sorunlarla
başa çıkamaması, onu kendisinden
beklenenlerle yaşadı�ı çelişkinin
içine hapsetmişti. Olup bitenlerle

ilgilenen, asi ve dışadönük bir yapıya
sahip, ama pratikte apolitik olan
Elsner, ruhsal dayana�ını hem ona,
hem de eserlerine de�er veren
Alman Komünist Partisi DKP'de, en
çok da Do�u Blo�u'nda bulmuştu.
Özel yaşamının izledi�i rota, pek
çok hayalkırıklı�ı içeren ilk
deneyimlerinin etkisinde kalan ve
hap ile alkol ba�ımlılı�ı yüzünden
iyice tavana vuran karmaşık ve
yanlış anlaşılmış ilişkileriyle, onu
içsel bir yalnızlı�a sürüklemişti.
Yazar, yaşamının bu fılmde anlatılan
son bölümünde, umudunu eski bir
aşktan yeni bir başlangıç yaratmaya
ba�lıyor. Elsner'in o�lu yönetmen
Oskar Roehler'in fılmde belgeledi�i
bu kısa zaman diliminde, Elsner'in
geçmişi, çeşitli temas noktalarındaki
savaşımıyla ve farklı a�ırlıklara sahip
insanlarla olan çelişkileriyle
anlatılımakta.
• Aurumn 1 989. Wrirer Hanna
Flanders is sharrered by the fal l of
the Berli n W all. S ioce her yourh,
the period of her firsr l irerary
successes, she has been convinced
that East Germany is better than
W esr. A lmosr wirhour giving it any
considerarion, she decides ro leave
Munich and move ro Berli n ,
believing that rhere s h e w i l l b e able
ro ger back on the righr rrack and
solve her personal problems. Bur
the reali t y is differenr: the friend
she's relying on d isappoinrs her, as
does che realizarion that the
residents of East B erli n are
overjoyed by rheir new-found
freedom rather than tremb l i og in
fear before che horrors of capiralism.
Hanna, already upser by a recent
lack of success in her career, by

fai led i ntimare relarionships, by
growing deeper in debr and by her
dependence on pills and alcohol,
con r i n ues on her erring course to i rs
rragic conclusion . . .

Filmleri
Ser i n the rime immediarely
foUowing the tearing down of the
Berlin Wall - a rime of beginning
and ending, a rime of hope and
d isappoinrmenr which also dicrares
daily life, DIE U NBERÜHRBARE
documenrs the fina! days of German
wrirer Gisela Elsner, who rook her
life ar the age of 56. As a young
wrirer, Elsner's early success wirh her
firsr novel bas made her a "shoori ng
srar" of the l i rerary scene in rbe 60s.
Bur her inabil i ry ro rise ro the
cballenge of her own success lefr her
enrrapped in a conflicr wirb the
demands placed upon her. In rouch
w ith the evenrs of the day, rebellious
and exrroverred, bur in effecr
unpol irical, sbe found her spirirual
foundation in the DKP (German
Communisr Parry), which celebrared
borh her and her work, most of all i n
t h e Easr B lock. The course o f her
privare life, i ts complicared and
m isundersrood relarionsbips
i nfluenced by her earliesr experiences,
an assorrmenr of disappoinrmenrs,
and heigbrened by an addicrion to
pills and alcobol, has led ro an inner
loneliness. In the last stage of her life
porrrayed in this fil m , she purs her
bope i n finding a new beginning in
an old love. In this brief space of
documenred rime on film by Elsner's
own son, direcror Oskar Roehler, her
pasr is recognized by war of various
poinrs of conracr, and conflicr, wirh
people wbo carry varying degrees of
weigbr.

Filmography
1 995 Hard (documentary
1 996 Genıleman

belgesel)

(documenrary belgesel)

1 997 Silvester Comıtdown
1 998 Gierig
Latin Lover (TV)
1 999 Die Unberiihrbare
Çıkı� Yok
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RACH E L SAMU ELS

i N T i HAR KULÜBÜ

1 992'de Harvard'dan mezun
oldu ve sinemaya başlamadan
önce kendini heykele ve
resime verdi. Atom teorisi
üzerine bir belgesel olan
"lnventing the Atom 1 Atom'un
Keşfı"ni ( 1 996) yaptıktan
sonra, efsanevi Roger
Corman'ın ekibine katıldı ve
"Roger Corman Presents 1
Roger Corman Sunar" dizisinin
"Last Exit to Earth 1 Dünya'ya
Son Çıkış" ( 1 997) adlı
bölümünün senaryosunu yazdı.
Bu bilimkurguda, erkekleri
kısırlaşmış olan bir gezegenin
kadınları, dünyalı erkek
tutsakların peşinden
koşuyorlardı. Sonra umutsuzca
oğlunun katillerini bulmaya
çalışan bir annenin devasa bir
yozlaşmışlık ağıyla karşı karşıya
gelmesini anlatan, ilk uzun
metrajlı filmi "Running Woman
1 Koşan Kadın "ı ( 1 998) yönetti.
Gerek o fılmin, gerekse
INTIHAR KULÜBÜ'nün ( 1 999)
yapımcısı Roger Corman'dır.

ROBERT LOUIS STEVENSON'S THE SUICIDE CLUB
Yönetmen Director: Rachel Sam11els
Senaryo Screen play: Lev L. Shapiro
Görüntü Yön. Cinemacography: Chris
Man/ey Kurgu Editing: Bernadette Kelley
Müzik Music: Adrian}ohnston Oyuncular
Casc:jonathan Pryce. David Morrissey,
Catherine Siggim. Pa11l Bellany. Neil Stuke,
Andrew Pou�/1 Yapımcılar Producers:
Roger Corman, Rachel Samuels &john Bras
Yapım Production Co.: Concorde New
Horizom Corp., / 1 600 San Vicente B/vd, Los
Angeles, CA 90049, USA; Phone: 1 3 1 O 820
67 33; Fax: 1 3 1 0 207 68 16 Dünya
Hakları Export Agenc: Concorde New
Horizom Corp., 1 1 600 San Viceııte B/vd , Los
A ngeles, CA 90049. USA: Phone: 1 3 1 0 820
67 33; Fax: 1 3 1 0 207 68 16

1999 1 35

11111.1

1 Renkli Color 1 9 1 '

1 899, Ingiltere. Karısının
ölümüyle yıkılan genç Yüzbaşı
Henry Joyce, kendini öldürmeye
karar verir. Ama bunu yapacak
cesareti yoktur, ve Bourne adında
soğuk ve ulaşılamaz bir adam
tarafından yönetilen çok gizli bir
" Intihar Kulübü"nün varlığını
öğrendiğinde, üyelerine ölümü
garanti eden anlaşmayı hemen
imzalar. Bu dar çevreye kabul edilen
Henry, organizasyonun
amansızlığının f�rkına varır: geceleri
düzenlenen toplantılarda, her üyeye
kaderlerini belirleyen bir kart
verilmektedir. Maça ası bir ölüm
garantisiyken, sinek ası öldürücü
darbeyi kimin indireceğini
göstermektedir: Talihsiz
arkadaşlarının yaşamına son vermek
de, intihar edecek olanlara
düşmektedir. Bu ayinin gaddarlığına
karşın Henry kaderini kabul eder, ta
ki gruptaki tek kadın olan Sarah
Wolverton ilgisini çekene ve onu
ölümcül hedefine giden yolda
tökezletene dek. Ancak kulübe üye
olan herkes ölümle anlaşma
imzalamıştır, ve Sarah'nın da
sözünden dönmeye niyeti yoktur . . .
•

Robert Louis Stevenson'ın ilk kez
1 909'da D.W. Griffıth'in tarafından
filme alınan 1 878 tarihli kısa öyküsü
Cinayet Kulübü'nden serbest bir
şekilde uyarlanmış olan bu kostürnlü
gerilim filmi, yapımcısı Roger
Corman'ın çok sevdiği Gotik film
geleneğini takip ediyor. Yönetmen
Rachel Samuels, Stevenson ve Edgar
Alien Poe'da bulunan karanlık,
rahatsız edici ve zaman zaman da
ironik atmosferi yeniden yaratırken,
düşük bütçeyi incelikli bir şekilde
avantaja dönüştürmek için klasik bir
yaklaşım sergiliyor. Gösterişsiz ve
samimi bir yönetim tarzını tercih

eden Samuels, bir üsiOp çalışmasını,
umutsuz karakterlerin kendilerine
getirdikleri mahkOmiyetle mücadele
ettikleri bir psikolojik melodrama
dönüştürmeyi başarıyor.
"Stevenson'ın öyküsünü ilk
okuduğumda, fikirlerinin ne kadar
modern ve günümüıle ne kadar ilgili
olduğunu görerek çok etkilendim.
Stevenson'ın öyküsündeki çöküş ve
asır sonu garipliği, 1 999'un
milenyum öncesi karanlık halet-i
ruhiyesiyle içimde birçok yankı
yarattı. Stevenson modern çağı
demiryolları, telgraf, asansörler gibi
yeniliklerle her şeyin kolaylaştırıldığı
bir rahatlıklar çağı olarak anlatıyor,
ve soruyor: "Niye insan kendi
ölümünü de aynı kolaylık ve
rahatlıkla seçemesin ki?" Bütün bu
sorular filmin özünde yer alıyor:
Ölümün karmaşık ve acı veren
gizemi, modern teknolojik çağımızın
çerçevesi içine nasıl oturur?" Rachel Samuels
• 1 8 99 , England. Devasmred by che
dearh of his wife, young Caprain
Henry Joyce decides ro ki ll h imself.
Bur he lacks courage, and when he
learns of che exisrence of a very seeret
"Suicide Club", run by Bourne, a cold
and impenerrable man, he
immediarely signs che conrracr which
guaranrees cerrain dearh ro irs
members. Admirred i mo rhis narrow
circle, Henry discovers che
implacabiliry of i es organization: at
nocrurnal meerings, each member is
given a card which seals rheir desciny.
Whilst the ace of spades is a deach
warranr, che ace of clubs indicares che
one who will dea! che fatal blow: in
effect, ir is che would-be suicides
chemselves who are responsible for
bringing an end ro che lives of rheir
companions in misforrune. Despice

che cruelry of chis rirual, and che
severi ey of che rules, Henry acceprs his
fare, unril Sarah Wolverron, the only
woman in che group, arouses his
incerest and makes him waver from
his macabre resolurion. However,
anyone who becomes a member of che
club signs a pacc wich deach, and
arah has no inrenrion of going back
on her word . . .
Freely adapced from che Robere Louis
Scevenson's 1 87 8 shorc srory The
Suicide Club, which was firsc filmed by
D. W . Griffich in 1 909, this coscume
film of myscery and suspense picks up
che rhread of che Gochic film cradieian
dear ro i es producer Roger Corman.
Direcror Rachel Samuels recreaces che
dark, disrurbing and somerimes ironic
acmosphere found in Stevenson and
Edgar Alien Poe, whilsc adapting a
classical approach ro subcly exploir che
smail budgeL Opring for a sober and
inrimare m ise en scene, she skillfully
rransforms a srylisric exercise i mo a
psychological melodrama in which
desperare characrers scruggle w i ch
rheir convicrions. "When 1 fir c read
cevenson's srory, I was immediarely
srruck by how modern and relevanr
his ideas are. The decadence and fin de
siecle anomie in Scevenson"s srory
resonared for me wich che dark pre
millennial mood of 1 999. Stevenson
speaks of che modern era as che age of
conveniences - such as che railways,
che relegraph, elevarors - wirh
everyrhing made easy and
comforrable, and asks: "why couldn'r
one choose one' s own deach wirh che
same ease and convenience'"· All
those quesrions are ac che hearr of che
film: how does che complex, painful
myscery of dearh fir i n ro che
framework of our modern
rechnological age)" - Rachel Samuels

Graduacing from Harvard in
1 992 , she devared herself ro
scu1pwre and painring before
turning ro film. Afrer making a
documenrary on aromic cheory,
"Invenring che Arom" ( 1 996),
she joined che legendary Roger
Corman's team, for whom she
wrore an episode of che "Roger
Corman Presenrs" series, "Lasc
Exic ro Earch" ( 1 997): in this
sci-fi drama, che women
inhabiranrs of a planet whose
men have become srerile rhrow
rhemse1ves on vi ri le earchly
prisoners. She rhen direcced her
firsc feacure film, "Running
Woman" ( 1 998), a ehriller in
which a mocher, desperarely
crying ro rrack down her son's
murderers, comes up againsr a
vasc network of corruprion. The
film was produced by Roger
Corman, as was THE SUICIDE
CLUB ( 1 999).

Filmleri
Filmography

1 992 B i/Iy imd Teevee:
A Love Story

Bil Iy ve Teevee:
Bir Aşk Hik§yesi
(shorc kısa film)
1 996

lnventing the Atom

Atom'un Keşfı
(documencary belgesel)
1 998 Black Scorpion Kara Akrep
(TV serial TV dizisi)
Runuing \�0111011

Koşan Kadın

1 999

Robert Louis Steve11son's
the Suicide Clu b

Incihar Kulübü
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JAN SCHÜTTE

VEDA

1 957 yılında Mannheim'da
doğdu. Tübingen, Zürih ve
Hamburg'da edebiyat ve sanat
tarihi eğitimi gördü. Gençlik
yıllarında, Asya'da çıktığı
kapsamlı yolculuklarda sabık
Sovyetler Birliği'ni, Japonya,
Tayvan ve Hong Kong'u ziyaret
ettL 1 979' da televizyon
muhabiri olarak çalışmaya
başladı ve sinemaya ilk adımını
1 982 yılında attı. 1 987'de
yönettiği ilk uzun metrajlı
kurmaca filmi "Drachenfutter 1
Canavar Yemi"nden önce
birçok belgP.sel çekti. Bunu
1 989'da yaptığı "Winckelmanns
Reisen 1 Winckelmann'ın
Yolculukları" izledi. Iki
belgeselin ardından "Auf
wiedersehen Amerika 1
Hoşçakal Amerika"yı ( 1 994)
yönetti. Bunu izleyen filmleriyle
Alman Sineması'nın seçkin genç
yönetmenlerinden biri oldu.

ABSCHIED

FAREWELL
Yönetmen Director: jan Schiitte
Senaryo Screenp1ay: K/am Pohl
Görüntü Yön. Cinemarography: Edward
Klosinski Kurgu Editing: Rmate lı!erck
Müzik Music: john Ca/e Oyuncular Cast:
josef Bierbichler, Monica Bleibtreu, jeanette
Hain, E/friede lı-ral/, Margit Roga/1, Samuel
Fimzi Yapımcılar Producers: Gesche
CarstenJ, Henryk Romanowski & Jan Schiitte
Yapım Producrion Co.: NIJI/Oskop Film
GmbH, Hemnallee l l , 14052 Berlin,
GERMANY; Phone & Fax: 49 30 786 89
89; e-mail: Novoskop@aolcom Dünya
Hakları Exporc Agent: Cinepool,
Sonnenstrasse 2 1 , D 8033 1 Miincben,
GERMA Y: Phone: 49 89 558 760; Fax: 49
89 558 76 188
-

2000 1 35 mm. 1 Renkli Co1or 1 9 1 '
• Son derece sıcak bir yazın son
günleri. Sertold Brecht yaklaşmakta
olan tiyatro sezonu için Berlin'e
dönmek üzere Brandenburg'un göl
kenarında ve uzun huş ağaçları
arasındaki viiiasından ayrılmaya
hazırlanıyor. Hayatındaki kadınların
çoğu orada: Karısı Helene Weigel,
kızı Barbara, eski sevgilisi Ruht
Berlau, son aşkı genç ve seksi aktris
Kathe Reichel ile, aşkını ve bedenini
muhalif politik eylemci Wolfgang
Harich'le paylaştığı çekici lsot
Kilian. Hep birlikte yüzerler,
yazarlar, yerler, içerler, sanat,
politika ve yaşamın temel ilkeleri
üzerine felsefe yaparlar. Ancak gün
içinde, sabah saat yediden akşam
beşe kadar geçen süre zarfında,
huzurlu hava çekilir, çıplak duygular
fırtınası patlak verir, ve Brecht
kendini bütün bu çekişmenin
merkezinde bulur
_ _ .

"Brecht her şeye bağlıydı, ama
kendini kimseye bağlamıyordu.
Burada asıl güç olan, açıksözlü ama
aynı zamanda da çok karmaşık bir
film gerçekleştirmekcL Bir belgesel
drama yapmak, hiç ilgimi
çekmiyordu. En baştan itibaren,
insanlar Brecht'i tanısın tanı masın,
fılmin herkese ulaşabilmesini
istiyordum. Karakterler uzlaşmaz
ve karmaşık olacaklardı, ama ben
yine de insanın gönlünü çelen
basitlikte bir film yapmak
niyetindeydim. Helene Weigel bir
keresinde şöyle demişti: "Brecht
çok sadık bir erkekti. . . ne yazık ki
fazlaca kadına." Öykü, Breche'in
yaşamının özeti gibL Son derece
şüpheci olan Brecht, yaşamının ?
döneminde ipin ucuna gelmişti.
Siyasi ve sanatsal olarak bir

çıkmazia karşı karşıyaydL Durumu
umutsuzdu. Bütün kadınlarıyla son
derece karmaşık ilişkileri vardL
Onlar arasında bir seçim
yapamıyordu, çünkü her biri onun
için bambaşka bir yaşam ihtimalini
temsil ediyordu ve o kendi varoluş
biçimine karar verememiştL
Sonuçta, yalnız bir adamdL" Jan Schütte
• Ir is one of rhe lasr days of an
exceprionally hor summer. Berrold
Breche is abour ro leave his lakeside
villa among rhe ral! birehes in
Brandenburg ro rerurn ro Berlin for
rhe upcoming rhearer season. Mosr of
rhe women in his life are rhere: his
wife Helene Weigel, daughrer
Barbara, rhe old lover Rurh Berlau,
his laresc flame, che nubile accress
Kache Reichel and rhe sensuous !sor
Kilian, whose affeccions and body he
slıares wirh che dissidenc policical
accivisc Wolfgang Harich. They
swim, write, eac, drink and
phi losophize abour are, politics, che
basic reners of life , , , and throughout
rhe Srasi is chere - lurk i ng on rhe
sidelines - waicing. Over che course
of che day, from seven in che
morning ro five in rhe afrernoon, che
peaceful sereing erupcs i neo a srorm
of raw emocions uncil Breche finds
himself ar che very cencer of rhe
conrroversy
_ , _

"Brechr was commirted ro everyrhing
and yer would nor com m ir himself ro
anyone. The big challenge was
m aking a very straightforward film
that at rhe same rime was very
complex. I was never i nceresred in
making a docudrama. From the very
beginning I wanred rhe picrure ro

work for everybody w herher people
were acquainred wirh Breche or
not The characcers were ro be
uncompromising and complex and
yer I sri l l wanred to make a film of
disarming simplicicy. Helene Weigel
once said: 'Brechc was a very fai chful
man, unforcunacely ro roo many
women: The story is Brechc's life in
a nurshelL Ar rhar poinc in his life,
Brechc, who was an enormous cynic,
was ar che en d of his rope. Policically
and arrisrically he was fac i ng a dead
end. His sicuarion was desperare. He
had very complicared relarionships
wich all his women. He was
i ncapable ro choose becween rhem,
because each one represenred che
possibiliry of a differenr ki nd of l i fe
for him and he didn'r know to decide
on his way of exisrence. In rhe end,
he was a lonely man. " - Jan Schürre
_ _ _

Born in Mannbeim in 1 95 7 . He
srudied lirerarure and are hisrory
ar Tuebingen, Zurich and
Hamburg. During his yourh he
rravelled exrensively throughout
Asia, visi[ing [he ex-Sovier
Union, ]apan, Taiwan and Hong
Kong. In 1 970 he began
working as a [elevision journalise
and made his debur as a
fılrnmaker documemaries before
making his fıcrion debur in
1 987 wirh "Drachenfurrer".
Wirh his following fılms he
became a prominem young
director in German cinema.

Filmleri
Fi1mography

1 982

V•-ge Bart/e · Bildhaue.-

(shorr documencary

kısa belgesel)
1 983

Da ist 11irgends 11ichts
geweseu ausser hier (shorr

1 984

Eigentlich wollte ich ja 11acb
A merika (shorc documencary

1 985

Dracheufuter (short

1 987
1 988

Drachenfutte.- Canavar Yemi
Verlm·en in Amerika

documenrary kısa belgesel)

kısa belgesel)
documencary kısa belgesel)

Amerika'da Kaybolmuş
(documentary belgesel)
1 990

lflinckelma1117S reiseu

1 99 1

Na.ch Pattıgonien

1 994

Au/ wiederseben Amerika

1 995

Ehıe reiJe in da.s inuere 11011
wietı
Fette well Şişko Dünya
Abscbied Veda

Winckelmann'ın Yolculukları
(documencary belgesel)

Hoşçakal Amerika

1 998
2000

69

ULUSLARARASI YARIŞMA I N'I ERNATIONAL COI\1PI Tn 1<>:-.J
ITALYA ITALY

ROB E RTA TORRE

G Ü N EY YAKAS I N I N H i KAYESi

1 962 yılında Milana'da doğdu.
Felsefe bölümünden mezun
olduktan sonra Paolo Grassi
Tiyatro Okulu'na gitti ve
I 988'de de, Milana'daki Sinema
Okulu'ndan diplema aldı.
1 99 1 'den beri Palermo'da
yaşamakta ve çalışmaktadır.
Burada, aralarında I 997 yılında
Venedik Film Festivali'nde
gösterilip David Donatello
Odülü'nün yanısıra üç Gümüş
Kurdele ve en iyi ilk filme
verilen De Laurentiis ödülünü
de alan ilk uzun metrajlı filmi
'Tano da morire 1 Bitirim
Tano"nun da bulunduğu
videolar ve filmler yaptı.

SUD SIDE STORI

SOUTH SIDE STORY
Yönetmen Director: Roberta Torı·e
Senaryo Screenplay: Roberta Torre, Franco
Mamco & Franmco Suriano Görüntü Yön.
Cinemaıography: Daniele Cipri Kurgu
Editing: Giogio' Franchini Müz i k Music:

Gina de Crescerııo, Bobo Ronck!li & Dmni1
Bou>e/1 Oyuncular Casr: Fomine Ehobor,
Roberto Randelli, Mario Mera/o, Little Tony.
Amaka Ej lndu, Kerni Tayin, Eleonora Teriaca,
Ro1a D'Aiba, Giımppe Ve/la Yapımcılar
Producers: Gherardo Pagliei & Elisabett"
l?iga Yapı m Producıion Co.: Gam Film,
via Met,ıponto 8, 00183 Rame, ITALY; Phane:
390 6 704 54 5 1 5: Fax: 390 6 704 54 5 14;
lstituta Lıtce Dünya Hakları Export
Agent: Adriana Chiesa Enterprim 1rl, Via
Bamaba Oriani, 24a, 001 97 Rame, ITALY;
Phorıe: 390 6 807 04 00: Fax: 390 6 806 87

GÜNEY YAKASININ

HIKAYESI (2000), yönettiği
ikinci uzun metrajlı kurmaca
fılmdir.

855
2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 87'

Kadın ve erkek birbirlerini
severler, ama aileleri aynı fikirde
değildir. Bu, tarihin en meşhur iki
aşığının hikayelerini özetleyiverir:
Romeo ile Jüliet. Ancak bizim
öykümüz, Yerona'da değil
Palermo'da geçmekte ve
kahramanlarımız şansı yaver
gitmemiş sokak şarkıcısı Ton i
Giulietto ile, şehrin rıhtımında
fahişe olarak çalışan çarpıcı
Nijeryalı kız Romea Wacoubo.
Kader ile Parlermo'daki kargaşanın
bir araya gelmesi, Romea'nın sevgili
dostumuz Tony Giulietto'nun
balkonunun tam altında bulunan
giriş katındaki mütevazı daireye
taşınmasına yol açar. Mesele, ilk
görüşte aşktan ibarettir ama
Toni'nin, yeğenierini böyle bir
kadının pençelerinde bırakma
fikrinden dehşete kapılan
korkutucu halaları ile Romea'nın,
"bütün günü kıçüstü oturup
hamurişi yiyerek geçiren" bu hiçbir
işe yaramaz beyaz adama
"hemşire"lerinin nasıl olup da gönül
verdiğini bir türlü anlayamayan
sadık kız arkadaşları, çifte karşı
çıkar. Bu iki Güney'in {kültürler,
diller ve müzik türleri arası)
kaçınılmaz çatışması, şamatalı bir
halat çekmeceyi andıran bir
mücadelede ortaya çıkar. . .
•

Bir ses ve renk yelpazesi olan bu
dört dörtlük müzikal komedi, farklı
kültürlerin bütünleşme zorluklarını
ve sorunlarından bazılarını sunmak
için birkaç yıl önce Palermo'da
yaşanmış gerçek bir olaydan yola
çıkıyor. "Şu anda meydana
gelmekte olan ve gelecekte de
meydana gelecek göç hakkında,
onun kaçınılmaz olarak beraberinde

getireceği zorluklar hakkında bir
film yapmak istedim. Bunun
önümüzdeki birkaç yılın en önemli
devrimi olacağına inanıyorum.
Herkes farklılıktan korkar; bazı
kişiler bunu söyler, kimi öyleymiş
gibi yapar, diğerleri ise henüz
korkularının farkına varmamıştır.
Benim karakterlerim farklılıklarını
haykırıyor ve uzlaşma peşinde de
değiller. 2000 yılında Romea ve
Giulietto, birbirlerini sevme hakkı
için mücadele eden ve birbirlerini,
zaten birbirlerinden farklı oldukları
için isteyen, karaderili bir kadın ile
beyaz bir erkek. Müzik onları bir
araya getiriyor, önyargı ise
ayırıyor." - Roberta Torre
• He and she love each orher, bur

rheir fam i lies don'r agree. And rhar
j usr su m s up rhe srory of rhe rwo
most famous lovers in hisrory:
Romeo and Julier. Our srory,
however, isn'r ser in Verona bur i n
Palermo, a n d o u r heroes are
respecrively Toni Giulierro, a down
and-out srreer s i nger, and Romea
Wacoubo, a sru n n i ng Nigerian gir!
working as a prosrirure i n the ciry's
warerfronr. The workings of fare,
coupled wirh some upheavals in
Palermo, cause Romea ro move inro a
humble ground-floor flar right below
our good Tony Giulierro's balcony.
Ir's love ar fırsr sighr, bur they meer
opposirion from Toni 's fearsome
aunrs, horrifıed ar the idea of leaving
rheir nephew in the clutches of such a
woman, and from Romea's faithful
girlfriends who can'r understand how
their "sister" could fal l for rhis good
for-norhing white man who "spends
the day sruffı ng his face wirh stuffed
pasta"! A n i nevitable clash of rwo

Sourhs - berween culrures,
languages, kinds of music - in an
uproarious nıg-of-war ensues . . .
This full-fledged musical comedy, a
rainbow of sound and color, uses the
idea of a real-life incidem that
occurred in Palermo a couple of years
ago ro presenr so me of rhe diffıculries
and problems of integraring d i fferenr
cultures. "I wanred ro make a fil m on
the immigrarion that' s occurring and
w ili occur i n the furure, on the
d i fficulries ir i nevitably brings wirh
it. I believe rhis will be the most
im porram revolution of rhe nexr few
years. Everybody's afraid of
d i fference; some people say so, some
prerend, orhers haven'r yer
recognized rheir fear. My characters
shout difference and aren'r looking
for reconcil iarion. Romea and
Giulierro in rhe year 2000 are a black
woman and white man who fıght for
the righr ro love each other and who
wanr each other precisely because
they are differenr. Music bri ngs rhem
rogerher, prej udice separares rhem. "
- Roberra Torre

Born in 1 962 in Milan. Afrer
graduaring in philosophy she
arrended the Paolo Grassi School
of Drama, and in I 988 obtained
a diplama from the Film School
in Milan. Since 1 99 1 she has
lived and worked in Palermo,
where she has nıade videos and
films including "Tano da
mori re" , her firsr fearure film
which was shown at the Ven ice
Film Fesrival in 1 997 and has
won rhe David Donareila
Award, three Silver Ribbons and
rhe De Laurenriis Award for best
fırsr film. SUD SIDE STORI
(2000) is rhe second fearure film
she di recred.

SANATLAR VE S i N E MA
ARTS AND THE MOVIES

.AXAOYAK
Katkıları için
AXA OYAK'a
teşekkür ederiz.
W e would like to thank
AXA OYAK
for spansoring this section.
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N U RDAN ARCA

DOSTLAR'I N TiYATROSU

1 948'de Antalya'da doğdu.
Chicago, lilinois'daki Hindsdale
Lisesi'ni bitirdi. 1 968'de
Türkiye'deki ilk kısa film festivali
olan Hisar Kısa Film Festivali'nin
organizasyonunda görev aldı.
1 969'da tarihi Galata
Köprüsü'nün açılışını konu alan
"Bir Ben Vardır Bende Benden
Içeri" adlı S dakikalık bir kısa
film çekti. 1 970'de Robert
College'ın Ekonomi
Bölümü'nden mezun oldu.
1 97 1 'de bölgesel kalkınma
üzerine araştırma yapmak üzere
Londra'da Brunel
Üniversitesi'ne gitti, ancak siyasi
darbenin ardından lstanbul'a
döndü. Uzunca bir süre kitap
ç evirmenliği yaptı. 1 980'de
Istanbul Üniversitesi'nde Siyasal
Ekonomi alanında yüksek
lisansını tamamladı. 1 984'den
itibaren Milliyet Sanat Dergisi'ne
yazılar yazdı. 1 986'da Ressam
Orhan Taylan'ın hapisteki
yıllarıyla ilgili 22 dakikalık
"Hasret Resimleri" adlı begeseli
çekti ve Ankara Film Festivali
tarafından ödüllendirildi.
1 992'de Melek Ulagay Taylan ile
birlikte Ajans 21 adlı belgesel
şirketini kurdu ve o günden bu
yana yedi belgesel film projesinin
yapımcılığını üstlendi.

DOSTLAR THEATRE: 30 YEARS OF FRIENDSHIP
Yönetmen Director: Nurdan A rca
Senaryo Screen pl ay Atila Alpöge
Görüntü Yön. Cinematography: Mete
Şener Kurgu Editing: Murat A kay Müzik
Music: ArifErkin Oyuncular Casc:
Dostlar Tiyatrosu Oyunm/aYI Yapımcı
Producer: Nurdan Arca Yapı m
:

Production Co.: Ajam 2 1 . HaCI Hanını Sok.
1 019, 80090 Giimiipuyu, İstanbul, TURKEY:
Phone: 90 2 1 2 292 1 5 27; Fax: 90 2 1 2 244
52 22; e-mail: ajam2 l @garanti.net.tr Dünya
Hakları E x porc Agenc: Ajans 2 1 , Hacı
Hanım Sok. 1 0/9, 80090 Giimii[SIIJII.
İstanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2 292 1 5
2 7 ; Fax: 9 0 2 1 2 244 52 2 2 : e-mail:
ajafls2 1 @garanti. ntt. tr

2000/Digital Belacam Video 1 Renkli Color/3 7'

Bu belgeselde Türkiye'deki en
uzun soluklu özel tiyatrolardan biri
olan Dostlar Tiyatrosu'nun
1 969'dan bu yana 30 yıllık macerası,
oyuncuların kendileri tarafından
anlatılmakta. Dostlar Tiyatrosu'nun
öyküsü, 30 yılda sahneye koydugu
44 oyunun ve degişik alanlarda
aldıgı 4 1 ödülün yanısıra,
kuruluşundan hemen sonra on yıl
arayla gerçekleşen iki siyasi
darbenin baskılı ortamında maruz
kaldıgı sayısız soruşturmalar ve
yasaklamalarla, Türkiye'de politik
tiyatronun traji-komik öyküsüdür
de . . .
•

Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu ve
bugün de aynı tiyatro bünyesinde
aktif oyuncu ve artistik direktör
olarak yer alan Genco Erkal'ın,
toplulugun kurucularından Arif
Erkin, Mehmet Akan, Macit Koper,
dekoratörü Metin Deniz, oyuncusu
ve yönetmeni Umur Bugay,
oyuncuları Zeliha Berksoy ve Meral
Onuktav gibi her biri bugün
tiyatroda oldugu kadar sanatın farklı
dallarında da öne çıkan kadrosunun
gözünden aktarılan, bir anlamda öz
yaşam öyküsü, tiyatro sanatının çok
yönlülügünü ve zenginligini
içtenlikle ortaya koymakta. Filmde
Dostlar Tiyatrosu, yetkin bir
tiyatronun tüm farklı renkleriyle;
oyunları, turneleri, sahne arkası,
dekor, kostüm, müzik, dans,
koreografi gibi vazgeçilmez
öğelerinin yanısıra, belki de birçok
açıdan yalnızca Dostlar'a özgü olan,
izleyicisiyle kurslar ve sohbetler
aracılıgıyla kurdugu dogrudan ve
sıcak ilişki ve kültür merkezi,
abonelik sistemi, Dostlar Korosu
ve HASAD dans topluluğu gibi
amatör birimleri hayata geçirerek
hep canlı tuttuğu eğitici ve

araştırmacı yönüyle de yansıtılmaya
çalışılmış. Dostlar Tiyatrosu'nun
yaşam sürecinin arka planında,
paralel bir anlatımla, Türkiye'nin o
dönemdeki siyasal ve kültürel
devinimini görmek m ümkün. Bu
anlamda da toplulugun öyküsü,
Türkiye'nin çok sancılı bir
dönemine ışık tutması açısından
önemli bir belge niteliği taşımakta.
• This documentary presencs che

story of one of Turkey's longesr
surviving privare rhearre companies,
che Dosdar Thearre, and explores i es
30-year history from che perspecrive
of che performers who have been a
parr of ir. The story of che Dostlar
Thearre is formidable. Ir has sraged
more rhan 44 plays and received 4 1
awards for irs efforrs. The Dosdar
Thearre's achievemenr is all che more
impressive given che endless bans,
invesrigarions and polirical pressures
broughr on by rwo mil irary coups. I n
ch i s sense, che story o f che Dosdar
Thearre is simulcaneously che rragi
comic story of po! irical rhearre in
Turkey. This documenrary presenrs
wich sinceriry che richness and
diversiry of che deamaric arrs from
che eyes of those who have alsa made
an impacr on several branches of che
arrs such as: che Dosdar Thearre
founder and irs arrisric director,
Genco Erkal; che croupe founders,
Arif Erkin , Mehmet Akan, Macir
Koper; decoracor Metin Deniz;
performer and direccor U m ur Bugay;
and performers such as Zeliha
Berksoy and Meral Onukrav. The
fil m gives insighc inro rhe Dosdar
Thearre's unique characrer and che
vibrance rhar is inevicably a part of
any able chearre company, i n
addition co capcuring the labor
involved in plays, cours, backsrage,

for sers, coscumes, m usic and
choreography. This documentary also
shows che warm relacionship berween
che Dosdar Thearre and i es
audiences, which has been builc
through che courses, chacs, and
educarionaJ research made possible
through i ts culrural center and
subscripcion program, the Dosdar
Choir, and che HASAD dance rroupe.
In che background of che Dosdar
Thearre's l i fespan ir is possible co
fınd paralle ls to Turkey' s po! irical
and culrural dynamics. The rroupe's
scory serves as a signifıcanr document
rhar sheds l ighc on a painful period
in Turkey.

Arca was born i n Antalya in 1 948.
She graduared from Hindsdale
High School in Chicago, lllinois.
She orchesrraced che firsr shorr
film festival in Turkey with the
1 968 Hisar Shorr Film Festival. In
1 969 she made che five-minure
shorr, "Bir Ben Vardır Bende
Benden İçeri 1 1 Have a Me Inside
of Me," which was abour the
opening of che hisrorical Galata
Bridge. In 1 970 she graduared
from the Economics Department
of Robert College. In 1 97 1 she
went to London's Brunel
University ro research regional
development, bur rerurned ro
Istanbul following che milirary
coup. She rhen spent many years
translaring books . In 1 980 she
received her masters degree in
Palirical Economy ac Istanbul
University. She has been a
contriburor co Milliyer Art
Magazine since 1 984. In 1 986 she
shoc a 22-minure documenraty on
painter Orhan Taylan's years in
prison entirled "Hasret Resimleri 1
Yearning Picrures," which was
awarded ac che Ankara Film
Festival. In 1 992 she co-founded
the documentary film company
Ajans 2 1 wich Melek Ulagay
Taylan, and si nce that rime has
produced seven documenraty film
projecrs.
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MEHMET E RYI LMAZ

NAZlM H i KM ET ŞARKl LARI

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

THE SONGS OF N A ZlM H i KMET
Yönetmen Director: Mehmet Eryılmaz
Senaryo Screenplay: Mehmet Eryılmaz
Görüntü Yön. Cinemarography: Biilmt
A rınil Kurgu Edi ring: H. Kurtuluı Özgm
Müzik Music: Cihat Aıkm & Mehru Emari
Katılanlar With: Ruhi Su. Siimeyra Çaktr,
Cem Karara, Timur Selruk. Ziilfii Livaneli. Inci
Çaytrlt, Esin Afıar, Emin lgiiJ
Danışmanlar Consultants: Tarık Akan
& Ktymet Coıktm Yapımcı Producer:
Ha1a11 Özgen Yapı m Producrion Co.:
Hasan Özgen, Kirazltlepe Tommk Cad. ,
Çankaya Sok. 321 1 , Beylerbeyi, lsta11bul.
TUI?KEY; Phone: 90 2 1 6 422 43 1 3; Fax:
90 2 1 6 422 43 1 2 Dünya Hakları Exporr
Age m: Ntizwt Hikmet Vakfı. Straselviler
Cad., No: 4811, Takim, IJtanbul, TURKEY;
Phone: 90 212 25 1 00 44: Fax: 90 212 25.1
00 46
2000 1 Belacam Video 1 Renkli Color 1 72'

• Bu film, "Nazım Hikmet'in
sesini, yeni seslerle çoğaltıp,
yeniden kulaklarımızda,
gözlerimizde ve ruhumuzcia
yaşamasını sağlamak ve özellikle
gençlerimizin Nazım Hikmet'i
şarkılarla da tanımaları amacıyla"
yapılmış. Bu belgesel i yorumlamada
Nazım Hikmet şiirlerinden
üretilmiş yüzlerce besteden sadece
yedisi var. Neden bu sadece bir
belgesel değil; çünkü ayrıca 7
şarkının, klipleri de diyebileceğimiz
görsel yorumları da var. Nazım
şiirlerinin yazıldığı koşullar, sosyal
ve siyasal ortam, duygusal durumu,
bestecinin ve yerumcunun şiire
yaklaşımları, belgesel tadında
anlatılırken, arkasından bu besteler
için yapılmış yönetmenin görsel
yorumu geliyor. Filmde Ruhi Su'dan
"Kuvayi Milliye Destanı
Kadınlarımız"; Tahsin lncirci'nin
bestesiyle, Sümeyra'nın
yorumundan "japon Balıkçısı";
Zülfü Livaneli'nin beste ve
yorumundan "Karlı Kayın Ormanı";
Cem Karaca'nın beste ve
yorumundan "Mavi Liman-Çok
Yorgunum"; Mes'ud Cemil'in
bestesi ve Inci Çayırlı'nın
yorumundan "Kanatları Gümüş
Yavru Bir Kuş"; Tarık Öcal'ın
bestesi ve Esin Afşar'ın yorumuyla
"Tahir'le Zühre Meselesi"; Nadir
Göktürk'ün bestesi ve Emin lgüs'ün
yorumuyla "2 1 -22 Şiirleri, Seni
Düşünmek Güzel Şey" adlı
şiir/şarkılar bulunuyor ve film
Timur Selçuk'un kalabalıklarla
birlikte coşkuyla söylediği "Güneşin
sofrasındayız, dostların arasındayız"
bestesi ve alkışlarla sonlanıyor.
NAzlM HI KMET ŞARKlLARI bir
anlamda büyük ustayla yeniden
buluşma, hasret giderme, ve
yeniden onun gür ve çağlayan

sesine kavuşma duygusuyla
üretilmiş, Nazım Hikmet'in insani
yönlerini, ülke ve insan sevgisini
öne çıkaran, Nazım'ın kendi
sesinden şiir ve şarkılarla bezenmiş
ve, filmsel tarz olarak da, o
şiirselliğe sadık kalan bir çalışma . . .
• This film amplifies Nazım

H ikmet' s voice through the addition
of new voices as a means of bringing
him back co life i n our ears, eyes and
souls, while incroducing younger
generacions co his songs. In this
documencary 1 i ncerpretation, there
are only seven from amongst che
hundreds of songs that have been
made of Nazım H ikmet's poems.
This is nor simply a documencary,
because rhe seven songs are
accompanied by visual
i nterpretations that could be
considered music videos. The
circumstances under which Nazım
H ikmet's poems were written, che
social and policical elimare of that
period, his emotional stare, and the
approach of the musicians cowards
the selecred poem is presenced in a
documencary sryle, and is followed
by the d i rector' s visual inrerpreration
of rhese songs. In the film Ruhi Su
presenrs his own "Kuvayi Milliye
Desranı - Kadınlarımız;" Sümeyra
presencs Tahsin İncirci's composirion
for "Japon Balıkçısı;" Zülfü Livaneli
presencs his own composirion "Karlı
Kayın Ormanı ; " Cem Karaca presenrs
his own compos ition "Mavi Liman Çok Yorgunum;" İnci Çayırlı
presencs Mes'ud Cemi I ' s composirion
for " Kanatları Gümüş Yavru Bir
Kuş;" Esin Afşar presenrs Tarık
Öcal's composirion for "Tahir'le
Zühre Meselesi;" and Emin İgüs
presenrs Nadir Göktürk's
composicion for " 2 1 -2 2 $iirleri, Seni

Düşünmek Güzel Şey" . The film
closes wirh rhe cheers for Timur
Selçuk who sings "Güneşin
sofrası ndayız, dostların arasındayız"
from amongsr a rhronging crowd.
THE SONGS OF NAZIM H İ KMET
was inspired by a longing ro reun i re
w ith this grear master, and co make
up for losr rime by joining in once
more wirh his proud, reverberating
voice. This film, omamenred wirh
rhe poer's own recirations,
emphasizes Nazım Hikmer's
personali ey as well as his love for his
counrry and people while remaining
sylisrically loyal co h is work.

In 1 984 he graduared from
Marmara Universiry Deparrmem
of Radio and Television, in
addition ro having srudied as a
visiring srudem in the Film &
TV Deparrmem ar Mimar Sinan
University. He has concemrared
primarily on documenraries,
shorrs and experiemenral fılms.
He is known for his films on
Turkish music, and his work
"Bedr". He has parricipared in
many national and international
film fesrivals and served as a jury
member. He has complered
fourreen films and has received
nine awards for his fılms and
seri pts. He also has done work in
adverrising as well as music
videos.
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B E N i M KUŞAG I M
M Y GENERATfON
Yönetmen Director: Barbara Kopple
Görü n tü Yön. Cinematography: Tom
Hurwitz Kurgu Edi ring: Tom Haneke
Müzik Music: Allman BrotherJ, Blind
Me/on. Blues Traveller, Cou111ry joe McDonald,
Crosby, Stil/ & ash, Cypress Hill, Dave
Mallhews Band. Di\IX, Green Day, janis
joplin, jimi Heııdrix, joe Cocker, joni Mitchell,
Limp Bizkit, Melissa Etheridge. t.letallica.
Nine l11ch Nails, Pı·imus, Rage Agaitut the
Machine, Red Hot Chili PepperJ, Roltim Band,
Santana, Sherly Crow, The \Vho, Violeııt
Femmes. Youssou'N'Dour Katılanlar With:
Michael Lang. john Schzr, Ossiz Kilkeııny
Yapımcı Producer: Barbara Kopple
Yapım ve Dünya Hakları Production
Co. & Export Agent: Cabin Creek Films,
155 Sixth Avenue, New York NY 1 0013.
USA; Pho11e: 1 212 242 89 99; Fax: 1 212
242 73 4 7
2000 1 3 5 mm.
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• Altmışlı yılların en kutsal kültürel
olayı 1 969 Woodsrock Sanat ve
Müzik Festivali'nin devamı olarak
düzenlenmiş ve arkasına ağır bir
sponsor desteği almış olan 1 994 ve
1 999 Woodsrock festivalleri, kültür
sanat eleştirmenlerinin gözünde
büyük ölçüde boş gevezeliklerden
oluşan kolay yemlerdi. Şimdi Barbara
Kopple'ın duygu yüklü, özgürleştirici
yeni filmi, kuşaklar hakkında işin
kolayına kaçarak yapılmış bu
yorumlara zarif bir şekilde nüanslı ve
son derece eğlenceli bir tashih
sağlıyor. 1 969 Woodstock'ının az
görülmüş, efsaneleri yıkacak
görüntüleri de dahil olmak üzere, üç
Woodsrock etkinliğinden de konser
görüntülerinin, söyleşiierin ve
gözlemlerin etkili bir şekilde ardarda
sergilendiği BENIM KUŞAGIM, her
kuşağın asilik, komünite ve iyi vakit
geçirme arzularındaki ortak noktaları
ve farklılıkları ustalıklı şekilde gözler
önüne seriyor. Pete Townshend'in
gitarla dile gelen öfkesinden Rage
Against The Machine'e bu melodik
deneme, müziğin kendi dönemi için
gereken ses ve biçimle, fikir ayrılığı
ifade etmedeki o esnek gücünü
kutluyor . . .

Müziğin, belleğin ve mitin mest eden
bir harmanını yapan BENIM
KUŞAGIM, Amerikan yaşamı
deneyiminin en çok saygı duyulan
vakanüvislerinden biri olan, Oscar
ödüllü yönetmen Barbara Kopple'dan
gelen, dönemler üzerine yeni bir film.
Kültürel bellek üzerine bir araştırma
olarak bu film, müzik ve gençliğin
neredeyse anarşik, göz alıcı bir şekilde
birbirlerinden farklı kutlamalarının
ortasında iki kuşağın komünite
arayışına dair güçlü görüntülerle
dolu. Inanılmaz performanslada ve
öteden beri Woodsrock deneyimini

temsil eden saldırganca kendini ifade,
cinsel özgürleşme ve asilik
eylemleriyle dolu olan BENIM
KUŞAGIM, kuşaklararası tezat ve
değişim; barış, sevgi ve şiddet; ticari
sömürü, müzik ve sanat; ve derin bir
kardeşlik ve kendinden hoşnut kalma
arzusu hakkında çok şey söylüyor.
" 1 969 Woodsrock konserinin
kendiliğindenliği elbette efsanevi. O
kadar çok insanın, kim olduklarını ve
neye inandıklarını ifade etmek için
biraraya gelmiş olduğu gerçeği bana
hala heyecan veriyor, ve bunun
büyük bir kültürel dönüm noktası
olduğunu düşünüyorum. Yirmi beş
ya da otuz yıl sonra gençlerin hala o
kendini keşif vaadinden ilham alıp
almayacaklarını ve bu konuda ne
diyeceklerini öğrenmek istedim. Her
Woodsrock'taki birbirine zıt enerji
isyanı ve müziğe karşın değişmeyen
şey, en iyi Alien Ginsberg'in tarif
ettiği haliyle "onlara verilenden daha
iyi bir şeye karşı ilahi bir açlık"a
yönelik arayış." - Barbara Kopple
• The heavily sponsored Wcxxlsrock
fesrivals of 1 994 and 1 999, sequels ro
the most sacred cultural event of the
sixries, rhe Wcxxlsrock Arrs and Music
Festival of 1 969, have been easy fodder
for culrural crirics, much of it facile
narrering. Now, this soulful, liberaring
new film from Barbara Kopple
provides a gracefully nuanced and
vasrly emermining corrective to glib
generarional commentary. Vividly
juxraposing concerr foorage, interviews
and observarion from all three
Wcxxlsrocks, including rare, myrh
sharrering foocage from Wcxxlsrock
1 969, MY GENERATION reveals a
serearn of commonality and divergence
in each generation's desire for
rebellion, community, and having a
gcxxl rime. From Pere Townshend's

BARBARA KOPPLE
30 Temmuz 1 946'da Bear
Mountain, New York'ta dogdu.
Çok begenilen uzun metrajlı
belgeselleriyle Amerikan
yaşamının toplumsal, kültürel ve
siyasi dokusunu araştırdı.
Çalışmaları ona Guggenheim
Vakfı ve National Endowment
for Arts gibi örgütlerden sayısız
ödül ve burs getirdi. En çok, bir
Kentuckyli madenciler grevinin
güneesi olan, Oscar ödüllü
çalışması "Harlan County, USA"
( 1 976) ile tanınır. lik filmleri ni,
Batı Virginia'daki bir üniversitede
klinik psikoloji egitimi görürken
yaptı. Cinema verite belgeselcileri
Maysles kardeşlerin
çalışmalarına da çeşitli katkılarda
bulundu. 26 yaşındayken,
Brookside kömür madenincieki
bir sendika anlaşmazlıgını filme
çekmek için Harlan County'ye
taşındı, dört yıl orada kalarak
madencilerin mücadelesini
gözlemledi ve en meşhur filmini
-�--�---="----==---ı gerçekleştirdi. Aralarında 1 979
tarihli konser filmi "No Nukes",
Woody Alien ile caz grubunun
guirar rage ro Rage Againsr The
Avrupa turnesini konu alan
Machine, rhis melodic essay revels in
"Wild Man Blues", ve ünlü
rhe resilienr power of music ro express
yıldızın meslek ve aile yaşamını
yansıtan "A Conversation with
d issent i n rhe voice and form requi red
Gregory Peck 1 Gregory Peck'le
for irs time . . .
Bir Sohbet"in de bulundugu
belgeseller çekmeyi sürdürdü.
M Y GENERATION which weaves an
1 99 1 'de Amerika'nın endüstri
inroxicaring melange of music, memory
merkezlerinin hızlı ekonomik
çöküşünün insani bedelini
and myrh, is anorher epochal film from
irdeleyen belgeseli "American
one of rhe mosr respecred chroniclers
Dream 1 Amerikan Rüyası" ile
of the American experience, Academy
ikinci Oscar ödülünü kazanmıştır.
A ward-winning direcror Barbara
Kopple. As an explorarion of cuJrural
memory, rhe film resonares wirh
powerful images of the search by rwo
generations for communiry arnidsr
nearly anarchic, and vividly disparare,
celebrarions of music and yourh.
Replere w i ch i ne red i ble performances
and brimtning wirh rhe ourrageous
acts of self-expression, sexual
liberation, and rebellion that have
defined rhe Wcxxlsrock experience,
MY GENER ATION is a film rhat
speaks volumes abour generarional
comrast and change; abour peace and
love and violence; abour commercial
exploitation, music, and arristry; and
abour a profound desire for frarerniry
and self-fulfillmenr. "The sponraneiry
of the 1 969 W cxxlsrock coneert is of
course legendary. The facr that so
many people gathered to make a
sratemenr about who they were and
whar rhey believed srill moves me, and
I think srands as a grear culrural
landmark. I wanced to know if rwenry
five or rhirry years larer kids would
stili be inspired by that promise of
self-discovery and whar ir was they had
to say. Despire the comrasting energy
rebellion and music of each new
Wcxxlsrock whar reins consranr is rhe
search for what Allen Ginsberg
deseribes besr as, a 'divine hunger for
somerhing berrer rhan what they've
been given'." - Barbara Kopple

Bom on 30 July 1 946, in Bear
Mounrain, ew York. Her much
honored fearure documenraries
have explored the social, culrural
and potirical fabcic of American
life. Her work has broughr her
numerous awards and fellowships
from such organizations as the
Guggenheim Foundation and the
arionaJ Endowment for the
Arrs. She is best known for her
Academy Award-winning
chronicle of a Kenrucky miner's
strike, "Harlan Counry, USA"
( 1 976). She made her first films
while studying elinical
psychology in a Wesr Virginia
college. She also worked in
various capacities with cinema
verite documenrarians the
Maysles brothers. When she was
rwenry-six she moved to Harlan
County ro film a union conilict at
the Brookside coal mine and she
stayed there for four years,
observing the miners' struggles
and reaLzing her most famous
film. She has conrinued to make
documenraries including 1 979's
concert film "No ukes", "Wild
Man Blues" about the European
tour of Woody Alien and his jazz
band, and "A Conversation with
Gregory Peck" a film porrrait of
the career and family life of the
famous acror. In 1 99 1 , she
received her second Academy
Award for her documenrary
"American Dream", which
explored the human cost of the
rapid economic decline of
America's industrial hearrlaod.
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Roma'da yaşanan "tatlı hayat"ın
ünlü magazin fotoğrafçısı,
"paparazzo" Tazio Secchiaroli, daha
sonra film muhabiri olmuş ve basın
fotoğrafçılığı deneyimini 60'1ar,
70'1er ve SO'Ierde ltalyan
sinemasının setlerinde
sürdürmüştür. Fellini, Antenieni ve
dönemin öteki ünlü
yönetmenlerinin film çekimleri
sırasında setlerde sürekli boy
gösteren Secchiaroli, Sophia
Loren'in ( 1 O yıldan uzun bir süre bu
sanatçının özel fotoğrafçısı
olmuştur), Marcello
Mastroianni'nin, Claudia
Cardinale'nin, Ursula Andress'in,
Elsa Martinelli'nin, Sandra Milo'nun
ve !talyan sinemasının en ünlü
aktrislerinin en unutulmaz
fotoğraflarını çekmiştir. Ölümünden
sonra, Secchiaroli'nin çektiği en
ilginç fotoğrafların yer aldığı,
setlerdeki ruh hallerini, çeşitli anları
yansıtan yüzlerce fotoğraftan oluşan
arşivi bulunmuştur. Bu belgesel
onun zengin ve renkli yaşantısını
beyaz perdeye yansıtmaktadır . . .
•

• Tazio Secchiaroli, che renowned

"paparazzo" of Rome's "dolce vi ca",
became a film reporcer and broughc
his experience as a press
phorographer co che sers of che
I ralian cinema in the '60s, '70s, and
'80s. A consranr presence on the secs
of che fi l m s of Fellini, Anronioni and
the other most im porcam directors of
cheir days, Secchiaroli shoc che most
'
memorable picrures of ophia Loren
(whose personal phocographer he
would become for over l O years),
Marcello Mastroianni , Claudia
Cardinale, Ursula Andress, Elsa
Martineli i, Sandra M ilo, and the
most im portant acrresses of che
Italian cinema d'aureur. Afrer his
dearh, the discovery of his archives,
his most inceresring phocos, are
proofs that capture the moods and
momenrs of the ser in hundreds and
hundreds of images. This
documenray refleccs his rich and
colocful life on silver screen . . .
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Apduhan Kurgu Editing: Clarinda \Vong
Müzik Music: Randy Miller Yapımcılar
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7 4 yaşındaki balerin, ressam ve
şarkıcı Marta Becket, California'da
Ölüm Vadisi Kavşa�ı'nda (nüfus: 1 O
kişi) bulunan "Amargosa Opera
Evi"nde, gözlerden ırak yaşar.
Neredeyse bir harabe olan binayı
onlarca yıl önce bir yolculuk
sırasında keşfetmiş ve restore
edebilmek için yıllarını harcamıştır.
Sonra da dans etmeye başlamıştır.
Önceleri duvarlara çizdi�i
karakterler için, sonralarıysa,
giderek daha sık bir şekilde bu
şaşırtıcı yere "yolu düşen" etten ve
kemikten ziyaretçiler için . . .
•

Todd Robinson'ın 1 999 yılında
Uzun Metrajlı Belgesel dalında
Oscar adayı olan filmi
AMARGOSA, dansçı-koreograf
Marta Seeket'in son derece ilgi
çekici öyküsünü ve ıssız bir hayalet
kentte terk edilmiş bir tiyatroyu
yeniden hayata geçirip bir sanatçı
olarak anlamlı bir yaşam sürme
yolundaki benzersiz azmini
anlatıyor. California'daki Death
Valley Junction'da (Ölüm Vadisi
Kavşağı) geçen, Randy Miller ile
Amy Cook'un hülyalı müzi�inin
eşlik etti�i bu belgesel, izleyiciyi
Marta'nın yaratıcı tiyatro, resim,
müzik ve dans dünyasının bu müthiş
vahasına taşıyor. New York'ta
meslek yaşamının ilk yıllarının nasıl
gelişti�ini, onu seven ama ona
ba�ımlı annesiyle olan karmaşık
ilişkisini ve Ölüm Vadisi'ndeki
mutlak sanatsal kurtuluşunu detaylı
olarak yansıtıyor. Broadway'de bir
dansçı olan Becket, başarılı otuz
yılın ardından 1 960'1ı yıllarda
meslek hayatını sona erdirdi. Kocası
Tom'la birlikte bu hayalet kasabayı
keşfetti ve burasını kendi yaratıcı
barına�ına dönüştürme kararı aldı.
Altı yıl içinde eski bir tiyatroyu
restore ederek, kendi "opera

binası"nı inşa etti. Başlangıç çok
zordu ama bugün Seeket'in dans ve
mim performanslarının biletleri
çabucak tükeniyor. "Amargosa",
kasabadaki eski bir otele verilen ad.
Curt Apduhan'ın soluk kesici
görüntüleri, Marta'nın ilk yıllarının
seçkin filmleriyle yanyana gelince,
büyüleyici bir sanatçıya sevecen bir
saygı gösterisi, bir düş u�runa
sürdürülen mücadeleye de bir tanık
oluşturuyor.
• Marra Becker, 74, ballerina,

painrer and singer, lives far off rhe
bearen rrack in rhe " Amargosa Opera
House" in Dearh Valley Juncrion.
California (popularion: L O people).
She d iscovered this half crumbling
building some decades ago when
rravelling, and has since spenr several
years resroring rhese ruins. Then she
srarred dancing, ar fırsr for rhe
characrers she was painring on rhe
walls, more recenrly, and ever more
frequenrly, for flesh and blood
visirors, who 'jusr happen" ro make a
derour ro this fascinaring place . . .
A fınalisr for rhe 1 999 Best
Documenrary Feanıre Oscar, Todd
Robinson's AMARGOSA relares rhe
engrossing srory of dancer
choreographer Marta Becker and her
singular resolve ro resurrecr and
abandoned rhearer and lead a
meaningful life as an artisr i n a deserr
ghosr rown. Ser in Dearh Valley
Juncrion, California, and
accompanied by rhe dreamy music of
Randy Mi ller and Amy Cook, rhe
documenrary rransporrs rhe viewer ro
rhe fanrasric oasis of Marra's erearive
world of rhearre, painting, music,
and dance. Ir charrs how her early
career in New York progressed, her
complicared relarionship wirh her
loving rhough dependanr morher,

and her ulrimare arrisric liberarion in
Dearh Valley. A dancer on Broadway,
Becker ended her career in rhe sixries,
afrer rhree decades of success. Wirh
her husband Tom, she found rhe
ghosr rown and decided ro make ir
her crearive refuge. In six years, she
resrored a former rhearer and builr
her "opera house". The smrr was
diffıculr, bur roday Becker's
performances of dance and mimic
rapidly seli our. "Amargosa" is rhe
name given ro an old horel in rhe
rown. Curr Apcluhan's brearhraking
cinemarography, conrrasrecl wirh rhe
precious vinrage foorage of Marra's
early years, ereare a reneler ho m age ro
a fasci naring arrisr, a wirness ro a
srruggle for a clream .

Başrolünde Jeff Bridges'in
oynadı�ı "White Squall 1
Dostluk Denizi"nin senarisri ve
yapımcılarından biri olarak,
yönetmen Ridley Scott'la yakın
bir çalışma içine girdi.
Senaryosu, 1 996
Worldfest'inde En Iyi Senaryo
dalında Ozel Jüri Büyük
Odülü'nü kazandı. Disney TV
Kanalı için yazdıgı, yönettigi,
yapımcılıgını üstlendi�i "The
Legend of Billy the Ki d 1 Billy
the Kid Efsanesi" ile 1 994 Prime
Time Emmy Ödülü'nü aldı.
Uluslararası film festivallerinde
gösterilen ödüllü dramatik kısa
filmi "Angel Fire 1 Melek
Ateşi"ni yönetti ve efsanevi
stüdyo yönetmeni William A.
Wellman üzerine uzun metrajlı
belgesel bir film olan "Wild Bill
- Hollywood Maverick 1 Vahşi
Bill - Hollywood'un
Bagımsızı"nı ( 1 995) yazıp
yönetti. Bu film, Ulusal
Eleştirmenler Kurulu'nun
" 1 996'nın En Iyi Belgesel Filmi"
ödülüne layık bulundu. 1 998'de
belgesel dizisi "Stand and be
Counted 1 Ayaga Kalk ve Sayıl"ı
çekti. Popüler müzik aracılıgıyla
sosyal eylemciligin tarihini ve
etkisini izleyen bu program
2000 ilkbaharında TV'de
yayımlandı. Son belgesel filmi
AMARGOSA'yı 2000'de yazdı
ve yönetti.
He wrore and co-produced
"Whire Squall" ( 1 996) srarring
Jeff B riclges , working closely wirh
elirector Riclley Scorr. His
screenplay won the 1 996
Worlclfesr Special Jury Grancl
Prize for Besr Screenplay. He
wrore, clirecrecl anel produced
"The Legend of Billy rhe Kicl" for
rhe Disney Channel, for which he
won a 1 994 Prime Time Emmy
Award. He clirecred rhe award
winning cimmaric shorr subject
fılm "Angel Fire", which was
fearurecl in inrernarional fılm
fesrivals anel wrore 1 cl i recrecl
"Wilcl Bill - Hollywood
Maverick" ( l 995 ) , a feature
documenrary fılm on legenclary
studio director, William A.
Well man. The fılm was awardecl
"Besr Documenrary Film of
1 996" by rhe arionaJ Board of
Review. In 1 998, he d i recred rhe
documenrary series: "Stand and be
Counrecl". The program rraces rhe
history and impacr of social
acrivism rhrough popular music
and a.irecl in the U ni reel Srares in
spring 2000. He wrore and
direeceel his laresr clocumenrary
efforr, AMAR GOSA , in 2000.
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ALEXANDER SOKUROV

TATLI

1 95 1 yılında, Batı Sibirya'da,
lrkutsk kentinde doğdu.
Profesyonel bir askerin oğlu
olarak, Polanya ve Türkistan'da
büyüdü. Önce Gorki
Üniversitesi'nde tarih eğitimi
gördü ve bu süre içinde yerel
televizyoncia yönetmen
yardımcılığı yaptı. Daha sonra
Moskova Film Enstitüsü
VGIK'de okudu, 1 979'da
buradan mezun oldu. 1 978'de,
yirmi dakikalık bir mezuniyet
filmi yerine, bir sonraki yıl
tamamiayacağı "Odinokij golos
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
çektiği tüm filmler, "anti-Sovyet"
tavrı nedeniyle, aynı akıbete
uğradı. Filmleri ancak 1 986'dan
sonra gösterilebilmiştir. 23
belgesel ve 1 1 kurmaca filmi
yazmış ve yönetmiştir. Çağdaş
Rus yönetmenlerin en
önemlilerinden biri sayılır.

DOLCE

SWEET
Yönetmen Director: Alexander Sokurov
Senaryo Screen play: Alexander Sokurov
Görüntü Yön. Cinematography: Koshiro
Otsu Kurgu Editing: Alexeijankowski &
Sergei lvanov Müzik Music: Alexei jankowski
& Sergei ft•ana Yapı mcı Producer:
Vladimir Persov Yapı m Production Co.:
Studio Bereg. /0 Kanımoostrovski prospekt,
1 9 7 1 0 1 . St. Petersburg, R USSIA: Phone:
7 812 326 83 89; Fax: 7 812 597 42 60
Dünya Hakları Export Agent: ldeale
Audimre 1111'1, 4 1 , me de la Tour, d'Auvergne,
75009 Paris, FRANCE: Phom: 33 1 49 95
98 80; Fax: 33 1 49 95 05 27
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• Ünlü bir Japon yazarın, 1 986'da
ölen Tohsio Shimao'nun öyküsü . . .
Yazarın yaşamına ve çalışmalarına
dair dramatik olaylar fılmin yapısının
temelini oluştururken, Japonya ile
Japonların da bir resmi çiziliyor.
Anlatım, yazarın ölümüyle dul kalan
ve özürlü kızı Maya ile okyanusun
ortasındaki bir adada yaşayan Miho
Shimao'ya odaklanıyor. Bu dünyaya
girmenin tek yolu onun incelikli
tatlarını ve sapkın acılarını
algılayabilmek ve onu sevecenlik
bakımından bir opera parçası kadar
tatlı ("Dolce") kılabilmekten
geçiyor . . .

Daha önceki çalışmalarıyla övgüler
alan Rus yönetmen Alexander
Sokurov'un yönettiği deneysel
belgesel TATLI, esinini saygın Japon
yazar Toshio Shimao'nun yaşamı ve
ölümünden alıyor. Ancak,
Sokurov'un filminin görünürdeki
konusu Shimao olduğu halde, dul
eşi Miho ve onunla özürlü kızı
Maya'nın sevgi dolu ilişkisi daha
fazla vurgulanıyor. Beyazperdede
yansırılan tüm o şefkat,
profesyonel bir aktör için
imkansız olanı ileten kahramanın
gücü olmasa, var olamazdı. "Bu
fılmin kahramanı Miho Shimao,
hiçbir profesyonel oyuncu için
mümkün olmayan bir şeyi yaptı.
Ruhunun çabaları sonucunda,
gerçek bir i nsanı n sanatsal
imgesini yarattı (çünkü bize kendi
yaşamı n ı ve kendi duygularını
anlatıyor). Bu kendi başına
benzersiz bir durum: Bir sanat
eserinin aynı anda hem öznesi
hem de nesnesi olmak
inanılmayacak kadar zordur.
Tapınılacak bir içtenliği var;

Tanrı'ya inancı çok derin ve bu
yaşamının temelini oluşturuyor." Alexander Sokurov
• The srory of a famous Japanese

wrirer, Toshio Shimao, who died in
1 986 . . The d ramatic evenrs of rhe
wrirer's life and work form rhe basis
of rhe fi lm's srrucrure, reflecring on
)apan and irs inhabiranrs. The main
narratian cemers on rhe wrirer's
widow, Miho Shimao, who lives
alone wirh her handicapped daughrer
Maya on an isiand in rhe middle of
rhe ocean. The only means of
penerraring rhis world is in being
able ro perceive irs exquisire rasre
and perverse pain, rendering ir as
affecrionarely sweer ("Dolce") as a
piece of opera . . .
.

An experimenral documenrary
direcred by acclaimed Russian
filmmaker Alexander Sokurov,
DOLCE rakes irs inspirarion from rhe
life and dearh of rhe widely respecred
Japanese wrirer Toshio Shi mao.
Alrhough himao is rhe osrensible
subject of Sokurov's film, much of irs
emphasis resrs on Shimao's widow,
Miho, and her loving relarionship
wirh her handicapped daughrer
Maya. All of rhe renderness rhar rhe
screen rouches on would never have
been rhere, were ir nor for rhe power
of rhe proragon isr who has conveyed
whar would have been impossible for
a professional acror. "The he ro i ne of
rhis fi lm, Miho Shimao, has done
somerhing, which is absolurely
impossible for any professional acror.
Through effons of her soul, she
creared an arrisric image of a real
person (for she re l ls us of her own life
and of her own feelings), an acr

unique by irself: ir is incredibly hard
ro be ar rhe same rime che subject
and rhe objecr of a work of are. Her
sinceriry merirs worship, her belief in
God is deep and ir is rhe foundarion
of her life." - Alexander okurov

Born in 1 95 1 in Jrkursk, Wesrern
Siberia. He grew up in Poland
and Turkisran, as che son of a
professional soldier. He firsr
srudied Hisrory ar che Universiry
ofGorkij, where he also worked
as assiseane direcror for local
relevision. He rhen srudied ar che
Moscow Film lnsrirure (VGJK),
from which he graduared in
1 979. In 1 978, insread of a
rwenry minure graduarion fılm,
he began working on his fırsr
feanıre fılm, which he finished
che nexr year: "Odinokij golos
chelovieka 1 The Solirary Parh of
Man". Ir was neirher officially
accepred by che school, nor given
che righr ro be shown. This was
che same for all his fılms which he
shor from 1 980 onwards ar che
Leningrad Documenrary Film
Srudios which were prohibired for
his "anri-Sovier behavior". Only
from 1 986 onwards could his
fılms be shown. He has wrirren
and direcred 23 documenraries
and l l fılms. He is recognized as
one of che mosr imporram
conremporary Russian direcrors.

Ö nemli Filmleri
Selecred Fi l mog raphy

1 978

Odinokij golos cbelovieka

1 983

Skorbnoje Bescbuvstvye

1 988

Dni Zatmienya

Insanın Yalnız Yolu
Hüzünlü Ilgisizlik

Güneşin Turuldu!ıu Günler
1 989 Spasi i Sokhrmıi
Kurtar ve Koru
1 990 K g Vtoroj Ikinci Çember
1 992 Kamm Taş
1 993 Elegiya iz Rossi Rus Alııcı
(documenrary belgesel)
ru

Tikbie Stranicy

Fasıldayan Sayfalar
1 995

Ducbovnyje Goloso

Ruhani Sesler

1 996
1 998
1 999

(documenrary be lgesel)

Mat'i syu Ana ve
Molocb
Dolce Tatlı

O!ılu

(documentary belgesel)
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JULIEN TEMPLE

iGRENÇLiK VE ÖFKE

26 Kasım 1 953'te, Ingiltere'de
Londra'da doğdu. Ulusal
Sinema Okulu mezunu olan
yönetmen, ilk başta müzik
konulu filmleri ve
belgeselleriyle dikkat çekti.
1 980'de Sex Pistals belgeseli
"The Great Rock 'n' Roll
Swindle" ile ilk eleştirel
başarısını kazandı, ve
"Absolute Beginners"la ( 1 986)
meşhur oldu.

THE FILTH AND THE FURY
Yönetmen Direccor:jrtlien Temple
Görüntü Yön. Cinematography: Geordie
Devas Kurgu Editing: Niven Howie Müzik
Music: The Sex Pisto/s Yapomeolar

Producer : Anita Camarata, Amanda Temple
& Eric Gardner Yapı m Production Co,:
jersey Shore Productions, do Film Four
lntemational; Nitra/e Film Ltd Dünya
Hakları Export Agent: Film Four
International, 76-78 Charlotte Street, London
WIP !LX, ENGLAND; Phone: 44 207 868
77 00; Fax: 44 207 868 77 66; e-mail:
filmfourintl@channel4.co.uk Kaynak Print
Source: The British Council, l l Port/and
Place, London Wl 4E}, E GLA D; Phone:
44 207 389 30 68; Fax: 44 207 389 30 4 1

1 999 1 3 5 mm,

Born on 26 November 1 95 3 in
London, England, A graduare of
rhe Narional Film School, he is
nored for his music-orienred
fearures and documencaries. He
fırsr gained crirical acclaim wich
his 1 980 rockumenrary look ar
rhe Sex Pisrols in "The Grear
Rock 'n' Roll Swindle" and
become famous wich "Absolure
Beginners" ( 1 986).

1 Renkli Color 1 105'

• 1 970'1erin sonlarına doğru,
genç ve çılgın bir I ngiliz grubu,
rock müziği dünyasın ı n uyumunu
ve statükosunu paramparça etti.
Varlığını yalnızca iki yılı biraz aşan
bir süreyle, 1 975 Kasım'ından
1 978'in başlarına kadar sürdüren
Sex Pistals'ın punk'ı icat ettiği
söylenemezse de, pop müziğinde
devrim yaratan bir 45'likle punk'ı
dünyan ı n her yan ında tanıttığı bir
gerçektir. Never Mind the Bollocks
bütün bir kuşağı bir araya getiren
çığlık olmuştu. Söylenınesi
gereken her şeyi söylemeye üç
akor ve üç dakika yetmişti. Sex
Pistols, I ngiliz televizyonunda
"hastir" kelimesini ilk kullananlar
arasındaydı. Bu sözcük, o dönem
Ingiltere'sinde yaygınlaşan
toplumsal eşitsizliklere öfke dolu
cevaplarıydı, ve yoz bir h ü kümetin
tüm sahte vaatlerini reddedişlerini
özetl iyordu . . .

Sex Pistals üyeleri hoş insanlar
değildL Davranışları insanı şoke
edecek kadar anti-sosyaldi; bile bile
provokasyon yaparlardı: TV'de
küfrederlerdi, şiddete
başvururlardı, punk-rock
hareketinin öncüsüydüler. Devrim,
hem toplumsal, hem de müzikal
yönden kesindi ve uyuşturucu da
önemli bir rol oynuyordu. 1 980'de,
grubun dağılmasından iki yıl sonra,
genç Ingiliz sinemacı Julien Temple,
onlar üzerine "The Great Rock 'n'
Roll Swindle" adlı bir film yaptı. Bu
film, grubun yaratıcısı 1 menejeri 1
yapımcısı Malcolm Mclaren'in
perspektifinden gerçekleştirilmişti.
Yirmi yıl sonra, Temple, Sex Pistals
olayına daha ağırbaşlı, adeta
nostalji k bir bakış açısıyla, bu sefer
grup üyelerinin gözünden bakarak,
geri dönüyor. Yeni söyleşiierin ilki,

John "Rotten" Lydon'la yapılmış.
Temple'ın 1 978'de, aşırı dozdan
ölmesinden sadece birkaç ay önce
grubun lideri basçı Sid Vicious'la
Londra, Hyde Park'ta
gerçekleştirdiği uzun bir söyleşi.
(Ali! Özgün cümlenin yüklemi yok)
Rock müziğin tarihindeki en etkin
gruplardan birinin onaylanmış
portresi olan IGRENÇLIK VE
ÖFKE, grubun 1 970'1er sonu
I ngiltere'sindeki sosyo-politik
duruma paralel gelişmesini izliyor:
Londra'nın yoksul mahallelerindeki
çöp yığınlarından başlayıp Ingiliz
bulvar gezetelerinin istismar ettiği
nahoş manzaralardan geçerek
şöhrete ve yüzbinlerce hayrana
ulaşan bir grup. Her rock
belgeselinde olduğu gibi, film,
provalardan, TV programlarından
ve daha da önemlisi, konserlerden,
büyük çoğunluğu daha önce hiç
görülmemiş arşiv görüntülerini
içeriyor.
• Toward rhe end of rhe '70s, a wild

young group of Brirish musicians
sharrered rhe harmony and srarus quo
of rhe rock music world. The Sex
Pisrols o ni y exisred for a 1 i rrle over
rwo years, from November 1 97 5 ro
rhe beginning of 1 978 and, alrhough
rhey may nor have invenred punk,
rhey cerrainly made ir famous all over
rhe world wir h rhe release of che
single rhar was ro revolurionize pop
music. Never Mind the BollockJ became
rhe rallying cry for an enrire
generarion. Jusr rhree chords and
rhree minures were enough ro say
everyrhing rhar needed ro be said.
The Sex Pisrols were among che fırsr
ro use che word 'fuck' on Brirish
relevision. Ir was rheir angry response
ro rhe rampanr social inequaliries of
Brirain ar rhe rime, summing up

rheir rejecrion of all rhe false
promises made by a corrupr
governmenL , ,
Members of The Sex Pisrols were nor
nice. Their behavior was shockingly
anri-social; rhey were inrenrionally
provocarive: rhey swore on TV, rhey
were violenr, rhey led rhe punk-rock
movemenL The revolurian was
decisive - borh socially and musically
and drugs played a signifıcanr role as
we l L I n 1 980, rwo years afrer rheir
break-up, Julien Temple, a young
Brirish fılmmaker, made a fılm abour
rhem called "The Grear Rock 'n' Roll
Swindle". The fılm was made from
che perspecrive of rhe group' s
crearor/manager/producer Makolm
McLaren. Twenry years larer, Temple
rerurns wirh a more sober, sornewhar
nosralgic look ar rhe Sex Pisrols, rhis
rime from rhe viewpoinr of rhe
members of rhe band, The fırsr of rhe
recenr inrerviews is wirh John
" Rorren" Lydon. A lengrhy
conversarion rhar Temple recorded
wirh rhe leader of rhe band, bassise
Sid Vicious in 1 978 - jusr a few
monrhs before his dearh from an
overdose, in Hyde Park in London.
The aurhorized porrrair of one of rhe
mosr influenrial bands in rhe h isrory
of rock music, THE FILTH AND
THE FURY follows rhe developmenr
of che band parallel ro rhe socio
polirical siruarian in Brirain of rhe
lare '70s - from rhe refuse heaps of
rhe London slums rhrough che
ourrageous scenes exploired by
Brirish rabloids, ro acclaim and
hundreds of rhousands of fans. As in
every rockumemary, che fil m
conrains archival foocage from
rehearsals, TV appearances and more
imporranrly, live concerrs, mosr of
which has never been seen before.

Filmleri
Filmography

1 980

The G•·eat Rock '11' Rol/
S w hıdle

1981

The Seeret Policenuı111S
Private Pat·ts
The Seeret PolicemanJs
Other Bali

1 982
1 986
1 989
1 99 1

(documenrary belgesel)

(documentary belgesel)
Ahsolute Begimıers
Rmnıhıg out of Luek
Earth Gir/s Are Easy
Neil You11g & Crazy Horse:
Ragged Glory

(concerc film konser filmi)

1 992

Rolliug Stones: Live at
the Max

1 995
1 998

Bul/et
Vigo: Passion For Life

(concerc fil m konser filmi)

Vigo - Yaşam Tutkusu
1 999

The Filth mıd tbe Fury

lgrençlik ve Öfke
(documenrary belgesel)
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FERNANDO TRUEBA

SOKAK

1 958'de Ispanya'nın Madrid
kentinde dogdu. 1 974- 1 979
yılları arasında El Pais gazetesi
ile haftalık eglence rehberi
Guida del Ocio'da film
eleştirmen i olarak çalıştı.
1 980'de sinema dergisi
Casablanca'yı kurdu ve ilk iki
yıl boyunca editörlügünü
üstlendi. 1 997'de Planeta
tarafından yayınlanan bir
sinema sözlügünün (Diccinario
de Cine) yazarlıgını ve SGAE
tarafından yayınlanan Latin Caz
sözlügünün (Diccionario del
Jazz Latino) editörlügünü
üstlendi. lik uzun metrajlı filmi
"Opera prima"yı 1 980'de çekti.
1 993 yılında "Belle epoque"
adlı filmiyle 9 Goya Odülü'nün
yanısıra En Iyi Yabancı Film
dalında Oscar Ödülü'nü de
kazandı. 1 995'te Ingilizce
çektigi ilk film olan ve Antonio
Banderas ile Melanie Griffıth'in
başrolü paylaştıkları romantik
bir komedi "Two Much"ı çekti.

CALLE 5 4
5 4th STREET

Yönetmen Director: Fernando Truebo
Senaryo Screen play: Fernando Trueba
Görüntü Yön. Cinematography:jose
Luis Lopez-Linares Kurgu Edi ring: Carınen
Friaı Katılanlar Wi rh : Eliane Eliaı, Chano
Dominguez, Paquito D'Rivera, jerry Gonzaleı,
Michel Cami/o, Gato Barbieri, Tito Puente,
Chucho Valdeı, Chico O'Farrill, Bebo Valdeı,
Orlando "Puntilla" Rioı, Carloı Valdeı
"Paıato" Yapımcılar Producers: Cristina
Huete, Fabiamıe Servan Schreiber & Fernando
Tmeba Yapı m Producrion Co.: Cinetive; 4
quai des Celauino, 75004 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 48 04 30 00; Fax: 33 I 48 04
70 38: Fernando Tmeba Pc; SGAE; Arte
Frmıce Cinima Dünya Hakları Export
Agent: CinltM; 4 quai des Cllastino, 75004
Pariı, FRANCE; Phone: 33 I 48 04 30 00;
Fax: 33 I 48 04 70 38
2000 1 35
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• Şimdiye kadar çekilen, müzige
adanmış ve müzigi tüm neşesiyle ve
törensel niteligiyle orta koyan
filmierin en iyilerinden biri olan
54. SOKAK, izleyicileri Latin Caz'la
tanıştırıyor ve lspanyol yönetmen
Fernando Trueba'nın bu tarzda
müzige karşı duydugu tutkuyu
onlarla paylaşıyor. Kimi filmlerinde
ünlü Caz müzisyenlerini oynatan
T rueba, müzige karşı duydugu sevgiyi
bu belgeselle biraz daha öteye
götürüyor ve en begendigi Latin Caz
müzisyenleriyle New Y erk'taki bir
stüdyoda söyleşiler yapıyor ve
onların müziklerinden örnekler
veriyor. Filmin yapısı çok basit küçük
ve samimi bir sahne üzerinde
sergilenen performanslara,
müzisyenleri ve müziklerini kültürel
ve sanatsal baglamlarına yerleştiren,
küçük ve çogunlukla eglendirici
belgesel nitelikte parçaların
katılmasından oluşuyor.
Müzisyenlerin yorumlarının her biri
küçük birer mucize niteliginde:
Chano Dominguez'in Thelonious
Monk'tan ve flamenkodan
esinlenerek yarattıgı elektrik fusion'a,
kısa süre önce yitirdigimiz, yaşının
dörtte biri bir kişinin enerjisiyle
çalarak dizginlenemez bir
enstrümantal süitin ritmik
karmaşısından neşeli bir biçimde
kolayca sıyrılan perküsyon ustası
Tito Puente'ye kadar. Diger
müzisyenler arasında kornet ustası
Paquito D'Rivera, baba-ogul pianist
ikili Bebo ve Chucho Valdes,
Arjantinli tenor saksafoncu Gato
Barbieri, New York kökenli Caz
topluluğu Jerry Gonıales and the
Fort Apache Band ve deneyimli
piyanistler Chico O'Farrill ile Eliane
Elias yer alıyor. . .

Trueba, Latin Caz'la ilk kez BO'Ierin
başında Paquito D'Rivera'nın
Amerika'da çıkardığı ilk albüm olan
Blowin'i dinledigi sıralarda yakından
ilgilenmeye başlamış. Bu, onun için
gerçek bir keşif olmuş: bu müzik ona
hem klasik hem yaratıcı, hem
geleneksel hem öncü, hem güzel
hem de deneysel gelmiş.
54. SOKAK, uzun bir süre
önemsenmeyen bir tür olarak kalan,
ancak yakın zamanda degeri anlaşılan
bu canlı, enerji dolu müziğin gerçek
degerinin tanınmasına yardımcı
olacak nitelikte. "Benim amacım,
müzik tarihi terimleriyle söylersek,
tarihsel bir belge niteligi taşıyacak,
aynı zamanda da her yerden, her
yaştan, her kültürden ve düzeyden
izleyicilerle, evrensel bir dil olan
müzik aracılığıyla iletişim kuran bir
film yaratmak. Latin müziğine karşı,
çıktıgı ülkelerin dışında gösterilen
büyü k ilgi, ister Japonya'da, ister
Afrika'da, ya da Kuzey Avrupa'da
olsun, evrensel bir tutkuya işaret
ediyor." - Fernando Trueba

documentary snippers rhar pur rhe
music and performers in culrural and
arrisric contexr. The performances
rhemselves are a succession of smail
miracles, from Chano Dominguez's
elecrrifying fusion ofThelonius Monk
and flamenco, ro rhe !are percussionisr
Tiro Puente gleefully m ugging his
way through the rhyrhmic
complexiries of an irrepressible
in rrumental sui re wirh rhe energy of a
man one-quarrer his age. Orher
musicians include horn player Paquiro
D'Rivera, farher-and-son piano duo
Bebo Valdes and Chucho Valdes,
Argentinian renor sax player Garo
Barbieri , rhe New York-based jazz
ensemble Jerry Gonzalez and rhe Forr
Apache Band, and vereran pianisrs
Chico O'Farrill and Eliane Elias . . .

• One of rhe mosr infecriously joyous
celebrarions of music making ever
commitred ro film, CALLE 54
introduces rhe audience ro Lar i n Jazz,
ro share Span i h direcror Fernando
Trueba's passion for rhis genre of
music. Afrer employing rıored jazz
arrisrs ro score some of his films,
Trueba rook his love for the music one
step furrher wirh this documenrary in
which he garhered rogerher a number
of his favorire Larin Jazz arrisrs for a
serie of interviews and performances

The firsr rime Trueba became aware of
Larin Jazz was ar rhe beginning of the
'80s, when he came upon Blowin',
Paquiro D'Rivera's first American
album. For him, ir was a revelation: ir
was classical and innovarive,
rradirional and avant-garde, beauriful
and experimental. CALLE 54 will help
ro ensure rhar rhis I ively, energeric
music - long considered ro be mi oor
form bur as long lasr beginning ro be
recognized - is appreciared as irs rrue
value. "My i mention is ro ereare a film
which, in rerms of m us ical lıisrory,
w i ll be a lıisrorical documenr, ar rhe
same rime as being a lively film which
commurıicares wirh specrarors
everywhere, of all ages, backgrounds
and culture, via rhe universal language
of music. The grear i nteresr in Latin

in studio in ew York Ciry. The
format is simple: inri mate corıfines of a
smail soundsrage, i nterspersed wirh
brief and usually amusing

creared is universal, wherher ir be in
)apan, Africa or norrhern Europe." 
Fernando Trueba

music far from the places in which ir is

Born in 1 958, in Madrid, Spa.in.
Berween 1 974 and 1 979 he
worked as a fi l m eritic for El
Pais newspaper and rhe week! y
enterrainm ent guide Guida del
Ocio. In 1 980, he founded rhe
movie magazi ne Casabianca and
was irs ediror for rhe firsr rwo
years He is rhe aur ho r of a film
dicrionary (Diccionario de Cine),
p u bl is hed by Planera in 1 997
and ediror of a Lar in Jazz
dicrionary (Diccionario d el Jazz
Larino), p ub li s hed by SGAE. He
made his direcrorial debur i n
1 980 wirh "Opera p ri ma " . I n
l 993 his Bel ie epoque" won rhe
Oscar for Besr Foreign Language
Film and ni ne Goya awards. In
1995 he m ade his English
language debur wirh rhe
romantic comedy "Two Much",
srarring Anronio Banderas and
Melanie Griffırh.
.

"

Filmleri

F il mog rap hy

1 975

Urcıtlo (shorr documentary

1 980
1 982

6pera prima
Mienlraı el cuerpo agıumte

kısa belgesel)

1 983
1 984

(documenrary belgesel)

Sal gorda
Se hıfiel y no mires
con quiin
1 986 El m'io de /as Iuces
1 992 B el/e epoque
1 996 Two i\'fuch
1 997 Lumiere sur 1111 massacı·e
1 998 La ııiı"ia de /m ojos
2000 Cal/e 54
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JOHN WATERS

C E C I L B.

1 947 yılında Baltimore'da
doğdu. Zevksiz, süslü ve bayağı,
modası geçmiş ve gülünç
"camp" filmler konusunda tek
kişilik bir kurum olan
yönetmen, muhabbetli biçimde
olagandışı çalışmalarla dolu
otuzu aşkın yılın sonunda,
şimdi Kuchar Biraderler ile
Kubrick arasında bir role - ve
şöhrete - sahip. Bir vakitler
"Süprüntünün Papası" adı
verilen sanatçı, şimdi
beyazperdede de aşina bir
çehre olmuş durumda.
Jonathan Demme onu
"Something Wild"da, Woody
Alien ise "Sweet and
Lowdown"da oynattı. Waters
kendi kentini mekan edinmiş
TV dizisi "Homicide: Life on
the Street"te de unutulmaz bir
barmen kompozisyonu çiziyor.

CECIL B. DEMENTED
Yönetmen D i recror:John Waters
Senaryo Screenplay:john \Vaters
Görüntü Yön. Cinemarography: Robert
Stevem Kurgu Editing:jeffrey \Vol( Müzik
Music: Zoe & Basit Poledouris Oyuncular
Casc: Melanie G riffiıh, Stephen Dorff, Alicia
\Vitt, Larry Gilliardjr. . Maggie Gyllenhaal.
Adrien Grenier Yapımcılar Producers:john
Fiedler, }oe Caracciolojr. & Mark Tarlov
Yapım Producrion Co.: Po/ar
Entertainment, 1 9}ay Sıreet, 10013 NY, USA;
Phone: 1 2 12 94 1 46 46; Fax: 1 2 1 2 941 77
55 Dünya Hakları Export Agenc: Studio
Ca11al + , 1 7, me Dumont d'Urville, 75 1 1 6
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 44 43 98 00;
Fax: 33 1 47 20 29 67 Türkiye Hakları
Turkish R igh cs : Medyavizyon Film Yap11n ve
Pazarlama Ltd. Şti., Bayridım Cad., o: 8,
Mafka, lstanbul, TURKEY, Pho11e: 90 212
327 08 50; Fax: 90 2 1 2 327 08 5 1
2000 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 88'

Kendine iyi bakmış 40 yaşındaki
Hollywood süperstart Honey
Witlock, Baltimore'da yeni filminin
uluslararası galasına gelir. "Bir Tür
Mutluluk"un onun meslek hayatının
en büyük başarısı olması
beklenmektedir. Film, genç Sindair
Stevens'ın işletmeciliğlni yaptığı, şık
Senatör Sineması'nda gösterilir.
Stevens gündüzleri salonun
müdürü, geceleri ise terörist
sinemacı Cecil B. DeMented'dır. O
ve çetesi, "Iktidar, kötü sinemayı
cezalandıran halkın olmalı!" savaş
çığlığıyla şenlikli ilk gösterimi
kontrol altına alır. Charles
Manson'ın karizmasına, Andy
Warhol'un üsiObuna ve Otto
Preminger'in mizacına sahip olan
Cecil B., en büyük yeraltı filmi
olacak ilk filmini yönetmek için her
şeyi riske atmaya hazırdır. Başarısız
bir sanat filmi salonu müdürünün
intikamcı karısını canlandırması için
Honey'i kaçırır. Ve siz, hanımlar
beyler, bundan sonrasını keyifle
izlemeye davetlisiniz . . .
•

"Sinema teröristleri - Hollywood
(ı/m/erine karşı devrime katılın!
Amerika'daki her iyi sinema salonunun
boş koltuklarından yükselecek ve
beyazperdeyi geri alacağız. Yabancı
(ı/m/erin Ingilizce tekrar-yapımfarına
paydos! Aptal video oyunları üzerine
kurulu fılmlere hayır! Sıkıcı büyük
bütçeli ve gişeli (ı/m/erin devam
(ı/m/erini istemiyoruz! Yeraltı sineması
için bir intikam meleği olun! Biz
'Motor' dediğimizde, gerçek bir eylem
kastediyoruz! Sinema savaşlarını
kentinize, kendi mahallenizdeki
salonlara taşıyın ve sizin istediğiniz
eğlence türünü köstek/eyenleri
cezalandmn. Bütün ticari fılm
hayranlarını uyarıyoruz: Gömeceğiz
sizi! . . . " "CECIL B., Hollywood'un
özürlü kıldığı kişiler için yapılmış bir
aksiyon filmi." - John Waters

Filmlerinin hepsinin olay örgülerinin
mekanı olan Baltimore'un yeriisi
John Waters, gelmiş geçmiş en
gözüpek ve özgün sinemaetiardan
biridir. Işe, hepsi de üniversite
kampüslerinde hit olan süprüntü
kült filmleri "Pink Flamingos 1
Pembe Flamingolar", "Desperate
Living 1 Ümitsiz Yaşam", ve
"Hairspray 1 Şampuan"la başladı.
Son on yılda biraz sakinleşti ve
aralarında "Cry-Baby 1 Hisli Bebek",
"Serial Mom 1 Katil Ana", ve
"Pecker"ın da bulunduğu

• Honey Wirlock, a well-preserved
40-year-old Hollywood superstar,
shows up for the international
premiere of her new fıl m in
Baltimore. "Same Ki nd of
Happiness" is expected to be the
ultimate success of her career. The
fılm is being shown in Baltimore's
eleganr Senatar Thearer which is run
by the young Sindair Stevens 
rhearer manager by day and fılm
rerrorisr Cecil B. DeMenred by
nighr. He and his gang rake conrrol
of the festive screening wirh rhe
barrle cry "Power to the people who
punish bad cinema ! " Cecil B . - with
the charisma of Charles Manson, the
style of Andy Warhol and the
remperamenr of Orro Preminger - is
willing ro risk everything ro direct

Hollywood hitleri yarattı. Yeni

his fırsr fearure, rhe ulrimare

filminin olay örgüsü de abzürd ve
komik; tuhaf karakterleri, renkli ve
olağandışı setleri var. Aşağıdaki,
Cecil B.'nin bülteninden bir alıntı:

underground movie. He kidnaps
Honey who is ro portray rhe vengeful
w i fe of the director of a fai l i ng art
house movie rhearer. And you, ladies

and genrlemen, are invired ro enjoy
whar follows . . .
John Warers, a nar i ve of Balrimore,
where rhe plors of all of his fılms rake
place, is one of rhe most audacious
and original filmmakers ever. He
began as director of such trash-culr
fılms as "Pink Flamingos",
" Desperare Living", and "Hairspray"
- wild comedies rhar became campus
culr hirs. ln rhe lasr decade, he has
calmed down a bir and creared some
Hollywood hirs, including "Cry
Baby", "Serial Mom", and " Pecker".
Here roo, rhe plor is absurd and
comical, fearuring wei rd characrers
and colorful and outrageous sers. The
fallawing is an excerpr from the
communique by Cecil B. DeMenred:

"Cinema terrorists -join the revolution
agahıst Hollywood moviesl From the
empty seats ofevery good movie theatre in
America, we wi!! rise up and take back
the screen. No English-larıguage remakes
offoreign films / No more movies based on
stupid video ganıesl No sequels to tiresame
big-budget blockbustersl Beconıe an
avenging angelfor underground cinemal
When we say 'Action', we mean actionl
B ring cinema wars home to theatres in
your neighbourhood and pimish those who
stand in the way ofyour kirıd of
entertainment. Stop the mass distribution
of mediocre movies/ This is a ıvarning to
all mainstream movie fam - we wi/1 bury
you/ . . . " "CECIL B . DEME TED is
an action movie for the Hollywood
impaired . " - John Waters

Born 1 947 in Baltimore. A one
man institurion in the fields of
bad-taste, kitsch and camp
cinema, who, after over rhirty
years of amiably outrageous
work, now occupies a role - and
a repurarion - abour halfway
berween the Kuchar Brothers
and Kubrick. The direcror ooce
dubbed as 'The Pope of Trash'
has also become a fami l iar face
on-screen: casr by ] onarhan
Demme in "Somerhing Wild"
and by Woody Alien in "Sweet
and Lowdown", and appearing
memorably as a barrender in the
TV series ser in his home rown,
"Homicide: Life on the Srreer".

Filmleri

Fil mograp hy
1 964 Hag in
1 966
1 967
1 969
1 970

1 972

1 974
1 977

1 988
1 990

1 994
1 998

2000

a Black
Leather jacket
Roman Cand/es
Eat Your Make-Up
Mondo Trasho
The Diane Litıkletter Story
Multiple Maniacs
Phık Flamingos
Female Trouble
Desperale Living
Polyester
Hairspray
Cry-Baby
Serial Mom
Pecker
Cecil B. Demeııted
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DONATELLA BAGLIVO

BE RNARDO B E RTOLUCCi: B i R OZAN I N DÖNÜŞÜ M Ü

TV ve sinema alanında
yönetmen, yapımcı ve kurgucu
olarak 30 yılı aşkın bir
deneyime sahiptir. Profesyonel
yaşamına 1 6 yaşında, ilk uzun
metrajlı filminin kurgusuyla
başladı. ltalyan sinema
endüstrisinin en genç kadın
girişimeisi olarak "Ciak
Studio"yu kurduğunda 23
yaşındaydı. ltalyan Ulusal Yayın
Kurumu olan RAl ile yıllarca
süren ve yüzlerce programla
sonuçlanan bir işbirlil!inin
ardından, tüm dünyaya daı!ıtılan
özgün programların bal!ımsız
yaratıcısı ve yapımcısı oldu. 37.
Cannes Film Festivali'nde
ltalya'yı resmen temsil etti.
Yıllar boyunca dünyanın pek
çok önemli film festivaline ve
Tarkovsky üzerine Üçleme'sini
sunmak üzere Cambridge'deki
Harvard Üniversitesi'ne konuk
konuşmacı olarak davet edildi.

BERNARDO BERTOLUCCI: METAMORFOSI D I UN POETA

BERNARDO BERTOLUCCI: METAMORPHOSIS OF A POET
Yönetmen Director: Donate/la Baglivo
Senaryo Screenplay: Donate/la Baghvo
Görüntü Yön. Cinemarography:
Edmondo Pisani Kurgu Ediıing: Francesco
Brignola Müzik Music: G. Gandolfor & P.
Grignani Katılan W ith: Bernardo Bertolucci
Yapımcı Producer: Adria11o Zonin Yapım
Production Co.: C/AK 2000, Via Coneria,
2, 00 1 92 Rome, ITALY; Pho11e & Fax: 390 6
321 16 4 1 ; e-mail: CIAK2000@CIAK2000.IT
Dünya Hakları Export Agent: C/AK
2000, Via Coneria, 2, 00 1 92 Rome, ITALY;
Phone & Fax: 390 6 321 16 4 1 ; e-mail:
CIAK2000@CIAK2000./T

2000 1 35 mm.

1 Renkli Color 1 160'

• Profesyonel bir yönetmen,
prodüktör ve editör olan Donatella
Baglivo, dünya çapında ün yapmış
sinemacılarla ilgili hazırladığı
belgesellerle tanınıyor.
BERNARDO BERTOLUCCI: BIR
OZANIN DÖNÜŞÜMÜ'nde, bu yıl
Festival'de beş filmi gösterilecek
olan ünlü ltalyan ustanın hayatıyla
ilgili merak ettiğiniz her şeyi
öğrenme olanağı bulacaksınız. Bu
uzun ve kapsamlı belgeselde,
Bertoluci'nin hem meslek
hayatında, hem de özel yaşamında
geçirdiği değişimler ele alınıyor.
!talyan ustanın tanınmış filmlerinden
en güzel sahneler ve daha az bilinen
yapıtlarından görüntüler,
yönetmenin kendisi ve yakın
çevresiyle yapılan söyleşilerle
zenginleştirilmiş. Bu çalışmada,
efsanenin arkasındaki gerçek
Bernardo Bertolucci izleyiciye
tanıtılmaya çalışılıyor ve mesleki
tercihlerinin nedenleri ayrıntılarıyla
irdeleniyor. Filmlerden alınan
görüntülerle röportajlar arasındaki
yumuşak geçişler ve ustaca bir
montaj sayesinde, bir dış sesin
anlatımına gerek kalmadan
Beroltoluci'yle ilgili bilmek
istediğiniz her şey anlatılıyor.

• Donacello Baglivo is welJ-known
for producing, directing and ediring
documencaries on globally renowned
cinemacographers. In her film
Bernardo Bercolucci: Metamorphosis
of a Poet, fil m enchusiasts will have
che opporcunicy co discover
everyching one could wanc co know
abouc ch is Icalian master, whose five
films w i l l be feacured at this year's
Festival. This comprehensive
documencary focuses on che
mecamorphosis wichin Bercolucci's
professional and privace life. Excerpcs
from chis revered direccor's most
beauciful films and his lesser known
works are enriched by incerviews
wich Bercolucci and those who know
him best. In this documencary, che
aim is to filter ouc che mych co
d iseover che "real" Bernardo
Bertolucci wich an investigation of
his professional choices. The
incelJigenc ediring ereares a smooth
ıransician becween images and
interviews, eliminating the need for
che cradirianal narrative voice-over.

As a professional direcror,
producer and ediror she
embodies more rhan 30 years of
experience in che field of TV and
cinema. She scarted her career at
che age of 1 6, when she edired
her firsc full-lengch fi lm. When
she escablished "Ciak Studio"
sbe was only 23, che youngesc
woman entrepreneur in che
Jcalian film i ndustry. After
many years of cooperacion wich
RAl, che Icalian arianal
Broadcascing Corporation,
during which hundreds of
programs were realized, she
became an i ndependent crearor
and producer of originaJ
programs, which were then
discri buced all over che world.
She offıcially represented Icaly at
che 37ıh Cannes Film Festival,
mo. Over che years, she has been
officially inviıed ro majoc film
fescivals all over che world and,
as official guesc and speaker, she
also presented her Trilogy on
Tarkovsky at Harvard
University, Cambridge, USA.
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KAM E RA B E N i M AŞKI M
LA CINEPRESA E IL MIO AMORE

THE CAMERA IS MY LOVE
Yönetmen Director: Donate/la Baglivo
Senaryo crcenplay: Donate/la Baglivo
Görüntü Yön. Cinematography:
Edmondo Pi1ani & Elio Bisignani Kurgu
Edi ring: Emilio Ca1alini & Elio Bisignani
Müzik Music: Federico Rizzini Katılan
W ith: Tiirkan Şoray Yapımcı Producer:
Andrea lviartinetti Yapı m Producrion Co.:
CIA K 2000, Via Comria, 2, 00 1 92 Rome,
ITALY; Phone & Fax: 390 6 321 16 4 1 : e
mail: CIAK2000@CJAK2000. /T Dünya
Hakları Export Agent: C/AK 2000, Via
Co11eria. 2, 00 1 92 Rome, ITAL Y; Phone &
Fax: 390 6 32 1 16 4 1 : e-mail:
CIAK2000@CIA K2000. 1T

2001 1 35

111111.

1 Renkli Color 1 90'

• KAMERA BEN I M AŞKIM, bu yıl
yine Istanbul Film Festivali
çerçevesinde gösterilecek
Bernardo Bertolucci belgeselinin de
yönetmeni olan Donatello
Baglivo'nun sinemanın ünlü
isimleriyle ilgili hazırladığı bir dizi
belgeselin sonuncusu. Baglivo, 1 999
yılında Roma'da karşılaştığı Türkan
Şoray'dan görüı;: görmez etkilenmiş
ve onunla şahsen tanışıp konuşma
fırsatı bulduktan sonra, 200 film
çevirmiş ve ülkesinin en çok sevilen
kadın oyuncusu olmasına karşın
hala mütevazılığını ve utangaçlığını
korumayı başarmış bu büyük
oyuncuyla ilgili bir belgesel yapmaya
karar vermiş. Türkan Şoray'ın
seyircisiyle arasında kurduğu o özel
bağı, sinema kariyerinde ve özel
yaşamında başından geçenleri
açıkyüreklilikle anlattığı bu belgesel,
Türk sinemasının "Sultan"ının
dünya çapında bir yıldız olduğunu
gözler önüne seriyor. Türkan
Şoray'ın sinemaya adadığı yaşamı ve
kameralarla arasındaki o büyülü aşk
da bu filme adını vermiş.

• THE CAMERA IS MY LOVE, is
che lasr i n a series of documencaries
on che famed scars of incernational
cinema by Donareila Baglivo, who
alsa made a documencary on
Bernardo Berrolucci that will be
presenced ar this year's Festival. In
1 999, Baglivo encouncered Türkan
Şoray in Rame and was so struck by
her that as soon as she found the
oppornınity ro ralk and ger to know
her, she decided to do a documencary
about her. Baglivo was impressed by
the facr that although Şoray has had
an enormously successful career with
more than rwo-hundred fılms to her
name, she has maincained her
modesry and shyness. This
documentary openly explores the
special bond that Şoray has made
with her audience and the key evencs
in her professional and private life,
while showing che mammoch
proporrions of her stardom. The
fı lm's title was inspired by Türkan
Şoray's dedication of her life to che
cinema and her love for the camera.

DONATELLA BAGLIVO
TV ve sinema alanında
yönetmen, yapımcı ve kurgucu
olarak 30 yılı aşkın bir
deneyime sahiptir. Profesyonel
yaşamına 1 6 yaşında, ilk uzun
metrajlı filminin kurgusuyla
başladı. !talyan sinema
endüstrisinin en genç kadın
girişimeisi olarak "Ciak
Studio"yu kurduğunda 23
yaşındaydı. !talyan Ulusal Yayın
Kurumu olan RAl ile yıllarca
süren ve yüzlerce programla
sonuçlanan bir işbirliğinin
ardından, tüm dünyaya dağıtılan
özgün programların bağımsız
yaratıcısı ve yapımcısı oldu. 37.
Cannes Film Festivali'nde
ltalya'yı resmen temsil etti.
Yıllar boyunca dünyanın pek
çok önemli film festivaline ve
Tarkovsky üzerine Üçleme'sini
sunmak üzere Cambridge'deki
Harvard Üniversitesi'ne konuk
konuşmacı olarak davet edildi.
As a professional direcror,
producer and editar she
embodies more rhan 30 years of
experience in che field of TV and
cinema. She started her career at
che age of 16, when she edired
her firsr full-lengrh film. When
she esrablished "Ciak Studio"
she was only 23, che youngesr
woman encrepreneur in the
ltalian film industry. After
many years of cooperarion with
RAl, che ltalian National
Broadcasting Corporation,
during which hundreds of
programs were realized, she
became an independent ereatar
and producer of original
programs, which were rhen
disrributed all over the world.
She offıcially represenced Icaly ar
the 37th Cannes Film Festival,
roo. Over che years, she has been
offıcially invired ro major film
fesrivals all over the world and,
as offıcial guesr and speaker, she
alsa presenced her Trilogy on
Tarkovsky at Harvard
University, Cambridge, USA.
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PAQU ITO DEL BOSCO

F E LLi N i ANLATlYOR - B U LU N MUŞ B i R OTOPORTRE

1 942'de Arnavutluk'ta,
Tiran'da doğdu. Yıllardır arşiv
malzemeleriyle uğraşmaktadır.
Bunlar arasında yirminci
yüzyılın başından şarkılar
(Fonografo ltaliano adlı 50 LP
seti) güneeler (Pieve S.
Stefano'nun ulusal günce
arşivine dayalı bir radyo ve TV
dizisi), ama hepsinden çok
sinernatografik bulgular
(RAI'de: "Come eravamo",
"ABC degli anni Sessanta";
Luce Enstitüsü'nde: "Tempo di
guerra", "Anno per anno", "1
primi dieci anni di pace") ve
radyo bulguları ("Radio-days",
"Onda su onda",
"Radiomania") vardır. Şu
sıralarda RAl'nin teknik
müdürlüğüne danışmanlık
yapmaktadır.

FELLINI RACCONTA - UN A UTORITRATTO RITROVATO

FELLINI NARRA TES - A FO UND SELF-PORTRAIT
Yönetmen Director: Paquito Del Bo!co
Kurgu Editing: Manimo Bracci Yapı m
Production Co.: RAl Teche, via co/ di Lana
8, 00195 Rome, ITALY; Phone: 390 6 321
94 93; Fax: 390 6 361 34 40 Dünya
Hakları Export Agent: RAl Trade, via
Novaro 18, 00195 Rome, ITALY; Phone: 390
6 347 98 25 1 Fax: 390 6 3 72 34 92; e-mail:
injo@raitrade. it

2000 1 Belacam Video 1
Renkli & Siyah-Beyaz Color-B&W 1 68'

Bu belgesel film, RAl
arşivlerinden alınmış malzerneye
dayalı bir Federico Fellini
portresidir. l 952'de "Lo sceicco
bianco 1 Beyaz Şeyh"in çekiminin
sona ermesine ilişkin bir radyo
alıntısından, Oscar kazanan 1 975
yapımı "Amarcord" üzerine bir
söyleşiye, "La dolce vita 1 Tatlı
Hayat", "Otto e mezzo 1 Sekiz
Buçuk", "Giulietta degli spiriti 1
Ruhların Giulietta'sı", ve "Fellini
Satyricon" için yapılan hazırlıklara,
bu filmierin açılışiarına ve
uluslararası festivaliere katılışiarına
varana dek. Radyo ve (özenle siyah
beyaz çekilmiş) TV malzemesi
olmayan tek şey, Fellini'nin "ll
viaggio di Mastorna"nın
yapılmayışından söz ettiği "Biock
notes di un regista 1 Bir
Yönetmenin Bloknotları"ndan gelen
renkli bir alıntı. Bu Fellini
portresini, Georges Simenon,
Ingmar Bergman, Frank Perry ile
çekilmiş klipler ve Fellini'nin boş
zamanlarını ve Pazar günlerini
ayırdığı garip, sıradışı uğraşları
tamamlıyor . . .
•

"Radyo söyleşilerine uyacak
görüntüleri ya da boşlukları
doldurmak için kullandığım başka
söyleşilerden parçaları bulmak
sorun değildi. Elbette bazı
yorumları ve çeşitli dönemlere ait
programların tipik beklentilerini
düzeltmemiz, süslerle fazlalıkları
bertaraf etmemiz gerekti, ama
bunlar sadece ayrıntı. Çözüm,
ortalıkta gözükmemekti: yani
sinemacının yaptığı her türlü
ekleme, değişiklik ya da
müdahaleden vazgeçmekti.
Restorasyonların duyulmayacak ve

görülmeyecek türden olmasını
sağlama almak ki her şey, tıpkı
Fellini'nin önceden saptadığı gibi,
daha sade bir şekilde aksın. " 
Paquito Del Bosco
• This documentary film is a profıle
on Federico FeI l i ni based on macerial
mken from che RAI archives. From
the radio excerpr of ' 5 2 for the end of
shooring "Lo sceicco bianco", co che
i ncerview i n '7 5 abouc " Amarcord",
whicb won an Oscar, going through
che prepararions for "La do lee vi m",
"Ocro e mezzo 1 8_", "Giulierm degli
spiriri 1 Juliec of che Spirirs", and
"Fellini Sacyricon", rheir openings
and parriciparion ac international
fesrivals. The only exceprion ro radio
and TV macerial (rigorously fılmed
in black and white) is an excracr i n
colour from " Block noces di un
regisca" i n which he refers ro che
non-making of " I l viaggio di
Masrorna". Complecing the porrraic
of Fell i n i ar-e clips w i ch Georges
Simenon, Ingmar Bergman, Frank
Perry and che scrange, unusuat
d igressions of Fel l i n i during his rime
off and on Sundays . . .

"Jr wasn'r a problem fınding che
images ro go wich che radio
interviews or che reduced spaces
where I could inserr fragmencs of
other i ncerviews. Of course w e
needed ro correcr cerrai n
incerprecacions and requescs typical
of programmes from various epochs,
eliminare fri lls and redundancies, buc
chese were j usc decails. The solution
was ro d isappear: give up on any
i ncerpolacion, modifıcacion or
i ncervencion made by che fılmmaker.
Making su re chac che resroracions

were i naudible and invisible, so chac
everyching flowed more simply, j usc
as Fe !li n i had preordained . " 
Paquiro Del Bosco

Born in Tirana, Albania i n
1 942. H e has been involved
wirh arehive marerial for many
years. From songs from che
beginning of rhe 20rh century
(wirh 50 LP emided Fonografo
Iraliano), ro diaries (a radio and
TV series based on che narional
diary arehive of Pieve S.
Srefano), bur above all
cinemarographic finds (in RAI:
"Come eravamo", "ABC degli
anni Sessama"; rhe Isrimro Luce:
"Tempo di guerra", "Anno per
anno", "I primi di ec i ann i di
pace") and radio fınds ("Radio
days", "Onda su onda",
"Radiomania"). He is presemly
advisor ro che RAl' s Direzione
Teche.
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JAPONYA JAPA

OSH I MA

NAOE GOZU
1 953'te Japonya'da Nagano'da
do�du. Waseda
Üniversitesi'nin psikiloji
bölümünü bitirdi. Japonya'nın
en üretken TV yapım şirketi
olan TV Man Union'da
çalışmaya başladıktan sonra
çektigi belgeseller ve
televizyon filmleriyle çeşitli
ödüller kazandı. 1 995'te ilk
filmi "Maborosi, no hikari"nin
yapımcılıgını üstlendi.
Yönetmenligini Hirokazu
Kore-eda'nın yaptıgı bu film
Uluslararası Venedik Film
Festivali'nde Altın Aslan
ödülünü kazandı. 1 995 yılında
Japonya'd.a Japon Kadın
Haberci Odülü'nü kazandı.
1 998'de Berlin Film
Festivali'nde gösterilen "Falling
into the Evening 1 Akşama
Düşüş" adlı filminde ilk kez
yönetmenlik ve senaryo
yazarlıgı yaptı. 1 999'da Japon
Bagımsız Film Festivali'nde "En
Iyi Yeni Yönetmen" ilan edildi.

'99

Yönetmen Direcror: Naoe Gozu
Görüntü Yön. Cinemarography: Naoe
Gozu & Shinji /to Kurgu Edi ring: aohiro
Asano Yapımcılar Producers: aoe Gozu,
Toshio \Yiatanabe & )unichi Okamura Yapı m
Producrion Co.: HK-japan Broadcasting
Corporation, 2-2-l, )iıınan, Shibuya-ku, Tokyo
150-BOO L )APAN: Phone: 8 1 3 54 55 58
73; Fax: 8 1 3 34 81 1 4 53; NHK Enterprise
21 /nc. & TV Man Union Dünya Hakları
Exporr Agenr: NHK Multimedia Dept., 2-2l , jinnan, hibuya-ku, Tokyo 1 50-800/,
)APAN; Phone: Bl 3 54 55 58 73: Fax: 81 3
34 8 1 1 4 53

1 999 1 Belacam Video 1 Renkli Color 1 73'

1 999 yılının Nisan ayında Nağisa
Oshima, 1 3 yıl aradan sonra çekti�i
ilk film olan, ünlü Japon aktör ve
yönetmen "Beat" Takeshi
Kitano'nun oynadı�ı "Gohatto 1
Tabu"yu çekmeye başladı. Filmin
hazırlıklarına 1 996'nın Ocak ayında
başlanmıştı, ancak kısa bir süre
sonra Oshima Londra'ya yaptı�ı bir
gezi sırasında havaalanında ciddi bir
beyin kanaması geçirdi. Bunun
sonucunda sag tarafına felç indi ve
zorlukla konuşabilir oldu. Yaşamının
geri kalanını bu durumda
geçireceginden korkulmasına
karşın, Oshima üç yıllık sıkı bir fizik
tedavisinin ardından, mucizevi bir
şekilde iyileşerek setiere geri
döndü. Usta yönetmen, Naoe
Gozu'nun kendi video kamerasıyla
"Tabu"nun setine gelmesine ve
sekiz ay boyunca, "Yoldaşlar" diye
adlandırdıgı, kendisine son derece
sadık bir grup aktör ve teknisyenin
çalışmalarını filme çekmesine izin
verdi . . .
•

OSHIMA '99 Oshima'nın
rehabilitasyonu sırasında gösterdigi
yogun çabanın çeşitli aşamalarını;
çekim için sete geldiginde çalışanlar
tarafından coşkuyla karşılanışını; gür
ve kendine özgü sesiyle çekime
başlama komutunu verişini
görüntülüyor. Bundan sonra
belgesel, Oshima'yı kendine özgü
tarzıyla filmini yönetirken
gösteriyor. Bir yandan da, filmde
Oshima'nın ekibinde görev alan ve
yönetmenle uzun süredir
çalışmakta olan kişilerin görüşlerine
yer veriliyor. Bt kişilerin arasında
Oshima'ya olan baglılıklarını dile
getiren Takeshi Kitano ile Ryuichi
Sakamoto da yer alıyor. Bu arada,
Japon film endüstrisinde kendine
özgü bir yol çizmiş olan Nagisa
Oshima'nın kişiligi de belirgin bir

biçimde ortaya konuluyor.
"Günümüz Japon yönetmenleri
Oshima'nın kırk yıldan uzun süre
önce açmış oldugu yolu izliyorlar.
Ancak ne tuhaftır ki, bugüne kadar
hiç kimse Oshima üzerine bir
belgesel çekmeyi düşünmemişti.
Ufacık bir kamerayla, Shochiku
Kyoto stüdyolarına gittim. Yalnız
başıma, ekip üyeleri olmadan
çalışmanın, kendini işine kaptırmış
olan Oshima'yı rahatlatacagını ve
çekimi kolaylaştıracagını
umuyordum. Filmde şimdiye kadar
kimsenin kaydetmedigi türden son
derece özel pek çok çekim ve
sahne yer alıyor." - Naoe Gozu
• In April 1 999 Nagisa Osbima

began fil m i ng "Goharro 1 Taboo", his
firsr film in 1 3 years, srarring famous
Japanese acror and direcror " Bear"
Takeshi Kirano. The project had
been announced in January 1 996, bur
soon afrer, during a visir in London,
Osbima suffered a severe cerebral
srroke ar rhe airporr, which lefr him
paralyzed on his ri ghr side and barely
able ro speak. Alrhough ir was feared
rhar he mighr be disabled for life,
Oshima, afrer enduring a three-year
rough physical rehabi lirarion, made a
miraculous recovery and rerurned ro
rhe sers. The masrer allowed aoe
Gozu ro rake her handycam onro rhe
ser of "Goharro", where for eighr
monrhs she film ed rhe work of rhe
"Comrades", a group of acrors and
technicians fiercely loyal ro him . .
OSHIMA '99 rraces Oshima's sreps
as he srruggles through rhe
rehabilirarion process, is welcomed
back on rhe shooring scene wirh a
large applause from his sraff, and
announces rhe srarr of rhe shooring in
his loud, disrincrive voice. The
documenrary rhen goes on ro show

Osbima directing his film in his own
charismaric manner. Ar rhe same
rime, ir incorporares commenrs from
many members of Oshima's sraff who
have given rheir long-rerm supporr
ro rhe direcror's work. They include
Takeshi Kirana and Ryuichi
Sakamoro. Through rheir devorion ro
rhe director, we are able ro ger a clear
picrure of rhe appeal of rhe personal
side of Nagisa Oshima, a man who
has made his own way in rhe
Japanese film indusrry. "Current
Japanese filmmakers walk rhe road
rhar Osbima began pioneering more
rhan 40 years ago. Strangely, no one
has ever made a documenrary abour
Oshima. Carrying a smail,
i nconspicuous handycam, I
descended on rhe Shochiku Kyoro
Srudios, hoping rhar being alone,
wirhour a crew, would be easier and
more comforcable for Oshima, who
was earnesrly ar work. There are
several shors and scenes of an
i n rensely privare narure rhar no one
has ever filmed before." - Naoe Gozu

Born in 1 95 3 , i n agano, ]apan.
She was graduared in psychology
from Waseda University. Afrer
joining TV Man Union, Japan's
most prol ific TV prod ucrion
company, she earned several
awards for her documenraries
and dramas. In 1 995 she
produced her fırsr film,
"Maborosi, no hikari" di recred
by Hirokazu Kore-eda, which
won an Osella d'oro ar rhe
Yenice lnrernarional Film
Festival. I n )apan, she won rhe
1 995 Japanese Female
Broadcasrer Award. She made a
double debur as director and
screenwrirer wirh Fal li ng inro
rhe Evening", screened ar 1 998
Berlin Film Festival . In 1999
she was declared "Besr New
Director" ar rhe Japanese
I ndependenr Film Festival.
"
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iTALYA ITALY

FIORELLA I N FASCE LLI

F E RRERi, S E N i SEViYORU M

1 952'de Roma'da dogdu.
Egitiminin ardından çeşitli
dergiler için fotoğrafçı olarak
çalıştıktan sonra, Pier Paolo
Paselini ve Bernardo
Bertolucci'ye yardımcı
yönetmenlik yaptı.
Yönetmenlige sessiz TV
komedisi "Ladra di sogni"
( 1 978) ile adım attı. Iki yıl
sonra TV filmi "Ritratto di
donna distesa"yı yönetti.
1 987'de ilk uzun metrajlı
sinema filmi "La maschera"yı
çekti, ve bu film Cannes Film
Festivali'ne seçildi. 1 992'de
"Zuppa di pesce"yi yönetti.
1 998'de "Aifabeto italiano"
dizisi için "ltaliani" adlı filmi
yaptı. Ertesi yıl ise bunun
devamı sayılabilecek "Risvegli"
dizisi için "Conversazione
ltaliana"yı çekti, ve bu film de
1 999'da Venedik Film
Festivali'nde gösterildi. Sinema
ve TV için senaryolar yazmıştır,
ayrıca TV reklamları
çekmektedir.

FERRERI, I LOVE YOU
Yönetmen Director: Fiorella In/aseei/i
Senaryo Screenplay: Fiorella In/asce/Ii
Görüntü Yön. Ci nemacography: Gian11i
Mammoloıi Kurgu Edi ring: Cerilia
Pagliara11i Katılanlar Wirh: Aımie
Girardot, Michel Picco/i, Roberto Benig11i,
Adria11o Apra. Ra/ael Azco11a, Piera Degli
Esposti, laia Forte. Riccardo Ghio11e. Samone
Yapımcı Producer: MaJsimo Corteri
Yapım Producrion Co.: avert Film, via
del/e Matıle/Iate 15A, 00165 Rome, /TALY;
Phone: 390 6 681 36 386 Fax: 390 6 682 12
3 5 1 Dünya Hakları Export Agenr:
Navert Film. via del/e Manteliate 15A, 00165
Rome, ITALY: Phone: 390 6 681 36 386
Fax: 390 6 682 1 2 3 5 1

2000 1 Betacam Video 1 Renkli Color 1 5 5 '

• Marco Ferreri'nin ltalya'daki ilk
filminin senaristi Riccardo Ghione ve
ilk yapımcısı Sansone, Ferreri'nin
sinemadaki ilk yılları hakkında
konuşuyorlar. Ispanya'da Rafuel
Azcona, bir filmin çıkış noktasının
nasıl belirdiğini, onun için bir
muamma olan kadınlar hakkında film
yazarken yaşadığı güçlükleri anlatıyor.
Michel Piccoli "Dillinger e morto 1
Dillinger Öldü" için girdiği ilk
toplantıyı hala hatırlamakta, Annie
Girardot "La donna scimmia 1
Maymun Kadın" üzerine konuşuyor,
Roberto Benigni büyük Maestro için
yazdığı şiirlerden bölümler okuyor . . .
Dacia Maraini, Piera degli Esposti,
Philippe Sarde, ve Adriano Apra da
cabası . . . Fransız ve ltalyan TV
arşivlerinden alınmış Ferreri ile
söyleşiler, yağınurda yürüyerek onun
tamamen farklı sineması üzerine
konuşan eleştirmenler . . . Film ve
müzik k! ipleri, bu 1 00 parçalı, ama
aslında 1 .000, 1 0.000, 1 00.000 parçalı
olabilecek - ve olması gereken - bu
yapbozu tamamlamakta.

Vahşi, grotesk, kemik, özgün,
tedirgin edici. ltalyan sinemacı Marco
Ferreri'nin toplumsal hicivlerini
tanımlamak için bu sıfatiarın her biri
kullanılabilir. Ferreri, 1 950'1i yıllarda
çeşitli ltalyan yapımlarında asistanlık
yaptıktan sonra 1 958'de Ispanya'da
yönetmenlik yapmaya ve film
senaryoianna katkıda bulunmaya
başladı. 1 960'1arın başındaki
filmleriyle ltalya'da çağdaş yaşamın
uçuk ve acı hicivlerini yapan biri
olarak tanındı. 1 969'da "Dillinger e
morto 1 Dillinger Öldü" ile ustalığını
sergiledikten sonra filmleri, özellikle
1 970'1i yıllardaki filmleri, daha da
vahşileşti: Ölene kadar yemek yiyen
dört adamı anlattığı "La grande
bouffe 1 Büyük Tıkınma" ( 1 973);

cinsel rollerin değişiminin şoke edici
incelenmesi "L'ultima don na 1 Son
Kadın" ( 1 976); ve Charles
Bukowski'nin anılarının garip bir
uyarlaması olan ''Tales of Ordinary
Madness 1 Saradan Delilik Öyküleri"
( 1 98 1 ) gibi. Ferreri meslek yaaşamı
boyunca sinemanın, toplumun her
düzeyinden gelen insanları eşit kılan
tek yer olduğuna inandı ve bu
yüzden de kitleler için filmler yaptı.
Ferreri 9 Mayıs 1 997'de Paris'te bir
hastanede kalp krizi sonucu
öldüğünde 69 yaşındaydı. "Onu pek
iyi tanımazdım, ama bu belgesel
üzerinde çalışırken yeteneği beni
büyüledi, ve tabii ki filmleri beni
cezbetti. "Motor" ya da "Step"
derkenki ses tonu ve o plastik torba,
yani Sabaudia kıyılarında gezerken
elinde sıkı sıkı tuttuğu o sepet de . . .
Bu film, onun sineması üzerine bir
araştırma değil, öyle bir şey
yapabileceğimi sanmıyorum. Bu
sadece küçük bir atıf, onun
arkadaşları ve meslektaşlarınca
boyanmış suluboya bir portre." Fiorella lnfascelli

abour his complerely differem ki nd of
cinema . . . Film and music clips which
complere a 1 00-piece-puzzle, bur
which couJd be, should be in a 1 .000,
1 0 .000, 1 00.000 pieces . . .
Savage, groresque, funny, original,
disturbing. All could be used ro
deseribe the social sarires of Ira! ian
filmmaker Marco Ferreri. Afrer having
assisted on numerous Iralian
prod ucrions in the '50s, Ferteri began
directing and co-scripring fılms in
Spain i n 1 958. I n Iraly he made a
repurarion for offbear and acidi c sarires
of conremporary life wirh rus early
'60s films. A.fter the rour-de-force of
"Dillinger e morro 1 Dillinger is Dead"
in 1 969, his work turned even more
savage, mosr norably his '70s films
""La grande bouffe" ( 1 973), a Swifrian

accoum of four men earing themselves
ro dearh; ''L'ulrima donna 1 The Lasr
Woman" ( 1 976), a shocking
exploration of changing sexual roles; and
"Tales of Ordinary Madness" ( 1 98 1 ), a
bizarre adapeation of che memoirs of
Charles Bukowski. Throughour his
career, Ferteri bel ieved that the cinema

• R iccardo Ghione, scriprwrirer of

was the one place where people from

Marco Ferreri's first f i l m in Iraly, and

all of life's wal k could be equal and so

Sansone, his first producer, ralk abour

made movies for che masses. Ferteri

Ferreri's firsr years in cinema. In Spain

died of hearr failure in a Paris hospital

Rafael Azeona explains how rhe idea

on 9 May 1 997. He was 69. "I didn'r

for a film came abour, rhe problems he

know him well, bur while working on

had writing films abour women, who

this documemary I was enchamed by

were a mystery ro him. Michel Piccoli

his talent, charmed by his mannet of

srill remembers his firsr meeting for

speaking, and naturally by his films,

"Dillinger e mono", Annie Girardot

che rone of his voice when he said

ralks about "La donna scimmia",

"Action" or "Srop", by that plastic bag,

Roberro Benigru recires poerry he

the basket, which he holds firmly i n

wrore for rhe grear Maesrro . . . Then

h i s hands as h e walks along the

there are Dacia Maraini, Piera degli

Sabaudia seafronr . . . It isn't a study of

Esposri, Philippe Sarde, and Adriano

a cinema, I don't think I could do that,

Apra. Imerviews wirh Ferreri retrieved

it's a smail tribute, a watercolor

from French and Imiian TV archives,

porrrair, painred by his friends and

crirics walking in the rain ralking

colleagues. " - Fiorella Infascelli

Born in 1 95 2 in Rome. Afrer
studying and working as a
photographer for various
magazines, she worked as
assistant director for Pier Paolo
Pasol i n i and Bernardo
Berrol ucci. S he made her
direcrorial debur wirh rhe silenr
TV comedy "Ladra di sogn i"
( 1 978). Two years later she
di recred che TV film "Ri rratto
di donna disresa". In 1 987 she
made her fırst feature-lengch
film for cinema, "La maschera",
selected for Cannes. In 1 992 she
directed "Zuppa di pesce". In
1 998 she made the film
"Italiani" for rhe series "Alfabeto
italiano", and che following year
for the series " Risvegli ", a sorr of
conrinuarion of che first, she
made "Conversazione I taliana"
presenred ar Yenice in 1 999. She
has written screenplays for
cinema and TV, and direcrs TV
commercials.
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ABD USA

BARBARA KOPPLE

G REGORY PECK'LE B i R SOH BET

30 Temmuz 1 946'da Bear
Mountain, New Yerk'ta doğdu.
Çok beğenilen uzun metrajlı
belgeselleriyle Amerikan
yaşamının toplumsal, kültürel ve
siyasi dokusunu araştırdı.
Çalışmaları ona Guggenheim
Vakfı ve National Endowment
for Arts gibi örgütlerden sayısız
ödül ve burs getirdi. En çok, bir
Kentuckyli madenciler grevinin
güneesi olan, Oscar ödüllü
çalışması "Harlan County, USA"
( 1 976) ile tanınır. lik filmierin i,
Batı Virginia'daki bir üniversitede
klinik psikoloji eğitimi görürken
yaptı. Cinema verite belgesekileri
Maysles kardeşlerin
çalışmalarına da çeşitli katkılarda
bulundu. 26 yaşındayken,
Brookside kömür madenindeki
bir sendika anlaşmazlığını filme
çekmek için Harlan County'ye
taşındı, dört yıl orada kalarak
madencilerin mücadelesini
gözlemledi ve en meşhur filmini
gerçekleştirdi. Aralarında 1 979
tarihli konser filmi "No Nukes",
Woody Alien ile caz grubunun
Avrupa turnesini konu alan
"Wild Man Blues", ve ünlü
yıldızın meslek ve aile yaşamını
yansıtan "A Conversation with
Gregory Peck 1 Gregory Peck'le
Bir Sohbet"in de bulunduğu
belgeseller çekmeyi sürdürdü.
1 99 1 'de Amerika'nın endüstri
merkezlerinin hızlı ekonomik
çöküşünün insani bedelini
irdeleyen belgeseli "American
Dream 1 Amerikan Rüyası" ile
ikinci Oscar ödülünü kazanmıştır.

A CONVERSATION WITH GREGORY PECK
Yönetmen Director: Barbara Kopple
Görüntü Yön. Cinemarography: Do11
Lmzer, Tom H11rwiız & Sandy Sissel Kurgu
Edi r ing: Bob Eisenht�rdı Müzik Music: Art
Labriola Katılan Wirh: Gregory With
Yapımcılar Prod uce rs : Barbara Kopple,
Cecilia Peck & Linda Saffire Yapı m
Producrion Co.: On Tour Prodımions 1 Cabi11
Creek Films, 1 5 5 Sixth A venue. / Oth floor,
New York. NY 10013, · USA; Phone: 1 2 1 2
242 8 9 99; Fax: 1 2 1 2 242 73 47 Dünya
Hakları Ex po rr Agenr: Fi/ıns Transit
lmernational, 402 East Notre Dame, Momreai,
Quebec H2K !CB. CAN ADA; Phone: 1 5 1 4
844 33 58; Fax: 1 5 1 4 844 72 98

1 999 1 35

mm.

1

Renkli Colo r 1 97'

G regory Peck, Buffalo, New
York'taki tek kişilik perfermansına
geldiğinde sahne hazırdır, son
rötuşlar yapılmıştır. Salon
dolmuştur, aktör anons edilir. Ama
o sahneye çıkmadan salonun ışıkları
söner, onun anlı şanlı meslek
yaşamından klipler oynatılır. Makara
sona erdiğinde, Gregory Peck'in
sahneye yaklaştığını görürüz, az
sonra spot ışıkları onu seyircinin de
göreceği şekilde aydınlatır, aktör
sıcak ve coşkulu biçimde
karşılanır . . . Film, Peck'in son
zamanlardaki tek kişilik
gösterilerinden yapılmış alıntılar ve
büyük filmlerinin çok ünlü
sahnelerinden yararlanarak onun
herkes tarafından bilinen kişiliği ve
özel hayatı arasında cazip bir denge
kuruyor. Her duraklama anında
aktörün hayranları yeni sorular
soruyorlar; kimileri ise Peck'in film
karakterlerinin kendi meslek
hayatiarına nasıl esin kaynağı
olduğunu anlatıyor. Hatta bazıları
çocuklarına onun adını vermiş.
Bunlar sadece Peck'in Amerikan
kültürüne olan katkılarını takdir
eden sıradan yurttaşlar değil; çekim
sırasında Peck'e Başkan Clinton
tarafından Ulusal Sanat Madalyası
sunuluyor. Işin kişisel yanına
gelince, fılmde onun gençliğinden
enstantaneler ve evde yapılmış eski
çekimlerden bölümler de var.
Ayrıca, Peck'in ailesiyle ve Lauren
Bacall, Martin Scorsese ve
Cumhurbaşkanı Chirac gibi en
yakın dostlarıyla geçirilmiş
fevkalade kemik ve mahrem anlar
da . . .
•

çabalarım ise, öykü anlatıcılığına
olan sevgimden, o öyküyü iletmek,
izleyicinin ilgisini ayakta tutmak,
baştan sona ayakta tutmak ve
salondan iyi vakit geçirdiklerini
düşünerek çıkmalarını sağlamak
isteğimden doğar. Iyi bir öyküydü, o
da iyi anlattı desinler . . . Bu bir
yönüyle bir aktörün hatırianacağını
ya da işlerinin ilerideki yıllarda
takdir edileceğini hayal etme
şeklindeki kendini beğenmişliği.
Ama başka bir yönüyle de, zamanın
sınamasına karşı çıkacak işler
yapmayı hayal etmek, kötü bir hırs
değil." - Gregory Peck

wonderfully fun n y and incimace
momems wich Peck's family and
dosesc friends like Lauren Bacall,
Marcin Scorses and Presidenc
Chi rac . . .
"As a professional l chink I 'd ! i ke ro
be rhoughc as a good sroryceller.
Thac's whac always inceresred me.
And my accempcs ro become a berrer
and beccer acror had been because of

my love of srorycelling and wancing
ro convey chac srory, hold che
audience's inceresr, ro hold chem
from scarc ro fı nish and have chem
walk ouc of che cheacer and feel c hac

• The scage is ser and fınishing

was rime well spenc. That was a good

rouches are compleced as Gregory

srory and he rold ir wel l . . . I n a way

Peck arrives for his one-man

ir's an acror's vanicy ro imagine dıac

performance in Buffalo, New York.

he' ll be remembered or his work will

The audirorium is fıl led and che acror

be appreciaced in years ro come. Buc

is announced. B uc before he cakes che

i n anocher way ic's noc a bad

scage, che rhearre goes clark and clips

ambicion, ro cry ro do some work

from his i l l uscrious career play. As

rhar will stand rhe r es r rime." 

che reel ends, we see Gregory Peck

Gregory Peck

approaching rhe srage, where he is
soon revealed ro che audience by
sporlighc and greeced wich warmch
and enchusiasm . . . The fı lm unfolds
ro offer an engaging balance becween
Peck 's public persona and his privace
l i fe, using excerpcs from a number of
his recenc one-man shows and che
well-known clips from many of h i s
greac fı lms. Ar each srop fans ask new
quesrions and some eel! how Peck's
fılm characcers inspired rheir careers.
Some have even named cheir children
afcer h i m . Ir isn'c j usr ordinary
cicizens who appreciace Peck's
concriburions ro American culcure, as
Peck is fıl med being pre enced wirh

"Bir profesyonel olarak, iyi bir öykü
aniatıcısı olarak görülmek isterim.
ligimi çeken hep bu olmuştur. Daha
iyi, çok daha iyi bir aktör olma

old home movie foorage. As well as

rhe national Meda! for che Ares from
Presidenc Clinton. When ir comes ro
che personal si de of chings, che fılm
offers snapshocs from his yourh and

Born on 30 July 1 946, in Bear
Mounrai n, New York. Her much
honored feacure documencaries
have explored che social , cul rural
and policical fabric of American
life. Her work has broughr her
numerous awards and fel lowsh ips
from such organizations as che
Guggenheim Foundation and che
National Endowmenr for che
Arts. She is best known for her
Academy Award-winning
chronicle of a Kenrucky miner's
scrike, "Harlan Counry, USA"
( 1 976). She made her fırsc fılms
while studying elinical
psychology in a Wesr Virginia
college. She also worked in
various capacicies w ith cinema
verire documenrarians che
Maysles brothers. When she was
cwenry-six she moved ro Harlan
Counry ro fılm a union conflicr ar
che Brookside coal mine and she
srayed rhere for four years,
observing rhe miners' scruggles
and realizing her most famous
fılm. She has conrinued to make
documenraries including 1 979's
concerc fılm "No Nukes", "Wild
Man B lues" abour che E uropean
rour ofWoody Alien and his jazz
band, and "A Conversacion wich
Gregory Peck" a fılm porcrai c of
che career and fami ly life of che
famous acror. I n 1 99 1 , she
received her second Academy
Award for her documencary
"American Dream ", which
explored che human cost of che
rapid economic dedine of
America's indusrrial hearcland.
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CARLO LIZZAN I

LUC H I NO VISCONTI

1 922 yılında Roma'da dogdu.
Tüm yaşamını sinemaya
adamıştır. Diğer etkinliklerinin
yanısıra, film eleştirmeni,
oyuncu, sinema ve TV
yönetmeni, senaryo yazarı
olarak çalışmıştır.
Yönetmenliğe, ilki 1 95 1 yapımı
"Achtung! Bandit! 1 Dikkat!
Haydut!" olan belgesel filmlerle
başladı. Belgesellerden
komedilere, kovboy
filmlerinden gerilim filmlerine
kadar uzana yapıtlarının ortak
yönü !talyan toplumuna hep
sorgulayan bir bakışla
yaklaşmasıdır.

Yönetmen Direcıor: Carlo Lizıa11i

Senaryo Screen play: Luigi Filippo d'Amico

& Carlo Lizza11i Görüntü Yön.
Cinemaıography: Brrmo di Virgilio Kurgu
Editing: Da11ilo Perticara Müzik Music:
Fra11co Mamıi11o Yapımcılar Producers:
L & S. Pet1i11i Yapı m Production Co.:
Fe/ix Film; Rai Fictio11: DR/Arte Dünya
Hakları Export Agent: RA/ Trade, via
Novaro 18, 00195 Rome, ITALY; Phone: 390
6 347 98 251 Fax: 390 6 3 72 34 92; e-mail:
i11[o®raitrade. it

Born i n Rome, in 1 922. He has
devoced a liferime ro ci nema. He
worked as film cricic, acror,
director for cinema and
television, and scriprwriter,
1999 1 Belacam Video 1

among ocher acciviries. As
di reccor, he began wirh

Renkl i Color 1 60'

documenraries, his firsc being
"Achrungı Bandirı" ( 1 95 1 ). His
• Milano'da, 2 Kasım 1 906'da,
aristokrat bir ailenin çocugu olarak
dogdu. Yeni, "ulusal-popüler" bir
kültürün öncülerinden kabul edildi.
Roma'da, 1 7 Mart 1 976'da öldü . . .
Luchino Visconti'nin "öykü"sü,
yaşamı, filmleri, oyunları ve operası
ancak onun çocuklugu ile ergenligine
bakarak, köklerini izleyerek
anlatılabilirdi. Bu baglamda,
LUCHINO VISCONTI'de onun
filmlerine ve tiyatro yönetmenligine
göndermeler, daha büyük bir açıklık
kazanıyor. Bu büyük !talyan
yönetmen üzerine, onu şahsen ve
mesleki olarak tanıyan bir kişi
tarafından yapılmış bu yeni belgesel,
Visconti'nin yaşamının ilk
dönemlerinin mekanlarını yeniden
ziyaret ediyor ve onun kişisel ve
sanatsal olgunluga giden yolunu
izliyor. Bu arayışa aralarında Jean
Marais, Burt Lancaster, Claudia
Cardinale, Alain Delon, Vittorio
Gassman, Marcello Mastroianni,
Francesco Rosi, Suso Cecchi
d'Amico ve Franco Zeffirelli'nin de
bulundugu kişilerin tanıklıkları
rehberlik ediyor . . .

Milane'da Via Cerba'daki saray
yavrusu, Cernobbio'daki Erba villası,
G razzano'daki şato, Chanel'li,
Cocteau'lu ve Renoir'lı 30'1u yılların
Paris'i ve Visconti'nin sürekli
depreşen Proust'çu düşünün
mekanları, onun ateşli uyuşmazlığı ile
yaratıcı dehasının sürüklediği dogal
yeteneğinin yavaş yavaş oluşmasının
arkasındaki tiyatro fonunu sağlıyor.
Visconti'nin filmlerinin
görüntülerinde ve koro
sahnelerinde, annesinden aldığı
müzik eğitiminin izlerini taşıyan ve
Visconti saraylarındaki sahne
düzenine aşinalığını gösteren sofistike
incelikler vardır. Luchino için bu
meskenler aslında gelip geçici, ilerki

çalışmalarını bekleyen setlerdi. Bütün
villalarda ebeveynlerin ve çocukların
birbirleri için gösteriler sergiledikleri
küçük aile tiyatroları hala vardır.
Ama sanatçının teatral dünyaya ilk
gerçek adımını atması, La Scala'da
geçirilen akşamların ardından gelen
balolar, partiler, yemekler, konserler
ve salon toplantılarıyla gerçekleşti.
Visconti bu merasimleri, devasa
kostürnlü destanlarının koro
fresklerine, Angelica, Ludwig,
Aschenbach gibi en ünlü
karakterlerini içine yerleştirecegi o
büyüleyici çerçeveye dönüştürecekti.
Cernobbio, G razzan o ve Paris'teki
yıllarını "ll gattopardo 1 Leopar", "La
caduta degli dei 1 Lanetliler", "Morte
a Venezia 1 Venedik'te Ölüm" ve
"Gruppo di famiglia in un interno 1
Aile Toplantısı"ndaki mizansenler
için gerçek hayattan kaynaklar olarak
kullandı. Filmlerinde ünlü tablolardan,
antikalardan, nadir drapelerden ve
görkemli rafine kostümlerden
yararlanarak, kurmacada bile özenli
bir gerçeklik havası yaratıyordu . . .

among Q[hecs, Jean Marais, Burc
Lancascer, Claudia Cardinale, Alain
Delon, Viccorio Gassman, Marcello
Mascroianni, Francesco Rosi, Suso
Cecchi d'Amico and Franco
Zeffı rell i .
The Palazzo in Milan's Via Cerva,
V illa Erba in Cernobbio, rhe Casele i n
Grazzano, Paris in rhe '30s wirh
Chanel, Cocceau and Renoir, and rhe
places of his recurrem Prousrian dream
all provide rhe rheacrical backdrop
before which his namral ralem grew
gradually, driven by his fıery non
conformicy and erearive gen i us. There
are fıligrees of sophiscicacion in
Viscomi's fılms' piccures and choral
scenes, showing craces of che m us ical
educacion he received from his mocher,
as well as his long familiaricy wich
scage machinery in rhe Viscami
palaces. For Luchino, chese dwellings
were in facc ephemeral, waicing srage
secs. In all che villas chere are scill
smail family chearres, where parems
and children used ro perform for each
Q[her. Buc his real iniciacions i mo che

• He was born in Milan, on

world of rhearre were che balls, parcies,

November 2nd, 1 906, as a child of an

dinners, concercs and salon gacherings

ariscocrac family. He has been

afcer evenings ar La Scala. These

considered che forerun ner of a new,

ceremonials Visconci would transform

"nacional-popular" culcure. He died i n

i mo che choral frescoes of his greac

Rome, o n March 1 7 rh, 1 976 . . . The

coscume epics, che fascinacing

"srory" ofLuchino Viscomi, his life,

framework for his mosr famous

fılms, plays and opera, could only be

characcers: A ngelica, Ludwig,

rold by looking back ar his childhood

Aschenbach. He used his years in

and adolescence, by cracing his roocs.

Cernobbio, Grazzano and Paris as real

In chis comexc, che many allusions ro

lifc macerial for che "mise en scene" in

his fılms and cheacre direecing

"Il garropardo 1 The Leopard", "La

presemed in LUCHINO VISCONTI

cadura degli dei 1 The Damned",

acquire greacer claricy. This new

"Morce a Venezia 1 Deach in Venice"

documemary on che grear I ralian

and "Gruppo di famiglia in un imerno

direccor by a man who knew him

1 Convecsacion Piece". He made use of

personally and professionally, revisi es

famous painci ngs, anciques, rare

che sices of Viscomi's early life and

draperies, and sumpcuously refıned

foUows his road ro personal and arciscic

coscumes ro creace, even in fıccion, a

mamriry, guided by rescimony of,

rigorous auchencici ey . . .

produccion ranges from

documenraries co comedi es, from
wesrerns co rhr i l l ers , but
invariably wich a quescioning

view of Italian sociery.
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" FASSB i N DER B E N i M i Ç i N B i R TAN EYDi!" RAi N E R WERN E R F.' N i N GÖNÜ LLÜ KU RBAN LARI

"FÜR MICH GAB 'S NUR NOCH FASSBINDER!" DIE GLÜCKLICHEN OPFER DES RAINER WERNER F.

"F ASSBINDER W AS THE ONLY ONE FOR ME! " THE WILLING VICTIMS OF RAINER WERNER F.
Yönetmen Director: Rosa von Pramıheim
Senaryo Screenplay: Rosa von Praunheim
Görüntü Yön. Cinemarography: Elfie
Mikeıch Kurgu Ed iting : Mike Shepard
Müzik Music: Peer Raben Oyuncular
Cas c: Inn Hermamı, Ham1a Srhygul/a,
Barbara Valemin, lngrid Cavm. Harry Biir,
Michael Ballhaw, jeanne Moreau. Leonardo di
Caprio Yapımcılar Producers: Gerold
Hofmamı & Ho/ger Preıme Yapı m
Production Co.: Spektmm TV (Die Zeit TV),
Schiitzenstrasse 18, D-1 O 1 1 7 Berlin,
GERMANY; Phone: 49 30 20 26 7 1 52;
Fax: 49 30 20 26 71 55; ZDF Emerprim,
GEI?MANY Dünya Hakları Export
Agent: ZDF Enterpriseı, Lise-Meitzer-Strasse
9, D-55 129 Mainz, GEI?MANY; Phone: 49
6 1 3 1 99 12 8 1 ; Fax: 49 6 1 3 1 99 1 2 70

2000 1 Betacaın Video 1 Renkli Color 1 95 '

Rosa von Praunheim, Fassbinder
hakkında bir film yaptığında, bunu
hem onun bir çağdaşı, hem de rakibi
sıfatıyla yapar. O ve Fassbinder film
yapmaya aşağı yukarı aynı zamanda
başladılar. 1 960'1arda Berlin Film
Akademisi'ne kabul edilmedikleri
halde, her ikisi de çok geçmeden film
yönetmeni olarak kariyer yaptı tabii her biri kendi yöntemiyle . . .
"FASSBINDER BEN I M IÇIN BIR
TANEYDI!"de Rosa von Praunheim,
Alman sinemasının kötü çocuğunun
bir portresini çiziyor. Praunheim,
Fabbsinder'i şöyle tanımlıyor:
"Fassbinder'i yeni başladığı sıralarda
tanıdım, bir türlü sevemedim. Onu
kıskanıyordum, haset ediyordum,
ayrıca melodramı da hiçbir zaman
sevmemişimdir. Bütün bunlar
yüzünden, onu takdir etmek benim
için zordu. Ancak niteliklerinin
farkına gerçek anlamıyla ancak o
öldükten sonra vardım. Kendi
burjuva dramalarıyla tezat içindeki
çılgın hayatı ve en uç noktadaki
durumları bile sonuna kadar yaşama
cesareti beni çok etkiledi."
Praunheim'ın, Fassbinder'iıı kişiliğini
ve çalışma yöntemlerini sergileme
amacındaki belgeseli, onun favori
kadın oyuncuları üzerinde
odaklanıyor: Hanna Schygulla'dan
Jean ne Moreau'ya ve büyük Alman
yönetmenin on dokuz filminde yer
alan lrm Hermann'a. Praunheim
ayrıca Fassbinder'in Münih'te
müdavimi olduğu bistronun sahibiyle,
artık onun mülkünü yöneten
kurgucusu Juliane Lorenz'le,
yapımcısı Regina Zieglar'le ve
•

kameraman Michael Ballhaus'la
söyleşiler yaparak "Fassbinder
fenomeni"ne alışılmadık bir açıdan
ışık tutuyor.
Kadınlar, Fassbinder'in hayatında
önemli rol oynamışlardı. Onlar için
olağanüstü bir duyarlılıkla tiyatro ve
sinema rolleri yazıp sahneledi, ve
bunlar Alman sinema tarihinin
klasikleri arasına girdi. Rosa von
Praunheim, "Bir eşcinsel olarak
Fassbinder, kadınlarla başka
erkeklerin yapamadığı bir biçimde
özdeşleşebiliyordu" diyor. Film,
kadınları Fassbinder'le hayali bir
diyaloğa sokuyor. Ona hep söylemek
istedikleri şeyleri söylüyorlar.
Fassbinder'e ilişkin anılarını,
serinkanlı, mağrur iddialar yerine
düşleri, arzuları, beklentileri ve hayal
kırıklıkları noktalıyor. Birçok filminde
olduğu gibi, Praunheim'ın belgesel
bakışı da ki işeleri açığa çıkartıyor ve
böylelikle de bizim Fassbinder
fenomenine taze bir bakışla
yaklaşmamızı sağlıyor.
• When Rosa von Praunheim makes
a film abour Passbinder, rhen he does
so borh as a conremporary and a rival.
Praunheim and Passbinder srarred
making films ar araund rhe same rime.
Alrhough inirially turned down by rhe
Berlin Film Academy in rhe 60s, borh
soon wenr on ro make a career for
rhemselves as film directors - each in
his own individual way . . . In " PÜ R
MICH GAB'S NUR NOCH
PASSBINDER!", Rosa von Praunheim
offers a porrrair of German cinema's

enfanr rerrible whom he deseribes as
follows: "Passbinder, I knew him when
he was starting out, and I couldn't like
him. I was jealous of him, envious, and
I never l iked melodrama. Given that,
it was diffıcult for me ro appreciare
him. Ir was only afrer his dearh that I
really became aware of his qualiries. I
was fasci nared by his wild life, comrast
wirh his bourgeois dramas, and his
courage ro li ve out the most extreme
siruarions." Praunheim's documentary,
inrended ro reveal Passbinder's
personaliry and working merhods,
centres on his favourire acrresses, from
Hanna Schygulla ro Jean ne Moreau
and Irm Hermann, who fearured i n
ninereen of the grear German
filmmaker's films.
Women played an imporranr part in
Fassbinder's life. Wirh exceprional
sensiriviry, he wrote and sraged theatre
and cinema roles for them which have
become classics of German film
history. Rosa von Praunheim states
that "as a homosexual, Passbinder was
able to idenrify wirh women in a way
other men cannor". The film involves
the women in an imaginary dialogue
wich Passbinder. They rell him whar
they have always wanred ro say ro him.
In place of dispassionare, vain
allegarions, rheir dreams, desires,
expeccarions and disappoinrmenrs
punctuare rheir memories of
Fassbinder. As in many of his fılms,
Praunheim's documenrary view
exposes the eliche and rhus enables us
ro see the Passbinder phenomenon
through new eyes.

Rosa von Praunheim adı altında
tanınan Holger Bernard
Mischwitzki 25 Kasım 1 942'de
Letonya'nın Riga şehrinde
dogdu. Dogu Berlin'de, daha
sonra da Rhineland ve
Frankfurt'ta büyüdü. Sanat
dünyasında kullandığı adını, 1 964
yılında, Berlin Güzel Sanatlar
Akademisi'nde resim egitimi
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. ile avangard
yeraltı tarzı birkaç kısa film
yaparak sinemacılık meslegine
başladı. Gregory Markopoulos
ve Werner Schroeter gibi
eşcinsel yönetmenlerin
asistanlığını yaptı. Sonra da daha
çok janr paredileriyle canındığı
televizyoncia çalışmaya başladı.
Eşcinsel temalı ilk filmi "Sisters
of the Revolution 1 Devrimin
Kızkardeşleri"ni 1 969'da yaptı.
Ertesi yıl TV için yönettiği
"Homosexuelle ist Pervers,
Sondern die Situation, in der lebt
1 Sapkın Olan Eşcinsel Değil,
Içinde Yaşadıgı Koşullardır" adlı
belgeselle geniş izl�yici kitleleri
tarafından tanındı. Uretken bir
şekilde ortaya çıkardığı eserleri
dizginsiz, agresif ve genellikle
parodik bir sinemacılık tarzıyla,
eşcinsel altkültürünü açıklıkla ele
alır ve kategorize edilemez
kurmaca biçimlerini ayagı yere
sağlam basan belgeselerlerle
harman lar.
Halger Bemard Mischwiczki,
berrer known as Rosa von
Praunheim, was born on 25
November 1 942 in Riga, Larvia.
He grew up in East Berlin, and
larer the Rhineland and
Prankfurr. lt was in l 964, when
he was srudyi ng pai nt ing at che
Berlin Academy of Pine Arrs, rhar
he assumed his arristic name - in
rribure ro all rhe homosexual
vicrims of rhe Nazi regime who
were forced ro wear a pin k
rriangle (Rosa Winkel) in rhe
concenrrarion camps. In L 967, he
began his career in film, making
several Super-8 or L 6mm. avant
garde underground shorr fılms,
rhen became an assiseant for such
gay filmmakers as Gregory
Markopoulos and Werner
Schroerer. He rhen wenr on ro
work in relevision where he
became known for genre parodies.
He made his firsr gay-rhemed
film, "Sisters of the Revolurion"
in L 969. Nexr year he direcred
TV documenrary "Homosexuelle
isr Pervers, Sondem die Siruarion,
in der Er Lebr 1 Ir is not rhe
homosexual who is perverse, bur
the siruarian in which he lives"
which made him known ro a wide
audience. Wirh an unbridled,
aggressive, and often paradie
filmmaking sryle, his prolofıc
body of work deals openly with
gay counrerculrure, and mixes
uncaregorisable forms of ficrion
wirh disenchanred documentaries.
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BRUCE RICKER

CLI NT EASTWOOD - GÖLG ELERiN i Ç i N D E N
CLINT EASTWOOD - OUT OF THE SHADOWS
Yönetmen Director: Bmce Ricker
Senaryo Screen play: Dave Kehı· Görüntü
Yön. Cinematography: Vic Losick Kurgu
Editing: Kate Hirson Müzik M usic: Lennie
Niehaus Katılanlar With: Morgan Freeman,
C/im Eastwood, Martin Scorsese, Meryl Streep,
Gene Hackman, William Goldman, Dina Ruiz
Eastwood, C11rtis Hamon, Rip Thorn. Forest
\Vhitaker. Ruth \Voods Yapım Production
Co.: Rhapsody Films. 30 Charlton SJreet,
1 00 1 4 Neıu York, USA; Phone: 1 2 1 2 243 O l
52; Fax: 1 2 1 2 645 9 2 50 Dünya Hakları
Export Agent: \'(/arner Bros. . 4000 \Varner
B/vd. , B11ilding 66, B11rbank CA 9 1 522,
USA; Phone: 1 8 1 8 954 60 00; Fax: 1 8 1 8
954 2 6 3 6 Türkiye Hakları Turkish
Rights: \'(/arner Bros. , Topcu Cad , Uyg111t lj
Merkezi No: 216, Taksim 80090 lstanbt�l,
TURKEY. Phone: 90 2 1 2 237 20 00; Fax:
90 2 1 2 23 7 26 00

2000 1 Belacam Video 1 Renkli Color 1 85'

Clint Eastwood'un oyuncu,
sonraları da yönetmen olarak
sürdürdü�ü sanat serüveni hakkında
çok şey söyleyen içten bir belgesel
olan CLINT EASTWOOD:
GÖLGELERIN IÇINDEN, hem
insan olarak Eastwood'u, hem de
onun sanatını, yaşamındaki belli
başlı dönemleri çalışmalarının
kavramsal gelişimiyle karşılaştırarak
inceliyor. Onu derinlemesine ele
alan bu ilk belgeselde, Eastwood
ekonomik kriz döneminde Kuzey
Kaliforniya'da geçirdi�i çocukluk
döneminden, şan şöhret ve
zenginli�e erişti�i günlere kadar
kendi yaşamını anlatıyor.
Eastwood'un meslektaşlarıyla,
arkadaşlarıyla ve ailesiyle yapılan
söyleşiler, Hollywood'un en özgün
ve gizemli kişilerinden birinin özel
yaşamına ve amaçlarına ışık tutuyor.
Filmde Gene Hackman, Meryl
Streep, Donald Sutherland, Rip
Torn, Eli Wallach, William
Goldman, Walter Mosly Jr. ve
Forest Whitaker gibi tanınmış
kişiler Eastwood'u anlatıyor . . .
•

oyunculuk yaptı�ı ilk yıllardan
günümüzün "Space Cowboys 1
Uzay Kovboyları" filmine kadar
kapsamlı bir biçimde izliyor.
Eastwood'un ilahiaşmış star
konumunu deşen bu belgesel, onu
film yapım sanatını çok iyi bilen,
Amerika'nın en iyi öykü
anlatıcılarından biri olarak
yansıtıyor. "'The Outlaw Josy
Wales 1 Kanun Kaça�ı Josy Wales'
gibi bir başyapıtı çekme tutkusu
nereden düşmüştür Eastwood'un
yüre�ine? Ardından da Charlie
Parker'ın yaşamını anlatan 'Bird'ü
yapmak? Sonunda da tüm birikimini
sergiledi�i 'Unforgiven 1
Affedilmeyen"de bir bakıma
başladı�ı yere dönmek? Ortaya
çıkıyor ki, bunlar kolay yanıtlanacak
türden sorular de�il ve sanatçının
yaratısının gizemlerini kendine
saklaması hoşgörüyle karşılanmalı.
Benim yaptı�ım yalnızca Clint
Eastwood'un çalışmalarını sunmak
oldu; gerisi seyircinin algılamasıyla
çözülecektir." - Bruce Ricker

Eli Wallach, William Goldman,
Walter Mosely Jr. and Foresr
Whiraker . . .
Scripred by eritic Dave Kehr and
d i recred by Bruce Ricker, who made
a couple of nurstanding jazz films,
"The Lasr of rhe Blue Devils" and
"Thelonius Monk - Srraighr N o
Chaser," rhe larter o f which was
execurive produced by Easrwood, rhis
porrrai r of one of Hollywood' s mosr
enduring and ineelligene enrerrainers
offers reveal i ng insighrs i neo whar
wrirer W i l liam Goldman deseri bes as
"one of rhe greac careers. W ith
unlimiced access ro clips from his
filmography, che documentary
comprehensively follows rhe accor
producer-direcror's career from his
early days as a concracc player at
U n iversal right up ro rhe current
"Space Cowboys." Piercing rhe iconic
srardom of Eascwood, it presencs him
as che man who cruly underscands che
crafc of fi lmmaking and in turn is

• A reveal ing insighr abour rhe

Film eleştirmeni Dave Kehr'in
senaryosunu yazdı�ı ve "The Last of
the Blue Devils" ve "Thelonious
M on k - Straight No Chaser" (bu
filmin prodüktörlü�ünü Eastwood
üstlenmiştir) gibi tanınmış caz
filmlerinin de yönetmeni olan Bruce
Ricker'ın çekti�i bu film,
Hollywood'un en kıdemli ve zeki
simalarından birinin, yazar William
Goldman'ın deyişiyle "sinema
alanında en önemli yeteneklerden
biri"nin portresini tüm detaylarıyla
çiziyor. Eastwood'un filmlerinden
sayısız parçalara yer veren belgesel
oyuncu-yapımcı-yönetmen olarak
sürdürdü�ü sanat yaşamını,
Universal Stüdyoları'nda sözleşmeli

rhoughrs are Gene Hackman, Meryl
Srreep, Donald Surherland, R ip Torn,

one of America's greac scoryrellers.

arrisric journey of Clinr Easrwood as

"How did Eascwood acquire rhe

acror and rhen film d i rector, CLINT

arrisric am bi tion ro make a

EASTWOOD: OUT OF THE

mascerpiece ! i ke "The Outlaw Josey

SHADOWS explores rhe man and

Wales"' Then co be inspired ro make

his art by juxraposing each major

che life srory of Charlie Parker i n

srage in his life wirh a corresponding

" B i rd " l And finally c o ascucely bring

srage i n rhe themaric development of

his body of work full circle wirh

his work. In rhis firsr, in-deprh

" Unforgiven"1 Whar emerges is rhar

documenrary porrrair of Easrwood, he

rhere is no simple answer and rhar

rells his own srory, from his

the arrisr has ro be allowed rhe

chi ldhood in Depression-era

mysrery of crearion. All I can do is

Norrhern California ro life in rhe

presenc Clinc Easrwood's work; rhe

srrarosphere of fame and forrune.

audience's undersranding will

Inrerviews wirh Easrwood's

follow. " - Bruce Ricker

colleagues, friends and fami l y offer
furrher insighr and perspecrive on
one of Hollywood's mosr privare and
enigmaric personaliries. Sharing rheir

1 942'de do�du. New York'taki
City College'dan mezun oldu.
1 982'de New York'ta kurulan
ve caz, blues ve öteki kültür
filmlerinin yapım ve da�ıtımında
uzmanlaşan Rhapsody Films'in
kurucusu ve yöneticisidir. Ünlü
piyanist ve besteci Thelonious
Monk'ın yaşamını konu alan
"Thelonious Monk: Straight
No Chaser" adlı belgeselin
yapımcılı�ını; Kansas City cazı
üzerine yapılan kurmaca "The
Last of the Blue Devils"in,
Clint Eastwood'un caz
müzi�ine duydu�u sevgiyi ve
filmlerinde kullandı�ı müzikleri
ele alan "Eastwood: After
Hours at Carnegie Hall"un ve
caz gitaristi Jim Hall'un
yaşamını anlatan "Jim Hall: A
Life in Progress" belgeselinin
hem yapımcılı�ını, hem de
yönetmenli�ini üstlenmiştir.
Born in 1 94 2 . He was graduared
from Ciry College of New York.
He is the founder and presidenr
of Rhapsody Films, a ew York
based company srarred in 1 982
rhar specializes in the
producrion and distribution of
jazz blues and other culcural
fılms. As a producer he realized,
among orhers, "Thelonious
Monk: Srraighr No Chaser", a
documenrary abour the famous
pianisr and composer Thelonious
Monk; as a producer and
direcror: "The Last of rhe Blue
Devils", rhe movie abour Kansas
Ciry jazz; "Easrwood: Afrer
Hours at Carnegie Hall",
capruring Clinr Easrwood's love
of jazz and his use of music in
his fılms; and "Jim Hal l : A Life
in Progress", a documenrary
abour rhe jazz guirarisr Jim
Hall .
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KEN N ETH B RANAGH

GDOM

AŞKI N BOŞA G i D E N E M E G i

1 O Aralık 1 960'ta Kuzey
Irianda'nın Belfast kentinde
dogdu. Dokuz yaşındayken
ailesiyle birlikte lngiltere'ye,
Redding'e taşındı. Londra
Kraliyet Akademisi'nde Tiyatro
Sanatları üzerine egitim gördü.
Çeşitli tiyatrolarda çalıştı ve
televizyon filmlerinde oynadı.
Shakespeare Kraliyet
Tiyatrosu'na katıldı. Kendi
oyunlarını yazdı ve Rönesans
Tiyatro Kumpanyası'nı kurdu.
Sinema dünyasına 1 987'de
Clare Peploe'nun "High Season
1 Yogun Mevsim"deki rolüyle
girdi. 1 989'da ilk uzun metrajlı
filmi "Henry V 1 V. Henry"yi
yönetti. Eleştirmenlerin
begenisini toplayan bu film
çeşitli dallarda Oscar'a aday
gösterildi ve birçok ödül
kazandı. Bu başarının ardından
yeni filmini çekmek üzere
Hollywood'a davet edildi. Daha
sonraki tüm yapıtları hem
izleyiciler hem de eleştirmenler
tarafından ilgi gördü.

LOVE'S LAB O UR 'S LOST
Yönetmen Director: Kenneth Branagh
Senaryo Screenplay: Kermeth Branagh. based
on the play by l'(lil/iam Shakeıpeare Görüntü
Yön. Cinematography: Alex Thomson
Kurgu Edi ring: ei/ & Dan Farre/1 Müzik
Mu ic: Patric Doyle Oyuncular Casr:
Kenneth Branagh. Alicia Silverstone, Aleısandro
iı'Oia, atascha McE/h'One, Adrian Leıter
Yapımcılar Producers: David Barron &
Ktmltlh Branagh Yapım ?roduction Co.:
Lost Films Lıd., Sheppertor� Studios, Studios Road,
Shepperton, Middleıex 1 \V7 OQD. E GLAND;
Phone: 44 1 932 57 21 27; Fax: 44 1 932 57 2 1
6 2 Dünya Hakları Export Agent:
lr�termedia, 9-13 Gmverıor Street, London \'(1/X
9FB, ENGLAND; Phone: 44 207 495 33 22;
Fax: 44 207 495 1 1 21 Türkiye Hakları
Turki h Rights: Medyavizyor� Film Yaplin ve
Pazarlama Lıd. Şti., Bayı/dım Cad. , No: B,
Mafka. lstar�bul. TURKEY. Phone: 90 2 1 2 327
08 50: Fax: 90 212 327 08 5 1
1999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 93 '

Navarra Kralı'nın sarayına
heyecanlı bir telaş hakimdir. Kral,
krallıgını bir tür "Osbridge"e, yani
entelektüel çalışma için kusursuz
bir sıgınaga, ideal bir bilgi
imparatorluguna dönüştürme kararı
almıştır. Bu nedenle de arkadaşları
Berowne, Dumaine ve Longaville'i,
üç yıl boyunca sadece çalışmaları
üzerinde yogunlaşacakları ve her
türlü eglenceden vazgeçecekleri
konusunda halk önünde yemin
etmeleri için ikna eder: haftada bir
gün oruç tutacaklar, geceleri en
fazla üç saat uyuyacaklar ve de en
önemlisi, ne kadar çekici olursa
olsun hiçbir kadının onları ayartıp
bilgi arayışlarından uzaklaştırmasına
izin vermeyeceklerdir. Peki, Fransa
Prensesi gelmek üzere olduguna
göre bu kurallara nasıl uyacaklardır
bakalım/ Berowne daha baştan
kuşkucu davranır, ama ötekiler gibi
o da Kral'ın buyruguna itaat etme
kararı verir. Böylece babası
tarafından iki ülke arasında önerilen
ekonomik işbirligi anlaşmasını kabul
ettirmek üzere resmen
görevlendirilmiş genç Fransız kadın,
iş ilişkilerine mahsus, buz gibi bir
tavırla karşılanır. Prenses'in
maiyetinde üç hoş Fransız kadın
daha vardır: Nedirneleri Katherine,
Resaline ve Maria. Dört genç
şövalye başlangıçta bu güzel
hanımların cazibesine direnmek için
çok mücadele ederler ama çok
geçmeden bütün iyi niyetleri
rüzgarda savrulur gider - ancak
kendileri bunu itiraf etmekten
nefret ederler . . .
•

George Gershwin'in ünlü şarkısı
"l've Got A Crush on You"
1 598'de yayımianmış olan bu
meşhir Shakespeare komedisini,
Hollywood müzikallerinin has

geleneginden gelme, hayat dolu bir
revüye dönüştüren melodilerden
sadece bir tanesi. Öykü, 1 93 9
yılına aktarılmış. Şarkıda dendigi
gibi, "Hadi, Müzikle Dansı
Karşılayalım!"

George Gershwin's song 'Tve Gor A
Crush on You" is jusc one of many
cunes rhac rransform rhis well-known
Shakespeare comedy, published in

I 598, i neo a swinging revue in che
besr rradicion of Hollywood musicals.
The srory i s transferred ro rhe year

• The King of

avarra's courr i s i n

a flurry o f exci remenr. The K i ng has
decided ro rurn his k i ngdam inro a
k i nd of "Osbridge", a perfecr haven
of i nrellecrual srudy, an ideal empire
of knowledge. To rhis end he
persuades his friends Berowne,
Dumaine and Longaville ro rake an
oarh i n public ro concenrrare solely
on che ir srudies for rhree years and
give up all forms of enrerrainmenr;
rhey will fasr for one day a week;
will sleep no more rhan rhree hours
each nighr and - mosr imporranrly 
will nor allow a s i ngle woman, no

1 939. As rhe song says, 'Ler' s Face
rhe Music and Dance! "

Born on l O December 1960 in
Belfasr, Norrhern lreland. Ar rhe
age of n ine, he and his family
moved ro Redding in England.
He srudied ar rhe Royal
Academy Dramaric Arr in
London. He has worked ar
various rhearres, played roles in
relevision films and was a
member of rhe Royal
Shakespeare Company. He wrore
his own plays and founded rhe
Renaissance Thearre Company.
He enrered rhe film world in
1 987 as an acror in " H igh
Season" by Clare Peploe. He
di recred his firsr fearure, "Henry
V", in 1 989. The crirically
acclaimed film won numerous
Oscar nominarions and many
awards. or surprisingly, he was
immediarely invired ro
Hol lywood ro di reec his nexr
film. All his larer work became
popular and crirical hirs.

marrer how charmi ng , ro disrracr
rhem in rheir quesr for knowledge.
How on earrh w i l l rhey cope wirh
such rules now rhar rhe Pri ncess of
France is abour ro arrive! Berowne i s
sceprical from r h e very ourser, bur
decides, I ike rhe orhers, ro obey rhe
K i ng's edicr. And so rhe young
French woman, who has been enr
on an offıcial m i ssion by her farher ro
gain acceprance for a proposed
economic co-operarion agreemenr
berween rhe rwo counrries, receives a
very frosry, businesslike welcome.
Among her rerinue are rhree orher
arrracrive French women in rhe
s hape of her ladies-in-wairing
Karherine, Resaline and Maria.
Ini rially, rhe four young cavaliers

Filmleri

F i l mograp hy
1 988 Henry V V. Henry
1 9 9 1 Dead Agahı Yeniden
1 992 Peter's Friends

Ölü

Peter'in Dostları
Swan Song Kugunun Şarkısı
(shorr kısa film)
1 993 Much Ado Aboul olhhıg

Kuru Gürültü

srruggle hard ro resise rhe charms

1 994 Mary Shelly's Fratıkemteill

of chese lovely ladies b uc, before

1 995 In the Bletık Midwhıter

long, all of c heir good incenrions
are scarrered ro che winds alrhough rhey are loarhe ro admir
ir . . .

Kara Kışın Ortasında
1 996 Ham/et
1 999 Love's Labour's Lost

Aşkın Boşa Giden Emegi
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C LAUDE CHABROL

SlCAK Ç i KOLATA

24 Haziran 1 930'da Paris'te
dogdu. Çocukluk yıllarında
sinemaya ve dedektif
romaniarına ilgi duydu. Yüksek
öğrenimine Paris
Üniversitesi'nde başladı ve
Fransız sinema çevresine
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 gerçekleştirdigi ilk
filmi "Le beau Serge 1 Yakışıklı
Serge", daha sonra "Yeni
Dalga" diye tanımlanacak
filmierin öncüsüdür. Bugüne
kadar, senaryolarının çogunu
kendi yazdı�ı ya da yazımiarına
katkıda bulundugu SO'yi aşkın
uzun metrajlı kurmaca film, bir
belgesel ve 20 TV filmi ya da
mini dizisi yönetmiştir.

MERCI POUR LE CHOCOLAT

NIGHTCAP
Yönetmen Direcror: Claude Cbabrol
Senaryo Screenplay: Clautk Cbabrol &
Caroline Eliatchefl, based on the novel "The
Choco/ate Cobweb" by Charlotte Anmtrong
Görüntü Yön. Cinemarography: Renoto
Berta Kurgu Editing: Monique Fardoulis
Müzik Music: Mathieu Chabrol Oyuncular
Cast: lsabel/e Huppert, }acques Duıronc, Anna
Mo11gla/is, Rodolphe Pauly, Brigitte Catillon,
Michel Robin Yapımcı Producer: Marin
Karmitz Yapım Production Co.: MK2
Productiom, FRANCE; CAB Film Productiom,
wriJanne, S\VITZERLAND Dünya
Hakları Export Agenr: MK2 Productiom,
55, rue Traversiere, 75012 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 44 67 30 18; Fax: 33 1 43 41 32
30 Türkiye Hakları Turkish Rights:
Belge Film, Ayhan !ırk Sok. , Girik Han, 2812,
Beyoğlu, luanbu/, TURKEY; Phone: 90 2 1 2
249 7 8 5 7: Fax: 9 0 2 1 2 25 1 36 3 7
2000 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 100'

Büyük ve başarılı bir lsviçre
çikolatası şirketinin yönetimini miras
yoluyla üstlenen Marie-Ciaire "Mika"
Müller, yirmi yıl önce kısa bir süre
evli kaldı�ı dünyaca ünlü piyanist
Andre Polenski'yle yeniden evlenir.
Andre boşanmalarının ardından
Lisbeth adlı bir kadınla evlenmiş ve
bu evlilikten Guillaume adlı bir
o�ulları olmuştur. Andre, onuncu
evlilik yıldönümlerinde Lisbeth'in bir
trafik kazasında yaşamını
yitirmesinden sonra o�lunu tek
başına büyütmek durumunda
kalmıştır. Andre'nin sık sık anlattı�ı
hikayelerden biri, Guillaume'un,
do�umundan hemen sonra
hastanede başka bir bebekle yer
de�iştirmesine ramak kalmış
olmasıdır. Bir gün Jeanne Polet adlı
genç bir kadın Andre'yi ziyaret eder;
o gün hastanede yanlışlıkla
Guillaume'un yerine Polenskilerin
evine gidecek olan di�er bebe�in
kendisi oldu�unu öne sürer.
Uluslararası bir piyano yarışmasına
hazırlanmakta olan 1 8 yaşındaki
Jean ne ve And re çok geçmeden pek
çok ortak özellikleri oldu�unu
keşfederler. Jean ne ayrıca ölen
Lisbeth'e şaşırtıcı ölçüde benzedi�ini
fark eder. Köklerini araştırmak ve
akıl danışaca�ı birini bulmak isteyen
Jeanne, kendini zorla başka bir ailenin
yaşamına dahil eder. Hastanedeki
de�işim ya sahiden gerçekleştiyse?
Andre'nin yeteneklerinin bir
bölümünün ona geçmiş olması
mümkün mü? Lisbeth'in trajik ölümü
yalnızca bir kaza mıydı? Jeanne bazı
gerçeklerin varlı�ından kuşkulanmaya
başlamışken Mika ona yatmadan
önce içmesi için bir termos dolusu
özel hazırlanmış sıcak kakao getirir
ancak bunu kazayla genç kızın üstüne
•

döker. Jeanne'ın erkek arkadaşı Axel,
şaka yollu kakaonun zehirli
olabilece�ini öne sürer. Sonra
merakını gidermek için sıvıyı test eder
ve kakaoya gerçekten de tecavüz
vakalarında kullanılmasıyla ünlü bir
müsekkin katılmış oldu�unu görür . . .

One day Andre receives a visit from a
young woman named Jean ne Poler,
who claims co have been the other child
who nearly went home wirh the
Polonskis. 1 8-year-old Jean ne, who is
preparing for an international piano
comperirion, and And re soon find rhey
have a remarkable amoum in common,

Amerikalı polisiye romanları yazarı
Charlotte Armstrong'un bir
romanına dayanan, ince bir işçili�in
ürünü bu polisiye gerilim filmi,
Chabrol'ün 1 960'1arda çekti�i en
bilinen filmlerinin biçemini ve
temalarını akla getiriyor. "lnatçılık
filmin ana temalarından biri ve böyle
davrananları (ya da bu davranışın
kurbanlarını) bir tür tekbencili�e
itiyor; bunu filmde tüm de�işik
halleriyle göstermek istedim. Bu
düşünceyi, toplumumuzun giderek un
ufak olmakta olan daha katı kesinlikleri
içinde sergilemek istedim: bunlar da
tabii çocuklar ve dolayısıyla ailedir.
Düşüncem, insanların, öykü ilerledikçe
tüm bu güveneelerin ciddi biçimde
adım adım çözüldü�ünü anlamalarını,
ya da en azından algılamalarını
sa�lamaktı." - Claude Chabrol

and Jeanne discovers she bears a seriking
resemblance co the !are Lisberh.
Searching co uncover her roors and co
find a mentor, Jeanne forces herself i neo
the life of anorher fam ily. Whar if rhe

Born on 24 June 1 930 in Paris.
As a child he felr anracred
rowards cinema and dereeri ve
srories. Larer on he wenr ro
srudy ar rhe University of Paris
and began his conracrs with rhe
French cinema environment
meeting wirh Godard, Truffaur,
Bazin and Rohmer. Afrer
obraining his university degree,
he worked for "Fox" (press
office) and wro re i n Cahiers du
Cinbna. H i s firsr film, "Le beau
Serge", produced in 1 95 7 , is the
fırsr among rhe films later
defined as "Nouvelle Vague".
Si nce rhen he has direcred over
50 fearure films, one
documenrary and 20 TV films or
mini-series rhar he has wrirren
or collaborated on most of rhe
scriprs.

switch wouJd reaJJy have taken place?
Would Jean ne have inherired some of
Andre's ralenr' Lisberh's rragic dearh,
was ir really jusr an accident? Jeanne is
beginning co wonder if rhere's
somerhing no one has ever cold her when
Mika gives her a rhermos of special hor
chocolare as a nighrcap, which she then
spills all over rhe gir!. Jeanne's
boyfriend Axel faceriously suggesrs rhar
rhe cocoa mighr be poisoned, and our of
curiosiry he resrs ir co find ir has indeed

Ö nemli Fi l m l eri

been laced wirh a sedari ve nocorious for

Selecred Filmography

irs use in cases of dare rape . . .

1 958 Le beatt Serge Yakışıklı
1 9 59 Les com im Kuzenler

This well-crafred rhriller, based on a
novel by American erime novelisr

• Marie-Claire "Mika" Muller, who

Charlotte Armsrrong, recalls rhe sryle

has inherited control of a large and

and rhemes of Chabrol's best-known

successful Swiss chocolare company, re

work of rhe l 960s. " Perversiry is one

marries world-famous concert pianisr

of rhe main rhemes of the film pushing

Andre Polonski, wirh whom she was

rhose who make use of it (or rhose who

briefly wed 20 years ago. Mrer rheir

are i ts vicri ms) to a cerrain ki nd of

divorce, Andre married a woman

solipsism that I wanred co show in all

Serge

1 96 7 Les biches Ceylanlar
1 968 La [emme infide/e

Aldaran Kadın
1 969 Le boucher Kasap
1 978 Violette Noziere
1 980 Le chevol d'oı·guei/

Kibirli At

1 983 Le sang des au/res

·

Başkalarının Kanı

1 984 Poulet au vina.igre

Sirkeli Piliç
1 986 Masques Maskeler
1 988 Une af[tıire defemmes

named Lisbeth; they had a son,

i ts versions. I rried co show this idea

Guillaume, whom Andre was !efe ro

through rhe gradual crumbling of our

1 99 1 Madame Bova>J'
1 99 2 Betty
1 99 5 La ceremonie

Bir Kadın Meselesi

raise alone after Lisberh's dearh in an

sociery's more solid cerrainries: children,

au co accidenc on her renth wedding

and rherefore the family. The idea is co

anniversary. One of Andre's favorire

rry co make people undersrand, or at

scories is abour how Guillaume was

leasr perceive, that lirtle by lirtle all of

2000 Merci pour le chocolat

al mosr exclıanged for anorher baby at

these securiries l i rerally dissolves as rhe

Sıcak Çikolata

rhe hospiral shortly afrer he was born.

scory progresses." - Claude Chabrol

Seremoni

1 997 Rieıı ne va plus

Hırsız ve Çıragı
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G RAC E'i KU RTARMAK

The Playwrights Theatre
Company'nin kurucularından
biri ve yöneticisi olan sanatçı,
meslek hayatına tiyatroda
başladı, Bristol'daki eski Vic
tiyatrosunda bir sezon boyunca
oyunlar sahneledi. TV için
yaptığı işler arasında Julia
Roberts, Robin Williams ve
Richard Dreyfuss gibi yıldızların
yabanıl hayat deneyimlerini
izleyen bir belgesel dizi olan
"In the Wild 1 Yabanda" ile
ödüllü draması "Cold Feet 1
Soğuk Ayaklar" da vardır.
G RACE'I KURTARMAK
(2000), yönettiği ilk uzun
metrajlı kıurmaca fılmdir.

SAVING GRACE
Yönetmen Direcror: Nigel Co/e Senaryo
Screen play: Craig Ferguson & Mark Crowdy,
based on the novel by iliark Crowdy Görüntü
Yön. Cinemarography:john de Bonnan
Kurgu Editing: Alan Sırarhan Müzik
Music: Mark Russell Oyuncular Cast:
Bretula Blethyn. Craig Fergmon. Martin
Clunes, Tchlky Kai)O, jamie Forenıan. Bill
Bailey, Valerie Edmond Yapımc ı Producer:
Mark Crowdy Yapı m ve Dünya Hakları
Production Co. & Export Agent: Portman
Entertainment, 7 67 \Vardour Strtet. London
\V/ V 3TA, ENGLA D; Phone: 44 207 468
34 56; Fax: 44 207 468 34 99; e-mail:
sales@port-ent.co. uk Türkiye Hakları
Turkish Righ t : Umut Sanat Filmrilik,
Akas;alı Sok., No: /8, 4. Levent, luanbul,
TURKEY, Phone: 90 2 1 2 325 88 88; Fax:
90 212 278 32 82
2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 93'

• Kısa süre önce dul kalmış olan
Grace Trevethan'a, Cornwall
bölgesi sahilinde çok güzel bir
malikane miras kalmıştır. Ne yazık ki
kocasının intiharının ardından, onun
China adında bir metresi olduğunu,
bütün varlıklarının ipotek altında
bulunduğunu ve bankaların ipotekli
mallara el koymaya hazırlandığını
öğrenir. Giderek yaklaşan felaketle
karşı karşıya kalan ve bitki yetiştirme
dışında pek az iş bilen Grace, evini
kurtarma mücadelesi vermeye
başlar. Zor dönemler zor önlemler
gerektirir, bu yüzden G race de artık
işsiz olan, gizli bir yerde marihuana
yetiştirmeye çalışan esrar içici
kahyası Matthew'a gider. Adam
bitkilerini onun orkide serasında
yetiştirmeyi ve satıp ikisinin de
ihtiyacı olan parayı kazanmayı
önerir. Ancak evlenmeyi düşündüğü
sevgilisinin hamile olduğunu ve
marihuna yetiştirmeleri yüzünden
basılmaktan korktuğunu
bilmemektedir. Yerel polis memuru
da dahil bütün köy aslında dönen
dolabın farkındadır ve hepsi de bu
girişimin başarılı olmasını umar.
Bitkiler geliştiğinde Grace hasadı
Londra'ya götürür ve insafsız ama
çekici bir uyuşturucu tüccarına
satmaya çalışır. Buradan itibaren
işler zıvanadan çıkar . . .

Nigel Cole'un genç bir dulun ayakta
kalma azmini anlatan, yumuşak bir
mizah anlayışına ve görkemli
manzara görüntülerine sahip bu
komik çalışması, geçen yılki
Sundance Film Festivali'nin en büyük
sürprizlerinden biriydi ve gıpta
edilen Izleyici Ödülü'nü almıştı.
"Four Weddings and a Funeral 1
Dört Düğün ve Bir Cenaze"den bu
yana birçok festival kapılarını, artık
tamamen Ingiliz sinemasına has

sayılabilecek bir janra memnuniyetle
açmış bulunuyor: sevecen ve komik
grup oyunculuğu filmleri. Dokunaklı,
eğlenceli, katıksız bir gerçeklerden
kaçış dozuna sahip GRACE'I
KURTARMAK bu çizgideki son film
ve Festival gösteriminden uzun süre
sonra bile çoğu izleyicinin bu filmi
beğenerek hatırlayacağına şüphe
yok. Elbette Grace'in (her zaman
muhteşem Brenda Blethyn) sıradışı
davranışiarına dayanan mizah, zaman
içinde tanıştığımız hoş karakterlerle
de destekleniyor. Filmin teknik
kalitesi mükemmel; ancak, köklü
Ingiliz geleneğine uygun bir şekilde,
başarının en büyük payı yine
oyunculara ait. Brenda Blethyn'in
günümüzün en iyi aktrislerinden
sayılmasının sebeplerinden biri de
farkettirmeden diğer oyuncuları
(Craig Ferguson, Martin Clunes ve
Tcheky Karyo'nun da bulunduğu
son derece yetkin bir kadro) kendi
seviyesine ulaşmaya
cesaretlendi rmesi.

rhey borh need. He is wanring ro ger
married, bur needs capital. Whar he
doesn'r know is rhar his gir! friend is
pregnanr and rhus fears rhar rhey will
be busred for growing marijuana.
While supposedly working, the whole
village i ncluding

che local consrable

is well aware of rhe endeavor and is
hoping for rheir success. When rhe
planrs come in, Grace rakes rhe crop
ro London and rries ro seli i r ro a
rurhless, bur charming drug dealer.
Everydıing busrs loose from rhere . . .
Gende in i ts hunıor, specracular for irs
visras, N igel Cole's deft comedic
explorarion of a young widow's
dererminarion ro survive, turned om ro
be one of che biggesr surprise hi rs ar
lasr year's Sundance Film Festival,
where ir cook home che covered
Audience Award. Since the advem of
"Four Weddings and a Funeral", many
fesrivals have gladly opened rheir
venues ro whar can now be considered a
disrincr British genre: rhe big-hearred,
comedic ensemble fılm. Poignanr,

• Recenrly widowed Grace
Treverhan has been left a lovely

funny and a h it of roral escapism,
AVING GRACE is rhe newesr

manor house on che Cornish coasc.

insrallmenr in rhis series and will

U n fonunatel y, she d iscovers after her

cercainly be enjoyed by many long afrer

husband's suicide rhar he had a

i ts Festival screenings. The hunıor of

misrress called China, has morrgaged

course relies on the uncharacrerisric

everyrhing dıey own and the banks

behavior of i ts cemral characrer, Grace

are ready ro foreclose. Faced wirh

(rhe always magnifıcenr Brenda

impending doom and l i rde working

Blerhyn), and irs srrengrhs are rhe

knowledge excepr her abiliry ro grow

delighrful clıaracrers we meer along rhe

planrs, s he srruggles ro save her

way. The rechnical qualiry of rhe fılm

home. Desperare t imes cal! for

is excellenr; however, in che rime

desperare measures, and Grace rurns

lıonored British rradirion, rhe acrors

ro her now-unemployed careraker,

sreal rhe show. One of rhe reasons

Marrhew, a casual por smoker who is

Brenda Blerhyn is considered one of rhe

srrugg l ing ro make a few

fınesr acrresses of rhe day is because she

a i j uana

m r

planrs grow in a hidden locarion. The

subdy encourages her fellow acrors - an

man suggesrs rhar she use her orchid

exceprionally adepr casr including

horhouse ro help grow rhe planrs and

Craig Ferguson, Martin Clunes and

seli rhem ro make sonıe real nıoney

Tcheky Karyo, to rise to her level.

Co-founder and di rector of The
Playwrighrs Theane Company,
he began his career in rhearre,
presenring a season of plays ac
che Briscol old Vic. His TV
credics include "In che Wild", a
series of docunıemaries
fallawing che wildl ife
experiences of such srars as Julia
Roberrs, Robin Will iams and
R ichard Dreyfuss; and che award
winning drama "Cold Feec".
SAVING GRACE (2000) marks
his fearure film debll[.
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SAC HS'I N HASTALI G I

1 93 1 'de Fransa'da, Boulogne
sur-Seine'de dogdu.
Sorbonne'daki edebiyat
egitimini yarım bırakarak Henri
Decoin'in asistanı oldu.
1 958'den bu yana, çogunun
ortak yapımcısı oldugu 28
filmin yönetmenligini yaptı. 60'1ı
yıllarda göz deldurucu
dramatik ve psikolojik
komedilerle üne kavuştu.
Filmlerinde yarattıgı karmaşık
kadın karakterleriyle ranınan
yönetmen birçok ödülün de
sahibidir.

LA MALADIE D E SACHS

SACHS' DISEASE
Yönetmen Director: Michel Deville
Senaryo Screenplay: Rosalinda Deville &

Michel Devi/le, based on the novel "La Maladie ek
Sachs" Görüntü Yön. Cinematography:
Andri Diot Kurgu Edi ring: Andrea
Sedtaekova Müzik Music:jean-Flry Rebel
Oyuncular Casr: Albert Dupontel, Vallrie
Drivi/ie, Dominique Reymond, Martine Sarcey,
François Clavier Yapımcı Producer:
Rosalinda Deville Yapı m Producrion Co.:
Eli/ilm, 5 villajeamıe, 109 Avenue, Victor
Hugo, Boulogne 92 1 00, FRANCE; Phone:
33 1 46 05 06 64; Fax: 33 I 46 04 90 74
Dünya Hakları Export Agenr: Fihm
Di1trib11tion, 7 rue Danou, 7 5002 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 42 92 00 12; Fax:
33 1 42 92 00 2 1

Born i n 1 9 3 1 in Boulogne-sur

Seine, France. He inrerrupted his
l i rerarure srudies ac Sorbonne
and became Henri Decoin's
assisranr. Since 1958, he has
direcred 28 fılms and ofcen co
produced rhem. He has been
famous for his brill ianr deamaric
and psychological comedies
during rhe sixcies. Recipient of
several awards, he is well known
for several complex female
characrers he has creared in his
fılms.

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 107'

Bruno Sachs Fransa'daki küçük bir
kasabanın kendini işine adamış
doktorudur. Bu toplumdaki tek tıp
adamı olan Sachs hastaları tarafından
sevilir. Ama asalet ve şefkat
maskesinin altında, içten içe, işinden
memnun degildir. Yakın bir
kasabadaki hastanede kürtaj yaparak
gelirine katkıda bulunan Sachs'ın
oradaki hastalarından biri de Pauline
adında genç bir kadındır. Pauline,
Bruno'ya tutulmuş gibidir, o da genç
kadını çekici bulur; Pauline, Bruno'ya
kur yapma süreciyle ilgilenmedigini,
ama hiç şüphesiz gelecekte bir gün
duygularını eyleme geçirmek
istedigini söyler. Birkaç gün sonra
Pauline bir kitapçı dükkanında
Bruno'ya rastlar ve çok geçmeden
aralarında bir ilişki başlar. Bu arada
Dr. Sachs, hayatını kurtarabilecek bir
ameliyatı olmaya yanaşmayan bir kalp
hastasından, eşinin "günde üç kere"lik
cinsel ilişki arzusunun baskısı altında
yıpranan bir adama, kasabalıların
rahatsızlıklarıyla ilgilenmek
zorundadır . . .
•

Insanlar yalnızlıgı nasıl alteder? Bir
doktoru n bu konuda epey yardımı
dokunabilir, özellikle de küçük bir
Fransız kasabasında yaşıyorsanız.
Doktor iflah olmaz bir idealist
oldugunda, her şey daha da kolaydır.
Teşhisleri altın degerindedir, işler de
yavaş yavaş degişmeye başlayabilir.
Kaybedense muhtemelen kendi kalbi
için huzur bulamayan o dektorun
kendisidir. 1 988'deki incelikli "La
lectrice 1 Okuyan Kız"ından beri
neredeyse hiç sesi sedası çıkmayan
yönetmen Michel Deville, gözden
uzak köyünün ahlaki ve tıbbi
taleplerine yetişerneyen bir doktor
hakkındaki tanınmış bir Fransız

romanını beyazperdeye uyarlamış.
Eleştirmenlerden övgü almış olan
yönetmen sıradışı görsel duyarlılıgını
işe koşarak filmini, duyguların nüanslı
anlatımında güçlü oldugu kadar,
görünüşünde de çarpıcı hale
getiriyor. SACHS'IN HASTALIGI
Robert Bresson'un "Bir Köy
Papazının Güncesi''nin ( 1 950)
temalarını, ruh halini ve öyküsünü
aşırıyor, hatta onun biçim ve öykü
anlatımındaki müthiş uyumunu bile
hedefliyor. Tıpkı Bresson'un filmi gibi
bu film de, degerleri, tıbbi becerileri
ve hastaları için hissettigi derin
insancıl anlayışı, onların acılarını
tedavi etmeye yetmeyen bir kırsal
kesim karakterinin kendini
cezalandırmaktan geçen arınmasını
konu alıyor. Ve Bresson'da oldugu
gibi, bu arada dektorun kendi fiziksel
durumunun kötüye gidişi,
önemsizligine dair bir metafora
dönüşüyor.

relarionship would seem ro be in
progress. Meanwhile, Dr. Sachs sri ll has
ro rend ro rhe various maladies of rhe
locals, ranging from a hearr parienr
who refuses ro have surgery rhar could
save his life ro a man whose body is
wearing our under rhe srrain of his
wife's rhree-ri mes-a-day apperire for
sex . . .
How do people win loneliness1 A
docror can be a good help, especially if
you li ve in a French smail rown. And
when rhe docror is an incurable
ideal isr, everyrhing is easier. His
diagnoses are worrh rheir weighr in

Önemli Filmleri
Selected Filmography
1 960 Ce soh· ou jamıt.is

Bu Akşam ya da Asla
1 967 Benjamin 011 /es mimoires

Benjamin veya
Bir Bakir Gencin Anıları

d'ım p11cea11

gold and rhings can begin ro change
slowly. The loser is probably rhe same
docror who cannar fınd peace for his
hearr. Di recror Michel Devi ile,
virrually unheard from si nce rhe release
of his subrle "La lecrrice" in 1 988, has
adapred a well-known French novel
abour a docror overwhelmed by rhe

1 973 Le mou.tou enrııge

Kızgın Koyun
1 978 Le dossier 5 1
5 1 Numaralı Dosya
1 979 Le voyage en douce

Tatlı Yolculuk
1 980 Ea11x profondes Derin Sular
1 982 La petile bande Küçük Çete
1 985 Piril e1ı la demeure

moral and medical demands of his

• Bruno Sachs is a dedicared

isolared village. The criricaily

physician in a small rown in France.

acclaimed fılmmaker brings his

The only medical man in rhe

exrraordinary visual sensibiliry ro bear,

communiry, Sachs is well-liked by his

making rhis a film as seriking ro look

parienrs and mainrains a facade of

ar as it is powerful in irs nuanced

digniry and compassion, bur deep

depicrion of emorion. LA MALADIE

inside, he' s nor happy wirh his work.

DE SACHS poaches on rhe rhemes,

He supplemenrs his i neome by

mood, and srory of Roberr Bresson's

performing aborrions ar a hospiral in a

"Diary of a Counrry Priest" ( l 950) and

nearby rown, and one of his parienrs

even auemprs Bresson's brillianr

rhere is a young woman named

conjuncrion of form and sroryteiling.

Paul ine. Pauline seems raken wirh

Like the Bresson fılm, ir concerns the

B runo, and he fınds her charming and

self-punishing spirirual purifıcation of

arrracrive; Pauline very direcrly rells

a rural fıgure whose values, medical

B runo rhar she isn'r inceresred i n a

ski lls, and deeply humanisric emparhy

cradirionaJ courrship, bur she would

for his patienrs are insuffıcienr co rrear

cerrainly like ro consummare rheir

their pain. And as ir is in Bressoıı, rhe

feelings ar some poinr in rhe furure.

docror's own physical dereriorarion

A few days larer, Pauline bumps inro

becomes a meraphor for his

Bruno ar a booksrore, and before long a

insignifıcance.

Yuvasında Öldü
Sokak Serserisi
La lectrice Okuyan Kız

1 986 Le paltoq11et
1 988

1 990 Nuit d'{tl en ·ville

Şehirde Yaz Gecesi
1 99 1 Co11tre /'oubli

Unutmamak Için
1 992 Toutes peüıes confontiues

Tüm Karmaşık Acılar
1 994 Aux petits bonheurs

Küçük Mutluluklara
1 99 7 La divine pou·rsuite

Ulvi Amaç
1 999 La maladie de Sachs

Sachs'ın Hasralıgı
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EVRE N i N M E LE KLERi

12 Mayıs 1 954'te Reykjavik,
Izianda'da doğdu. Izianda sinema
kültürünün yaratılmasında önemli
bir rol oynadı. 1 974'te ülkenin
ilk sinema kulübünü kurdu, ve
Izianda'nın ilk sinema dergisini
çıkardı. 1 978'de ise Reykjavik
Film Festivali'ni başlattı (hala bu
festivali n yöneticisidir). 1 98 1 'de
belgesel film yönetmeni olarak
yeni bir mesleğe atıldı. Birkaç
televizyon filmi ve çocuk
programı yönettikten sonra,
1 987'de ilk uzun metrajlı filmi
"Skytturna 1 Beyaz Balinalar"ı
gerçekleştirdi. Ikinci kurmaca
filmi, 1 99 1 'de Izianda'da yapılan
tek film olan "Börn Narturunnar
1 Doğanın Çocukları", En Iyi
Yabancı Film Oscar'ına aday
gösterildi. O günden beri
dünyaya açtığı Izianda
sinemasına yapımcı olarak da
katkıda bulunmaktadır.

ENGLAR ALHEIMSINS

ANGELS OF THE UNIVERSE
Yönetmen Direcror: Fridrik ThOr Fridrikmn
Senaryo Screenplay: Einar Mdr Gudmmıdıson
Görüntü Yön. Cinemarography: Harold
Paulguard Kurgu Edi ring: Sigwldi Kdrason &
Skıde Eriksen Müzik Music: Hi/mar Örn
Hilmarsson Oyuncular Casr: Ingvar E.
Sigurdıson, Baltasar Kormdkur, Björnjörunder
Fridbjörusıon, Hilmir Sııaer Gudnason

Yapımcı

Producer: Fridrik ThOr Fridriksson Yapım
Producrion Co.: leelandie Film Cooperation,
Ttlngata 14, 101 Reykjavik, ICELAN D; Phone:
354 562 35 80; Fax: 354 562 71 7 1 : e-mail:
erna@iff.is; Filmhmet Oılo, NOR \flA Y; Peter
Rommel Film Producti011s, GERMA Y; SVT,

S\f!EDE ; Zentropa Productiom, DENMARK
Dünya Hakları Exporr Agenr: Trust Film

Sa/es, Avedllt'e Tveervej 10, 2650 Hvidovre,
DENMARK; Phone: 45 36 868 788; Fax: 45
36 774 448 Kaynak Prim Source: Tungata
14, /Ol Reykjavik, ICELAND; Phone: 354
5 62 35 80; Fax: 354 5 62 71 71
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Paul'ü ilk gördüğümüzde,
Rejkjavik'te annesi ve babasıyla
birlikte normal bir yaşam sürer
gibidir. Sanata ve müziğe ilgi duyar
ve rüyalarının kızıyla bir ilişkiye yeni
başlamıştır. Ancak dış görünüş çoğu
kez aldatıcıdır: Paul'ün gittikçe
tutarsızlaşan davranışları bize
yolunda gitmeyen bir şeylerin olup
olmadığını düşündürür. Anne ile
babası onu yakındaki psikiyatri
hastanesine götürmekten başka bir
çözüm bulamazlar. Paul burada bazı
hastalarla arkadaşlık kurar.
Beatles'ın tüm şarkılarını yazdığına
inanan ve bunları telepati yoluyla
ünlü dörtlüye yolladığına inanan Oli
Beatle'la tanışır. Sonra Viktor
vardır: iyi bir aileden, iyi eğitimli,
gerçek bir centilmen - arada bir
kendini Hitler sansa da ne fark
eder? Bir de tabii ki Paul'ün oda
arkadaşı Peter vardır. Yıllarca
uyuşturucu kullandıktan sonra,
günlerini çevresindekileri Çin'e
gittiğine ve Friedrich Schiller'in
eserleri konusunda uzman olduğuna
inandırmaya çalışarak
geçirmektedir. Arada sırada
hastaneden çıkmasına izin verilen
Paul, kahramanı Frank Sinatra'nın
öğütlediği gibi "kendi tarzında"
yaşamaya karar verir . . .
•

Einar Mar Gudmundson'un aynı adlı
romanından uyarlanan EVRENIN
MELEKLERI, yetenekli ama şizofren
Paul'ün yaşamını ve
çevresindekilerin ona karşı
tepkilerini ele alıyor. Izianda
sinemasının kurucularından biri olan
Fridrik Thôr Fridriksson'u, tümü
daha önce Festival'de gösterilmiş
olan "Börn Natturunnar 1 Doğanın
Çocukları", "Biôdagar 1 Sinema

Günleri" ve "Köldum Klada 1 Soğuk
Ateş" filmlerinden tanıyoruz.
Aslında bir trajedi olan bu yeni
filmi, gerçek bir yaşam öyküsünü
anlatıyor. Yetenekli lskandinavyalı
yönetmen, kahramanını hami sıfatı
takınan veya ahlaki ders veren bir
bakışla aniatmayı reddederek, en
zorlu anları bile kara mizahla
süslüyor. Herhangi bir_ yargıya
varmaktan, iyi ile kötü arasında
kolay ayrımlar yapmaktan kaçınıyor.
Önceden herhangi bir uyarı
yapılmadan aklın sınırları aşılıyor ve
düşsel bir yaşamın içinde ilerlemeye
başlıyoruz; eğer Paul'ün polisten
kaçması gerekiyorsa, neden bunu
suyun üstünde yürüyerek
gerçekleştirmesin ki?

FRIDRIK THOR
FRIDRIKSSON

knowledge of the work of Friedrich
Sch iller. Paul, who is sametimes
allawed ro leave and emer the
compound, decides ro rake the advice
of his he ro, Frank Si natra, and do it
"his way" . . .
ANGELS OF THE UNIVE RSE,
based on the novel of the same name
by Ei nar Mar Gudmundsson,
portrays rhe life of rhe gifred rhough
schizophrenic Paul, and the reaerions
of those around him ro his ailment.
W e remember Fridrik Th6r
Fridriksson, one of rhe founding

Born on 1 2 May 1 954 in
Reykjavik, Iceland. He has played
an im portant part in the crearion of
a nari ve Icelandie cinema culrure.
In 1 974 he founded the counrry's
fırsr cineclub, as well as the fırsr
Icelandie cinema journal. He
wenr on ro found rhe Reykjavik
Fi l m Festival in 1 978 (and is stili
its chairman). In 1981 he srarred a
new career as a documentary fılm
director. After directing several
TV-fılms and children's programs,
in 1 987 he made his fırsr fıcrion
fearure, " Skyr r ur na 1 White
Whales". His second fearure, "Börn
atrurunnar 1 Children of Nature",
was the only fılm prod uced i n
Iceland in 1 99 1 , and earned an
Oscar nomi narion for Besr Foreign
Language Film. He is also serving
Icelandie cinema as a producer.

farhers of Icelandie einema, for his
"Börn Narturunnar 1 Chi ldren of
Narure", "Bi6dagar 1 Movie Days"
and " köldum klada 1 Cold Fever" (all
presemed ar rhe Fes ri val). H is new

• When we fırst meet Paul, he

fil m , essemially a rragedy, is based

seems ro be living a normal l ife with

upon a real srory. The gifred

his parents i n Reykjavik. He is

Scandinavian fılmmaker refuses ro

i nceresred i n art and music, and has

rake a parronizing, moralizİng view

jusr begun a relarionship wirh his

of the hero, and peppers even the

dream girl. But things are not always

most diffıcult momems with black

whar they seem - w ith Paul' s

humor. He makes no value

increasingly erratic behavior, we

judgements, nor does he draw

beg i n ro wonder i f somerhing is

simplisrie distinerions berween good

terribly wrong. His parems have no

and evil. Wirh no advance warning,

choice bur ro commit him ro the

the boundaries of reason are crossed

local psychiatric hospi ral, where Paul

and we advance imo imagi ned

rhen sers abour befriending some of

exisrenee; and if Paul must escape the

his fellow parients. He meers Oli

police, why should n't he be able ro

Beatle, who believes he wrote all the
Beatles · songs and sene c he m ro rhe

do so walking on the water)

Filmleri
FiLnography
1 9 75

omina wnt odiosa
(shorr kısa film)
1 980 Bremwnjalssa.ga Yanık Njal
Descanı (shorr kısa film)
ı 98 1 Eldıidurinn Nalbant
(documenrary belgesel)
ı 982 Rock i Reykjavik

Reykjavik'te Rock
(documenrary belgesel)

ı 984 Kıtrekar Nordursim

Izianda Kovboyları

Fab Four relepathically. Then there's
Vikror: a literate, artietılate
gendernan from the best of fam ilies 
so w hat if he rhinks he' s H i tler once
in a w hile? And of course, rhere is
Paul' s roommate, Peter, who, after
years of drug abuse, now spends his
days rrying ro co nvi nce orhers of his
imagined trips ro Ch i na and "expert"

(documenrary belgesel)

1 985 Kringurina
ı 987 Skytturna.
1 99 1 Börn.
1 99 4
1 99 S
ı 996

Daire
Beyaz Balinalar

atturutnıa.r

Doganın Çocukları
BiOdagar Sinema Günleri
Köldrmı k/ada Soguk Ateş
Djöflaeyjmı Şeycan Adası

1 999 Englar alheimsins

Evrenin Melekleri
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MARLEEN GORRIS

ŞAH MAT

Hollanda'da dogdu. Hollanda
üniversitelerinde Ingilizce ve

-

Drama Sanatları öğrenimi

THE LUZHIN DEFENCE

gördükten sonra, Ingiltere'deki
Birmingham Üniversitesi'nden

Yönetmen Direcror: Marleetı Gorris
Senaryo Screenplay: Peter Berry, based on the
novel by Vladimir Nabokov Görüntü Yön.
Cinemarography: Benıard Lutic Kurgu
Editing: Michael Reichwein Müzik Music:
Alexandre De.rplat Oyuncular Casr: john

master derecesi aldı.

Filmlerinin temaları, bütün
güçlü ve zayıf yanlarıyla

modern kadının ortaya çıkışıyla

Turturro, Emily Watson, Geraldinejames, Stuart
\Vi/son, Christopher Thompson, Fabio Sartor,
Peıer Blythe Yapımcılar Producers: Caroline
\Vood, Stephen EvariS, Louis Becker & Philippe
Guez Yapı m Producrio n Co.: Renaissance
Fibm, 34-35 Berwick Street, London WJ V 3RF.
ENGLAND; Phone: 44 207 287 51 90; Fax:
44 207 287 5 1 9 1 Dünya Hakları Exporc
Agent: Entertainment Film Distribmors, 27
Soho Square, London \'(IJ V 6HU, ENGLAND:
Phone: 44 207 439 /6 06; Fax: 44 207 734
24 83 Türkiye Hakları Turkish Righcs:
Umut Sanat Filmcilik, Akasyalı Sok., No: 1 8, 4.
Levent, lstarıbul, TURKEY. Phone: 90 2 1 2 325
88 88; Fax: 90 2 1 2 278 32 82

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 108'

ltalya, 1 920'1erin sonu. Büyük Rus
usta Alexander Luzhin, bir satranç
turnuvasına hazırlanmak ve hayatının
maçını yapmak için şatafatlı bir
ltalyan oteline gelir. Luzhin, satranç
kombinezonlarının soyut dünyasına
sapiantısı gerçek dünyada işlevsel bir
birey olarak yaşamasına malolmuş,
darmadağınık bir budala dahidir.
Luzhin'in St. Petersburg'daki
çocukluğuna geri dönüşlerle, küçük
satranç dehasının anne ve babasını
yitirmesine ve etrafındaki devrime
karşı kayıtsızlığını izleriz. Hışırdayan
şık kıyafetler ve resmi yemeklerle
dolu zarif ortamda, Luzhin'in
davranışları daha da uygunsuz
görünür. Onu sadece kendi kafasının
içindeki melodiler eşliğinde dans
ederken, otelin bakımlı bahçe
yollarında, yırtık ceplerindekiler yere
saçılarak dolaşırken görenler
hayretlerini gizleyemezler. Onlar gibi
otelde misafir olan sosyete güzeli
Natalia, sofistike annesini dehşete
düşürerek Luzhin'e aşık olur ve onu
büyük maça, dans dersleri ve tutkulu
sevişmeler sayesinde güvenini
artırarak hazırlamaya karar verir.
Luzhin giderek yaklaşan turnuvada
rakibinin açılış hamlesine karşı
aşılamaz bir savunma geliştiri rken,
Natalia'ya karşı duygusal savunmasını
indirmek gibi bir güçlükle karşı
karşıyadır. Ancak en küçük bir
gerçeklik parçacığı dahi Luzhin'in
puslu hayal dünyasına çarptığında,
yaşamı dönüşü olmayan bir şekilde
değişir . . .
•

Büyük övgü almış Rus yazar Vladimir
Nabokov'un aşk ve sapiantının
etkilerini inceleyen Luzhin Savunması
adlı romanından uyarlanan ŞAH MAT,
görkemli iç mekan tasarımlarıyla,
gösterişli kostümleri ve setleriyle,
büyüleyici dış mekan görüntüleriyle

ve günümüzün en iyi sahne ve film
oyuncularından ikisinin başını çektiği
oyuncu kadrosuyla, büyük ölçekli bir
film. Başroldeki iki oyuncunun
performansı enerjik ve incelikli,
senaryo ise modern edebiyatın en
yaratıcı yeteneklerinden birinin
giriftliklerini etkileyici bir şekilde
yakalıyor. Marleen Gorris, Virgina
Woolfun "Bayan Dalloway"inin
ardından, yine çağdaş edebiyatın kilit
isimlerinden birinin bir eserini
sinemaya uyarlıyor. "Bayan
Dalloway"in geçmişle gelecek
arasında gidip gelmesi gibi, yeni film
de kuşaklar arasında geziniyor.
Derinden etkileyici ve göz
kamaştırıcı bir şekilde kösnül olan
film, Luzhin'i Chaplinvari bir tip
olarak oynayan Turturro'nun etkili
performansıyla gücüne güç katıyor.
Luzhin üzerine bir inceleme olarak
bu film, yaşamları tek bir kutbun
çevresinde dönen dahilerin açmazları
üzerine uyarı niteliği taşıyan bir öykü
görevi görüyor.

as he walks along rhe resorr's
manicured garden parhs. To her
sophisticated mother's horror, society
beaury Naralia, anorher guesr ar rhe
horel, fal ls in love wirh Luzhin, and
resolves ro prepare him for rhe grear
march wirh daneing lessons and
passianare lovemaking ro boosr his
confidence. Luzhin is faced wirh rhe
unserrling challenges of crearing an
impenerrable defence against his
opponene's aneicipared opening move
in rhe forrhcoming rournamenr while
lerring down his emorional defences
wirh Naralia. Bur when even rhe
riniesr particle of real ity collides wirh
Luzhin's hazy phanrasmic world, his
life is changed forever. . .
Adapred from acclaimed R ussian
wrirer Vladimir Nabokov's novel of
che same name which examines rhe
effecrs of love and obsession, THE
LUZHIN DEFENCE is stately i n
scale, fearuring grand deco i nreriors,
etaborare period cosrumes and props,
srunning landscape cinemarography

• Italy, lare 1 920s. Russian

and a srellar casr lead by rwo of taday' s

grandmasrer Alexander Luzhin arrives

finesr srage and fılm acrors. Their

ar a sumpruous Iralian resorr ro

performances are vibranr and subrle,

prepare for a chess rournamene and

and rhe script impressively caprures

play rhe march of his life. Luzhin, is a

the inericacies of one of modern

disheveled idior savane whose

lirerarure's mosr invene ive ralenes.

obsession w i rh rhe absrracr world of

After tackling Virginia Woolfs "Mrs

chess combinations has cosr him rhe

Dalloway" Marleen Gorris adapted a

abiliry ro funcrion in rhe real world.

work by anorher key fıgure of

Flashbacks ro Luzhin's childhood in Sr.

modernise lirerarure. Jusr as "Mrs

Perersburg derai l rhe young chess

Dalloway" flirred berween pasr and

prodigy's indifference ro rhe loss of his

presene, rhe new film skips berween

parenes and rhe Revolution breaking

generarions. Profoundly moving and

araund him. In rhe coneexr of rhe

dazzlingly sensual, ir excels by

refined surroundings of rusrling

Turrurro's ineense performance who

dresses and formal dinners, Luzhin's

plays Luzhin as a Chaplinesque fıgure.

manner appears even more awkward.

As a study ofLuzhin, the fılm stands

Onlookers are raken aback as he dances

as a caurionary rale abour rhe plight of

runes heard only in his own head

prodigies whose l ives revolve araund a

ro

and drops debris from his rorn packers

single pole.

ilgilidir. Senaryolarını da kendi
kaleme aldıgı ilk iki filmi "A
Question of Silen ce 1 Bir
Sessizlik Sorusu" ve "Broken
Mirrors 1 Kırık Aynalar" çeşitli
ülkelerde gösterilip övgü aldı;
ayrıca her ikisi de Hollanda
Sinema Günleri Festivali'nde En
Iyi Uzun Metrajlı Film ödülünü
kazandı. Ingilizce ilk uzun
metrajlı filmi "The Last Isiand 1
Son Ada"nın senaryosu da ona
aitti. Yine kendi yazıp yönettiği
"Antonia's Line 1 Antonia'nın
Yazgısı" 1 99S'te Yabancı Dilde
En Iyi Film Oscar'ını ve 1 995
Toronto Film Festivali'nde
Izleyici Ödülü'nü alınca,
uluslararası üne kavuştu.
Filmlerine ek olarak, 1 993'te
Hollanda televizyonu için beş
sıradışı karakteri günlük
yaşamda izleyen beş bölümlük
televizyon dizisi "Tales From a
Street 1 Bir Sokaktan
Öyküler"i yönetti.
Born i n rhe Ne rhe rl a nds . She
was edu cared ar Dutch
universiries where she srudied
English and Dramaric Art before
earning he r Masters deg ree at
rhe University of Birmingham,
E ng l and . The themes of her

films all deal wirh the

emergence of rhe modern
woman w ith all he r sr re ngth and
shorcco mings . Her fırsr two
films, "A Q uest i on ofSi lence"

and "Broken Mirrots", from her
own screenplays, were praised
inrernationally and both won

Best Fearure at rhe Dutch Film
Days Fes t ival . Her firsr English
language fearure, "The Lasr
Island", was also shor from her
own screenplay. She found
international fame when her
fi lm, "Anronia's Line" which she
wrore and direcred , won rhe
1 995 Academy Award for Best
Foreign Language Film and the
People's Choice Award at the
1 995 Toroneo Film Festival. I n
addition r o her fılms, she has
directed a fıve-parr television
series enei tled "Tales From a
Srreer" for Dutch relevision i n
1 99 3 , which chronicled fıve
unusual characrers in everyday
siruations.
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J ERÔME DE M ISSOLZ

KADl N LARl N M E KAN iZMASI
LE MECANIQUE DES FEMMES

THE MECHANICS OF WOMEN
Yönetmen Direcror:jerôme de Mimlz
Senaryo Screenplay: Pierre Hodgson &
jerôme de Missolz, based on the mwel
"La Micanique des femmes" by Louis Calaferte
Görüntü Yön. Cinemacography:
Emmanuel Machuel Kurgu Editing: Tina
Baz & Marie-Christine Rarel Müzik M usic:
jean-François Pauvros Oyuncular Cast:
Christine Boiiion, Rimi Martin, Fabienne Babe,
Florence Loiret, Severine Paquier, Florence
Denou, Tina Aumon/1 MaiWenn Lebeıco, Amina
Yapımcı Producer: Binidiete Lesage & Ariel
Askenazi Yapı m Produccion Co.: Mascam
Films, 2 ı , me Bergere, 75009 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 44 83 69 70; Fax:
33 1 44 83 69 79; Zko; Cinia, }la Dünya
Haklan Exporc Agenc: Mercure
Distribution, 27 rue de la Butte aux Cailles,
750ı3 Paris, FRANCE; Phone: 33 ı 44 1 6
8 8 44; Fax: 3 3 ı 4 5 6 5 0 7 4 7
2000 1 35 mm, 1

documencary-porcraics of
phocographers and musicians.
He has di eecred numerous
relevision fı l ms on faslı i an and
politics, as well as experimental
shorcs. LA ME CANIQUE DES
FEMMES (2000) is his fıcrion
feacure debur.

Renkli Color 1 94'

Bir aşk ilişkisinin son gecesinde,
bir adamın sevgilisi ona Paris
sokaklarında geceleri dolaşıp erkek
arayan esrarengiz bir kadından söz
eder. Bu kadının imajını sapiantı
haline getiren adam, birbiri ardınca
tek gecelik maceralar yaşamaya
başlar; aklı fantezi ile gerçeklik,
geçmiş ile bugün arasında gidip
gelirken, bir örnrün bahtsız aşk
ilişkileri de başına üşüşür. Bir gece
kilometrelerce ilerde, banliyödeki
bir partide, sonunda bu esrarengiz
kadına, düşlerinin erkek aviayan
kadınına yetişir . . .
•

KADlNLARlN MEKANIZMASI,
Fransız yazar Louis Calaferte'nin
aynı adlı, kötü şöhretli romanından
uyarlanmıştır ve bazı edebiyat
eleştirmenlerine göre, hiçbir yazar
kadınları neyin harekete geçirdiğini
böylesine doğru şekilde, kayıtsızlıkla
ve böylesine yoğun bir zalimlikle
tahlil etmemiştir. "Öykü çok basit.
Bir erkek bir kadından ayrılır, bir
dizi başka kadınla karşılaşır ve
sonunda kaçamayacağı bir kadın
çıkar karşısına. Erkek filmin her
sahnesinde var. Pek az konuşuyor.
Hali tavrı, ironik kayıtsızlığı
partnerlerinin konuşmalarından
anlaşılıyor. Anlatırnın yapısını; bir
dizi karşılaşmadan, kadınların
sözlerinden, kesin ve neredeyse
edebi bir dille ifade edilen aşk
fantezilerinden çıktığı şekliyle,
erkeğin karakterinin gelişimi
sağlıyor. Filmin hammaddesi,
Calaferte'nin yapıtının özgün
diyaloğu. Uyarlamada neredeyse hiç
değişmemiş halde varlığını
sürdürüyor." - Jerôme de Missolz

Fotoğrafçılar ya da
müzisyenlere ilişkin belgesel
portreleriyle tanınır. Moda ve
politika üzerine birçok TV filmi
olduğu gibi, deneysel kısa
filmler de çekmiştir.
KADlNLARlN MEKANIZMASI
(2000) yönettiği ilk uzun
metrajlı kurmaca fılmdir.

• On the last night of a love affair, a
man's gi rlfriend cells h i m about a
myscerious woman who hauncs the
sereers of Paris at nighc looking for
men. Obsessed w ith the i mage of this
woman, he encers i neo one one-nighc
stand afcer anocher, his m i nd
slipping becween fantasy and reality,
becween pasc and presenc, as a
l i fetime of ili-fared love affairs com es
back co haunc h i m . One nighc ar a
parcy m i les out in che suburbs, he
fı nally carehes up w i th this myscery
woman, the man-huming woman of
his dreams . . ,
LA MECANIQUE DES FEMMES is
based on an i n famous novel of che
same name by Louis Calafarce, and
accordi ng co some l i cerary cricics, no
auchor has analyzed what mocivaces
women wich such precision, such
detachmenc and with so much
i n eense cruelry. "The srory is a
simple one. A man leaves a woman,
encouncers a series of arlıers uncil he
evencually meecs sameone he cannot
escape. The man is presenc in every
scene. He hardly speaks. H i s
demeanour, h i s ironic decachmenc
appears through che speech of his
partners. The narrat i ve scruccure is
provided by che development of che
man's character as it emerges
through che series of encouncers,
through che words of che women,
chei r amorous fancasies expressed i n
a precise, al most li rerary language.
The raw material of che fi lm is che
original dialogue of Calaferre's
work.

Ir survives, almosr unchanged,

in the adaptation ." Jerôme de Missolz
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NAGISA OSHIMA

TABU

3 I Mart I 932'de Japonya'da
Kyoto'da do�du. Kyoto
Üniversitesi'nde hukuk egitimi
gördü ve uzmanlık dalı olarak
siyasi tarihi seçti. I 954 yılında
yönetmen yardımcısı olarak
Shochiku film stüdyosuna katıldı.
Aynı zamanda senaryo yazmış,
sinema ele�tirileri editörlügü
yapmıştır. ilk uzun metrajlı
filmini 1 959'da yaptı; Batılı
izleyicileri ise ilk kez, on yıl
sonra gerçekleştirdi�i "Shonen 1
O�lan" ile erkileciL I 965 yılına
kadar ba�ımsız olarak çalışıp,
hem deneysel hem de biçimci
olan, siyasi yanı a�ırlıklı bir üslGp
geliştirdi. Japon "Yeni Dalga"
yönetmenlerinin hem olumlu,
hem olumsuz anlamda en
meşhuru olarak bilinen Oshima,
ço�u kez şiddet, siyaset ve
erotizmi, dinamik görüntüler ve
sezgi dolu toplumsal yorumlarla
harmanlamıştır. 1 980'den beri
Japonya Yönetmenler Birli�i'nin
başkanıdır.

GOHATTO

TABOO
Yönetmen Director: Nagisa Oshima
Senaryo Screenplay: Nagisa Oshima, based
on a n011el by Ryotara Shiba Görüntü Yön.
Cinemamgraphy: Toyomichi Kurila Ku rgu
Editing: Tomoyo Oshima Müzik Music:
Ryuichi Sakamoto Oyuncular Cası: ''Beat"
Takeshi. Ryuhei MatSilda, Shinji Takeda,
Tadanobu Asano Yoichi Sai Yapımcı
Producer: Nobuyoshi Otani Yapı m
Production Co.: Shochiku Co. Ltd, 4 - 1 - 1
Tmkiji, Chuo-ku, Tokyo I 04-8422,}APAN:
Phone: 81 3 55 50 /6 23; Fax: 81 3 55 50
16 54; e-mail: ibd@shochiku. cojp Dünya
Hakları Exporı Agenr: Le Studio Cana/ + ,
1 7 m e Dumont D'Urville, 75 1 1 6 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 44 43 98 00: Fax: 33
1 47 20 29 58; e-mail: tJtnarava/@canal
plus.col11

2000 1 3 5
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1 Renkli Color 1 100'

Kyoto, 1 865 baharı. Nishi
Honganji tapına�ında, seçkin bir
samuray birli�i olan Shinsengumi,
komutan lsami Kondo ve yüzbaşı
Toshizo Hijikata'nın huzurunda yeni
üyelerini seçmektedir. Adaylar,
milisierin en iyi savaşçısı Soji Okita
ile çarpışacaktır. O gün, iki genç
adam di�erleri arasında sivrilir ve
milisiere katılır. Bunlar, Kurume
klanında düşük rütbede bir samuray
olan Hyozo Tashiro ile zengin bir
ailenin birli�e katılma nedenleri
belirsiz olan gencecik o�lu Sozaburo
Kano'dur. Kano, karşı cinsin
özelliklerini taşıyan rahatsız edici bir
güzelli�e sahiptir, ve bu özelli�i di�er
savaşçıları hemen ve şiddetle
büyüler, onlarda bastırılmış arzular
uyandırır. Kano, toplu lu� girmek için
yapılan gaddarca bir töreni başarıyla
tamamladıktan sonra, Tashiro'dan
aldı�ı aşk ilanını kaba bir biçimde geri
çevirir. Başka bir savaşçıya teslim
olmadan önce, karşılık vermedi�i bir
tutkunun tadını çıkarınakla yetinir.
Ancak rivayetler sürer, ta ki yüzbaşı
Hijikata onları tek hamlede bastırana
kadar: Bir kadınla hiç yatmadı�ını
söylemiş olan Kano, bir geyşa evine
götürülecektir. Bu arada rakip bir
hizibin iki üyesinin kışlaya sızması ve
Kano'nun sevgilisinin öldürülmesiyle
anarşi tehlikesi başgösterir. Kano'ya,
baş zanlı olan Tashiro'yu öldürmesi
emredilir . . .
•

Nagisa Oshima, 1 4 yıldır uzakta
kaldı�ı beyazperdeye, çoksatan yazar
Ryotaro Shiba'nın sarnuraylar
arasındaki eşcinsel rekabet üzerine
kurulu tarihi romanının uyarlaması
olan bir filmi yöneterek dönüyor.
Adı kötüye çıkmış yönetmen, 1 996
başlarında geçirdi�i bir inmenin hala

geride kalan izlerine ve bu nedenle
filmi tekerlekli sandalyeden yönetmek
zorunda kalmasına ra�men, yırtıcı
enerjisini kaybetmemiş. "Gohatto"nun
öyküsü, 1 865 yılında, samuray ça�ının
sonu ile bunların katı şeref kurallarının
parçalanışı sırasında geçiyor ve
Shogun Tokugawa'nın düşüşü ile
Meiji soyunun tahta dönüşü üzerinde
odaklanıyor. "Çocukken hem bu
dönem, hem de Meiji'nin dönüşüne
karşı olan samuray grubu beni
büyülerdi" diyor Oshima. Film, zaaf
içindeki ve parçalanmakta olan
Tokugawa hükümdarları u�runa
kendini feda eden samurayiarın
trajedisinin bazı nedenlerini deşiyor.
Oshima'ya göre, "Bir grup erke�in
birlikte yaşadı�ı her yerde eşcinselli�in
bazı yönleri daima varolur." Bu tabu
tema, filme kendine özgü bir çekicilik
ile radikal siyasi söylemini sa�lıyor.
• Kyow, spring 1 865 . In rhe Nishi

Honganji remple, rhe Shinsengumi, an
eli re corps of samurai, is seleering new
recruirs in presence of rhe commander
!sami Kondo and rhe caprain Toshizo
Hijikara. The candidares have ro rake
on rhe besr warrior of rhe miliria, Soji
Okira. On this day, rwo young men
s rand our from rhe resr and joi n rhe
miliria: H yozo Tashiro, a lawer
ranking samurai from rhe Kurume
dan, and Sozaburo Kano, a very young
man from a wealrhy family whose
morives in joining are uncerrain. Kano
is passessed of a disrurbing epicene
beaury, which insranrly rhrows all rhe
orher warriors inro a heighrened srare
of fascinari on and repressed desire.
Afrer successfuJly undergoing a brural
iniriarion ri re, he receives a declararion
of love from Tashiro, which he
brusquely rebuffs. For a while he

remains conrenr ro bask in rbe bearr of
unrequired passion before submirring
w anorher warrior. However rumors
conrinue w whirl around him unril
caprain H i jikara resolves w conrain
rhem once and for all: Kano, who has
stated that he has never slept with a
woman, is w be raken w a geisha
house. Meanwhile anarchy rhrearens as
rwo members of a rival faction
infıltrate rhe barracks and Kano's lover
is murdered. Kano is commanded w
ki ll Tashiro - che prime suspecr . . .
Nagisa Oshima is back on rhe silver
screen after a 1 4-year-absence from
direecing a fearure film wirh che
adapeation of a hismrical novel by best
seliing author Ryoraro Shiba abour
homosexual rivalries among samurai.
The i nfamous direcmr has not losr his
ferocious energy despite the lingering
effecrs of a srroke in early 1 996,
i ncluding dıe need ro elireec from a
wheelchair. Berrer rranslared as "che
ruJe" rhan as "raboo", "Gohatro"s srory
is set in 1 865, at the end of the samurai
era and che d isimegration of i es rigid
code of honor, and focuses on the fal l of
the Shogun Tokugawa and the
resmrarion of che Meiji Emperor.
" When I was a cb i l cl , I was fascinared
by this period and by che Shinsengumi,
a group of samurai opposed ro the
resromtion of the Meiji," Osbima says.
The film probes some reasons for rbe
tragedy of samurai sacrificing rhemselves
for rhe weak and disinregraring
Tokugawa ruJer . Osbima claims that
"when you have a group of men living
rogerher, rhere always exists some
aspect of homosexual ity", whicb is rbe
taboo rheme that lends GOHATTO
irs specific arrracrion and irs radical
political statemenr.

Born on 3 ı March 1 932 in Kyoro,
]apan. He studied Law at Kyoto
Universiry, where he speciaıized
in politicaı history, before joining
the Shochiku studio in 1 954 as an
assistant director. He also wrote
seripts and edited critica! reviews.
He made his fırsc fearure in 1 959,
and his first impacr on Wesrern
audiences with "Shonen 1 Boy" ren
years ıacer. Working
independemly since 1 965, he has
developed a sryıe both
experimemal and formalisc, with
heavy policicaı commicmenc
Considered the most celebraced and the most notorious - of
Japanese "New \X!ave" directors,
he frequently mixed vioıence,
politics and eroticism with
dynamic cinematography and
perceptive social commemary. He
is Presidem of the Directors'
Guiıd of]apan si nce 1 980.

�-

Ö nemli Filmleri
Se1ected Fiımography
ı 960

ihon no Yom to Kiri

Japonya'da Gece ve Sis
ı 96 ı Shiiku Av
1 968 Koshikei lpe Çekilme
ı 969 Sho11en O�lan
ı 97 ı Gishiki Tören
ı 976 L'emtıire des sens 

Ai 110 Corrida

Duygu lmparatorlu�u

ı 978 L'empire de passion -

Ai no Borei

Tutku lmparatorıu�u
1 983 Alerı:y Christmm

ı\-1r. Ltıı11rence

Mutlu Noeller Bay Lawrence
Aşkım

1 986 Mııx, 111011 tımour Max,
2000 Gohatto Tabu
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1 967'de Paris'te dogdu. Sinema
dalında lisansüstü derecesi
aldıktan sonra, Paris'teki ünlü
Fransız Ulusal Sinema Okulu
FEMIS'te yönetmenlik egitimi
gördü. Uluslararası
festivallerde gösterime giren ve
çok sayıda ödül kazanan kısa
metrajlı filmlerinin ve bir
belgeselin ardından, 1 997
yılında ilk uzun metrajlı konulu
filmi "Sitcom"u çekti.
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Born in Paris in 1 967 . He
graduared wirb a Masters degree
in film swdies, rhen arrended
FEMIS, rhe presrigious French
National Film Academy in Paris
where he srudied direcring.
Following several shorrs and a
documenrary, which have all
been selecred for inrernarional
fesrivals and have garnered
numerous prizes, he made his
fearure debur wirh "Si rcom" in
1 997.

Renkli Color 1 86'

Almanya, 1 970'1er. SO'sini geçmiş
başarılı bir iş adamı olan Leopold
Blum, 1 9 yaşındaki öğrenci Franz
Mesiter'i evine davet eder ve onun
sevgilisi Anna'yla arasındaki tatminsiz
cinsel ilişkisinden haberdar olur. Iki
erkek arasında bir ilişki başlar.
Zaman geçtikçe rol yapma ve
yönlendirme, çifte bedelini ödetir.
Bir gün önemsiz bir mesele bir fikir
ayrılığına yol açar, ve o andan
itibaren ilişkileri bir yanlış anlamalar
yumağına dönüşür. Iki erkek,
birbirlerinden tamamen farklı
oldukları inancıyla giderek
katılaşırlar. Bir gün Leopold'un iş
gezilerinden biri sırasında Anna gelip
Franz'ı morali bozuk bir halde
bulduğunda durum yeni bir hal alır.
Eski aşıklar arasındaki ilişki yeniden
alevlenir, ama Leopold ansızın eve
döner ve o da Anna'ya karşı bir
cinsel ilgi gösterir. Bütün bunlar
yetmezmiş gibi, eskiden Leopold'un
sevgilisi olan transseksüel Vera da
çıkagelir . . .
•

Fransız sinemasının yaramaz çocuğu
François Ozon'un bu üçüncü filmi,
Rainer Werner Fassbinder'in
gençliğinde yazdığı bir oyun üzerine
kurulu. Kendi de bir "yaramaz
çocuk" olan büyük Alman sanatçı,
eseri yazdığında 1 9 yaşındaymış, ama
ne oyunu sahnelemiş, ne de filmini
çekmiş. Önceki filmleri "Sitcom" ve
"Les amants criminels 1 Katil Aşıklar"
(ikisi de Festival'de gösterildi) ile
geçtiğimiz üç yılda birçok Fransız'ı
kızdıran Ozon, özgün esere sadık
kalmış. Filmi Fassbindervai-i bir
zarafetle yönetiyor; kahramanlar
barok, bütün olay örgüsü tek bir
mekana sıkıştırılmış, oyuncular ise
sanki senaryo özel olarak onlar için

yazılmış gibi görünüyorlar. Ozon,
kariyerinin ortalarındaki
Fassbinder'in en bariz üsiOpsal
özelliklerinden bir kısmını
benimsemiş: Tek bir klostrofobik iç
mekan, özel sinemasal amaçlar için
açıktan açığa teaırailik gibi. Sonuçta
ortaya çıkan önemli bir başarı.
Ozon'un potansiyel olarak tehditkar
güç oyunları üzerine kurulu kara
mizah takıntısını, ve Fassbinder'in bir
filminin adında geçen "aşkıri ölümden
soğuk olduğu" inancını yansıtan,
şaşırtıcı bir ithaf. "Bu Fassbinder'in
bir öyküsü olmasına karşın, benim
için otobiyografik sayılabilir. Sanırım
1 8 yaşındayken ben de bir Franz'dım.
Çok tutkulu bir biçimde aşıktım; ama
suistimale uğradım. Ayrıca adamın
kişiliğini de sevmiyordum. Bu ikilem
içinde aşık olmak benim için çok
zordu. Benim yönümden mazoşist
bir olaydı." - François Ozon
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MARC E L CARNE
1 93 6 ve 1 946 yılları arasında
Mareel Carne, stüdyolarda çekilen,
teatral temaları incelikli diyaloglada
birleştiren ve kaderin değiştirilemez
doğasıyla mücadele etmeye çalışan
insanları resmeden bir film üsiGbu
olan "şiirsel gerçekçilik"in önde
gelen savunucuları arasındaydı. Şiirsel
gerçekçiliğin gölgeli kaderciliği, daha
popüler olan Amerikan kara filminin
habercisi olmuştu. Bu üsiGbu,
Carne'nin yanında çıraklık yaptığı
Jacques Feyder yarattığı halde, hala
Fransa'nın en büyük filmlerinden biri
sayılan "Les enfants du paradis 1
Cennetin Çocukları"yla doruk
noktasına eriştirenler Carne ile şair 1
senarist Jacques Prevert olmuştu.
•

1 8 Ağustos 1 909'da Paris'te doğan ve
Montmartre'da yetişen Carne için,
dolap yapan babasının esas niyeti,
onun memur olarak bir sigorta
acentesinde çalışmasıydı. Ne var ki
Carne sinemayla daha fazla
ilgileniyordu ve gizlice, Paris Şehir
Meclisi'nin sponsorluğunu üstlendiği
Assodation Philomantique'deki
görüntü konusundaki gece kurslarına
devam etti. Carne, Feyder'in filmi
"Les nouveaux messieurs 1 Yeni
Beyefendiler"de ( 1 928) kamera
asistanı olarak çalışmak üzere,
babasına bir şey söylemeden 1 928' de
acenteden ayrıldı. Daha sonra Richard
Oswald'ın "Cagilostro"sunun ( 1 929)
kameramanlığını yaptı. Onemagazine'in
amatör film eleştirisi yarışmasını
kazanınca, 1 929- 1 933 arasında bu
dergide kadrolu eleştirmen olarak
çalıştı. Bazen Cinemonde'a da
yazıyor, genellikle Albert Cranche
nam-ı müstearını kullanıyordu. Yazar
olmadan kısa süre önce, Carne ilk
filmi "Nogent, Eldorado du dirnanche
1 Nogent, Pazar'ın Sahte Cenneti"
( 1 929) üzerinde çalışmaya başlamıştı.
Film, sakin bir Pazar öğleden
sonrasının keyfini çıkaran işçi
sınıfından insanlara sessizce tanık
olan bir belgeseldi. Carne daha sonra
"Sous les toits de Paris 1 Paris'in
Çatıları Altında"da ( 1 930) Rene
Clair'e asistanlık yaptı. Animatör Paul
Grimault ve yazar Jean Aurenche'la
birlikte bir dizi kısa reklam filmi
yönetince daha da fazla tecrübe
kazandı. Kısa bir süre için de haftalık
Hebdo-Films dergisinin editörlüğünü
yaptı.
1 93 3 yılında Carne artık sadece film
eleştirmekten bıkmış ve Feyder'in
sürekli asistanı olarak onun,
aralarında "Le grand jeu 1 Büyük
Oyun" ( 1 934) ve "La kermesse
heroique 1 Kahraman Kermes"inin

de ( 1 935) bulunduğu en iyi filmlerinin
bazılarında çalışmıştı. Carne'ye
"Jenny" ( 1 936) ile ilk filmini yönetme
şansı sağlayan da Feyder oldu.
Ingiltere'ye gitti ve filmi yapma
sorumluluğunu tamamen Carne'ye
bıraktı. Başrolünde Feyder'in karısı
Françoise Rosay'ın oynadığı filmin
melodramatik bir öyküsü vardı,
ancak yönetmenin karanlık, puslu bir
kent dekoru yaratması onu
benzerlerinden farklı kılmıştı.
Oyuncularıyla sıradışı bir ahenk
içinde çalışan Carne, her birinden
güçlü, şiirsel performanslar aldı. Film
orta karar bir başanya ulaştı ama,
Jacques Prevert ile Carne arasında,
on yıldan fazla sürecek son derece
üretken bir ortaklığın da başlangıcı
oldu. 1 937'de "Drôle de drame 1
Gülünç Dram" adlı bir fars yaptılar.
lleride dekorlarıyla, Carne filmlerinin
ayırt edici özelliklerinden birini
oluşturacak tasarımcı Alexandre
Trauner de, yönetmenle ilk kez bu
filmde birlikte çalıştı.
Ikinci Dünya Savaşı'nda Naziler
Fransa'yı işgal edince, ülkenin en iyi
yönetmenlerinden çoğu yurtdışına
kaçtı. Ne var ki, Carne kaldı ve en iyi
işlerini o sıralarda çıkardı. Daha
sonraki üç filmi, aralarında Trauner,
kameramanlar Eugen Schufftan ve
Curt Courant ve besteci Maurice
Jaubert'in bulunduğu (o ölünce yerini
Joseph Kosma aldı) yapım ekibinin
yeteneklerini gözler önüne serdi.
Carne'nin ekibinin son, ama herhalde
en önemli üyesi ise, filmiere acı bir
alayla dolu mizahı ve romantik
kaderciliğiyle katkıda bulunan
senarist Prevert'di. Herkese hitap
etmesini, benzersiz bir mizah,
duygusallık ve toplumsal hiciv
bileşimine borçlu olan şair Prevert'in
adı hem sürrealistlerle, hem de Halk
Cephesi'yle anılırdı. Birlikte
çalıştıkları filmierin en iyileri arasında
Carne'nin özellikle öykünün kasvetli,
sisiere bürünmüş atmosferinin ustaca
caniandıniışında zanaatkarlığının
kusursuzluğunu gösterdiği "Quai des
brumes 1 Sisler Rıhtımı" ( 1 938) ile
sıkı bir yapısı olan, virgülüne kadar
kontrol edilmiş bir iş, belki de
Carne'nin en başarılı filmi olan "Le
jour se leve 1 Gün Ağarıyor" ( 1 939)
vardır. Her iki filmde de konunun
toplumsal gerçekçiliğine, daha çok
dekor ile diyaloğun bilinçli yapaylığı
ve Jaubert'in müziği vasıtasıyla şiirsel
bir nitelik kazandırılmıştır.
Daha önceki filmleri Işgal sırasında
yasaklandığı halde, Carne ile
Prevert'in, Trauner ve Kosma'nın el

altından katkılarıyla (ikisi de
Yahudi'ydi) birlikte çalışmayı
sürdürmelerine izin verilmişti.
Çağdaş olayları betimleyemeyen ve
onların toplumsal sonuçlarını etkin
biçimde ele alamayan ekip, bunun
yerine sonraki iki filmlerinde tarihsel
konuları işledi. Bir Ortaçağ Fransız
aşk ve ölüm masalı aracılığıyla, üstü
belli belirsiz örtülmüş bir Nazi işgali
alegorisi olan "Les visiteurs du soir 1
Akşam Ziyaretçileri" ( 1 942) o
dönemde hatırı sayılır bir başarı
kazandı; ancak oyuncularının tahta
gibi ifadesiz performansları ve
incelikten uzak işlenişi, yıllarla birlikte
değerinden kaybetmesine yol açtı.
Bir sonraki filmleri ise sinema
tarihinin en meşhur filmlerinden
biridir. Işgal sırasında çekilen, ama
ancak Kurtuluş'tan sonra gösterime
giren, her biri uzun metrajlı film
süresinde, toplam üç saati aşan iki
bölümlük "Les enfants du paradis 1
Cennetin Çocukları" Fransa'da
yapmaya girişiimiş en iddialı
filmlerden biridir. 1 9. yüzyıl
Paris'inde tiyatro ve suçun ikili
dünyasında geçen bu yıldız dolu film,
hem kendisi görkemli bir teatral
gösteridir, hem de gösterinin doğası
üzerine düşünceler sunar. Zeki ve
baştan aşağı aforizmalarla dolu
senaryo, Prevert'in en zengin
senaryolarından biridir. Carne hem
yıldızlarını, hem de kalabalık sahneleri
büyük bir ustalıkla idare etmiştir.
Sanki hiç zahmetsizceymiş gibi
farsl:an trajediye, zarif aşk
sahnelerinden umulmadık

1 03 maskarailkiara geçen filmin hep

ayakta tuttugu canlılıgı ve dinamizmi
örnek oluşturacak niteliktedir. Etkisi
yıllarla birlikte geçmeyen "Cennetin
Çocukları" Carne'nin filmlerinin en
uzun ömürlü olanı ve Prevert'le
işbirliginin doruk noktası olmuştur.
Büyük zorluklar altında yapılmış olsa
da, filmdeki görkemli gösteri ile
romantik tutku harmanı izleyicileri
büyülerneyi hep sürdürmüştür.

Savaş sona erdiginde Mareel Carne
henüz 36 yaşında ve şöhretinin
zirvesindeydi. O sırada ön plana
çıkanların çogundan genç oldugu
halde, birbirinden hayli farklı iki
baglarnda ustaca filmler yapmıştı.
Savaş sonrası dönemin degişen
koşullarına karşın Fransız sinemasında
hakim bir güç olması kaçınılmazmış
gibi görünüyordu. Son iki filmleri
şiirsel gerçekçiligin "şiirsel" yanına
kaymış olsa da, Prevert ve Carne'nin,
karanlık popülizminin kugu şarkısı
olmuşa benzeyen bir sonraki filmleri
"Les portes de la nu it 1 Gecenin
Kapıları" ( 1 946) gişede çökerek
yapımcılarına pahalıya mal oldu. Bir
sonraki filmleri "La fleur de l'age 1
Çagın Çiçegi"ni ( 1 947) yaparken de
Carne ve Prevert bütçeyle ilgili
konularda anlaşmazlıga düştüler. Film
hiç tamamlanmadı, ikisi de bir daha
asla birlikte çalışmadılar. Böylece
Fransız sinemasının en verimli
ortaklıklarından biri sona ermiş oldu.
Carne, Prevert'siz kalınca dogal
dekorlara ("La mari e du port 1 Liman
Fahişesi", 1 949) ve çagdaş konulara
döndü. Ama daha sonraki işleri, ilk
filmlerinin kalitesine pek ender olarak
yaklaştı. 1 973'te gerçekleştirdigi son
filmi "La merveilleuse visite 1 Şahane
Ziyaret"e kadar on iki film daha yaptı
ama artık Fransız sinemacılıgının belli
başlı bir gücü degildi.
'Therese Raquin" ( 1 953) ve "L'air
de Paris 1 Paris Havası" ( 1 954) onun
hala hem acı bir sona mahkum
tutkuları, hem de nostaljik ve
popüler bir Paris'i yaratmakta üstat
oldugunu gösteriyordu, ama
Carne'nin meslek hayatı da ıstıraplı
bir sona yaklaşıyordu. Çünkü artık
Amerikan kara fılminin, gangster
filmlerinin, !talyan yeni-gerçekçiliginin
ve Jean Renoir'ın işlerinin etkiledigi
bir akım olan Yeni Dalga'nın şafagı
sökmüştü. Bu yeni akımın
yönetmenleri, dış çekimler ile mekan
çekimlerine kuvvet vermişlerdi,
Carne'nin stüdyoyla sınırlı filmlerini
reddediyor, onlara yapay, statik
diyorlardı. Carne, genç kuşagı
suçladıgı "Les tricheurs 1
Sahtekarlar" ( 1 958) ile onlara cevap
verdi. Ne yazık ki bu film ticari
yönden başarılı olsa da, onun eski
moda bir muhbir oldugunu düşünen
genç eleştirmen ve yönetmenlerin
ilgisini çekmeyi beceremedi. Bu

noktadan itibaren, genç aktörlerle
birlikte ve yeni konular üzerinde
çalışmaya hevesli olmasına ragmen,
Carne meslek hayatının geri
kalanında vasat filmler yapma
düzeyine indirilecekti. Gene de
70'1erin başlarında "Les enfants du
paradis" için yeniden övgüler
yükselmeye başladı. 1 950 sonrası
filmleri arasında görece başarılı olan
tek filmi, bir Georges Simenon
romanının uyarlaması olan "Trois
chambres a Manhattan 1
Man hattan'da Üç Oda" dır ( 1 965).
Cansız bir fantezi olan son uzun
metrajlı kurmaca filmi "La
merveilleuse visite" ( 1 974) öyle kötü
karşılandı ki, Carne emekliye
ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü artık
Fransa'da kimse onun müstakbel
projelerini finanse etmeye
·yanaşmıyordu. Mareel Carne 3 1
Ekim 1 996'da, Paris'in banliyösü
Clamart'da, 90 yaşında öldü.
Mareel Carne Fransız stüdyo
üslubunun kısıtlamalarını aşmayı
başaramadıysa bile bu üslubun
mükemmel bir örnegi, tartışılmaz
ustasıydı. On yıl süreyle onun işleri
endüstriye hakim oldu ve Carne
başlarda uyandırdıgı umutları
sonradan kırsa da, özellikle Jacques
Prevert'le işbirligi yaptıgı filmler
· sayesinde Şiirsel Gerçekçilik'in en
başarılı yorumcusu olarak sinema
tarihindeki yerini saglama aldı. Ikisi
sıradışı bir gerçekçilik anlayışını
paylaşıyorlardı. Filmi stüdyoda
yapılan bir şey olarak görüyorlardı,
hayata sadakat ise belli bir şiirsel
atmosfere dikkat edilerek
dengeleniyordu. Yürekli bir
gerçekçilik ile perdede temsil
edilenin ötesindeki metafizik bir
boyutun iması arasındaki bir gerilim
Carne-Prevert işbirligiyle yapılan
filmiere tipik olarak damgasını
vurmuştu. Bu filmler, lirik dilleri ve
kötümser atmosferleri, somut
toplumsal çevreleri titiz bir şekilde
yaratmaları ve aralarında Jean Gabin,
Arletty, Michele Morgan, Michel
Simon ve Jules Berry'nin de
bulundugu oyuncuların gerçekten
hayret uyandırıcı performanslarıyla
tanınırlar. Carne ve Prevert'in acı bir
sona mahkum aşk anlayışlarının
merkezinde, Jean Gabin'in proleter
anti-kahramanı vardır: lşleyebilecegini
aklının köşesinden bile geçirmedigi
suçların misillemesini beklerken
karartılmış odalar ve sisi i sokaklarda
kapana kıstırılır. Sefalet, gölgeler ve
dumanlı barlar kahramanın adaletsiz
bir Kader'e melankolik boyun egişini
dışsallaştırır. Carne'nin ustaca
atmosfer kontrolü olmasa, bunlar
sadece tablo gibi bir etki
uyandırabilirlerdi. Çünkü yalnızlık,
yabancılaşma ve ölüme ender olarak
böylesine zarafet ve güzellik
katılmıştır.

Daha sonraları Yeni Dalga
yönetmenlerinin Fransız
sinemasındaki "kalite gelenegi"ne
karşı duydukları küçümsemenin bir
sembolü haline gelecek olsa bile,
Carne gerisinde zamanın sınamasına
karşı uzun süre ayakta kalan bir
filmler toplamı bırakmıştır. Gene de,
en iyi filmleri, 1 936-46 döneminde
yapılanlar - yani bu toplu gösterinin
üzerinde odaklandıgı dönemin
çalışmaları - bile son yıllarda önemli
bir yeniden degerlendirmeye tabi
tutuldular. Filmlerinin stüdyoyla
sınırlı sanatsallıgı, prova edilmiş
kusursuzlugu ve sundukları kaderci
bakış, modern sinemanın esnekligi ve
özgürlügü baglamında onların soguk
ve modası geçmiş gibi görünmelerine
yol açabilir, ama 1 930 ve 40'1arın
yönetmenleri arasında baskın bir
yere sahip olan Mareel Carne Fransız
sinemasının en iyi zanaatkarlarından
biridir.
• Berween 1 936 and 1 946, Mareel
Carne was among the chief proponems
of "poetic tealism," a studio-bound film
style that combined theatrical themes
wirh elaborare dialogues which depicred
ordinary people attempting to contend
w ith che unalrerable narure of desriny.
The shadowy faralism of poetic realism
presaged the more popular American
film noir. Though che sryle was
creared by Jacques Feyder, wirh whom

Filmleri
Filmography
1 929 Nogmt, Eldorado du

dimanche

Nogent, Pazar'ın Sahte
Cenneti
1 93 6 jemıy
1 9 3 7 Drôfe de drame

Gülünç Dram
1 93 8 Le quai des brumes

Sisler Rıhtımı
Hôtel du Nord Kuzey Oteli
1 93 9 Le jour se /i!ve Gün Aprıyor
1 942 Les visiteurs du soir

Akşam Ziyaretçileri
1 945 Les mfmıts du paradis

Cennet'in Çocukları
1 946 Les portes de la nuiı

Gecenin Kapıları
1 947 Lo. fleur de /'age

Çagın Çiçegi
(unfınished tamamlanamadı)
1 949 Lo marie du port

Liman Fahişesi

1 95 1 j u/iette ou la ele des songes

Juliette veya Düşlerin
Anahtarı

1 953 Thiri!se Raquin
1 954 L'air de Paris Paris Havası
1 956 Le pays d'or) je viens

Geldigim Ülke
1 958 Les tricheurs Sahtekarlar
1 960 Terrain vague

Belirsiz Toprak
1 962 Du rnottrmı pour fes petits

oiseaux

Küçük Kuşlar Için Yem

1 965 Trois charnbres d

Manhatta.n

Manhattan' da Üç Oda
1 967 Les jeu.nes loups

Genç Kurtlar
1 9 7 1 Les assassitıs de /'ordre

Düzenin Katilleri

Carne apprenticed, it was Carne and

1 974 La merveilleuse visit

poet/screenwriter Jacques Preve.rr who
brought it to its full fruition with "Les

1 976 La Bible Inci!

enfanrs du paradis 1 Children of
Paradise" ( 1 945), a work stil! considered
one of France's greatesr films.

Şahane Ziyaret
(TV documentary
TV belgeseli)

1 98 1 Lourdes, Albi,
La Martiniqu.e, Rome

(documenraries belgeseller)
1 993 Mouche Sinek

Born on 1 8 August 1 909 in Paris and
raised in Monrmartre, Carne was
originally slated to work as a clerk for
an insurance ageney by his father, a
cabinet-maker. Carne, however, was
more inceresred in movies and secredy
attended evening dasses on
cinematography with the Paris city
council-sponsored Associarion
Philomantique. W ithout tel! ing his
farher, Carne left the ageney in 1 928
to work as an assistant cameraman for
Feyder's "Les nouveaux messieurs 1 The
New Gendemen" ( 1 928). He next
fılmed Richard Oswald's "Cagilosrro"
( 1 929). After winning a Cinemagazine

comesr for amate ur film criticism,
Carne became a sraff eritic for the
periodical from 1 929- 1 93 3 . He also
occasionally wrote for Cinemonde
often using the penname Albert
Cranche. J ust prior to becoming a
writer, Carne had begun work on his
debur film, "Nogem, Eldorado du
Dirnanche 1 Nogent, che Sunday
Eldorado" ( 1 929). The film was a
documentary, a silenr chronicle of
working class people enjoying a
peaceful Sunday afternoon. He next
worked as an assistant director for

(unfınished tamamlanamadı)
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Rene Clair on "Sous Ies toirs de Paris"

Though rheir previous films were

Preverr, swi rched ro narural decors

( 1 930). He gained further experience in

banned during rhe Occuparion, Carne

("La marie du Porr", 1 949) and

filmmaking when he direcred a series of

and Preverr were allowed ro continue

contemporary subjecrs, bur his

adverrising shorts wirh ani maror Paul

working rogerher, wirh rhe clandesrine

subsequent work has rarely approached

Grimaulr and wrirer Jean Aurenche.

assisrance ofTrauner and Kosma (borh

rhe qualiry of his earlier fılms. He

For a shorr rime, Carne edired rhe

of whom were Jewish). Unable ro

direcred a dozen more films until his

weekly Hebdo-Films journal.

portray contemporary events and dea!

lasr, "La merveilleuse visire" in 1 97 3 ,

effecrively wirh rheir social

b u r h e was n o longer a major force i n
French fılmmaking.

By 1 933, Carne had rired of simply

consequences, rhe ream rurned insread

reviewing films and became Feyder's

ro hisrorical subjecrs for rheir nexr rwo

permanent assistant director, working

films. "Les visireurs du soir 1 The

Alrhough "Therese Raquin" ( 1 953)

on some of Feyder's besr films,

Devil's Envoys" ( 1 942), an allegory of

and "L'air de Paris" ( 1 954) showed

i ncluding "Le Grand Jeu" ( 1 934) and

Nazi occuparion rhinly veiled by a

rhar he srill excelled ar evok ing,

"La kermesse heroique" ( 1 935). Ir was

medieval French rale of love and dearh,

respecrively doomed passion and a

Feyder who provided Carne wirh his

was a considerable success in irs rime;

nosralgic popular Paris, Carni"s career

fearure film direcrorial debur wirh

irs wooden performance and heavy

was drawing painfully ro an end. For

"Jenny" ( 1 936): Feyder went ro

handed rrearment, however, have nor

rhis was rhe dawn of Nouvelle Vague,

England, leaving The making of rhe

aged well. Their nexr film remains one

a mavement influenced by American

film in Carne's sole charge. Srarring

of rhe most celebrared in cine ma

film noir, gangsrer films, lralian neo

Feyder's wife Françoise Rosay, rhe

history. Shor during rhe Occuparion

realism and rhe work of Jean Renoir.

srory was melodramaric, bur ir was ser

bur nor released until afrer rhe

The new breed of directors relied

aparr by Carne's crearion of a dark,

Liberarion, running for over rhree

heavily on exrerior and locarion

misry urban serring. Showing, an

hours and comprising rwo parrs, each

filming, rejecring Carne's studio

unusual rapporr wirh his acrors, Carne

of which is of full fearure lengrh, "Les

bound films, calling rhem arrificial,

drew forrh srrong, poetic performances

enfanrs du paradis 1 Children of

sraric. Carne responded wirh his

from each casr member. Alrhough rhe

Paradise" is one of rhe mosr ambirious

indicrment of rhe younger generarion

fi lm had only a mediocre success, ir

films ever underraken in France. Ser in

in "Les rricheurs 1 The Chearers"

marked rhe beginning of a highly

rhe rwin worlds of rhearre and erime in

( 1 958) unforrunarely, rhe film, rhough

producrive partnership berween

ninereenrh cenrury Paris, rhis al I-srar

commercially successful, failed ro

Jacques Preverr and Carne which was

film is borh a rhearrical specracle in irs

caprure rhe arrention of rhe younger

ro lasr over ren years. In 1 93 7 rhey

own righr and a reflecrion on rhe

crirics and di rectors who dismissed ir

made rhe farcical "Drôle de drame".

narure of specracle. The script is one of

as an old-fashioned expose. From rhis

The designer Alexandre Trauner,

Preverr's richesr, abaunding in wir and

point onward, despire his willingness

whose sers were ro be one of rhe

aphorism, and Carne's handling of

ro work wirh younger acrors and new

disrincrive features of Carne's films,

borh srars and crowd scenes is

subject marrer, Carne would be

masrerly. The susrained viraliry and

relegared ro making mediocre films for

firsr worked wirh him on rhis occasion.
When rhe

azis invaded France

dynamism of rhe work as ir moves

rhe resr of his career, rhough in rhe

seemingiy efforrlessly from farce ro

early '70s rhere was a resurgence of

during WW II, mosr of rhe country's

rragedy, from delicare love scenes ro

acclaim for "Les enfants du parad is".

besr filmmakers fled rhe country, bur

ourrageous buffoonery is exemplary.

Of his posr 1 950s films, his only

Carne remained and ir was during rhis

Irs impacr undimmed by rhe years,

relative sucçess was "Trois chambres a

rime rhar he did his besr work. Carne's

"Les enfants du paradis" proved ro be

Manharran 1 Three Rooms in

nexr rhree films showcased rhe ralents

rhe mosr enduring of Carne's films and

Manharran" ( 1 965), an adaprarion of a

of his producrion ream, including

rhe apex of his collaborarion wirh

Georges Simenon novel. His lasr

Trauner, cameramen Eugen Schuffran

Preverr. Alrhough made under grear

fearure film, "La merveilleuse visire"

and Curr Couranr, and composer

diffıculries, irs combinarian of

( 1 974), a lifeless fantasy rhar was so

Maurice Jauberr (replaced on his dearh

specracle and romantic passion has

poorly received, Carne was forced ro

by Joseph Kosma). Lasr bur nor leasr,

continued ro fascinare audiences.

rerire because no one in France would
finance his furure projecrs. Mareel

perhaps rhe most important member
of Carne's ream, was screenwrirer

Mareel Carne was sri ll only 36 and ar

Preverr who contribured sardonic

rhe heighr of his fame when rhe war

Ciamart on 3 1 Ocrober 1 996, ar rhe

humor and romantic faralism. A poer

ended. Younger rhan mosr of rhose

age of90.

Carne d ied i n rhe Paris suburb of

whose broad appeal derived from a

who now came ro rhe fore, he had

unique combination of humor,

already made masrerly films in rwo

Mareel Carne was rhe epirome of rhe

sentimentaliry and social sari re,

quire di fferent contexrs and ir seemed

French studio sryle, irs unquesrioned

Preverr had been associared w i rh rhe

ineviralıle rhar he would continue ro

master even if he was unable ro

surrealisrs as well as rhe Popular Front.

be a dominant force in French cinema

rranscend irs limirarions. For ren years

Some of their besr collaborarions

despire rhe changed circumsrances of

Carne's work daminared rhe indusrry

include "Quai des brumes 1 Porr of

rhe posrwar era. While rheir lasr rwo

and if rhe director never fulfilled his

Shadows" ( 1 938), where Carne began

films drew on rhe "poeric" side of

early promise, his place in film history

ro show rhe perfecrion of his

poeric realism, Preverr's and Cami" s

is assured as rhe foremosr

crafrsmanship, parricularly in his

nexr film "Les porres de la nuir 1 Gares

accomplished exponent of Poeric

masrerly evocarion of rhe gloomy,

of rhe Nighr" ( 1 946), which seemed

Realism, especially in his

misr-shrouded atmosphere of rhe srory;

rhe swan song of irs dark populis m,

collaborarions wirh Jacques Preverr.

and "Le jour se !eve 1 Daybreak"

proved an expensive box-office flop.

The pair shared a cerrain fantasric

( 1 939), a righrly consrrucred, minurely

While making a subsequent film, "La

conceprion of realism, wirh film seen

controlled work and in many ways rhe

fleur de ! 'age" ( 1 947), he and Preverr

as a studio consrrucr in which fideliry

mosr accomplished of Carne's films. In

had a falling our over budgerary

ro life was balanced by acrenrion ro a

borh films, rhe social realism of rhe

marrers. The film was never

cerrain poetic armosphere. Typically,

subject marters is invesred wirh a

complered, and rhe rwo never worked

Carne-Preverr collaborarions were

poetic qualiry, mainly through rhe

rogerher again, so one of rhe mosr

marked by a rension berween grirry

conscious arrifice of rhe sers and

fruirful parrnerships in French cinema

realism and rhe suggesrion of a

dialogue, and rhe music ofJauberr.

came ro an end. Carne, wirhour

meraphysical di mension beyond rhar

1 O5

represenced on che screen. They are
noced for cheir lyrical language and
pessi miscic acmosphere, for cheir
mericulous recrearions of concrere
social milieux, and for rruly
remarkable performances by, among
ochers, Jean Gabin, Arlerry, Michele
Morgan, Michel Simon and Jules
Berry. Cemral co Carne and Preverr's
canception of daamed love was Jean
Gabin's prolecerian anci-hero, crapped
in darkened rooms and foggy sereers
while awairing recribucion for cri mes
he barely knew he mighc com mic. The
squalor, shadows, and smoky bars all
excernalise che hero's melancholic
resignarion co an unjusc Desciny.
Wirhouc Carne's experr canerol of
acmosphere, rhe effecc mighc seem
merely piccuresque, for rarely have
solinıde, alienacion and deach been
imbued w i ch such elegance and
beaury.
Alchough he lacer became a symbol of
che New Wave fılmmakers' scorn for
che " cradieian of qualiry" in French
cinema, Carne !efe behind a body of
fılms which have scood che cesr of rime
for a long rime. Sri ll, even che besc of
Carne's work, rhac of che 1 936-46
period - che focus of che currenc
recrospeccive, has undergone
considerable revaluacion during recenc
years. The srudio-bound arciscry, rhe
rehearsed perfecrion of his fılms, and
rhe facaliscic oudook which chey
presenc, may make rhem seem cold
and oucmoded in che concexr of rhe
flexibilicy and freedam of modern
cinema; bur Mareel Carne was one of
che fınesc crafesmen of che French
cinema, holding a darninane posicion
among film-makers of rhe chircies and
forcies.
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FRANSA FRANCE

ALEXANDRE TRAU N E R
• Gerçek adı Sandcr olan
Alexandre Trauner 3 Ağustos
1 906'da, Macaristan'ın Budapeşte
şehrinde Yahudi bir ailenin oğlu
olarak doğdu. Orta öğrenimini
bitirdikten sonra, Budapeşte'deki
Güzel Sanatlar Okulu'na girdi. Orada
eğitim gördüğü süre boyunca, gerek
öğretmenlerinden gerekse
arkadaşlarından Paris hakkında çok
şey duydu - o sıralarda Paris sanatın
her dalında yeni fikirlerle dolup
taşıyordu. Zaten Horty rejimine ve bu
rejimde hüküm süren anti-Semitizme
karşı, doğduğu ülkeyi terk etmesine
yetecek derecede antipati duyan
Trauner, Fransa'ya yerleşmeye karar
vererek 1 929'da bu ülkeye geçti.

Trauner yirmili yılların Paris'inde kısa
sürede kendini evinde gibi hissetmeye
başladı. Hayal gücü özgürlüğü ve
verimliliğinin üstün değerler olarak
görüldüğü entelektüel iklimden
cesaret alıp, Fransa'nın başkentinde
yaşayan ve çalışmalarını artık tek bir
mecrayla kısıtlamayarak bale dekoru,
goblen, fotoğraf, moda tasarımı,
mimari gibi birbirinden çok farklı
disiplinlerde kendilerini ifade etme
peşinde koşan sanatçılardan birine
dönüştü. Trauner'in yeni ifade alanı
ise, sinemaydı.

yani ortaya çıkarılan filmler Trauner'in tasarımlarının her
zamanki eşsiz üstübunu ve
atmosferini taşıyordu. Bu Fransız
sinemasının Altın Çağı'ydı - 1 937'de
"Drôle de drame 1 Gülünç Dram"
Oacques Prevert 1 Mareel Carne);
1 938'de "Hôtel du N ord" (Hen ri
Jeanson 1 Mareel Carne); 1 940'da
"Remorques 1 Römorklar" Oacques
Prevert 1 Jean Gremillon) ...
1 940'tan sonra Nazi lşgali başlayınca,
Yahudi Trauner yeraltına girdi ve
filmler için çalışmalarını saklandığı
çeşitli yerlerden sürdürdü. Yine de
bu dönem boyunca, en akılda kalıcı
setlerinden bazılarını yaptı:
Gremillon'un "Lumiere d'ete 1 Yaz
lşığı"ndaki ve ikisi de Prevert
tarafından yazılan Carne filmleri
"Les visiteurs du soir 1 Akşam
Ziyaretçileri" ve "Les enfants du
paradis 1 Cennetin Çocukları"ndaki
imzasız çalışmaları gibi.
Çok geçmeden sıradışı yeteneği
uluslararası arenada da tanınmaya
başladı. Amerika'daki en prestijli
sinemacılardan iş teklifleri gelmeye
başladı, ve Trauner SO'Ierin sonunda
bu teklifleri kabul ederek bir kez
daha yaşadığı ülkeden ayrıldı.

Sinema dünyasına ilk adımını, ünlü
sanat yönetmeni ve tasarımcı Lazare
Meerson'a asistan olarak
tutulduğunda attı. Meerson'la, Rene
Clair'in "Le million 1 Milyon" ile
"Quatorze Juillet 1 1 4 Temmuz" ve
Jacques Feyder'in "La kermesse
hero'ique 1 Kahraman Kermes"i de
dahil olmak üzere, birçok filmde
birlikte çalışarak deneyim kazandı.
Kendisi bir sanat yönetmeni
olduğunda da Meerson'un stüdyo
denetimindeki gerçekçilik geleneğini
sürdürdü.

Sonraki on yılı büyük ölçüde
Hollywood'da geçirerek Jules Dassin,
Stanley Denen, John Frankenheimer,
Howard Hawks, Gene Kelly, Anatele
Litvak, David Lean, Martin Ritt, Peter
Ustinov, Orson Welles, Billy Wilder
("The Apartment 1 Apartman"daki
çalışmasıyla Oscar aldı), William
Wyler, Fred Zinnemann'la, özellikle
de konusu Avrupa'da geçen filmlerde
çalıştı. 1 974'te John Huston'ın "The
Man Who Would Be King 1 Kral
Olacak Adam"ıyla, sanatçının
Amerika dönemi son buldu.

Daha sonra, 1 932'de, şair ve senarist
Jacques Prevert'le tanıştı. Daha ilk
andan aralarında derin ve uzun süre
bozulmayacak bir arkadaşlık başladı.
Ve bu arkadaşlıkla birlikte "Büyük
Fransız Sinema Şovu" diye
adlandırılabilecek olay başladı:
Jacques Prevert senaryoları yazıyor,
Alexandre Trauner tasarımı yapıyor,
Mareel Carne, Pierre Prevert,
Allegret kardeşler ve Jean Gremillon
filmleri yönetiyor, Maurice Jaubert ile
Joseph Kosma da müziği besteliyordu.

Trauner Avrupa'ya döndükten sonra,
Joseph Losey ( 1 976'da "Monsieur
Klein 1 Bay Klein"la bir Cesar ödülü,
1 979'da "Don Giovani"yle bir diğer
Cesar ödülü, 1 982'de "The Trout 1
Alabalık"); Bertrand Tavernier
("Coup de torchon 1 Sil Baştan"
( 1 98 1 ), "Round Midnight 1
Geceyarısına Doğru" ( 1 985));
Claude Berri (''Tchao Pantin", 1 983);
Luc Besson ( 1 985'de "Subway 1
Metro" ile yine bir "Cesar" ödülü);
ve Arthur Joffe ("Harem", 1 985 )
gibi yönetmenlerin filmlerinde çalıştı.

Yirmi yıl boyunca bir fikirler,
sözcükler ve imgeler botluğu içinde,
her birinin yeteneği diğerininkini
ateşledi; bu etkileşimin sonuçları -

S Aralık 1 993'te, Fransa'da,
Normandy'deki Omonville-La-Petit
kasabasında yaşama gözlerini kapadı.

Trauner'in başarısının özgünlüğü, film
tasarımının büyülü trompe-l'oeil (göz
aldatmacası) hilelerini gerçek bir
ressamın özeni ve disipliniyle
birleştirmesinde yatıyordu; ve bu
konuda eşi benzeri yoktu.
"Trauner, perspektif dayatarak,
özellikle özel efekclerde etkin şekilde
düz çizgileri kavislendirerek (ve
kavisli olanları düzleştirerek),
ressamlığını bin çeşit sinema hilesine
uyarlayabiliyor. Her ne kadar sayısız
sinernatografik büyücülük içerse de,
onun tasarımları yine de sonuçta bir
ressamın eseri. Hem de ne ressam!"
- Noel Howard
"Tabii ki bana kalsa, bir daha asla
film yapamazdı. Artık öğretmesinin
zamanı geldi. Onca yeteneğe, bilgiye
ve uzmanlığa sahip bir adamın
bunları geleceğin sinemacılarıyla
paylaşmaması haksızlık olur. Eğer
bunu yapmaya karar verirse,
dersine ilk ben kaydolmak
istiyorum. Ustayı dinlemek
istiyorum." - Billy Wilder
"Elbette çalışmalarını filmlerde
defalarca görmüştüm, ve şimdi
sanatını anlamaya başlıyorum. En
ufak set dekorunda bile inşaat işçileri
tarafından gerçekleştirilebilecek
perspektifler yaratabiliyor, yani başka
bir deyişle hepsi pratik tablolar ve
çizimler. Ama birçok set
tasarımcısının aksine, o sadece bir
mimar olmanın ötesine geçiyor." Gene Kelly
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• Alexander Trauner (real name

Afcer 1 940, come che Occupacion, che

all c hac calem and wisdom and

Sandor) was bom on 3 Augusc 1 906,

Jewish Trauner wenc underground and

expercise d id not share ir wich fucure

in Budapesc, Hungary, as che son of a

concinued his film work from various

generacions of film makers. And if he

Jewish family. Afcer complecing his

h idi ng places, yer during c his period

ever does, I wanr ro be che firsr one

secondary educacion, he wenr on srudy

he was abi e to produce same of his

enroll . I wanr to l iscen che master" -

at che Fine Are School in Budapesc.

most memorable secs, anonymously for

B i l ly W ilder

ro

During his rime, chere, he heard much

such films as Gremillon's "Lumiere

ral k, from ceachers and friends ali ke, of

d 'ece" and Carne's "Les visiceurs du

"I had cercainly seen a lar of ir on film,

Paris - chen buzzing wich new ideas i n

soir", "Les enfants du paradis", boch

and now I began ro understand his

every branch o f che ares. Already

scripced by Preverc.

arciscry. Even on che riniesr of scages
he can ereare perspecrives that can be

predisposed by his ineense dislike for

real i zed by che conscrucrion workers,

che Harry regime and che vicious anri

Ir was nar long before his exceprional

Semicism prevalenr under ir to quir his

calenr found recognicion on che

i .e. c hey are praccical pa imi ngs and

nacive counrry, Trauner decided to

i nrernacional scene. Offers of works

drawings. Buc unlike many scenic

serike new roocs i n France, where he

began ro arrive from rhe most

designers, he goes far beyand jusr

arrived i n 1 929.

prescigious filmmakers in America,

being an archicecc . " - Gene Kelly

and his decision co accepc in che Iate
I n che Paris of che cwenties Trauner

5 Os marked a new depareure for

soan felc ar home. Encouraged by an

Trauner.

incelleetual eli mare in which che
freedam and fertili ey of che

The nexc ren years or more he was ro

imagination were seen as supreme

spend, mainly in Hollywood, working

values, he became one of a number of

in turn w i ch Jules Dassin, Stanley

arciscs in che French capital who were

Donen, John Frankenheimer, Howard

no langer cancent to confine cheir

Hawks, Gene Kelly, Anarole Lirvak,

work to a single medium and soughc

David lean, Marcin Ri re, Peter

expressian in che other discipli nes, as

Uscinov, Orson Welles, B i l ly Wilder

various as ballee decor, capescry,

(Oscar for "The Aparcment"), William

photography, fashion design,

Wyler, Fred Zin nemann, especially in

archiceccure . . . For Trauner it was to be

films requiring European

che cinema.

backgrounds. W ith "The Man Who
Would Be King" for John Houston in

His break ima che film world came

1 974, his American period came ro an

when he was hi red as assiseant to che

end.

famed are director and designer Lazare
Meerson, wich whom he gained
valuable experience working on,

Si nce his recurn ro recurn ro Europe,
Trau ner has gone on ro make films

among other films, Rene Clair's "Le

w i ch d irectors such as Joseph Losey

million" and "Quatorze Juillec" and

("Monsieur Klein" in 1 976 won a

Jacques Feyder's "La kermesse

Cesar award , "Don Giovani " , 1 97 9

hero·ı·q ue". He followed che Meerson

won a Cesar award, "The Trouc",

cradieian of srudio-conrrolled realism

1 982); Bercrand Tavernier ("Coup de

when he became an are director in his

rorchon", 1 98 1 , "Raund Midnighc",

own righc.

1 98 5 ; Claude Berri ("Tchao Pantin",
1 983 ); Luc Besson ("Subway" i n 1 985

Then, in 1 932, he mec poec and

anather Cesar Winner); and Arthur

scripcwricer Jacques Preverc. le was co

Joffe ("Harem", 1 98 5 ).

be che beginning of a deep, i nscant and
unbroken friendship. And wich it was

He d ied on 5 December 1 993, in

launched whac in recrospecc mighc

Omonvil le-La-Pecir, Normandy,

juscly be called "The Greac French

France.

Mocion-Piccure Show", w i ch Jacques
Preverc wricing che seri pts, Alexandre

The Originaliry of Trauner's

Trauner design i ng, Mareel Carne,

achievemem lies in his power co invesr

Pierre Preverc, che Allegrec Brothers

che rrompe-l'oeil magic-crickery of

and Jean Grem illon directing, and

film design w i ch all che rigor and

Maurice Jauberc and Joseph Kosma

discipline of che crue paimer; and i n

compasing music.

this h e has n o equal.

For cwenry years cheir calents sparked

"Forcing perspecrive, curving scraighc

off each other in a profusion of ideas,

lines (and scraighcening curves)

words and images; and co che end

especially effeccive in special effecc,

resuJcs- che films that goc made 

Trauner can adapc his painting ro

Trauner's designs broughc che

chousands of forms of cinema crickery.

ini mi cable scyle and acmosphere that

Even choughc they hide councless

have characterized all his work. le was

cinemarographic sorceries, his layoms

che Golden Age of French cinema -

are and remai n che work of a pai mer.

1 93 7 : "Drôle de drame" (Jacques

And whac a paimer" - Noel Howard

Preverc 1 Mareel Carne); 1 938 : " Hôcel

"Of course, if ir were up ro me, he

ord" (Hen ri Jeanson 1 Mareel

wouJd never make anather piccure

du

Carne); 1 940 : "Remorques" (Jacques

again. The time has come when he

Preverc 1 Jean Gremillon) . . .

should be ceaching . le would not be
fa ir if a man so uniquely blessed w i ch
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SiSLER RIHTI M I
LE Q UAI DES BRUMES

PORT OF SHADOWS
Geçirdiği bir sinir krizi sırasında
cinayet işlemiş olan asker kaçağı Jean,
sisler içindeki liman kentine gelir ve
rıhtımdaki bir meyhanede tanıştığı
Nellie'ye aşık olur. Kızın nişanlısını
katietmiş olan hain koruyucusu
Zabel, kızı da yıldırmıştır. Jean yeraltı
dünyasına karışır; bu arada yerel bir
çetenin başı olan Lucien, dikkatini
Nellie'nin üzerinde yoğunlaştırır. Jean,
polisi atiatmak için, intihar eden bir
ressamın pasaportunu kullanır ve
Venezuela'ya giden bir geminin
mürettebatına katılır. Nelly'ye tecavüz
etmeye kalkışan Zabel'i öldürmek
zorunda kaldıktan sonra, tam gemi
hareket etmek üzereyken, kendisi de
Lucien tarafından vurulup öldürülür. . .
•

Savaş öncesi Fransa'sının üzerine
çöken bezginlik, ve yaklaşan
kaçınılmaz yok oluş havası sanatın
her dalına yansırken, sinemada da
"Şiirsel Gerçekçilik" adı verilen
eğilim biçiminde ortaya çıkmıştı.
Şiirsel Gerçekçilik ekolü liderlerinin
en önemlileri yazar Jacques Prevert
ile yönetmen Mareel Carne'ydi ve
SISLER RIHTIMI bu film üsiGbunun
ilk gerçek klasiği sayılır. Mehtapla
aydınlanan ve kulağa egzotik gelen
isimlere sahip sembolik insanların
yaşadığı, sisiere bürünmüş liman
kentiyle Carne'nin bu ilk başyapıtı,
gerçek olanla hayali olanın birleşerek
bir bütün oluşturduğu, ama gene de
temelde gerçek ve hakiki olan
fantastik, stilize bir dünya yaratır.
Filmin en elle tutulur nitelikleri ise,
içerdiği endişe duygusu ve kader
anlayışıdır. Prevert'in bu incelikli
ikiliği içeren senaryosu, çağdaş
dünyada da Tristan ve lsolde'ninki
kadar mitik ve dayanıklı bir aşka
gereksinim duyulduğu fikrinden yola
çıkar. Pierre MacOrlan'ın 1 9 1 4'te
Montmartre'da geçen romanını
kaynak olarak alan Prevert,
Fransızları hep büyülemiş olan
"büyük liman" motifinden
yararlanabilmek için öyküyü Le
Havre'a taşımıştır. Liman kenti
burada, dünyanın ucunu, bir atlama
yerini (ki filmin karakterlerinden
birinin intiharı ile temsil edilir), nihai
kararlar noktasını, bir son şanstan
yararlanma yerini ima edecek ölçüde
kullanılmıştır. Carne'nin görsel
anlatım .bakımından usta işi yönetimi
gücünü Schuftan'ın görüntüleri ile
Trauner'in mükemmel setlerinden
alır. ÜsiGbu ve toplumsal çevresiyle,
burjuva estetiği ve ahlak anlayışına
meydan okumasıyla, Fransız film noir

(kara film) tarzının bir prototipi olan
SISLER RIHTIMI aynı zamanda, daha
sonraları Fransız sinemasının en ünlü
çiftlerinden birini oluşturacak Jean
Gabin ile Michele Morgan'ı da ilk kez
bir araya getirmiştir.

sryle. W ith irs moon-lir port rown
enveloped in fog and inhabired by
symbolic people with exoric-sounding
names, Carne's first masrerpiece ereares
a fanrasric, srylized world in which
real ity and i magination merge inro
one, bur which is sri ll essenrially real

• Jean, an army deserrer who has

and true. The most tangible qualiry is

commirred a murder i n a fir of

rhe sense of anxiery and fınaliry.

remper, arrives in the fog-bound port

Preverr's screenplay has rhis delicare

rown and falls in love wirh Nellie, a

dualiry, assuming a conremporary

girl whom he meers ar a quay-side

urgency for a romance as mythic and as

inn. The girl is being rerrori zed by her

enduring as that ofTrisran and Iseulr.

wicked guardian Zabel, who has

His source was a novel by Pierre

murdered her finance. Jean mixes wirh

MacOrlan, originally set in Manmartre

rhe underworld and meanwhile

in 1 9 1 4. Preverr has moved the srory

Lucien, rhe leader of a local band of

ro Le Havre, ro be ab le ro capitalize on

crooks rries ro force his arrenrions on

the "grear porr" morif which always

Nellie. To avoid the palice Jean uses

fascinared rhe French. The porr rown is

the passport of a painrer who

exploired here for rhe degree ro which

commitred suicide, and joins the crew

i r suggesrs rhe edge of the world, a

of a ship bound for Venezuela. He is

jumping-off place (enacred in rhe

forced

ro

ki ll Zabel who rries ro rape

Nelly and jusr as rhe ship is abour ro
leave is himself shot dead by Lucien . . .

suicide of one of the film's characrers),
rhe place for fina! decisions, the place
for raking the last chance. Carne's
direcrion is masterful in rhe visual

The mood of dejecrion and impending

suggesriveness he obrains from

doom which overwhelmed prewar

Schuftan's i mages and Trauner's

France was reflecred in all provi nces of

perfecr serrings. A prororype of the

art, and in the cinema appeared in rhe

French film nair, wirh irs sryle and

form of a trend known as "Poetic

milieu, i ts challenge ro bourgeois

Realism". The mosr i mportanr among

aesrhetics and ethics, LE QUAJ DES

the leaders of rhe Poetic Realisr School

BRUMES was alsa the first film ro co

were Jacques Preverr and Mareel

srar Jean Gabin and Michele Morgan,

Carne, and LE QUAJ DES BRUMES

subsequeml y one of rhe mosr famous

is rhe fırsr rrue dassic of rhjs filmic

acting couples in rhe French cinema.

Yönetmen Director: Mareel Cami
Senaryo Screenplay: Jacqtw
Prevert, based on the novel by Pierre
MadJrlan Görüntü
Yönetmenleri Cinematography:
E11gen Schiifftan & Louis Page Kurgu
Editing: Reni Le Hinaff Müzik
Music: Mauricejaubert Productiorı
Yapım Tasarımcısı Set
Designer: Alexandre Tra11ner
Oyuncular Casr:jean Gabin,
Miche/e Morgan, Michel Simon, Aimos,
Reni Ghıin, Pierre Brassellr, Edouard
Delmolll, Robert Le Vigan, Mareel Peres
Yapımcı Producer: Grigor
Rabinovitch Yapım Production
Co.: Cine-AIIiance, Paris, FRANCE
Kaynak Prinr Source: Minisıere de.ı
Affaire.ı Emmgere.ı, 3 7. Quai d'Orsay,
75007 Paris, FRANCE; Phone: 33 1
43 1 7 53 53: Fax: 33 1 43 1 7 92 42

1938 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
B&W / 9/ '
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KUZEY OTELi
HÔTEL DU NORD
Bahtsız genç bir çift, Renee ve
Pierre intihar andı içerek, ölümcül
randevularını Paris'te, Saint-Martin
kanalı yakınındaki harap bir pansiyon
olan Hôtel du Nord'da verirler.
Pierre, Renee'ye ateş ettikten sonra
kendini öldürme cesareti bulamaz ve
kaçar. Otelin müşterisi olan Mösyö
Edmond ile hayat dolu bir fahişe kızı
kurtarır ve Pierre'in yetkililerden
kaçmasına yardım ederler - ancak
genç adam, polisten kurtulsa da
kendinden kaçamaz. Renee'nin
yaraları iyileşip hastaneden çıkınca,
etelde garson olarak işe alınır. Mösyö
Edmond ona aşık olur ama Renee'nin
aklı fikri hala Pierre'dedir ve onu
bağışlamaya hazırdır. Ne var ki azap
içindeki kahramanımız için kaderin
dağarcığında başka şeyler saklıdır . . .
•

KUZEY OTELI Mareel Carne'nin
"Sisler Rıhtımı" ile başlayıp "Gün
Ağarıyor" ile sona eren "fantastik
romantik melodramlar" üçlemesinin
ortanca filmidir. Kendi aralarında
bağlantılı iki kötü yazgılı aşk
öyküsünü anlatırken duygusal,
metafiziksel ve gerçek tecriti
vurgulayan bu şiirsel acı-tatlı dram,
hem 1 930'1ar sonu Fransız filmlerine
özgü soluk çekicilik ve güzelliğe, hem
de yönetmeninden pek beklenmeyen
görece hafif bir tarza sahiptir. Ancak
Carne'nin tüm büyük erdemleri de
burada mevcuttur: karmaşık ve cazip
kayan kamera hareketleriyle kırılmış
daracık iç mekanlar; ışığın ve
gölgelerin melankolik kullanımı;
Alexandre Trauner'in, filmin adında
da ima edildiği gibi, kendisine özgü
bir kişilik edinecek kadar duyguları
harekete geçiren o dikkat çekici,
hüzünlü setleri; Maurice Jaubert'in
sessizce matem tutan müziği; aşk,
trajedi ve kadercilik üzerine,
karakterlerinin boynuna birer ilrı:ıik
atan, görünürde rastgele olay
örgüsü; bu kez de dönemin en büyük
oyuncuları arasında yer alan Louis
Jouvet ve Arletty'nin sunduğu,
olağanüstü performanslar. Biçimsel
düzeyde şaşırtıcı olan ise, Carne'nin,
on yıl sonra olgunlaşacak Sirk,
Ophuls, Ray ve Minnelli'nin büyük
Hollywood melodramlarının
tekniklerine şimdiden hakim
oluşudur. Carne'nin tarzı, temasına
(kapana kısılma, eli ayağı tutulma,
boyun eğme) tamamen uyar. Film
bittiği gibi başlar, iki kaçağın da geri
dönmeye yazgılı olduğu kısa bir ara
bölüm dışında dekor hiç değişmez.
Karakterler yalnızca ölüm yoluyla
kaçabilirler; kapana kısılmışlıkları,
oturdukları dar odalarla, onları

esaret altında tu.tan duvar ve
çerçevelerle, asla başaramayacakları
bir kaçışa bakan pencerelerle
vurgulanmıştır. Dolayısıyla filmin
sonundaki herhangi bir umut,
romantik olmasına karşın, ağır bir
taviz oluşturacağından esirgenmiştir.
• A star-crossed young couple,

Renee and Pierre, draw up a suicide
paet, making rheir fatal rendezvous at
the Hotel du Nord, a rundown
boardi ng house in Paris, near the canal
Sainr-Marrin. Afrer having shor at
Renee, Pierre lacks of courage ro rake
his own life and ran away. Anorher
cusromer, Monsieur Edmond, and a
lively prosrirure rescue her and help
Pierre ro escape the authoriries - bur
he can'r very well nın away from
h imself. When Renee recovers from
her wounds and goes out of the
hospiral, she is hired as a wairress at
the hotel. Monsieur Edmond falls in
love wirh her, bur Renee is stili
thinking of Pierre and ready ro forgive
him. Fare, however, has orher rhings
in srore for the rormenred hero . . .
HÔTEL DU NORD was the second
in Mareel Carne's rrio of "fatal is tic
romantic melodramas", brackered on
either side by "Quai des brumes" and
"Le jour se !eve". Wir h rwo
inrerconnecting rales of doomed love,
and emotional, metaphysical and
acrual isolarion, this poetic bitter
sweet d rama is full of the faded clıarm

and beaury typical of French fılms of
the Iate l 930s, as well as a relative
l ighrness of rouch unusual wirh the
directOr. All of his grear virrues are
here: the cramped i nreriors broken up
by gliding, complex, delicious cameta
movemenrs; a melancholy deploymenr
of light and shade; remarkable, wistful
sets by Alexander Trauner, which are
so evocative that they, as the ritle
uggests, rake on a shaping personality
of their own; the qui �rly mournful
music of Maurice Jauberr; a seemingiy
casual plot abour romance, tragedy and
fatal is m that casrs a noose over i ts
characrers; exrraordinary performances
by some of the grearesr players of all
rime, in this case Louis Jouver and
Arletty. On a formal level, whar
amazes is Carne's grasping, ren years
before irs flourishing, of the rechniques
of the grear Hollywood melodramas of
Sirk, Ophuls, Ray and Minnelli.
Carne's sryle rruly fırs his rheme - that
of enrrapmenr, paralysis, resignarion.
The film begins as ir ends, and rhe
serring never changes, except for one
brief inrerlucle from w hi ch borh
escapees are doomed ro remrn.
Characrers can only escape through
dearh - rheir enrrapment is
emphasized by the narrow rooms they
occupy, the walls and frames that hold
rhem captive, the windows that look
out on an escape they can never
achieve. Any hope at the end,
rherefore, is profoundly, if
romanrically, compromised.

Yön etmen Director: Mareel Carn{
Senaryo Screen play: Henri jeanson
&jean Aurenche Görüntü Yön.
Cinematography: Ar�nand Thirard
& LouiJ Nie Müzik Music: Maurice
jaubert Production Yapım
Tasarımcısı Ser Designer:
Alexandre Tramıer Oyuncular
Casr: A rletty, Louis jouveı, A mıabella,
jean-Pierre Aumom. jane Marken,
Bernard 8/ier, Franrois Nrier
Yapı mc ı Producer: Mareel Cam{
Yapım Producrion Co.: Sedif;
lmpirial. Paris, FRANCE Dünya
Hakları Exporr Agenr: MK2
Dilfmiorıs, 55 me Traversiere, 75012,
Paris, FRANCE: Phone: 33 1 44 67
30 l l ; Fax: 33 1 43 4 1 32 30;
Kaynak Prim Source: Minisıere des
Affail·es Etrangb-es, Burea11 du Cinlma,
3 7, Quai d'Orsay. 7 5007 Paris,
FRANCE; Pho11e: 33 1 43 1 7 86 62;
Fax: 33 1 43 l l 92 42
1 938 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz
B&W 1 1 1 0'
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G Ü N AGARIYOR
LE ]OUR SE LEVE

DAYBREAK
• Bir dökümhane işçisi kötü bir
adamı öldürür ve varoşlardaki
döküntü bir evin tavan arasında
kendine barikat kurar. François polis
saldınsını beklerken, trajediye yol açan
olaylar üç geri-dönüşle gösterilir.
François, kabarede köpek egitimcisi
olan Monsieur Valentin diye birinin
garip büyüsüne kapılmış bir kıza aşık
olmuştur. François önce Valentin'in,
kızın babası oldugu yolundaki sahte
iddiasına kanar, ama Valentin'in
hayattaki tek amacının başkalarını
mahvetmek oldugunu fark edince,
sonunda onu öldürür. Gün agarır ve
polis saldırısı başlarken, François
yalnız odasında intihar eder . . .

En saf ve stil açısından en vakur
"Şiirsel Gerçekçi" film olan GÜN
AGARIYOR'un dramatik içerigi,
Carne'nin bir önceki filmi "Sisler
Rıhtımı"ndan çok daha basit ve daha
statiktir. GÜN AGARIYOR,
ayrıntılara başvurmanın önemsiz
oldugu, titiz ve amaç sahibi bir
anlatım yapısının örnegidir. Sahiden
de tek bir odada, birkaç saatlik bir
sürede geçen olay örgüsünün
getirdigi katı kısıtlamalar, Grek
dramasının geleneklerini çagrıştırır.
Ayrıca baskın kaderci ruh hali, simge
kullanımı (Kader'i temsil eden kör
adam), kendi eliyle tecelli ettirilen
adalet motifi ve hatta komşuların
oluşturdugu "koro"nun kullanımı,
kasıtlı olarak klasiktir. Bu ayrıca, set
tasarımının kesinlikle hayati bir önem
taşıdıgı filmiere örnek oluşturur.
Trauner, donuk erken sabah ışıgının
kapladıgı hüzünlü metropol
varoşlarının tıpatıp benzerini
stüdyoda inşa etmişti. Hiçbir güzellik
taşımayan, tamamen sıradan
unsurların, yarı gerçek bir melankolik
yücelik havası oluşturulmasına
katkıda bulunmaları çok dikkat
çekicidir. François'nın odasındaki her
nesnenin bir anlamı vardır; bunlardan
bazıları neredeyse dramın
aktörleridir ve beyazperdede insan
hafızasının işleyişine yapılan
referanslarda çok kez görüldügü gibi,
görsel çagrışım ilkesinden yola çıkan
geri dönüşlerin de başlangıç
noktalarına dönüşürler. "Sisler
Rıhtımı" ve GÜN AGARIYOR, savaş
öncesi Fransa'sında hakim olan
manevi yeniklik ruh halini kusursuzca
canlandırmıştı; hatta bunu o kadar iyi
başarmıştı ki, işbirlikçi Vichy
hükümeti daha sonraki askeri yenilgi
için, resmen Carne'nin yıkıcı etkisini
suçlayacaktı! Aslında GÜN

AGARIYOR'a sinmiş duygular savaş
sonrası yıllarında da devam edecek,
Fransız usulü "film noir"ı ortaya
çıkaracak ve Varoluşçuluk adı altında
entelektüel saygınlık kazanacaktı.

overwhelming faralism, rhe use of
symbols (witlı a bii nd man
represencing Destiny), the motif of
self-adminisrered jusrice, and even rhe
use of rhe "chorus" of neighbors, were
i ncencionall y classical. Ir is also an

• A foundry worker kilis an evi! man

example of a film for which ser design

and barricades himself in the accic

was an absol urely viral element.

room of a suburban tenement house;

Trauner bui lt a studio replica of the

che evencs which !ed to the tragedy are

sad metropolitan ourskirrs suffused in

shown in three flashbacks as François

a dull early morning lighr; ir is

waics for che palice assaulr. He had

remarkable how perfectly ordinary

fallen in love with a gir! u nder the

elemencs which are not in rhe leasr

strange spell of a cerrain Monsieur

beauriful can add up to produce a

V alemin, a cabaret dog trainer.

semi-real mood of melancholic

François is at fırsr misled by Valencin's

elevacion. Every objecr in François'

false daim to be girl's fiırher bu c fınally

room is significanr, some are almost

kilis him when he realizes that the

actors in rhe drama and become

destruccion of atlıers is Valencin's only

srarring poincs for flashbacks which, as

mission in life. As the day breaks and

is usual i n screen references to che

che police launch their attack, François

workings of the human memory, start

commirs suicide in his lonely room . . .

from the principle of visual associarion.
"Quai des Brumes" and LE JOUR SE
LE VE exeellemly render che mood of

The deamaric concenc of LE JOUR SE
LEVE, che purest and stylisrically mosr

spirirual defear regnanr in prewar

dignifıed " Poetic Realisr" film, is much

France, so well in facr that rhe

simpler and more scaric rhan that of

subsequenr mili rary defear would

Carne's earlier "Quai des brumes". LE
JOUR SE LE VE is an example of a

acrually be blamed, by che

rigorous and purposeful narrative

Carne's desrrucrive influence! The

collaborarionisr Vichy governmenr on

srrucrure in which to derail is

senrimencs whi ch pervade LE JOUR

unimporranr. The srricr limirarions

SE LE VE

imposed on the plor, ser virrually in one

imo che postwat years, giving rise to

are

in fac r to continue well

room and extending over a few hours,

the French variety of film noir and also

are reminiscenc of the convencions of

acquiring incelleetual respectabiliry

Greek d rama. Also rhe mood of

under che name of Exiscencialism.

Yönetmen Director: Mareel Carni
Senaryo Screenpıay:Jacques Viot
&jacque.J Prevert Görüntü Yön.
Cinemaıography: Curt Courant
Müzik Music: Mauricejaubert
Yapım Tasarımcısı Ser
Designer: Alexandre Trarmer
Oyuncular Cası:jean Gabin.
Jacqueline Lauren!, Arletty, ]ule.J
Berry, Reni Genin, Mady Berry.
Bernard Blier, Mareel Plrf<. Jacqrm
Bamner, Reni Bergeron Yapı m
Producıion Co.: Sigma-Frogerais,
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Source: Minisiere de.J Affaire.J
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FRANSA FRANCE

AKŞAM ZiYARETÇ i LERi
LES VISITE URS D U SOIR

DEVIL'S ENVOYS
• Aşkın her şeye kadir oluşu ve
Şeytan'ın Iyilik'le mücadelesi üzerine
bir ortaçag baladı . . . 1 485 yılında
Provence. Canı sıkılan Şeytan, iki
genç elçisini, ihtilaf ve günahı
yaysınlar diye dünyaya gönderir.
Gilles ve Dominique, Baron
Hugues'ün kızı Anne'ın nişan töreni
sırasında Baron'un şatosuna gelirler.
Ugursuz görevlerine hemen
başlarlar ama bu, sadece Gilles'in
Anne'a karşı romantik duyguları
kötülügün gücüne direnene kadar
sürer. Sonunda öfkelenen Şeytan'ın
kendisi şatoya gelir . . .

"Şiirsel Gerçekçilik"in iki önderi,
Prevert ve Carne, çok uzaklarda
kalmış 1 5. yüzyılda geçen bir
çalışmada bile savaş öncesi
filmlerinin felsefesine hemen hemen
tümüyle sadık kaldılar. Ancak
bunun sadece onların seçimi oldugu
söylenemez: Fransa'da kalan yaratıcı
sinemacıların çogunlugu, nispeten
daha yaratıcı bir özgürlüge kavuşma
karşılıgında, zamandışı soyut
temaların alanına geçmeyi tercih
etmişlerdi. AKŞAM
ZIYARETÇILERI'nin
yaratıcılarınınsa, dogrudan dogruya
gerçeklikle ilintili olmayan ternalara
sıgınmak için herkesinkinden daha
geçerli nedenleri vardı: Ahlaken
düşkün kabul edilen "Sisler Rıhtımı"
ve "Gün Agarıyor"larıyla, sözde
Fransız halkının moralini bozdukları
için işbirlikçi Vichy hükümeti'nin
vahşi saldırılarına ugramışlardı.
Yeminli bir estet olan Carne,
burada efsaneye büyüleyici bir
görsel biçim kazandırmıştır.
Yüksek, beyaz duvarlı magrur
şatolarıyla film, beyaz bir senfoni
olarak tanımlanmıştı. Tembel
kamera hareketleri görkem
duygusu uyandırırken, çekimler
istikrarlı ve uzundur, çogunlukla da
bir grup insan içerir: Taze simgeler,
organik olarak olay örgüsünden
kaynaklanırlar; teknik hileler (ayının
yeniden canlanması gibi) başarıyla
ve hayal gücüne kuvvet vererek
gerçekleştirilmiştir; filmin ses kaydı,
diyalogun sihirli özelligi ve hüzünlü
ortaçag şarkılarıyla etkileyicidir.
Sözün kısası, Ortaçag'ın agır
atmosferi, kusursuz biçimde
yakalanmıştır; bu uyuyan güzellerin,
kara ve beyaz sihir ile saf duyguların
mahmur dünyasıdır. Hayrettir ki,
savaş sırasında tamamlanmış yegane
Carne filmi, aynı zamanda onun
bellibaşlı çalışmaları içinde en

iyimser olanıdır. Gerçi Şeytan
sonunda aşıkları taşa dönüştürür
ama bu bile onların kalplerinin
çarpmasını durduramaz. Bu yol
gösteren final 1 942'de öyle güçlü
bir etki yaratmıştı ki, genelde
Direniş Hareketi'nin yenilmezliginin
bir simgesi olarak kabul edilmişti.
• A medieval ballad abour che
omniporence of love and che scruggle
of Saran againsr Good . . . Provence of
1 48 5 . The bored Devi! sends rwo
young envoys ro earrh co spread
discord and sin. Gilles and
Dominique arrive ar Baron Hugues'
casele during che ceremony of che
berrorhal of the Baron's daughrer
Anne. They start rheir siniscer trade
soon enough, bur only unril Gilles'
romantic love for Anne resisrs the
power of evi ! . I rrirared, che Devi!
h i mself arrives at the casele . . .

Preverr and Carne, che rwo leaders of
Poetic Realism, remained almosr
complerely fairhful ro the philosophy
of their pre-war films, even in a work
ser in che remote 1 5rh century. This
was not emirely their choice: rhe
majority of the creative film-makers
remaining in France preferred ro move
i neo the realm of exrrarem poral
absrracr rhemes, in exchange for
relative creative freedom. The creators
of LES VISITEURS DU SOIR had

stili more reason than anyone co seek
refuge i n themes not d i rectl y re lared ro
reality: they were violenrly arracked by
the collaborarionist Vichy governmenr
for allegedly demoralizing the French
public wirh their decadenr "Quai des
Brumes" and "Le Jour se !eve". Carne,
a sworn aesrhere, gave the legend here
a fascinating visual form. The film,
wirh irs tali white-walled proud
cas tles, has been deseti bed as a
symphony in white. The lazy camera
movemenrs give the feel of majesty;
the shors are srable, long and usually
conrain a group of people; the symbols
are fresh and stern organically from the
plor; technical rricks (!ike the
cesureection of the bear) are well done
and imaginative; the soundtrack
im presses with the incanracory quality
of the dialogue and the sad medieval
songs. In shorc, the slow-moving
elimare of the Middle Ages has been
captured perfectly: a langocous world
of sleeping beauties, black and white
magic and pure feelings. Surprisingly,
the only Carne film complered during
the war is also the most optimistic of
his oursranding works: Satan does in
the end turn the lovers i neo srone, bur
even this cannot scop rheir hearts
bearing. This edifying finale made
such a strong i mpression in 1 942 that
it came ro be generally undersroad as a
symbol of the invincibiliry of the
Resisrance Movemenr.

Yönetmen Direcror: Mareel Carne
Senaryo Screenplay:}arqueJ
Preverr Görüntü Yön.
Cinemarography: Roger Huberr
Müzik Music: Maurice Tlıiriet &
joseplı Kosma Yapım Tasarımcısı
Set Designer: Alexandre Tr{/ll/ltr

Oyuncular Casr: Arletty, Alain

Crmy, Marie Ola. Fernand Ledoux,
ju!eJ Berry, Mareel Herrancl, Gabriel
Gabrio. Roger B/in, Pierre Labry
Yapı mcı Producer: Andre Part/vi
Kaynak Prinr Source: Minisıere des
AffaireJ EtrangereJ, 3 7. Quai d'Oı-say,
75007 Paris, FRANCE: Plıom: 33 1
43 1 7 53 53; Fflx: 33 1 43 1 7 92 42
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FRANSA FRANCE

C E N N ET i N ÇOC U KLARI
LES ENFANTS D U PARAVIS

THE CHILDREN OF PARADISE
1 9. yüzyılın ortalarında, Theatre
des Funambules'ün oyuncuları
çevresinde geçen olaylar, Baptiste
ile Garance'ın aşkları üzerinde
odaklanır. Baptiste, hırsızlıkla
suçlanan kibar fahişe Garance'ı,
gerçek suçlunun kim olduğunu
mimikleriyle göstererek büyüler.
Ne var ki bu ikili asla birbirlerine
kavuşamayacaklardır: Baptiste
aslında sevmediği Nathalie'yle
evlenir; uçarı Garance ise, anarşist
yazar Lacenaire, hırslı ve romantik
aktör Lemaitre ve sefih Kont de
Montray arasında bocalar . . . Birkaç
yıl sonra, Lemaitre büyük bir aktör,
Baptiste büyük bir mimci, Garance
ise her gece onu seyretmek için
tiyatroya gelen esrarengiz kadın
olarak karşımıza çıkar. Kıskanç
Lacenaire'in, Garance'ın aşığı De
Montray'i öldürmesiyle, Baptiste ve
Garance kısa bir süre için
birbirlerine kavuşsalar da Baptiste'i
asla kaybetmemeye kararlı Nathalie
aralarına girecektir . . .
•

Mareel Carne'nin "tiyatroya bir
ithaf' diye tanımladığı bu en önemli
yapıtının öyküsü, Fransız Tiyatro
geleneğinin ruhunu ve nabzını
yansıtır. Fransızca da cennet
anlamına gelen "paradis" sözcüğü
aynı zamanda, tepkilerini dürüstçe
ve yüksek sesle belli eden sıradan
insanların oyunları izledikleri galeri
ya da ikinci balkona günlük konuşma
dilinde verilen addır. Aktörler
oyunlarında, beğenilerini kazanmayı
umarak, onları tanrısal bir konuma
yüceltecek bu galeri tanrıianna
seslenirlerdi. 1 9. yüzyılın ünlü
mimcisi Baptiste Debureau'nun
yaşamından esinlenen ve Naziler'in
Paris'i işgali sırasında çekilen film, iki
bölümden oluşur: "Le boulevard du
erime 1 Suç Bulvarı" ve "L'homme
blanc 1 Beyaz Adam". Alexandre
Trauner'in gerçekçi ve parlak
setlerini içeren bu çok keyifli ve son
derece romantik film, Alman lşgali
sırasında Carne ve Prevert "suya
sabuna dokunmayan" filmler
çekmek zorunda kaldıkları için
ortaya çıkmıştır. Filmin odak
noktası, Garance ile Baptiste
arasındaki ölümsüz aşktır,
(Lacenaire'in canlandırdığı) kader
onları sürekli ayırsa bile. Fransız
sinemasının gerçek başyapıtlarından
biri olan CENNETIN ÇOCUKLARI,
sanat ile yaşam arasındaki ilişki
üzerine alegorik bir öykü, varoluşun
anlamı üzerine bir sorgulama,

"devasa bir felsefi bale", ve Fransız
Tiyatrosu'ndaki farklı stilierin bir
panoramasıdır. Ama aynı zamanda,
geçmişte kalan bir dönemin, hızlı
toplumsal değişimierin yaşandığı 1 9.
Yüzyıl ortaları Fransa'sının son
derece aydınlatıcı, şiirsel bir
portresidir de.
• The many plocs cemer around che
grear love of Bapcisce and Garance, i n
che m i l ieu of che acrors of che Theacre
des Funambules in mid- 1 9th-cemury.
Baprisce fascinares Garance, a
beauciful counesan, by indicacing, i n
mime, c h e real culpric when she is
accused of cheft. They w ili never be
rogecher: Bapcisce will mary Nachalie
whom he doesn'c love, che elusive
Garance will hover berween che
anarchisr lerter wrirer Lacenaire, che
ambirious romamic acror Lemaitre
and che decadem Coum de Momray.
A few years larer Lemaitre is a greac
acror, Bapcisce a grear mi me and
Garance che mysrerious lady in black
who comes ro che cheacre every nighr
ro warch him. Jealous Lacenaire
murders de Momray, her !over, while
Baprisce and Garance are briefly
re un i red only ro be separared agai n by
Narhalie who pledges never ro give
up Baprisce . . .

Mareel Carne deseribed his grearesc
work as "a cribure ro che rheacre" and

che srory breaches wirh che very life
and soul of French chearrical cradicion.
I n French "paradis" is che colloquial
name for che gallery or second balcony
in a cheacer, where common people sar
and viewed a play, responding ro it
honesd y and boiscerousl y. Acrors used
ro play ro chese gallery gods, hoping ro
win cheir favor, che acror himseLf ch us
being elevaced ro an Olympian scacus.
Based on che life srory of che famous
1 9ch-cencury mimic acror Bapcisre
Debureau, and made during che N azi
occupacion of Paris, che fılm is in rwo
parcs: "Le boulevard du erime" and
"L'homme blanc". This richly
emermining and imensely romamic
picrure, wirh vivid secs by Alexandre
Trauner, came abouc because che
Occuparion forced Carne and Preverc
ro make 'escapisc' fılms. The dramaric
focal poim is che undying love
becweeen Garance and Bapcisce despire
che facr chac fare (embodied by
Lacenaire) always separares chem. One
of che rrue masrerpieces of che French
cinema, LES ENFANTS DU
PARADIS emerges as a parable of che
relacionship of jjfe and are, a dispure
abour che sense of exisrence, "a
giganric philosophical baller", and a
panorama of scyles in French rheacre.
Ir' s also an i mmensely suggescive
poetic vision of a bygone epoch, mid1 9rh-cenrury France of rapid social
changes.

Yönetmen Direcror: Mareel Carne
Senaryo Screen play: : Mareel
Carne &jacques Prevert Görüntü
Yön. Cinematography: Marc
Fonard & Roger Hubert Kurgu
Editing: Henri Rmt & Modeleine
Bonin Müzik M usic: joseph Kosma,
Maurice Thierte & Georges Mouque
?roduction Yapı m Tasarımcısı
Set Designer: A lexandre Trauner
Oyuncular Cast : jean umis
Barrault, Arletty, Pierre BrasJeur,
Mareel Herrand, Pierre Renoir, Fabien
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FRANSA FRANCE

G EC E N i N KAP l LARI
LES PORTES DE LA NUIT

GATES OF THE NIGHT
• Nazilerden kurtuluştan hemen
sonraki kış mevsiminde Paris. Direniş
kahramanı Jean Diego Fransız yeraltı
örgütünün sabık üyelerinden olan
arkadaşı Raymond Lecuyer'le
yeniden buluşur. Kendine Kader adını
veren, her yerde hazır ve nazır bir
sokak müzisyeni, Jean'ın "dünyanın
en güzel kadını"na rastlayacagını
öngörür ve bazı rahatsız edici
kehanetlerde bulunur. Jean aynı
akşam Malou'yla karşılaşır. Gece ile
şafak arasındaki kısa süre içinde
kaçamak aşkları, Malou'nun
karaborsacı zengin kocası ve faşist
işbirlikçisi kardeşi Guy'la olan ilişkileri
sergilenir. Çok geçmeden Jean,
Malou'nun kardeşinin, Raymond'u
Gestapo'ya ihbar eden kişi oldugunu
keşfeder. Şafak sökerken Guy intihar
eder ve Malou ölür . . .

"Cennetin Çocukları"nın hem
eleştirmenler, hem izleyiciler
nezdinde başarı kazanmasının
ardından, Carne'ye bu yapı m için
büyük bir bütçe sağlanmıştı. Ancak
GECEN I N KAPlLARI, zaaflarından
ziyade olumlu nitelikleri nedeniyle
tam bir ticari başarısızlığa ugradı.
Jacques Prevert'in 1 945'te yazdıgı
bir bale üzerine kurulu film (bir yıl
sonraki, tamamlanmamış "La fleur
de l'age" hariç tutulursa), hem uzun
süreli ve başarılı Carne-Prevert
ortaklıgını, hem de ikisinin çok
önemli bir parçasını oluşturduğu
karanlık "şiirsel-gerçekçi" gelenegini
noktalamıştı. Filmin yaratıcıları,
Fransa'nın savaş sonrasındaki
iyimser ruh halini hesaba
katmadıkları için, film gösterime
girdiginde hem eleştirilmiş, hem de
hiç gişe yapamamıştı. Senaryo, bu
dönemin yalnızca bir kutlama
dönemi degil, özellikle Nazilerle
açıkça ya da başka bir biçimde
işbirligi yapanlar için, bir suçluluk ve
pişmanlık dönemi de olması
gerektiğine işaret ediyordu.
GECEN I N KAPlLARI, Fransa'nın
savaşın hemen sonrasındaki
sorunlarının gerçekçi bir tanımını
sundugu anlarda mükemmeldir.
Ama karakterlerinin "kader"in
ördügü bir motife çekildikleri
melodramatik teması hem
inandırıcılıktan uzaktır, hem de
savaş öncesinin üslübunu taşır.
Bugün bu melankolik, hayli iddialı
masal, delişmen 1 940'1ar atmosferi,
Alexandre Trauner'in pahalı stüdyo
dekorları ve Joseph Kosma'ya ait,
Ingilizce adıyla "Autumn Leaves"

olarak da bilinen şarkısı "Les
feuilles mortes"la ilgi çekmektedir.
lik başrollerinden birinde oynayan
yirmibeş yaşındaki Montand ile
renksiz ve yavan Nattier, başrolleri
son anda geri çeviren Jean Gabin ve
Marlene Dietrich'in yerini
almışlardı.
• Paris, during rhe wimer afrer rhe

liberarion from rhe Nazis. Resisrance
hero Jean Diego meers up wir h his
friend Raymond Lecuyer, a former
member of rhe French underground,
again. An ubiquirous srreer mu ician
who calls himself Desriny, predicrs
Jean will meer ·'rhe mosr beauriful
woman in rhe world" and makes some
disrurbing prophecies. The same
evening, Jean meers Malou. Berween
nighr and dawn rhe d rama of rheir
furrive romance and relarionship wirh
. Malou's wealrhy husband, a black
markerer, and her Fascisr collaboraror
brorher Guy is playeel our. Diego soon
discovers rhar Ma!ou's brorher was rhe
one who gave Raymond away ro rhe
Gesrapo. Guy commirs suicide and
Ma!ou dies as dawn breaks . . .
Afrer rhe criricaJ and popular success
of "Les enfams du Paradis", Carne was
given a large budger for this
producrion. LES PORTES DE LA
NUIT was a resounding commerciaJ
failure, rhough rhis was due less ro irs

weaknesses rhan ro irs good qualiries.
Based on a baller rhar Jacques Preverr
had wrinen in 1 94 5 , the fılm markeel
rhe end of rhe long and grear Carne
Preverr partnership (excepr for rhe
uncomplered "La fleur de I 'age" a year
larer) and rhe somber poeric-realisr
rradirion of which rhey formed such an
imporram parr. Si nce rhe film-makers
failed ro rake accoum of rhe oprimisric
posr-war mood in France, rhe fılm was
rev il ed on irs release and failed
miserably ar rhe box-office. The scripr
poims our rhar rhis was nor only a
rime for rejoicing, bur a period of guilr
and remorse, especially for those who
cooperared wirh rhe Nazis, overrly or
orherwise. Ir is excellem when ir offers
a realisric descriprion of rhe immediare
posrwar problems of France, bur rhe
melodramaric rheme wirh irs
characrers drawn i mo a parrern woven
by "desriny" is unconvincing and
seems prewar in sryle. Taday, rhe
melancholic, rather preremious fable is
of imeresr for irs heady l 940s
armosphere, rhe expensive swdio sers
by Alexandre Trauner and rhe famous
rheme song "Les fe u i l l es morres" by
Joseph Kosma, known in English as
"Amumn Leaves". Twemy-fıve-year
old Momand, in one of his fırsr
srarring roles, and rhe insipid arrier
replaced Jean Gabin and Marlene
Dietrich, who borh mrned down rhe
lead roles ar rhe lasr moment.

Yönetmen Director: 1\faı·ce/ Cami
Senaryo Screenplay:Jarqueı
Prhoert. based on his bal/et "Le Rende:
Vom Photog" Philippe Agostini

Görüntü Yön. Cinematography:
Philifllie Agostini Kurgu Editing:
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Alexaııdre Trauııer Oyuncular
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Bu film in gösterimi Scuola Nazionale di Cinema - Cineteca Nazionale kurumunun
de�erli işbirli�iyle gerçekleştirilmiştir.

The presenrarion of this film was made possible wirh rhe ki nd cooperarion of the
Scuola azionale di Cinema - Cinereca Nazionale.

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 Ares.

1 1 6 YENiLENEN BiR KLASiK A RENOV ATED CLASSlC
ITALYA ITALY
PAOLO & VITTORIO
���----� TAVlANI

BABAM VE USTAM

Taskana bölgesinde, San
Miniate da Pisa'da (Vittorio
1 929'da, Paolo 1 93 1 'de)
doğdular. Pisa Üniversitesi'nde
Paolo sanat, Vittorio hukuk
öğrenimi görürken sinemaya
ilgi duymaya başladılar. 1 950'de
Valentino Orsini'yle birlikte
Pisa'da bir sinema kulübü
kurdular. 1 954'te Cesare
Zavattini'yle kısa metrajlı bir
film yaptılar. Daha sonra,
Rossellini, Emmer, Pellegrini ve
diğer seçkin yönetmenlerin
yanında yönetmen yardımcısı
olarak çalıştılar. Ilk iki
filmlerinde de birlikte
çalıştıkları Valentino Orsini'yle
birkaç belgesel film çektiler.
Çok geçmeden Modern !talyan
Sineması'nın önemli iki ustası
olarak tanındılar.

PADRE PADRONE

MY FATHER MY MASTER
Yönetmenler Direcrors: Viıtorio & Paolo
Senaryo Screen play: Viıtorio &

Taviani

Paolo Taviani, based on the novel by Gavino

Görüntü Yön. Cinemarography:
Kurgu Editing: Roberto
Perpignani Müzik Music: Egisto Macr:hi
Oyuncular Cast: Saverio Marconi. Omero
Ledda

Mario Masini

Antonutti, !l•!arcella Michelangeli,
Mo/nar, Fabrizio Forte, Gavi110

tanko

Ledtkı,

Nt11mi

Yapımcı Producer: Giuliani G. De
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Born in San Mi ni ara da Pisa,
Tuscany (Virrorio in 1 929,
Paolo in 1 93 1 ). They firsr rook
inreresr in rhe cinema while
s r ud ying liberal arrs (Paolo) and

1 Renkli Color 1 1 I T

law (Virrorio) ar rhe University

Bu, yirmi yaşına kadar okuma
yazma bilmediği halde şimdi bir dil
bilimi uzmanı olan Sardunyalı çoban
Gavino Ledda'nın gerçek
öyküsüdür. Babası, henüz altı
yaşındayken Gavino'yu okuldan alır.
Başka seçeneği yoktur; eğitim,
zenginlere özgü bir ayrıcalıktır ve
Gavino çoban olmak zorundadır.
Okuldan alınınca, çocukluğunu ve
ergenlik çağının büyük bölümünü
dağlarda babasının koyunlarını
güderek ve münzevi bir yaşam
sürerek geçirir. Gavino
Sardunya'dan ayrılmaya çalışır, ama
babası ona ihtiyacı olan yazılı rızayı
vermez. Bu arada babası davarlarını
satar, kızını hizmetçilik yapmaya,
oğullarını da çalışmaya yollar. Daha
sonra sıra, Gavino'nun orduya
yazılması ve bir meslek
öğrenmesine gelir. Böylece babası
Gavino'ya öğretmenlik ederek
ilkokul diplaması aldırır ve onun
gönüllü olarak orduya katılmasını
sağlar. Gavino yıllar sonra,
ordudayken lise diplomasını alır ve
üniversiteye gitmeye karar verir.
Eve döndüğünde babası onu gene
çoban yapar, ama Gavino anakaraya
dönmeye azimlidir . . .
•

Bu etkileyici filmin başında ve
sonunda kendisi de görünen Ledda,
1 940'1ı yılların sonunda okumak
isteyen küçük bir köylü çocuğuydu.
Bu da, ne pederşahi babasının, ne
de içinde yaş�dıkları ilkel Sardunya
toplumunun anlayabileceği bir
istekti. Çocuğun. yayiaiardaki uzayıp
giden yalnızlığı sırasında çektiği zihni
işkenceler, sonunda kaçışı ve
okumuş bir adama dönüşmesinin
anlatılış tarzı, De Sica ile
Rossellini'nin savaş sonrası

benimsedikleri yeni-gerçekçi
gelenekiere çok şey borçludur.
Kahramanın babasının fılmin kötü
kişisi olduğu kuşku götürmezken,
Taviani'ler onun oğluna karşı bu
derece sert davranmasına yol açan
geleneksel değerleri ve kişisel bakış
açısını anlamak ve izah etmek için
gayret göstermişlerdi. Ledda'nın
otobiyografık romanından yola
çıkılarak hazırlanan ve yalın bir
biçimde aslında TV için çekilen
BABAM VE USTAM, 1 977 yılında
Cannes'da büyük sürpriz yapmış
(hem Altın Palmiye'yi, hem de
Uluslararası Eleştirmenler Ödülü'nü
kazanan ilk film olmuştu) ve Taviani
Biraderler'e dünya çapında ün
kazandırmıştı.
• This is rhe rrue srory ofGavino
Ledda, a Sardinian shephard, who,
rhough i liererare unril he was
rwenry, is now a docror i n
glorrology. His farher rakes Gavino
our of school when rhe boy is s ix year
old; he has no choice: educarion is a
privilege of rich people and Gavino
has ro be sheppard. Taken our of
scrool, he spends most of his
adolescence up rhe mounrains
locking afrer his farher's sheep and
living an isolared life. Gavino rries ro
leave from Sardegna, bur rhe farher
does nor give him rhe wrirren
consenr rhar he needs. In rhe
meanrime rhe farher sells rhe carrle,
sends his daughrer ro be a servanr,
and his sons ro work. Larer, i r suirs
his farher ro have Gavino join rhe
army and learn a rrade; so he beco m es
als o rhe reacher of Gavi no i n order ro
make him ger the d ipioma of
elememary school and rhus be senr as
a volunreer ro rhe army. While in rhe

army, afrer some years Gavino gers
rhe diploma from rhe high school
and d ec i des rhar he wanrs ro go on ro
university. He renırns home, when
his farher once more makes him a
shepherd, bur Gavino is derermi ned
ro rerurn ro rhe mainland . . .
Ledda, who himself appears ar rhe
beginning and end of rhis effecring
film, was a smail peasam boy who, in
rhe !are l 940s, wanred an educarion,
somerhing rhar was undersroad by
neirher his parriarchal farher nor rhe
primiri ve Sadrioian sociery in which
they l ived. The boy's menral rorrures
dur i ng his exrended solirude in the
high counrry and his fina! escape and
rransformarion inro a man of lerrers
are recalled in this fi l m in a manner
dıar owes muclı ro rhe posr-war
neorealisr tradi r ions of De Si ca and
Rossellini. Though rhe proragonisr's
farher is clearly rhe villain of rhe
piece, the Tavianis endeavored ro
understand and explain his poinr-of
view and dıe rrad itional values dıar
!ıave compelled him ro rrear his son
so harshly. Based on rhe
aurobiographical novel by Ledda and
originally made for TV in a srark,
sr.-aighrforward fashion, PADRE
PADRONE was rhe surprise winner
ar Cannes in 1 977 (he becaıne rhe
fir r film ever ro win borh rhe
Golden Palm and rhe lnrernarional
Crirics' Prize) and broughr Taviani
Brorhers rhe inrernarional fame.

of Pisa. In 1 950, in associarion
wirh Valenrino Orsini, rhey
fouııded a film club in Pisa. In
1 954, rhey made a shorr film in
collaborarion w i rh Cesare
Zavarrini and larer worked as
assisranr directors ro Rossellini,
Emmer, Pel leg r ini and orhers.
They alsa nıade several

docunıenraries wirlı Valenrino
Orsini, who was rheir
collaboraror on rheir firsr rwo

fearures. They were soon
recognized as rwo of rlıe mosr
im porram masrers of rhe modern
!ral ian cinema.

Filmleri
Filmography
1 962 Un uomo da brucİtlre

Yakılacak Adam

1 963 1 fuorilegge de/ 1/ut.trimonio

Evlilik Yasakları
1 96 7 1 savversivi Yıkıcılar
1 969 Sotto il segno del/o Scorpione

Akrep Burcu Altında
1 9 7 1 Sım Michele m'eva 1111 gallo

Aziz Mikele'nin
Bir Horozu Vardı

1 974 Allomanja11
1 977 Padre Padrone

Babam ve Ustam
1 979 ll pmto Çayır
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San Lorenzo Gecesi
1 984 Kaos
1 987 Good Morning Bt�bilonia

Günaydın Babil
1 990 ll sole anche di notte

Gece Güneşi
1 992 -F iorile
1 998 Tu 1'idi Gülüyorsun
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"DÜŞLERiN MAYASI": MARCELLO MASTROIAN NI "THE s·ı ı I'F THAT DREAMS ARE MADE OF" : 1\!ARCELLO J\IASTROI ANNI
ITALYA ITALY

MARC E LLO MASTROiAN N i
28 Eylül 1 924'te, Roma ile
Napeli'nin tam ortası sayılabilecek
Ciociara bölgesindeki Frosinone
yakınlarında bulunan Fontana
Liri'de, bir mobilyacı marangozun
oglu olarak dogdu. O daha
çocukken, ailesi önce kuzeye, çok
geçmeden de Roma'ya taşındı.
Mastroianni Roma'da resim
öğrenimi görmeye başladı. Mimar
olma tutkusu, Ikinci Dünya
Savaşı'nın çıkışı nedeniyle
gerçekleşemedi. Savaşta esir
alınarak bir Alman esir kampına
gönderildi, ama buradan kaçtı. 1 945
yılına kadar Venedik'te bir tavan
arasında saklandıktan sonra
Roma'ya dönüp bir Ingiliz film
dağıtım şirketinde muhasebeci
olarak çalışmaya başladı. Kısa süre
sonra hem bir ekonomi ve ticaret
öğrencisi, hem de Roma
Üniversitesi tiyatro grubunun
üyesiydi. Sonunda burada, onu
kendi profesyonel tiyatro
kumpanyasına alan Luchino Visconti
tarafından keşfedildi. Yönetmen,
Mastroianni'nin, Riccardo Freda
tarafından yönetilen "1 miserabili 1
Sefiller" filminde küçük bir rol
almasına da yardımcı oldu. Aktör
daha sonra sahneye dönerek
Shakespeare'den Arthur Miller'a
kadar, geniş bir yelpaze oluşturan
oyunlarda rol aldı, Visconti de ona
"lhtiras Tramvayı" ( 1 949),
"Satıcının Ölümü" ( 1 95 1 ) ve "Vanya
Dayı"nın ( 1 955) sahne yapımlarında
önemli roller verdi.
•

Mastroianni'nin gerçek anlamda
profesyonel sinema kariyeri, 1 950'1i
yılların yeni-gerçekçilik ile
commedia all'italiana tarzını bir
araya getiren komedilerinde
başladı. Birkaç önemsiz rolden
sonra, "Vita da cani 1 Köpek
Yaşamı"yla ( 1 950) ilgiyi üzerine
çekti ve hatırda kalmayacak
nitelikteki filmlerden oluşan uzun
bir dizide gittikçe daha kayda değer
roller üstlenerek ülkesi ltalya'da
popülerliğini pekiştirdi. Aktör bu
dönemdeki en başarılı çalışmalarını
"Una domenica d'agosto 1
Agustos'ta Bir Pazar" ( 1 949) ile
"Le ragazze di Piazza di Spagna 1
lspanyol Merdivenleri'nin
Kızları"nda ( 1 95 1 ) yönetmen
Luciano Emmer'le, ve her ikisinde
de Sophia Loren'le oynadığı
"Peccato che sia una canaglia 1 Ne
Yazık ki Yosmanın Teki" ( 1 955) ve
"La fertuna di essere donna 1 Kadın
Olmanın Şansı"nda ( 1 956),
yönetmen Alessandro Blasetti'yle
gerçekleştirdi. ltalyan seyirciler

arasında, hem sahne, hem de
perdenin yetenekli ve çekici bir
başrol oyuncusu olarak yavaş yavaş
isim yaptı. Visconti "Le notti
bianche 1 Beyaz Geceler"de ( 1 957)
ona Maria Schell ve Jean Marais'nin
yanında rol verince de şöhreti
nihayet festival çevrelerine ulaştı.
!talyan yönetmenler güçlü, iddialı
erkeklerin üstleneceği dramatik
başroller için çoğu kez Hollywood'a
başvururlardı. Ama 1 950'1i yılların
sonlarından itibaren, çağdaş
ltalyanların kafasını karıştıran
baskıların duyarlı bir portresini
istediklerinde Marcello
Mastroianni'yi tercih etmeye
başladılar: Bu yönetmenlerin
başlıcaları Federico Fellini ("La
dolce vita 1 Tatlı Hayat", 1 96 1 ve
"Otto e mezzo 1 Sekiz Buçuk",
1 963) Michelangelo Antenieni ("La
notte 1 Gece", 1 96 1 ), Visconti ("Lo
straniero 1 Yabancı", 1 967), Marco
Ferreri ("La cagna 1 Liza", 1 97 1 ;
"La grande bouffe 1 Büyük
Tıkınma", 1 973; ve "Ciao maschio 1
Elveda Erkeklik", 1 978) ve Ettore
Scola'dır ("Una giornata partieelare
1 Özel Bir Gün", 1 977 ve "La
terrazza 1 Teras", 1 979). Elli yılı
bulan meslek yaşamında
Mastroianni, bir dizi etkileyici rolü
üstün bir oyunculuk yeteneği
sergileyerek canlandırdı ve
birbirinden çok farklı karakteriere
yaşam, önem ve inanılırlık
kazandırdı. Bir anlamda, savaş
sonrası ltalyan sinemasının tüm
evrimini kişiliğinde topladı.
Mastroianni 1 960'1ı yılların
başlarında iki Fellini filmiyle
(başarısızlıga uğramış ama idealist
gazeteci Marcello'yu canlandırdığı
'Tatlı Hayat" ile yönetmen
Guido'yu canlandırdığı "Sekiz
Buçuk") uluslararası bir yıldıza
dönüştüğünde yaşı 35'i geçmiş ve
40'tan fazla fılmde oynamıştı. Fellini
1 959'da 'Tatlı Hayat"ın çekimine
başlarken Mastroianni'ye, Roma'nın
yüksek sosyetesiyle takılan,
gözlemci rolünü aşsa da gerçek bir
katalizör olamayan gazeteci
Marcello rolünü verdi. Kahraman,
tıpkı aktör gibi, çocuksu çekiciliği ve
besbelli flörte müsait oluşuyla güzel
kadınların dikkatini çekiyordu.
Mastroianni daha sonra Pietro
Germi'nin klasik komedisi
"Divorzio all'ltaliana / ltalyan Usulü
Boşanma"da ( 1 96 1 ) oynadı. Bu film
ona, yeniyetme kuzinine aşık olduğu
için karısından kurtulmak isteyen
mecalsiz Sicilyalı soylu olarak,
gerçekten iyi ikinci rolünü sağladı.

Çoğu ltalyan komedisi, ltalya
dışında aynı derecede dikkati
çekmez, ama Germi'nin filmi ltalyan
stereotiplerini herkesin zevkine
uygun bir şekilde karikatürize
etmeyi becermişti. Bu filmdeki, ona
Ingiliz Film Akademisi'nin En Iyi
Yabancı Erkek Oyuncu Ödülü'nü
kazandıran yakıcı hicve sahip Baron
Fefe Cefalu rolünden sonra,
Antonioni'nin "Gece"sinde, azap
içindeki bir entelektüeli oynadı.
Mastroianni filmde güzel kadınlarla
çevrelenmiş ama ondan istediklerini
değil vermek, anlamaktan bile aciz,
moda bir romaneıyı oynuyordu.
Ancak, Mastroianni bu olumsuz
rolde bile başka herhangi bir aktör
ya da aktrise karşı dengesini
korumuştu.
Mastroianni artık Avrupa'nın en
aranan aktörlerinden biri olmuştu,
ltalya'da ise Alberto Serdi'nin
ardından ikinci sıradaydı. 1 962'de
Brigitte Bardot ile birlikte
yönetmen Louis Malle'in "Vie
privee 1 Özel Yaşam"ında oynadı;
bunu Valerio Zurlini'nin yönettiği
"Cronaca Familiare 1 Aile
Güncesi" izledi. Sonra da, "Otto e
Mezzo 1 Sekiz Buçuk" un ( 1 963)
yönetmen-kahramanı Luigi'yi, yani
ikinci en ünlü rolünü oynamak
üzere Fellini'ye döndü.
Yönetmenin birçok filminde
olduğu gibi, burada da rüyalar ve
hatıralar onlardan daha az gerçek
bir şimdiyle bir araya geliyordu.
Film boyunca Mastroianni'nin hiç
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oynamasına gerek yoktu sanki: O
oradaydı, diğerleri ise çevresinde
cümbüş yapıyorlardı.
Mastroianni çoğu kez başka
yönetmenlerle çalışmanın iş,
Fellini'yle çalışmanın ise oyun
olduğunu söylemiştir. Yakın
arkadaştılar: Tavırlarını ve mizah
anlayışlarını paylaşıyorlardı. Ama
tıpkı Fellini'nin, filmlerinin doğrudan
doğruya otobiyografık olduğunu
reddetmesi gibi, Mastroianni de
oynadığı karakterlerden herhangi
birine Fellini'yi model aldığını
reddetmiştir. Her ikisi de kendi
kuşaklarının tipik, safıstike ltalyan'ını
yaratmayı amaçlarlar. Ortak
yaratılan, yüzyılların erkek egoizmini
yansıtır. Bu egoizm böyle bir adamın
kadınlarla diyalog kurmasını, hatta
onların özerk varlıklar olduğunu
fark etmesini bile önler. Ikisi
böylece, tiz perdeden, gösterişli
dört fılmin, "Tatlı Hayat", "Sekiz
Buçuk", "Fellini's Roma 1 Fellini'nin
Roma'sı" ( 1 972) ve "Kadınlar
Kenti"nin anti-kahramanlarını
ortaya çıkardılar. Mastroianni bu
filmlerde kasıtlı olarak çok ölçülü
performanslar sundu, sadece kendisi
oldu. Ama bir aktörün benliği ender
olarak iyi bir yazarın yazdığı
senaryodaki karmaşık bir rol kadar
ilginç olur. Mastroianni'yi aktör
olarak değerlendirmek için, başka
yönetmenlerle çalışmalarına da
bakmak gerekir.
Mastroianni daha sonra, iki ünlü De
Sica komedisinde, " leri, oggi,
demani 1 Dün, Bugün ve Yarın"
( 1 963) ile "Matrimonio all'ltaliana 1
!talyan Usulü Evlilik"te ( 1 964)
Sophia Loren'le verimli bir ortak
çalışma sürecini başlattı. 70'1i ve
80'1i yıllarda aktörün repertuarı
daha da genişledi. Artık Mastroianni
yeteneğini komedi filmleri ile
Ferreri'nin " La grande bouffe 1
Büyük Tıkınma" ( 1 973) gibi
başyapıtlardaki ciddi oyunculuğu
arasında eşit olarak pay ediyordu.
Bu fılmde ölene kadar yiyen
arkadaşlarına katılan gamsız
playboyu oynamıştı. Taviani
kardeşlerin "AIIonsanfan"ı ( 1 974)
ile Elio Petri'nin "Todo modo"su
( 1 976) siyasi si nemayı da onun
yelpazesine kattı. "AIIonsanfan"da,
aristokrat davranışlarını koruduğu
halde bir devrime önderlik etmek
zorunda kaldı; bir haini oynadığı
halde izleyicinin sempatisini
yitirmedi. Ettore Scola da onu, en
önemlisi Sophia Loren'le birlikte rol
aldığı "Özel Bir Gün"deki ( 1 977)
yumuşak huylu, antifaşist, eşcinsel
radyo spikeri Gabriele olan,
unutulmaz rollerde oynattı. Çoğu
eleştirmen bu rolüyle Cannes'da
ödül alması gerektiği görüşündeydi.
Bu fılmde, polisin onu tutuklayıp

sınırdışı etmesini beklerken,
yorgun, istismar edilmiş ama
hararetle faşist bir evkadınına da
yegane gerçek insani temasını sunan
bir kişiyi büyük bir başarıyla
canlandırmıştı. Ertesi yıl, geleceğin
tenha New York'undaki astımlı,
pejmürde profesör olarak
Ferreri'nin "Ciao maschio 1 Elveda
Erkekli k" adlı filminde ( 1 978) bir
başka yürek burkucu performans
sundu. 1 980'de Scola'nın "La
terrazza 1 Teras"ıyla ( 1 979) yeniden
Cannes'a geldi. Bu sefer, sabık
karısının, onun kendisini yeniden
kazanma yolundaki romantik
çabalarından çok işiyle ilgilenen bir
gazeteciyi oynuyordu. Filmdeki elli
yaşının üstündeki bütün erkekler
gibi o da kadınlardaki değişimden,
yaşamdan sevmek ve sevilmenin de
ötesinde şeyler beklemelerinden
şaşırmış görünmüyordu.
Mastroianni hem nostaljiyi, hem de
kadınların eşit haklarına saygı
duyacak (bundan üzüntü duysa bile)
entelektüel kapasiteyi ifade
ediyordu.
Mastroianni bir kez daha Fellini'nin
alter-ego'su olarak kendini, yüzüncü
filmi olduğunu iddia ettiği "La citti
delle donne 1 Kadınlar Kenti"nde
( 1 980), kadın hareketine karşı
çıkarken buldu, "Ginger e Fred 1
Ginger ve Fred" de ( 1 985) acıya ve
nostaljiye gömüldü. 1 980'1i yıllarda
Peter Brock'un sahnelediği "Çin
Çin" adlı komedi ve Nikita
M ikhalkov'un "Pianola meccanica 1
Mekanik Piyano"suyla 1 984 yılında
tiyatroya döndü. M ikhalkov'un filmi
"Oci ciornie 1 Siyah Gözler" ( 1 987)
ile Cannes Film Festivali'nde
sonunda En Iyi Erkek Oyuncu
ödülünü aldı. Yüzü aşkın fılmde
kusursuzluğunu kanıtlamış olan
Mastroianni'ye 1 990 Venedik Film
Festivali'nde sinemadaki yaşam
boyu başarısı için bir Altın Aslan
verildi. Meslek yaşamının son on
yılında önde gelen birçok Avrupalı
yönetmenin tercih ettiği aktör,
Robert Altman'ın filmi "Pret-aporter 1 Hazır Giyim"de ( 1 994)
Loren ile son kez biraraya geldi. Rol
aldıgı son iki filmden biri olan,
Raoul Ruiz'in yönettiği ''Trois vies
et une seule mert 1 Üç Yaşam ve
Tek Bir Ölüm"de ( 1 996), Catherine
Deneuve'den olan kızı Chiara
Mastroianni'yle birlikte oynadı. 1 9
Aralı k 1 996'da öldü.
Erkek oyuncular arasında !talyan
sinemasının tek büyük uluslararası
yıldızı olan Marcello Mastroianni,
mütevazı profesyonelliği ve doğallığı
sayesinde, modern bir Avrupalı
erkek olmanın sorunlarını
kendisinde cisimlendirebilen, hem
dramatik, hem kemik bir aktördü.
Moderndi, çünkü !talya bir

dönüşüm geçirerek serbest piyasası
olan neo-kapitalist bir topluma
dönüşüyordu, ve Mastroianni de
ortaya çıkan toplumsal
dönüşümlerin şaşkınlığının acısını
çeken karakteri oynuyordu.
Avrupalı'ydı, çünkü Hollywood'a,
Ingilizce öğrenme zahmetine
katlanmak istemediği için
gitmediğini söylemişti ama, zaten
onun yarattığı kişiler popüler
sinemada çoğunlukla rastlanan
iddialı aksiyon erkekleri değil,
duygularını gizleyen, dört yandan
kuşatılmış ve debelenen
kahramanlardı. Erkekti, ama
Mastroianni'nin oyunculuğunda
cinsellik sorunluydu: başkadın
oyuncuları tarafından çoğunlukla
ezilir, yenip yutulur ve tükürülürdü.
Sinema "Latin aşık"larla doludur,
Mastroianni bunlardan biri değildi.
"Tatlı Hayat"ta Trevi Çeşmesi'nde
Anita Ekberg etrafa suları
sıçratırken, oynadığı karakter
sadece orada ne yaptığını merak
ediyordu. Hoş, serinkanlı ve
görmüş geçirmiş; ya da içedönük,
utangaç ve çok şahsi. Her kadının
favori !talyan Romeo'su mu, yoksa
gönülsüz bir Casanova mı?
Mastroianni aslında, onunla
kolaylıkla özdeşleşebildikleri için,
kadınlar arasında olduğu kadar
erkekler arasında da popüler
olmuştur. Belki de o, eski moda bir
centilmenin tavırları ve duruşuyla,
yumuşak ve pasif görünerek en
tepeye ulaşabilmiş tek aktördü.
Üstelik de yıllar geçtikçe o çekici,
zarif ve tatlı dilli yakışı ki ı; olgun,
müşfık ve aristokrat tavırlı ve
bazılarına göre, çok daha yakışıklı
bir erkeğe dönüşmüştü.
Marcello bir söyleşide "Daima
dürüst davrandım sanırım" demişti
ve bu da onu sadece "oynayan"
birinden çok, kökleri modern
samiyileşmiş bir toplumdaki
gündelik zorluklarda olan, 60'1ı ve
70'1i yıllar arası !talyan sanat
sinemasının temaları ile üsiGplarını
en iyi temsil eden sinema kişiliğine
dönüştürmüştü. Onu bu role en
uygun kılan özellikler, aynı zamanda
onun kişisel özellikleriydi: onu
gördüğünüzde bir yı ldızia
karşılaştığınız duygusuna
kapılmazdınız; filmlerinden söz
ettiğinde oynadığı rolden çok, fılmin
nitelikleri hakkında coşku ve
merakla konuşurdu. Kısa bir süre
önce neyi yapmadığı için pişman
olduğu sorulduğunda, şöyle yanıt
vermişti: "Tarzan'ı oynamadığım
için!"
Marcello Mastroianni Cinecitta'nın
efsanevi kapılarından içeri girdiğinde
sadece onbir yaşındaydı. Asla
unutmayacağı bir andı bu. Bu
"rüyalar kalesi"ne Beniarnine

Filmleri
Filmography

1 947 I miserabili Sefiller (Freda)
1 949 Una domwica d'agosto
�ustos'ta Bir Pazar (Emmer)
Vit<ı da cani Köpek Yaşamı
(Monicelli & S tmo)
1 9 50 Cuori sul mare
Denizdeki Yürekler (Bianchi)
Contro la. legge
Kanuna Karşı (Ca.lzavara)
1 95 1 Passa.porto per l'oriente

Beş Şehrin Hikayesi
(Mo11tgonıery, Tully,
Romo/o Marcellini)
Parigi e sempre Parigi

Paris, Her Zaman Paris

(Emmer)
Atto d'a.ccusa
Suçlama (Gentilomo)
1 952 Tragico Ritomo
Acı Dönüş (Faraldo)
Sensualita. Şehvet (Fraca.ssi)
Le ·regazze di Piazztı di
Spagna

lspanyol Merdivenleri'nin
Kızları (Emmer)
Penne Net·e

Komandolar (Biancoli)
L'eterna catetuı
Ebedi Zincir (Majano)
1 9 53 Tempi nostri
Bizim Devrimiz (Biasetti)
Gli eroi della domenica
Pazar Günü Kahramanları
(Camerini)
ll ·viale della speranza
Umut Bulvan (Risi)
Non e mai troppo tardi
Asla Geç De�il (Ratti)
Lulıl (Cerchio)
Febbre di vivere
Yaşam Ateşi (Goı·a)
19 54 Schiava del peccalo
Günah Kölesi (Matarazzo)
Le principessa del/e caııarie
Ada Prensesi (Moffa)
Chr01ıache di poveri amanti

Fakir Aşıkların Romanı
(Lizzani)
Casa R icordi

Ricordi'nin Evi (Gallone)
Tempi 1ıostri - zibaldo11e 2
(episode "ll pupo")
Bizim Devrimiz - Ikinci Bölüm
(Son Çocuk Bölümü)
(Blasetti)
Giorni d'am.ore
Aşk Günleri (De Santis)
Peccato che sia. ınıa canaglia

Ne Yazık ki Yosmanın Teki
(Blasetti)
1 95 5 uı bella mugnttia
Fırıncının Karısı (Camerini)
ll biga.mo Iki Karılı (Emmer)
La fortu1u1. di essere donua

Kadın Olmanın Şansı
(Biasetti)
Tam ta.m mayunıbe

Mayumbe Tamtamları
(Nttpolitano)
1 956 Padri e figli

Babalar ve O�ullar (Monicelli)
1 95 7 ll mommto piu' bel/o
En Güzel An (Emmer)
1 l medico e lo st·reg01ıe
Doktor ve Üfürükçü
(Monicel/i)
La ragazza de/la. salina
Tuzcu Kız (Cap)
Le notti hifınche
Beyaz Geceler (Viscmıti)
1 958 Utı ettttro di cielo

On Dönüm Gökyüzü
(Casadio)
Amore e guai

Aşk ve Tehlikeler (Dorigo)
ll Soliti ignoti

Bilinmeyen Kişiler
(Mo12icelli)

1 20 Gigli'nin filmi "Marionette"te
figüranlık yapmak için girmişti. Set,
küçük bir kasabadaki bir
bağbozumunu temsil ediyordu;
Marcello da bu şölenin tadını
çıkardı, şafak sökene kadar üzüm
yedi. Gene de, günün sonunda
ücretini aldı! Annesiyle eve
giderken Marcello başkalarının
(saçma bir şekilde) "iş" adını verdiği
bu tuhaf oyunun büyüsünü
düşünmekten kendini alamıyordu.
O anda bile, bütün ömrü boyunca
kendisine mutlulukla eşlik edecek
bir şeydi düşündüğü: Aktör olmak,
film yapmak fikri - gerçekten de
harika bir iş: "Oynaman için üstüne
para veriyorlar!"

yemeği vaktinde çıkardık. Gary
Cooper, Clark Gable, Fred Astaire,
Ginger Rogers, G reta Garbo, Errol
Flynn, John Wayne, Amedeo
Nazzari, Anna Magnani, Toto, Jean
Gabin ... O dünyanın güzelliğini tarif
etmek mümkün mü/ Yoksa biz
sadece yeni şeyler bulmakta daha
mı hünerliydik ve daha mı kolay
büyüleniycrduk? Kuşağım için
sinemanın - beyazperdenin - neler
ifade ettiğini düşündükçe, kendi
kendime günümüz sinemasının yeni
kuşaklar üzerinde benzer etkisi var
mı diye soruyorum. Ya da bu etkiyi
onlar üzerinde bir türlü
sevemediğim o küçük ekran mı,
yani televizyon mu yaratıyor?"

Aktör olarak yaşamı olağanüstü
biçimde şanslı ve yoğun geçti:
Büyük bir tiyatro kahramanı olarak,
efsanevi ve hatırda kalıcı oyunları
yorumlayarak uzun yıllar geçirdi.
Sonra daha da uzun bir sürede, bir
filmografi rekoruna imza attı: Bir
kısmı kesinlikle başyapıt olan, çoğu
da ebediyyen dünya sinema
tarihinin dönüm noktalarını
oluşturacak 1 70'i aşkın film yaptı.
72 yaşında dönüp o benzersiz
geçmişine baktığında en yoğun ve
canlı hatıralarının ne olduğu
sorulmuştu: Sinema mı, başarı ya da
şöhret mi? Hayır, onlarla ilgisi
yoktu. "En önemli hacıralarım
çocukluğuma, ergenliğime ilişkindir.
Daha sonra olup bitenler yaşamıma
hiç de öyle yoğun ve etkin biçimde
damgasını vurmadı."

"Itiraf ediyorum, si nemayı tiyatroya
tercih ederim. Evet, onu aslına
yakınlığı ve doğaçlamaları için,
karışıklığı için seviyorum. Sinemada
her şey var! Her şeyin bir araya
getirildiği, hapishane kuşlarından
şairlere kadar her şeyin iyi olduğu
bir aşure. Sinema referans sormaz.
Sinematografinin en sihirli
yanlarından biri de budur. Kampa
gider gibidir: oraya varırsınız, kimi
çadırı kurar, kimisi ateşi yakar,
diğerleri de yiyecek bir şeyler
bulmaya gider. Ve sonra . . .
"Motor!" - Marcello Mastroianni

Tabii yaşlı Mastroianni bu yıllarının
büyük yoksulluk içinde geçtiğinin, o
sıralardaki maddi yaşamının son
derece zor olduğunun bilincindeydi.Ama onlara bir tür şükranla dönüp
bakmaktan kendini alamıyordu.
"Sanırım o küçük deneyimlerden
çok şey öğrendim: Belli bir tevazu
bilgisi ve sonuç olarak da bir miktar
alçakgönüllülük." Belki de
tevazunun değerini öğrenme
deneyimi, hem aktörün olağanüstü
kendiliğindenliğinin, hem de
efsanevi bir hoşluk, sıcaklık ve
dostlukla dolup taşma
yeteneklerinin temelini
oluşturmuştur. Binlerce karakter
maskesi altında onu herkesin
muhabbetle ve meşru şekilde,
"Marcello" diye çağıracağı biri
yapacak kadar.
Elbette o günlerde sinema vardı,
ama belki de ltalyanların dediği gibi
ona "sinematografi" demek daha
doğru olur. "Benim kuşağırndan
olan herkes gibi çocukken ben de
sinematografıyle beslendim. Hemen
hemen her öğleden sonra sinemaya
giderdik. Günde iki film, bir haber
filmi ve Mickey Mouse. Sinemaya
ögleden sonra 3'te girer, akşam

"60'1ı - 90'1ı yılların, bir daha
rastlanması mümkün olmayan o
'büyük oyuncu' bolluğunda,
Marcello Mastroianni çoğu kez, bir
yandan kendini sürekli yenilerken,
bir yandan da tümüyle kendisi
kalmayı başaran bir oyuncuydu.
Yüzden fazla filmde canlandırdığı
karakterlerin tümü, doğasına ve ait
olduğu kültüre denk düşen
karakterlermiş gibi görünüyordu:
lçgüdü, akıcılık ve merakın ele
geçirdiği, keskin bir zekaya sahip
doğal bir kültürdür bu. Kendisine
bir rolden söz edildiğinde,
Mastroianni asla rolün yapısına,
gelişimine, ya da diyaloglarına
karışmaz, yalnızca senaryo metnini
olduğu gibi 'kopyalamakla' yetinir;
yine de sonuçta ortaya çıkan
metindeki el yazısı yalnızca ona
aittir. Ye karakter ister Yunanlı ya
da Portekizli, ister Fransız ya da
ltalyan olsun, tam onun ölçüsüne
göre biçilmiş gibi mükemmel
oturur üstüne. Ona bu rolleri
biçen terziler, işte bu sayede
etkileyici sonuçlar elde ettiler. Ve
yönetmen en derin ruh hallerini
ona açıp kendi kişiliğini ona
yansıttığında unutulmaz başyapıtlar
çıkıyordu ortaya; Marcello'nun
Federico, Federico'nun Marcello
olduğu zamanlardaki gibi. Kimi
zaman ben de onun benim
ağabeyi m - yakışıklı kardeşim oluverdiği hissine kapılmışımdır. Ettore Scola.
..

• Born on 28 September 1 924 i n

Fonrana l i ri, near Frosinone, in the
Ciociara region, roughly halfway
between Roıne and Naples, as the son
of a cabinet-maker. His fam ily
moved norrh ro Turin during his
childhood, and soon after ro Ronıe,
where he began rraining as a
draughtsman. H i s aınbition ro
become an archirect was thwarred by
WWII during which he was
caprured and senr ro a Gerınan prison
camp, from which he escaped. He
hide in a Yenice attic unril 1 94 5 ,
when he rerurned Rome and found a
job i n the accounrs departınem of a
British film disrriburor. He soon
became a student of economics and
coınınerce, and a member of the
University of Rome drama group.
Here he was evenrually d iscovered by
luchino Visconri who recruited him
for his professioııal rheatre company.
The d i recror has al so hel ped
Masrroianııi ro h is fırst smail part in
"I Miserabili 1 Les Miserables" ( 1 947)
d i rected by Riccardo Freda. The actor
rhen returned ro stage, playing i n a
w ide range of plays, from
Shakespeare ro Arthur Mi ller, and
Visconri gave him imporranr roles in
stage productions of " A Srreetcar
Named Desire" 0 949), "Death of a
Salesman" ( 1 95 1 ) and "Uncle Vania"
( 1 95 5).
Masrroianni's professional fı lm career
was launched i n those comed i es of
the 5 0s which bridged neo-realism
and the commedia all'iraliana. After a
few more minor roles, he attracted
attenrion i n "Vi ta da cani 1 It's a
Dog's life" 0 950) and he was given
increasingly iınporraıır parrs in a
long series of unmemorable fılms,
which esrablished his popularity in
Italy. He worked most successfully
with the d i rectors Luciano Emmer
("Una domenica d'agosro 1 A Sunday
in August" ( 1 949); "Le ragazze di
Piazza di Spagna 1 The Girls of the
Spanish Steps" ( 1 95 1 )) and
Alessandro Blasetri ("Peccato che sia
una canaglia 1 Too Bad She's Bad"
( l 95 5 ); "la fornına d i essere don na 1
lucky To Be A Woman" ( 1 95 6),
both aJongside Sophia loren).
Gradually he built a repuration
among l t al ian au d iences as a talenred
and fetching leading man both on
stage and fı lms. He fınally reached
the festival circuir when Visconri cast
him in "le notti bianche 1 White
N ights" ( 1 95 7 ) with Maria Schell
and Jean Marais. When ltalian
d i rectors wanred srrong, asserrive
nıale dramatic leads, they usually
wenr ro Hollywood. Bur from the
end of rhe decade onwards, when
they needed a sensirive porrrayal of
the pressures confusing conreınporary
Jtalians, they turned ro Mastroianni:
Federico Fellini ("La dolce vita",

ı_., legge Kanun (Dasshı)
Raccouti d'eslctte
Yaz Öyküleri (Fraııciolini)
1 9 59 Tutti hınamorttti
Herkes Aşık (Orlımdini)
Jl uemico di mia moglie
Karımın Düşmanı (Puccini)
Ferditıaudo 1, re di Napo/i

Napeli Kralı 1. Ferdinando

( Frtmcioliu i)
1 960 La do/ce vila
Tatlı Hayat (Fellini)
ll bel/'A111onio
Acı Aşk (Bologniui)
Adilti e le compagne

Adua ve Arkadaşları
(Pielrangeli)
1 9 6 1 U1 nolte Gece (Anloııioni)
L'tmassiuo Katil (Petri)
Fııulctsmi ıı Roma

Roma Hayaletleri
(Pielrange/i)
Divorzio n/1'/ta/iaıuı

!talyan Usulü Boşanma
(Gemıi)
1 962 Cr01lliCtı fa m iliare
Aile Güneesi (Zurlini)
ı_., vie privee
Özel Yaşam (1\'lıdle)
1 963 Otıo e mezzo
Sekiz Buçuk (Felliui)
1 compagni
Yoldaşlar (Monicel/i)
leri, oggi e domau.i

Dün, Bugün ve Yarın
(De Sim)
1 964 A·latrimouio all'italituıa
!talyan Usulü Evlilik (De Sica)
1 965 Oggi, donuuı,i, dopodoma.ui

Bugün, Yarın, Ertesi Gün

(FilifJpo, Fer-reı·i, Sa/ce)
Casa-nova '70
Kazanova '70 (Mollicel/i)
U1 decima viiiima
Onuncu Kurban (Petri)
L'uomo dei cinque pal/on i
Beş Balonlu Adam (Fen·eri)
1 966 lo, io, io... e gli alt ri

Ben, Ben, Ben ve Başkaları

(B/asetti)
ll papm•ero ii a11che mı fiore
Şeycanın Çiçekleri (Young)
Spam .forte, piu'forte... non
capisco!

Daha Yüksek Sesle Ba�ır,
Seni Duyamıyorum (Filippo)
1 967 Lo straniero
Yabancı ( Viscoııti)
Questi Jantas mi

!talyan Usulü Hayalet
(Castellani)
1 968 Gli amanti

Tehlikeli Arzular (De Sicfl)
1 969 Diamanti a colazione
Kahvaltılık Elmaslar
(Morahan)
B lock notes di 1111 resisitl

Bir Yönetmenin Not
Defteri (Fellini)
1 giraso/i

Güneş Çiçekleri (De Sica)
Drınn11ır1 de/la gelosia: ttıtti
i pa.rticolari in crotıacıı
Kıskançlık Dramı (Scola)
1 970 Giocbi partico/a.ri
Özel Oyunlar (lndovina)
The Pizza Triangle - a
Drama ofjealomy
(aud Other Things)

Pizıa Üçgeni - Bir Kıskançlık
Dramı 0fe Di�er Şeyler)
(Scoltl)
Leo tbe J...u t

Sonuncu Leo (Boormım)
J...ı

moglie del pre/e

Papazın Karısı (Risi)
1 9 7 1 Scipioue del/o auche
/'Africımo
Afrikalı Scipione (Magni)
Ça n 'arrive qu'tlltX ıultres
Acı Günler (Trhıtigumıt)
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1 960; a n d "Otto e mezzo 1 E iglıt and
a Half', 1 963), M ichelangelo
Amonioni ("La nocte 1 The Niglu",
1 96 1 ), Viscom i ("Lo maniero 1 The
Stranger" , 1 967), Marea Ferreri ("La
cagna" aka "Liza", 1 97 1 ; "La grande
bouffe 1 Blow-Our", 1 97 3 ; and "Ciao
Maschio 1 Bye Bye Monkey", 1 978)
and Ertore Scola ("Una giornaca
particalare 1 A Special Day", 1 97 7 ;
and "La terrazza 1 The Terrace",
1 979). In a career spanning 50 years,
Masrroianni played an impressive
series of superb rol es proving his
i merpretative capacity, giving life,
İ nıportance and credibility to che
most di verse characcers. He has come,
in a sense, co personify the emi re
evol ution of poscwar I calian ci nema.
Mascroiann i was past 3 5 and had
appeared i n over forey fi lms when he
rose co imernacional scardom in cwo
early-sixcies Fe!! ini fi lms, as the
fai led bur idealiscic journalise
Marcello i n "La dolee vi ta" and che
fil m direccor Guido in "Orto e
mezzo". In 1 959 Fellini began co
shooc "La dolce vi ca", casring
Mascroianni as che journalise
Marcello, who hangs araund wich
Roıne's high sociecy; ınore rhan an
observer, bur less than a catalyst. His
boyish charm and obvious
availability draw che attenrions of
beautiful women, as was che case for
che actor hi ınself. Mascroianni chen
wenr on to appear in Pietto Gerıni 's
class i c coınedy " Divorzio all 'Iraliana 1
Divorce - Italian Scyle" ( 1 96 1 ),
which afforded him his second really
good role, as che effere Sici lian
nobleman who, in love widı his
ceenage cousin, wanrs to rid hiınself
of his w i fe. Mosr I calian coınedies fai l
to uavel but Germi's film contrived
to caricature Ira! ian srereocypes to
everyone's liking. After the
scathingly satirical part of Baron Fefe
Cefalu in this film, for which he gm
che Brirish Film Acadeıny's Best
Foreign Actor Award, he played a
tarmenred inrel lectual in Amo.rıioni's
"La notte". Here Masrroianni is a
fashionable novelist, smrounded by
lovely women, who fails to give, or
even to undersrand, what they wanr
of h i m . Even in this negarive role
Mascroianni was able to hold che
balance against any other actor or
actress.
Meanwhile Mascroianni has becoıne
one of the most soughc-afcer actors in
Europe; in I caly, he ranked second
only to Alberto Sord i . In 1 962 , he
played in d i rector Louis Malle's "Vie
privee 1 A Privace Affair" witlı
Brigicce Bardoc, and also in Cronaca
famil iare 1 Fam ily Diary" directed by
Valerio Zurlini, before returning to
Fellini for his second most faınous
role as the d i rector-hero Luigi i n

"Otto e mezzo 1 E iglıc and a Half'
( 1 963). As in so many of Fellini's
fi lms, dreams and memories here
came togeclıer wich a presem whiclı
was less real than eirher. Throughouc,
Masrroianni lıardly needed ro acc: he
was rhere, white che arlıers cavorced
araund him.
Mastroianni has repeatedly said that
fil m i ng widı other d i rectors is work,
but wich Fellini i c is a game. They
are close friends: they share rheir
artitudes and their sense of humour.
But just as Fellini denies that his
fi lms are d i recdy autobiographical,
Masrroianni rejeccs the suggescion
that he models any character he plays
on Fel l i n i . They borh ai m at crearing
the typical, sophisticaced Italian of
rheir generarion . Their joint creacion
refleccs cemuries of male egocism
which prevems such a man from
formularing a dialogue with women,
or even nocicing that they are
auconomous beings. In this way they
have brought fordı che antiheroes of
four shrill, flamboyam filıns "La
dolce vi ca", "E ight and a Half',
"Fell in i 's Roma" ( 1 972) and "La cittiı
del le donne 1 Ci ey of Women" in
whiclı Masrroianni gives deliberacely
low-key perforınances, j usr being
hiınself. But an actor's self is seldam
as inceresting as a complex part
scripced by a good writer. To judge
Mastroianni as an actor his work w ith
other di rectors should also be looked
at.
Marcello chen began a partnership
with Sophia Loren wirh two famous
De Sica coınedies, " leri, ogg i , damani
1 Yesterday, Taelay and Tomorrow"
( 1 963) and "Matriınonio all'italiana 1
Marriage - Italian sryle" ( 1 964). In
che 1 970s and 1 980s his repertory
expanded even furcher. By this time
Mascroianni 's talems were divided
equally between posc-boilers and
serious acci ng i n such mascerpieces as
Ferreri 's "La grande bouffe 1 BlowOut" ( 1 97 3 ) in which he plays the
lighr-hearted playboy who joins his
friends in eating dıeınselves to deach.
The Taviani Brothers' "Ai lonsanfan"
( 1 974) and Elio Perri's "Todo modo"
( 1 976) brought palirical cinema
wirbin his range. In "Allonsanfan" he
had to retain his patrician
mannerisms and st i ll lead a
revolurion; ro become a crairor, and
sri ll hold che audience's sympachy.
Ettore Scola casr him in ınany
meınorable roles, most nocably in
"Una giornara parcicolare 1 A Special
Day" ( 1 977) wich Sophia Loren,
where he played Gabriele, a genele
anti-Fascist homosexual radio
announcer. Many cricics chought that
he should have won the accing award
at Cannes for this role: waiting for
che po! ice to arresr and deport him,

be offers a cired, exploited bur
fervemly fascist lıousewife, played
well by Loren, her one and only
genuine human comacc. The
following year he turned in anather
hearc-rending performance in
Ferreri 's "Ci aa masebi o 1 B ye B ye
Monkey" ( 1 978), as an aschmacic,
seedy professor in che desolate New
York of che furure. He was back in
Cannes in 1 980 in Scola's "La
rerrazza 1 The Terrace" ( 1 979) i n
which he plays a journalise whose exw i fe is more inceresred in her work
than in h is romamic attempts to woo
her again. Like all the other fiftyish
men in the fil m , he is nonplussed by
the change in women, by their
waming more from life than loving
and being loved. Mastroiann i
manages to convey bodı nostalgia,
and an i mellectual capacicy to
respect, while regrerting, che equal
righcs of women.
As (once again) Fellini's alter ego,
Mastroianni found himself
canfroming che women's mavement
in "La cittiı delle donne 1 Ci ey of
Women" ( 1 980) (which Mastroianni
claimed to be his hundredth film)
and lapsing imo bitterness and
noscalgia in "Ginger e Fred 1 Ginger
and Fred" ( 1 985). In che 1 980s he
re turned to che cheatre i n Peter
Brook's 1 984 produccion of che
comedy "Cin-Cin" and Niki ta
Mikhalkov's "Pianola ıneccanica"
( 1 984). He played che lead in
Mikhalkov's film "Oci ciornie 1 Dark
Eyes" ( 1 987) for which he finally
won che Best Actor Award at Cannes
Film Festival. Mastroianni, who
proved his exeellence over a h undred
films, received a Golden Lion for
l i fetime achievemem at che 1 990
Venice Film Festival. In che last
decade of his career he was che
prefered actor of many em i nem
European d i rectors and was fınally
reuniced wich Loren in Robert
Alrınan's "Prec-a-porcer" ( 1 994). One
of h is last rol es was in "Trois vi es ec
un seul morr" ( 1 996) d i eecred by
Raoul Ruiz, where he played with his
daughtet (with Catherine Deneuve)
Chiara Mascraian n i . He died on 1 9
Deceınber 1 996.
The only great inrernacional film-star
of che Ital ian ci ne ma, Marcello
Masrroianni was both a deamaric and
comic actor whose huınble
ptofessionalism and naturalness
enabled him to eınbody che probleıns
of be ing a modern European ınan,
Modern: Italy was being transformed
i ma a free-market neo-capitalise
society, and Masrroianni played che
characcer who suffered i n
bewildermenr the resulring social
rransformacions. E uropean: he said
that che reaşon he never wem to

Permette? Rocco Pct.paleo

lzninizle, Ben Rocca
Papeleo (Scola)
Tempo cl'ctmore
Aşk Vakti (TrintigiUmt)
La ettgntl - Liza
Çılgın Fahişe (Fen·eı·i)
Roma Feilini's
Fellini'nin Roma'sı (Fellini)
1 972 Che? - What? Ne? (Polauski)
... Corre-vıı. l'anuo di grazit1
1870 Üç Kadın (Giamıetti)
1 973 t\1assacre iu Rome
Roma Katliamı (Comwtos)
Niente di grave, suo marito
e ineinfo
Kocam Hamile (Demy)
Salut /'artiste
Selam Sanatçı (Robert)
Rcıpprescıg/ia
Misilleme (Comwtos)
Mordi e fuggi
lsır ve Kaç (Risi)
1 974 Allonsa.nfiın (1'a·viaui)
ut grcıude bouf
fe
Büyük Tıkınma (Ferreri)
C'eravamo truıto tillllili

Birbirimizi Öyle Çok
Sevmişcik ki (Sco/a)
Ne touche pas a la femme
b/cınche

Beyaz Kadına Dokunma
(Ferı·eri)
1 975 ut pupa del gaugaster

Gangsterin Manitası
(Capitani)
Per le antiche scıde

Eski Merdivenlerden
(Bolognini)
La donna del/e domeuica

Pazar Günü Kadını
(Comenciui)
Lt1. diviua creatura
Ilahi Kadın (Griffi)
Culııstrisce nobile Veneziauo

Mecnunlar ve Aşıklar
(Mogheriızi)
1 9 76 Todo Modo

Hey Yol Mübah (Petri)
S igno1·e e signori, bumıa11otte
Bayanlar Baylar, Iyi Akşamlar
(Scola, Monü:elli, Comeııcini
& Magni)
1 977 i\·logliıımıın.te
Aşık Zevce (Vicario)
Unt1 giornata particolt�.re
Özel Bir Gün (Scola)
Doppio de/it to
Çifte Suç (Vmıziua.)
1 978 Le maui spofcne
Kirli Eller (Petri)
C iao mıucbio
Elveda Erkeklik (Ferreri)
Cos i come sei
Hep Böyle Kal (Lattuada.)
L'hıgorgo - Una storia
itnpossihle

Trafik Tıkandı - Imkansız Bir
Öykü (Comencini)

1 979
1 980

1981

1 982

Fat/o di sanguefra due
uomiui per Ctlllsa di una
vedo·va. - si sosjJettauo
movi1neuti policiti
Kan Davası (WertmiU/er)
Gittl/o Napoletmıo (Corbucci)
La teı·razza. Teras (Sco/a)
La citta del/e domıe
Kadınlar Kenti (Fet/ini)
ut lıelle Ten (Cavani)
Fautasmıı d'amore
Aşk Hayaleti (Risi)
1/ mondo uuovo - La tzuit de
Vareunes
Yarennes Gecesi (Scola)
Olt•·e /cı porte
Kapının Arkası (Cavcmi)
Le general de Parmie morte

Ölü Ordunun Generali

(Tovoli)
1 983 Stori11. di Pie1·a.

Piera'nın Öyküsü (Ferreri)

1 22 Hollywood was because he couldn'r
be bothered ro learn English, yer his
persona was that of the understated,
besieged and srruggling hero, not
rhar of the assert i ve man of action of
most popular cinema. Man: sexuality
was problematic in Masrroianni's
playing; he was frequenrly
overwhelmed, devoured and spar our
by his female leads, The cinema is
full of "Lar in lovers", and
Masrroianni wasn'r one of rhem.
Splashing wirh Anira E kberg in the
Trevi fountain in "La dolce vira", the
character he played j ust wondered
what he was doing rhere. Charming,
cool and sophisricated, or wirhdrawn,
shy and very privare. Every woman's
idea of rhe ulrimare Iralian Ronıeo,
or a relucrant Casanoval In fact
Masrroianni has always been as
popular wirh men as wirh women,
because men could easily identify
wirh him. Maybe he was rhe only
acror who has ever reached rhe rop by
appearing sofr and passive, with the
manners and bearing of an old
fashioned genrleman. And
furrhermore, as years passed by, rhe
attracrive, elegant and suave beau
was transformed i nro a marure, ki nd
and, according ro many, much more
handsome man with arisrocraric
manners.
"I rhink I have always been honesr",
Masrroianni said i n an inrerview, and
this made him the cinemaric figure
(rarher than merely 'performer') who
best represented the rhemes and
sryles of Ira! ian art cinema in the 60s
and 70s, srrongly roored in the
difficulries of everyday l i fe in a
modern indusrrialised sociery. The
very characreristic that made him so
appropriare for this role were also
personal ones: when you mer him,
you had no sense of ralking wir h a
srar; when he talked of his fı lms, it
was wirh enthusiasm and curiosity
abour rheir qualiries, tather rhan
about his role in rhem. Asked
recenrly whar he regrerred not having
done, Marcello Masrroianni has
replied, "Played Tarzan"!
Marcello Masrroianni was eleven
years old only when he entered the
legendary gares of Cinecirra for the
fırst time. A moment he never would
have forgorren. He entered this
"forrress of dreams" as an extra, in a
film by Beniarnine Gigli,
Marionerre. The ser represented a
grape harvesr in a small rown and
Marcello enjoyed the feasr, earing
grape rili dawn. Nonerheless, ar che
end of che day he was paid! On his
way home wirh his mother, l i ttle
Marcello couldn'r srop thinking of
the enchantment of this srrange game
rhar orhers (absurdly!), called "work".
He was already rhinking of

something rhar would have happ i ly
accompanied him through his whole
l i fe: che idea of becoming an acror, of
making movies - rruly a wonderful
job: "You're paid ro play ! "
His life a s a n acror was
exrraordinarily lucky and inrense: he
spent many years as a grear rheater
proragonisr, interpreri ng legendary
and memorable dramas. Then he
spent years and year building a
Guinness filmography: he acted in
more rhen 1 70 films, many of which
are absolu re masrerpieces and many
other farever m ilesrones in the
history of world w ide cinema. At 72
years old, looking back at his
exceprional past, Marcello asked h i m
whar his mosr intense and vivid
memories were - if cinema, success or
fame. No, nothing of rhe ki nd. "My
most impottant memories are bound
ro my childhood, my adolescence.
What happened larer never marked
my l i fe in such an intense and
i mpressive way."
Surely, old Masrroianni is aware that
rhese were years of great poverry, and
marerial life was extremely diffıcult.
But he can'r help looking back at
rhem w ith a sorr of grarirude. "I
believe I learned a lot from those
smail experiences: a cerrain
knowledge of modesry, and as a
consequence, a cerrain humiliry".
Perhaps the experience of learning
rhe value of modesry formed the
roors of this acror's exrraordinary
spontaneiry as well as his legendary
gifrs of pleasanrness, warmrh, and
friendly buoyancy, ro the poinr that
behind his rhousands of characrer
masks, he is a fam iliar person that
everyone can affecrionarely and
legitimarely call Marcello.
Narurally, back rhen, rhere was
cinema, or better, as Italians used ro
cal! ir, che "cinemarography". "Like
everyone of my generarion, as a child,
I was nunured by cinemarography.
We would go ro rhe movie rhearer
al most every afrernoon. Two movies a
day, a newsreel, and Mickey Mouse:
we'd walk into the rheater at 3 p.m.
and walk out at dinnerrinıe. Gary
Cooper, Clarke Gable, Fred Asraire,
Ginger Roger, Grera Garbo, Errol
Flynn, John Wayne, Amedeo
Nazzari , Anna Magnani, Toro, Jean
Gabin . . . How could I possibly
deseribe the beaury of that world' Or
were we simply more ingenuous and
easily enchanted' When I rhink of
w har rhe movies - rhe big screen was for my generarion, well, I ask
myself if today's cinema ha a i m ilar
effecr on the new generarions; or if
this effect is given the rhem by that
smail screen I' m not able ro love:
relevision. "

"I confess, I prefer ci nema ro rhearer.
Yes, I prefer it for irs approximarion
and improvisarions, for i ts confusion.
There's everyrhing in cinema! A
horchporch where everyrhing is
mİxed rogerher, where everyone is
OK, from ex-jailbirds ro poers.
Cinema doesn't ask for references.
This is one of rhe most magical
aspect of the cimemarography. Ir's a
bir ! i ke going camping: you ger
rhere, some pull up rhe rem, orhers
rurn on rhe fire, and orhers go look
for somerhing ro ear. And rhen . . .
"Acrion ! " - Marcello Masrroianni
" I n the unrepearable multitude of
grear acrors of the '60s - '90s,
Marcello Masrroianni is the one who
mosrly was capable of ternaining
himself, while consranrly renewing.
In his over 1 00 fil ms, all che
characrers he imerprered seemed ro
correspond ro his narure, his culture.
A sharp and narural culrure
conquered by insrincr, fluidiry, and
curiosiry. When he was rold abour a
role, Masrroianni never intervened on
the srrucrure, on the development or
on the dialogues: he'd simply 'copy'
rhe rexr as ir w as, b ur the
handwriring was his alone. And the
characrer, whether Greek,
Portuguese, French, or Ira! ian, fit
him perfecrly, cut ro measure. Wirh
him, railors made a good imptession.
And if the d i rector confided his
deepest moods and retleered h i mself
inro him, rhen the most memorable
masrerpieces were made, ! i ke when
Marcello would become Federico and
Federico, Marcello. Ar times, I, roo,
fel r Marcello became my older
brorher, my handsome brorher." 
Errore Scola

Gabrie/a (Ba.rreto)
L'armata ritorua
Ordu Döndü (Tovo/i)
1 984 Enrico IV
IV. Henry (Bellocbio)
1 985 Le due vite di Mattia Pascal

Mattia Pascal'ın Iki Yaşamı
(Monicelli)
Gingeı· e F1·ed

1 986

1 987

1 988
1 989
1 990

Ginger ve Fred (Felli11i)
Maccberoni Makarna (Scola)
O melissokomos
Arıcı (A ugelopoulos)
ll solili ignoti - Vent'amıi
dopo
Bilinmeyen Kişiler - 20 Yıl
Sonra (Todini)
Miss Arizona
Bayan Arizona (Sandor)
Oci cioruie
Siyah Gözler (Mikbalkov)
Jutervista. Görüşme (Felli11i)
Splendor (Sco/a)
Che om e? Saat Kaç? (Scola.)
Stauııo tu tti bene
Herkesin Keyfi Yerinde

(Tornatore)
1 99 1 Ciıı cin Çin
Verso sera

Çin

(Saks)

Akşama Dogru (Arcbibugi)
To 1neteoro vima. tou pelargou

Leylegin Geciken Adımı
(Angelopoulos)
11 /adro di bambini
Çocuk Hırsızı (De Cbaloııge)
1 992 Used People
Tükenmiş Insanlar (Kidron)
1 993 Uıı, deux, lrois, so/ei/
Aya, Maya, Kumpanya (Blier)
Di questo 11011 si parla

Bu Konuda Konuşmayalım
(Bemberg)
1 994 La veı·a vita di Antonio H.

Antonio H.'nin Gerçek
Yaşamı (Monteleone)
1 995 Pl'it-a-porter
Hazır Giyim (Aitman)
Les cent et tnıe nu its
Yüzbir Gece (Varda)
Al di la del/e nuvole - Par
delil /es 1111tıges

Bulutların Ötesinde
(Anlonioui & ıfleııdeı·s)
Sostiene Pereira.
Pereira Diyor ki (Faenza)
1 996 Trois vies et u11e seule mor/

Üç Yaşam ve Tek Bir Ölüm

(R11iz)
Viaggio ııl principio del
moudo

Dünyanın Başlangıcına
Yolculuk (0/iveh·a)
i'1i ricordo, si io mi ricordo

Hatırlıyorum, Evet
Hatırlıyorum (Tatlı)
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Too BAD SHE'S BAD
Yönetmen Direcror: Alesumdro 8/asetti
Senaryo Screenplay: Emıio Flaiano. Smo
& A lessandro Cominenza, based

on a story by Alberto Moravia, "ll fanatico'

Görüntü Yön. Cinemarography: A ldo
Kurgu Edi ring: Me�rio Serandrei
Müzik Music: Alessandro Cirognini
Oyuncular Cas r: Sofıhia Loren, Mareel/o
Giordani

lı1astroiamıi, Vittorio De Sira. Umberto
A1elnali1 Mario Passame, Memmo Carotenuto.
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Yazın in cin top oynayan
Roma'da bir pazar günü. Paolo
taksisini yıkarken albenili ve hınzır
bir afet yanına gelir. Lina, kendisi ile
iki erkek arkadaşını sahile
götürmesi için onu ikna eder. Sahile
geldiklerinde ise Paolo'nun
kendisine kur yapmasına izin verir,
bu arada öteki iki erkek taksiyi
çalarlar. Buna çok sinirlenen Paolo
kızı apar topar karakola götürür.
Fakat kız ondan çok daha akıllıdır
ve laf kalabalıgıyla kendini işin
içinden sıyırıverir. Paolo, kızın
sevecen ve dürüst görünen
babasıyla karşılaştıgında yanıldıgına
inanır ve kızın hiçbir şekilde ondan
bir şey çalmayacagını düşünür. Üçü
birlikte karakoldan çıkarlar.
Paolo'nun kızın onu aldattıgının
farkına varması uzun sürmez. O
andan itibaren Lina ve çetesini
adalete teslim etmekten başka bir
şey düşünemez olur. Ancak
romantik bir aşkın işleri
karıştıracagını tabi ki tahmin
edemez . . .
•

N E YAZ l K K I YOSMANIN TEKI iyi
yürekli, tek hatası deneyimli ve
kurnaz bir kıza aşık olmak olan bir
taksi şoförünün maceralarını anlatır.
Ancak olay, her zaman oldugu gibi,
erkegin güzel ama "kötü" kızın
kalbini çalmasıyla sonuçlanacaktır.
Bu esprili ve romantik suç komedisi
kahramanların çizdigi güçlü
karakterler üzerine kuruludur.
Loren ve Mastroianni ikilisinin
yanısıra (bu mükemmel çiftin
birlikteligi otuz yıl boyunca bir
düzine fılmde sürmüştür) Vittorio
De Sica'nın mükemmel bir biçimde
canlandırdıgı kahramanın babası, iyi
huylu sanatçı-hırsızın da hakkını

vermek gerekir. N E YAZlK KI
YOSMANIN TEKI, sinemanın son
büyük çiftlerinden biri olan Loren Mastroianni çiftinin dogdugu fılmdir.
"Yaşamımız boyunca, 1 2 filmde
birlikte oynadık. Amerikan
gazetelerinde yazmıştı ve sahiden
de dogru: Sophia ve ben
uluslararası sinemanın son çiftiyiz."
- Marcello Mastroianni
• Ir' s a summer Sunday i n a

deserred Rome. Paolo is deaning his
raxi when a fasci naring and malicious
gal walks up ro him. Lina convinces
h i m ro bring her and rwo male
friends ro rhe beach. Once rhere, rhe
young gal allows rhe raxi-driver ro
courr her white rhe rwo boys sreal rhe
mxi . The angry Paolo rhen grabs Lina
and rakes her ro rhe potice srarion.
Bur she is far more elever rhan he and
fasr-mlks her way our of rrouble.
When Paolo meers her kindly and
honesr-seeming farher, he is lulled
inro believing rhar he was wrong and
rhar rhe girl would never sreal from
him. The rhree leave rhe police
srarion and ir doesn'c cake che cab
driver long ro fıgure our rhar she
fooled him. From rhen on out, Paolo
becomes obsessed wirh bringing Lina
and her bandir brood ro j usrice. He
does nor counr on romance ro run
i nrerference . . .
TOO BAD SHE'S BAD rells rhe
advencures of a good-ar-hearr raxi
driver, whose only misrake is ro have
fallen in love wirh an experienced
and asrure girl . Bur ar lasr, narurally,
che man's goodness will end up
breaki ng rhe hearr of rhe prerry
"bad" girl. This wirry romanric
comedy of erime is bui Ir on rhe force

_

__

3 Temmuz 1 900'de ltalya'nın
Roma kentinde dogdu. 1 930'Iar
!talyan sinemasının başı çeken
yönetmenlerinden biriydi; daha
sonra !talyan yeni gerçekçilik
akımının öncülerinden biri oldu.
Hukuk ögrenimi görüp egitimini
tamamladıktan sonra, gazeteciligi
daha ilginç bularak günlük bir
gazetede film eleştirmenligi
yapmaya başladı. Ardından,
1 928'de Cinematografo adını
alacak olan, kendi aylık dergisi
Lo Schermo'yu çıkardı. Aynı yıl
Goffredo Allesandrini ve
Umberto Barbaro ile birlikte,
Augustus şirketini kurdular. Bu
kurum onun ilk uzun metrajlı
filmi olan "Sole 1 Güneş"in
( 1 928) yapımını üstlendi. Sanatçı,
1 952'de, sonraki 20 yıl boyunca
!talyan sinemasında çok popüler
olacak, farklı öykülerin birbirinin
peşi sıra eklenmesinden oluşan
antoloji filmi türünü yaratan
yönetmendir. Bazı filmlerinin
senaryosunu da kendi yazmıştır.
2 Şubat 1 987'de Roma'da
ölmüştür.
__

PECCATO CHE SIA UNA CANAGLIA

Ceahi d'Amico

__

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

of rhe characrers' remperamenr.
Besides rhe couple Loren 1
Masrroianni - so perfecr ro lasr for
rhirry years and a dozen of fılms - we
musr remember rhe proragonisr's
farher, a good-narured rhief-arrisr
grandly inrerprered by Virrorio De
Sica. TOO B AD SHE'S BAD is rhe
film where rhe couple Loren 1
Masrroianni was born: one of rhe lasr
couples of rhe movies. "In rhe arch of
a l i feri me, we made rwelve fılms
rogerher. Ir's been wrirren on
American papers, and ir really is rrue:
Sophia and I are rhe lasr couple of
i nrernarional cinema." Marcello Masrroianni

Bocn on 3 July 1 900 in Rome,
Iraly. He was one of rhe premiere
halian direccors of che 1 930s and
was larer considered one of che
farhers of Ira! ian neorealism. He
was originally educared as a
lawyer, bur afrer complering law
school he found journal is m more
inceresring and became a film
criric for a daily newspaper. He
rhen founded his own monrhly
paper Lo Schermo which became
Cinemacografo in 1 928. Same
year he, Goffredo Allesandrini
and Umberco Barbaro formed che
Augusrus cooperarive, which
produced his firsr fearure film,
"Sole" ( 1 928). He is rhe direccor
who in 1 95 2 creared che episodic
film genre rlmr became so popular
in I calian cinema over che nexr
rwenry years. He wrore rhe
screenplays of some of his films.
He died on 2 February 1 987 in
Rome.

Ö nemli Film l eri

Selecred Filmography
I 928 So/e Güneş
1 93 3 I mille di Garibaldi

Garibaldi'nin Bin Adamı

1 942 Quattro pass i fra le nu·vole

Buluelara Dogru Dört Adım
I 948 Fabiola
1 954 Peccata cbe sia. ıma cmıaglia

Ne Yazık ki Yosmanın Teki
I 955

La fortuna di essere donna

Kadın Olmanın Şansı
1 960 lo amo, tu am i

Seviyorum, Seviyorsun
1 969 Simon Boli·va.r
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LUCH I N O VISCONTI

BEYAZ G EC E LER
LE NOTTI BIANCHE

WHITE NIGHTS
Yönetmen Direcror: Luchino Visrollfi
Senaryo Screenplay: Lurhino Visromi &
Suıo Cerchi d'Amico. based on the short novel
·Be/ye nochi" by Fedor Dostoyevsky Görüntü
Yön. Cinematography: Guiseppe Rotmmo
Kurgu Editing: Mario Serandrei Müzik
Music: Nirıo Rota Oyuncular Cast:
Maı·ce/lo Maiiroiamti, Maria Sche/!, jean
Marais, C/ara Ca/ami, Dick Sanders. Giorgio
Listuzzi, Marce/la Rovena

Yapımcılar
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• Iki yalnız ruh bir gece şans eseri
karşılaşır. Mario, yalnızlığı aslında
toplumdaki konumundan kaynaklanan
utangaç bir memurdur. Natalia ise,
hayatı tecrit altında geçtiği için
yalnızdır; ruh halleri ağlamak ile
rüyamsı bir neşe ve cana yakınlık
arasında şiddetle gider gelir. Ertesi
gece, kadın Mario'ya, çocukluk ve
gençlik yıllarının nasıl boşa
harcandığından, ve özellikle de, bir
zamanlar sevmiş olduğu adamdan
söz eder; yolculuğa çıkıp bir yıl sonra
dönmeye söz veren bir denizcidir bu.
Verilen süre sona ermiş, ama adam
gelmemiştir. Natalia onun yakındaki
bir otelde kalıyor olabileceğini
düşün ür ve Maric'dan ona bir mektup
götürmesini ister. Ama kıza aşık olan
Mario, ıstırap içinde mektubu yırtar.
Daha sonraki gecelerde de, Natalia'yı
sevgilisinin asla dönmeyeceği
konusunda ikna etmeye çabalar . . .

gerçeklikten kopuk bir atmosfer
yaratır), yönetmenin çalışmalarının
yeni-gerçekçilikten yeni-romantik
dönemine geçişinin simgesidir.
Visconti burada yeni-gerçekçi
filmlerinin dolaysızlığını terk edip
onun yerine kasıtlı olarak teatral ve
yapay bir üsiGp ortaya koyar. Yeni
gerçekçiliğin öncülerinden biri olarak
tanınan yönetmenin eğilimindeki bu
ani değişim, hayranlarından bazılarını
öfkelendirmiş, hatta onu ihanetle
suçlayanlar bile olmuştu. "Luchino
Visconti'yle on yıllık bir tiyatro
deneyiminin ardından, birlikte
çalıştığım ilk film BEYAZ GECELER'di.
Ayrıca, kanıksanmış 'saf taksi şoförü'
rollerimden sıyrılarak farklı bir
karakter canlandırdığım ilk yapımdı
bu. Bir Dostoyevski uyarlaması olan
BEYAZ GECELER, önceki filmierime
göre daha sofistike bir filmdi." Marcello Mastroianni

BEYAZ GECELER, Dostoyevski'nin
ünlü kısa romanının, duygusal
deneyimi yakalama çabası açısından
daha çok Stendhal'i çağrıştıran güncel
bir uyarlamasıdır. Bir hayalperest ile
naif bir kızın, yüz yıl öncesinin St.
Petersburg'unda geçen öyküsünü,
günümüzün hareketli Liverno'suna
aktarmak son derece zor bir işti.
Filmin kesinlikle en büyük değeri olan
genel havası, özgün edebi yapıtınkine
eşdeğer olmasa bile, gene de güçlü
ve çarpıcıdır. BEYAZ GECELER
Visconti'nin sürekli temasını teşkil
eden, başkalarına değil de içine dönen
bir bireyi, gerçeklikten hayaller
dünyasına bir kaçışı anlatır. Rüya
benzeri, hüzünlü bu film, Visconti'nin
doğal bir çevreden yapay bir alana,
dış mekanlardan stüdyo çekimlerine
(ki burada set ve ışıklandırma,

• Two lonely souls meer by chance
one nighr. Mario is a shy clerk whose
loneliness essenrially srems from his
siruarian in sociery. Naralia is lonely
because her life has been lived in
isolarion. Her moocls swing drasrically
berween weeping, and a dreamy gaiery
and sweerness. The nexr nighr Mario
hears abour her wasred childhoocl and
yourh, and especially abour rhe man
she loved - a sailor rhar ser off on
vayage and promised to rerurn wirhin
rhe year. The appoinred rime has come
bur he is nar back. Naralia rhinks he
may be sraying ar a nearby horel and
asks Mario to deliver a lerrer to him.
Bur Mario, who has fallen in love wirh
rhe gir!, rears ir up in anguish. The
fallawing nighrs, he rries ro convince
aralia rhar her !over w ili never
rerurn . . .

LE OTTI BIANCHE is an updared
adaprarion of rhe famous shorr novel
by Dosroyevsky, more ! i ke Srendhal
from rhe poinr of view of his arrempr
ro grasp rhe emorional experience. Ir
was exrremely diffıculr ro rransform
rhe srory of a daydreamer and a naive
gir!, ser in Sr. Perersburg of a cennıry
ago ro rhe busy presem-day Liverno.
While rhe mood, decidedly rhe
grearesr value of rhe fil m , is nar
necessarily an equivalenr of rhar
l irerary original, ir is srill powerfui
and srriking. LE NOTTI B IANCHE
expounds Visconri's consranr rheme
of an individual who rurns rowards
h is i nrerior and nor rowards orhers, of
an escape from realiry inro a world of
i l l usion. Dreaml i ke and elegiac, rhe
fil m represenrs rhe rransirion of
Viscami from a nanıral environmenr
ro an arrifical arena, from our� oor ro
snıdio phorography (where rhe ser
and rhe I ighri ng ereare an
armosphere divorced from realiry),
from neo-realism to rhe neo-romanric
period of his work. The d i recror
abandan s here rhe d i recrness of his
neo-realisr films i n favor of a
deliberarely rhearrical and arrificial
sryle. The sharp change of direcrion
in rhe work of a d irecror idenrified as
rhe pioneer of neo-real is m aroused
rhe i re of same of his adm i rers, and
rhere were rhose who even accused
him of berrayal. "Afrer ren years ar
rhearer, I inrerprered LE OTTI
B JANCHE, my firsr film wirh
Luchino Visconri. Ir alsa was rhe firsr
film I i n r erpre r ed in rhe role of a
characrer differenr from rhe usual
'naive raxi-driver'. Based on a novel
by Dosroyevsky, LE NOTTI
BIANCHE was a more sophiscicared
fil m . " - Marcello Masrroianni

2 Kasım 1 906'da, Milano'da,
Kont Don Luchino Visconti di
Modrone olarak dogdu. Milane
ve Como'daki özel okullarda
egitim gördü. I 929'da
oyunculuga başladı. I 936'da
yerleştigi Paris'te J ean Renoir'la
tanıştı ve daha sonra onun
asistanı oldu. 1 942'de ilk filmini
yönetti. Yapıtları, üslGp
açısından ve entelektüel
yönden savaş sonrası !talyan
sinemasını en fazla etkileyen
filmler arasındadır. Soylu bir
ailenin çocugu olarak,
aristokrat duyarlıgın ve
zarifligin en birbirine benzemez
unsurlarını, !talyan sınıf yapısı
konusu hakkında saglam bir
bilgiyle destekleyerek, inançlı
bir Marksist siyasi bilinçle
birleştirdi. Ayrıca oyunlar ve
operalar yönetti, iki balenin
prodüksiyonuyla ilgilendi.
1 948'de "La terra trema 1 Yer
Sarsılıyor" ile Venedik Film
Festivali Uluslararası Ödülü'nü,
1 963'te "ll gattopardo 1
Leopar"la Cannes'da Altın
Palmiye'yi ve 1 97 1 'de de
"Morte a Venezia 1 Venedik'te
Ölüm"le Cannes Film Festivali
25. Yıl Ödülü'nü aldı. 1 7 Mart
I 976'da Roma'da öldü.
Born on 2 ovember 1 906, i n
Mi l a n , a s Counr Don Luchino
Viscami di M od rone . He has
been educared at private schools
in Milan and Como. In 1 929 he
began ro do some acring. In
1 936 he moved ro Paris where
he mer Jea n Renoir and larer
became his assisranr. In 1 942 he
direcred his fi rst fi l m . His fi l ms
are among the mosr sry lisri call y
and inrellectually influenrial of
posrwar I ral ian ci nema. Bom of
a noble fam ily, he ineegrared rhe
mosr hererogeneous elemenrs of
arisrocratic sensibiliry and tasre
wirh a commirred Marxisr
poi i ri cal consciousness, backed
by a fırm knowledge of I ralian
class structure. He also di rected
plays, operas and involved in rhe
producrion of two ballets. He
received the Inrernarional Prize
ar Yenice Film Festival in 1 948
fo r "la Terra Trema", a Golden
Pal m for "Il garropardo" in l 963
and rhe 25th Anniversary Award
ar Cannes Film Fesrival for
" Morre a Venezia" in 1 97 1 . He
died on 17 March 1 976 i n
Rome.

Ö nemli Filmleri
Selected Filmography
1 942
1 947
1 954
1 95 7

Ossessione Tutku
La ten·,, trmıa Yer Sarsılıyor
Semo Günahkar Gönüller
Le notti bianche

Beyaz Geceler

1 960 Rocco e i woi fratelli

Düşman Kardeşler
1 963 If gattof>a.rdo Leopar
1 969 La ct�duta degli Dei Lanetliler
1 97 1 Morte tt Venezia

Venedik'te Ölüm
1 9 76 L'imıocente Masum
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MAURO BOLO G N I N I

AC l AŞK

28 Haziran 1 922'de ltalya'da,
Pistcia'da doğdu. ltalya'da Luigi
Zanıpa'ya, Fransa'da Yves
Allegret ve Jean Delannoy'a
yönetmen yardımcılığı yapan
sana�çı, kendi uzun metrajlı
filmlerini çekmeye 1 950'1erin
ortasında başladı ve "Gii
lnnamorati 1 Vahşi Aşk" ( 1 955)
ile ilk uluslararası başarısını
elde etti. 1 950'1erdeki diğer
dikkate değer filmleri arasında,
ikisini de Pier Paolo Paselini'nin
yazdığı "La notte brava 1 Güzel
Gece" ve ACI AŞK
gösterilebilir. "1 tre volti 1 Üç
Yüz" ( 1 964) ve "Le streghe 1
Cadılar" ( 1 966) gibi 1 960'1arın
antoloji filmlerinin bu esprili
yönetmeninin sonraki işleri
arasında "Fatti di gente per
bene 1 Büyük Burjuva" ( 1 974)
ve "La vera storia deli signora
elelle camelie 1 Kamelyalı
Kadın'ın Gerçek Öyküsü"
( 1 98 1 ) sayılabilir. En son
!talyan televizyonu için "A
Time of lndifference 1
Kayıtsızlık Zamanı" adlı mini
diziyi yapmıştır.

IL BELL'ANTONIO

HANDSüME ANTüNlü
Yönetmen Direcror: 1Ha11ro Bolognini
Senaryo Screen play: Pier Paolo Paso/ini &
Gitıo Visemini, hased 011 1he homonymous story by
Vitaliano Bra11cati

Görüntü Yön.

Cinemacography: A rmando NamliiZZİ
Kurgu Edi ring: Nino Baragli Müzik
Music: Piero Picrioni Oyuncular Cast:
Marre/lo Masıı·oiamıi. Claudia Cardinale,
Pierre Brasseur. Rina Morelii. Thomas Mi/ian.
Fulvia Mammi, Patrizia Bini, A nna A rena,
Maria Luisa Cresrenzi

Co.:

Yapı m Producrion

Cino del Dura.. A rco Film, Lyre

Dünya Hakları Exporr
Agenc: Cinetiila International, Via Tuscolaua
1055. 00173 Rome, ITA LY; Phone: 390 6
722 86 1; Fax: 390 6 722 3 1 3 1

Cinbna/Ographique

1 960 1 35
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Gerçek bir Kazanova olarak
tanınan "Yakışıklı Antonio", yıllar
sonra Sicilya'da, kırsal kesimdeki
kasabasına geri döner. Ancak
şöhretinin ardında utanç verici bir
gerçek yatmaktadır: Antonio cinsel
gücünü uzun süre önce
kaybetmiştir. Iktidarsızlığını
gözönüne almayan Antonio, güzel
Barbara'ya aşık olup onunla evlenir.
Zaman geçer ve aralarındaki ilişki
platonik düzlemde kalır, ta ki bir
gün kız ailesine hala bakire
olduğunu söyleyene dek. Bu
Antenio'nun sonunun başlangıcıdır:
Karısının ailesi kızı tamama
ermemiş evliliğini feshettirmek
üzere piskoposa gönderir ve
Antonio o günden sonra alay
konusu haline gelir. Ancak her şey
beklenmedik bir mutlu sonia
çözülür: "Yakışıklı Antonio"
sonunda erkekliğini göstermeyi
başaracak ve onurunu
kurtaracaktır . . .
•

Yeri doldurulamaz Marcello
Mastroianni'nin harika kariyerinin
zirvelerinden birini; yaşamının
büyük bir bölümünü adadığı, alt
sınıflara ait "kolay" kadınlarla
yatmaya s�n verip, iyi yetiştirilmiş,
"saf',, dindar bir kızla evlenerek
nihayet Katolik kilisenin
öğretilerine kucak açan Antonio
Magnano portresi oluşturur.
Nispeten tanınmamış bir sinemacı
olan Mauro Bolognini'njn yönettiği
ACI AŞK'ta, dev yönetmen Pier
Paolo Paselini'nin yazımına katkıda
bulunduğu, Antonio'yla dalga
geçmeyi reddeden senaryo öne
çıkar. Film bir erkeğin o çok eski
ikilemle - kilisenin öğrettiği ve
toplumun onayladığı iyi ve kutsal

aşka karşı, sadece "kötü" kızların
hoşlandığı gizli, "günah kar" aşk 
uzlaşma güçlüğünün incelikli ve çok
keskin bir tablosudur. Antenio'nun
çektiği azab saygı ve zekayla ele
alınmıştır, çünkü burada mercek
altına yatırılan şey, o çok somut
ikiyüzlülük ve kültürel/dinsel
kampartmanlara ayırma ihtiyacıdır.
Ama Mastroianni'nin yürek
parçalayan ve çok şey ifade eden
performansı sayesinde, bu
meseleler her zaman insani
boyutları aşmamaktadır. "Genç
iktidarsız Sicilyalı'nın - bu
alışılmadık karakterin - elde ettiği
uluslararası başarı ve popülerlik, bir
anekdötla kanıtlayabilirim. ACI
AŞK'ın gösterime girmesinden bir
ya da iki yıl sonra Arjantin,
ABD'den kullanılmış bir savaş
gemisi almış, ama gemi bir türlü
çalışmamış. Işlevsizliği göz önünde
bulundurularak, gemiye 'El Belo
Antonio 1 Yakışıklı Antonio' adı
verilmiş." - Marcello Mastroianni

succeed i n providing his virility, so
saving his honor. .
One of rhe high poiıırs in rhe grear
carreer of rhe irreplaceable Marcel lo
Masrroianni was his im mensely
poignanr porrrayal of Anronio
Magnano, a man who decides ro srop
beddi ng down all rhe "easy" women of
the lower dasses who have raken up so
much of his life and, insread, fınally
embraces rhe sancriry of rhe Carholic
church's teachings by marrying a well
bred , "pure", religious girl. Di rected
by the compararively unknown Mauro
Bolognini, IL BELL'ANTONIO is
clisringu ished by irs screenplay, cowri ne n by di recrorial gianr Pier Paolo
Pasolini, which refuses ro ridicule
Anronio. The film is a delicare and
razor-shaq illusrrarion of one man's
i nabiliry ro reconcile rhar age-old
d ichoronıy - rhe good, publicly
procla.imed, sacred love rhar rhe church
reaches, versus rhe secrer, "profane"
love that only "bad" girls enjoy.
Anronio's anguish is rreated with

• Afrer many years, "Beli 'Anronio",

respecr and inrelligence, for it is rhe

renowned as a rrue Casanova, rerurns

very real hypocrisy and

ro his Sicil ian counrry rown bur

cul rural/religious need ro

behind his repurarion lies an

comparrmenralize rhar is under rhe

em barrassing rrurh: Anronio's losr

microscope here. Bur rhanks ro

his viri l i ry a l o n g rime ago. Careless

Masrroianni's hearrbreaking and

of his i m porence, rhe man falls in

revelarory performance, rhe issues

love and marries prerry Barbara.

always assume human proporrions. "A

While r i me goes by rheir relarion

funny anecdore can prove rhe

remains purely plaronic, unril one

inrernarional success and popularity

day rhe girl rells her parenrs she's

rhar rhe young i mporenr Sicilian - rhis

srill a virg i n . lr's rhe beg i n n i ng of

unusual character - obrained. One or

Anronio's end: his wife's parenrs send

rwo years afrer rhe release of lL

her

BELL'ANTONIO, Argentina bought

ro

rhe bishop ro annul rhe non

consumed marriage and Anronio is

a used warship from USA bur rhe ship

forever ridiculed. Bur everyrh i ng is

didn'r work. Considering irs non

solved by an unexpecred happy

funcrionaliry, rhe ship was named 'El

ending: "Beii' Anronio" w i l l fı nally

Belo Anronio'." - Marcello Masrroianni

Born on 28 June I 922 in
Pisroia, Iraly. An assisranr
direcror ro Luigi Zam pa in lraly,
and Yves Allegret and Jean
Delan noy in France, he began
directing fearure fılms in rhe
m id l 950s, and had his fırst
inrernarional success wirh "Gl i
l n namorari 1 Wild Love" ( 1 95 5 ) ;
his other notable work of rhe
' 5 0s include "La norre brava"
and IL BELL'ANTONIO, both
wrirren by Pier Paolo Pasolini. A
witry direcror of shorr episodes
for such memorable 1 960s
andıology fılnıs as "I tre volti 1
Three Faces" ( 1 964) anel "Le
streghe 1 The Witches" ( 1 966),
his larer feanıre work i ncludes
"Farri di genre per bene 1 La
grande bourgeoise" ( 1 97 4 ) and
"La vera sroria deli signora elelle
camelie 1 T he True Srory of Lady
Cami lle" ( 1 98 1 ). Mosr recen rly
he has made rhe lralian
television min iseries "A Time of
lndifference".
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F E DE RICO FELLINI

CE

TATLI HAYAT

20 Ocak 1 920'de, ltalya'nın
Rimini kentinde doğdu. On
yaşında evden kaçtı ve bir sirke
girdi. Üniversiteye yazıldı ama,
derslere devam edecegine bir
hiciv dergisine yazı yazıp
karikatür çizdi. 2. Dünya Savaşı
sırasında senaryo çalışmalarına
katıldı ve bir tiyatro toplulugu ile
çıktığı turnede bütün ltalya'yı
dolaştı. 1 943'te aktris Giulietta
Masina ile evlendi. "Roma, Citta
Aperta 1 Roma, Açık Şehir"in
senaryosunun yazımında
Rossellini'yle birlikte çalışması
ona büyük bir şans sağladı. ilk
filmini 1 950'de Alberto Lattuada
ile birlikte yönetti. Şan lı şerefli
kariyeri boyunca En Iyi Yabancı
Film dalında dört kez Oscar
kazandı. Meslek yaşamında
gösterdiği üstün başarı için 1 993
yılında özel bir Oscar'la
onurlandırıldı. SO. evlilik
yıldönümünden bir gün sonra,
agır bir kalp krizi geçirerek
komaya giren yönetmen 3 1 Ekim
1 993 günü yaşama veda etti.

LA D OLCE VITA

THE SWEET LIFE
Yönetmen Direcror: Pederico Pel/ini
Senaryo Screen play: Federico Pel/ini,
Tullio Pinelli & Ennio Plaiano Görüntü
Yön. Cinematography: Otel/o !Hartelli
Kurgu Editing: Leo Catozzo Müzik Music:
Nino Rota Oyuncular Cast: Mareel/o
Mastroiamıi1

\Valter Santesso,

Anottk Aimle,

Anita Ekberg, Yvonne Frmıeaux, Lex Barker,
Alan Dijon, Alain Cluny

Yapımcılar

Producers: GiUJeppe Amato & Angelo Rizzoli
Yapım Production Co.: Riama Film, Rome,
ITAL Y; Pathi Consorti11111 Cinbna, Paris,
PRANCE Dünya Hakları Export Agem:
Cinecilta lnterııational, Via Tuscolana 1055,
007 73 Rome, lTALl'; Phone: 3 9 6 722 86 1 ;
Fax: 3 9 6 722 3 1 3 1
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Marcello Rubini, yaşamını
Roma'da bir magazin dergisinde
amaçsız bir dedikodu yazarı olarak
kazanan ve ileride yazar olma
hayalleri kuran bir gazetecidir. Oysa
tarafsız habereilik bir yana,
çevresindeki yozlaşmayı fark
ederneyecek kadar bütünleşmiştir
yaşadığı bu dünyayla. Bir dizi olay 
zengin bir kızla yaşadığı bir gecelik
serüven, nişanlısının intihar girişimi,
cazibeli bir Amerikalı film yıldızıyla
tanışması, sahte bir mucize, babasının
ziyareti, zarif davetler - Marcello'nun
yaşamının, oldukça yoğun, ancak
ilişkiler ve kişisel tatmin açısından
bomboş olduğunu gösterir bize.
Marcello zaten yerinin olmadığı bir
dünyada kendi yerini ararken bir
kadından ötekine, salonlardan gece
kulüplerine sürüklenir durur . . .
•

ilk gösterime çıktığında yarattığı şok
dalgalarının üzerinden geçen kırk yılı
aşkın süreye karşın, Fellini'nin SO'Ii
yılların sonunda Roma'nın
entelektüel ve aristokrat
çevrelerinde yaşanan ahlaki yozlaşma
ve ruhsal çöküşü anlattığı bu film,
çekici ve merak uyandıran bir
deneyim olmayı sürdürmekte. Bu
filmi kutsal kavramiara karşı bir
saldırı olarak kabul eden Yatikan'ın
açık düşmanlığı, ve onu egemen
sınıftaki yozlaşmanın kapsamlı bir
biçimde ortaya konması olarak
alkışiayan Sol'un coşkusu yapıtın
ününü daha da arttırırken, "Dolce
Yita" terimini de ltalyanca'dan diğer
dillere taşımıştı. Yönetmenin hayal
gücünün parlaklığını ve sık sık ortaya
koyduğu keskin zekasını yansıtan
garip mekan ve sahneleriyle, TATLI
HAYAT Fellini'nin dehasına kusursuz
bir örnektir. Filmin dev boyutları,

acınacak ya da sevilecek bir
kahraman yaratmayı reddedişi ve
titizlikle çizdiği karikatürlerin
gerçekliği, bu filmi Fellini'nin zamana
yenilmeyen yapıtlarından birine
dönüştürmüştür. Zengin ve başarılı
insanların içyüzünü açığa çıkaran bir
dizi filme öncülük eden TATLI
HAYAT, özellikle halkın sosyal
düzene olan güvenini sarsan bir
toplumsal eleştiri filmi olarak büyük
önem taşır. Ayrıca cömert ve sınırsız
betimlemeleriyle TATU HAYAT
Fellini'nin görsel imgeleminin derin
sularına yaptığı ilk dalış olmuştur.
"TATLI HAYAT'ı çektiğimiz o altı ay,
belki de yaşamımın en güzel
dönemiydi; hem mesleki, hem de
kişisel anlamda . . . Bir salın üzerinde,
neşe dolu bir ortamda, rüzgar sizi
nereye sürüklerse hep oraya gitmek
gibi bir deneyimdi. . . Çünkü Fellini
için film çekmek bir oyun, bir şölen,
evet, sonsuz bir şölendi." Marcello Mastroianni

More than 40 years on from the shock
waves it caused on i ts inirial release,
Fellini's exam ination of moral
decadence and spiricual bankruptey
among the i n rellectual and arisroccatic
circles in che Iate 1 950s Rome
remains a seductive and incriguing
experience. The open hostility of the
Church which anacked i t as an
ourrageous sacrilege, and enchusiastic
receprion by the Left which
championed ir as a profound exposure
of ruling class decadence further
enhanced the notoriery rhrough which
the phrase "Dolce V ira" passed inro
odıer languages besides Iralian. Rich
in bizarre set-pieces that shimmer
wirh imaginative brilliance and
periodic wir, LA DOLCE VITA is a
perfect example of Fel l i n i 's genius.
The grandeur of i ts scale, che refusal to

Born on 20 January 1 920, i n
Rimi n i , Jraly. H e ran away from
home at che age of ren and joi ned
a circus. He erirolled ar che
University buc, insread of
arrending classes, he wrore and
drew cartoons for a sarirical
magazine. He began ro collaborare
on film seripes and be roured che
whole lraly with a rbearrical group
during WW2. He married actress
Giulierra Masina in 1 943. His big
chance carne when he collaborared
wirh Rossellini on che script of
"Roma, Citta Aperta 1 Rome,
Open Ciry". He co-di recred his
firsr film in 1 950 wirh Alberro
Larruada. He won four rimes che
Oscar for Best Foreign-Language
Film in an il lusrrious direCting
career. 1n 1 993 he was honoured
wirh a life-rime achievemenr
Oscas. On the day afrer his fiftieth
wedding anniversary, he suffered
a mass ive srroke and lapsed inro a
coma; he never recovered and died
on 3 1 Ocober 1 993.

resorr ro a pitiful or lovable
proragonisr, and the accuracy of irs
caricatures make the film one of his
most enduring achievemenrs. As a
fil m of social commenr LA DOLCE

• Marcello Rubini is a would-be

VITA is extremely imporranr, the first

wrirer who makes his living as an

in a phalanx of pictures thar dissecred

aimless gossip columnisr for a

che milieu of rhe rich and che

sensarionalisr journal in Rome. He i s

successful, and helped ro smash public

r oo deeply compromised b y che

confıdence i n the social order. LA

degeneracy around him ro see ir, never

DOLCE VITA's exrravaganr and

mi nd ro reporr on ir. Through a series

unresrrained imagery really represenrs

of evenrs - one-nighr

Fell i ni's first jump inro rhe deep

Selecced Fi1mography

girl, his fiancee's anempred suicide,

waters of his visual imaginarion.

his meeri ng wirh a gorgeous American

"Those six monrhs filming LA

1 953 1 vitelloni Aylaklar
1 954 La. sirada. Sonsuz Sokaklar
1 95 7 Le notti di Cabiria.

srand wirh a rich

film srar, a parenrly bogus m irade, a

DOLCE VITAı Perhaps the best

visir from his farher, elaborare parries 

period of my life, nor only

Marcello's life is shown ro be rich in

professionally bur personal ly as well.

incidem bur poor in relarionships and

I r was i ike living on a rafr, i n a playful

personal sarisfacrions. Marcello drifrs

armosphere, drifring wherever

from woman to woman rather as he

wind brought us, always . . . because for

rhe

drifts from salon ro night-club, unsure

Fellini making film was a game, a

of his place in a world which probably

parry, yes, an endless party. " 

has no place for him anyway . . .

Marcello Mastroianni

Ö nemli Filmleri

1 960
1 963
1 969
1 971
1 973
1 983

Cabiria'nın Geceleri

La do/ce vita Tatlı Hayat
Otto e mezzo Sekiz Buçuk
Felli11i Satyricou
Fellini's Roma
Amarcord
E la nave va

Ve Gemi Gidiyor
1 985 Giııger e Fred Ginger ve
1 987 Intervista Görüşme

Fred
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�------� ANTON I O N I

G ECE

LA NOTTE

THE NIGHT
Yönetmen Director: Michelangelo
Senaryo Screenplay: M.
A monioni, E. Flaianno, T. Guerra Görüntü
Yön. Cincmaıography: Giamıi Di Venanzo
Kurgu Editing: Eralodo Da Roma Müzik
Music: Giorgio Cas/ini Oyuncular Cası:
Antoni011i

Mareel/o Mastroiamıi. jeamıe Moreau, Monica
Vitti, Bernhard lVieki Yapı m Producıion
Co.: Nepi Film, Rome, ITALY; Sotiedip, Paris,
FRANCE; Silver Film. Paris. FRANCE

Dünya Hakları Exporı Agenı: Cinecitta
lmernatioııal, Via Tuscolana 1055, 00173
Rome, ITA L Y; Phone: 390 6 722 86 1 ; Fax:
390 6 722 3 1 3 1
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• Yazar Giovanni Pontano,
yaratıcılık krizinin yanı sıra varoluşsal
bir bunalım geçirmektedir. Karısı
Lidia'yla ilişkisi de yolunda değildir;
aralarında iletişim sorunu vardır ve
yazarın dünyanın geri kalanıyla
arasındaki başlıca sorun da budur
zaten. Çift, Giovanni'nin son kitabının
piyasaya sürüldüğü gün, bir hastanede
kanserden ölmek üzere olan Marksist
editör Tomasso'yu ziyaret eder.
Daha sonra, Giovanni'nin kendisi için
çalışmasını isteyen Milane'lu bir
sanayicinin evinde verilen, erotik
karşılaşmalarla dolu, uzun ve sıkıcı
bir parti, genç çiftin evliliğinin giderek
anlamsızlaştığı gerçeğini daha da
belirginleştirir. Gecenin sonunda
sorunlarına ancak yüzeysel bir
çözüm bulurlar . . .

GECE çağdaş insanın duygularının
belirsizliğini vurgulayan psikolojik bir
dramdır. Filmde, boş ve çılgın bir
dünyanın simgeleri olan çeşitli temalar
iç içe geçer: yalnızlık, düşman lar,
ölüm, para ... Filmin asıl etkisi, sıkıntıyı
yansıtmadaki ustalığından kaynaklanır:
sıradan bir kitap kutlama partisi,
Giovanni çalışma odasında kestirmeye
çalışırken Lidia'nın Milane'nun dış
mahallerindeki amaçsız yürüyüşü, bir
gece klübüne yapılan anlamsız bir
ziyaret, zengin konukların partide
durmadan dolaşarak tekrar tekrar
biraraya gelmeleri . . . Bu olaylar
yumağında Giovanni'nin cinsel
serüvenleri, ahlaki ve hatta sanatsal
çöküşünün birer göstergesine
dönüşür. GECE, Antonioni'nin ilk
filminden beri aklını kurcalayan ve
"L'avventura 1 Macera"da tümüyle
dile getirdiği ilişkilerin analizini
geliştirerek, detaylandırır.
Antonioni'nin titiz yönetimiyle

Jeanne Moreau, Mastroianni'nin
canlandırdığı Giovanni'nin suskun
anlamsızlığı karşısında Lidia'nın
duyduğu acıyı büyük bir ustalıkla
yansıtır. Monica Vitti'nin şevkle
oynadığı Valentina karakteri ise, filme
taptaze bir soluk getirmiştir. Bu üç
karakterin birarada bulunduğu
sahneler gerçekten çok başarılıdır.
"GECE'nin başkahramanını zihnimde
daha öfkeli ve daha alaycı bir karakter
olarak canlandırmıştım. Ama açıkça
görüldüğü üzere, Antonioni'nin
hedeflediği şey bundan farklıydı.
Aramızdaki yanlış anlamayı doğuran
da bu oldu. Çekimler sırasında
heyecanımı yitirdim. Hatanın benden
mi yoksa Antonioni'den mi
kaynaklandığını hala bilmiyorum; her
zaman söylediği gibi, oyuncularının
fikrini almaktan hoşlanmıyor ve
onları yalnızca siluetler olarak
kullanıyor. Antonioni sinemasında,
durumlar, atmosferler ve manzaralar,
oyuncunun 'oyun'undan daha
önemli." - Marcello Mastroianni
• Giovanni Ponrano is a wrirer who is
going rhrough an exisrenrial erisis along

wirh an i nspirarional one. His relarion
wirh his wife Lidia isn'r any berrer: rhe
rwo have problems communicaring, a
problem rhe wrirer has wirh rhe resr of
rhe world, as well. On rhe day of rhe
publicarion of Giovanni's laresr book,
rhe couple visir rhe Marxisr ediror
Tomasso, who is i n hospiral dying of
cancer. Larer a long and redious all-nighr
parry wirh various eroric encounrers ar
rhe home of a M ilanese indusrrialisr,
who wanrs ro buy Giovanni's services ro
promore his business serve ro underiine
rhe growing empriness of rheir marriage.
Ar rhe end of rhe nighr rhey find
norhing more rhan a renuous solurion . . .

LA NOTTE is a psychological d rama
abour rhe uncerrainry of rhe modern
man' s feelings where various rhemes
inrerlace: rhe solirude, rhe enemy, rhe
dearh, money,erc - symbols of an
empry and crazy world. The
fascinari on of rhe film lies in irs
represenrarion of boredom - a rourine
book parry; Lidia's aimless walk ar rhe
ourskirrs of M ilan, while Giovanni rries
ro nap in his srudy; an unsarisfying vi sir
a nighrclub; and rhe endless
meanderings and regroupings of rhe
affiuenr guesrs ar rhe parry. Wirhin
ro

rhar marrix Giovanni's sexual
advenrures becomes an index of his
moral, and even arrisric, collapse. LA
NOTTE exrends and parricularizes rhe
examinarion of relarionships which
preoccupied Anronioni si nce his firsr
fearure and was given full expressian in
"L'avvenrura". Jean ne Moreau, u nder
Anronioni's exacring direcrion, porrrays
wirh finesse Lidia's anguish in rhe face
of rhe m u red i ncompprehension of
Masrroianni's Giovanni. An
unexpecredly refreshiiıg nore is
provided by Valemina, played wirh
verve by Monica Virri, and sequences
berween rhe rhree characters are
oursrandi ng . "In my imagination rhe
proragonisr of LA OTTE was angrier
and more cynical. Bur evidenrly,
Anronioni's inrenrions were differenr.
Thar's whar creared mis-undersrand ing
berween us. While shooring, I losr my
endıusiasm. I sri l l don'r know if rhe
faulr was m i ne or Anronioni's, si nce 
as he always said - he doesn'r enjoy
discussing wirh his acrors bur simply
uses rhem as silhounes. I n Anronioni's
cinema, siruarions, armosplıeres, and
landscapes are more i mporram rhan
rhe acrors' game." Marcello Masrroianni

29 Eylül 1 9 1 2'de ltalya'nın
Ferrara kentinde dogdu.
Bologna Üniversitesi'nin
ekonomi ve ticaret bölümünden
mezun olduktan sonra 1 6
mm'lik deneysel filmler çekti,
senaryolar yazdı ve bir bankada
çalıştı. 1 939'da Roma'ya giderek,
Faşist Parti'nin resmi sinema
dergisi "Cinema"ya makaleler
yazdı. Çok geçmeden ünlü
!talyan sinema okulu Centro
Sperimentale di
Cinematografia'da sinema
egitimi görmeye karar verdi.
1 950'de, 38 yaşındayken, ilk
uzun metrajlı filmi "Cronoca di
un amore 1 Bir Aşkın
Güncesi''ni yönetti. 1 960'da ilk
uluslararası başarısı olan ve
kendine özgü estetigi, teması ve
kamera biçemiyle olgunluk
dönemini haber veren
"L'aventura 1 Macera"yı çekti.
Başarısının doruk noktası, açık
karamsarlıgının dramatik ve
görsel bir anlatıma kavuşrugu,
"Le amiche 1 Kadınlar Arasında"
ve "ll deserto rosso 1 Kızıl Çöl"
arasındaki on yıllık dönemdir.
Neşe ve mizah unsurundan
alabildigine uzak yapıtlarıyla,
kendini izleyicisine, duyarlı ve
derin bir ahlakçı olarak
tanıtmıştır.
Born in Ferrara, l taly, on 29
Seprember 1 9 1 2 . Afrer graduating
from rlıe Universiry of Bologna in
1 935 wirh a degree on Economics
and Commerce, he experimenteel
with 1 6mm films, wrore fılm
scriprs and worked for a bank. He
wenr to Rome in 1 939 and rhere
lıe conrribured arcicles to
"Cinema", ıhe official film
magazine of rhe Fascİsı Parry. He
soon decided to pursue ci ne ma
seriously in the Cenrro
Sperimenrale di Cinematografıa,
the famous ltalian fılm school. In
1 950, aı 38, he direcred his first
feature film, "Cronoca di un
amore". In 1 960 he scored his
fırsr inrernarional rriumph,
''L'avenrura", which marked the
coming of maruriry of his unique
aestheric and of his theme and his
camera sryle. H is grearest
achievemenr was in those fılms of
ıhe decade berween "Le amiche"
and "Il deserco rosso" in wlıich lı is
lucid pessimism found assmed
d ramatic and visual expression. Jn
a body of work almost devoid of
lighr-hearcedness and humour, he
has shown himself to be a
sensitive and profound moralise

Ö nemli Filmleri
Selecred Filmography
1 95 5
1 95 7
1 960
1961
1 962
1 964
1 966
1 970
1 975
1 982

Le mııiche Kadınlar Arasında
ll grido Çıj!lı k
L'avventura. Macera
La notte Gece
L'eclisse Satan Güneş
ll deserio rosso Kızıl Çöl
Blow-Up Cinayeti Gördüm
Zabriskie Pohıt
Professione: Reporter Yolcu
ldentificazioııe di ıma doıma

Bir Kadının Tanımlanması
1 995 Par defa /es nuages

Bulutların Ötesinde
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iTALYAN USULÜ BOŞANMA

1 4 Eylül 1 9 1 4'te Cenova'da
dogdu. Egitimini yarıda bırakıp
bir müddet uzunyol kaptanlıgı
yaptı. 30'1u yıllarda Roma'ya
gidip, Centro Sperimentale di
Cinematografıa'da yönetmenlik
ve senaryo yazarlıgı derslerini
takip etti. lik filmini 1 946'da
gerçekleştirdi. Sicilya fonıı
önünde gangsrer ve mafya
konusunu işleyen "In nome
della legge 1 Kanun Namına"
( 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 anlatım la gündelik
çevreyi ve duyguları ele almaya
başladı. Ilerki dönemlerde de
evlilik ve aile gelenekleri, köy
kasaba yaşantısının iyi ve kötü
yönleri gibi farklı konularda
filmler gerçekleştirdi. S Aralık
1 974'te Roma'da öldü.

DIVORZIO ALL'ITALIANA

DIVORCE - IT ALIAN STYLE
Yönetmen Direcror: Pietro Gm11i
Senaryo Screen play: Pietro Germi, Emıio
De Co11cini & A/fi·edo Gianneti Görüntü
Yön. Cinemarography: Leonida Barboni
Kurgu Editing: Roberto Cinquini Müzik
Music: Carlo Rustichel/i Oyuncular Cast:
lllareel/o l\1astroiamıi, Danie/a. Rocca, Stefania
Sandrelli, Leopoldo Trieste, Odoardıı Spadaro,
Lando Buzzanca Yapı m Production Co.:
Lux, Vides, Galateo Dünya Hakları
Export Agent: Cinecitta lnternati01ıal1 Via
Twcolana 1055, 00173 Rome. ITAL\'; Phone:
390 6 722 86 1 : Fax: 390 6 722 3 1 3 1
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Zengin ve sıkıntılı baron Fefe
Cefalu, onu baştan çıkarma fırsatını
hiç kaçırmayan genç bir kuzeninin
taze zarafetinden her gün daha fazla
etkilenmektedir. Ancak ltalya'da
evliliğin vazgeçilemez bir kutsal işlem
kabul edilmesi ve Fefe'nin evli bir
adam olması sebebiyle, bu gizli
pastoral şiirin önü kesilmiştir. Yine de
bir şeyler yapılmalıdır tabii. Sonunda
baronun aklına müthiş bir fikir gelir:
Talepkar, sekse aç, dillere destan bir
şekilde çekicilikten uzak karısını eski
bir sevgilisinin koliarına itecek ve onu
zinayla suçlayarak öldürecektir.
Sonunda da mahkemeye çıkıp "namus
belası" bir suç işlediği için yargıcın
merhametini garantiye alarak,
tamamen sembolik, hafif bir ceza
almayı garantileyecektir. Böylece Fefe
şeytani planını uygulamaya koyar . . .
•

Oyunculuk kariyerini yönetmenlikle
birleştiren Pietro Germi, yavaş yavaş
ciddi temaları bırakarak, bir toplumsal
hicivci olarak da olsa, komediye kucak
açmıştı. Bu yeni yöneliminin ilk ve
dünya çapında popüler ürünlerinden
biri, insafsızca gülünç bir kara komedi
olan ITALYAN USÜLÜ
BOŞANMA'ydı. Mastroianni'nin
Baron Fefe için icat ettiği çok komik
tik ve yüz ifadeleri bile, tilmin hiç
eskimemesi için yeterli sebeptir. Bu
performans ona, kariyerinde En Iyi
Erkek Oyuncu dalındaki üç Oscar
adaylığının ilkini getirmişti. Yönetmen
filmi için tam da doğru oyuncuları
seçmişti: Çok keyifli bir küçük kasaba
Kazanova'sı parodisi sunan
Mastroianni; istenmeyen eş rolünde
son derece komik bir tezadar yığını
oluşturan Rocca; ve bu güçlü rakibesi
karşısında, onda bulunmayan doğal
fiziksel çekiciliğini sergilemekten

başka bir şey yapması gerekmeyen
Sandrelli. Hem ltalya'da, hem de ülke
dışında çok büyük sükse yapan
ITALYAN USÜLÜ BOŞANMA,
özellikle o zamana kadar
Mastroianni'nin "Tatlı Hayat", "Acı
Aşk", ve "Gece"deki gizemli ve
yakışıklı görünümünden etkilenmekle
yetinenler için, aktörün oyunculuk
yeteneğine karşı duyulan saygının
iyice artmasını sağlamıştı. "Germi bu
film için beni istememişti. "Tatlı
Hayat" ve "Acı Aşk"ın ardından,
benim tipik "Latin aşık" rolüne uygun
bir aktör olduğumu düşünüyordu.
Kaç oyuncunun Baron rolünü geri
çevirdiğini hayal bile edemezsiniz.
Germi'nin komedi yeteneğine kimse
inanmıyordu, çünkü o zamana kadar
sadece dramatik filmler çekmişti.
Ama ben ısrar ettim ve bazı resimler
çektirdim. Önce düz saçla, sonra da
kıvırcık saçla, çatlak biri gibi. Sonra da
resimleri ona gönderdim. Sonunda
ikna oldu." - Marcello Mastroianni
• Day after day, rich and annoyed
baran Fefe Cefalu is more and more
fascinared by che virginal graces of a
young cousin who doesn'r loose a
clıance w seduce him. The secrer idyll,
rhough, is prohibired by che facr rhar
marriage is an indissoluble sacramem
in lraly and Fefe is a married man. Bur
somerhing musr be done. The baran
finally comes up wirh a grear idea:
push his demanding, sex-srarved,
monumemally unappeali ng wife i mo
che arms of a form er lover and c hen ki ll
h�r for adulrery. In che end he'll show
up ar courr invoking che judge's
elemeney for an "honorable erime",
guaranreed a purely symbolic lighr
penalry by che law. So Fefe purs his
diabolic plan in acrion . . .

Combining an acring career wirh his
film direcring, Pierro Germi gradually
rurned away from serious rhemes and
embraced comedy, albeir as a social
saririsr. Among che earliesr, and
probably che mosr popular worldwide,
was DIVORCE - ITALIAN STYLE, a
brurally funny black comedy. The
hilarious rics and expressions rhar he
i nvenred for Baran Fefe are enough ro
farever prorecr che film from aging.
This performance broughr him che
firsr of his rhree Oscar nominarions for
Besr Acror. The direcror had jusr che
righr choice of acrors in rhe marvelous
Masrroianni, who offers a delighrful
parody of a small-rown Casanova;
Rocca, who is a btındle of hilarious
conrradicrions as che unwamed wife;
and Sandrelli, who needs only ro
di play her narural physical arrracrions
in conrrasr ro rhose of her formidable
riva!. A rremendous box-office hir i n
!mly and abroad, DIVORCE IT ALIAN STYLE d id m uc h ro
solidify appreciarion for Masrroianni's
acring ralems, especially wir)ı rhose
who had been hererafare merely
impressed wirh his moody good looks
in "La Dolce Vi ra", " l l Beii'Amonio",
and "La Norre". "Germi didn'r waıır
me for rhis film. After "La Dolce
Vira" and "Beii'Anronio'' he rhoughr
I was a rypical "Larin-lover" acror.
You wouldn'r imagine how many
acrors refuseı:l che role of che Baron
perhaps because nobody believed i n
Germi's camical ralenr, since unril
rhen he had only made dramaric
filı:ns. I, insread, insisred and had
some picrures raken, wirh srraighr
and rhen curly hair, ! i ke a nur. Then I
sene rhem ro him. Ar lasr, he was
finally convinced. " Marcello Masrroianni
•

Born on 14 Seprember 1 9 1 4 , in
Genoa. He lefr his educarion
unfınished and has worked as a
ship caprain for a while. In rhe
l 930s he wenr ro Rame and
regisrered in courses for film
d i recrorship and sc ri pr - wr ir ing
ar Cenrro Sperinıenra!e di
Ci nema rografi a . He d i recred his
fırsr feanıre in 1 946. He became
inrernarionally famous wirh ·:ın
name della legge" ( 1 949), a film
deal ing wirh gangsrers and
Mafıa on che background of
Sicily. Afrer deal ing wirh che
Sicilian realiry in many films, he
gradually d isranced himself from
che socially concerned subjecrs of
his earlier fılms i n rhe Fifries.
Usi ng a cynical bur delicare
narrarive he srarred ro depi cr che
daily environmenr and feelings.
In che larer years he made fılms
on various s u bj ec rs such as
marriage, fami ly rrad irions, and
good and bad aspecrs of che rural
life. He died in Rame on 5
December 1 974.

Ö nemli Filmleri
Selecred Filmography
1 949 In nome de/la legge

Kanun Namına
1 950 ll cammino de/la speranza

Umut Yolu
1 956 ll ferroviere Demiryolcular
1 96 1 Divorzio a.ll'ltalialla
lralyan Usulü Boşanma
1 964 Sedotto e ahba.ndonata

Baştan Çıkarılmış ve
Terkedilmiş
1 966 Signore e Signori

Bayanlar ve Baylar

1 96 7 L'immomle Ahlaksız
1 972 Alfi·edo Alfredo
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FEDERICO FELLI N I

ITALY-FRA CE

20 Ocak 1 920'de, ltalya'nın

S E K iZ BUÇUK

Rimini kentinde do�du. On
yaşınd;ı evden kaçtı ve bir sirke
g i rd i . Universiteye yazıldı ama,
derslere devam edecegine bir
hiciv dergisine yazı yazıp
karikarür çi zdi . 2. Dünya Savaşı
sırasında senaryo çalışmalarına
katıldı ve bir tiyatro topluluğu ile
çıktığı turnede bütün ltalya'yı
dolaştı. 1 943'te aktris Giulietta
Masina ile evlendi. "Roma, Citta
Aperta 1 Roma, Açık Şehir"in
senaryosunun yazımında
Rossellini'yle birlikte çalışması
ona büyük bir şans sagladı. ilk
filmini 1 9SO'de Alberto Lattuada
ile birlikte yönetti. Şanlı şerefli
kariyeri boyunca En Iyi Yabancı
Film dalında dört kez Oscar
kazandı. Meslek yaşamında
gösterdiği üstün başarı için 1 993

O TTO E MEZZO

EIGHT AND A HALF
Yönetmen Direcıor: Federico Fellini

Senaryo Screen play: Feder·ico Fe/lini. Emıio
Flaiano. T11/lio Pinelli & Bmne/lo Rondi
Görüntü Yön. Cinemaıography: Gianni
Di Venanzo Kurgu Edi ring: uo Calozzo
Müzik Music: Nino Rola Oyuncular
Cas r : Marce/lo Mastroiamıi, A no11k Ai111le,
Sandra Mi/o. Cla11dia Cardinale. Romlfa
Faik, Barbara S1eele. G11ido Alber1i Yapımcı
Producer: Angelo Rizzoli Yapı m
Producrion Co.: Cineriz. Ro111e. ITALY;
Francinex. Paris, FRANCE Dünya Hakları
Export Agent: Cineci/ta lmemational, Via
Tmcolana 1055. 00173 Ro111e. ITA L Y; Phone;
39 6 722 86 1 : Fax: 3 9 6 722 3 1 3 1

yılında özel bir Oscar'la

1963 1 35 11111.1 1
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onurlandırıldı. 50. evlilik
yıldönümünden bir gün sonra,
ağır bir kalp krizi geçirerek
komaya giren yönetmen 3 1 Ekim
1 993 günü yaşama veda etti.

1 14'

Dünyaca tanınmış !talyan
yönetmen Guido Anselmi yaratıcı ve
kişisel bir krizin tam ortasındadır.
Yeni filmi için aynı anda birkaç proje
üzerinde çalışmakta, fakat çocukluk
anıları ve cinsel fantazileri onu rahat
bırakmamaktadır. Yönetmen
yaşamına bir türlü bir anlam
veremernekte ve yeni filmine
başlayamamaktadır. Kaçınılmaz olarak
içine kapanarak yaşamdaki gelişimine
katkıda bulunan olayları değerlendirir:
çocukluğu, Kilise, ailesiyle ilişkileri,
yaşamına giren kadınlar, ve bunların
her birine eşlik eden türlü
karabasanlar. Belki de yeni filminin
malzemesini bunlar oluşturmalıdır.
Guido işinin saçmalığı, sanat ve karşı
cinsle ilişkileri ve insanın varoluşunun
anlamı üzerine düşünmeye başlar . . .
•

1 963 yılında, "Tatlı Hayat"ın getirdiği

müthiş başarıyla tüm dünyanın
ayaklarına kapandığı Fellini, böylesine
parlak bir başarıyı aşacak yeni bir film
yapmanın zorluğuyla karşılaştı. Bir
devam filmi yapmak üzere yola çıkan
yönetmen, kısa süre içinde
yaratıcılığının tıkandığını farketti;
yapımcısı, kadrosu, ortakları, basın ve
daha onbinlerce insan ondan
demeçler, yardım, deneme filmleri,
rol ve zamanının bir bölümünü talep
ederken, Fellini'nin sinirleri de iflasın
eşiğine geldi. Sonunda yeni filmini,
"itirafın da ötesinde, vasiyetim" diye
tanımiayacağı bir film hakkında
yapmaya karar verdi. Yani SEKIZ
BUÇUK aslında "Sekiz Buçuk"
filminin yaratılışının filmidir. Filmin adı,
Fellini'nin o güne dek gerçekleştirdiği
(toplam "yarım film" saydığı, iki
!talyan antoloji filminde yer alan bir
çift kısa filminin de dahil olduğu)
filmierin sayısını yansıtır. SEKIZ

BUÇUK bugün sanatsal esinlenmenin
girift doğasını bütün açıklığıyla ele alan
az sayıda sinemasal çabanın arasında
bir başyapıt olarak kabul edilmektedir.
Bu film aynı zamanda Fellini'nin,
meslektaşlarını ve sinemayı kıyasıya
eleştirdiği, karmaşık bir otoportredir.
Burada yaratıcı sürece - yeni tür bir
filmi doğuran düşüncelere, anılara ve
olaylara - tanık oluruz. Ancak bu
yalnızca bir film hakkındaki film
olmakla kalmaz. Aynı zamanda
kudret, sanat, yozlaşma, gelenekler,
ahlak, para, aşk, evlilik, dostluk,
gerçekleştirilemeyen tutkular,
düşkırıklığı, din, çocukluk, ve bir
insanın nasıl yaşaması gerektiğini de
ele alır. "Yakınlarda SEKIZ BUÇUK'u
yeniden izledim. Tartışmasız bir
başyapıt. Bunu kendini
beğenmişlikten değil, tarafsızlıkla
söylüyorum. Işin doğrusu, Fellini
benim yerime başka bir oyuncuyu
tercih etmiş olsaydı da filmin bir
başyapıt olacağından kesinlikle emin
oldum." - Marcello Mastroianni

In

l 963, w i r h the world a r h i s feer afrer

rhe enormous success of"La dolce vi ra",
Fellini faced rhe chal lenge of topping a
specracular h ir. Serring our ro make a
sequel, Fellini soan found hi mself
crearively blocked, and while his
producer, his sraff, his collaborators, rhe
press, and ren rhousand orher people
waming sraremems, favors, audiences,
roles, and porrions of his rime pressureel
him ro che poim of a breakdown, he
decided to make a film abour che fil m
rhar would be, i n h i s own words, "more
rhan a confession - my resramem". So,
OTIO E MEZZO is the fil m of "Orro
e mezzo" being made. The ri tle of the
fil m , 81 ' , refers to rhe number of films
Fel l i ni had direeceel up ro rlıen, wirh
rwo shorr pieces rhar he had
comribureel ro a pair of !ral ian anrhology
films coumed togerher as a "half'.

Born on 20 January l 920, in
Rimini, lraJy. He ran away from
home ar che age of ren and joi ned
a circus. He enrolled ar rhe
University bur, insread of
arteneling classes, he wrore and
drew carroons for a sarirical
magazine. He began ro collaborare
on film seripts and he roured the
whole ltaly wirh a rhearrical group
during WW2. He married acrress
Giulierra Masina in l 943. His big
chance came when he collaborared
wirh Rossellini on the script of
" Roma, Cirra Aperca 1 Rome,
Open Ci ey". He co-di recred his
fırsr film in 1 950 wirh Alberro
Larcuada. He won four times the
Oscar for Best Foreign-Language
Film in an illusrrious direecing
career. In l 993 he was honoured
wirh a life-rime achievemenr
Oscar. On the aay afrer his fıfrierh
wedding anniversary, he suffe red
a massive srroke and lapsed inro a
co ma; he never recovered and d i ed
on 3 1 Ocober l 993.

OTIO E MEZZO, now recognized as
a masrerpiece and one of a very smail
number of ci nemaric efforrs to urrer a
clear sraremem on che i nericare narure
of arrisric inspirarion, is al so a complex
self-porrrair of Feelerico Fel l i n i where

• Guido Anselmi, an inrernarionally

rhe director severely j udges his

successful ! ralian film direcror, is i n rhe

col leagues and cinema.

middle of a crearive and personal crisis.

che ereari ve process - rlıe rhoughrs, rhe

We wirness of

He sim ulraneously works on differenr

memories, rhe incidenrs by which a

projeers for his nexr fi l m bur memories

new ki nd of film is born. B ur rhis is

of childhoocl and sexual famasies assail

nor merely a film abour a fi l m . I r is

him and he cannor ger srarred as he

alsa abour power, are, corruprion

cannor make sense of his own life. He

manners, morals, money, love,

inevirably rurns inward to exam ine the

marriage, friendship, failed ambirions,

generarive evenrs of his developmenr: his

disillusionmem, religion, childhoocl,

boyhoocl, the Church, his relarions wirh

and how a man should live. " R ecemly,

his parems, and rhe women in his life, as

1 saw OTIO E MEZZO again. An

well as rhe n ighrmares accompanying

absolure masrerpiece. I say so wirh no

each. Perhaps rhese oughr ro be the

vaniry, wir h a sorr of derachmenr. I n

I ' m absolurely convinced che film

marerial for rhe fi l m ' Guido medirares

facr,

on the absurdicy of his job, on his

would have been a masrerpiece even if,

relarion wirh rhe arrs and opposire sex

i nsread of myself , Fel l i n i had clıosen

and on rhe meaning of man's exisrence. . .

anather actor. " - Marcello Masrroianni
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Cenovalı bir siyasi mülteci olan
sosyalist profesör Sinigaglia, Torino'da
eski bir arkadaşını ziyaret eder. Şehrin
tekstil fabrikasındaki korkunç çalışma
koşullarını görünce dehşete düşer ve
orada kalıp işçileri organize ederek
grev üstüne grev yapmalarını sağlar;
bunu yaparken de sık sık kendi
güvenliğini tehlikeye atar. Birkaç kez
ölüm tehlikesi atiatmasına karşın
hayatta kalmayı başarır ve hep birlikte
güçlü bir sendika oluşturmaya doğru
giden fabrika işçilerine örnek olur . . .
•

Yazar-yönetmen Maric Monicelli,
yardımcı oyuncu Marcello
Mastroianni'nin !talya dışında başarı
kazanmış ilk filmi olan "1 Soliri lgnoti 1
Bilinmeyen Kişiler"le uluslararası bir
üne kavuşmuştu. Beş yıl sonra
yönetmen ve artık bir yıldız olan
oyuncusu yeniden biraraya geldiler
ve sendikacılık üstüne, çok daha ciddi
bir dönem filmi olan YOLDAŞLAR'ı
yaptılar. Mastroianni bu kez
başroldeydi. Film, 1 9. Yüzyıl'ın
sonlarında !talyan emekçilerinin
sömürülmesi konusuna cesur,
belgesele yakın bir anlayışla yaklaşır.
Film eleştirmenlerinin çoğu, etkileyici
görüntüleri ve zengin içeriğiyle
YOLDAŞLAR'ı Sergei Eisenstein'ın
"Grev"i ve Rene Clement'ın
"Gervaise"i gibi proleter sinema
klasiklerine benzetmişlerdi. Ancak
Monicelli'nin filmi kendi ayakları
üstünde dururken, istismar edilen
tekstil isçilerinin zor durumlarını
samimi ayrıntılada ve bazen de
mizahla sergiler. O dönemde otuz
dokuz yaşında olan Mastroianni,
nadiren denediği karakter
oyunculuğunun seçkin bir örneği
olan bu performansıyla bir kez daha
eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştı.

Kahramanın Bolşevik radikaller gibi
sakallı ve gözlüklü olması,
YOLDAŞLAR'ın Hollywood'daki bazı
uç anti-komünist çevrelerce
damgalanmasına yetti; ama bu
kampanya fazla etkili olmadı, çünkü
film hem Oscar'a aday gösterildi
(Age Scarpelli'nin ve yönetmen
Monicelli'nin birlikte yazdığı Özgün
Senaryo'suyla), hem de son derece
tutucu National Board of Review
(Ulusal Sansür Kurumu) tarafından
tavsiye edildi. "Özellikle oyunculuğa
ilk adım attığım dönemde, Meniceili
benim için çok önemli bir
yönetmendi. Birlikte sayısız filmde
çalıştık ve içlerinde en çok
YOLDAŞLAR'ı severim . . . Film
gösterime girdiğinde hiç iş yapmadı.
Ama muhteşem bir fılmdir.
I BOO'Ierin sonunda çekilmiş bir
belgesel duygusu verir; yani çok
gerçekçidir. Monicelli'ye sonsuz
teşekkür borçluyum." Marcello Mastroianni

later, director and now-srar reamed
agai n i n rhe far mo re sober crade
union period piece I COMPAG

I,

r h i s r i m e w i r h Masrroianni a s rhe
male lead. The fılm rakes a grirry,
near-documenrary approach ro i rs
subjecr marrer: rhe exploirarion of
Iralian laborers in rhe !are l 9th
cenrury. Many of I COMPAGNJ's
crirics were reminded, i n irs seriking
visual images and rich conrenr, of
such prolerarian fil m classics as
Sergei Eisensrein's s i lenr "Srrike" and
Rene Clemenr's "Gervaise". Yer
Monicelli's fılm srands very much on
i rs own, porrraying wirh symparheric
derail and occasional humor rhe
plighr of rhe exploired rexrile
workers. I n a rare excursion inro
characrer acring, rhe rhirry-nine
year-old Masrroianni's performance
won h i m renewed crirical respecr.
The facr rhar rhe proragon isr was
bearded and bespectacled in rhe
nıanner of a Bolshevisr radical was
enough for J COMPAGNI ro be

• Socialise professor Sinigaglia, a

condemned by cerrain exrreme anri

I S Mayıs I 9 I S'te Roma'da
d.ogdu. Pisa ve Milane
Universiteleri'nde'da tarih ve
felsefe egitimi gördü. Sinema
kariyerine senaryo yazarı olarak
başlamadan önce çeşitli edebiyat
dergilerinde çalıştı. 1 936-4S
yılları arasında yönetmen
yardımcısı olarak çalıştı ve I 949
yılında ilk yönetmenlik ürününü
verdi. Ama bu da dahil ilk sekiz
filmini Steno (Stefano Vanzia) ile
birlikte yönetti. Bunlar daha çok
ünlü komedyen Toto'nun
yeteneklerini sergileyen iddiasız
komedilerdi. 1 9S8'de yönettiği
"1 soliti ignoti 1 Bilinmeyen
Kişiler" !talyan tipi komedilerde
bir dönüm noktası sayılır ve
yönetmene dünya çapında ün
kazandırmıştır. Venedik'te "La
grande guerra 1 Büyük Savaş" ve
"1 compagni 1 Yoldaşlar"la iki
kez Altın Aslan; Berlin'de "Padri
e fıgli 1 Babalar ve Ogullar",
"Caro Michele 1 Sevgili Michele"
ve "ll marchise del Grille 1 Grille
Markisi"yle En Iyi Yönetmen
ödülü Gümüş Ayı'yı 3 kez
kazanan sanatçı SO yıllık meslek
yaşamında SO uzun metrajlı
filmin yönetmenliğini yapmıştır.
Born on 1 5 May 1 9 1 5 in Rame.
He srudied hisrory and phi losophy
ar rhe Universiries of Pisa and
Mi lan. He collaborared in same
lirerary reviews before launching
his ci nemaric career as a
screenwrirer. During 1 936-45 he
worked as an assisranr direcror
before he was abie ro debur as a
direcror in 1 949. Even rhen his
fırsr eighr fearures were co
direcred wirh Sreno (Srefano
Vanzia). They were modesr
comedies usually serving as
vehicles for rhe ralenrs of rhe
famous comedian, Toro. "I soliri
ignori 1 Persons Unknown"
whiclı he direcred in 1 958 was a
milesrone in rhe !ral ian sryle
comedy and won rhe direcror a
worldwide success. Direcror of
fıfry fearure fılms in his career of
50 years, he won Venice's Golden
Lion rwice ("La grande guerra 1
The Grear War" and "] compagni
1 The Organiser") and Berlin's
Silver Bear for Besr Di recror
rhree rimes ("Padri e fıgli 1
Farhers and Son s", "Caro Mi chele
1 Dear Michele", "ll marchise del
Griila 1 The Marquis of Grillo" ).

potirical refugee from Genoa, visirs an

CommunisJ elemenrs i n Hollywood

old friend in Turin. Appalled by rhe

- ro no avail, since rhe fı l m wa

horrible working coııd irions in rhe

nami nared for an Oscar (for irs

Selecred FiLmography

rown's rexrile mill, be srays on ro

Original Srory and Screenplay by

1 95 3 To to e Caı·olhıtı

organize rlıe workers in srrike afrer

Age-Scarpel l i and di recror

Toro ve Carolina

1 957 Padri e figli

srrike - frequenrly ar risk ro his own

Monicelli), and even given a

safery. Though he is nearly killed

commendarion by rhe

several rimes, rhe organizer survives ro

ulrraconservarive

ser an example for rhe m i l l workers,

Review. "Especially ar rhe beg i n n i ng

who rall y rogerher inro a powerful
union . . .

Babalar ve O�ullar

1 95 8 1 solili ig11oti

arionaJ Board of

of my career, Monicelli was a very
i m porranr d irecror, for me. I worked
wirh h i m a lar, and I COMPAG

I is

Wrirer-direcror Mario Maniceil i

rhe fılm I prefer . . . Ar irs release, rhe

made h is imernarional mark wirh the

fi l m had

gangland sarire " I Soliri lgnori",

grear fı l m . I r ' s l i ke a documenrary

incidenrally the fırst of supporting

fıl med ar rhe end of rhe 1 800s: rhar's

acror Marcello Masrroianni's fı l ms ro

how real ir is. I' m very grareful ro

enjoy wide success abroad . Five years

Monicel l i . " - Marcello Masrroianni

no success

Ö nemli Filmleri

at all. Bur it's a

Bilinmeyen Kişiler
1 959 La gra11de guerra
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iTALYAN USULÜ EVLi LiK

7 Temmuz 1 902'de ltalya'nın
Sora kentinde do�du. Roma
Yüksek Ticaret Enstitüsü'nde
okuyup Roma Üniversitesi'nden
Muhasebe dalında diplema aldı.
20'1i yılların sonunda, başrolünü
üstlendi�i oyunları sergileyen bir
tiyatro grubu kurdu. 1 93 l 'de "La
vecchia Signora 1 Yaşlı Hanım"
filmiyle, ltalyan tecimsel
sinemasının tapılan oyuncuları
arasına girdi. Yaşamı boyunca
ltalya'da ve ülke dışında rol aldı�ı
I OO'ü aşkın filmden elde etti�i
gelirle kendi filmlerini yaptı. fık
uzun metrajlı filmini 1 940'ta
yönetti. Dördüncü filminde, otuz
yıl boyunca ortak çalışmalar
sürdüreceği Cesare Zavattini'yle
çalıştı. Birlikte, savaş sonrası
ltalyan "Yeni-Gerçekçi"
Sinemasının estetik ö�elerini
geliştirmeye koyuldular. lik
Hollywood çalışmasını 1 953'te
gerçekleştirdi. 60'lı yıllarda,
uluslararası yapımiara imza attı.
1 3 Kasım 1 974'te Paris'te öldü.

MATRIMONIO ALL'ITALIANA

MARRIAGE ITALIAN STYLE
Yönetmen Direcror: Villorio De Sica
Senaryo Screen play: Edoardo de Filippo.
bcısed on his play ''Filumena Marturano"

Görüntü Yön. Cinematography: J?oberıo
Kurgu Editing:adriana Novel/i
Müzik Music: A rmando Trovajoli
Oyuncular Cast: Sophia Loı-en. Marre/lo

Gere�rdi

Masıroianni. A ldo Puglisi, Mari/t) To/o, Tecla
Scarano

Yapı m Production Co.: C. C.

Champion, Rome, ITAL \': Les Films Concordia,
Paris. FI?Aı CE

Agent:

Dünya Hakları Export
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Filumena Marturane ve Domenico
Soriano son yirmi yıldır sevgilidir.
Kadın eski bir fahişedir, adamsa
zengin, orta yaşlı bir playboy-iş adamı.
Kadın onyedi yaşındayken bir Napeli
randevu evinde karşılaşmışlar, ilişkileri
kadına önce bir daire tutulması, sonra
da Seriane'ların evine taşınmasıyla
sürmüştür. Filumena yıllarca
sevgilisinin barını, pastanesini ve evini
idare etmiş, bunak annesine de kadın
ölene kadar bakmıştır. Demenice'nun
genç bir kızla evleneceğini öğrenince,
gereken adımı atar. Korkunç bir
hastalığa yakalanmış numarası yapan
ve Demenice'yu ölüme çok yakın
olduğuna inandıran kadın, günahla
dolu bir yaşamın ardından cennetin
kapılarının açılması umuduyla,
adamdan kendisiyle evleomesini ister.
Domenico kabul eder, ama düğünün
hemen ardından, Filumena tamamen
iyileşir. Domenico kandırıldığının
farkına varınca, evliliği feshettirir.
Böylece Filumena son kartını oynamak
zorunda kalır: Kadın üç çocuk
annesidir ve bu çocuklardan biri
Domenico'nundur! Adam hangisinin
kendi çocuğu olduğunu ortaya
çıkarma saplantısına kapılır: araştırır,
tehdit eder, ama hiçbiri işe yaramaz.
Hangisinin onun oğlu olduğunu
sadece Filumena bilmektedir ve ona
asla söylemeyecektir . . .
•

De Sica, filmin adından nefret
etmesine karşın ("Dağıtımcılar her
zaman zevksiz olmuşlardır" demişti),
yapımcı Carlo Ponti'nin "Üç Kadın"
önerisini de kabul etmedi, çünkü her
iki isim de gişede iyi iş yapmış filmleri
çağrıştırıyordu. Yine de sonuçta
ortaya çıkan film, ondan önceki "leri,
oggi, demani 1 Dün, Bugün, Yarın"
kadar büyük bir başarı olmuştu, en

azından yıldızları için. Yeniyetme
fahişeden önce frapan sokak kadınına,
sonra evin amirane kahya kadınına,
oradan da kendini çocuklarına adamış
anneye geçiş yapan ve bu arada canlı
on yedisinden bezgin otuz yedisine
kadar zarafetle yaşianan Sophia Loren,
tam anlamıyla bir oyunculuk
gösterisindedir. Aktris burada bir kez
daha Mastroianni'yle mükemmel bir
perde uyumu sergilemiştir.
Mastroianni ise umutsuzca onun
üstesinden gelmeye çalışan ama
kaçınılmaz bir şekilde kurnazlığına
yenik düşen kadın avcısı rolünde
eşsizdir. "De Sica'ya hiçbir zaman
adıyla hitap edemedim. Onu bir amca
gibi görürdüm, harika bir amca gibi,
büyük törenlerde çıkıp gelmesi
beklenen o amcalar gibi. Vittorio De
Sica: harika bir adam! Bir papa gibiydi.
Onunla birlikte olmaktan çok keyif
alırdım. Ne eğlenceli bir adam, ne
Maestro'ydu o!" Marcello Mastroianni

hoping rhis will open rhe gares of
heaven afi:er a liferime of sins. Domenico
acceprs, bur im mediardy afrer rhe
wedding, Filurnena makes a full
recovery. Once Domenico realizes he's
been rricked, he annuls rhe wedding.
So Filumena is forced ro play her lasr
card, confıding him rhe secrer of her
life: she is rhe morher of rhree children,
and one of rhem is Domenico'sı The
man becomes obsessed widı
d iscovering which one he has farhered:
he promises money, i nvesrigares,
dırearens bur everyrhing is useless.
Only Filumena knows which son is
Domenico's and will never rell him . . .
Alrhough De Sica i nrensely disliked
rhe

fi l m 's rirle ("Disrriburors always

have bad rasre" he said), neirher could

Born on 7 July 1 902 in Sora,
l raly. He arrended lnsrirur
Supe rieur de Commerce in Rome
and graduared from Universiry of
Rome wirh accounting degree. In
!are 20s he formed his own srage
company ro produce plays
srarring himself. In 1 93 1 he
appeared in "La vecchia Signora",
esrablishing himselfas a mar inee
idol. During his liferime, he made
over 1 00 films in Iraly and abroad
as acror, using rhis means ro
finance his own films. He direcred
his firsr fearure in 1 940. Wirh his
fourrh film, he reamed wirh
Cesare Zavarrini, who was ro
become his major collaboraror for
rhe nexr rh ree decades. Togerher
rhey began ro develop elemenrs of
the realisr aesrheric of rhe posr
war Ira! ian "neo-real isr" cinema.
He made his firsr Ho llywood
producrion in 1 95 3 . In 60s he
di recred films for rhe
inrernarional market. He died on
13 November 1 974 in Paris.

he agree on procl ucer Carlo Ponri's
suggesrion of "Three Women", since
rhey echoed rhe sound of rwo pasr box
office winners. Ar any rare, rhe resulram
movie scored as big a h ir as rhe prior
"leri, oggi , da ma n i 1 Yesrerday, Taday

• For rhe pasr rwemy years, Filumena

and Tomorrow", especially for irs srars.

Marrurano and Domenico Soriano have

Sophia Loren enjoyed an acror's field day

been lovers: she is a former prosrirure

as she progressed from reenaged rarr ro

and he is a wealrhy, m idd ie-aged

flamboyanr srreerwalker ro bossy house

playboy-businessman. They had mer in

keeper ro devared morher, while ar rhe

warrime in a Neapoliran brorhel when

same rime gracefully aging from an

she was sevemeen, beginning a

exuberanr 1 7 ro a rired 37. Loren again

courrship rhar resulred in her acquiring

evinces perfecr on-screen rapporr wirh

her own aparrmem and evennıally

Masrroianni, incomparable as rhe born

maving i mo rhe Soriano home. For years

womanizer who rries in vain ro ourwir

Filumena has run her !over' s bar and

her bur inevirably succumbs ro her

pasrry shop as well as his household,

wiles. "I was never able ro cal! De Sica

and had looked afrer his senile morher

by name. 1 saw him ! ike an uncle, a

u mil her dearh. When she discovers

fanrasric u nde, one of rhose und es

rhar Domenico imends ro wed a young

expecred ar grear happenings. Virrorio

girlfriend, Filumena reacrs accordingly.

De Sica - a fanrasric man! He was !ike

Faking a rerrible illness and making

a pope. I really enjoyed myself wirh

Domenico believe she's close ro dearh,

him. Whar a fun man, whar a

she begs him

Maesrro!" - Marcello Masrroianni

ro

marry her i nsread,

Ö nemli Filmleri
Selecred FHmography
1 946 Sciuscia Kaldırım Çocukları
1 948 Ladri di biciclette

Bisiklet Hırsızları

·

1 950 Mimcolo a. Milano

Milana'da Mucize
1 952
1 954
1 960
1 963

Umberto D.
L'oı·o di Ne�po/i Napali Altını
Le� ciociara Kızım ve Ben
leri, oggi, domcmi

Dün, Bugün, Yarın
1 964 Me�trimonio a/1'/talicma

lralyan Usulü Evlilik
1 970 ll giardiııo dei Fhızi-Coııthıi

Finzi-Contini'lerin Bahçesi
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ETTORE SCOLA

ÖZE L B i R G Ü N

I O Mayıs I 93 I 'de ltalya'da,
Napoli yakınlarındaki
Trevico'da doğdu. Roma
Üniversitesi'nde hukuk
öğrenimi gördü ve öğrencilik
yıllarında bazı mizalı
dergilerinde yazar ve çizer
olarak çalıştı. Radyo için komik
piyesler kaleme aldıktan sonra,
sinema yaşamına çok genç yaşta
atıldı. Kısa zamanda komedi
filmleri senarisri olarak üne
kavuştu. 1 964'te ilk uzun
metrajlı filmi "Si permettete,
parliamo di donne f izninizle
Kadınlardan Söz Edelim"i
yönetti. O günden sonra ltalyan
sinemasının en parlak
yönetmenlerinden biri olarak
tanındı. 1 97S'te "C'eravamo
tanto amati 1 Birbirimizi Öyle
Çok Sevmişcik ki" ile En Iyi
Yabancı Film dalında
Fransızların Cesar ödülünü aldı.
I 976 Cannes Film Festivali'nde
"Brutti, sporebi e cattivi 1
Çirkinler, Kirliler ve Kötüler"
ile En Iyi Yönetmen ödülünü
aldı. Ertesi yıi .:'Una giornata
particolare 1 Ozel Bir Gün" ile
Cannes'da bu kez de Jüri Özel
Ödülü'ne layık görüldü. 1 984'te
Berlin'de "Le bal 1 Bale" adlı
filmiyle Gümüş Ayı kazandı.

UNA GIORNATA PARTICOLARE

A SPECIAL DAY
Yönetmen Director: Ettore Srola
Senaryo Screen pl ay: Ruggero Marcari &
Ettore Scola Görüntü Yön.
Cinernatography: Pasqualino De Santis
Kurgu Edi r i ng : Raimondo Crociani Müzik
Music: Amuwdo Travaioli Oyuncular
Cast: ophia Loren, Marce{lo Mastroiamıi. john
Vernon. Franço'ise Berd, Patrizia Basso, Tiziano
De Persio Yapı m cı Producer: Carlo Ponti
Yapım Production Co.: Compagnia
Cinematografica Cbampion, Rome, /TA LY:
Canafox Films Ine., Montreal, CANADA
Dünya Hakları Export Agent: Cinecitta
[11/ernationa/, Via Tmcolana 1055, 00173
Rome, ITALY: Phone: 390 6 722 86 1 : Fax:
390 6 722 3 1 3 1

1 977 1 3 5 1111.11 1

Renkli Color 1

106'

• Bir bahar sabahı. Tiberi ailesinin
yaşadığı u-biçimindeki büyük
apartmanın bir katında Antonietta,
kocası, kızı ve iki oğlunun faşist
üniformalarını giymelerine yardım
etmektedir. Tarih 8 Mayıs 1 938'dir ve
Roma, Adolf Hitler'in kente gelişini
kutlamaktadır. Film, işte o- günün
öyküsünü anlatır; ama kutlamaların
değil, Antonietta'nın apartmanın karşı
tarafında oturan Gabriel Garcia ile
tanıştığı ozel bir günün öyküsüdür bu.
ltalyan Radyosu'nda sunuculuk yapan
Gabriel, eşcinsel olduğundan
kuşkulanıldığı için işini kaybetmiştir.
Antonietta ve Gabriel birlikte uzun
bir gün geçirirler; gün boyunca
birbirlerini tanırlar, sırlarını açarlar
ve Mussolini hakkında zıt görüşleri
olmasına karşın birbirlerine
bağlanırlar. Gabriel yaşamında ilk kez
bir kadını arzular. Antonietta ise ilk
defa bir araç değil tümüyle bir kadın
olduğunu hisseder . . .

imajiarına ters düşen bu rollerde
oynattı. Ikisi birlikte, yeteneklerinin en
unutulmaz kanıtlarından birini gözler
önüne sererek mesleki uyurnun
kusursuz simyasına ulaştılar.
Olağanüstü oynanmış, yetkin bir
biçimde yazılmış ve yönetilmiş,
konuyla ilgili fikirlerle zenginleştirilmiş
ÖZEL BIR GÜN, Scola'nın daha
sonra, kişisel ilişkiler ile siyasi
düşünceleri büyük bir rahatlıkla bir
arada dokuyacağı birçok filmin
öncüsü olarak, yönetmenin adını
uluslararası düzeyde duyurmasını
sağladı. "Scola'nın altı-yedi filminde
oynadım. Çok zeki ve esprili bir
yönetmendir. Oyuncu, düşüncesini
ona rahatça açabilir; önerdiği fikir iyi
ise Scola bunu kabul edecektir.
ÖZEL BIR GÜN'ün, yalın ve berrak
bir sinemanın olağanüstü bir örneği
olduğunu düşünüyorum. Naçizane
görüşü me göre . . . o bir başyapıt." 
Marcello Mastroianni

Daha çok 70'1i yıllardaki komedileriyle
tanınan Ettore Scola, birçok ortak
yanları olduğuna inandığı kadınlar ile
eşcinsellerin durumu üzerine, çağdaş
sorunları ele alan ciddi bir film yapmak
istedi. Öyküsünün Faşist dönemde
geçmesine karar verdiği zaman, fikri
berraklaştı. "Çünkü tam o sıralarda"
diyordu, "hoşgörüsüzlük ve baskı
daha dolaysız. daha şiddetli, daha ibret
alınacak nitelikteydi." Sonuçta ortaya
çıkan film didaktik bir risale değil, baskı
altındaki bir ev kadını ile eşcinsel bir
erkeğin kısa, esin verici ilişkisinin
sarsıcı dramı olacaktı. Yönetmen, iki
ana karakterine işlevsellik
kazandırmak için güçlü bir oyuncu
desteğine gereksinim duydu ve
ltalyan sinemasının kral ve kraliçesi
Mastroianni ve Loren'i, yaygın

• Ir's spring dawn . On a floor of a

views on Mussolini. The firsr rime in
his life Gabriel feels rhe desire of a
woman and for rhe firsr rime
Anroniena feels ro be a complete
woman not only an instrumenr . . .
Etrore Scola, known chiefl y for his
comedies in the '70s, wished ro make a
serious film dea! ing wirh the curreıır
problems of rhe condirions of women
and of homosexuals, which he felt had
numerous aspecrs in common. The
concept crysrallized when he decided
ro place his srory in the Fascist epoch
"because precisely tlıen," he said, "the
inrolerance and the repression were more
clirecr, more violenr, nıore exemplary."
The resulring film wouJd not be a
didactic rracr, bur a comı:ıelling drama
of the brief, inspiring relarionship
berween an oppressed housewife and a
gay man. To make his two-characrer
work, rhe direcror needed suong
support and casr the reigning srars of
the Italian cinema, Loren and
Mastroianni. in parrs that ran counrer

Born in Trevico, Jraly, near
aples, on 1 0 May l 93 l . He
stuclied law ar the University of
Ronıe and while a student,
workecl as wrirer and illustrator
for several h u mor magazines.
Mrer wriring conıecly pieces for
radio began his ci nema career
very young. He quickly became a
reputed scri prw ri rer of comedi�s.
In 1 964 he directeel his first
feature film, "Si permettete,
parliamo di clonne" and since
rhen he has been recognizecl as
one fo the most brillianr directors
of ltalian Cinema. "C'eravarno
ramo arnati " he was the recipienr
of a French Cesar Awarcl in 1 97 5
for Best Foreign Film. He won an
awarcl for Best Directian at the
1 976 Cannes Film Festival for
"Bruni, sporebi e cattivi 1 Ugly,
Dirty and Bad". Nexr year "Una
giornata particalare 1 A Special
Day" won the Spepica! J ury Prize
at Cannes. In l 984 he won a
Silver Bear for "Le bal" in Berlin.

large, U-shaped aparrmenr building,

ro rheir prevailing inıages. Togetlıer

where the Tiberi family lives,

they gave one of the most memorable

Selected Fi1mography
1 974 C'era·vı11no tanto amati

Anronietra helps her husband, daughrer

proofs of rheir ralems and arttıneel

and rwo boys ro ger dressed witlı rheir

professional alchemy. Exr rao rdina ri l y

fascisr uniforms. Ir' s the Srh of May
1 93 8 an d Rome is celebrating the

acrecl, skillfully wrirten and direcred,

arrival of Adolf Hitler. The film is rhe

SPECIAL DAY broughr Scola an

brimming wirh relevam rhought, A

Ö nemli Filmleri

Birbirimizi Öyle Çok
Sevmişcik ki
1 976 Brutti, sporchi e cattivi

Çirkinler, Kirliler ve Kötüler
1 977 Una gionu1ta partico/are

srory of rhar day; nor of rhe publ i c

international repuration, as rhe

ceremony, bur only of rhe privare one

forerunner of many fi lms i n which he

of Anronietta and her meeting wirh

would weave wirh ease personal

1 979 La terrazza Teras
1 98 1 Passimıe d'amore

Gabriel who lives in the other side of the

relarionships and palirical oversrones

1 982 La notte di Va.reu12es

aparrmenr building. Gabriel was an

rogether. " 1 acred in six or seven of

announcer in rhe Iralian Radio and losr

Scola's films. He is intelligem and full

his job because he was suspecred of

of wir. An acror can express an idea ro

homosexualiry. It's a long day that they
wiU ber rogerher, and during dıar day

him and if it's a good idea he'll accept
ır . . . J believe A SPECIAL DAY is an

they will know each other, confide ro

exrraordi nary example of simple and

each orher and find rhemselves drawn

clear cinema. May 1 dare say . . . a

rogerher despire rheir conrrasring

masrerpiece. " - Marcello Masuoianni

Özel Bir Gün
Aşk Tutkusu
Varenne; Gecesi

1 983 Le bal Bala
1 987 Ut famigli" Aile
1 989 Spleudor
Che O ra E Saat Kaç
1 993 i\1ario, Ma ria e Mario

Maric, Maria ve Mario

1 995 Romanzo di ını giovane povero

Fakir Bir Gencin Romanı
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IV. H E N RY
ENRICO IV

HENRY IV
Yönetmen Direcror: Marco Bellocchio
Senaryo Screen play: Marro Bellocchio &
Tonino Guerı·a. based on the play by Luigi
Pirandel/o

Görüntü Yön.

Cinemarography: Guiseppe La11ci Kurgu
Edi ring: J\1 irco Garrone Müzik Music: Astor
Piazzolla Oyuncular Cast: Mareel/o
Mas/roi(///lli, Claudia C"rdinale. Leopoldo
Trieste. Paolo Bonacelli. Latou Clıardom.
Luciano Bartoli. Giuseppe Cederna

Yapımcı

Producer: Enzo Poı·celli Yapı m
Production Co.: /�ai; !?ete 2 TV:

Odyssea.

!?ome. JTA LY; Gaumom. Pm·is. Fl?ANCE

Dünya Hakları Export Agenr: Cineriila
1055. 001 73
390 6 722 86 1; Fax:

!tıternational, Via TtiScolana
!?ome, ITAL Y; Phone:

390 6 722 3 1 3 1

1 984 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 85 '

• Karnaval sırasında bir partide, bir
grup zengin arkadaş, 1 1 . yüzyılda
Papa VII. Gregory'nin aforoz ettiği
Kutsal Roma Imparatoru IV. Henry ve
saray eşrafı kılığına girer. lmparator
kılığındaki bir adam, atından düşer ve
kafasını çarpar. Kendine geldiğinde
geçmişini unutmuştur ve gerçekten
IV. Henry olduğuna inanmaktadır.
Film bu olaydan yirmi yıl sonra başlar.
Adamın arkadaşları, bir psikiyatristin
rehberliğinde, kazadan beri
imparatormuş gibi davranmaktan hiç
vazgeçmeyen "deli" eski arkadaşlarını
ziyaret etmeye karar verirler. Ancak
Henry artık deli değildir ve uzun
süredir numara yapmaktadır. Peki
sağduyu ile delilik, aldatma ile
gerçeklik arasındaki sınır nerededir?
Arkadaşlarının riyakarlığı ve sahte
şefkatiyle karşılaşan "deli", dramını
gözler önüne serer ve eski dostlarını
baştaki deliliğinden ve yaşanmamış
hayatından sorumlu olmakla suçlar . . .

IV. HENRY Shakespeare'in aynı adlı
tarihi eserinden değil, Luigi
Pirandello'nun çok parlak ve hicivli
oyunundan uyarlanmıştır, ve tabii
buradaki Henry de ünlü Ingiliz kralı
değildir. Öte yandan filmin senaryosu
birçok noktada Pirandello'nun
oyunundan ayrılır, özellikle de hayati
önem taşıyan bir bölümde: IV. Henry
düşmesine neden olan arkadaşını
öldürmez, sadece öldürmüş
numarası yapar. Bunun ardından,
yeniden "normalliğe" dönmeyi
reddederek, hayal ürünü deliliğine
sığınır. "IV. Henry güçlü bir karakter.
Her oyuncu bu rolü hayatında en az
bir kez oynamak ister. Baştan sona
sahnedeki mutlak kahraman o, ve
oyunun iplerini elinde tutup, diğer
karakterleri bir satranç tahtasındaki

piyonlar gibi oynatıyor. Ama bu,
karakterin tek ve en çekici tarafı değil.
IV. Henry kendini rol yaptığına
inandıran bir oyuncu değil: bir oyun
sahnelemekten sonsuz memnuniyet
duyan bir adam o. Bundan aynı anda
hem keyif alıyor, hem de acı çekiyor.
Pirandello'nun hemen her tür
uyarlaması doğru ya da yanlış olabilir.
Sonuçta onun karakterleri ve öyküleri
dramatik ya da kemik değil, tuhaftır.
Koca bir şaka, bir dudak bükme gibi.
Delilik mi? IV. Henry deliliği söylemek
istediklerini söylemek için kullanıyor,
bir tür pasaport gibi. Biz kendimiz
miyiz, yoksa başkalarının bizi gördüğü
gibi miyiz? Bir kez daha, bu deneyim
bana işim hakkında düşünme
açısından faydalı olmuştu: yani
oyunculuk hakkında. Oyunculuk,
şans eseri seçilebilecek bir iş değil.
Bir oyuncu, karakterler aracılığıyla
kendini her zaman tamamlamaya,
kültürünün, hafızasının, duygularının
boşluğunu doldurmaya çalışır." 
Marcello Mastroianni
• Ar a Carnival parry, a group of rich
friends dresses up as rhe courr of Henry
IV, rhe l l dı-cencury Holy Roman
emperor excommunicared by Pope
Gregory VII. Masqueraded as the
emperor, a man falls from his horse and
hirs his head. Awakened, he's forgorren
his pasr and is rruly convinced of being
Henry IV. The film begins rwency years
larer, when rhe man's friends, guided
by a psychiatrisr, decide ro vi sir rheir
"crazy" old companian who's never
sropped acting as the emperor si nce rhe
accidenc. B ur Henry isn'r crazy anymore
and for a long rime he' s been faking.
So, where's the limir berween common
sense and madness, deception and
reality' Facing his friends' false

hypocrisies and compassion, rhe
madnıan reveals his d rama and accuses
dıem of be ing responsible for his inirial
crazi ness and for his unlived life . . .
HENRY I V is based on the brillianc
and sarirical Luigi Pirandella play rather
than Shakespeare' s hisrorical work and
the Henry depicred herein is nor rhe
famous English king. Yer, rhe film's
screenplay differs from Pirandello's
drama in many parrs, parricularly in a
crucial episode: Henry IV doesn'r ki ll
rhe friend who had caused his fal!, bur
only prerends ro. Mter that, refusing
ro emer "normal i ey" again, the man
rerurns ro his make-believe madness.
" Henry IV is a srrong characrer. Any
acror wouJd !ike ro play this role ar
leasr once in his life. He is rhe absolu re
protagonisr on srage from beginning
ro end and pulls the srrings of rhe play,
moving the other characrers around !ike
pawns on a check board. Bur this isn't
rhe only and most appealing part of this
characrer. Henry IV is not an acror who
nıakes believe he is accing: he is a man
infinirely pleased by sraging an acr. He
enjoys it and suffers ar the same rime . . .
Al most any incerprerarion of Pirandella
nıay be righr or wrong. After all, his
characters and srories aren't dramaric
nor conıical, bur grotesque. Ir' s !ike a
grear big joke, a sneer. Mad1 Well,
Henry IV uses madness to say what he
wancs to say, jusr I ike sorr of a passporr.
Are we really whar we are or are we as
orhers see us1 Once again, this
experience was useful to rhink abour
my job: acring. Acring is nor a job rhar
can be simply chosen by chance.
Through characters, an actor is always
rrying ro complere himself, ro fill in rhe
hollowness of his culrure, his memory,
his feelings." - Marcello Masrroianni

9 Kasını 1 939'da ltalya'da,
Piacenza'da doğdu. Milane'da
edebiyat ve felsefe; yine
Milane'da Dramatik Sanatlar
Okulu'nda ve Roma'daki
Centro Sperinıentale di
Cinematografia'da oyunculuk ve
yönetmenlik; Londra'daki Slade
School of Fine Arts'ta ise
sinema okudu. 1 960'1arın
başlarında kısa filmler ve
belgeseller çektikten sonra, ilk
kurmaca uzun nıetrajlı filmi,
güçlü ensest dramı "I pılgni in
tasca 1 Cepteki Yumruk" ( I 965)
ile uluslararası şöhret kazandı.
Bunu başta ltalyan siyasetinin
antik hicvi "La Ci na e vicina 1
Çin Yakındır" ( I 967) ve Cizvit
eğitimi üzerine acı bir biyografi
olan "N el neme del Padre 1
Kutsal Peder Adına" ( I 97 1 )
olmak üzere, başka stilize ve
kışkırtıcı siyasi dramlar izledi.
Sonraki yıllarda asiliğinden
hiçbir şey kaybetnıeyerek
geleneksel toplumsal kurumları
eleştirnıeyi sürdürdü, ama bu
filmler ilk filmine kıyasla
eleştirnıenlerde çok daha az
heyecan yarattı. Son zamanlarda
"Salto nel vuoto 1 Boşluğa
Hamle" ( I 979); "Cepteki
Yunıruk"un devamı olarak
çektiği "Gii occhi, la bocca 1
Gözler, Ağız" ( I 982); ve
Raynıond Radiguet'in romanının
ruh doktoruna ithaf ettiği
nıüstehcen bir uyarlanıası olan,
tartışmalı "Diavolo in corpo 1
Tendeki Şeytan" ( 1 986) gibi
burjuva duyarlılıkianna saldıran
filmler yaptı. Yönettiği son film,
"La balia 1 Dadı"dır ( I 999).
Born on 9 ovenıber 1 939 in
Piacenza, lraly. He srudied
lirerarure and philosophy in
Mi lan; acring and direecing ar rhe
School of Dranıaric Ares, in Mi lan
and ar Cenrro Sperinıenrale di
Cinemarografia, in Ronıe; and
film ar the Slade School of Fine
Arrs, London. Afrer making shorr
fı 1 ms and documenraries i n the
early 1 960s, he won inrernarional
fame wirh his firsr fearure, the
powerful ineesr dranıa "I pugnj in
rasca 1 Fisr in His Pocker" ( 1 965).
Other srylish and provocarive
poi i rical dranıas followed, nıosr
norably rhe an tic sarire of lralian
polirics "La C ina e vi c ina 1 Ch ina
is Near" ( 1 967) and rhe surreal,
biring memoir of aJesuir
educarion, "Nel nome del Padre 1
I n rhe Name of the Farher" ( 1 97 1 ).
He losr none of his rebel srarus in
the ensuing years and conrinued
ro eriticize rradirional social
insrirurions, rhough rhey have
generared less crirical enrhusiasm
rhan his debur. Mosr recenrly he
has assaulred bourgeois
sensibilires w ith "Salro nel vuoro 1
Leap inro rhe Void" ( 1 979); "Gl i
occhi, la bocca 1 The Eyes, The
Mourh" ( 1 982), his follow-up ro
"I pugni in rasca"; and the
conrroversial "Diavolo in corpo 1
Devi! In The Flesh" ( 1 986), his
X-rared upclaring of Raynıond
Radiguer's novel, dedicared ro his
analysr. The lasr film he direcred
is "La balia 1 The Nanny" ( 1 999).
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F E D ERICO F E L L I N I

ITA LY -FRANCE-GERMANY

G i N G E R VE FRED

20 Ocak 1 920'de, ltalya'nın
Rimini kentinde doğdu. On
yaşında evden kaçtı ve bir sirke
girdi. Üniversiteye yazıldı ama,
derslere devam edeceğine bir
hiciv dergisine yazı yazıp
, karikatür çizdi. 2. Dünya Savaşı
sırasında senaryo çalışmalarına
katıldı ve bir tiyatro topluluğu ile
çıktığı turnede bütün ltalya'yı
dolaştı. 1 943'te aktris Giulietta
Masina ile evlendi. "Roma, Citta
Aperta 1 Roma, Açık Şehir"in
senaryosunun yazımında
Rossellini'yle birlikte çalışması
ona büyük bir şans sağladı. ilk
filmini 1 950'de Alberto Lattuada
ile birlikte yönetti. Şanlı şerefli
kariyeri boyunca En Iyi Yabancı
Film dalında dört kez Oscar
kazandı. Meslek yaşamında
gösterdiği üstün başarı için 1 993
yılında özel bir Oscar'la
onurlandırıldı. 50. evlilik
yıldönümünden bir gün sonra,
ağır bir kalp krizi geçirerek
komaya giren yönetmen 3 1 Ekim
1 993 günü yaşama veda etti.

GINGER E FRED

GINGER AND FRED
Yönetmen Direcror: Federico Fellini
Senaryo Screen play: Federico Fe/lini,
Tonina Guerra & Tullio Pinelli Görüntü
Yön. Cinemaıography: Tonina Del/i o/li
& Ennio Guamieri Kurgu Ediıing: Nino
Baragli. Ugo De Rossi & Ruggero !11as/roianni
Müzik Music: icola Piovani Oyuncular
Cası: Gitiliella Masina. Mareel/o lıfas/roiatmi,
Franco Fabrizi, Frederick Ledmb11rg, A11gusto
Pederosi, Maı·tin Maria Blatt, jacq11es Henri
Larrig11e, To/o Mignone. Ezio Maraııo
Yapımcı Producer: Alberto Grima/di
Yapım Producıion Co.: Pea, Rome.
ITALY; l?wcom Films. Les Films Ariamıe,
FR3 Films Prod11ction. Paris, FRANCE; Ste/la
Film, Anthea, Mmıich, GERMANY Dünya
Hakları Exporı Agenı: Cinecitta
International. Via Tmcolana 1055. 00173
Rome, ITALY: Phone: 39 6 722 861 : Fax: 39
6 722 3 1 3 1
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• Son kez birlikte dans edişlerinin
üzerinden otuz yılı aşkın bir süre
geçmişti ve şimdi de tuhaf ve
nostaljik bir buluşmayı kutlamaktalar.
Televizyon onları bir Noel eğlence
programına davet etmiş. Adlarını
Amerikalı meşhur idellerinden
alıyorlar: Ginger Rogers ve Fred
Astaire. Gerçek adları ise, Amelia
Bonetti ve Pippo Botticella. Geçmişte
kısa süreli bir başarı yakalayan bu
dansçı çift, uzun süre önce yollarını
ayırmış. Amelia şimdi küçük bir
kasabada kızı ve iki torunuyla
yaşarken, Pippo Orvieto'da taksitle
ansiklopedi satmakta. Önce Amelia
Roma'ya trenle gelir. Istasyonda
gördükleri onu biraz şaşırtır; etelde
diğer konuk sanatçılarla karşılaşınca
şaşkınlığı daha da artar. Burada
Pippo'yu bulur. Ertesi sabah konuklar
arabayla stüdyoya götürülür.
Televizyon, onlara tümüyle yabancı
bir dünyadır. Şovun konukları makyaj
odasına çağrılır: Adriano Celentano,
Bette Davis, Marlene Dietrich, XII.
Pius, Liza Minelli, Garibaldi, Tarzan
ve Ginger ile Fred . . .

Fellini filmlerinde hep garip
karakterler ve insanın kırılganlığını
sunacağı bir durum yaratmıştır.
GINGER VE FRED'de bu durum,
artık çok geride kalmış yıllardan gelen,
bir vakitler meşhur olan kişilerin yer
aldığı bir ltalyan televizyon varyete
şovu. Fellini bu kaygısız ve eğlendirici
filmde TV ve ani şöhret kültüyle alay
ediyor. Mekan - miadını doldurmuş
sirk, sahne ve komedi göstericileriyle
dolu bir otel - yönetmenin tuhaf ve
gülünç karakterlerden oluşan bu
sıradışı takımı sunması için
mükemmel bir sahne. TV şovu ise
onun muhteşem bir müzikal fantezi

sahnelemesini sağlıyor. Bu arada film
hariklade, hüzünlü bir müziğe sahip.
Fellini, insanlardan oluşan bu hayvanat
bahçesinin ortasında, Ginger ile
Fred'in sıcak ve son derece insani
öyküsünü de anlatmaya çalışıyor.
Başrollerdeki yıldızlarının
çekiciliğinden de destek alan
GINGER VE FRED, dokunaklı bir
doruk noktasına doğru yavaş yavaş ve
istikrarlı bir şekilde yükseliyor. "Bir
oyuncunun kendini ifade etmesinin en
olağanüstü biçiminin dans olduğunu
düşündüğümden müzikal filmiere ve
dans etmeye her zaman düşkün
olmuşumdur; çünkü bu sanatta beden,
sözcükler yerine müzikle desteklenir.
Sonuçta, ben de müzikal bir komedide
dans etmeye gayret gösterdim; step
dansı yapmayı denedim ve sonra
bunu Ferreri'nin "Elveda Erkeklik" ve
Fellini'nin GINGER VE FRED'inde
orada burada kullandım." Marcello Mastroianni

rhe orher guesrs on rhe show. Here she
fınds Pippo. Nexr moming the guests
are driven

ro

rhe studio. The TV world

all seems very much alien

ro

rhem.

The show guests are called ro rhe
make-up room: Adriano Celenrano,
Bene Davis, Marlene Dietrich, Pius
XII, Liza Mi neli i, Garibaldi , Tarzan
and Ginger and Fred . . .
In his fılms FeU i n i has always found a
siruarian in which ro presenr bizarre
characrers and human fallibilicy. In
GINGER E FRED, dıar siwarion is an
Iralian relevision variety show fearuring
once-famous acrs from years gone by.
Fellini saririzes TV and rhe culr of
insranr celebriry in this relaxed and
amusing fılm. The serring - a hotel full
of washed-up circus, srage and comedy
acrs - is a perfecr sraging ground for

Born on 20 January 1 920, in
R i mini, Jraly. He ran away from
home ar rhe age of ren and joi ned
a circus. He enrolled ar rhe
University bur, i nsread of
arrending classes, he wrore and
drew carroons for a sarirical
magazine. He began ro collaborare
on film seripts and he roured the
whole lraly wirh a rhearrical group
during WW2. He married acrress
Giulierra Masina in 1 943. His big
chance came when he collaborared
wirh Resseliini on rhe script of
"Roma, Circa Aperra 1 Rome,
Open Ciry". He co-direcred his
fırsr fi l m in 1 950 wirh Alberto
Larruada. He won four times the
Oscar for Best Foreign-Language
Film in an illusrrious directing
career. In 1 993 he was honoured
wir h a life-time achievement
Oscar. On the day afrer his fifrieth
wedding anniversary, he suffered
a massive srroke and lapsed inro a
coma; he never recovered and died
on 3 1 Ocober 1 993.

che direcror ro inrroduce rhe unusuat
array of srrange and funny characrers.
The TV show irself is a produccion rhar
allows him ro mounr a lavish musical

• The lasr rime rhey danced rogerher

excravaganza, while throughout

was over chircy years ago and now c hey

GINGER E FRED is blessed wirh a

are celebraring a srrange nosralgic

wonderfully birrer-sweer soundrrack.

reunion. The relevision has invired

In rhe midsr of rhe human menagerie,

rhem up for a Chrisrmas emerrainmem

Fellini alsa arremprs ro rell rhe warm

program. They've borrowed rheir

and very human srory of G i nger and

names from rheir famous American

Fred. Coasring by on che charms of irs

idols: G i nger Rogers and Fred Asraire.

srars, GINGER E FRED builds slowly

Ö nemli Filmleri

Their real names are Amelia Boneeri

and sreadily ro a rouching di max. "''ve

Selecıed Filmography

and Pippo Borricella. They were once a

always been fond of musical fılms and

I 953

briefly successful dance team, who have

daneing si nce l believe the most

long si nce broken up and gone rheir

exrraordinary way for an acror ro express

separare ways. Amelia is now living wirh

himself is dancing, because in ch is

arr

her daughrer and rwo grandebildren in

che body is supporred by music, insread

a small rown, while Pippo sells

of words. Alrogerher, I roo, rried ro

encyclopedias on i nsrallmems in

dance in a musical comedy: I rried tap

Orviero. Amelia arrives in Rome fı rsr

daneing and rhen 'put' ir here and

by uain. She is sornewhar bewildered

rhere in "Ciao, maschio" by Ferreri and

by che sighr of che srarion, and her

GINGER E FRED by Felli n i ." 

bewilderment increases when she meers

Marcello Masrroianni

1 ·vitello11i Aylaklar
I 954 La stradtı Sonsuz Sokaklar
I 957 Le uotti di Ctıbiria

Cabiria'nın Geceleri
1 960
1 963
I 969
1 972
I 973
I 983

La do/ce vita Tatlı Hayat
Otto e mezzo Sekiz Buçuk
Fellini Salyrico11
Fe/lini's Roma
Amarcord
E la nave va

Ve Gemi Gidiyor
1 985 Ghıger e Fred Ginger ve
1 987 lntervista Görüşme

Fred
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THEO ANGELOPOULOS

CE-ITA LY

ARI C I

1 93 S'te Atina'da doğdu. Hukuk
eğitimi gördü; şiir, deneme ve
öykü yazarlığı yaptı. 1 96 1 'de
Sorbonne'da edebiyat öğrenimi
görmek için Paris'e gitti.
J 962'de Paris Sinema Yüksek
Okulu'na kaydoldu. 1 964'de
Yunanistan'a döndü ve sinema
eleştirmenliğine başladı.
1 96S'teki başarısız bir kurmaca
film girişiminden sonra, 1 96668 yılları arasında oyuncu ve
yapım yönetmeni olarak çalıştı.
J 968'de ilk kısa filmini yönetti.
Bunu 1 970 yılında yaptıgı ilk
uzun metrajlı kurmaca filmi
izledi. Yetmişli yıllardan
itibaren yönettigi ve çoğu ödül
alan filmlerinde elde ettiği
başarılar, onu hem günümüzün
en önemli Yunanlı film
yönetmeni, hem de
zamanımızın yaratıcı ve özgün
sanatçılarından biri yapmıştır.

O MELISSOKOMOS

THE BEEKEEPER
Yönetmen Director: Theo Angelopoulos
Senaryo Screen play: Theo Angelopoulos &
Dimitris ol/as Görüntü Yön.
Cinematography: GiorgoJ ArvantiJ Kurgu
Ediıing: TakiJ YannopouloJ Müzik Music:
Eleni Karaindrou &Jan Garbarek
Oyuncular Cası: Mareel/o Mmtroiamıi.
Nadia 1\lourouzi. Serge Reggimıi. Jenny RoiiJua,
DinoJ 1/iopouloJ. VaJJia Panagopoulou, DimirriJ
Port!ikakos, Nikos KouroJ, Yan Zavradinos,
Chris Yapı m Producıion Co.: Greek Film
Cemre, 10 PanepiJtimiou Avenue, /0671
Athem. GI�EECE: Phone: 30 1 363 17 33:
Fax: 30 1 361 43 36: MK2 Productiom,
PariJ, FI?ANCE: ERT-F. GREECE: RAl,
/TA L Y Dünya Hakları Exporı Agenı:
Greek Film Centre, 10 Panepiuimiotl Avenue,
10671 Athem. GREECE: Phone: 30 1 363 1 7
33: Fax: 3 0 1 361 4 3 36

1 986 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 140'

Spyros, sağlam yapılı, saçları hafif
kırlaşan, bıyıklı bir Yunan köylüsüdür.
O, herkesçe bilinmeyen bir
Yunanistan'da yaşar; sisli gün
doğumlarının, hüzünlü gün
batımlarının ve taştan köylerin
Yunanistan'ında. Spyros
öğretmenlikten istifa eder, karısını
bırakır ve arabasına binip çiçek tozu
güzergahını izlemek üzere kovanlarıyla
birlikte yola çıkar. ilkgençlik çağındaki
bir otostopçu kız, sigara ve yiyecek
etianarak ona takılır, hatta yoldan
geçen bir askerle işi bitirmek için
odasını bile kullanır. Bütün bu olup
bitenler boyunca Spyros şikayet
etmez, susar ve hayat belirtisi
göstermez. Sonunda terk edilmiş bir
sinemada birlikte olurlar ama bu
beraberlik, Spyros'un fikirlerine
canlılık vermekten aciz kaldığı gibi,
kayıtsızlığını da doğrular gibi görünür...
•

Dünya sinemasının az bulunur
yetenekteki yönetmenlerinden biri
olan Theo Angelopoulos'un büyük
aktör Marcello Mastroianni ile ilk kez
biraraya gelerek yarattığı ARICI,
izleyiciye gerçekten de sihirli
sinemacılığı tatma fırsatı verir. Bu
alçak sesli, son derece içsel film,
kuzeyden güneye, ölümüne doğru
yolculuğa çıkmış bir adamın
öyküsüdür. Bu adam, tüm düşlerine
ve o ana kadar yaşamını oluşturmuş
her şeye sırtını çevirmiştir. Her şey,
doğa ve hatta arılar Spyros'un büyük
tutkusudur. Ve arıların eşliğinde,
baharın çiçek verme sürecini izleyerek
vardığı tarlada, elleri ve yüzü çıplak,
bir renk ve devinim karmaşası içinde,
kendini arılara ve ölüme bırakıverir.
Angelopoulos'un, ölümcül yalnızlığın
kıskacındaki orta yaşlı bir adama
ilişkin bu Odise'si heybetli bir ritme

sahiptir, ancak filmin olay örgüsünün
zayıflığı ya da bilgilendirme yönünden
eksikliği insanı biraz zorlar. Filmde hep
yağmur yağmaktadır, vakit genellikle
akşamdır, ve başlıca mekanlar da
benzin istasyonları ve derme çatma
Yunan kasabalarındaki hüzünlü
pansiyonlardır. Angelopoulos'a göre,
ARICI "tarihin, aşkın ve Tanrı'nın
sessizliği üzerine bir film"dir. Filmin
finali, aktör olarak Mastroianni'nin
işine ne kadar bağlı olduğunu
gösteren unutulmaz bir sahnedir.
"Son sahnede hayatımı gerçekten
tehlikeye attım ... Bana güvence
verdikleri ve endişe etmemem
konusunda ısrar ettikleri halde, arılar
çılgın gibiydiler ve her tarafımı,
özellikle de başımı soktular...
Angelopoulos'a en çok, bu sahneyi
alttan çekmediği ve böylece 5000
gerçek arının gökyüzündeki çarpıcı
görüntüsünü yakalamadığı için
kızıyorum. Bunun yerine gitti, ünlü
uzun sekans çekimlerinden birini
kullandı ve sahnenin etkisini kaybetti.
Yani hayatımı boşu boşuna tehlikeye
atmış oldum!" - Marcello Mastroianni
• Spyros is a robusr, mousrached and

slighrly greying Greek peasanr. He lives
in a secrer Greece, one of mjsry dawns,
melancholic sunsers and srone villages.
Spyros resigns his job as a schoolmasrer,
leaves his w i fe, and drives off wir h his
beehives ro follow rhe pollen roure. A
reenage hirchhiker gir! arraches herself,
bum m ing fags and food, and even using
his room ro score w ith a passing soldier.
Spyros remains uncomplaining,
wordless and lifeless rhroughour. They
finally ger ir on in a neglecred cinema,
which nor only fails ro buck up his
ideas, bur appears ro confirm his
disenchanrmenr . . .

Theo Angelopoulos i s one o f rhe unjque
direcrorial ralenrs of world cinema and
when he joins grear acror Marcello
Masrroianni for rhe firsr rime ro ereare
THE BEEKEEPER, a filmgoer has che
chance ro experience rru l y magical
filmmiling. This muffied, deeply
inrerior film is rhe srory of a man, of
his journey from orrh ro Sourh, and
evenrually ro dearh. This man has
rumeel his back on all his dreams, bur
also on all rhar, up ro ch is moment, had
consrirured his life. Everyrhing, namre,
even che bees are his grearesr passion.
And ir is in che company of bees c har
Spyros follows che long spring course of
flowering, ro che field where he offers
himself ro them, wirh hjs face and hands
bared, in an aporheosis of movemenr
and color, to die. Angelopoulos'
odyssey of rhis middle-aged man in
rhe grip of rerminal empriness has a
starel y pace and a shorcage of eve m or
information rhar are a lor to rake. Ir' s
always raining, usually evening, and
rhe serrings are main Iy perrol scacions
and sad rooming houses in Greek rank
towns. Accordjng to Angelopoulos,
THE BEEKEEPER is "a film abour
rhe s i lence of hisrory, of love and of
God". The eneling of rhe film shows
rhe dedicarion of Masrroianni as an
acror. "During rhe fina! scene l really
riskeel my life ... Alrhough rhey had
assured me and insisred I shouldn'r
worry, che bees were maci and bir me
all over, mosrly on my head ... Whar I
mosrly rebuke Angelopoulos for, is nor
having shor the scene from benearh, in
order to film rhe conrrasr of 5000 real
bees againsr rhe sky. l nsread, he made
one of rhose sequence shors he's so
famous for, and losr che effecr of che
scene. So I riskeel my life uselessly!" 
Marcello Masrroianni

Born in Greece in 1 93 5 . He
srudied law and wroce poerry,
essays and shorc srories. IN l 96 1
he went to Paris to study
lireranıre ar Sorbonne. In 1 962
he enrolled at che " l nsrirur des
Hauces Ecudes
Cinematographiques de Paris".
I n 1 964 he returneel to Greece to
work as a film eri tic. Afrer an
unsuccessful feanıce fılm project
in 1 965, he worked as actor and
produccion director in several
fılms becween 1 966-68. He
direcced a shorc feanıre in 1 968.
He followed it in 1 970 wirh his
fırsc feacure lengch film. His
considerable achievemenc si nce
l 970s has made him nor only
rhe most imporcanc Greek
fılmmaker to dare, bur one of
rhe rruly crearive and original
are is es of our rime.

Fil ml e ri
Filmograp h y
1 968 Ekpombi Yayın
(shorı kısa film )
1 970 A11aparastmi

Yeniden Yapılanma

1 972
1 975
1 977
1 980

Meres tu 36 '36 Günleri
O Thimsos Kumpanya
l Ky11ighi Avcılar
O Megalexatıdros

Büyük lskender
1 984 Taxidi sla Kithira

Kirera'ya Yolculuk
1 986 O Melissokomos Arıcı
1 988 Topio stin mnichli

Puslu Manzaralar
1 99 1 To Meteoro Vima Tou
Pelargou

Leyle�in Geciken Adımı

1 995 To Vlema tou Odyssea

Ulis'in Yolculu�u
1 998 Mia. Eo11iotittt Ke Mia. Mera

Sonsuzluk ve Bir Gün
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ROBERTO FAENZA

ITALY-PORTUGAL

PEREiRA DiYOR Ki
SOSTIENA PEREIRA

PEREIRA DECLARES
Yönetmen Director: Roberto Famza
Senaryo Screen play: Sergio Vecchio, Roberto
Fttenza

& Alllonio Tabl/cchi,

based on the novel

Görüntü Yön.
Cinemarography: B/,JJco Gi11rato Kurgu
Edi ring: Franco Casella/o Müzik Music:
Ennio Morricone Oyuncular Cast: ll'larcello
by A ntonio Tab11crhi

Alastroianni, Daniel Auteuif, Stefano Dio11isi.
Nicoleua Braschi. Marthe Kelleı·, joacquim

de

Almeida, Nicola11 Breyner, Filipe Ferreı·, joao
Grosso. Tet·esa JVIadmga, Mario Viegas

Yapımcılar Producers: E/da Ferri &
Michele Ray-Gaıras Yapım Producrion
Co.:

Mikado Film, Rome. ITA L Y: Fabrica

Imagms. PORTUGAL

de

Dünya Hakları

Ex po rr Agenr: Cinerilfa International, Via
TIIScolana 1 055, 001 73 Rome, ITALY: Phoııe:
390 6 722 86 1 : Fax: 390 6 722 3 1 3 1

1 995 1 35 ımıı. 1 Renkli Color 1 104'

1 938 yazı. Faşizmin kara gölgesi
tüm Avrupa'nın üstüne çökmektedir.
Portekiz'de Salazar diktatörlüğü,
miskinlik içindeki ülkenin tamamını
ele geçirmek üzeredir; komşusu
Ispanya'da Franco'nun ateşiediği iç
savaş tüm vahşetiyle sürmekte;
ltalya'da Mussolini ülkenin politika
sahnesine hükmetmektedir; Almanya
ise maiOmdur . . . Yaşlı Pereira,
bağımsız ikinci sınıf bir Lizbon
gazetesinin kültür sayfasının
editörüdür. Fazla kilolu olan ve
sağlığını giderek yitiren Pereira
duldur; yalnız yaşar, bastonla yürür,
ölmüş karısının fotoğrafıyla konuşur,
bir polis memurunun karısı olan
meraklı kapıcısına tahammül edemez.
Bu zor zamanlara karşı ilgisiz, kendini
eski edebiyat klasiklerinin büyüsüne
kaptırmış, ölüm takıntılı Pereira,
sevdiği kitap ve yazarlardan başka
hiçbir şeyi önemsemez. Monteiro
Rpssi adlı birinin ölüm üzerine
yazdığı bir makaleden çok etkilenir;
yazarla bağlantı kurar ve umduğundan
genç çıkan bu yazara iş teklif ederek
yaşlı yazarların ölümlerinden önce
biyografilerini hazırlamasını ister.
Idealist Rossi ve komünist sevgilisi
güzel Marta, Portekiz'deki dikta
yönetimine karşı inançla mücadele
eden bir çifttir. Alman vatandaşı bir
Yahudi kadınla birlikte gönülsüz
Pereira'yı tozlu kitapları�dan ayırıp
dikkatini Avrupa'da hüküm süren
politik karmaşaya yöneltmeye
çalışırlar. Sonunda gazetedeki
konumunu kullanarak yaklaşmakta
olan tehlikeler konusunda halkı
uyarması için onu yüreklendirirler.
Rossi işten ayrılıp yeraltındaki
devrimcilere katılır. Pereira, Marta'ya
para göndermeye devam eder ancak
davaya kendini tam anlamıyla adamış
•

ya da politik bir görüş benimsemiş
değildir, ta ki öyküyü anlatan filozof
kardiyolog Doktor Cardoso'yla
tanışana dek. . .

ti mes, fascinared wirh old l irerarure
and obsessed wirh dearh, Pereira
d i sregards everydı ing excepr the books
and wrirers rhar he loves. Impressed by
an article on deadı he reads by a

Marcello Mastroianni, uzun ve renkli
oyunculuk yaşamının sonlarına doğru,
beyazperdede olağanüstü bir yaşlı
adamlar galerisi sundu; yaşlı insan
portrelerine eşsiz bir ayrıntı
bolluğuyla ve gösterişten uzak bir
biçimde hayat verdi. Antonio
Tabucchi'nin aynı adlı romanından
uyarlanan PEREIRA DIYOR Kl'de de,
işte bu muhteşem yaşlı adam
portrelerinden bir diğerini sergiiiyor.
Büyük bir hünerle çekilmiş bu küçük
film, bireysel politik adanmışlığa,
dürüst gazeteciliğe ve yaşamı
kutsayan bir zafer şarkısına güçlü bir
çağrı niteliğinde. Son derece insani
bir portre çizen bu övgüye değer
filmin finalinde sergilenen cömert
davranış, bu kadar sıradan ve apolitik
bir insanın bile zor zamanlar
gerektirdiğinde, küçük, soylu
kahramanca eylemleri yerine
getirebileceğini gösteriyor.

Monreiro Rossi, he conracrs rhe young
aurhor and offers him a job ro prepare
obiruaries for old wrirers before they
die. The idealist Rossi and his
beamifuJ communisr girlfriend Marta
are borh passianare fighrers agai nsr rhe
dietararship in Porrugal. They, along
wirh a German Jewish woman, help ro
d raw relucranr Pereira out of his dusry
old books and spark his inreresr in rhe
current palirical rurmoil of Europe.
Evenrually they srrongly encourage
him ro use his pasirion ro post narice
of the impending dangers ro rhe
public. Rossi leaves his job ro join the
underground revolurionaries. Pereira
keeps sending money ro Marta, bm he
doesn't become rorally commitred ro
che cause and rake a srand unril he
meers up wirh Docror Cardoso, the
philosophical cardiologisr who narrares
the rale . . .
Toward rhe end of his long and

• Summer 1 938; fascism spreads irs

illustrious career, Marcello Masrroianni

clark shadow across Europe. In Porrugal

creared a gallery of remarkable old

rhe Salazar dicrarorship has begun

men, parrrairs of the aging rendered in

raking a hold of rhe whole sleepy

splendicl deta.il and devoid of vanicy. One

counrry, in neasby Spa.in rhe civil war

more of those glowing parrrairs is in

provoked by Franco runs wild, in Iraly

SOSTIENA PEREIRA, based on a

Mussolini daminares rhe ı:ıol irical scene

novel of the same ri de by Anronio

while in Germany . . . Old Pereira is rhe

Tabucchi. Smail and skillful, i r is a

ediror of rhe cuJrure page of a second

forceful appeal ro individual palirical

care independenr Lisbon newspaper.

commirmenr and journal isric inregriry

A n overweighr widower in dedining

and a paean ro life. The admirable film

health, he lives alone, walks wirh a cane,

draws a very human parrrait, and rhe

ralks ro the phorograph of his dead

final generous gesrure shows even such

wife and has no use for his nosy

a common, apalirical man capable of the

concierge, whose husband is a palice

necessary small, noble acts of heroism

offıcer. Out of rouch w i dı rhe difficulr

that such hard times demanded.

2 I Şubat 1 943'te, i talya'da
Torino'da doğdu.
Yönetmenliğe, 1 968 yılında,
öğrenci hareketlerini anlatan
"Escalarion 1 Tırmanma" adlı,
çeşitli uluslar arası festivallerde
ödüller kazanan bir filmle
başladı. 1 969'da, tüketiciliğe
karşı keskin bir saldırı olan
ikinci filmi, "H2S" sansür edildi
ve yasaklandı. Film yapımına
I 978'de geri döndü ve birkaç
hafta içinde yasaklanan acı
politik taşlama "Forza ltalia! 1
Haydi ltalya!"yı yönetti. Bu yeni
sansürün ardından, yönetmen
bu sefer de sinemayı sekiz
yıllığına ( 1 983- I 99 1 ) bıraktı.
Setiere geri döndüğünde, yurt
dışında geçen öykülerden
oluşan filmler yapmaya başladı:
"Copkiller 1 Polis Katili"
( 1 983), "Mi o caro dotter
Grasler 1 Sevgili Doktorum
Grasler" ( 1 99 I ), "Jona che
visse nella balena 1 Bir
Balinanın Içinde Yaşayan Jona"
( 1 993), "Sostiene Pereira 1
Pereira Diyor ki" ( I 996), "La
vie silencieuse de Marianna
Ucria 1 Marianna Ucria'nın
Sessiz Yaşamı" ( I 997) ve
"L'amante perduto 1 Kayıp
Aşık" ( 1 999).
Born on 21 February 1 943, i n
Turin, lraly. He made his debur
as a direcror i n 1 968 widı a film
abour che srudenr protest,
"Escalarion", w i n ner of many
prizes at various i nrernarional
fesrivals. Jn 1 969, his second
movie, "H2S", a sringing
apologue abour consumerism,
was censored and banned. He
resumed filmmaking in 1 978,
when he direcred "Forza I ral ia! " ,
a birter palirical sarire that was
banned afrer a few weeks. Afrer
this new censorship che director
lefr the cinema for anorher e ig h r
years, berween 1 983- 1 99 1 .
When he rerurned, he starred ro
make a series of srories that rake
pl ace abroad : " Co pk i l ler "
( 1 983), "Mio caro do r ror Grasler
1 The Bachelor" ( 1 99 1 ), "]ona
che visse nella balena 1 Jonah
Who Lived in che Whale"
( 1 993), "Sosriene Pereira 1
According ro Pereira" ( 1 996),
"La vie silencieuse de Marianna
Ucria 1 The Silenr Life of
Marianna Ucria" ( 1 997) and
''L'amanre perduro 1 The Losr
Lover" ( 1 999).

1 3 7 "DÜŞLERiN MAYASI": MARCELLO MASTROIANNI

...1 HE ST! FF THAT l)REAI\IS ARE MADF OF": i\IARÜ LLO i\IASTROIANNI

iTALYA ITALY

A N N A MARIA TAT O

MARCELLO MASTROiAN N i : HATl RLlYORUM, EVET HATl RLlYORUM

1 9 Nisan 1 940'da ltalya' da,
Barletta'da do�du. Sinemada
tanıtımcı, basın ataşesi ve
gazeteci olarak çalıştı. Bir
senaryo koleksiyonu yayımladı,
ltalya ve Fransa'daki film
dergileri için eleştiriler ve
söyleşiler yazdı; ayrıca ltalyan
televizyonu için yapımcılık ve
yönetmenlik yaptı. Belgeseller
üzerine uzmanlaştı ve Federico
Fellini, Sergio Leone, Louis
Malle ve Nitika Mikhalkov gibi
yönetmenler üzerine portre
filmleri yaptı. Ote yandan,
Willem Defoe ve Lena Olin'in
oynadı�ı "The Night and the
Moment" gibi kurmaca filmler
de çekti.

MARCELLO MASTROIANNI: MI RICORDO, SI IO MI RICORDO
Yönetmen Director: Anna Maria Tato
Görüntü Yön. Cinematography:
Giuseppe Rotmmo Kurgu Edi ring: A 1ma
t\laria TatO Müzik Music: A mumdo
Trovaioli Yapı m Producrion Co.: Mikado
Film, Lungotevere Fiaminio 34, 00196 Roma,
ITALY: Phone: 390 6 324 49 89; Fax: 390 6
321 94 89: lstituto Luce; Cineriua: RAl: Te/e +
Dünya Hakları Exporr Agenr: lstituto
Luce, Via Tmcolmw 1055. Ro11u1. ITALY:
Phone: 390 6 722 24 93: Fax: 390 6 722 l l
27 Kaynak Prim Source: Cinecil/o
lntemational. Via Tmcolana 1055. 001 73
Rome. lTALY; Phone: 390 6 722 861 ; Fax:
390 6 722 3 1 3 1

1997 1 35 111111. 1 Renkli & Siyah-Beyaz
Coıor-B&W 1 200'
• Marcello Mastroianni, son filmi
olan, Maneel de Oliveira imzalı
"Dünyanın Başlangıcına Yolculuk"un
Portekiz'de süren çekimleri sırasında,
kendini uzun süredir birlikte yaşadı�ı
Anna Maria Tato'nun kamerasının
önüne geçmişti. Fikirleri, anıları
serbest şekilde paylaşıp, konuşmaları
bir itiraf belgeseli formatında
kaydetmekti. Altı saatlik çekimlerden
ortaya çıkarılan bu 200 dakikalık
belgeselde, ünlü aktörün ilk aşk
gecesine, da�ları ilk kez gördü�ü ana
ve kızının do�muna dair hatırladıkları,
ve Charlie Chaplin, Greta Garbo ve
Gary Cooper'la ilgili anıları da
bulunuyor. Bu hatıralar rastgele ama
dokunaklı, ve Mastroianni'nin kendini
hiç önemsemeyen o ünlü mizah
anlayışıyla anlatılıyorlar. Luchino
Visconti'nin yönetiminde ilk sahne
deneyimlerini, Cinecitta'da ilk kez bir
fılmde çalışmasını, Vittorio De Sica'ya
ve Marco Ferreri'ye olan sevgisini ve
Federico Fellini'yle meslek yaşamı
boyunca süren arkadaşlı�ını ("karşılıklı
güvensizlik üzerine kurulu" diye
tanımlanan bir arkadaşlığı) anımsıyor.
Kendisine yakıştırılan (ve her zaman
uygunsuz buldu�u) Latin aşık imajını
ironiyle ele alırken, oyunculu�
bezgin yaklaşırnma kendisi de şaşırır
bir halde, bazı rolleri sadece filmierin
çekildikleri yerlerden dolayı tercih
etti�ini itiraf ediyor . . .

içeriyor: ölüm, aşk ve dev bir parti
ve oyun olarak sunulan yaşam. Ciddi
rahatsızlı�ına karşın yine müthiş bir
öykü aniatma havasında olan aktörü
çok güzel bir ışık sarmalıyor.
Mastroianni'nin kişisel anıları 1 60'ı
aşkın filminden seçilmiş kliplerle içiçe
geçiriyor, hatta bazı alışılmadık
sahnelerde büyük oyuncuyu şarkı
söyleyip dans ederken bile
görebilirsiniz. Tato'nun Mastroianni'yi
sevecenlikle anan bu filmi, herşeyden
öte hayatı en dolu haliyle yaşamak ve
büyük başanlara ra�men alçakgönüllü
kalabilmek üzerine bir ders. "Marcello
'Do�ya, aşka, şefkate, dostlu�.
işime ve arkadaşlarıma inanıyorum.
Insanları ve hayatı seviyorum. Belki
bu yüzden hayat da beni sevmiştir.
Bence �en çok şanslı bir adamım,'
derdi. Filmde de bunları yeniden
vurguluyor. . . Sürekli hayata olan
sevgisini ve sinemaya ba�lılı�ını ifade
ediyor." - Anna Maria Tato

giganric parry and game. A beauriful

• During rhe shooring of his lasr film,

again is in a grear srory relling mood ,

Manoel de Oliveira's "Journey ro rhe

despire his serious i llness.

Beginning of rhe World", in Porrugal,

Masrroianni's personal memories are

Hem Marcello Mastroianni'yi anan,
hem de ltalyan sinemasının altın
ça�ını sergileyen bu büyük ölçekli
belgesel, ltalya'da çok olumlu
eleştiriler aldı. Senaryosuz, serbest
bir şekilde konuşup anılarını
paylaşabilece�i bir söyleşi filminin
yapılmasında ısrar eden
Mastroianni'ydi. Film her şeyi

of mounrains and rhe bire h of his

friendship, my work and my friends. I

daughrer along wirh movie memories

love people and I love life. Perhaps

his firsr film job ar Cinecirra, his
affecrion for Vi rrorio De Sica and
Marco Ferreri and rhe career-long
friendship wirh Federico Fellinj - a
friendship deseribed as one based on
murual disrrusr. He discusses his Larin
!over image wirh irony (he always
considered ir inappropriare) and is
equally bemused by his lackadaisical
approach ro acring, admirring ro
having chosen some movie roles solely
on where rhey were be ing s hor . . .
Tb is large scale documenrary rhar
rurned i mo a film commemoraring
Marcello Masrroianni as well as an
expose abour rhe golden age of I ralian
film gor raging reviews in Iraly. le was
Masrroianni, himself, who insisred rhar
an imerview film be made, wirh no
scripr, allowing him ro speak freeIy and
share his memories. This film conrains
everyrhing; dearh, love and life as a
lighr surrounds rhe acror, who once

Mareel lo Masrroianni presenred himself

mixed wirh a choice of clips from his

before rhe camera of his longrime

over 1 60 films, where in some unusual

companion, Anna Maria Taro. The

scenes you can even see rhe grear acror

idea was

dance and sing. Taro's compassionare

ro

rem inisce freely and record

rhe conversarions in rhe form of a

Born on 1 9 April 1 940 in
Barlena, Iraly. She has worked
in rhe cinema as a publicisr, a
press anache and a journalisr .
She publi shed a collecrion of
screenplays, wrore reviews and
inrerviews for fi lm magazi nes in
lraly and France, and produced
and direcred exrensively for
ı ralian relevision. She spec iali zed
on documenraries, and has ma le
several porrrair fi lms of people
! i ke Federico Fel l i n i , Sergio
Leone, Louis Malle and N i kira
Mi khalkov. Bur she has also
made fearure fi l m s !ike "The

commemorarion film is, above all, a

confessional documenrary. From rhe

lesson in rhe arr of living life ro rhe

resulring six hours of foorage, rhese 200

fullesr and remaining humble despire

minures include personal recollecrions

grear success. "Marcello used ro say, ' 1

of his firsr nighr of love, his firsr sighr

believe in narure, love, affecrion,

of C har! ie Chapl i n, Grera Garbo and

rhar's why life has loved me in rerurn.

Gary Cooper. The reminiscences are

1 rhink I have been a very lucky man.'

random bur poignanr and delivered

And he reasserrs all rhis in rhe fil m .

wirh Masrroianni's famous self

in which h e conrinually express his

deprecari ng humor. He recalls his early

love of life and his devorion ro rhe

srage work under Luchino Viscomi,

cinema.'' - Anna Maria Taro

Filmleri
F il m ograp hy

ı 978 Apokamo11key
1 9 79 La serpeutine d'oro

Altın Yılan
(shorr kısa fıim)

ı 980 Il doppio sogno dei signori x
1 982 Desiderio
1 987 Effec/o acqum·io
(shorr kısa film)
1 995 The Night tmd the Momenl

Gece ve An
ı 997 Mareel/o Mastroiamıi:
ı\'li ricordo, si io mi ricordo

Marcello Mastroianni:
Hatırlıyorum. Evet
Hatırlıyorum

AN I LARI NA
IN MEMORlAM

BAŞAK SiGORTA

1 C
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Katkıları için
BAŞAK SIGORTA'ya
teşekkür ederiz.
We would like to thank
BAŞAK SİGORTA
for spansoring this section.
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D I N O RISI

KAD l N KOKUSU

23 Mayıs I 9 1 7'de, ltalya'nın
Milano kentinde doğdu. Film
eleştirmeni ve senaryo yazarı
olarak sinema dünyasına
girmeden önceki uzmanlık alanı
psikiyatriydi. 1 940'1arın başında,
kısa bir süre için yönetmen
yardımcılığı yaptı. ll. Dünya
Savaşı'nın sonlarına doğru,
lsviçre'de, yönetmen Jacques
Feyder'in gözetiminde sinema
eğitimini sürdürürken göz
altına alındı. ltalya'ya
döndüğünde kısa belgeseller
çekmeye başladı ve 1 952'de ilk
uzun metrajlı kurmaca filmini
gerçekleştirdi. SO'Ii yılların
ortalarında film yönetmek için
psikiyatriyi tamamen bıraktı.
Filmlerinin en dikkate değer
özelliği, ltalya'daki toplumsal
olguları, özellikle de yoksulların
durumunu ele alırken NapoH
tarzı bir mizalı anlayışını büyük
bir başarıyla kullanmasıdır.
Filmlerinin çoğunun öykü ve
senaryolarının yazımına
katılmıştır.

PROFUMO DI D ONNA

THE SCENT OF A WOMAN
Yönetmen Director: Di11o Risi Senaryo
Screen play:

Ruggero Mawıri

& Dino Risi,

based on the noı�L "IL Buio e il Miele" by
Giovaımi A rpino

Görüntü Yön.

Cirıemarography: C/audio Ciri/Lo Kurgu
Ed i ti ng: A iberto Ga/Liui Müzik Music:
A rmando Trovajoli Oyuncular Cası:
Vittorio Gassman. Alessandro Momo, Agostina
Belli, Tamara l.ongley. J\loira Orfei, l.ormzo
Piani, A lvaro Vitali, Heather \Vayne

Yapımcılar Producers: Pio A ngelelli &
A ndriano de Michel!i Yapı m Production
Co.: Dean Film Dünya Hakları Export
Age n r: Cineci/ta International. Via Tmcolana

1055. 00173 Rome, ITA L Y; Phone: 390 6
722 861 : Fax: 390 6 722 3 1 3 1

1 974 1 35

11111.1

1 Renkli Color 1 103 '

Genç bir subay adayı, ülkeyi
Torino'dan Napeli'ye dek boydan
boya kat edecek olan emekliye
ayrılmış kör bir yüzbaşının
hizmetine verilir. Kendisine
acınmasını istemeyen, fikir ayrılığına
tahammül edemeyen ve her şeyin
hesabını soran Yüzbaşı Fausto,
delikanlıya Cuccio ("Tosuncuk")
lakabını takar ve izleyen birkaç
günü ona emirler yağdırarak ve
insanların içinde onu tersleyerek
geçirir. Yolculukları sürerken
Fausto, Cuccio'dan güzel kadınların
yerini saptamada kendisine yardımcı
olmasını ister. Cuccio'nun
betimlemelerinden tatmin
olmayınca da, güzel bir kadının
kokusunu alabileceğini öne sürerek
bu işi kendi burnuyla halletmeye
karar verir. Gösterişli kör subay
çekici kadınların ilgisini çekmenin
keyfini çıkarırken, kendisini karanlık
bir görevin beklediği neşeli ve
güneşli Napeli'ye ulaşana dek genç
adama birkaç hayat dersi verir.
Yolculuk boyunca yanında Sara adlı
genç ve güzel bir kızın fotoğrafını
taşımıştır. Sara, çocukluğundan beri
Yüzbaşı'ya aşıktır, ama Yüzbaşı
sakatlığını ve yardıma muhtaç bu
halini genç kızın görmesi
düşüncesine dayanamamaktadır.
Fausto, Roma'da kendisini takdis
etmesi için bir papaz çağırtır;
Napeli'ye ulaştıklarında da kendisi
gibi kör bir teğmenle buluşur;
ordudayken aynı olay sırasında
gözlerini kaybeden bu adamla içer
ve eğlenirler. Iki asker sakin ve
ciddi bir biçimde "bu işi
halletmek"ten söz ederler. Planları
nedir? Fausto'nun planını
gerçekleştirmesini engellemek için
her şeyi yapabilecek olan Sara,
•

Yüzbaşı'nın katılaşmış yüreğini
yumuşatabilecek midir acaba? ..

Naples, where his clark goal awaics

Al Pacino, 1 992 yapımı "Kadın
Kokusu"nda kör değneğini eline
almadan çok önce, Vittorio
Gassman, Giovanni Arpino'nun
romanının ilk sinema uyarlaması
KADlN KOKUSU'nda kör bir
yüzbaşıyı canlandırmıştı. Risi'nin
filminin sonraki çevrime esin
kaynağı olduğuna kuşku yoksa da iki
film birbirinden hayli farklıdır.
Gassman, keskin bir gözlem gücüyle
çekilmiş, kara mizah ve dramı
birleştiren bu fılmde göz
kamaştırmaktadır; ve oyunculuk
yaşamının SO yaş üstü döneminin en
unutulmaz performansını sergilediği
bu rolü, ona fazlasıyla hak ettiği
biçimde Cannes Film Festivali'nde
En Iyi Erkek Oyuncu ödülünü
kazandırmıştı.

young gir!, Sara, i n love wich che

Born on 23 May 1 9 1 7 in Milan,
lraly. He fırsr worked as a
psychiarrisr before emering
cinema as a film criric and
screenwri rer . ln rhe early 1 940s
he briefly worked as an ass i sean e
direcror; rowards che end of
WW2 he was derainecl i n
Swirzerlanel where he srudied
under filmmaker Jacques Feyder.
Wh�n he returneel ro lraly , he
began making shorr
elocumenraries, anel in 1 95 2 he
di recred his fırsr fearure film. By
mid-50s he had complerely
abandoned psychiatry ro direec
films, where he was nored for his
abiliry ro use Neapoliran-sryle
hLUııor co commem upon social
si ruarions i n Iraly, mosr
parricularly rhe pl ighr of che
poor . In addition ro directing, he
has also co-wrircen rhe srories and
screenplays for most of h is fil m s.

h i m . During cheir journey, he carries
wir h him a piccure of a beami ful
Capcain si nce she was a child, whom
he could noc bear co have see him
disfigured and helpless. I n Rome,
Fausco summons a priesr co ask for
h i s blessing; once i n Naples, he joins
anocher blind lieurenanc, who was
also d isfıgured in che same mil irary
incidenc, for drinking and revelry.
The rwo soleliers 'ral k quiecly and
seriously abour "going through wirh
ir". Whac do they plan) Can Sara,
who will do anyching co prevenc him
from careying out his plan, sofcen
Fausco's hacdeneel hearr) . .
Before A l Pacino ever picked up a
blind man's cane i n che 1 992
pcoduccion of "Scenc of a Woman",
Viccorio Gassman playeel a blind
army caprain in PROFUMO DI

• A young army cadec i s assigned co

DONNA, based on a novel by

a reci red bii nd capcain, who needs

Giovanni Arpino. R i si 's film

assiscance in his cross councry crip

unquescionably inspired che lacer

from Turin

one, chough chey el i ffer signifıcancly.

co

aples. Caprain

Fausco who wancs no picy, brooks no

Gassman shi nes in this sharply

d isagreemenc, and charges i neo every

observed black comedy-drama, in che

sicuacion, nicknames che youch

most unforgeccable performance of

Cuccio (" Babyfac"), and spends che

his 50-plus-year career, which

nexc few days ordering him abour

broughc him

and general ly behaving badly in

Accor prize ar Cannes Film Festival.

public. W h i le they journey, Fausco
asks Ciccio co help h i m spor
beauciful women. Unsarisfıed wirh
che boy's descripcions, he uses his
nose inscead, dai m i ng rhac he can
smell a beauciful woman. The
dashing blind milicary man enjoys
considerable success wirh accraccive
women and ceaches che boy a few
l i fe's lessons, before reaching his fi na!
desrinacion, che cheerfu1 sunny

a

much eleserved Best

Ö nemli Filmleri
Selecred Filnıograph y
•

1 956 Poveri ma belli

Yoksul Ama Yakışıklı
1 959
1 962
1 963
1 966
1 96 7
1 970

1/ mattotore Yüz Suratlı Adam
Il sorpasso Rahat Yaşam
1 mosiri Canavarlar
L'ombrellone Şemsiye
IL tigre Karım ve Sevgili m
La moglie del prete

Benimle Evlenir misin?

1 973 Sessomatto Seks Zevki
1 974 Profımıo di d01111tı

Kadın Kokusu
1 980 1 seduttori delltı domeuictı

Pazar Aşıkları
1 984

IL buoıı re Dtıgoberl

Iyi Kral Dagobert
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YU MUŞAK KALPLER
KIND HEARTS AND CORONETS
Yönetmen Dirccror: Robert Hamer
Senaryo Screen play: Robert H;mer & john
Dighton. ba1ed o11 the nwel "/srael Rank'' by
Roy Hornimtm Görüntü Yön.
Cincmarography: Douglas Slocombe &)efi
Seaholme Kurgu Editing: Peter Tamter
Müzik Music: Mozart Oyuncular Cast:
Alec Guimıess, Demıis Prire, Valerie Hobson1
joan Greenw(){)d. Audrey Field Yapımcı
Producer: Michael Balcou Yapım
Producrion Co.: Ealing Slltdios Dünya
Hakları Export Agent: British Film
luJtitute. 2 1 Stephen Street, Londou \VIT ILN,
ENGLAND; Phone: 44 207 255 14 44; Fax:

44 207 633 93 23

1 949 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W / 106'

Chalfont Dükü'nün küçük kızı,
meteliksiz bir !talyan şarkıcıyla
kaçınca, ailesi onu reddeder. Kadın
oglu Louis'ye soylu atalarını anlatır
ama, ailesi her türlü yardımı
reddettigi için Louis bir kumaşçı
dükkanında çalışmak zorunda kalır.
D'Ascoyne ailesinin, annesiyle olan
akrabalıklarını (o öldükten sonra
bile) inatla kabul etmemesinden
ineinen Louis, kendisi ile aile unvanı
arasındaki her türlü engeli ortadan
kaldırarak hakkı olanı elde etmeye
ve sevgilisi Sibella'yı etkilerneye
karar verir. Önce Henley'deki pis
bir hafta sonunda en iğrenç
kuzenini katleder, sonra da amatör
fotografçı olan bir başka kuzeni
havaya uçurur. Din adamı olan bir
amca zehirlenir; kadınlara oy hakkı
verilmesi için mücadele eden bir
hala balonunda vurulup düşürülür;
asker bir amca en ünlü seferini
anlatırken tuzaga düşürülür ve
denizci bir amca, bir çarpışmanın
ardından teknesiyle birlikte denizin
dibini boylar. Bu durum Louis'yi
Chalfont ünvanının tek varisi yapar,
ama . . .
•

YUMUŞAK KALPLER, doguştan
Ingiliz olmayan herkesin bu ulus
hakkında hayal ettiklerine, diger
Ingiliz filmlerinden çok daha fazla
uyan bir yapıttır. Senarist-yönetmen
Robert Hamer'in bu son derece
kişisel kara komedisi, gösterime ilk
girdiginde, biraz da yerleşik Ealing
komedi üsiGbunun neşeli, sıcak
kalpli mizahı ve natüralist toplumsal
mekanlarıyla çarpıcı bir zıtlık
oluşturdugu için, çok etkileyici
olmuştu. Günümüzün seyircileri
fılmin kendi döneminde ne kadar
sıradışı oldugunu anlamayabilirler;
ama Hamer, filmi yapış ilkesi
açısından bunun "Ingiliz dilinde daha

önce yapılanlada belirgin bir
benzerliği bulunmayan, yerleşik
ancak aslında uygulanmayan ahlaki
degeriere hiç mi hiç aldırmayan bir
film" olması gerektigini belirtmişti.
Kısa sürede sinema klasikleri
arasına giren bu serinkanlı, ironik
ve esprili film, Alec Guinness'i de
Ingiliz sinemasının erkek oyuncuları
arasında ön plana çıkarmıştı.
Başlangıçta kendisine, d'Ascoyne
ailesinin öldürülen üç üyesini
oynaması teklif edilen sanatçı,
heybetli Lady Agatha da dahil
sekizini birden oynamayı önermişti.
Yetenekli bir makyaj eşliginde
virtüozca bir performansla, tüm aile
fertlerini yetkin bir biçimde
canlandıran Guinness böylece
muhteşem oyunculuk yeteneginin
yelpazesini ve derinligini
sergilemişti.

Louis heir apparenr ro rhe Chalfonr
ri rle, bur . . .
For anyone nor English-born, KlND
HEARTS AND CORONETS, more
than any other single British picture,
seems ro be the film abour rhis race
as they i magine ir. Writer-direcror
Robert Hamer's very individual
black comedy made a wide i mpacr ar
rhe rime of irs fırsr appearance, nor
leasr because of rhe srriking conrrasr
ir made to rhe already esrablished
E al i ng sryle of cheerful, warm
hearted humor and natural istic social
setrings. Today's audience would nor
realize how exceprional rhe fi l m was
in i ts time; but part of Hamer's
srareçl principle i n making ir was
rhar it should be "a fı lm not
noticeably s i m i lar

ro

any previously

made in rhe English language, which
pays no regard wharever ro

• When rhe younger daughrer of

established, alrhough nor pracriced,

rhe Duke of Chalfonr runs off wir h a

moral conv�nrions". Cool, ironic and

penni less Ira! ian si nger her fam i ly

witty, rhe film which rapidly

disowns her. She rells her son Louis

atrai ned the status of a classic,

abour his grand forbears bur, denied

markeel the elevation of Alec

any aid from her family, he has ro

Guinness to the front rank of B rirish

work i n a draper's shop. Srung by rhe

fi lm srars. Originally offered rhree of

d 'Ascoyne fam i ly's refusal

ro

rhe roles of rhe doomed D' Ascoynes,

recognize kinship wirh his morher 

he suggesred why not all eighr

even when she dies - Louis

members, inciueling rhe redoubrable

derermines ro ger his own back and

Lady Agarha. W i rh deft use of make

ro i m press his girlfriend

up and giving a vicruoso

ibeila by

di sposing of all who srand berween

performance, Guinness experrly

him and rhe fam ily rirle. F i rsr, he

creared rhe whole family and showeel

murders his mosr obnoxious cousin

i n the fi lm rhe deprh and range of his

during a dirty weekenel ar Henley,

superb acring talenr.

1 9 1 1 yılında, Ingiltere'de
Worcestershire'da doğdu.
Cambridge'de eğitim gördü ve
1 936'da Gaumont şirketinde
klaketçi oldu. Sonra kurgu
odası asistanı olarak London
Films'e geçti. Alexander
Korcia'ın kurgucusu olarak
çalıştı, daha sonra da senaryo
yazarı oldu. lik kez
yönetmenliği denedi_ği, "Dead
of Night 1 Gecenin Olüleri"nin
( 1 945) dehşet verici bir
bölümü, seçkin bir ilk filmdir.
Daha sonra Ealing
Stüdyoları'nda yapımcı ve
yönetmen oldu.
Mükemmeliyetçi bir yapıya
sahip olan sanatçı, aynı
zamanda cinsellik ve sınıf
sorunlarını ele almaktan
çekinmeyen tek Ealing
yönetmeniydi. Gerilim yaratma
yeteneğini, zerafetini ve zehir
gibi espri anlayışını, aynı
zamanda senaryosunu da
yazdığı YUMUŞAK
KALPLER'de sergilediği gibi,
daha sonraki filmlerinde de
kanıtlamıştır. Alkele olan
bağımlılığı, önce mesleğinde bir
düşüşe, sonunda da 1 963'teki
ölümüne yol açmıştır.
Born in l 9 1 l in Worcesrershire,
England. He srudied ar
Cambridge and i n 1 936 he
became a dapperboy for
Gaumonr. He moved ro London
Films as a curring-room :ı.ssisranr.
He worked ro London Films as a
curring-room assisrant. He
worked as an ediror for Alexander
Korcia and larer became a
seriprwri ret. H is fı rsr work as
di recror was on a horrifying
episode of "Dead ofNighr"
0 945), a disringu ished debut.
He rhen became a producer and
direcror ar Ealing Srudios A
perfecrionisr, he was al so rhe one
Ealing direcror who never shied
away from canfroming quesrions
of sex and class. H is ralenr for
suspense, elegance, and an acid
wir was displayed in KIND
H EARTS AND CORONETS
0 949), which he also wrore, and
is also i n evidence in his
following fılms. His alcoholism
!ed ro a eleeline in his career and
ulri marely ro his eleatlı in 1 963.

Filmleri
Filmography
1 945 Detıd of ight

Gecenin Ölüleri
("The Haumed Mirror" episode
"Perili Ayna" bölümü)
Pink String and Seniing Wax

Pembe Sicim ve Mum Mühür
1 947 lt Alu•ays Rtıim on Smu/ay

Pazarları Hep Ya�mur Ya�ar

1 949 Khıd Hearts mu/ Comnefs

Yumuşak Kalpler

The Spideumd the Fly

and rhen blows up anorher cousin, an
amateur phorographer. A cleric uncle
is poisoned; a suffragetre au nt is shor
down in her balloon; a soldier uncle
is booby-rrapped while recounring
his mosr famous campaign, and a
sailor uncle goes down wirh his ship
afrer a collision at sea. This makes

Örümcek ve Sinek
1 952
1 95 3
1 954
1 95 5

His Exeelleney Ekselansları
The Lfmg /Hemoıy Eski Hatıra
Father Broum Peder Brown
To Paris If/ith Love

Paris' e Sevgilerle
1 959 The Smpegoat Günah
1 960 School for Scoımdrefs

Üçka�ıtçılar Okulu

Keçisi
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FRANSA-ITALYA-ALMANYA FRANCE-ITALY -GERMANY

C LAUDE SAUTET

MADO

Paris'in banliyölerinden
Montrouge'da, 23 Şubat 1 924'te
doğdu. 1 948'den itibaren iki yıl
süreyle sinema okulu IDHEC'e
devam etti. 1 9S I 'de, ilk sinema
çalışması olan deneysel kısa filmi
"Nous n'irons plus au bois 1 •
Artık Ormana Gitmeyeceğiz"i
çekti. 1 956'da ilk uzun metrajlı
filmi "Bonjour sourire 1 Günaydın
Tebessüm"ü yönetti. Yönetmen
olarak isim yapmadan önce, çok
iyi bir senarist olarak tanındı.
Yazımını üstlendiği pek çok
senaryoya karşın, yönetmen
olarak meslek yaşamı, 1 969
yılında "Les choses de la vie 1
Hayat Bağları"nı tamamlayana
kadar yoluna girmedi. Bu film,
ona 1 970'de Louis-Delluc
Ödülü'nü kazandırdı. Daha
sonra da, çoğu kez çok sayıda
karakter arasındaki ilişkileri
betimlediği, iyi gözlemlenmiş
toplumsal inceleme türünde
birkaç film daha gerçekleştirdi.
Bu tarz, sinemacılık yaşamının
bir sonraki yılları için model
oluşturdu. Meslek yaşamı
boyunca gerçekleştirdiği I S
film le Fransız sinemasının
burjuva yaşantısı ve özellikle de
orta yaş konusundaki resmi
vakanüvisi oldu. 22 Temmuz
2000 günü, 76 yaşında, karaciğer
kanseri sonucu yaşama veda etti.

Yönetmen Dirccror: Claude Sauret
Senaryo Screenplay: Claude Nero11 &
Claude Sari/et Görüntü Yön.
Cinemarography:jean Boııely Kurgu
Ediring:jacqueline Thiedot & Marie TM-ese
Boiche Müzik Mus ic: Philippe Sarde
Oyuncular Cast: Michel Picco/i, Romy
Schneider, }earı Bouise, }earı Dtmis Robert,
Konrad Von Bork, jea11 Paul Moulinot Yapı m
Production Co.: A rtedis S.A., J 2 me
Raynouard, 75016 Paris, FRA CE; Phone:
33 I 53 92 29 29; Fax: 33 J 53 92 29 20
Dünya Hakları Export Agenr: A rıedis
S. A., 12 rue Raynouard, 75016 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 53 92 29 29; Fax: 33

1 53 92 29 20

1978 1 35 nmı. 1 Renkl i Color 1 1 20'

Orta sınıftan bekar ve liberal
görüşlü bir inşaat müteahhidi olan
Simon Leotard, gönülsüzce orta
yaşa doğru ilerlemektedir. Ortayaş
bunalımıyla uğraşan Simon,
çevresindeki toplumsal gelişmelere
karşı tamamen ilgisiz kalır. Işadamı,
yaşlanmaya karşı dozu artmış bir
cinsel yaşantıyla karşı koymaya
çalışır, ama kadınların artık
gençliğinden hatırladığı aynı itaatkar
yaratıklar olmadığını fark eder. Bir
gün Simon, 22 yaşındaki Mado'yla
tanışır. Onun esrarengiz kişiliğinden
büyülenmiştir, sık sık onunla çıkar.
Onun arkadaşlarıyla, özellikle de
Pierre ve Alex'le tanışır. Simon,
Pierre'i önce şoförü, sonra da
muhasebecisi olarak işe alır. Ters
bir yatırımın sonucu Simon'un
ortağı Julien, acımasız ve güçlü bir
maliyeci olan Lepidon'un pençesine
düşer. Yasalara karşı büyük bir
saygısı olan Simon, Lepidon'a
parasını iade etmeyi başarır. Ama
intikam alma konusunda son derece
karari ıdır . . .
•

Claude Sautet MADO'da da,
"Vincent, Paul, François et les
autres 1 Sen, Ben ve Diğerleri"yle
başlayan orta yaş kaygılarının
soruşturmasını sürdürüyor, ancak
bu sefer sonuçlar daha etkileyici ve
zekice. Filmde, liberal görüşlü
işadamı Michel Piccoli ve gelirini
fahişelik yaparak destekleyen
fabrika işçisi Ottavia Piccolo,
gevşek yapılı bir namus ve ahlak
ilişkileri şablonunda dolaşıyor ve
sonunda çok farklı kişiler haline
geliyorlar. Malzeme her türlü
"radikal" kamera çalışmasına fırsat
tanıdığı halde, yönetmen ağırbaşlı
ve neredeyse klasik bir sinemacik
üslubu seçerek, bizim kameranın
arkasındaki kişinin değil, önündeki
kişilerin üzerinde yoğunlaşmamızı

sağlamış. Sautet'nin, itici olmaya
çok müsait "track-and-zoom" (izle
ve yaklaştır) üsiObu, görünürdeki
kaostan aydınlarıcı unsurları
seçerek, kopuk olay örgüsüne
kusursuz biçimde yoldaşlık ediyor.

relarionships, ending up as very
d i fferenr people. Though rhe marerial
is rife wirh opporrun i r ies for "radical"
camerawork, the d irector chooses an
ausrere, near-classic cinemaric scyle,
allowing us ro concenrrare more on
rhe people in from of the camera

• Simon Leorard, a middle-class

rarher rhan che person behind ir.

bachelor and liberal-mi nded

Saurer's craek-and-zoom ryle, so

consrrucrion promorer, is relucranrly

close ro being ugly, makes a perfecr

venruring i nro middle age. As he

accompanimenr ro his ram bling plor,
picking insighrs our of apparenr

deals wirh his own midlife crisis,
Simon becomes virrually oblivious

ro

rhe social changes araund h i m . The
busi nessman rries ro counrer
advancing age w i rh an i neteased sex
l i fe, bur fınds rhar women aren'r rhe
same complianr crearures he
remembers from his yourh. One day
Simon meers Mado, a 22-year-old
woman. He is fasci nared by her
mysrerious personali ey and dares her
ofren. He becomes acquainred with
her friends, especially Pierre and
Alex. Simon hi res P ierre fırsr as a
chauffeur, rhen as an accounranr. As a
resulr of an invesrmenr gone wrong,
Simon's partner Julien falls inro che
clurches of lepidon, a rurhless,
i nvincible fınancier. Simon who has
an unbending respecr for rhe law,
succeeds in paying back Lepidon. Bur
he has every intenrion of raking
revenge . . .
I n MADO, Claude Saurer conri nues
the invesrigarion of middle-aged
anxiery rhar he began in "Vincenr,
Paul, François, er les aurres 1 Vincenr,
Paul, François and the Orhers", bur
che results this rime are considerably
more maving and inrelligenr. Michel
Picco! i, a l i beral-mi nded
businessman, and Orravia Piccolo, a
facrory gir! who supplemenrs her
ineome by working as a prosrirure,
drifr through a loosely srrucrured
pacrern of moral and erhical

chaos.

Born in Monrrouge, a Pas is
suburb, on 23 February 1 924. In
1 948 he srudied for rwo years ar
IDHEC film school. In 1 9 5 1 he
made his firsr film, che
experimenral shorr " Nous n'irons
plus au bois". He d i recred his firsr
fearure, " Bonjour sourire" in
1 956. He earned a repucacion as a
superior seenarise before making a
name as director. Despire
numerous scripcwriring
assignmenrs, his d ireecing career
did not really gee under way uncil
1969 when he co m plered "Les
choses de la vie", which won him
Louis-Delluc Prize in 1 970. He
has subsequencly rurned om a
number of finely observed social
studies, ofren docu menring che
relarions berween large numbers
of characrers. This ser che parcem
for his fı l m m aking , and wich 1 5
fılms in his career, he has virrual l y
become che French cinema's
official chronicler of bourgeois
life, and especially of m iddle-age.
On 22 July 2000, he died of li ver
cancer ar che age of76.

Ö nemli Filmleri
Selecred Filmography
1 970 Les choses de la vie

Hayat Ba�ları
1 97 1 Max et /es ferrailleurs

Zafer Yolu
1 9 74 Viııceut, Franfois, Paul et /es
autres Sen, Beh ve Di�erleri
1 9 76 Mado
1 978 Utıe histoire simple

Basit Bir Öykü
1 980 Un l\'lau·��<� is Fils Kötü Evlat
1 987 Quelques jours avec moi

Benimle Birkaç Gün
1 992 Un coeur en hi-ver

Ayazda Bir Yürek
1 995 Ne/Iy et M. Arnaud

Nelly ve Mösyö Arnaud
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MEMDUH ÜN

RKEY

GARiP

Istanbul'da 1 920'de dogdu.
Istanbul Tıp Fakültesi'nde
üçüncü sınıfa kadar okudu.
1 940-42 yılları arasında
Beşiktaş, Ankara Demirspor ve
Ankara Karması'nda futbol
oynadı. 1 942-46 arasında resmi
ve özel kurumlarda çeşitli
memurluklarda çalıştı. 1 947'de
IETT idaresinde çalışırken Seyfi
Havaeri'nin başlayıp Lütfi
Akad'ın tamamladıgı "Damga"
filminde Turhan Ün adıyla
oyunculuga başlayarak
sinemaya geçti. 1 95 1 'de Dr.
Arşavir Alyanak ile Yakut Film'i
kurdu. 1 954'te "Yetim
Yavrular" filmi ile yönetmenlige
geçti. 1 960'da Ugur Film'i
kurdu. Bir çok kez En Iyi
Yönetmen ödülü kazandı.
"Bütün Kapılar Kapalıydı" 9.
Uluslararası Istanbul Film
Festivali Ulusal Yarışma'sında
Jüri Özel Ödülü'ne layık
görüldü.

THE POOR ONE
Yönetmen Director: Memduh O n
Senaryo Screen play: Osman F. Sedm.
Orhan Aksoy & !11emduh On Görüntü Yön.
Cinematography: Orhan Oğuz Kurgu
Editing: Memduh On Oyuncular Cast:
Kemal S1mal,

Ere Alton, Ni/giin Sarayl!, Aslan

A lt11n, FtltOj Sezer. Osman F. Seden, l?eha
Yurdakul, evi/ Ostekin. Memduh On

Yapımcı Producer: Memduh On Yapım
Production Co.:

Uğur Film, Ayhm1 ljlk Sok.

28- 1, 80060 Be)'oğlu. İstanbul. TURKEY:
Phone: 90 2 1 2 244 O 1 38: Fax: 90 212 249
15 26 Dünya Hakları Export Agent:
Shou• TV Biiyiikdere Cad.. Yap1 Kredi P/aza.
E Blok, 80620 1. Levem. İstanbul. TURKEY;
Phone:

90 212 355 Ol Ol: Fax: 90 2 1 2 279

22 90

1 986 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 90'

Kemal geçinmek için binbir türlü
iş yapan, futbol meraklısı bir
gençtir. Ekme�ini taştan çıkaran
delikanlı, bir gün bir kenara
bırakılmış, kundakta bir bebek
bulur. Ona acır ve yanına alır; bakar
büyütür. Cin gibi bir kız olur bu
ufaklık. Birlikte maça gider,
işportacılık yaparlar. Küçük kız açık
alanlarda şarkı söyleyip çorba parası
kazanır. Kemal ile birlikte yoksul
ama mutlu bir yaşam sürerler.
Rastlantı bu ya, bir yöneemen küçük
kızdaki cevheri görüp keşfeder. Bir
filminde oynatır, şöhrete ulaştırır
onu. Kız zengin olunca, rastlantı bu
ya iflas edip sermayeyi kediye
yüklemiş olan gerçek babası, kötü
yürekli karısının da yardımıyla kızına
sahip çıkmaya kalkışır. Ve taraflar
ba�ımsız yargının karşısına çıkarlar.
Bir yanda çocu�u için döktü�ü teri,
göz nuru ve eme�iyle Kemal, öte
yanda çocu�un yasal babası
vardır . . . GARIP, Türk sinemasının
en başarılı komedi oyuncularından
Kemal Sunal'ın zengin
filmegrafisinde sivrilen bir filmdir.
•

Born in 1 920 in Istanbul. After
3 years of study he left rhe
Faculty of Med icine in Isranbul
University. Durin 1 940-42 he
played foorball in Beşiktaş,
An kara Demi rspor Clubs. I n
1 942-46 h e was employed i n
private and public secrors i n
various posrs. I n 1 94 7 , while
working for I ETT, he gor
involved w i th ci nema by taking
part as an acror wirh a pseudo
name Turhan Ü n in "Stigma", a
fi lm which eyfi Havaeri
started and Lütfi Akad
completed. In 1 9 5 1 he founded
Yakut Film wi rlı Dr. Arşavir
Alyanak. His firsr fi l m as a
d i recror is "The Orphans"
( 1 954). I n 1 960 he founded
Uğur Film. He received
nunıerous awards as "Besr
Direcror". He won rhe Special
Prize of rlıe Jury wirh " Al l the
Doors Were Closed" in rhe
National Competi t ion of rhe
9rh Istanbul 1 nternarional Fi Im
Fesrival.

• Kemal is a young football fan who
barely gets by doing odd-jobs as a
jack-of-all-rrades. One day this
young man barely eking out enough
money to ear finds a baby, swaddled
and left by the roadside. He picks i t
u p and feels sorry for i t ; h e decides to
look after and raise i t . The poor l itrle
one grows up to become a very bright
gir!. They go to games and do their
street-peddling together. The gir!
begins to earn money singing in the
squares. Together with Kemal she
lives an i mpoverished but happy life.
By chance, a d i rector notices the
li trle girl's potenrial. He puts her in
a film and makes her famous. Once
the gir! is rich, her i rresponsible
biological father, with the help of his
nasty wife, tries to become her
guardian and goes to courr. On the
one hand is Kemal who has given all
his efforr, sweat and caring to the
child; on the other is her biological
fat her. . . GAR İ P is a major film i n
the rich filmography o f Kemal Sunal,
one of the most successful comedians
of the Turkish c inenıa.

Ö nemli Filmleri
Se l ec red Filnıography

Üç Arkadaş Three Frie11ds
Ayşecik
Kırık Çanaklar Brokeu Pots
1 964 Agaçlar Ayakta Ölür

1 958
1 960

Tı·ees Die Upright

Bu fılmin gösterimi Fono Film, Show TV ve

MSÜ 1 Sinema-TV Merkezi'nin de�erli
işbirli�iyle gerçekleştirilmiştir.

The presenrarion of this fılm was made possible
wirh che ki nd cooperarion of rhe Fono Film,
Show TV and MSÜ 1 Sinema-TV Merkezi .

1 965
1 96 7
1 975

Namusum Için
Aslan Pençesi Lion's Paw
Agrı Dagı Efsanesi

1 980
1 984
1 990

Devler Kuşu Good Luck
Postacı Postman
Bütün Kapılar Kapalıydı

1 992

All the Doors Were Closeti
Zıkkımın Kökü Bullshit

The Legend of Mount Am rat

USTALARA SAYG I
TRIBUTES

Katkıları için
EFES PILSEN'e
teşekkür ederiz.
W e would !ike ro rhank
EFES PİLSEN
for spansoring rhis secrion.
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BE RNARDO B E RTOLUCCI
Bir yönetmen in, siyasi ve tarihi
perspektiflerini Bernardo
Bertolucci kadar zarif ve lirik bir
sinematik çekicilikle birleştirmesine
ender rastlanır. Bertolucci'nin
romantik ve bedensel zevkleri
çağrıştıran filmleri; anlamlı bir
mizansen, ritmik bir kurgu, akıcı
kamera hareketleri ve tipik olarak
anıları tazeleyen bir müzikle
desteklenmiş, karmaşık bir anlatıyla
tanımlanır. Hem geniş kapsamlı epik
filmleriyle, hem de "Paris'te Son
Tango" aracılığıyla erotizmi ticari
filmiere sokmaya yardımcı oluşuyla
bilinen Bertolucci, yirminci yüzyılın
ikinci yarısının en seçkin uluslararası
yönetmenlerinden biridir.
•

1 6 Mart 1 940'ta, ltalya'nın Parma
kentinde doğdu. Zengin ve meşhur
şair, film eleştirmeni ve antoloji
uzmanı Attilio Bertolucci'nin oğlu
olarak, bir konfor ve entelektüellik
atmosferiyle çevriliydi. Genç
Bertolucci iki tutkuyla büyüdü:
sinema ve şiir. Henüz yeniyetme
yaşındayken ikisinde de beceri
gösterdi. Çocuk yaşta şiirler yazdı,
bu şiirler o daha 1 2 yaşına gelmeden
çeşitli süreli basın organlarında
yayımlandı. Sinemaya karşı olan
sevgisini ise, onu vakti elverdikçe
film gösterimlerine ve tartışmalara
götüren babası da besledi. 1 952'de
Bertolucci'nin ailesi Roma'ya taşındı.
1 S yaşına geldiğinde 1 6 mm filmlerle
denemeler yapmaya başlamıştı, 1 6.
doğum gününde ise, çocuklar ve
deneyimleri üzerine iki kısa filmi
tamamlamıştı: "La teleferica 1
T eleferik" ve "La morte del maiale 1
Demuzun Ölümü". Aynı dönemde
Bertolucci yazar olarak da kabul
görmeye başlamıştı. 1 962'de ilk şiir
kitabı In cerca del mistero (Gizemin
Peşinde) !talya' nın önde gelen
edebiyat ödüllerinden Premio
Yereggio'yu kazandı.
Bertolucci liseyi bitirdikten sonra,
1 958'de Roma Üniversitesi'nde
Sanat ve Modern edebiyat eğitimi
görmeye başladı. Bu sıralarda
sinemadaki meslek yaşamına,
"Accatone"nin ( 1 96 1 ) yapımı
sırasında babasının arkadaşı olan
Pier Paolo Passelini'ye asistanlık
yaparak adım attı. Onun gibi şair
(ve romancı) olan Pasolini,
Bertolucci için sanatsal bir metafor
halini aldı. "Accatone"de çalıştıktan
sonra, mezun olmadan
üniversiteden ayrıldı ve kendi
bağımsız film çalışmalarını başlattı.
Bu arada, şair olarak da şöhrete
erişmişti.

Bemardo'nun ilk yönetmenlik
denemesi "La commare secca 1
Korkunç Orakçı" Roma'da çekilen
ve prömiyeri 1 962 yılında yapılan
yalın bir seks cinayeti filmidir.
Yönetmenin gençliği ve
tecrübesizliği göz önüne alınırsa,
yapımcı Antonio Cervi'nin yönetimi
Bertolucci'nin eline bırakmış olması
da, onun önsezisini gösteren cesur
bir karardır. Paselini'nin bir
senaryosuna dayanan ve gelecek
vadeden bir ilk film olan "Korkunç
Orakçı" pek az kişi tarafından
izlendi. Biçimsel olarak, kara film
atmosferi ve aniatı üsiObu ile,
davranışsal detaylar ve gerçekçi
mekanlar üzerine yeni-gerçekçi bir
yoğunlaşmanın iddialı bir
harmanıydı. Bertolucci ilk filminde,
daha sonraki filmlerinin de ayırt
edici unsuru olacak yüksek görsel
üsiOp ve aniatı karmaşıklığını hemen
bulmuştu.
Bertolucci'nin 24 yaşında yaptığı
ikinci filmi "Prima della rivoluzione
1 Devrimden Önce" ( 1 964) onun
uluslararası sinemanın ön saflarına
çıkmasına yardımcı oldu. Stendhal'in
kitabı Parma Manastırı'nın yeniden
ele alındığı film, kafası karışık,
ergenliğini henüz geride bırakmış
bir genç ile onun güzel, kuraldışı ve
başı çok dertteki teyzesi arasındaki
aşk ilişkisinin kolay kolay akıldan
çıkmaz, çok yönlü öyküsüdür.
Siyaset ile cinsellik arasındaki
bağiantıyı açıkça çizen bu yarı
otabiyagrafik çalışma gişe
yönünden hayal kırıklığı yarattı ama,
Bertolucci'nin 1 964 Cannes Film
Festivali'nde dikkati çekmesini
sağladı. Filmin operamsı
duyarlılığının, görsel üsiOp
konusunda erken gelişmiş bir
rahatlıkla birleşmesi, yönetmenin
daha sonraki çalışmaları için bir
standart oluşturdu. Aynı şekilde,
kesin hatlarıyla tanımlanmış bir
siyasi ve toplumsal bağlam içinde,
aile aşkları ve psikolojik bunalımlar
üzerinde odaklanarak da, kendine
özgü bakışının merkezindeki
sorunları gözlemliyordu. Film
ayrıca, yönetmenin ilk dönem
işlerinde en ön plana çıkacak temayı
sunuyordu: özgürlük ve kurallara
bağlılık arasındaki çelişki.
Ancak, Bertolucci'nin bu filmle adını
duyurmasını, bir başka uzun
metrajlı kurmaca film için para
bulamadığı, neredeyse beş yıllık bir
dönem izledi. 1 965-66 arasında
yönetmen, Iran'daki bir !talyan
petrol şirketi için üç bölümlük bir

belgesel olan "La via del petrolio 1
Petrol Yolu"nu yaptı. Ertesi yıl,
Puccini'nun "Ballata de un
milliardo"'su ve Sergio Leone'nin
"C'era una volta il West 1 Bir
Zamanlar Batı'da"sının
senaryolarının yazılımına katıldı.
1 967'de yönetmen Julian Beck ve
Living Theater ile çeşitli yapımiarda
birlikte çalıştı. "Amore e rabbia 1
Love and Anger 1 Aşk ve Öfke"nin
( 1 967) bir bölümü "L'agonia 1
Acı"yı yazdı ve yönetti.
Freud, Marx ve Yerdi gibi
birbirinden çok farklı yazar ve
sanatçılardan etkilenen Bertolucci,
sinemasal metinlerinde daima bir
dizi zengin çağrışım biçimlendirir,
ama bunu asla hep birincil durumda
kalan görsel üsiObu pahasına
yapmaz. 1 968'de Bertolucci üçüncü
filmi olan "ll sosia 1 Partner"i
gerçekleştirdi. Poe'nun William
Wilson'ıyla Dostoyevski'nin Çift'i
üzerine kurulu bu karmaşık,
deneysel çalışma, Fransız Yeni
Dalgası'na ve özellikle de Jean-Luc
Godard'a saygı sunuyordu.
Bertolucci'nin ilk kez renk
kullandığı "Partner" çok geçmeden
belli başlı bir üsiOp özelliğine
dönüşecek şeyin haberciliğini
yaparken, yönetmen de onu
büyüleyen psikolojik ikiz figürünü
araştırmaya başladı. Film ticari
olarak pek ilgi toplamadıysa da
1 968 Yenedik Film Festivali'nde
yarışan en iyi film olarak bir ödül
aldı.

*
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1 4 7 Ikililik teması onun bir sonraki filmi
"La strategia del ragno 1 Örümceğin

Stratejisi'nde" de ortaya çıkar.
Aslında 1 969'da televizyon için
yapılan ve ertesi yıl sinemalarda
gösterime giren, genç bir adamın
uzun süre önce ölmüş anti-faşist
babasını saran esrarı çözme çabası
hakkındaki bu filmin, Verdi'nin
Rigoletto'su ile Borges ve Magritte'in
çalışmalarını birleştiren sürrealist,
karmaşık bir anlatısı vardır (Daha
sonra yaptığı bir başka film, "La
tragedia di un uomo ridicolo 1
Gülünç Bir Adamın T rajedisi" ( 1 98 1 )
ise bu aniatı önermesini tersine
döndürerek, bir babanın oğlunu
arayışını izleyecektir). Film
Bertolucci'nin daha sonraki
çalışmalarına göre bir gelişme olarak
kabul edildi; ama onun uluslararası
başanya sonunda kavuşması, ancak
bir sonraki filmiyle oldu.

Yönetmenin Alberto Moravia'nın
romanından uyarladığı, Mussolini'nin
faşist ltalyası'nın doğrusal olmayan
bir incelenmesi ve çağın ideolojik
göreneklerine uyan bir bireyin
karakter çalışması olan "ll
Conformista 1 Konformist" ( 1 970),
yarışmaya katıldığı 1 970 Berlin Film
Festivali'nde gösterildi ve coşkuyla
karşılandı. Birçok eleştirmenin
Bertolucci'nin başyapıtı saydığı bu
filmde ışık, dekor, kostüm ve müzik
faşist ltalya'nın stilize bir fonunu
oluştururken, gizli eşcinsel kahraman
da bu fon önünde kendi cinsel ve
siyasal çelişkilerini çözüme
kavuşturmaya çabalar. "Konformist"
Bertolucci'nin uluslararası önem
taşıyan bir sinemacı olduğuna dair
şöhretini pekiştirmesine yardımcı
oldu ve ona uyarlama senaryo
dalında bir Oscar adaylığı kazandırdı.
Belli başlı iki kadın karakterinin
tango yaptıkları klasik sekans da
artık çok iyi bilinen bir Bertolucci
imzasıdır: metafor olarak dans.
1 960'1arın sonunda !talyan Komünist
Partisi (PCI) üyesi olan Bertolucci
1 97 1 -72'de PCI için iki film yönetti:
bunlar sağlık reformları üzerine "La
salute e malata o 1 poveri murioro
prima 1 Sağlık Hasta ya da Fakirler
Önce Ölür" ile, evde çalışma
üzerine bitmemiş bir kısa filmdi.
Artık yönetmen olarak hatırı sayılır
bir güvenilirliği olan Bertolucci, 1 972
yapımı "Uitimo tango a Parigi 1
Paris'te Son Tango" ile cinsel sado
mazoşizmi ve toplumsal riyakarlığı
araştırmayı sürdürdü. Gücünün
büyük kısmını, ruhen tamamen çıplak
ilk performansını sunan Marlon
Brando'nun varlığından alan ve hala
şok etkisi uyandıran, umutsuzluk ve
cinselliğe açık sözlü bu bakışın
merkezinde de gene dans görünür.
Bazı seyirciler tarafından müstehcen

sayılan film {italya'da 1 987'ye kadar
yasaklandı ve ABD'de "X" reytingi
aldı), diğerleri içinse oda sinemasının
kapalı mekanında, daha yaşlı bir
erkek ile genç bir kadın arasındaki
tutkulu, çelişkili ilişkinin bir sunumu
olarak çizdiği cinsel politikayla çığır
açıcı özellik taşıyordu.
"Konformist"te olduğu gibi, "Paris'te
Son Tango"nun görsel üsiObu ve
teması da, bir kuşak sinemacıyı
derinden etkileyecekti. Film sonuçta,
kutuplaşma yaratsa da, olağanüstü bir
çalışma olarak kabul edildi ve
Bertolucci En Iyi Yönetmen, Brando
ise En Iyi Erkek Oyuncu dallarında
Oscar adayı oldular.
Hem çok yetenekli, hem de ticari
yanı olan bir yönetmen olarak
tanınmasını sağlayan "Paris'te Son
Tango"nun ardından, Bertolucci
kuzey ltalya köklerine döndü ve
ltalya'da yapılmış en pahalı film
olduğu söylenen 3 1 i -dakikalık ilk
epik çalışması "Novecento 1 1 900"ü
( 1 976) gerçekleştirdi. Yönetmen
tarafından "sosyalist bir 'Rüzgar Gibi
Geçti'" olarak tanımlanan,
başrollerinde genç Gerard
Depardieu ve Robert De Niro ile
uluslararası bir kadronun oynadığı bu
iddialı film, geçen yüzyılın başında
toplumsal parmaklığın farklı
yanlarında doğmuş iki adamın
dostluğu (ve siyasi düşmanlığı)
vasıtasıyla ltalya'nın hem 45 yıllık
toplumsal ve kültürel tarihinin, hem
de sınıf mücadelesinin haritasını
çiziyordu. Kasıtlı biçimde geniş
kitlelere hitap edecek biçimde
kotarılmış bu film, Parma
bölgesindeki çiftçilerin acımasız
tarihsel uyanışını resmeder. Onlar,
önce aristokrat toprak sahipleri,
sonra da faşist rejim tarafından
düzenli olarak zulme uğrayan bir
sınıfın parçasıdırlar. Yapımcı Alberto
Grimaldi, tartışmalı filmi kesip üç
saate indirme tehdidi savurunca,
Bertolucci'nin kendisi istemeye
istemeye, Grimaldi kurgusunu kabule
hazır olan Paramount'a dört saatin
biraz üstünde bir versiyon sunmuştu.
Paramount 1 99 1 'de, Bertolucci'nin
hoş ama ironik bulduğu bir jestle,
filmi tekrar özgün süresine getirdi.
Bertolucci'nin bir sonraki filmi olan,
Amerikalılarca finanse edilmiş "Luna
1 Ay" ( 1 979) içerdiği ana-oğul
ensestinin grafik portresi nedeniyle
gene tartışma konusu oldu. Filmin
mitolojik altmetni bir kez daha bir
baba arayışı üzerinde
odaklanmaktaydı: hem genç
Amerikalı çocuğun babası, hem de
opera şarkıcısı annenin sanatçı
babası (Yerdi). Ancak, tartışmalara
rağmen, film Venedik Film
Festivali'nde En Iyi Film ödülünü
almayı başardı. "Luna"nın
eleştirmenlerce beğenilmeyip, gişede

de başarılı olamaması üzerine
Bertolucci ltalyan piyasasına geri
döndü. "La tragedia di un uomo
ridicolo 1 Gülünç Bir Adamın
Trajedisi" ( 1 98 1 ) onun bütün 1 970
filmlerinden daha mütevazı bir
boyutta yapıldı, ama pek fark
edilmedi. Bertolucci bu filmle siyaset
ve aile hayatı arasındaki ilişkileri
soruşturmayı sürdürdü. Burada baba
ile oğul arasındaki bağ, kapitalizm ve
siyasi terör arasındaki doğal
bağlantılı çelişkiyle çerçeveleniyordu.
Bertolucci, altı yıllık bir sessizlikten
sonra epik tarza olan yatkınlığını,
Ingiliz yapımcı Jeremy Thomas ile
işbirliği ettiği "L'ultimo imperatore 1
Son lmparator" ( 1 987) ile bir kez
daha gösterdi. Mekan olarak Kıta
Çini'nde çekilen ve onlarca yılı
kapsayan bir öyküyü anlatan film,
hayata Çin'in son imparatoru olarak
başlayıp, devrim sonrası Peking'inde
yaşamını bir bahçıvan olarak sona
erdiren Pu Yi'nin değişen yazgısını
izler. Çin sarayının sapkın
atmosferinde ve Pu Yi'nin daha
sonraki siyasi sürgünü, hapse
atılması ve siyasi "eğitim"i sırasında,
tekrar tekrar ortaya çıkan cinsel ve
siyasi kimlik temaları ele alınır. Bu
büyük epiğin merkezinde ise,
iktidarsız olan mutlak bir
hükümdarın, tarihsel süreçler
tarafından aldatılmış görünürdeki
tarih yapıcısının yüce paradoksu
yatar. "Son lmparator"
Bertolucci'nin uluslararası sinema
dünyasındaki konumunu derhal eski
düzeyine getirdi ve hatta daha da
iyileştirdi. Film, aralarında En Iyi
Yönetmen ile En Iyi Film'in de
bulunduğu, dokuz Oscar aldı.
Bertolucci, heykelciğini alırken,
alaycı bir şekilde Hollywood'dan
"büyük meme ucu" diye söz etti.
"Son lmparator"un arkasından, Paul
Bowles'ın gözde varoluşçu kült
kitabının beyazperde uyarlaması olan
ve çok beklendiği halde nispeten
başarısız, moral bozacak kadar sıkıcı
"The Sheltering Sky 1 Çölde Çay"
( 1 990) geldi. Büyük Sahra çölünün
derinliklerine, "otantiklik" peşinde
bir yolculuk yapan çiftin öyküsünü
anlatan film, yeni dul kalmış genç
eşin çölde varoluşa uyum sağlayıp
içinde kaybolduğu, neredeyse
sözsüz, görsel olarak göz kamaştırıcı
ikinci yarısında kendi otantikliğini
buluyordu.
Bertolucci daha sonra, filme adını
veren ruhsal önder konusundaki
kendi görüşü ve ele alışı olan, uzun
süredir tasarladığı epik çalışması
"Little Buddha 1 Küçük Buda"yı
( 1 993) yapmak için Asya'ya geri
döndü. Görsel olarak çarpıcı bu
yapım (Bertolucci'nin sürekli
görüntü yönetmeni Vittorio Storaro
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148 ile Oscar! ı James Acheson'ın
tasarımiarına çok şey borçluydu),
günümüzde Buda'nın yeniden
do�uşu için sürdürülen arayış ile
Prens Siddhartha'nın hayatının
eskilerde kalmış öyküsünden oluşan
ikili bir öykü üzerinde odaklanmıştı.
Operayı andıran bir yapıya sahip
olan film, biraz fazlaca basit bir öykü
ile, yönetmenin üslübundan fire
vermesine yol açan yetersiz bir
dramatik çözümün sıkıntısını
çekiyordu. Film Amerika'da
parlaklıktan hayli uzak eleştirilerle
karşılandı, gişesi de hayal kırıklı�ı
yaratan bir düzeyde kaldı, ama gene
de uluslararası başarı kazandı.

Bertolucci, onun için bir tempo
değişikliği anlamına gelen "Stealing
Beauty 1 Çalınan Güzellik" ( 1 996) ile
biraz geri adım attı. Teskanya'nın altın
tepelerinde geçen ve bu bölgede
çekilen küçük bir oda filmi olan bu
çalışma, annesinin ölümünden sonra
aile dostlarıyla kalmak için ltalya'ya
gönderilen Amerikalı yeniyetme bir
kızın - ve sonunda, bekiretini vermek
istedi�i genç çocu�n - merkezde
oldu� mahrem bir dramdır. Çok
sayıda eleştirmeni etkileyen film Liv
Tyler'ın atılım yapmasını sa�ladı.
Bertolucci'nin eski bazı temaları
(özellikle baba kimli�ine yönelik bir
arayış) ça�rıştırıldı�ı halde,
yönetmenin büyük çaplı epiklerden
küçük, daha kişisel filmiere do�ru yön
de�iştirdi�inin de işaretini veriyordu.
Aynı zamanda 1 970'ten beri,
görüntüleri Storaro'ya ait olmayan
ikinci Bertolucci filmiydi. "Çalınan
Güzellik"in görüntü yönetmeni
Darius Khondji, ki işe haline gelmiş
güneşte kalmış renkli görüntülerden
kaçmarak daha yumuşak, daha
ressamca bir tonu tercih etmişti.
Bertolucci'nin son filmi - ve belki de
son yıllardaki en iyi filmi - olan 1 998
yapımı "L'assedio 1 Teslimiyet",
Roma sokaklarındaki sa� ve sa�lıklı
aşkın siyasetine bir kez daha göz
atar. Başrollerinde Ingiliz bir besteci
olarak David Thewlis'in ve onun
arzu etti�i Afrikali siyasi mülteci
kadın ö�renci olarak Thandie
Newton'ın oynadıkları film, bir
özlemin, engel olunmuş arzunun ve
pek mümkün gözükmeyen ama yine
de umulmaktan vazgeçilemeyen bir
beraberlik ihtimalinin getirdi�i ruh
halini yaratır ve sürdürür. Film,
insanlar arasında, daha sonra aşka
dönüşebilecek sözsüz ba�lantıların
kasıtlı olarak romantik bir
incelemesidir. Kafa karıştırıcı
güzellikte bir mozaik olarak hayal
edilen dünyanın zengin, parıltılı
imgeleriyle dolu olan, kararlı bir
şekilde eliptik "Teslimiyet",
Bertolucci tarafından yönetilmiş en
yalın senaryoya sahiptir. Temelde
sapiantı üzerine sessiz bir film

sayılabilecek 'Teslimiyet", aldı�ı
olumlu eleştirilerle yönetmenin epik
filmografisine katkıda bulunmuştur.
Bernardo Bertolucci'nin filmleri,
ltalyan sinemasının virajlı patikasında
mükemmel yön işaretleri olma
görevini yerine getirir. Yeni-gerçekçi
ça�daşlarından ayrılan Bertolucci, en
iyi şekilde, zarif ama görsel olarak
erotik ve zihni harekete geçiren diye
tanımlanabilecek zengin bir kültürel
film janrını daha da
zenginleştirmiştir. Filmleri genel
olarak döneminin en özgün ve
başarılı sinemasından örnekler
olarak kabul edilmelidir, çünkü son
derece canlı ve ayırt edici bir görsel
üslübu, benzersiz ve kamçılayıcı
konularla birleştirirler.

"Gülünç Bir Adamın Trajedisi"nden
sonra ltalya'da bir film daha yapma
arzusunu hiç duymadım. Tam
tersine, mümkün oldu�u kadar
uzaklara gitmek istedim." 
Bernardo Bertolucci
• Seldam does a di rector combine
his or her palirical and h istarical
perspectives w i rh an eleganr and
lyrical cinemaric appeal l i ke
Bemarda Bertolucc i . Romantic and
sensuous, Bertolucci's work i s
characteri zed by expressive m ise-en
scene, rhyrhmic ediring, fl uid camera
movement, and complex narratian
typically backed by an evocative
musical score. Known both for
sweep i ng epics and for helping to
bring eroticism inro general release
with "Last Tango in Paris",

"Pasolini peygamberdi. Tek
peygamberi, onu bu yüzden
katlettiler."

Bertolucci is one of the pre-emi nem

"Sinema ve rüyaların, havada uçuşan
öykülerin etrafında öbeklenen ve
dışardan bastıran 'gerçek zaman' da
dahil, onlara ait olmayan her şeyi
size unutturma şeklinde do�l bir
kapasiteye sahip, aynı malzemeyle
yapıldıklarını düşünüyorum."

Born on 1 6 March 1 940 i n Parma,

i n ternational d i rectors of the larter
half of the rwenrieth century.

Italy. The son of the weaJrhy and
renowned poer, fi lm criric, and
anrhologisr Arri l io Berrolucci, he was
surrounded by an atmosphere of
comfort and inrellectualism. Young
Berrolucci grew up w ith rwo
pass ions: cinema and poerry. He

"Her zaman boş bir apartmanda,
orasının kime ait oldu�unu
bilmeden bir kadınla karşılaşmanın
ve kim oldu�unu bilmeden onunla
sevişmenin özlemini çekmişimdir.
Herhangi bir soru sormadan ya da
bir soruya muhatap olmadan onunla
tekrar tekrar buluşmak isterdim.
"Paris'te Son Tango" bu çok kişisel
ve belki de baya�ı sapiantının
geliştirilmesidir."

showed proficiency at borh while still
i n his teens. As a child he wrote
poerry which was published in
several periodica]s before he was 1 2 .
H i s love for films was nurmred by
his farher, who frequenrly rook h i m
r o f i l m screeniogs and d i scussions
whenever time allowed. In 1 9 5 2
Bertolucci's family moved r o Rame.
By the age of 1 5 , he was al ready
beg i n n i ng ro experiment with 1 6mm
filmmaking, and by his 1 6rh

" Bazı yönetmenler kendilerini
orkestra şefleriyle, bazıları da deniz
kaptanlarıyla mukayese ederler.
Benim oyuncularla çalışma
yöntemim uzun süre amatör bir
psikanalistinki gibiydi."

birrhday, had complered rwo shorr
films abour chi ldren and rheir
experiences, "La teleferica 1 The
Cable Car" and "La morre del maiale

1 Dearh of a Pig". Ar the same rime,
Berrolucci was gaining acceprance as
a writer. I n 1 962, his fırst book of

"Storaro fırçadır, Storaro renktir,
Storaro benim asla olamadı�ım ve
olamayaca�ım ressamın elidir.
Vittorio benim için, yalnızca bir
öyküyü anlatmak üzere
görselleştirmeye çalıştı�ım kelimeleri
mucizevi şekilde tamı tamına
göstermeyi daima başarmıştır."

poems, In cerca del mistera (In
Search of Mystery), won the Premio
Veregg io, one of the top l i terary
awards in Italy.
Fallawing grad uation, Berrolucci
wenr on ro study the Arts and
Modern Li terature at the U niversity
of Rome in 1 95 8 . During this r i me

"ltalyan sineması nihai can
çekişmesine benzeyen durumundan
sıyrılıp çıkmakta usta görünüyor. Bu
durum yıllardır devam ediyor . . . sık
sık yata�ının başına bir kez daha
koşmuş olan sözde doktorları
kandıran göz boyayıcı bir yeniden
uyanış meydana geliyor. !talyan
sinemasının ne yöne gitti�ini
bilmiyorum, çünkü ltalyan
toplumunun nereye gidece�ini
bilmiyorum. Şunu söyleyebilirim ki

he began his fil m career, serving as
assistant d i recror ro his father's friend
Pier Paolo Passolini during the
making of his "Accarone" ( 1 96 1 ).
Pasoli n i , alsa a poet (and novelist),
became something of an arristic
menror for Berrolucci. Fallawing his
work on "Accartone", Bertolucci lefr
the college withour graduaring and
embarked on his own independent
study of film. Meanwhile he has
become famous as a poer.
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Bernardo's d ireccorial debut, "La

alrhough never ar rhe expense of visual

Health is Sick or The Poor Die Firsr"

commare secca 1 The Gri m Reaper", a

sryle, which remains primary. In

on health reforms and an unfinished

stark sex murder mysrery filmed on

1 968, Bercolucci complered his rhird

short on work ar home.

locarion in Rome, premiered in 1 962.

film, "Il sosia 1 Partner", a complex,

Considering the yourh and

experi mental work based on Poe's

Now bearing subsranrial cred i bil ity

i nexperience of the director, rhe

William W i lson and Doesroevski's

as a d i rector, Bercolucci wenr on co

decision by the producer, Anronio

The Double, which pays bomage ro

explore sexnal sadomasochism and

Cervi, co put Berrolucci in clıarge was

rhe French New Wave and

social hypocrisy wirh 1 97 2 's "Uitimo

a bold and prescient move. An

parricularly co Jean-Luc Godard. In

tango a Parigi 1 Lasr Tango in Paris".

auspicious debur based on a script by

" Partner" which marked Berrolucci's

The ciance also appears ar the center

Pasol ini, the film went largely unseen.

firsr use of color i n a fearure film,

of this sri ll shocking, frank look ar

Formally, ir was an ambirious

heralding whar will soon become a

despair and sexuality which gained

amalgam of a film ooir armosphere

major srylisric fearure, rhe director

much of i ts power from the mere

and narrative sryle with a neorealist

began ro explore his fascinarion wirh

presence of Marlan Brando, who gave

concentrarion on behavioral derail and

rhe figure of the psychological double.

his most spirirually naked

realistic serrings. In his firsr film,

While rhe film received lirrle

performance. Considered obscene by
some viewers (banned in Iraly unril

Bercolucci found i mmediarely rhe high

recognirion commercially, ir d id win

visual sryle and narrative complexiry

an award for best compering film ar

1 987 and accorded an "X" rating in

which disringuish his larer fi lms.

rhe 1 968 Venice Film Fest ival.

the US), the film was for arlıers a

Ar the age of 24, Bercolucci's

The doubling rheme appears again in

sexual pol i r i es as a presentarion of the

sophomore efforr "Prima d ella

his nexr film, "La srraregia del ragno 1

passionare, conflicred relarionship

rivoluzione 1 Before rhe Revolurion"

The Spider's Srraragem". Originally

berween an older man and a younger

( 1 964) helped ro esrablish hi mselfar

made for relevision in 1 969 and

woman in the enclosed psychological

the forefront of international ci nema.

released in rhearres in 1 970, rhis

space of chamber cinema. As w ith

breakrhrough in irs depicrion of

A reworking of Stendhal's The

ehriller abour a young man's attempt

"The Conformist", the visual sryle

Charterhouse of Parma, ir is a

ro unravel rhe mysrery surraunding his

and rhemes presented in "Lasr Tango

haunting, mulrifaceted rale of a love

long-dead anri-fascisr farher features a

in Paris" were co i nfluence a

affair between a confused posr

surrealisric, complex narrative rhar

generatian of filmmakers. The fi lm

adolescent and his beauriful,

i ncorporares Verd i 's R igolerco and rhe

was evenrually recogn i zed as an

unconventional, and deeply rroubled

works of Borges and Magrirre. (A larer

exrraord i nary, i f not polarizing,

au nt. Alrhough this semi

film, "La rragedia di un uomo ridicolo

work, wirh Oscar oominarions going

aurobiographical work which

1 Tragedy of a Ridiculous Man"

co Bercolucci as Best Director and

expressly delineares the connecrion

( 1 98 1 ), would reverse that narrative

Brando as Best Acror.

berween politics and sexualiry, was

premise, following a farher's search for
Afrer "Lasr Tango in Paris" which

also a commercial d isappointment, i t

his son). The film was seen as an

won Bercolucci recognirion a r the

improvement over Berrolucci's

esrablished him as a commercially

1 964 Cannes Film Fesrival. The fi lm's

previous work, but ir was not until the

viable director as well as a highly

operatic sensi biliry, coupled wirh a

release of his next film rhar he would

gifred one, Berrolucci rerurned ro his

precocious faciliry for visual sryle, ser

finally receive i nternational acclaim.

norrhern l talian roors and embarked
on his firsr epic, making rhe 3 1 1 -

the standard for the di rector's larer
works. Likewise, its focus on fam ily

A non-li near explorarion of

mi nure " Novecenro 1 1 900" ( 1 976),

romance and psychological crisis,

Mussolini's Fascisr Iraly and a

repuredly rhe mosr expensive fearure

framed by a sharply defined political

characrer study of an individual who

ever made in Italy. Deseribed by the

and social context, staked our cemral

conforms co rhe era's ideological

d i rector as "a socialise Gone W i rh the

concerns in his unique vision. Ir also

conventions, his brillianr version of

W i nd", rhe ambirious film which

presented rhe rheme which would

Alberco Moravia's novel, "Il

srarred young Gerard Depard ieu and

become foremosr in rhe d i recror's

conformisra 1 The Conform isr"

Robert De Ni ro among an

early work: the conflicr berween

( 1 970), was shown in comperirion ar

i n rernarional casr, charrs 4 5 years of

freedam and conformiry.

the 1 970 Berlin Film Festival, where

Italian polirical, social and culrural

ir met wirh an ecsraric receprion.

hisrory as well as class srruggle

However, this recognirion was

Considered by many crirics ro be

through the friendship (and palirical

followed by an almosr five-year period

Berrolucci 's masrerpiece, where

enmiry) of rwo men born on different
si des of rhe social fence ar rhe rurn of

in which rhe direcror was unable ro

lighring, decor, cosrume and music

secure funding for anorher fearure

shape a srylized backdrop of Fascisr

the century. l n tentionally fashioned

lengrh film. In 1 965-66 he directed

Iraly againsr which the closeted gay

for wide commercial appeal, ir

and wrore rhe 3-parr documenrary " La

proragonisr arremprs ro resolve his

depicrs rhe cruel hisrorical

v i a del perrolio", for a n Italian oil

own sexual and polirical conflicrs,

awakening of rhe farmers of rhe

company in Iran. Next year he

"The Conformisr" helped solidify

Parma region, part of an entire class

collaborared on seripts of "Ballara de

Berrolucci's repurarion as a filmmaker

rhar has been regularly bruralized,

un m i ll iardo" for Puccini and "C'era

of i n ternational im porran ce and

firsr by ariscocraric landowners, and

una vol ra il W esr 1 Once Upon a Time

earned him an Oscar namination for

rhen by rhe Fascist reg i me. When

in rhe W esr" for Sergio Leone. In

Adapred Screenplay. The dassic

producer Alberro Grimaldi

1 967 he worked wirh di recror Julian

sequence where rhe rwo cemral

rhrearened ro hack rhe controversial

Beck and Living Thearer on various

women characrers perform a tango is a

work co rhree hours, Berrolucci

producrions. He wrore and di recred

now well-known Berrolucci signarure:

hi mself relucrantly provided

"L'agon ia", an episode in "Amore e

the da nce as meraphor.

Paramount - which was prepared ro

Bercolucci who became a member of

rhar clocked in ar a l i rrle over four

rabbia 1 Love and anger" ( 1 967).

rake Grimaldi's cur - wirh a version

I nfluenced by writers and anisrs as

the Ira! ian Communist Parry (PC!) in

hours. Paramounr resrored rhe

diverse as Freud, Marx, and Verdi,

rhe Iate 60s, d i recred rwo fi lms for

original full-length version in 1 99 1 ,

Bercolucci always shapes a ser of rich

PCI i n 1 97 1 -7 2 - "La sal ute e malara

which Bercolucci found pleasing bur

associarions in his ci nemaric rexrs,

o I poveri murioro prima 1 The

ironic.

1 5 0 Conrroversy again surrounded
Berrolucci's nexr work, American

Nexr Berrolucci rerurned r o Asia r o

reviews, further aciding to the

ereare his long-planned epic "Linle

d i recror's epic resume.

fınanced "Luna 1 La !una" ( 1 979) due

Buddha" ( 1 993), his vision and

ro i es graphic porcraya! of morher-son

revision of che story of the spirirual

The fılms of Bernardo Berrolucci serve

incesr. The myrhic subeexe of the

leader. The visually srunning

as excellent markers on the winding

fı lm focuses once aga i n on che search

producrion (owing much ro che work

path of lralian ci nema. Breaking from

for a farher: borh rhe Iralian si re of a

of Berrolucci's regular

his neo-realist conremporaries,

young American boy and che arristic

cinematographer V irtorio Storaro and

Berrolucci has added to a rich cu! w ral

farher (Verdi) of his Opera-singer

che designs of Oscar-winner James

genre of fılm that is best deseribed as

morher. Yer, despire che conrroversy,

Acheson) focused on a dua! story: che

eleganr yer visually eroric and

the fılm managed ro w in an award for

modern-day search for che

menrally srimulating. In general, his

best compering fılm ar che Yenice

reinearnari on of Buddha and rhe

oeuvre musr be considered che most

Film Festival. Afrer che crirical and

ancienr cale drawn from che life of

original and accomplished cinema of

commercial fai lure of "Lu na",

Pri nce Siddharrha. Operatic in

che period, for ir combi nes an

Berrolucci rerurned ro che Ira! ian

execmion, rhe fılm suffered from a

extremely vivid and distincrive visual

scene. "La rragedia di un uomo ridicolo

rather simplisric story and an

style with unique and challenging

1 The Tragedy of a Ridiculous Man"

unsarisfacrory d ramatic resolurian

subject maner.

( 1 98 1 ) was done on a more modesr

that undercur che d i rector' s sryle. The
"Pasolini was a propher. He was the

scale rhan any of his l 970s fılms, b ur

film received relarively lacklusrer

was lirrle noriced. W ith this fı lm,

reviews and had a disappoinring box

only propher and rhar's why they

Berrolucci conrinued his inquiry inro

office run, bur received inrernarional

murdered him. "

the relarions berween politics and

acclaim regard less.
"I rhink ci nema and dreams are made

family l i fe, here framing che
Berrolucci rebounded sornewhar wirh

wirh the same ingredienrs that cluster

son wirh che correlarive conflicr

"Srealing Beaury" ( 1 996) which

around srories floating in the air and

berween capi ralism and polirical

rnarked a change of pace for che

which have the innare capaciry to

rerror.

d i rector. A smail chamber piece ser

make you forger everyrhing that does

in and fılmed ar che golden hi lls of

not belong to rhem, i ncluding 'rhe

Afrer a six-year s ilence, Bertolucci

Tuscany, i t is an inri mare drama

real time' that presses againsr rhem

again demonstrared his adepmess wirh

centering on a reenage American gir!

from che outside."

che epic form in ''L'ulrimo i mperarore

i n search of her farher, sene to IraI y ro

1 The Lasr Emperor" ( 1 987), a

sray wirh family friends afcer her

collaborarion wirh British producer

morher's dearh - and ulri marely, rhe

woman in an em pey aparrmenr

Jeremy Thomas. A decades-spin n i ng

boy to whom she wanrs ro give her

wirhour knowing who that rerritory

ambivalenr bond berween farher and

"I have always longed to meer a

rale shor on locarion in main tand

virginiry - che fi lm impressed quire a

belonged to and ro make love wirh

China, che fılm follows che shifting

few critics and helped serve as Liv

her wirhour knowing who she was.

forrunes of Pu Y i , who beg i ns his l i fe

Tyler's breakrhrough fılm. W h i le

I' d I ike to meet again and again

as che lasr emperor of Ch ina and ends

some of Berrolucci's earlier rhemes

wirhour asking or being asked any

i r as a gardener in posr-revolurionary

are i nvoked (norably a search for

quesrions. "Lasr Tango in Paris" is

Bei j ing. Recurrenr rhemes of sexual

paternal idenrificarion), ir signaled a

che developmenr of this very personal

and po li rica! idenci ey are explored

change in direcrion for che director,

and perhaps bana! obsession . "

wirbin che perverse ambiance of che

from large-scale epics to smaller,

Chi nese courr and during Pu Yi's

more personal fılms. lt also marked

"Some directors compare rhemselves

subsequenr polirical exile,

che second time since 1 970 that

to orchesrra d i rectors, orhers are more

imprisonmenr, and palirical

Storaro d id not shoot a Berrolucci

I ike sea caprains. My method of

"rehabilirarion". At che cenrer of this

producrion; Darius Khondji tensed

working w i rh actors was, for a long

grand epic resides the supreme paradox

rhe fı l m and opred to avoid che

rime, that of an amareur

of an absolure ruler who is powerless,

cliched sun-drenebed phorography

psychoanal ysr."

che osrensible maker of h istory who

for a softer, more painrerly tone.
"Sroraro is che brush, Sroraro is che

becomes che du pe of historical
processes. "The Lasr Emperor"

Berrolucci's laresr fi lm ro dare - and

colors, Sroraro is the hand of the
pai mer that 1 have never been and

i nsrandy resrored Berrolucci's

arguably his best in years - 1 998's

i nternational srarure and, in facr,

"L'assedio 1 Besieged " , rakes yer

will never be. Vi trorio has always

enhanced i t ; the fılm won n i ne

anorher look ar che pol i t ics of love

succeeded in miraculous ways to

Oscars, i ncluding Best Director and

ali ve and well in che srreers of Rom e.

render precisely whar for me were

Best Picrure. Accepring his srawerre,

The fılm which srars David Thewlis

simply che words I rried ro visualize

Bertolucci amusingiy referred to

as an English composer and Thandie

ro teli a srory . "

Hollywood as "che big nipple".

Newton as rhe African po! irical
refugee he desires, ereares and

"I ralian cinema seems very adepc at

Berrolucci followed "The Last

susrains a mood of longing, rhwarred

wriggling our of w har appear to be

Emperor" with a much-anricipared

desire and the unlikely bur never

terminal dearh rhroes. Ir has been

bur comparatively unsuccessful and

abandoned possibiliry of consummare

going on for years . . . every so ofren

disrressi ngly lumbering adapeation of

love. lt i s a purposefully romantic

there is an illusory re-awakening that

Paul Bowles' exisrenrialisr culr

explorarion of che nonverbal

fools rhe so-called docrors who've yer

favorire "The Shelrering Sky" ( 1 990).

connecrions berween people that can

again rushed ro irs bedside. I don'r

The story of a couple seeking

blossom into love. Filled with rich,

know where halian ci nema is heading,

'aurhenticity' on a journey to the

glinring i mages of the world

because I don't know where ltalian

remote reaches of che Shara desen,

imagi ned as a confusingly lovely

sociery is l i kely ro go. Whar I can say

the film found i es own authenriciry

mosaic, and dererm inedly elliptical,

is that after "Tragedy of a Ridiculous

in i es nearly wordless, visual Iy

"Beseiged" has one of the sparsesr

Man", I have never fel r the desire ro

dazzling second half, as che young

screenplays of any fil m d i recred by

make another fılm in Iraly. On the

wife, newly widowed, assi m i lares

Bertol ucc i . An essenrially silenr fıl m

conrrary, I wanred ro go as far away as

i neo desere exisrence . .

abour obsession, i r received favorable

possible." - Bernardo Berrolucci
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DEVRi M D E N ÖNCE
PRIMA DELLA RIVOLUZIONE

BEFORE THE REVOLUTION
Fabrizio, tipik bir burjuva olarak
yetişmiş, 20 yaşında, Parmalı bir
entelektüeldir; Marksist ideolojiyle
flört ettikten sonra böylesi bir
çelişkinin dogal sonucu olan politik
ikilemle yüz yüze gelir. Delikanlı, orta
sınıftan varlıklı bir ailenin kızı olan
sevgilisi Clelia'ya kendisinden
ayrılmak zorunda olduğunu söyler.
Fabrizio'nun iki dostu vardır;
bunlardan biri kendisine Marksist
ideoloji konusunda yol gösteren
öğretmen Cesare, diğeri ise zengin
bir fabrikatörün dikbaşlı oğlu olan
Agostino'dur. Fabrizio'nun ailesi,
Milane'da yaşayan genç teyzesi
Gina'yı bir süre evlerine konuk
olmaya davet eder; genç kadının
oğullarıyla aralarının eskisi gibi iyi
olmasına yardımcı olacağın ı
ummaktadırlar. Agustino trajik bir
biçimde boğularak öldüğünde,
Fabrizio birdenbire dert ortağını
yitirir ve arkadaşlık girişimine sıcak
bir ilgiyle karşılık veren teyzesi
Gina'yla yakınlaşır. Gina'nın yaşam
üzerine kuşkuları onu sinirli bir insan
yapmıştır; yine de genç kadının
olat-ınüstü canlılığı Fabrizio'ya çekici
gelir. Gina ise Fabrizio'nun sarsılmaz
güveninden çok etkilenir. Yalnızca
birkaç günlük bir aşk yaşarlar.
Sağlıksız ruh hali yüzünden Gina'nın
Fabrizio ile beraberliği olası değildir
ve Cesare'nin yardımıyla genç kadın
Parma'dan ayrılır. Fabrizio yalnızdır
artık; Cesare kederli arkadaşına
yardımcı olmaya çalışır ama
gayretleri boşunadır . . .
•

Yazar-yönetmen Bernardo
Bertolucci, "Konformist", "Paris'te
Son Tango", " 1 900" ve "Son
lmparator" filmleriyle olumlu ya da
olumsuz sayfalarca eleştiri yazısına
esin kaynağı olmasından yıllar önce,
ikinci uzun metrajlı filmi DEVRIMDEN
ÖNCE'yle genç ve entelektüel
sinemaseverlerin dikkatini çekmişti.
Kahramanlarını Stendahl'in Parma
Manastırı'ndan devşiren bu görsel
olarak yoğun ve fikirce zengin film,
genç bir adamın burjuva değer
yargılarından kopup kendini bir türlü
Marksist ideallere adayamayışının
öyküsünü anlatır. Avrupa politikası ve
Marksizm üzerine şaşırtıcı ve etkileyici
bir çalışma olan DEVRIM DEN
ÖNCE, Bertolucci'nin uluslararası
sinema alanında ilgi uyandıran ilk
filmidir. Yönetmen, zengin dokusu ve
mükemmel oyunculuğuyla dikkat
çeken bu filmi yaptığında sadece 24
yaşındaydı. Bertolucci'nin filmde

sergilediği duygusal dürüstlük hem
hayranlık uyandırıcı, hem de
dokunaklıdır; yönetmen olarak
kendine olan güveni ise şaşırtıcıdır.
Film, otuz yedi yıl sonra hala, önemli
bir yönetmenin doğuşunu müjdeleyen
dikkate değer olgunluğuyla izleyiciyi
etkisi altına almayı sürdürmektedir.

soon become lovers bur for no more
rhan a few days. Gi na's nervous ill
healrh makes her an impossible
companion for Fabrizio and, wirh
Cesare's aid, she leaves Parma. Fabrizio
is alone. He is depressed and in vain
Cesare rries ro hel p him . . .
Years before wrirer-di recror Bernardo

• Fabrizio is a 20-year-old Parmesan

Berrolucci inspired reams of borh

incelleemal wirh a rypical bourgeois

negarive and posirive criricism wirh

background who, having fli rred wirh

such fılms as "The Conformisr", "Lasr

Marxise ideology, faces rhe obvious

Tango in Paris", " 1 900" and "The Lasr

polirical dilemma which srems from

Emperor", he arrracred rhe arrenrion of

such a comradicrion. He rells his

young cinema i mellecruals wirh his

girlfriend Clelia, rhe daughrer of a

second feanıre, BEFORE THE

well-ro-do middle class family, he musr

REVOLUTION. Wirh characrers

leave her. Fabrizio has rwo friends 
Cesare, a schoolreacher and his guide

loosely derived from Srendhal's The
Charterhome ofPamza, rhis visually

in Marxjsr ideology and Agusrino, rhe

complex and inrell igenr fılm concerns

headsrrong son of a wealrhy

a young man's inabiliry ro break away

manufacrurer. Fabrizio's parenrs invire

from bourgeois values and fully com m ir

Gina, his very young aunr from Mi lan,

hi mself ro Marxjsr ideals. An absorbing,

ro spend some rime wirh rhem, in rhe

asronishing fılm abour European

hope rhar rhe young woman will help

polirics and Marxism, BEFORE THE

rhem back onro a berrer fooring wirh

REVOLUTION has broughr rhe young

rheir son. When Agosrino rragically

Berrolucci ro imernarional arrenrion.

drowns, Fabrizio is sudden Iy lefr

The direcror was only 24 when he

wirhout a confıdam and draws closer

djrecred rhjs richly rexrured, exeellemly

ro Gina, who warmly reciprocares his

acred drama. Berolucci's emorional

friendship. Gina, rorrured by dotıbrs

honesry here is borh admirable and

abour life, has a neuroric moodi ness;

moving; his direcrorial assurance is

sri l l she possesses a rype of i rrarional

qujerJy sraggering. 37 years larer, rhe

viraliry which is arrracrive ro Fabrizio.

fılm conri nues ro impress wirh che

Gina in rurn is impressed by rhe

remarkable maruriry of i es early promjse

dogmaric securiry of Fabrizio. They

of a major fılmmaker on rhe rise.

Yönetmen Director: Bernardo
Bertolucci Senaryo Screen play:

Bernardo Bertolucci & C ianni Amico
Görüntü Yön. Cinematography:
A ldo Sravarda Kurgu Edi ring:
Roberto Perpig11a11i Müzik Music:
Gi11o Paoli & E1111io t\•lorrico11e
Oyuncular Cast: Adriana Asti,
Franresco Barilli, Alle11 Midge/le,
Mora11do Mora11dini. Cristina Pariset.
Domenico Alpi, Cecrope Bari/li, Emilia
Borghi Yapı m ?roduction Co.:
lride Cinematografica Production.
Rome. ITA L Y Dünya Hakları
Export Agem: Cinerilfa
lntemational. Via TuJcolana 1055.
001 73 Rome, ITALY; Phone: 390 6
722 86 1; Fax: 390 6 722 3 1 3 1

1 964 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz
B&\XI 1 1 12 '
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ÖRÜ M C EG i N STRATEJ iSi
STRATEGIA DEL RAGNO

THE SPIDER'S STRATAGEM
• 1 936' da faşistlerce öldürülmüş bir
anti-faşist kahramanın aynı adı taşıyan
oğlu Athos Magnani, yıllar sonra,
babasının doğduğu, yaşadığı ve öldüğü
Padana ovasındaki Tara kasabasına
gelir. Delikanlı, babasının ölümünden
sonra doğmuştur ve babasının eski
sevgilisi Draifa onunla tanışmak
istemektedir. Böylece Athos,
babasının üç eski arkadaşıyla tanışma
ve yıllar önce kasabanın tiyatrosunda
opera mevsiminin açılışı nedeniyle
yapılan gösteride, babasının
Mussolini'yi öldürme girişiminin
öyküsünü öğrenme olanağını bulur.
Ne yazık ki bomba patlamadan
bulunmuş ve babası da vurulmuştur.
Ama üç adamın anlattığı bu öykü
Athos'u pek tatmin etmez; genç
adam daha aynı gün öğleden sonra
Draifa ile konuşurken bunun bilincine
varır. Kadın, Athos'a babasını son
gördüğü anı anlatır; babasının o günkü
olağandışı kararsızlığına, yüreğine
sinen korkuya değinir. Draifa'nın
villasına geldiğinde, Athos sıcaktan
bunalmış, yorgun bir haldedir. Genç
adam uykuya dalar, ama gecenin
ortasında gördüğü bir düşle uyanır:
babasının üç arkadaşı, Draifa ve
babasının can düşmanı olan bugünün
ünlü bir toprak sahibi faşist Beccaccia
aynı masa etrafında toplanmışlardır.
Ertesi gün, Athos babasının ölümü
hakkında hiç de beklemediği bir
gerçeği öğrenecektir . . .

Vittorio Storaro'yla çalışarak sarhoş
edici zenginlikte bir renk paleti
kullanmış olmasıdır. Film psikanaliz,
politika, tarih, yazınsal eleştiri ve
cinsellik gibi Bertolucci'nin meslek
yaşamı boyunca ele almayı
sürdürdüğü temaların tümünü içerir.

rogecher. The fallawing day che young
man will learn an unexpecred rrurh
abour his far her's deach . . .
STRATEGIA DEL RAG
based on che shorr srory

• Athos Magnani, son of anri-Fascist

Biraz serbest bir biçimde, Jorge Luis
Borges'in Hain ve Kahraman lzleği adlı
kısa öyküsüne dayanan
ÖRÜMCEGIN STRATEJISI,
Bertolucci'nin 28 yaşındayken, ltalyan
televizyonu için gerçekleştirdiği son
derece ilginç ve eliptik bir filmdir.
Yönetmen Faşizm'in kökenierini
felsefi yönden ve yoğun bir biçimde
irdelediği yapıtların ilkinde, Athos'un
bulup çıkarınakla yükümlü olduğu
gizli ipuçlarından örülü gizemli bir ağ
kurar. Öylesine kurnazca tasarlanmış
bir strateji oyunudur ki bu, etkisi
bilmeceyi çözecek kişinin
konformizmiyle daha da pekişecektir.
Komplo teorisini araştırmanın başka
bir yoludur bu; baskı görenin baskı
uygulayanla aynı yöntemlere
başvurmasını gerektirir. Athos'un
kimliği bir dizi geri-dönüş aracılılığıyla
sürekli olarak babasının kimliğiyle yan
yana getirildiği için, Freudyen
psikoloji Marksist politikayı alt eder.
Yönetmenin görsel açıdan en
hayranlık uyandırıcı başarılarından
biri, efsanevi görüntü yönetmeni

Beccaccia, his farher's worsr enemy,
now a big !and-owner, are ar cable

O, loosely

Theme ofthe

Traitor and the Hero by Jorge Luis

hero of the same name, who was

Borges, is an enormously i n reresring,

assassi nared by che fasciscs in 1 936,

canvolmed film made by Berrolucci

arrives in Tara, a lirde rown in che

when he was 28 for che lralian

Padana plains where his farher was

relevision. In his firsc invesrigarion

born, lived and died. The boy was born

inro che roors of Fascism, Berrolucci

after his farher's dearh and Draifa, an

consrruccs a mysrerious web of crypric

ex-lover of his farher's wanred ro meer

hinrs which Arhos is !ed ro discover, a

him. Thus he gecs ro know three old

seraregem which is so etınningly

friends of his facher's, and che srory of

conceived rhar irs effecriveness is

the acrempr on che Duce's life, made

corroboraced by che conformism of che

by his father on che occasion of che

person ro solve che riddle. This is

opening of che summer Opera season

anorher explorarion inro conspiracy

wirh che performance of "R igolerco" i n

rheory which wanrs che oppressed as

che cheacre o f che litde rown. The

che users of che same rechruques as che

bomb had been d iscovered, and his

oppressors. As che idenriry of Arhos is

farher shoc. Bu c che srory rold by che

consrandy juxraposed w ith one of his

three men isn'r convincing and he

farher through a series of Aashbacks,

realizes rrus even when he is ralking ro

che Freudian psychology becomes

Draifa on che afternoon of che same

rriumphanr over Marxise politics. One

day. She tells him abour che lasr rime

of che düecror's most visually scunning

she saw his facher, of his unusuat

achievemeıırs, fearuring inroxicatingly

uncerrai nry, of the d rama of fear char

l us h color phorography by che

was ri ing in his hearr. Arriving ar

legendary Virrorio Sroraro, the film

Draifa's villa, Achos is hor and ci red

inrerwove psychoanalysis, politics,

and falls asleep, bur wakes up during

hisrory, l irerary criricism and sexualiry,

che nighc ro see a hallucinaring scene:

rhemes Berrolucci had conrinued ro

che rhree friends, Draifa and Fascisr

explore throughout his career.

Yönetmen Direcror: Bernardo
Berto!ucci Senaryo Screenpıay:
Marilli Parolini, Eduardo De Gregorio
& Bernardo Bertolucci, based 011 the
story "Theme of the Traitor and the
Hero" by jorge Luis Borger Görüntü
Yön. Cinemarography: Vittorio
Storaro & Franco Di Giacomo Kurgu
Edi ring: Roberto Perpignani Müzik
Music: Giweppe Verdi, Mina &
Martelli Oyuncular Casr: Giulio
Brogi, Alida Va/li, Pippo Campanini.
Franco GiiJVanne//i Yapı m
Producrion Co.: RA/ TV. Red Film.
Rome, ITALY Dünya Hakları
Exporr Agenr: Ci11ecitta
International, Via T11scola11a 1055,
00173 Rome, ITALY; Phone: 390 6
722 861 ; Fax: 390 6 722 3 1 3 7

1 969 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 97'
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PARiS'TE SON TANGO
ULTIMO TANGO A PARlGI

LAST TANGO IN PARIS
Paul, Paris'te yaşayan 45 yaşında
bir Amerikalı' dır. Karısının intiharının
ardından duygusal bir sersemlik içinde
bocalayan adam, evlenmek üzere olan
ve bir daire arayan Jeanne adında
güzel bir genç kızla tanışır. Boş
dairede tesadüf eseri karşılaşmalarının
üzerinden birkaç dakika bile
geçmeden, geniş ve boş mekanda
sevişıneye başlarlar. O andan sonra
bu iki yabancı, iki sevgili haline gelir;
ama yine de birbirine yabancı bir
sevgililiktir bu, çünkü Paul geçmişi
hakkında herhangi bir şey anlatmaya
yanaşmaz ve yeni partnerini tanımak
konusunda en ufak bir ilgi göstermez.
Genç kadın bu durumdan memnun
degildir, ama dünyadan soyutlanmış,
boş dairede onunla buluşmaya
devam eder; Paul'le yaşadıgı özgür
sekse bir uyuşturucuymuşcasına
bagımlı hale gelmiştir. Jean ne daha
fazla kapıldıkça Paul ona daha da
kötü davranır, o da gözleri yaşlı bir
şekilde bu istismara boyun eger. Bu
arada Jeanne'ın bir tür siyasi cinema
verite yapan genç nişanlısı Tom,
ekibiyle birlikte Jeanne'ın peşinde
dolaşıp onunla olan aşkını, yaklaşan
evlilik için hazırlıklarını ve
düşüncelerini filme çekmektedir . . .
•

Döneminin en tartışmalı filmi olan
PARIS'TE SON TANGO,
Bertolucci'nin ilk popüler ve ticari
başarısıydı. Bir seks filmi oldugu
konusundaki şöhretine ve ltalya'da
müstehcenlik kanunlarıyla
yasaklanmasına karşın bu sıradışı ve
çok güzel dönüm noktası yapıt,
yönetmenin de dedigi gibi "erotik bir
film degil, yalnızca erotizm üzerine
bir film" dir. Birbirine delanmış üç
ilişki aracılıgıyla Bertolucci, aile ve
cinsellik üzerine saglam bir analiz,
romantik aşk üzerine güçlü bir
suçlama, ve ilüzyon, gerçeklik ve
sinemasal gerçegin dogası üzerine bir
inceleme geliştirir. Paul'ün karmaşık
karakterinin gerektirdigi duygusal
derinligi canlandırabilecek çok az
oyuncu vardır ama Brando, efsanevi
performansıyla bunu başarmıştır.
Onun Paul'ü hırpani ve yabani,
geçmişinden dolayı azap çeken ama
öte yandan da son derece
karizmatiktir. Bertolucci, görüntü
yönetmeni Vittorio Storaro'nun da
yardımıyla, her sahneyi atmosferik
bir aydınlatma ve güçlü kamera
çalışmasıyla donatmıştır; Gato
Barbieri'nin melankolik caz müzigi ise
bu havayı daha da güçlendirmiştir.
PARIS'TE SON TANGO, çarpık

cinsel arzularından mustarip iki
insanın portresi olarak, Nagisa
Cshima'nın "Duygu
lmparatorlugu"yla birlikte, erotizm
üzerine sinemaya aktarılmış en
rahatsız edici ve çekici vizyonlardan
biridir.

The mosr comroversial fılm of irs era,
LAST TANGO IN P ARJS was
Berrol ucci's fırsr popular and
commercial success. Despire the
publicicy surraund ing ir as a sex fılm
and its prosecurion in Iraly under the
obsceniry laws, rhis exrraordinary and

• Paul, a 45 -year-old exparriare

srunningly beaurifu l lancimark work

American in Paris in an emorional

i , as rhe direcror himself has scated,

daze afrer che suicide of his wife, meers

"noc an eroric fılm, merely a fılm

a beauriful young girl, Jean ne, who's

abour eroticism". Through rhree

abour

emangled affairs, Berrolucci develops a

ro

ger married and is looking for

an aparrmem. Wirhin mi nu res of rheir

srrong analysis of che fam i ly and rhe

coincidemal encoumer in a vacanr flar,

sexualiry, a powerfuJ indiccmem of

rhey are making love in rhe large empty

romanric love and a srudy of che narure

space. From that mornem on, the two

of illusion, reali ry and c i nemaric rrurh.

srrangers become regular lovers, albeir

There are very few acrors who couJd

strange ones, because Paul refuses ro

porrray the depr of feeling needed ro

reveal anyrhing abour his pasr and

pul! off Paul' s complicaced characcer,

shows no i meresr in gerring ro know

bur Brando manages ir brilliamly in

his new parrner. She isn'r happy wirh

his legendary performance. His Paul is

rhis arrangemem bur cominues ro meer

sleazy and brural, rorruced by his pasr

him ar rhe empry aparrmem, cur off

bur also excremely charismaric.

from rhe ourside world, addicred ro

Berrol ucc i , w i ch rhe help of

uninhibired sex wir h Paul as if ir were

cinemarographer Vicrorio Sroraro,

a drug. The more obsessed Jean ne

imbues every scene wich armospheric

becomes, the more brutally Paul

lighring and powerful camera work,

misrrears her while she rearfully submirs

and Garo Barbieri's melancholy jazz

ro

his abuse. Meanwhile, Jeanne's young

score furrher enhances rhe mood. As a

fıance, Tom, a fı lmmaker commirred

pocrrair of rwo people rorcured by rheir

ro a ki nd of palirical

rwisced sexual desires, LA T TANGO

cinema verite,

followsJeanne around wirh his crew,

IN PARJS ranks wirh

filming her romance wich him, and her

"In rhe Realm of che Senses" as one of

prepararions and rhoughrs surraunding

che mosr disrurbing and compelling

rhe forrhcoming marriage . . .

visions of erocicism ever fılmed.

agisa Oshima's

Yönetmen Director: Bernardo
Bertolucci Senaryo creenplay:
Bertıardo Berıolllcci & Franco A rcalli
Görüntü Yön. Cinemarography:
Viflorio Storaro Kurgu Editing:
Franco Areal/i Müzik Music: Gaıo
Barbieri Oyuncular Cast: Marfon
Brando, Maria Schneider, jean-Pierre
Uaud, l\1assimo Girolti, Catherine
Alligret. Dar/ing Legiıim11s, Caıherirıe
J3reillat, Maria Michi Yapımcılar
Producers: Alberıo Gri�tıaldi &
Bmıardo Berıolucci Yapı m
Production Co.: PEA
Cinenıatografica: Rome, ITALY: Les
Artisıes Associis, Paris, FI�ANCE
Dünya Hakları Export Agem:
Cinecil/o International. Via Tmcolana
1055, 00173 Rome. ITALY: Phone:
390 6 722 861 : Fax: 390 6 722 3 1
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1 900

NOVECENTO

1 900
• 27 Ocak 1 90 l 'de, kuzey ltalya'nın
taşra bölgesi Emilia Romagna'daki
aristokrat bir çiftlikte, iki çocuk doğar:
biri "kölelerin" tarafında, di�eri ise
"efendilerin" tarafındadır. Alfredo
Berlinghieri zengin dedesinin uçsuz
bucaksız topraklarının mirasçısıdır,
Olmo Daco ise bu toprakların köylü
denetçisinin piç torunudur. Çocuklar
birlikte, ama tamamen farklı
dünyalarda büyürler. Yine de bir
şekilde çok iyi arkadaş olurlar. Ancak
aralarındaki sınıf farkının hiçbir zaman
üstesinden gelemezler ve büyüyüp
orta yaşiarına yaklaştıkça, birbirlerine
karşı giderek düşmanca tavır alırlar.
Olmo bir eylemeiye dönüşürken,
Alfredo pasif bir izolasyona çekilir.
Yükselen Faşist siyasi iklimi delaylı
olarak da olsa desteklemesi, eşi
Ada'yı kaybetmesine malolur. Bu
arada Olmo hem serbest aşk yanlısı
bir Sosyalist, hem de kasaba
okulunun ö�retmeni olan TRE'yla
ilişkiye girmekle kalmamış, faşizme
karşı yerel mücadeleye de katılmıştır:
Alfredo'nun babasının işleri
yürütmesi için tuttu�u kötü işçibaşı
Attila'ya karşı, köylü isyanının
başındadır. 1 945'te Müttefik istilasının
ardından ltalya demokratik hale
geldi�inde ve eski sistem ortadan
kalktı�ında, son çatışma başlar . . .

Bertolucci'nin toplumsal ve kişisel
çalkantı üzerine bu ateşli, uzun,
operamsı, didaktik destanı, 1 900'den
1 945'e kadar olan dönemi kapsar ve
temelde Faşizm'in yükselişi,
köylülerin Komünizm'i destekleyerek
buna tepki vermeleri ve bu olayların
iki ana karakterin kaderini nasıl
biçimlendirdi�i üzerinde odaklanır.
Önceki filmierindeki içebakışa yüz
çeviren Bertolucci, burada hem epik
Amerikan filmlerinin, hem de 1 930'1ar
li ri k Sovyet sinemasının üslübunu
kullanarak, sınıf mücadelesi üzerine
popüler bir film yapmaya çalışmıştır.
Yönetmenin tüm temalarını ve
motiflerini içeren 1 900, tam bir
Bertolucci filmidir. Onun hem kollektif
hafıza deposu görevi gören sinema
için, hem de toprakta komün halinde
yaşayanların hayatı için yazdı�ı bir aşk
şiiridir adeta. Yıldızlada dolu oyuncu
kadrosuna karşın, 1 900'ün gerçek
yıldızları - yani senaryonun
veremedi�i duyguları sa�layan
sanatçılar - kamerası sürekli hareket
halinde olan, aniden saldıran, bir
müthiş kompozisyondan di�erine
kayan görüntü yönetmeni Vitorio
Storaro ve her zamanki gibi örnek

niteli�indeki müzi�iyle Ennio
Morricone'dir. Yine de sonuçta bu
film bir Bernardo Bertolucci filmidir.
Yönetmenin insanı bitkin düşüren
hanedan içi seks, psikoloji ve politika
harmanı, 1 900'ü kusurlu ama kıpır
kıpır bir başyapıta dönüştürmüştür.

starts, when in 1 94 5 , alTer the All ied

• OnJanuary 27, 1 90 1 rwo children

Fascism and che peasams · evemual

invasion, Iraly becomes democraric and
che old system is abolished . . .
Berrolucci's impassioned, sprawling,
operaric, didacric epic of social and
personal rurmoil spans from 1 900 ro
1 94 5 , and focuses mainly on the rise of

are born on a strictly aristocratic farm

reacrion by supporting Communism,

in the norrh Iralian province of E m i l ia

and how rhese evems shape the destinies

Romagna: One on the "slave's" side and

of rhe rwo main characters. Bercolucci,

one on che "master's" side. Alfredo

rurning away from the imrospecrion of

Berlinghieri is the heir ro the vasr

his previous filrns, rried ro make a

landholdings of his wealrhy grandfather,

popular film of the class struggle using

w hile Ol mo Dalco is the basrard

che sryle of borh Arnerican epics and

grandson of their peasam overseer. The

the lyrical Soviet cinema of the 1 930s.

boys grow up rogerher, but in rwo

The quimessemial Bercolucci film

rotaliy differem worlds. Yer somehow

i ncluding all of che diceccor's rhemes

they become in a way the best of rriends.

and morifs, 1 900 is his love poem for

B ur the difference of the ir class origin

the films as a deposicory of the coliecrive

can never be overcome and as they

memory, as well as for the l i fe of those

grow ro manhood and approach middle

who live communally on the !and.

age, they turn birrerly amagonisric.

Despite the s eellar casr, the real srars of

Ol mo rurns activist, while Alfredo

1 900 - the anisrs who rry ro supply

rerrears imo passive isolarion. His

the feeli ng that the script fails - are

implicir backing of che rising Fascisr

cinemarographer Sroraro whose camera

palirical elimare later costs him his wife

is always moving, swooping, gliding

Ada. Olmo, meanwhile, has become

efforrlessly from one srunning

involved not only with Ani ta, a free

composirion co anorher, and composer

loving Socialise and the rown's

Morricone who provides his usual

scboolreacher, bur also in

the local

exemplary score.

However, in the fina!

palirical battle against fascism at the

analysis, this film belongs co Bercolucci,

head of peasam uprising againsr ev il

whose exhausring blend of dynastic

fareman Attila, Ilired by Alfredo's farher

sex, psychology, and politics makes

ro run his business. The fina! clash

1 900 a Aawed but vibram masterwork.

Yönetmen Direcror: Bernardo
Bertolucci Senaryo Screen play:
Bernardo Bertolucci, Franco A rcalli &
Giuseppe Bertolucci Görüntü Yön.
Cinemarography: Villorio Storaro
Kurgu Edi ring: Franco A real/i
Müzik Music: Ennio Morricone
Oyuncular Casr: Burt Lancaster,
Robert De Niro, Gerard Depardieu,
Dominique Sa nda, Donald Sutherland.
Sterling Hayden, Alicia Va/li, Laura
Belli, Stefania Saııdrel/i Yapı mcı
Producer: Alberto Grima/di Yapım
Producrion Co.: PEA, Rome,
ITALY; Artistes Associis, Paris,
FRANCE; Artemis. Berlin,
GERMANY Dünya Hakları
Exporı Agenr: Cinecitta
International, Via TIIScolana 1055.
001 73 Rome, ITALY; Phone: 390 6
722 861 ; Fax: 390 6 722 3 1 3 1

1 976 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1
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G Ü LÜ N Ç B i R ADAM I N TRAJ EDiSi
LA TRAGEDIA D I UN UOMO RIDICOLO

THE TRAGEDY OF A RIDICULOUS MAN
Primo Spaggiari yoksul bir
aileden gelip sivrilmiş, küçük bir
fabrikatördür. Aldıgı sütten peynir
üreterek satar. Bu, ona sürekli
topraktan geldigini anımsatmaktadır.
Primo'nun karısı ise burjuva kökenli,
çok kibar ve ince bir kadındır.
Primo'nun sakin yaşamı, oglunun
kaçırılışıyla birden alt üst olur. Karı
koca, ogulları Giovanni'nin
kaçıniışına farklı tepki gösterirler.
Primo, yaşam biçimini ve işini
tehlikeye sokacak hiçbir şeyi kabul
edemez. Karısı ise dünyada herşeyin
satın alınabilecegine inanır; ister
peynir olsun, ister bir villa, ya da
oglu. Bu yüzden de "Onlara parayı
ver, oglanı geri alalım" der. Primo,
içindeki köylü ruhuyla teröristlere
boyun egme fikrine şiddetle karşı
çıkar. Üstelik bu işte oglunun da
parmagı oldugunu sanmaktadır.
Böylece hayal gücünü çalıştırır ve
kendisine boyun egdirecek şiddetin
mantıgını yalanlayan, kendine göre
bir plan yapar. Fakat bunu öylesine
gülünç bir biçimde gerçekleştirir ki,
ona acımamak elde degildir. Ama
Primo gülünçlügünün farkındadır ve
esas trajedi de budur.
•

Bir adamın babasının yaşamını
araştırması etrafında gelişen
"Örümcegin Stratejisi"nin ters yüz
edilmişi olan bu eliptik, ineelikle
çekilmiş yarı-gerilim filmi,
Bertolucci'nin uzun bir aradan sonra
günümüz ltalya'sını ele aldıgı ilk
filmdir. Terörizme karşı farklı
yorumlara açık bakışı, yönetmenin
politika konusunda, çıkış yolunu
aramak yerine bir labirentin içinde
kaybolmayı yeglediginin göstergesi
olarak okunabilir. Film, psikolojik
düzeyde çok daha ilginçtir, ancak
hem eleştirmenlerden hem de
seyirciden olumsuz tepkiler almıştır;
bunun başlıca nedeni de finalde
çözüme ulaşılmamasıdır. "Primo
kendini sıfırdan yaratmış, ltalyan
ekonomisinin belkemigini oluşturan
adamlardan biri. Bu tip insanları çok
iyi tanırım. Işlerini kurup yürütürken
ticari yeteneklerini kullanır ve
gerektiginde bir takım kurnazca
hilelere başvururlar . . . GÜLÜNÇ
BIR ADAMIN TRAJ EDISI para ve
onun nasıl kullanıldıgı hakkında bir
film. Aynı zamanda (70'1i yıllarda)
!talya' da terörizmin artık olagan
sayılan bir olguya dönüştügünü
vurguluyor. Bu film ayrıca, mantıksız
görünen günlük gerçeklerle başa
çıkmanın olanaksızlıgını yansıtır.

Bizim davranışlarımız sadece bu
inanılmaz olaylara gösterdigirniz
bireysel tepkilerdir." Bernardo Bertolucci

down. Bur Primo does rhi ngs in a big
way and he is ridiculous, so ridiculous
rhar one can feel sorry for him. Bur
Primo also knows he is ridiculous and
this is his rragedy . . .
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a poor background. He buys m ilk,

rhriller, rhe reverse of "The Spider's

rurns i r inro cheese and sells i r co

Srraragem" in which a son investigares

make money, all of which reminds

his farher's life, was Bercolucci's firsr

him that he came from the soil.

film for many years co deal wirh

Primo' s wife i s from a bourgeois

conremporaray Iraly. Irs ambigious

background. She is very eleganr,

view of rerrorism may suggesr rhar in

graceful, lighr. The calm of Primo's

politics, rhe director prefers co be losr

life is sharrered when his son Giovanni

in a maze rhan find his way our. The

is kidnapped by lefr-wing rerrorisrs.

fi lm is much more inceresring on rhe

The parenrs respond differenrly

psychological level, bm ir fai led

ro

the

kidnapping. Primo cannot accepr

crirically and commercially, mainly

demands which will rhrearen his

because the erime remains unsolved.

lifesryle and rhe business he has

"Primo is a self-made man, of the sorr

creared. His wife on the other hand,

who form rhe backbone of the Iralian

simply believes that you ger whar you

economy - a rype I know very well. He

pay for in this world, wherher ir is

has used a degree of cunning, cerrain

cheese, a villa, or one's own son. She

commercial flair, perhaps even a couch

says i n effecr "Give rhem rhe money

of dishonesry, ro build up his business

and we will ger our son back". Primo,

and run ir . . . THE TRAGEDY OF A

wirh his peasam background, is

RIDICULOUS MAN is a film abom

revolred ar rhe idea of playing fair

money and how ir is used. Ir is alsa a

wirh the kidnappers. He is nar one

film abour rhe almosr commonplace

hundred percem cerrai n rhe boy did

aspecr of rerrorism in Iraly (of rhe

not have a parr i n the plan n ing of rhe

'70s). Ir reflecrs rhe impossibiliry of

erime. So he calls upon all his

being ab le ro deal wirh an everyday

resources of fanrasy and works out an

reality rhar seems co have no logic.

uropian plan which allows him

Our acrions are simply an individual

co

refure rhe logic of violence and deny

response co extreme evenrs."

rhar which was meanr co bring him

Bernardo Bercolucci
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YENTU RA PONS
1 94S'te Barcelona'da do�an
Pons, tiyatro dünyasına yirmi
yaşında adım attL ilk oyununu ise
1 967'de yönetti. Romea'daki
"Ruzante Diyalogları"nın dekoru
Fabia Puigserver'e aitti. Bu oyunu
Shakespeare, Zorrilla, Fierstein,
Jellicoe, Orton, Oliver, Teixidor ve
O'Brien gibi farklı yazarların
kaleminden çıkmış yirminin
üzerinde eser izledL Ayrıca şarkıcı
Nuria Feliu için üç de müzikal
sahneledi. Tiyatrodaki etkinli�ine
paralel olarak, Serra d'Or, Destino,
El Correo Catalan ve Presencia gibi
çeşitli dergi ve gazetelerde sinema
üzerine yazdı.
•

1 977 yazında bir haftalık bir süre
içinde, en çok Barcelona'da
Ramblas'daki travesti meşrepli
tuhaflıklarıyla tanınan Endülüslü
performans sanatçısı Jose Ocaiia
üzerine bir belgesel çalışması olan
ilk filmi " Ocaiia, retrat intermitent
1 Ocaiia, Dönüşümlü Portre"yi
çekti. "Bu hala beni etkileyen bir
film. Kendim için yaptı�ım, sonra
başkalarına da gösterdi�im ve
giderek daha çok övgü alıp en
sonunda da Cannes'a seçilen bir
çalışma oldu. Elime bir kamera alıp
soka�a çıkmıştım; Anderson'un,
Richardson'ın ya da Reisz'ın Özgür
Sinema'sı tarzındaydL Çok basit bir
filmdi, belle�in kışkırtmasıyla
bölünen bir portreydi. Hala
sinematekleri doldurdu�unu ve bir
kült film sayıldı�ını duydukça çok
şaşırıyorum." Film 1 978'de Cannes
Film Festivali'nin "Un certain
regard" bölümüne seçilmiş ve
be�eni toplamıştL Ayrıca Berlin,
Chicago, Cartagena de las lndias,
San Francisco, Floransa gibi di�er
festivaliere de katıldı ve Ispanya
Kültür Bakanlı�ı'ndan Özel Kalite
Ödülü'nü aldL
Sonraki yıl Pons, lnstitut del
Cinema Catala için "Report on the
FAGC 1 FAGC Hakkında Rapor"
adında bir Bareelona haber
programını yönetti. Kısa süre sonra
kurmaca filmiere geçti ve Katalan
sanat dünyasının tanınmış yüzlerini
biraraya getiren, senaryosuna Emili
Teixidor'un katkıda bulundu�u. "El
vi cari d'Olot 1 Olot K eşişi" ( 1 980)
adında, geniş oyuncu kadrosuna
sahip bir komedi çekti. "Büyük bir
popüler başarıydı, beklentilerimi
karşıladı. "Ocaiia"daki başarıyı
bambaşka bir şeyle bir kez daha
yakalayabilece�imi kanıtlamak
istemiştim. Daha önce tek bir
karaktere sahip bir film yaptıysam,

bu defa daha büyük bir film
yapacaktım. E�er daha önce
mahrem bir iş yaptımsa, bu sefer
çok e�lendirici bir şeyin
peşindeydim. Daha önceki bir
belgesel portreyse e�er, yenisi
çevremdeki dünyada kimlik izleri
aradı�ım bir komedi olacaktı." Pons
daha sonra Maria Aurelia Capmany
ile M iquel Sanz'ın senaryosunu
yazdı�ı. "He Who Pays, Gives the
Orders 1 Parayı Veren Düdü�ü
Çalar" adında bir proje üzerinde
çalıştı, ama bu proje yapım
aşamasına geçme&
1 98S'in sonunda Pons kendi yapım
şirketi Els Films de la Rambla'yı
kurdu, 1 986'nın başında ise,
senaryoda Raul Nunez'in yardımıyla
"La rossa del bar 1 Bardaki Sarışı n "ı
çekti: "Bu film yeni bir kişisel
tepkiydi. "Ocaiia"nın
eleştirmenlerden, "Oiot Keşişi"nin
ise seyircilerden aldı�ı övgüye
karşın, kimsenin ben film yapayım
diye yırtındı�ını görmedi�imden
kendi yapım şirketimi kurdum.
"Bardaki Sarışın", benim iletmek
istedi�im şeyleri söyleyen, dar bir
kadroya sahip, küçük bütçeli bir
filmdL Sevgiye duydu�umuz ortak
ihtiyaçtan söz ediyordu. Duygular
üzerine bir film di, ama komedi
unsurlarına da yer veriyordu; zaten
bundan hiçbir zaman uzak
duramıyorum. Sonuçtan çok
memnunum, benim gözlerimin
gördü�ü Barcelona'yı görüntülemek
için sinematografiye büyük özen
göstererek yaratmayı başardı�ım
üsiGptan da." Bunu bir başka
komedi projesi olan ''To Fall or
Not to Fall 1 Düşmek Ya da
Düşmemek" takip etti, ama bu
proje de rafa kaldırıldL
Pons'u yeniden kamera arkasına
geçiren, Rafael Arnal i Trinitat
Latorre imzalı bir roman oldu.
Valencia'da geçen romandan
uyarlanan "Puta miseria! 1 Allahın
Belası Sefalet!" ( 1 989), bir
trajikomediydi. "Bu film bir hayatta
kalma eylemiydi. O sıralarda, pahalı
bir senaryo olan "Düşmek Ya da
Düşmemek"te pek ilerleme
kaydedemiyordum. Ama film
yapmaya ihtiyacım vardı, yoksa
ölürdüm (sinema benim için
uyuşturucu gibi bir ba�ımlılık).
Roman, bana her zaman çekici
gelen o pejmürde, pis dünyasıyla
beni büyülemişti. Coloma
gerçekten hoş bir karakterdi, çünkü
onun aracılı�ıyla birçok şey
söyleyebiliyordum. Benim gayet

iyimser bir insan olmama karşın, acı
bir havası olan bir trajikomediydi
bu. Filmden çok memnunum, çünkü
bugün bile Katalan yapımiarı
arasında çok sıradışı bir alternatif
olarak yer alıyor."
Pons, iki yıl sonra "Que t'hi jugues,
Mari Pili1 / lddian Nedir Mari
Pili1"de ısmarlama bir senarist Joan Barbere'yla - ve eksiksiz bir
komedi başarısıyla geri döndü. "Bu,
insanlarla iletişim kurma arzusuyla
yapılmış bir filmdL Kendinize şunu
sorman ız gibi bir şeydi bu: Siz ne
yapmayı biliyorsunuz, insanlar ne
istiyor? Onlarla nasıl iletişim
kurabilirsiniz1 Barbere'nun
senaryosu bazı çok akıllıca, iyi
işlenmiş durumlar içeriyordu, Bir
yönetmen olarak, senaryonun canlı
bir ritmi olan, müthiş bir son yirmi
dakikaya sahip oldu�unu
düşünüyorum. Filmin anlatımı sade,
çünkü bu bir komedi ve her şeyi
sıkıştırmak zorundasınız. Her
saniyede çok önemli bilgiler
vermeniz gerekiyor. "Mari Pili"de
kendimi sadece seyirci açısından
de�il, sinema açısından da bulmuş
olmam harikaydı, çünkü bu benim
iletişim aracım."
"Aquesta nit o mai 1 Bu Gece Veya
Asla"da ( 1 99 1 ) Pons aynı senaristle
ve birçok oyuncuyla tekrar biraraya
geliyordu. "Aslında bu Aziz John
günü arifesinde, yani büyükanneme
göre en çok çocu�un ana rahmine
düştü�ü gecede geçen delidolu bir

Bu filmierin gösterimi Ispanya
Başkonsoloslugu'nun degerli
katkılarıyla gerçekleştirilmiştir,

The presentarion of rhese fılms was
made possible with rhe generous
concriburion of The General Cansulare
ofSpain,
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komediydi. Çıkış noktamız Joan
Barbere'nun yazdığı, "20 x 20"
adında bir oyundu, ama nihai
senaryoda oyundan pek az şey
kalmıştı. "Bir Yaz Gecesi
Rüyası"ndaki karakterlerin
karışmasına daha yakın bir şeye
dönüşmüştü." Bu film Katalonya
Hükümeti Generalitat de
Catalunya'dan Sinema Yönetmenliği
Ulusal Ödülü'nü aldı.
1 993'deyse diğer bir komedi,
"Rosita, please" geldi: " 1 992
yazında bir film yapmak istiyordum,
ama o yaz Bareelona Olimpiyat
ateşine yakalanmıştı. Bu yüzden
öykünün başka bir ülkede
geçmesinin iyi bir fikir olacağına
karar verdik ve Bulgaristan'ı seçtik,
çünkü bu Doğu ülkesi inanılmaz bir
altyapı sunuyordu. Ü l keyi seçtikten
sonra, Joan Barbere öyküyü yazdı.
Gösterimi geeikti ve film ticari
açıdan pek başarılı olamadı, ama bir
yönetmen olarak en çok şey
öğrendiğim filmdir bu. Çekimler
çok keyifliydi, çünkü bütçe
meseleleri yüzünden ülkemizde asla
kullanamayacağımız kaynakları
(setler, egzotik mekanlar, yüzlerce
figüran... ) kullanmıştık. Çok
heyecan vericiydi."
Üstüste üç komedi çekip janr
sineması yaptıktan sonra, Yentura
Pons daha kişisel bir projeye ihtiyaç
duydu. Böylece Quim Monz6'nun
onbeş kısa öyküsünden uyarlanan
"El perque de tot plegat 1 Herşeyin
Aslı" ( 1 994) ortaya çıktı. "Ciddi bir
yapı ve anlatım saplantım var.
Aklıma, baştaki irade gücü, sondaki
ise şüphe hakkında olmak üzere iki
fantastik öykü arasına
çerçevelenmiş, çeşitli dramatik
biçim ve yöntemin kullanıldığı
gerçekçi-minimalist bir film yapma
fikri geldi. Zanaat üzerine, benim
anlatım imkaniarım üzerine
düşüncelerdi: Nereden geliyorum,
nereye gidiyorum?". Film
olağanüstü bir başarı elde etti ve
Ulusal Kültür Ödülü gibi ödüller
aldı. Çok sayıda uluslararası
festivale katıldı. "Bana dünyadaki
birçok ülkenin, en çok da
Fransa'nın kapılarını açan filmdir bu.
Paris'te tam altı ay boyunca
gösterildi."
Bir sonraki adım, Josep M. Benet i
Jornet'in tiyatro için yazılmış
metninden uyarlanmış, asgari sayıda
karaktere sahip, mahrem bir film
yapmaktı. Böylece "Actrius 1
Oyuncular" ( 1 996) doğdu. "Film
benim büyük sevgi duyduğum bir
dünyadan, tiyatrodan bahsediyor,
ama bunu daha çok yaşam için bir
metafor olarak kullandım: Işe
uyarlayabileceğimiz farklı tutumların
karşı karşıya gelmesi; ve

sevdiklerimizi bir bir kaybederken
içimizde büyüyen yokluk hissi. .. Öte
yandan, tiyatronun dört devini
biraraya getirmek de gerçek bir
zevkti." Sonuç: eleştirmenlerin
oybirliğiyle takdirleri oldu. Bütün
kıtalarda çeşitli festivaliere katıldı,
Kolombiya'daki Festival of
Cartagena de las lndias'da Jüri Özel
Ödülü ve En Iyi Senaryo Ödülü'nü
aldı. Pons aynı yıl içinde şarkıcı
Maria del Mar Bonet'le, SGAE
yapımı "Author x Author" dizisinde
orta uzunlukta bir film olan "MMB:
Memory Notebook 1 M M B: Akıl
Defteri"ni çekti.
Çağdaş Katalan yazarlarının
metinlerinden uyarlamalar yapmayı
sürdüren Pons, 1 997'de Sergi
Belbel'in "Carecias 1 Okşamalar"ına
denk gelir. "Oyundaki
karakterlerin, iletişim kurmayı,
sevmeyi becererneyen o insanların
yalnızlığına aşı k oldum. Bu Binyıl'ın
sonuna ait bir gerçeklikti. Ayrıca,
bütünüyle modern bir öyküleme
yapısı üzerinde çalışmak, şehir ve
zaman fikirleriyle oynamak da bana
büyüleyici geliyordu. Filmin
yetmişinci dakikasında başlangıca
dönüyordum. Delirmiş kamera,
kendi iç kişiliklerini tanımayan ve bu
yüzden başkalarını aramaya devam
eden karakterleri bulmak amacıyla
şehre dalıyordu. Sonunda iki
karakter karşılaşıp birbirlerini
kucaklayınca, anlatımdaki oyun
tersine çevriliyor ve bir sükunet ve
iç huzur hissi vermek için her şey
yavaşlıyordu." Film resmi olarak
Berlinale '98'e (Panorama bölümü)
ve ayrıca Montreal'e, Toronto'ya,
Seattle'a, Bogota'ya, Los Angeles'a,
Torino'ya, Selanik'e, Havana'ya
davet edildi.
Sonraki yaz, yani 1 998'de, Pons
çağdaş Katalan tiyatrosundan çıkan
öykülerle ilişkisini daha da
derin leştirerek, Josep Maria Benet i
Jornet'ten oyunu 'Testament 1
Vasiyet"in bir senaryo uyarlamasını
yazmasını istedi. Sonuçta ortaya
"Amic/Amat 1 Sevgili/Dost" çıktı.
Yönetmenin "her tür sevgi ve
arkadaşlıktan; gelecek için, sonraki
kuşaklar için daha iyi olması
gereken bir gelecek için
mücadeleden; miras hissinden .... "
bahsetmesine izin veren bir filmdi
bu. "Son derece katı bir dramatik
yoğunluğa sahip bir etkili çatışmalar
ve kuşak kavgaları öyküsünden
geliştirilmiş bir tematik." Bir kez
daha Berlin Film Festivali filmi
yarışmalı bölüme seçti ve böylece
film, Istanbul da dahil, 40'ın
üzerinde Uluslararası Film
Festivali'ni dolaşacağı, hem
izleyiciler ve hem de
eleştirmenlerce çok sıcak
karşılanacağı kariyerine başladı:

"Harika, müthiş bir başyapıt!"...
"Duyguların yoğunluğu, devasa
boyutlara ulaşıyor." . . . "Sessiz,
rahatsız edici bir film ... Iş
duygulardan bahsetmeye gelince,
Pons o muhteşem utanmazlığını
sergiliyor." . . . ""Sevgili/Dost"
Yentura Pons'un en iyi filmi ve
lspanyol sinemasındaki en güzel ve
en yetişkin filmlerden biri." . . .
"Pons karakterlerini ve onların
zayıflıklarını anlamakla kalmıyor,
ayrıca onları koca bir sevgi
okyanusunda da yıkıyor. Enfes
sıfatı, "Sevgili/Dost"un oyuncu
kadrosunu tanımlamaya
yetmiyor." . . . "Ventura Pons,
Tanrı'nun lütfuna erişmiş bir
sinemacı. .. modern ama zamanla
eskimeyecek, cesur, utanmaz,
dokunaklı bir film yapmış ... "

Filmleri

1 999'da Yentura Pons adına iki
retrospektif düzenlenmesi
başarısına erişti. Ilki Ocak ayında
Londra Çağdaş Sanatlar
Enstitüsü'nde, ikincisi ise Aralık'ta
New York'daki Lincoln Center'da
gerçekleşti. New York Times şöyle
yazmıştı: "Ventura Pons'un coşkulu
filmi "Sevgili/Dost" daha önce
hiçbir filmin gitmediği yerlere
uzanıyor. O, çağdaş lspanyol
sinemasının öncü ışıklarından biri".
Pons o yaz on ikinci filmini çekti:
"Morrir (o no) Ölmek (Veya
Ölmemek)". Ölüm ve yaşam
üzerine bu masal, ona tutkulu, özel
ve eşsiz bir anlatım oyunu fırsatı
sunuyordu. Film Ispanya'da
gösterime girdiğinde yine çok iyi
eleştiriler aldı: "Bir sihirbazın
izleyicileri yönlendirmesi ve
numaralarıyla göz aldatmacalarının
sırını açığa çıkarması gibi, Yentura
Pons da insan doğasına karmaşık ve
ekşi bir bakış atmamızı öneriyor."
"Pons hem klasik, hem de çok
modern bir jestte bulunuyor."
"Pons sürekli uç noktada olan
karakterlerden sızan o acı mizahı
nasıl ölçeceğini biliyor... parçalar
yerlerine şeytani bir şekilde
oturmuş." "Çok parlak bir oyuncu
kadrosu, hepsi de kendini ortak bir
amaca adamış: mizahla, şefkatle,
acınasılık ve trajik berraklıkla
seyircide en derin duyguları
uyandırmak." "Pons, kaotik
toplumumuzun duygusal
konçertosunu görselleştirmeyi
başaran bir sinemacı." "Zarif bir
beceriye sahip olan Pons, hem
zekice hem de parlak bir filme imza
atmış." Film Berlin Film Festivali'nin
Panorama bölümü için seçildi ve
Nisan 2000'deki Buenos Aires Film
Festivali'nde yönetmenin eserlerine
ayrılmış bir toplu gösterinin açılışını
yaptı. Buna ek olarak, Toronto,
Chicago, Havana, Seattle, Moskova
gibi en iyi film festivallerinde boy
gösterdi.

2000 A11ita no peı·d el tren

Filmography
1 977 Ocmia, retı·at intemıitent

Ocaiia, Dönüşümlü Portre
1 9 8 1 El vicari de Olot

Olot Keşişi
1 986 La rosse1 del bar

Bardaki Sarışın
1 989 Puta miseria!

Allahın Belası Sefalet!
1 990 Que !'hi jugues, Mari Pili?

lddian Nedir Mari Pili?
1 992 Aques/e�. uit o mai

Bu Gece veya Asla
1 993 Rosita., Please!

Rosita, Lütfen ı

1 994 El perque de tot plegat

Herşeyin Aslı

1 996 MMB: Memoıy Notebook

MMB: Akıl Defteri
(medium length film

orta metrajlı film)

Actrim Oyuncular
1 997 Caricies Okşamalar
1 998 Amic/Amat Sevgili/Dost
1 999 Morir (o no)

Ölmek (Veya Ölmemek)
Anita Treni Kaçırmadı
Gıdası

200 1 Food of Love Aşkın
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Pons 2000 yazında, Lluis-Anton
Baulenas'ın "Bones Obres" adlı
öyküsünden, "Anita no perd el tren
1 Anita Treni Kaçırmadı" adlı
uyarlamayı filme çekti. Rosa Maria
Sard;l, Jose Coronado ve Maria
Barranco'nun oynadıgı bu tatlı-acı
komedide yönetmen, parçalı bir
anlatım yapısıyla yine favori
temalarından birine dalışa geçti:
orta yaşlı bir gişe görevlisinin
yaşamı baglamında ele alınan insan
ilişkileri, sevgi, aşk ve iletişim
ihtiyacı. O çok sevdigi
açıklamasındaki gibi: "Hepimiz
Anita'yız".
Yentura Pons şu sıralarda, David
Leavitt'in The Page Turner (Sayfa
Çeviren) adlı romanından
uyarlayacagı yeni filmi "Food of
Love 1 Aşkın Gıdası" üzerinde
çalışmaktadır. Filmin çekimlerine
200 1 yazında başlanacaktır.

was awarded the Special Prize for

I ' d die (cinema is ! i ke a hard drug for

Qualiry by Spai n's Minisrry of

me). I was fascinared by the novel, by

Culture.

irs seedy, squalid world thar's always
atrracted me. Caloma was a really

The following year Pons d i recred a

nice characrer, because through her I

Bareelona news programme for the

had a lot of thi ngs ro say. It was a

I nsrirur del Cinema Carala enrided

rragicomedy wirh a bitter rone, even

" Report on rhe FAGC". Soon afrer,

rhough I ' m a prerry oprimisric

he rook rhe leap i mo ficrion and shor

person. I' m very happy w i th the fi lm

a mulr icasr comedy, " El vicari

because even roday i r offers a very

d'Olor 1 The Vicar of Olor" ( 1 980),

unusuat alrernarive wirbin the realm

filled with well-known faces from the

of Catalan producrion."

Caralan arrs world and bringing in
rhe collaborarion of Em i l i Teixidor

Two years later Pons was back in

on the script. "It was a great popular

force wirh a full-blown comedy

success and l i ved up ro my own

success and a scripr-wrirer made ro

expecrarions. I wanted ro prove ı

ord er, Joan Barbero on " Que t'hi

could march rhe success of "Ocafia",

jugues, Mari Pili' 1 What's Your Ber,

yer wirh somerhing complerely

Mari Pili "'. "This is a film made

d i fferent. If earlier I' d made a film

wirh rhe desire ro connecr wirh rhe

wirh jusr one characrer, this rime I

people. Ir' s !ike asking yourself:

made a larger film. If earlier I' d made

Whar do you know how ro do and

an i ncimare work, this r i me ir was

what do people wanr' How can you

somerhing very amusing I was afrer.

connecr wirh rhem' Barbero's script

If the former was a documentary

has some very clever, well-worked

• Born i n Bareelona in 1 94 5 . At the

porrrait, this was ro be a comedy i n

siruarions. As the d i recror, I find i t

age of 20, Pons enrered the world of

which I was seeking signs of idenriry

has a faotastic fi n a ! rwenty minures

thearre, but i t wasn't unril 1 967 that

i n rhe world araund me". Pons larer

wirh an exhilarating rhythm. The

he d i rected his first play - w i th "The

worked on a project w i rh a seri pt by

film is ausrere in its narrative because

Ruzante Dialogues" at the Romea,

Maria Aurelia Capmany and Miquel

it's a comedy and you have ro

with scenography by Fabia

Sanz, "He Who Pays, Gives the

candense everyrhing. Each second

Puigserver. After rhar, followed more

Orders", which did not go i n ro

you have ro provide essencial

rhan rwenry works by authors as

producrion.

information. With "Mari P i l i " i r was
grear ro find myself not only w i th rhe

d i verse as Shakespeare, Zorri lla,

public bur also w i rh the c i nema,

Fiersrein, Jellicoe, Orron, Ol iver,

Ar rhe end of 1 98 5 Pons ser up h i s

Teixidor and O'Brien, among orhers.

o w n producrion company, Els Films

because rhar's my way of

He also sraged three musicals for the

de la Rambla, and ar the beg i n n i ng

communicaring."

singer Nuria Feliu.

of 1 986 s hor " La rossa del bar 1 The
Blonde ar the Bar", wirh the help of

W ith " Aquesra n i t o mai 1 Tonighr

Parallel ro this rhearrical acriviry, he

Raw Nunez on rhe script: "This film

or Never" ( 1 99 1 ) Pons repears his co

wrore on ci nema i n a number of

was a new personal response. Despire

operarion with the scriptwrirer and

magazines and newspapers such as

the critica! acclaim of "Ocafia" and

several acrors wirh whom he had

Serra d'Or, Desrino, El Correo

rhe publ i c acclai m of "The Vicar of

al eeady worked previously. "In fact

Caralan or Presencia.

Olor", I couldn'r see anyone shouting

ir's a screwball comedy which rakes

for me ro make films so I ser up my

place over St. John's Eve, the night of

Over one week in rhe summer of

own producrion company. "The

rhe year on which, according ro my

1 97 7 , he shor his first fi l m , " Ocafia,

Blonde ar the Bar" is a low-budger

godnıorher, rhe most children are

retrat intermi tent 1 Ocafia,

film wirh a smail casr, saying the

conceived. Our starting poinr was

Inrermi nem Porrrai r", a

rhi ngs I felr ! i ke communicaring. I r

part of a play by Joan Barbero, "20 X

documenrary exercise in sryle

ralks o f o u r comman need for

20", but rhere's very litde lefr of ir i n

focus i ng on Jose Ocafia, an

affecrion. Ir' s a film abour feelings,

the fina! script. I r had more r o do

Andalusian performer best known for

wirh rouches of comedy, which I can

w ith the mix-up of characrers in "A

his rransvesrire anrics on Barcelona's

never escape from . I' m complerely

Midsummer Nighr's Dream" . " This

Ramblas. "Ir' s a film that sri l l grabs

sarisfied wirh rhe resulr, wirh the

fil m was awarded the National Prize

me. A n exercise ı did for myself,

sryle I was able ro ereare t hrough

for Cinema Direcrion by Caralonia's

which I ended up showing ro people,

raking grear care wirh the

governmenc, rhe Generalirat de

and which srarred ro ger more and

phorography, ro portray the

Catalunya.

more appraise until eventually ir was

Bareelona my eyes were seeing . " This
In 1 993 anorher comedy came along,

selected for Cannes. I rook a camera

was followed by a project for anorher

and wenr our i mo rhe street, in rhe

comedy, "To Fall or Not ro Fall",

"Rosira, Please ! " : "I wanred ro make

Free Cinema sryle of Anderson,

which was also shelved.

a fi l m in the summer of 1 992, bur

simple film, a porrrair i n rerrupred by

Bur ir was a novel by Rafael Arnal i

up in Olympic fever. So we rhoughr

rhe provocarion of memory. I' m sri ll

Tri n i rar Larorre, " Puta miseria! 1

ir' d be a good idea ro ser rhe acrion in

surprised ro hear i r fi lls

Damned misery ! " ( 1 989) that saw

anorher counrry and we chose
Bulgaria for rhe incredible

that summer Bareelona was caughr

Richardson or Reisz. Ir' s a very

ci nemarheques and continues ro be

Pons rake up rhe camera agai n. Ir was

considered a culr fi lm." The film was

a rragicomedy, adapred from the

infrasrrucrure this Easrern counrry

selecred in 1 978 for the Cannes Film

wrirren work, ser in Valencia.

offered. Once we'd chosen rhe

Festival's "Un cerrain regard" , where

" "Damned Misery ! " was an acr of

counrry, Joan Barbero wrore rhe

it was very well received. Ir also did

survival. At that rime I wasn'r

story. The release was delayed and

the rounds of other festivals, such as

making any headway wirh an

the fi lm didn'r work commercially

Berlin, Chicago, Cartagena de las

expensive script, "To Fall or Not ro

bur as a d i recror ir' s the one that I've

I ndias, San Francisco, Florence, and

Fall". Bur I needed ro make films or

learnr che most from. The shoor was

159

a delighr because I was able ro work

film I come back ro the beg i n n i ng.

Die (or Not)", a fable about death

wirh resources rhar i n our counrry,

The crazed camera emers i neo the

and life that allows him a passionate,

for quesrions for budger, we could

city ro search out characrers who

parricular and unique narrative game.

never allow ourselves (srage sers,

don't recognize rheir i n rerior selves,

The reviews at the Spanish opening

exotic locarions, hundreds of

so as ro go on looking for orhers.

are again very good: " I n the same

exrras. . . ). Ir was very exc i r i ng " .

When at the end rwo clıaracters meet

way a magician manipulares and

and caress, the narrative game is

reveals che secrers of his tricks and

Afrer three comedies i n a row, a bet

inverred, and everyrhing slows down

appearances, Yentura Pons proposes a

on genre cinema, Yentura Pons fel t

ro give a sense of alleviarion and

complex and sour glance of human

c h e need for a more personal project.

i n rerior peace. " The film is officially

nature." "Pons makes a very

Enter, "What it's all about" 0 994),

invited at the Berli nale'98 (Panorama

modernistic as well as dassic

adapted from fifreen shorr stories by

Secrion) and also ro Moncreal,

gesrure . " "Pons knows how ro

Qu i m Monz6. 'Tm q u i re obsessed

Toronro, Seattle, Bogota, Los

measure the sour humor oozed by

wirh srructure and narrative and i r

Angeles, Torino, Thessalon iki,

characters that are al ways on edge . . .

occurred ro m e r o consrrucr a realisr

Havana . . .

The p ieces firs rogerher diabolically."

deamaric forms and trearmenrs,

A summer later, in 1 998, Pons goes

dedicated ro a common cause: srir the

m i n i malisr fi lm, using a number of

"A bri lliant cast of acrors, fully

framed berween rwo fanrasrical

deeper i n ro his relarionship wirh

audience's deepesr feelings, wirh

stories, the one at the beg i n n i ng

srories ariginaring in the Caralonian

humor, renderness, parhericism and

abour w i llpower and the one ar the

conremporary theatre and ask Josep

tragic lucidity." "Pons, a fi l mmaker

end abour doubt. It was a reflecrion

Maria Benet i J orner for a seri pt

capable of visualizing the emorional
concerro of our chaoric sociery . "

on the crafr, on my narrative

adapeation of his play "Tes tamer 1

possibilities: where I've come from

The W i l l " . The result is "Amic/Amar

"Pons, with eleganr s k il l , . . . achieves

and where I' m going." The fil m was

1 Beloved/Friend " , a fi lm that allows

a film borh i n telligem and bri ll ianr."

exrraord i narily successful, bringing

the d i recror ro speak of "all ki nds of

The fi l m i s officially selecred by the

in awards such as che National

love and friendship; the struggle for

Berl i n F i l m Festival for Panorama

Culrure Prize. lt has participated in a

the fmure, a future that musr be

and opened a new retrospective on

large number of i n ternational

better for the next generations; the

his work ar che Buenos A i res Film

fesrivals and "is the film which has

sense of i n heritance . . . A chemaric

Festival on April 2000. And it

opened doors for me ro many

developed through a srory of affecrive

conti nued w i rh irs presence ar the

counrries araund the world, above all

conflicrs and generatian fighrs wirh a

best Film Fesrivals: Toronro,

France. In Paris, i t ran for six

very serice dramaric inrensiry." Once

Chicago, Havana, Seartle, Moscow . . .

monrhs."

again che Berlin Film Festival selecrs
ir officially and the fi l m begins a

During the summer o f 2000 Pons

The next step was ro make an

career that will rake ir ro more than

shoors an adapeation of a srory by

inri mate fil m , with a m i n imum of

forry International Film Fesrivals

Llufs-Anron Baulenas " Bones Obres"

characters, adapting a theatrical text

including Istanbul, achieving an

w i th che title "Ani ra no perd el tren 1

by Josep M. Benet i Jorner. And so

exrraordinary welcome from boch

Ani ta Takes a Chance", a sweet and

"Actrius 1 Actresses" ( 1 996) was

audiences and critics: "A wonderful,

sour comedy srarring Rosa Maria

born. " I r speaks of a world I have a

terrible, masterpiece ! " ... "The

Sarda, Jose Coronado and Marfa

great love for, the rhearre, but I've

i nrensiry of the emorions suggesred

Barranco where, using a

created it as a meraphor for life: che

reaches immense heights." . . . "A

discon r i n uous narrative srrucrure, he
dives again in one of his favorire

confrontation becween che d ifferent

s i lenr, disturbing fi l m ... Pons

attitudes we can adopt ro work; also

demonsrrares h i s glorious

rhemes: human relarions, the need for

absence as a feeling that grows inside

shamelessness when ir com es ro

affecrion, love and communication in
the cantext of a m iddie-aged box

us as we lose our loved ones one by

speaking of the emorions." . . .

one . . . On the other hand, i t was a real

""Amic/Amat" i s Yentura Pons' best

office clerk's l i fe. As he li kes

pleasure ro bring rogerher four

fi l m and one of the most beautiful

explain: "All of us are Ani ra".

monsrers of the cheacre . " Unanimous

and adult in Spanish cinema . " . . .

ro

recog n ition by che crirics. N umerous

"Pons not only undersrands his

fesrivals in all conrinenrs, obrain i ng

characrers and their weaknesses, he

his nexr film project, " Food of Love",

the J ury's Special Prize and the Prize

also barhes rhem in a huge ocean of

based on David Leavirt's novel

for the Besr Seri pt ar che Fes riva! of

affecrion. The adjecrive superb falls

Page Turner.

Carragena de !as I ndias in Columbia.

short i n descri bing the casr of

scheduled for che summer of 200 l .

I n the same year, wirh s i nger Maria

"Amic/Amar " . " ... "Yenrura Pons i s a

del Mar Bonet, Pons shor "MMB:

fi lm-maker in a srare of grace .. he

Memory Norebook" , a mid-lengrh

has conscrucred a modern yer

film in che series "Author x Author",

t i meless, courageous, shameless,

produced by che SGAE.

movıng pıcture . . .

Continuing with the adapeation of

I n 1 999 Yemura Pons receives wirh

rexts by contemporary Catalan

grear success rwo rerrospecrives, the

w ri cers, i n 1 997 Pons com es across

first i n January at the London !CA

"Caricies 1 Caresses" by Sergi BelbeL

(Institute of Conremporary Ares) and

"I fell in love wirh the loneli ness of

anather one in December at the

the characrers in the play, people who

Lincoln Center in New York. The

can'r manage to communicare, ro

New York Times writes: "Yentura

love. A reality of che end of this

Pons's impassioned movie

m i llenium. Also, I feel a scrange

"Amic/Amar" goes where no film has

fasci nation for putr i ng i n to pracrice a

gone before .. he is one of che lead ing

rotally modern narrative srrucrure,

lighes of conremporary Spanish

playing w ith the idea of the ciry and

cinema". During summer Pons shot

of rime. Seveney m i nuces into che

his rwelfth fi l m : "Morir (o no) 1 To

Yemura Pons is currently working on

The

Shoori ng of the film is
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H ERŞEY i N ASLI
EL PORQUE DE LAS COSAS

WHAT IT'S ALL ABOUT?
"Nasıl iletişim kurabilirim?" Bu
soru tilmin başlangıcında, bir taşa
konuşmayı ögretmeye çalışan fılmin
kahramanı tarafından sorulur.
"Istersen yapabilirsin, hiç de zor
degil, biraz çaba göster!" der ve
sessizliğini sürdüren inatçı taşın
önünde iç çeker . . . Bu iğneleyici
Akdeniz komedisi Barselona'da
geçer ve birbirleriyle ilişkisiz, her biri
birer başlıkla ayrılmış öykülerden
oluşur: Bilgelik, Dürüstlük, lçtenlik,
Boyun Eğme, Rekabet, Tutku,
Anlaşma, Benmerkezcilik, Kin, Arzu,
Kıskançlık, Aşk ve Güven. Bu
bölümler iki fantastik öykünün, Irade
ve Kuşku'nun arasına
yerleştirilmiştir. Her bölümün içeriği
ile biçiminin örtüştüğü bir öyküsü
vardır. Her biri bir tür postmodern
tableau vivant (canlı tablo) yaratan
toplam I S kısa öyküde, Katalan
burjuvazisinin rahatsız edici kendine
düşkünlüğü, titiz bir nefret ve
hoşlukla ele alınmıştır.
•

Yentura Pons ünlü romancı ve kısa
öykü yazarı Quim Monz6'nun I S
öyküsünü, pratik bir biçimde ve
büyük bir ineelikle beyazperdeye
uyariayarak günümüz insanının
yaşadığı ikilemleri, kuşkuları,
engellenme hissini, yalnızlığı ve
yönünü yitirme duygusunu
yansıtıyor. Yönetmen, Monz6'nun
"bir yandan gerçekçi ve li ri k, öte
yandan fantastik ve grotesk
saptamalar harmanı"na hayranlık
duymuş. Bu başarılı motifler örgüsü,
insan doğasının pek çok özelliğini
sinema diliyle aktarıyor. Bu yaşam
dilimleri de mizah, alay ve ironi
yüklü. H ERŞEY I N ASLI'nda herkes
aşka özlem duyuyor; ancak hiç
kimse aşkın ne olduğunu
bilmemekte, ve aşı k olacaklarını
hissettiklerinde ise hemen
uzaklaşıyorlar. Daha iyi bir seçenek
ararken de, yalnızlık duygularını
konuşarak yok etmeye çalışıyorlar.
Diyaloglar, monologlar ve aniatılar
- fılmde her zaman biri konuşuyor;
bu hiç susmayan kişilerle
karşılaştırıldığında, hiperaktif
Woody Alien bile sessiz suskun biri
gibi gelebilir. Bu mutsuz, durmadan
konuşan ruhların etrafında aç bir
akbaba gibi şehvet duyguları
uçuşmaktadır. Yine de, birine
bağlanma tehlikesi içeren bir
cinsellik yaşamaktansa, kişilerin
çoğu umutlarını fazla beklenti
içermeyen ilişkilere, mastürbasyona
ve telefon-seksine bağlarlar. Buna

rağmen, biriyle yatağa girseler bile
karşılarındaki kişiyle tümüyle
ilgilenmezler. Sonunda taş bile
konuşup iki laf eder.

pracricaliry, ro indicare all rhe
conrrad icrions, doubrs, frusrrarion,
loneliness and disorienrarion of the
modern man. The direcror ad m i res
Monz6's "m ixrure of regisrers,

• "How shall I go abom esrablishing

realisric and lyrical on che one hand,

conracr ) " The quesrion is asked by

fanrasric and groresque on the or her".

rhe main characrer in che fılm's

This brillianr rapesrry fınds

prologue, where a man i s rrying ro

cinemaric expressian for many

reach a s ro ne ro speak. "You can if

quinressenrial human characrerisrics

you wanr ro, i r is nor diffıculr, make

and rhese spicy sl ices of l i fe are full of

an efforr ! " , he hisses ro rhe srubborn

humor, sarcasm and irony. In

srone which remains silenr . . .

WHAT !TS ALL ABOUP

Bareelona is che serring for rhis acidic

everybody longs for love, however

Medi rerranean comedy which consisrs

nobody seems ro know whar ir looks

of a number of separare episodes wirh

! i ke and if they evet come across i r

a ri de - Wisdom, Honesry, Sineeri ey,

they immediardy r u n r h e orher way.

Submission, Comperirion, Passion,

In search for a berrer alrernarive they

Consensus, Egocenrricism, Spire,

rry ro overcome rheir sense of

Desire, Jealousy, Love and Trust,

isolation by ralking. Dialogues,

brackered berween rwo fanrasric

monologues, narrarions - somebody

episodes abom W ilipower and Doubr

consranrly calking - even a

- and each i ll us crared by a srory

hyperaccive Woody Alien would

where conrenr and form go hand in

seem almosc cacaronically quiec

hand. A roral of fıfreen min iarure

among rhese hyper-verbal characcers.

shorr srories which ereare a ki nd of

Lusr hovers i ike a scarved vulrure

pasr-modern rableaux vivanrs where

over chese unhappy, babbling souls.

che frusrraring self-absorprion of rhe

However, rather than risking a more

Caralonian bourgeoisie is depicred

i nvolved sexualiry, most of rhem

wirh a discreer malevolence and

chose ro pin cheir hopes on

charm . . .

undemanding affairs, masrurbacion

or phone-sex. Should they despi te of
Venrura Pons has adapred l 5 srories

this end up in bed wich someone,

by acclaimed novel ise and shorr-srory

rhey are seldam i n reresced in che

wrirer Quim Monz6 ro rhe screen

whole person. And at che end, che

w i rh enormous el egance and

srone acrually does say someching.

Yönetmen Director: Ventura Pons
Senaryo Screenplay: Vemura Pons.
based on shorr srories by Quim Monzo
Görüntü Yön. Cinematography:
Carles Gusi Kurgu Edi ring: Pere
Abadal Müzik Music: Caıies Cam
Oyuncular Cast: Silvia Munt, Pere
Ponce. ROJJy de Pa/ma, Rosa Novel/.
A na Lizaran,jordi Bosch, Abel Fo/k.
Bea Guevara, Nuria Hosta, Anna
Azcona, Pepa Lopez, Ramon Madaula
Yapımcı Producer: Vemura Pom
Yapı m Producrion Co.: EIJ Films
de la Rambla, S.A., Casp, 59, 3er. 2a,
E-080 1 0 Barcelona. SPAIN; Phom:
34 93 265 30 26: Fax: 34 93 232
38 70; e-mail: ponnala@iberner.com
Kaynak Prinr Source: Caralan
F ilms & TV, Porral de Santa Madrona,
6-8, 0800/ Barcelo11a, SPAIN: Phone:
34 93 3 1 6 27 80; Fax: 34 93 3 1 6
27 89
1 994 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 92'
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OYU N C U LAR
ACTRIUS

ACTRESSES
• Efsanevi yıldız Empar Rebira
hakkındaki bir oyunun başrolüne
seçilmeye çalışan genç bir tiyatro
ögrencisi, gençliklerinde bu 'diva'nın
ögrencisi olmuş, üç orta yaşlı
aktristen ögüt almaya çalışır.
Üçünden biri aynı derecede efsanevi
olan uluslararası çapta bir tiyatro
divası, ikincisi başarılı ama kırgın bir
TV oyuncusu, üçüncüsü ise yumuşak
bir ses tonuna sahip bir dublaj
sanatçısıdır. Üç kadın hayatları
boyunca arkadaş kalmışlardır, hala da
yakındırlar. lğneleyici bir yemek
sohbeti için biraraya geldiklerinde (ve
saf genç kadın sırayla her biriyle
söyleşi yaptığında), üçünün de 20
yaşındayken, herkesin göz diktiği
masum kız lphegenia rolü için
rekabete giriştikleri zaman neler
olduğu konusunda farklı anılar
taşıdığı ortaya çıkar. Elbette her
kadın daha çok kendinden ve
kariyerine yol açan olaylardan
bahseder. ilk aktrisin öyküsü daha
çok şöhret, büyük amaçlar, yalnız
olmayı öğrenmek ve, elinde
olmaksızın, narsisizm üzerinedir.
Rebira üzerine konuşan bir sonraki
aktris ise, oyunculuk serüveni için
farklı bir yolu, televizyonu seçmiştir.
Bu bir utanç kaynağıdır, o yüzden
zengin ve ünlü aptalı oynar. Yine de
ondan daha ünlü olan eski sınıf
arkadaşına kıyasla ayakları yere daha
sıkı basmaktadır ve Rebira hakkındaki
anıları da daha dünyevidir. Artık
filmlerde dublaj yönetmeni olarak
çalışan üçüncü aktris ise, oyunculuğa
yönelik sevgisinden uzaklaşmış
gibidir. Buna rağmen bu durum,
onun gerçekliğe daha yakın bir yerde
yaşamasına olanak sağlıyordur sanki.
Onunki, üç oyuncu arasında en
güvenilir bakış açısı gibi görünür . . .

Josep Maria Benet 1 Jornet'in oyunu
"E.R."den uyarlanan OYUNCULAR,
üç büyük tiyatro oyuncusunun aynı
olay - öğretmenleri ve idolleri
Rebira'nın yöneteceği bir yapımda
özel bir rol almayı ummaları - üzerine
farklı anlatımlarıyla tiyatro dünyasına
bir pencere açan, tiyatrovari ve biraz
statik bir film. Yentura Pons'un yazıp
yönettiği bu film, "Rashomon"u
andıran bir yapıya sahip. Üç kadın da
çizdikleri Rebira portresine kendi
kişiliklerini yansıttıkları için, efsanevi
oyuncunun gerçekte nasıl biri
oldugunu anlamak çok zor. Ayrıca
oyuncular bir performans sanatçısı
olmanın anlamı ve insanın sanat adına
yapması gereken fedakarlıklar

konusunda da farklı fikirlere sahipler.
Aslında öykülerinin ortaya çıkardığı
şey, tiyatronun inişleri ve çıkışları.
Pons sonuçta sanatçının kendine
dönük doğası üzerine bir beyanda
bulunuyor.
• A young d rama srudem rrying to
earn che lead role in a play abour
legendary srar Em par Rebira, seeks our
advice from three middle-aged actresses
who were all snıdems of the di va in
cheir your h. One of che three is an
equally-legendary imernacionaJ theater
di va, che second a successful but bitter
TV comedienne, and the third a soft
spoken dubbing actress. The three
women have been friends most of cheir
lives, and are scill close. As they meec
for a causcic dinner-conversation (and
each in turn gecs imerviewed by the
wide-eyed young woman), it soon
becomes apparent that they have very
different memories of w hat cranspi red
when they all were 20 and competing
for the coveced role of the ingenue,
Iphegenia. Each woman speaks mostly
about herself, of course, and the
incidents that led her co her career.
The firsc accress' tale is mosdy about
fame, aspiration, learning co be alone
and, inadvercently, narcissism. The next
of che accresses co speak of Rebira is one
who chose anocher route - relevision for her acting ambitions. This is a
source of embarrassmenc, and so she

plays the rich and famous fool. Stili she
appears co have her feet more firmly on
the ground than her more famous
former classmate, and her memories of
Rebira are far more earchy. The third
actress who now works as a dubbing
director in films seems removed from
her firsc love of acting. Stili, it seems
co have lee her exisc sornewhere closer
ro reality and hers seems ro be the
most reliable point of view . . .
Based on the play "E.R." by Josep
Maria Benet I Jornet, ACTRESSES is a
scagey and sornewhat sracic film about
three great thespians whose di ffering
accou nts of the same event - how each
had hoped co have a special role i n a
producrion cheir ceacher and idol,
Rebira, was going co direct - offer a
glimpse i neo the world of theatre. Co
written and directed by Yentura Pons,
the film has a "Rashomon"esque
scruccure. Wlıatever the legendary
actress may have been really like is
hard co say, as each woman projeers her
own personali ey onco the portrait she
paints of Rebira. The actresses al so
have different ideas about whac i c
means co be a performer and the
sacrifices one should make for che sake
of are. Wlıat their scories really reveal
are che ups and downs and highs and
lows of che cheatre. Pons u!cimately
makes an inceresting seatement abouc
che insular nature of the are i st.

Yönetmen Direcror: Vem11ra Pons
Senaryo Screen play: Vent11ra Pom.
based 011 1he play ''E. R. " byjoup Maria
Benet 1jornet Görüntü Yön.
Cinematography: Tomas P/adwva/1
Kurgu Editing: Pere Abadal Müzik
Music: Carles Cases Oyuncular
Cast: Rosa Maria Sardd, N11ria
Espert. i\lerce Pons. Anna Lizara11
Yapımcı Producer: Vem11ra Pom
Yapım ?roduction Co.: E/s Films
de la Ranıbla, S.A. Casp. 59-3° 2",
080 10 Barcelona. SPAI : Pho11e: 34
93 265 30 26: Fax: 34 93 232 38
70: e-mail: pomsala@ibernet.com
Kaynak Print Source: Catalan
Films & TV, Porta! de allla Madrona.
6-8. 08001 Barcelona, SPAIN; Phone:
34 93 3 1 6 27 80; Fax: 34 93 3 1 6
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O KŞAMALAR
CARI C IES

CARESSES
• Binyılın sonuna yaklaşılan bir
gecede büyük bir şehirde
gerçekleşen farklı karşılaşmalar onbir
bölümde anlatılır . . . Genç bir adam
birlikte yaşadı�ı genç kadından
ayrılmak ister, çünkü artık
birbirlerine söyleyecek hiçbir şeyleri
kalmadı�ına inanmaktadır. Genç
kadın yaşlı annesini ziyarete gider.
Kadının birlikte yaşadı�ı yaşlı
lezbiyen, evsiz barksız erkek
kardeşiyle karşılaşır. Yıllar önce
karısını baştan çıkardı�ı için özür
diler, ama kardeşi onun kim
oldu�unu bilmezden gelir. Genç bir
çocuk evsiz adama saldırır. Önce ona
vahşi gecelerinden söz eder, sonra
da ihtiyar adamı yere düşürüp
yüzü�ünü çalar. Çocuk evinde banyo
yapar ve babasından onunla birlikte
küvete girmesini ister. Babasının
genç bir sevgilisi vardır. Ilişkiyi sona
erdirmek istemektedir. Kızla bir
otobüs terminalinde buluşup ona
niyetini açıklar, böylece de insanların
ortasında ona hakaret etmiş olur.
Daha sonra bu genç kadın, babasının
akşam yeme�ini hazırlamasını
seyreder. Aralarında bir tartışma
çıkar. Kadın, hayatında ters giden her
şeyden babasının eşcinselliğini
sorumlu tutar. Yaşlı adam, kendisi
kadar yalnız olan genç bir kiralık
o�!anda teselli arar . . .

sonunda yalnızlık; aşk, iletişim ve
okşama arayışı; ve Batılı toplumlarda,
özellikle de büyük şehirlerde bunun
ne kadar zor oldu�u" hakkındaki
düşüncelerine esin kaynağı oldu�unu
söylüyor.

that goes wrong in her own life. The
old man seeks solace wirh a rem boy
who is as lonely as he is . . .
Based on a 1 99 1 play by Sergi Belbel,
CAR ESSES unreels as a roundelay of
comemporary lust and love, fearuring

Sergi Belbel'in 1 99 1 tarihli oyunundan
uyarlanan OKŞAMALAR, günümüzde
geçen bir şehvet ve aşk manzumesi.
Birbirinin içine geçen ikişer karakterli
1 1 sahnede, her zaman bir karakter
bir sonraki öyküye taşınarak çember
tamamlanıyor. Insanların başarıları ve
başarısızlıklarının yol açtı�ı duygular
kemikten öfkeliye, seksiden gözü
yaşlıya bir notalar dizisi oluşturuyor;
babalar, anneler, oğullar, lezbiyenler,
çiftler - hepsi de sürpriz ba�lantılar
kuruyor, veya bir bağiantıyı
koparıyorlar. Yentura Pons, aşıklarını
ve di�er yabancı ları, tarihlerini diyalog
ve jestlerle açıklamaya teşvik ediyor;
böylece filme yavaş yavaş, binyılın
eşi�inde insan ilişkileri üzerine
sezgileri olgunlaştıran kışkırtıcı bir
çift anlamlılık yüklüyor. Yönetmenin
ustalığı ve oyuncuların güçlü
performansları sayesinde, kendilerine
zarar veren cinsten zalimlikleriyle bu
tipler dayanılmaz bir şekilde kırılgan
görünüyorlar. Barcelona'nın düşman
sokakları bu dokunaklı ve güncel "La
Ronde" uyarlamasının arka planını
oluşturuyor. Pons OKŞAMALAR'ın
sahne versiyonunun "20. yüzyılın

• Eleven episodes portray d ifferenr

l l i merioeki ng see nes that i nvolve

encounrers in a large ciry during rhe

rwo characrers, one of whom carries

course of a single nighr rowards rhe

forward ima che nexr scene, umil the

end of rhe millenniurn . . . A young man

chain comes full circle. The emorions

wanrs ro srop living rogerher wirh a

generated by human hi ts and misses

young woman because he believes rhar

run the gamur from funny ro raging ro

rhey no langer have anyrhing ro say ro

sexy ro tearful; fathers, morhers, sons,

each other. The young woman goes ro

lesbians, couples - all make surprising

visir her morher, an elderly woman.

connections or disconnecr. Vemura

She l ives wirh an old lesbian who

Pons encourages his lovers and other

meers her homeless brorher. She asks

srrangers ro reveal their hisrories

him ro forgive her for having seduced

through dialogue and gesrure, and

his wife all rhose years ago, bur che

invesrs che film w ith a provocarive

brorher prerends nor ro know who she

ambiguiry that slowly seasons ima

is. A young boy arracks rhe homeless

insighrs abom human relationships on

man. At fırsr he rells him abour his

rhe millennial cusp. U nder the expert

wild nighrs, rhen he knocks him ro the

hand of rhe direcror and rhe powerful

ground and sreals rhe old man's ring.

performances of his acrors, these

Ar home che young boy has a barh and

fıgures of self-desrrucrive cruelry seem

asks his father ro join him in che rub.

irresisribly render. The hosrile srreets

The boy's farher has a girlfriend, a

of Bareelona serve as rhe backdrop for

young woman. He inrends ro end rheir

rhis poignanr and relevaııt version of

relarionship. He meers her ar a busy

"La Ro nde". Pons says rhe srage

bus terminal and rells her of his

version ofCARESSES inspired his

dec i s ion ,

conremplarion of "loneliness ar rhe end

rhus insulring her in public.

Later, the young woman watches her

of rhe 20rh ceııtury, the search for love,

farher prepare the evening meal. A n

communicarion, caresses, and how

argurnem ensues. She blames her

difficulr ir is in Wesrern sociery,

father's homosexuality for everyrhing

especially in big ciries."
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ÖLM EK (VEYA ÖLM EM EK)
MORIR (0 NO)
TO DIE (OR NOT)
Ölmek: Her biri kahramanın
ölümüyle sonuçlanan yedi ayrı
öyküden oluşan bir seri. Yaratıcılı�ını
yitirmenin çaresizli�i içindeki bir film
yönetmeni; uyuşturucu
ba�ımlılı�ından bir türlü
kurtulamayan bir müptela durumuyla
yakından ilgilenen kız kardeşiyle
tartışır; gözlerinin önünde küçük
kızının bo�ına bir tavuk kemi�i
sapianan anne dehşet içindedir;
hastanede ölümcül bir öksürük krizi
tutan hasta bir türlü yardım ça�ırma
dü�mesine ulaşamamaktadır; isterik
bir kadın gere�inden çok hap yutmuş
ve çok fazla içki içmiştir; genç bir
motosikletliye iki polis çarpmıştır;
son olarak da, orta yaşlı, çok dindar
bir işadamı kiralık katiller tarafından
öldürülür . . . Ölmemek: yedi
öykünün tümü birbirlerine zekice
ba�lanır ve bütün kahramanlar
birbirleriyle ilişkilendirilir. Kimse
ölmez. Kader onlara ikinci bir şans
mı vermektedir; yoksa filmine iyi bir
konu arayan bir yönetmenin zihninde
kurguladı�ı oyunları mı izleriz1 ..
•

Ölüm ile yaşam arasındaki çizgi ne
kadar incedir1 Kader mi a�larını
örmektedir, yoksa her şey rastlantı
mıdır? Yentura Pons herkesin kafasını
kurcalayan bu soruyu, "minimalist
üçleme"sini tamamlayan ÖLMEK
(VEYA ÖLMEM EK)'de, yedi ayrı ama
beklenilmedik biçimde birbirleriyle
ilişkili ölüm senaryosunu ele alarak
inceler. Pons, mizah, şefkat ve trajik
bir dürüstlükle, yaşamın kırılganlı�ını
yansıtarak, yaşamın ucundaki bir dizi
karakterin canlı portresini çizerken
öykülemenin olanaklarını da
izleyicilere keşfettirir. Film zeki bir
biçimde, artık yapıt üretememeye
başlamış bir film yönetmeninin
ilhamlarıyla çerçevelenmiştir; ani
ölümün sürprizleri hakkında parlak
fikirleri oldu�unu düşünen yönetmen,
bu fikirlerini karısına anlatırken aniden
kalp krizinden ölüverir. Bunu bir dizi
ölüm izler; bunların bazıları ola�n.
bazıları ise alışılmamış ölümlerdir.
Yedi ölüm gerçekleşip çember
tamamlandı�ında, Pons her bir
karakteri başka bir olasılıklar düzenine
sokar ve bu trajediler teker teker ipin
ucundan dönme vakalarına dönüşür,
bunların her biri de şaşırtıcı bir
domino etkisinin ürünüdür.
Kahramanlar kurtulsunlar ya da
kurtulmasınlar, ölümün her an
yakınımııda oldu�u gerçe�i. Jesus
Escosa'nın kamera çalışmasının
ciddiyetiyle son derece çarpıcı bir

biçimde yansıtılır; el kamerasıyla
çekilmiş sarsak siyah-beyaz
görüntülerle açılan film, canlı bir renk
cümbüşüyle sona erer. Bu usta işi,
provokatör yapıt, Pons'un insan
davranışlarını kurnazca gözlemlerne
gücünü ve yönetmenlik yetene�ini bir
kez daha gözler önüne sermektedir.

his TO DIE (OR NOT), which closes
his "minimalisr rri logy", by showing
seven separare yer unexpecredly relared
scenarios of dearh. W i r h humor,
compassian and rragic honesry, Pons
porrrays a vivid ensemble of characrers
on the edge, revealing che fragiliry of
life, whjJe reveling in che possibiliries of
sroryrelling. The film is cleverly framed

• To die: A series of seven individual

by the m us ing of a movie direcror

srories, each one eneling in che dearh of

suffering from wrirer's black; he has

the main characrer. A filmmaker is

w har he considers a wonderful idea

desperare ro overcome his lack of

abom che vagaries of sudden dearh -

creariviry; a junkie who jusr can'r kick

when he suddenly drops dead himself of

che habir is confromed by his concerned

a hearr arrack in the midsr of relaring

sisrer; a linle gir! chokes on a chicken

che rough outline ro his wife. Whar

bone in from of her horrified mor her; a

follows is a number of dearhs, some

hospiral pariem can'r reach the

sadly mundane, arlıers more unusual.

emergency bmron during a faral

Once the cycle is complere, Pons re

coughing fir; a hysrerical wonıan

launches each characrer i mo anorher

swallows roo many pills and roo much

realm of possibiliry and a number of

booze;

foregone rragedies becomes insread a

a

yomh on a mororbike is

nın

over by a pair of cops; and a deeply

remarkable series of near-misses,

religious midelle-aged businessman is

dependem emirely on an asronishing

execured by a hired assassin . . . Nor ro

domino effecr. The immediacy of dearh,

die: All seven srories are now winily

wherher ir is ulti marely escaped or nor,

1 inked rogerher and everyone is relared

is made abundamly apparem wirh the

ro everyone else. Nobody di es. Does

visceral urgency ofJesus Escosa's

fare give rhem all a second chance, or

ci nemarography; the film begins in

are we observing the mi nd games of a

violenrly jerky hand-held black and

di rector in search of a good plor? . .

white, and ends wirh sweeping color.

How narrows is c h e difference berween

work furrher cemems Pons' repurarion

life and dearh) Is ir all derermined by

as a remarkably asrure abserver of

This i ngenious, rhoughr-provoking

fare, or merely by chance? Venrura

human behavior, as well as a rruly

Pons explores rhis erernal quesrion in

gifred direcror.
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Abadal Müzik Music: Carles Cases
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ANiTA TRE N i KAÇ I RMAD I

OPENING FILM

ANITA NO PERD EL TREN

ANITA TAKES A CHANCE
• SO yaşındaki Anita, bir sinema
gişesinde bilet satıcısı olarak çalıştı�ı
otuz yılı aşkın sürenin kelimenin tam
anlamıyla harap oluşuna şahit olur:
bina, yerine bir sinema kompleksi
inşa edilmek üzere yıkılır ve Anita
yeni fırmanın imajına uymadığı için
erken emeklili�e zorlanır. Yaşadı�ı
şokun üstesinden gelerneyen Anita,
biraz da insiyaki olarak, her gün
eskiden sinemanın bulundu�u ama
artık bir inşaat fırmasının yeni
kompleksi inşa etmekte oldu�u boş
arsaya gider. Tamamen tesadüf eseri,
inşaat bölgesinde çalışan buldozer
sürücüsü Anteni'ye aşık olur. Ikisi
arasında şefkat dolu acı-tatlı bir ilişki
başlar ve bu ilişki, fırmanın ofisinin
bulundu�u bir karavanda akşamın
karanlı�ında sürer. Antoni evlidir ve
bu gerçe�i saklamaz. Ama buna
ra�men, gizli buluşmaları sayesinde,
ikisi de gelece�e dair bir umutlar
kapısını açmayı başarır. Bu perspektifi
bulunmayan bir ilişkidir, ama Anita'ya
hayatında bir önce ve sonrayı
işaretlernesinde yardımcı olur . . .

Yentura Pons yıllardır çalışmalarını
sistematik bir şekilde günümüz
Katalan yazarları üzerine kurmakta,
ve onun filmleri perdeye edebiyat
uyarlamalarıyla ilgili o haklı kötü
şöhrete ters düşen bir biçimsel
tazelikle yansıyor. Şefkatli, e�lendirici
ve cesaret verici bir ayakta kalma
öyküsünün bu başarılı uyarlaması,
yönetmen ile Katalan aktris Rosa
Maria Sarda arasındaki uyumlu suç
ortaklı�ıyla anımsanacak. Çünkü
yaşamın mazlumlaştırdı�ı. kafası
karışık ama yaşam dolu Anita'nın,
adaleli bir inşaat işçisinin sürdü�ü
metaforik aşk trenini yakalamadaki
son şansını anlatan ve belki de
Pons'un en yalın, en dolaysız ve en
cana yakın filmi olan ANlTA TRENI
KAÇIRMADI, o suçorta�ı
gülümsemesinin bastırdı�ı. dramla
kahkaha arasında çok iyi dengelenmiş,
cana yakın ve muhteşem portrede,
Sarda'nın sanatının gerçek düzeyini
ve kapasitesini gözler önüne seriyor.
Bu arada film de, imalı oldu�u kadar
serbest bir sinema diliyle, insan
ruhunu ustaca inceleyerek bizi
hayret verici sinema dünyasında bir
zaman yolculu�una çıkartıyor. Bu da,
gösterdi�i düşler fabrikasının ürünü
"iki film birden"lerden, önce geçiş
döneminin sözde-erotik sinemasına,
sonra da bir sanat sinemasına dönüşen
ve sonunda da yıkılıp yerine patlamış
mısır ile yeni tıfıl çalışanlarının

robotsu davranışlarının hakim
oldu�u. çok salonlu bir kompleksin
dikildi�i. bir mahalle sinemasının
evrimi aracılı�ıyla gerçekleşiyor.

freshness which comradicts rhe
deserved ill-fame of li reracy adaprarion.
This successfuJ adapeation of a tender,
emertaining and encouraging story of
survival will be remembered for rhe

• 50-year-old Ani ta sees how the over

compliciry between che film-maker

three decades thar she has been working

and rhe Caralan acrress Rosa Maria

as a ricker-seller ar a cinema box office

SardiL Because ANlT A TAKES A

are literally devasrared: rhe building is

CHANCE, perhaps Pons' simplesr,

demolisbed to give way to a cinema

most direct and charming film which

complex and she is forced i mo early

recoums the penulrimate dıance for

retirernem because she does nor fir i mo

rhe confused bur lively Anita,

rhe new company' s image. Incapable of

dowmrodden by life, to carch a

gerring over the shock, and by inertia,

metaphorical rrain, one of love, driven

she cominues going back to rhe empty

by a muscle-bound consrrucrion

lor evecy day, where the cinema used to

worker, demonsrrates rhe true level of

be and now a conscrunion company is

Sarda's art and the fu l l range of her

building rhe new complex. By mere

talems in a charming and regal

chance, she ends up in love and involved

porrrayal fi nely balanced between

wirh Amoni, a bulldezer driver at the

laughrer and d rama which is

consrrunion si re. A tender and

suppressed by her complicir sm ile.

binersweer affair comes abouc, which is

Meanwhile rhe film which deftly

carried our in the clark, inside a rrailer

explores the human souJ through the

where rhe company has irs offıces.

si neeri ey of a film language as free as ir

Amoni is married and does not hide it.

is suggesrive, rakes us in a

But, despite that, and thanks to their

rerrospecrive journey in rhe amazing

seeret meetings, they are both able to

world of the movies, through rhe

open a door to hopes for the furure. This

evolurion of a neighborhood cinema

is a relationship without perspectives,

which changed from showing double

but in Anita's case, it helps her to

bi Us from rhe dream factory, to rhe

mark a before and after in her life . . .

pseudo-erotic cinema of rhe transiri on

For some years Vemura Pons has

and ending up being knocked down

sysrematically based his work on

and replaced by a multi-screen complex

period, ro larer become an arr house,

comemporacy Catalan writers, which

under rhe rule of popcom and clonic

came to rhe screen w ith a formal

behavior of i ts new young employees.
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TÜRKIYE TURKEY

OSMAN FAH i R SEDEN
Türk sinemasındaki "özel
yapımevi tarihi" Seden Kardeşler'le
başlar. Kemal Seden ve Şakir Seden,
Sirkeci'de lokantacılık yapan dayılan
Ali Rıza (Öztuna) Bey'le ortaklaşa
bir sinema salonu açarlar. Salonun
adı Ali Efendi Sineması, yer Sirkeci,
yıl 1 9 1 4'tür. Işletmedlik yaparak
sinemacılık mesleğine atılan
Sedenler, daha sonraki yıllarda
"Sinema Işleri Şirketi"ni
kuracaklardır. Ama bu sinemacı aile
için asıl önemli tarih 1 922'dir.
Eyüp'teki Defterdar Dokuma
Fabrikası'nın dikimhane bölümünü
kiralayarak Kemal Film Stüdyosu'nu
kurarlar. Bu, Türk sineması
tarihinin "ilk özel film stüdyosu"
olduğu gibi Kemal Film şirketi de
"ilk özel yapımevi"dir.
•

Osman Fahir Seden 22 Mart
1 924'te Istanbul'da doğmuştur. ilk
özel yapımevi sahibi Kemal Seden'in
oğludur. Önce Saint George Alman
Lisesi'nde okuyan, ardından da
Istanbul Hukuk Fakültesi'ni bitiren
Osman F. Seden'in sinemaya giriş
öyküsü öğrencilik yıllarında başlar.
Boş günlerini ya babasının
şirketi nde, ya da sinemalara giderek
geçirir. Dil konusunda bir sorunu
yoktur. Ingilizce, Fransızca ve
Almancayı iyi bilir. Gençlik yıllarını
film kutuları arasında film sararak
geçiren Seden'e amcası Şakir Seden
ilk önemli görevi verir.
Yurtdışından ithal ettikleri yabancı
filmierin diyaloglarını Türkçeye
çevirecektir. O yıllarda babası ve
amcası, yapım çalışmalarına ara
verip yalnızca dış kaynaklı yabancı
film ithaliyle mesleği
sürdürmektedirler. Bu başlangıç
genç Seden'i öylesine
heyecanlandırmış olmalı ki, 1 949'da
Amerika'ya gidip United Artists,
M G M ve Fox gibi ünlü Amerikan
şirketleriyle film satın alma
anlaşmaları yapar. 1 95 1 yılında ise
işin içine iyice girmiştir.
Kemal Film şirketi uzun bir aradan
sonra tekrar yerli film üretimine
başlayınca, Osman F. Seden'i bu kez
yapımcı olarak görürüz. Baba
mesleğini teslim almıştır. 29 yıl
önce kurulan Kemal Film şirketinin
tüm sorumluluğu 1 95 l 'den
başlayarak 27 yaşındaki Seden'in
sorumluluğu altındadır. Kani
Kıpçak'ın yönettiği " Istanbul Kan
Ağlarken" adını taşıyan filmin
yapımcılığını üstlendiği gibi
senaryosunu da yazan Seden'dir.
Filmin temel konusu işgal yıllarında
lstanbul'u haraca kesen Rum

kabadayısı Hrisantos'un öyküsü
üzerine kurulmuştur. Film ticari
açıdan büyük bir başarı kazanınca,
amcası Şakir Seden'den "devam et"
emrini alır.
Bir süre sonra, Lütfi Ö. Akad'ın
daha önce çalıştığı Erman Film
şirketinden kopup Kemal Film'e
katılmasıyla 1 952'den 1 955'e dek
süren olumlu bir işbirliği başlar:
Lütfi Ö. Akad - Osman F. Seden
birlikteliği. "Kanun Namına", bu
birlikteliğin ve Türk sinemasında
yeni bir dönem açan yeni bir
atılımın ilk ürünü sayılır. Seden,
birlikte çalıştıkları sürede Akad'ın
çektiği filmierin senaryolarını yazar,
bazılarına da katkılarda bulunur.
Seden, senaryo yazarlığının dışında
bir de roman kaleme almıştır: Ingiliz
Kemal Lawrens'e Karşı. Akad'ın
filme çektiği bu roman daha önce
20. Asır adlı haftalık dergide tefrika
edilmiştir. Seden, yapımcı ve
senaryo yazarı olarak çalışmalarını
sürdürürken 1 955'te iş başa düşüp
bu kez kamera arkasını denemek
zorunda kalacaktır. Çünkü beş yıl
süren birliktelikten sonra Lütfi Ö.
Akad'la yolları ayrılacaktır.
"Kanlarıyla Ödediler" ( 1 955)
yönetmenlik yaptığı ilk filmdir.
"Kanlarıyla Ödediler", bir ilk
deneme olmasının dışında bir
özellik taşımaz. Yolları ayrılan ustası
Lütfi Ö. Akad'ın etkisi altında
kaldığı gibi, Amerikan gangster
melodramlarının da etkisini taşır.
Dönemin sinema eleştirmeni Ali
Gevgilili, bu ilk filmden yola çıkarak
şu değerlendirmeyi yapar:
'"Kanlarıyla Ödediler'i 1 956'da
"Sönen Yıldız ve "Intikam Alevi",
1 958'de "Beraber Ölelim", 1 960'da
ise "Namus Uğruna" izlemiştir.
Hepsi de büyük şehir dramıdır ve
"Kanun Namına"yı plan plan
izlemektedir . . . Eger "Namus
Uğruna" Seden'in ilk filmi olsaydı
çarpıcı bir etki yaratırdı."
Özellikle de "biçimci rejisör" olarak
tanımlanan Seden'in, 1 955- 1 960
arası yönettigi filmler birbirlerinin
tekran olsalar da, senaryosunu
Tarık Dursun K'nın yazdığı
"Düşman Yolları Kesti" ve "ilk
düzgün film"ini verdiği "Namus
Ugruna"yla da daha yalın bir anlatım
diline doğru ilerlediğini
gösteriyordu. 1 957 ile 1 959
arasında çektigi "Berduş", "Altın
Kafes", "Gurbet" ve "Kırık Plak"
gibi Zeki Müren'li şarkıcı ağırlıklı

filmler ise tecimsel amaçlı, iddiasız
denemelerdi. Yönetmen Seden'in
değil, şarkıcı Müren'in filmleriydi
onlar.
Seden, 1 960'1ı yılların başında
yapımcı-yönetmen olarak tüm
ağırlığını "Cilalı lbo" ve "Adanalı
Tayfur" gibi güldürü dizilerine verdi.
Dönemin en geçerli sinema tiplerini
yarattı: 1 950'1erde Ayhan Işık\
1 960'1arda Feridun Karakaya ile
Öztürk Serengil'i. Kiminin
senaryolarını yazıp, Kemal Film
çatısı altında topladığı
yönetmenlerden Mehmet Dinler'e,
O. Nuri Ergün'e, Zafer
Davutoğlu'na çektirdi. Kimini kendi
yönetti. Bol kahramanlı, bol kızlı
salon filmlerinde ünlü yıldızları
biraraya getirdi. "Beş Şeker Kız",
"Badem Şekeri", ve "Ne Şeker
Şey", bu tür yıldız zenginliklerini
içeren en tipik filmler olarak
seyircinin ilgisini çekti. Yahi Öz ve
M ualla Sürer gibi yan hikaye
oyuncularını da yıldızlaştırdı.
Osman F. Seden bir "yıldız
fabrikatörü", baba mirası Kemal
Film şirketi de bir "okul" gibiydi.
Seden bir süre tecimsel kalıplara
uygun iş filmleriyle çalışmalarını
sürdürdü. Birbiri ardına tavizler
verse de, sorumluluğunu üstlendigi
Kemal Film şirketini ayakta tutmak
zorundaydı. Ama yine de gönlü,
kişisel damgasını taşıyabilecek iddialı
filmierin peşindeydi. Işte 1 966'da
Reşat Nuri Güntekin'den uyarladığı

Bu filmierin gösterimi TÜRVAK, TMC
Film A.Ş., MSÜ 1 Sinema-TV Merkezi
ve SESAM'ın de�erli işbirli�iyle
gerçekleştirilmiştir.

The presencacion of rhese films was
made possible with the ki nd
cooperarion of rhe TÜR V AK. TMC
Film A.Ş., MSÜ 1 Sinema-TV Merkezi
and SESAM.

1 66 2 devreli "Çalıkuşu" böyle bir
özlernin ve gereksinimin filmiydi.
"Çalıkuşu" bir dönemi, Osmanlı'yı
ve özellikle de öğretmen Feride'nin
dramını anlatıyordu. Ve de Seden'in
"en önemli ara film"lerinden biriydi.
Aslında "Çalıkuşu"na, bir
yönetmenin son iyi filmi" de
denebilirdi. Bundan sonraki
filmlerinde profesyonel açıdan
anlatım ustalığının doruklarına çıksa
da, tüm yaptıkları öncekilerin birer
tekrarı, birer kopyası olmaktan
öteye geçemeyecekti: hızlı bir
tempo içinde çekilen Kemal Sunal
güldürüleri, Türkan Şoray dramları,
"Batsın Bu Dünya" gibi Orhan
Gencebay türü acılı arabesk
melodramlar . . .
Türk sinema tarihinin ilk özel
yapınıevi olan Kemal Film şirketinin
bazı nedenlerle ekonomik krize
girmesinin ardından Seden, 1 974'de
kendi adına bir yan şirket kurmak
zorunda kalacaktı. Bu yeni
kuruluşun adı Seden Film'di. Aynı
tempoyu bu yan kuruluşta da
sürdürüp, ayrıca kendi dışındaki
yapımevleriyle de bağını
koparnıayan Seden'in 1 989'da
çektiği "Suçlu", onun 1 33. ve son
"sinema filmi" olacaktı.
1 990'1ı yıllar, Seden sineması için
yeni bir dönemdir. Tüm ağırlığını,
ikinci kez uyarladığı "Çalıkuşu" ve
"Yeniden Doğmak" gibi TV
dizilerine vermiştir. 1 998'deki
ölümüne dek şaşırtıcı bir
üretkenlikle, o hızlı çalışma
temposundan asla vazgeçmeyen
Seden'in "son dönem"indeki
"oyuncu fetişi" ise "dizi yıldızı"
Aydan Şener'di.
Agah Özgüç

umil 1 95 5 when the five-year
collaborarion wirh Akad ended and

Filmography

company. Osman F. Seden made his

he found himself forced to try his

enrry i nro the fi lm world during his

hand behind the camera. "Kanlarıyla

1 95 5
1 956

years as a smdenr ar the Sa i m George

Ödediler 1 They Paid wirh Their

German High School and the

Blood" ( 1 95 5 ) was Seden's d i rectorial

Istanbul Law School. He spenr his

debut.

father's company. He had no

" Kanlarıyla Ödedi ler" had l i rtle to

d i fficulties w i th language as he was

recommend i tseif outside of be ing a

fluenr in English, French and

first attempt. It was the echo of an

German. Seden who has spenr his

American melodramatic gangster

youth surrounded by film and fi l m

movie in t h e shadows of t h e great

canisters, was given his first

d i rector Lütfi Ö. Akad. Ali Gevg i l i l i ,

imporranr job by his Uncle Şakir: He

a fi lm eritic of the day, had this ro

w as charged w ith rranslati ng the

say about this first fi lm: '"Kanlarıyla

foreign films they İ nıporred inro

Ödedi ler', 'Sönen Yıldız 1 Fading

Turkish. At thar time, Seden's uncle

Srar', 'İnrikam Alevi 1 Flame of

and farher had taken a break from the

Vengeance' ( l 9 5 6), ' Beraber Ölelim 1

prod uction s ide of rheir business and

Ler's Die Together' ( 1 95 8 ), and

had focuseel on İnıporting foreign

'Namus Uğruna 1 In the Name of

films. These beg i n n i ngs so exci ted

Honor' ( 1 960) are all big c i ty dramas

rhe young Seden that in 1 949 he

and all are scene for scene the same

wenr ro the biggest American

fil m as 'Kanun Nam ına.' . . . If 'Namus

companies, such as U n i ted Artisrs,

Uğruna' had been Seden's first film

MGM and Fox, to purchase fi lms. By

perhaps ir could have been called a

l 95 1 he was quite i mmersed in the

seriking crearion . "

1 96 1
1 962

1 963

1 964

1 965

Seden was parricularly known as a
After a long period of dormancy, the

formulaic filmmaker. However, even

Kemal Film company began again ro

i f most of h is films from l 9 5 5 - L 960

make fi lms locally, and this is when

conrinued ro be repetitive, films ! i ke

Osman F. Seden took on his father's

"Namus Uğruna" and "Düşman

posirion and he developed as a

Yolları Kesti 1 The Enemy Has

producer. I n 1 95 l , at age 27, Seden

B locked the Roads", (the larter

rook on the enrire responsibility for

wrirten by Tarık Dursun K.), had a

the Kemal Film Company, which

cleaner expressive language and

had been founded 29 years before. He

demonstrated progress. Films such as

was borh w ri ter and procl ucer of

"Berduş 1 Vagabond" " A l t ı n Kafes 1

"İstanbul Kan Ağlarken 1 As Istanbul

Golden Cage", "Gurber 1 Foreign

Cried B lood Tears" d i recred by Kani

Land " , and "Kırık Plak 1 The B roken

Kıpçak. The film's plot focuses on

Record " , made between 1 95 7 and

the Greek ruffian Hrisanros, who

1 959, fearured Turkish music idol

demandeel "protection" money from

Zeki Müren and were unassuming

people during the occupation years in

attempts at commercial fi lmmaking.

Istanbul. The fi lm was a success i n

Those were less Seden's films than

box office rerms so Seden received the

they were Müren's.

1 966

1 967

1 968

1 969

1 970

1971

continue rhese pursuirs.

Ar rhe start of the 1 960s, as a

After a while, d i rector Lütfi Ö. Akad

energies i mo serial fi lms that grab

prod ucer-d i rector eden placed all his

Kemal and Şakir Seden made a

left the Erman Film Company and

laughs such as "Cilalı İbo 1 Polisbed

partnership w i th rheir uncle Ali

went to the Kemal Film, marking

İbo" and "Adanalı Tayfur 1 Tayfur

R i za, a restaurant owner in Sirkeci, to

the beginning of a fru irful

from Adana". He created some of the

open up a movie rhearre. The rhearre

collaborarion that tasred from 1 95 2 -

c i nema icons of r h e era: i n t h e 1 95 0s

was called A l i Efendi Cinema; the

1 95 5 . " Kanun Nanı ına 1 In the

it was Ayhan Işık; in the 1 960s i t

place was Sirkeci; rhe year was 1 9 1 4.

Name of the Law" was rhe first

was Feridun Karakaya and Öztürk

The Sedens moved i mo rhe

producr of the Lütfi Ö. Akad 1

Serengi l . Seden wrore some of rhe

fi l m making secwr w ith rheir

Osman F. Seden collaborarion and

fi lms and had rhem shot by d i recwrs

operations, and in larer years founded

marked the firsr sreps mwards a new

under rhe Kemal Film Company

the "Ci nema Works Company".

era in Turkish c i nema. Seden wrote

roof, such as Mehmet Dinler, O.

However the rruly İnıportant dare for

seri pts for the fi im s that Akad

Nuri Ergün, and Zafer Davuroğlu.

this c i nema family was 1 922. That

directed, and occasionally gave him a

Sametimes he d i recred rhem hi mself.

was rhe year that they renred a

hand in some of rhem.

He brought all the srars wgerher i n

In addition w his scenarios, Seden

girls. Films ! i ke " Beş Şeker Kız 1 Five

warehouse ar the Defterdar Textile
Factory in Eyüp and established the

1 960

fil m world.

production companies in Turkey
begins w ith the Seden brothers.

1 95 7
1 9 58
1 9 59

free time at the movies or at his

okay from his Uncle Şakir ro

• The history of private film

Filmleri

son of Kemal Seden, the owner of the
first privare film producrion

1 972

1973

1 974

films wir h lots of heroes and ful l of

Kemal Film Studio. This was

also wrore the novel İngiliz Kemal

Sweer Girls", "Badem Şekeri 1

Turkey's firsr private film studio and

Lawrens'e Karşı (English Kemal

Almond Candy", and "Ne Şeker Şey 1

the Kemal Film Company was the

Versus Lawrence). Before Akad made

What a Sweet Thing" were typical

firsr privare producrion group.

rhe film version of this novel, ir had

movies pack ed w i rh srars that

been published i n weekly i nsralmenrs

caprured rheir audience's

Osman Fahir Seden was born o n 2 2

i n a magazine called 20. A s ı r . Seden

i maginarion. He even made srars of

March 1 924 in Istanbul. He was rhe

conri nued writing and producing

character actors such as V ahi Öz and

1 975

Kanlarıyla Ödediler
Intikam Alevi
Sönen Yıldız
Serduş
Altın Kafes
Beraber Ölelim
Düşman Yolları Kesti
Gurbet
Kırık Plak
Aşktan da Üstün
Namus U�runa
Güzeller Resmigeçidi
Iki Aşk Arasında
Mahalleye Gelen Gelin
Ayşecik Yavru Melek
Cilalı Külhan Aşkı
Ne Şeker Şey
Sokak Kızı
Süleymaniyeli Ali
Aşk Hırsızı
Yaralı Aslan
Badem Şekeri
Barut Fıçısı
Bana Annemi Anlat
Beni Osman Öldürdü
Affetmeyen Kadın
Anadolu Çocu�u
Hızır Dede
Kral Arkadaşım
Koçum Benim
Elveda Sevgilim
Sana Layık De�ilim
Seven Kadın Utanmaz
Severek Ölenler
Sevinç Gözyaşları
Şakayla Karışık
Akşam Güneşi
Çalıkuşu
Dü�ün Gecesi
Kenarın Dilberi
Meleklerin Imikarnı
A�layan Kadın
Hindistan Cevizi
Merhamet
Ana Hakkı Ödenmez
Gül ve Şeker
Hicran Gecesi
Ingiliz Kemal'in O�lu
Gülnaz Sultan
Mısır'dan Gelen Gelin
Osmanlı Kartalı
Cilalı lbo Avrupa'da
Her Günaha Bir Kurşun
Mazi Kalbirnde Bir Yaradır
Son Günah
Yi�itlerin Türküsü
Cilalı lbo Teksas Fatih i
Fakir Aşıkların Romanı
Gülüm Dalım Çiçe�im
Herşey O�lum Için
lbiş Gangsterlere Karşı
Newyorklu Kız
Tanrı Şahidimdir
ilk Aşk
Mahkum
Tövbek§r
Yirmi Y ı l Sonra
Aslanların Ölümü
Gazi Kadın Nene Hatun
Gurbetçiler
Hazreti Ömer'in Adaleti
Rabia
Vahşet
Yaban
Bırakın Yaşayalım
Bir Ana Bir Kız
Çirkin Dünya
Erkekler A�lamaz
Yaz Bekarı
Yüz Liraya Evlenilmez
Ateş Böce�i
Satsın Bu Dünya
Beş Milyoncuk Borç Verir
misin?
Güler misin A�lar mısın
Hayret 1 7
Nereden Çıktı Bu Velet
Teşekkür Ederim
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Mualla Sürer. Osman F. Seden was a
"srarmaker" and his farher's Kemal

1 976

Film Company was a "school".
For some rime Seden conri n ued

ro

make commercial business-minded
films. These concessions had ro be

1 977

made in order ro keep rhe Kemal
Film Company on i ts feet. Srill,
however, he wanred ro make more
s i neere fi lms with a more individual
rouch. His 1 966 film adapeation of

1 978

Reşat Nuri Günrekin's tale,
"Çalıkuşu 1 Wild Bird", was jusr
such a labor of love. "Çalı kuşu", an
epic saga in rwo parts, is a fi lm about

1 979

an epoch, Ortaman culrure, and
especially a drama abour a reacher
named Feride. Ir was one of the mosr

1 980

im porram films of Seden's m id
period. It could even be said that it
was his lasr grear fil m as a d i rector.

1 98 1

A l rhough the films that followed
showed Seden at the height of his
professional sroryrelling prowess,

1 982

they never again quite escaped the
sense of imitating and repearing his
previous work. He conri nued his
breakneck pace w i th Kemal Sunal
comedies, Türkan Şoray dramas, and
Orhan Gencebay rype A rabesque

1 983

tragic melodramas such as "Batsın bu
Dünya 1 Ler rhe World Fal! Aparr".

1 984
For a variety of reasons, i ncluding
major economic crises, Seden was
forced in 1 974 ro ereare a film
company under his own name. The
new company was called Seden
Films. He conti n ued ro make fi lms
and mainrain his ties wirh other
producrion companies. In 1 989, his
fi lm "Suçlu 1 Guilry" wouJd be his
l 3 3rd and fina! fi lm made for
rhearrical disrriburion.
The 1 990s marked a new era in
eden's ci nema. All his assers and
energies were put inro relevision . He
made the series "Yeniden Doğmak 1
Reborn" and adapred "Çalı kuşu" a
second ri me for relevision. Sed en
focused his starmaking abi l i ries on
relevision acror Aydan Şener in his
last years, and kept up his energetic
work-pace and enormous
producriviry up unril rhe time of his
death in 1 998.
Agah Özgüç

1 985
1 986
1 989

Büyükanne
Bıkrım Hergün Ölmekren
Delicesine
Devierin Aşkı
Her Gönülde Bir Aslan
Yatar
Nereye Bakıyor Bu Adamlar
Ana Oca�ı
Hatasız Kul Olmaz
Meryem ve O�ulları
Silah Arkadaşları
Şeref Sözü
Yuvanın Bekçileri
Çilekeş
lnek Şaban
Iyi Aile Çocu�u
Vahşi Gelin
Yüz Numaralı Adam
Bekçiler Kralı
Dokunmayın Şabanıma
Insan Sevince
Nazey
Beddua
Ben Topraktan Bir Canım
Beş Parasız Adam
Durdurun Dünyayı
Bir Damla Ateş
Günah Defteri
Şaka Yapma
Vazgeç Gönlüm
Aşkların En Güzeli
Görgüsüzler
Hasret Sancısı
Hülyam
Islak Mendil
Sen de mi Leyla
Yakılacak Kadın
Futboliye
Gecelerin Kadını
Haram
Kah ır
Damga
Karanfılli Naciye
Nefret
Ömrümün Tek Gecesi
Yabancı
Tele Kızlar
Akrep
Savunma
Suçlu
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DÜŞMAN YOLLARI KESTi
THE ENEMY HAS BLOCKED THE ROADS
• Istanbul'un yabancı güçler
tarafından işgali sırasında Kuvai
Milliye'ci iki genç olan ldris Bey ile
Nazım Bey, çok gizli bir planı
Ankara'ya ulaştırmak üzere
görevlendirilirler. Ancak Istanbul'da
durum hayli karışıktır. Bu nedenle,
bu görevi hiç dikkat çekmeden
yerine getirmeleri gerekmektedir.
Bu tehlikeli yolculuğa çıkarlarken
teşkilattan Makbule'yi de yanlarına
alırlar. Ne var ki görevlilerden
birinin gizli ve asıl amacı, bu gizli
planı Ankara'ya ulaşmadan önce ele
geçirip karşı tarafa sızdırmaktır.
Olaylar bu yolculuk sırasında ilginç
bir çizgide gelişir . . . Çarpıcı siyah
beyaz görüntüleriyle, Kurtuluş
Savaşı'nı bir kaçış-kovalamaca
gerilimi içinde ele alan ve Osman
Seden'in biçim ustalığını kanıtlayan
bu çalışma, onun uzun meslek
yaşamının belki de en iyi fılmidir.
• Ar a rime when IsranbuJ was
occupied by foreign forces, rwo
young men from rhe Kuvai M i lliye
movemenr, Idris and Nazım, are
assigned ro rake a rop secrer plan ro
Ankara. However, Isranbul is in a
very chaoric srare. Because of rhis,
rhey muse accomplish rhis rask
w i rhour arousing any suspicion. As
rhey depare on rhis perilous journey,
rhey rake anorher operarive,
Makbule, along wirh rhem. The
secrer and rrue ai m of one of rhese
craveliers is ro leak che plans ro che
enemy before rhey've reached rheir
desrinarion i n Ankara. Throughout
rhis journey an inreresring sequence
of evenrs unfold . . , The film dep i ers a
cloak and dagger rale during che W ar
of I ndependence in Turkey rhrough
seriking black and whire images.
Wirh rhis film Osman Seden
cemenred his place as a cinema
masrer and i s perhaps rhe besc film of
his long and disri nguished careeL

Yönetmen Director: Osman F
Sedefi Senaryo Screenplay: Tank
Dursun K. Görüntü Yön.
Cinematography: Kriıon flyadis
Kurgu Editing: Ali Siyavılj
Oyuncular Cast: Eşref Kolrak,
Sadri Alqık, Nurhafl Nur, Kadir
Savım, Yilmaz Gruda, Hulusi
Kmtmen, /lhan Hemşehri, Nubar
Terziyan, Kemal Ergiivenr Yapımcı
Producer: Osman F Seden Yapım
Production Co.: Kemal Film
Kaynak Print Source: Mimar
Sinan Üniversitesi, Sinema-TV
Merkezi, Kqlabiıii, Beşikta; 80700,
istanbul, TUI?KEY; Phone: 90 2 1 2
274 9 8 70; Fax: 9 0 2 1 2 2 1 1 65 99
1 959 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz
B&W 1 9 7 '
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NAMUS UGRU NA
IN THE NAME OF HONOR
• Dürüst bir delikanlı, kira parasını
süs eşyalarına yatıran bir kadın, ve
onu ele geçirmek isteyen zengin bir
adama aracılık yapan kötü ruhlu bir
başka kadının öyküsü . . . Şoförlük
yaparak hayatını kazanan delikanlı
yeni evlenmiştir. Güzel bir karısı
vardır. Önceleri kocasının
kazancıyla mutlu bir yaşam süren
genç kadın, sonraları birden degişim
sürecine girer. Çevresinin, özellikle
de kötü ruhlu bir kadının etkisiyle
daha iyi giyinmeyi ve daha iyi
yaşamayı düşlemektedir. Bir
yemekte tanıştıgı kocasının
patronunun gözleri de onun
üstündedir. Bir yandan genç kadının
yükselme hırsı, diger yanda aralarını
yapmaya çalışan diger kadının
baskısıyla baştan çıkarılmaya hazır
olan şoförün karısı, sonunda
patronun tuzagına düşer.
Aldatılarak dünyası yıkılan şoförün
namus mücadelesiyle olaylar sürer
gider . . . Osman Seden'in denenmiş
ve başanya ulaşmış tarzını
korudugu, usta sinemacılıgının özeti
sayılabilecek bir klasik yapıt.
• This is rhe srory of an hanesr
young man, a woman who i nvesrs her
renr money in ornamenrs, rhe rich
man who wanrs ro have her, and rhe
i ll-i nrenrioned young woman who
rries ro help him ger her. . . The
young man has recenrly wed and
makes his living as a driver. H i s w i fe
i s beaurifu l . In rhe beg i n n i ng she i s
happy w i r h rhe money her husband
makes bur larer begins ro undergo a
change. Because of rhe influence of
rhose araund her, especially rhe i l i 
spirired woman, s h e dreams o f
dressing berrer and leading a fı ner
life. Her husband's boss, who mer her
ar d i nner, has eyes for her. The
chauffeur's wife, who has been ser up
from rhe beg i n n i ng , falls for rhe
bosses rrap. On rhe one hand rhere is
rhe young woman's urge ro climb
socially, on rhe orher is rhe pressure
of rhe or her woman who pushes her
for an affair. The driver whose l i fe has
been ruined when he learns his wife's
fairh lessness, decides ro save his
honor by raking revenge . . .
Conrinuing i n rhe formar of Osman
Seden's already rried and proven
s uccessful sryle, rhis film may be
considered one of rhe dassic works in
his fıl mography.

Yönetmen Direccor: Osman F.
Sedm Senaryo Screenplay: Osman
F. Seden Görüntü Yön.
Cinemacography: Kriton liyadis
Oyuncular Cast: Eıref Ko/rak, Peri
Han, Serpil Giil. Memduh On, Suphi
Kaner, Diclehan Baban, M11alla Siirer,
Nuri Ergiin, EJre[ VIIral Yapımcı
Producer: Osman F. Seden Yapım
Production Co.: Kemal Film
Kaynak Prinr Source: Mimar
Sinan Oniversitesi, Sinema-TV
Merkezi, KıJlab'nii, BeJiktaJ 80700,
İstanb11l, TURKEY; Phone: 90 212
2 7 4 9 8 70; Fax: 9 0 212 211 6 5 9 9
1960 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz
B&W 1 104'
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ÇALl KUŞU
WILD BIRD
Küçük yaşlarda anne ve
babasını yitirdikten sonra
teyzesinin yanında kalan Feride
yarıl ı olarak bir Fransız okuluna
verilir. Gittikçe serpilip güzelleşen
Feride'ye teyzesinin oğlu Kamuran
aşık olur. Teyzesinin onayını
aldıktan bir süre sonra da bu hayat
dolu kızla nişanlanır. Bu sıralarda
Kamuran'ın bir ihbar sonucu
M ünevver adlı hasta bir kızla i lişkisi
olduğu ortaya çıkar. Tüm dünyası
yıkılan Feride evden kaçar. Yaşlı
süt ninesinin yanına sığınan genç
kız başvurusu sonucu öğretmen
olur. Aşırı ve gösterişli güzelliği
başına dertler açan Feride, sık sık
tayini çıkıp yer değiştirmektedir.
Son tayinlerinden birinde, yaşlı bir
bekar olan Hayrullah Bey'le tanışır.
Sevimli bir kişiliğe sahip Hayrullan
Bey, Feride'yi kızı gibi sevmesine
karşın, bazı söylentiler nedeniyle
güç durumda kalırlar ve
çevrelerindeki dedikoduları
önlemek amacıyla evlenirler.
Gerçekte ilişkileri bir baba-kız
beraberliğinin ötesine geçmez.
Birgün Hayrullah Bey, Feride'nin
tuttuğu günlükleri ele geçirince
onun Kamuran'ı hala sevdiğini
ögrenir . . . Osman Seden, Reşat
N u ri Güntekin'in ünlü eserinin bu
başarılı uyarlamasında, dönemin
tüm ünlü isimlerinden oluşan çok
zengin bir oyuncu kadrosundan
yararlanmıştır.
•

• Feride, who has l i ved w i t h her
aunt si nce losing her parents at a
very young age, is sene to a French
board i ng schooL The aunt's son
Kamuran falls in love w i th Feride,
who grows ever ll)Ore lovely.

Ot

long after obca i n i ng her aunt's
approval, he becomes engaged to
this l i vely g i rL lt is revealed,
however, that Kamuran is in a
relationship with a sickly g i r!
named Münevver. Feride's world
crumbles and she runs from home.
She cakes refuge w i t h an ageing
m i l k-woman and evenrually applies
ro become a teacher. Feride's
excreme and rad iant beauty brings
her troubles, farei ng her ro leave her
jobs and move frequently. At one of
her later posrs she meet Hayrullah,
an ageing bachelor. The sweet
namred Hayrullah loves Feride I ike
a daughcer, bur nchers speak of it
d i fferenrly. In order ro prevenc
nascy rumours the cwo decide co
marry even chough the truth is that
cheir relationship w i l l never go
beyond that of a father-daughter

bond. One day afcer read ing her
d iaries, Hayrullah d i scovers that
Feride is st i l i in love w i rh
Kamuran . . . In this beaur i ful screen
adapeation of Reşat Nuri
Güncekin's famous novel, Osman
Seden has masteri y d i recced an
outstanding casr of che most
renowned Turkish acrors of the day.

Yönetmen Director: Osman F.
Sedm Senaryo Screenplay: Osman
F. Sedm, based on the novel "Çalıkıqu"
by Reıat Nuri Güntekin Görüntü
Yön. Cinematography: Kenan Kurt
Oyuncular Casr: Türkan Şoray,
Karta/ Tibet, Zeynep Değirmeucioğlu,
Kerim Avıar, Sevda Ferdağ, Giirel
Onliisoy. Cahide Sonku, Vahi Öz,
edret Giivm(, Önder Somer, Sevil
Candan, Cahit lrgat Yapımcı
Producer: Şakir Sedm Yapım
?roduction Co.: Kemal Film
Kaynak Print Source: Mimar
Sinan Oniversitesi. Sinema-TV
Merkezi, Kışlaönii, Beşiktaj 80700,
Istanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2
2 7 4 9 8 70; Fax: 9 0 212 2 1 1 65 9 9
1 966 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz
B&W 1 160'
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FRANSA FRANCE

B E RTRAND TAVE RN I ER
• Fransa'nın önde gelen
yönetmen, senarist ve
yapımcılarından biri olan Bertrand
Tavernier, aile ilişkileri, Birinci
Dünya Savaşı, caz dünyası ve çagdaş
toplumsal dertler gibi temaları
içeren filmler yapmakla ünlüdür.
Ancak, ele aldıgı konularındaki bu
degişkenlik aldatıcı bir şeydir:
Filmlerinin hepsi saglam temasal
baglarla birbirine baglıdır ve tümü
yönetmenin siyasi görüşü ile
insanlar hakkındaki derin merakına
dayanmaktadır. lnceledikleri
konular ne olursa olsun, Tavernier,
filmlerine, onu Fransız sinemasının
en ilerici ve sevecen kişilerinden
biri yapmış olan büyük bir iç
gözlem ile insan sevgisini katmıştır.

25 Nisan 1 94 1 'de Lyon'da dogan
Bertrand Tavernier, yazar ve ozan
Rene Tavernier'nin ogludur. John
Ford, Henry Hathaway ve William
Wellman'ın gibi Amerikalı
yönetmenlerin filmlerine hayran
kaldıgı için 1 4 yaşından itibaren
yönetmen olmak istedi. Artık hepsi
yıkılmış olan Studio Obligado, Pathe
Cinema ve California gibi sinema
salonlarında Hollywood filmlerini
izleyerek saatler geçirdi. Ta ki,
Cinematheque Française tarafından
gösterilen ve aralarında Renoir,
Lang ve Keaton filmlerinin de
bulundugu hazineyi keşfedene
kadar. Paris'te, geleceğin bir diger
ünlü yönetmeni Volker
Schlöndorff'la aynı sırayı paylaştıgı
Lycee Henri IV'te ögrenim gördü.
Sorbonne'da iki yıl hukuk okudu,
ancak sinema tutkusu baskın
çıkınca, ders çalışarak geçirmesi
gereken zamanı sinema salonlarında
geçirmeyi sürdürdü. Sonuçta da
bitirme sınavında boş kagıt verdi.
Bu arada, Sorbonne'daki
arkadaşlarıyla "L'etrave" adlı bir
film dergisi kurmuş, yaptıgı bir
söyleşinin ardından yönetmen Jean
Pierre Melville'le ahbap olmuş ve
onun asistanı olarak sinema
endüstrisine girmişti. O dönemde
bu işin üstesinden pek gelernediğini
kendisi itiraf etmiştir. Bu yüzden de
film eleştirmeni oldu ve
yönetmenlerle söyleşiler yaparak,
özellikle geleneksel olarak sol
eğilimli Positif ve Cahiers du
Cinema gibi Fransız dergilerinde
film eleştirileri yazmaya başladı.
Doymak bilmeyen bir film kurdu
olan Tavernier, zor bulunan
Hollywood filmlerini gösteren
Nickei-Odeon adlı sinema
kulübünün kurucularından biridir.
Içlerinde tek başına kaleme aldıgı

kapsamlı Trente Ans de Cinema
Americain (Amerikan Sinemasının
Otuz Yılı) gibi yapıtların da
bulunduğu çeşitli kitapların yazılışma
katkıda bulundu. Sinema
endüstrisine, Nouvelle Vague (Yeni
Dalga) filmlerinin çoğunu
gerçekleştiren yapımcı Georges de
Beauregard'ın yanında halkla
ilişkiler uzmanı olarak yeniden girdi.
1 963'te, birkaç kısa filmden oluşan
"Les baisers 1 Öpücükler" filminin
bir bölümü olan ilk kısa filmi "Le
baiser de Judas 1 Yuda'nın
Öpücügü"nü yönetti. Biri Riccardo
Freda için olmak üzere, iki casusluk
gerilim filminin senaryosunu yazdı.
1 966'da da Pierre Rissient'la
birlikte serbest basın temsilcisi
olarak çalışmaya başladı. O yıllar
sinemada gerçek bir çıraklık
dönemi oldu: Film çekimlerine
katıldı, kurgunun çeşitli aşamalarını
izledi, farklı yönetmenlerle
yaratıcılık süreci üzerine fikir
alışverişi yapma olanagı buldu. ilk
uzun metrajlı kurmaca filmini ancak
32 yaşındayken yönetti: bu,
Georges Simenan'un bir
öyküsünden uyarladıgı ve Fransız
sinemasının en büyük ödülü Prix
Louis Delluc'ü kazanan "L'horloger
de Saint-Paul 1 Saatçi"ydi ( 1 973). O
günden bu yana yönettiği, farklı
çağiara ait (ortaçağ öyküsü "La
passion Beatrice 1 Beatrice
Tutkusu"ndan, Fransız kraliyet
dönemine ait "Que la fete
commence . . . 1 Şölen Başlasın"a ve
1 . Dünya Savaşı sonrasına eğilen
"La vie et rien d'autre 1 Aslolan
Hayattır"a kadar uzanan) 1 7
kurmaca filmiyle, uluslararası begeni
kazanarak Fransa'nın en önemli
yönetmenlerinden biri konumuna
geldi. Kendini adamış bir sinema
tarihçisi olan Tavernier, Fransa'da
eski filmierin renklendirilmesine,
filmierin TV'de gösterilmesi
sırasında araya giren reklamların
sayısına karşı çıktı ve yönetmenlerin
kendi yapıtları üzerindeki hakları
için de aktif olarak çalıştı.
Tavernier'nin ilk filmi, bir saatçinin,
şiddet yatkını oğluyla ve onu
meydana getirmiş burjuva
toplumuyla yaşadığı karmaşık
ilişkinin öyküsü olan "L'horloger de
Saint-Paul 1 Saatçi"ydi ( 1 973).
Gerilim unsurlarını, yönetmenin
doğduğu kent olan eski Lyon'un
sevilen muhitlerinin natüralist bir
görüntüsüyle birleştiren filmin,
birkaç karakteristik motifi vardır.
Bu film, aralarında Berlin Film
Festivali Özel Jüri Ödülü'nün de

bulunduğu uluslararası başarılar
kazandı ve Tavernier'nin nefis
biçimde kotarılmış filmlerinde,
karşısına çıkmış en iyi fırsatlardan
bazılarına kavuşan aktör Philippe
Nciret ile yönetmen arasındaki
uzun ve verimli işbirliginin de
başlamasına yol açtı. Tavernier
dünya çapındaki bu ilk filminin
ardından, devrim öncesi
Fransa'sında geçen ve insancıl kral
naibi Phillippe D'Orleans'ın
duygusal ve ideolojik çıkmazları
merkezinde gelişen tarihi dram
"Que la fete commence . . . 1 Şölen
Başlasın"ı ( 1 975) yaptı. Film, En Iyi
Yönetmen dahil, dört Cesar ödülü
kazandı. Tavernier'nin üçüncü filmi
"Le juge et l'assassin 1 Hakim ve
Katil" de ( 1 976) yönetmen e verilen
En Iyi Senaryo ödülü de dahil olmak
üzere, birkaç Cesar kazandı.
Mahküm olmuş bir çocuk katili ile
onun kaderini tayin edecek olan
hakim arasındaki ilişkiyi inceleyen
film, Tavernier'nin belli başlı
temalarından biri üzerinde
odaklanıyordu: Birbirinin tam
tamına zıddı olan kişiler arasındaki
ilişkiler ve toplumsal engellerin
aşılmazlığına ilişkin bir saplantı. ilk
üç filminden yola çıkan çoğu kişi
tarafından, Tavernier'ye öncelikle
bir siyasi film yönetmeni gözüyle
bakıldı.
Tavernier 1 977'de kendi yapım
şirketi Little Bear'i kurdu. "Des
enfants gates 1 Şımarık Çocuklar"da
( 1 977) onun kamerasından bir kez

Bu filmierin gösterimi Fransız Dışişleri
Bakanlıgı'nın ve Fransız Kültür
Merkezi {lstan bul)'u n degerli
işbirligiyle gerçekleştirilmiştir.

The presenrarion of rhese fılms was
made possible wirh the ki nd
cooperarion of rhe M inistry of Foreign
Affairs of France and French Culrural
Insrirme (İsranbul).
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daha aile ilişkileri ve toplumsal
sorunlar ele alındı. Daha sonra ise,
bilimkurgu filmi "La mort en direct
1 Naklen Ölüm"le ( 1 980) tamamen
başka bir yöne saptı. Amerikalı
aktörler Harvey Keitel ile Harry
Dean Stanton'ın başrollerinde
aynadıkları film, medya röntgenciliği
ve insan ruhunun karanlık köşeleri
hakkında rahatsız edici düşüncelerin
ürünüydü ve beklenmedik bir
feminist eğilime sahipti. Sonra
doğduğu kent Lyon'a ve aile dramı
konusuna dönerek daha geleneksel
ama aynı derecede ilgi çekici olan
"Une semaine de vacances 1 Bir
Tatil Haftası"nı ( 1 980)
gerçekleştirdi. Mesleği konusundaki
kuşkularıyla karşı karşıya kalmış bir
kadın öğretmeni ele alan bu filmin
ardından gelen 1 98 1 yapımı "Coup
de torchon 1 Sil Baştan"da
Tavernier yeniden Nciret ile
işbirliği yaptı. Texas'ı mekan
edinmiş bir Amerikan romanından
uyarlanan film, 1 930'1u yılların
sömürge Afrika'sında geçiyordu.
Gerektiğinden uzun bir süre pislik
muamelesi gördükten sonra, bir
dizi cinayet işleyen yerel bir polis
şefi hakkında bir kara komedi olan
"Sil Baştan", hem iktidarın ahlaklılığı
hakkında bir beyanda bulunuyor,
hem de kara film janrına ve
Tavernier'nin çok sevdiği 1 930'1u
yılların Amerikan filmlerine pek çok
muhabbetli göndermede
bulunuyordu. 1 983'te Tavernier
ABD'nin güneyi üzerine bir belgesel
olan "Mississippi Blues"u yaptı
Robert Parrish'le birlikte yönettiği
bu film "Pays d'octobre 1 Ekim
Ülkesi" adıyla uzun metrajlı hale
getirildi.
Tavernier, eleştirmenler nezdinde
bir sonraki büyük başarısını "Un
dirnanche a la campagne 1 Kırda Bir
Pazar"la ( 1 984) elde etti. Dört yıl
önceki "Bir Tatil Haftası"nda
irdelenen temaları geliştiren film,
yaşlanmakta olan bir ressamın
çocukları ve torunlarıyla ilişkileri
üzerinde odaklanıyordu. Pırıl pırıl
görüntüler ve kusursuz
performanslar aracılığıyla hafızanın
verdiği keyfi ve yol açtığı hayal
kırıklıklarını hayata geçiren
Tavernier, filminde yalnızca
Renoir'a saygı sunmakla kalmıyor,
mukayese yoluyla, kendi
çalışmalarının temelde
maceracılıktan uzak, ama yürekten
hissedilen doğasını da kabul
ediyordu. Film, aralarında
Cannes'de En Iyi Yönetmen Ödülü
ile, Tavernier'nin o sıralar eşi olan
Colo Tavernier O'Hagan ile
paylaştığı En Iyi Senaryo Cesar'ının
da bulunduğu birçok ödül aldı. Iki
yıl sonra Tavernier, caza ve
cazcılara saygı sunduğu "Autour de
minuit 1 Geceyarısına Doğru" ile

belki de o zamana kadarki en
büyük uluslararası başarısını
kazandı. Başroldeki tenor
saksofoncu Dexter Gordon'ın,
kendini Paris'te gönüllü bir sürgüne
mahkum etmiş, kendi kendini
mahveden bir Amerikalı
saksofoncuyu canlandırdığı film,
tükenmiş müzisyen ile onun
bakıcısı haline gelen Fransız hayranı
arasındaki dostluğun saati saatine
uymaz portresiydi. Gerdon
performansıyla En Iyi Erkek
Oyuncu dalında Oscar adayı oldu,
Herbie Hanecek da filmin müziğiyle
Oscar aldı.
M uazzam bir aile işlevsizliğine göz
alıcılıktan uzak bir bakış atan
Ortaçağ destanı "La passion
Beatrice 1 Beatrice Tutkusu"nun
( 1 987) ardından, Tavernier bu kez
de "La vie et rien d'autre 1 Aslolan
Hayattır"la ( 1 989) yeniden
uluslararası başanya kavuştu.
Katıldığı savaş sırası katliamı telafi
etme saplantısına kapılmış bir
Birinci Dünya Savaşı binbaşısını
canlandıran Nciret'nin başrolde
oynadığı film, savaşın saçmalığı
üstüne parlak bir yorumdu. Hem
Noiret, hem de Tavernier yaptıkları
iş için Avrupa Film Akademisi
tarafından ödüllendirildiler, ayrıca
başka ödüller de aldılar.
Uzun bir ayrılıktan sonra
beyazperdeye dönen Dirk
Bogarde'ın mükemmel bir
performans sunduğu "Daddy
Nostalgie 1 Nostalji Baba"da ( 1 990)
gene ebeveyn-çocuk ilişkilerini
inceledikten sonra, Tavernier
dikkatini çağdaş Fransa'nın sorunları
ve toplumsal konularına çevirdi.
Sabık polis memuru M ichel
Alexandre'ın yazdığı "L.627'' ( 1 992)
uyuşturucu kullanımı ve HIV
üzerinde odaklanıyordu. "La guerre
sans nom 1 Adı Konmamış Savaş"
( 1 992) ise, Cezayir Savaşı hakkında
bir belgeseldi. 1 993 GATT (Dünya
Ticaret Anlaşması) görüşmeleri
sırasında, Tavernier Avrupa
sineması adına ateşli bir kampanya
yürüttü. Kılıç şıkırtıları içinde geçen
hafif bir film olan "La fiile de
d'Artagnan 1 D'Artagnan'ın Kızı"
( 1 994), değişken yönetmenin aşina
konulardan bir kez daha
uzaklaştığını gösteriyordu.
Fransa'da yeniyetme gençlerin
sorunlarına eğilen bir sonraki filmi
"L'appat / Yem" ( 1 995) Berlin Film
Festivali'nde Gümüş Ayı ödülünü
aldı. Insanları öldürme iptilası barış
zamanında sorun halini alan bir
yüzbaşı üzerine bir Birinci Dünya
Savaşı sonrası dramı olan "Captaine
Conan 1 Yüzbaşı Conan"da ( 1 996)
ise yine savaş karşıtı duygularını dile
getirmişti. Insan doğasının daha
karanlık yanlarını ve savaşın

canavarlığını ele alan korkutucu,
sivri bir yorum olan film, aralarında
Tavernier'ye verilen En Iyi
Yönetmen Cesar'ının da bulunduğu
birkaç ödül aldı.
Tavernier 1 998'de, oğlu Nils'le
birlikte, Paris'in adı kötüye çıkmış
sosyal bloklarındaki yaşama ilişkin
bir belgesel olan "De l'autre côte
du periphe 1 Çevre Yolunun Öteki
Tarafında"yla çağdaş toplumsal
sorunlara döndü. Güçlü bir ırkçılık,
yoksulluk ve toplumsal adaletsizlik
portresi olan bu film, Tavernier'nin
bir sonraki, son uzun metrajlı
kurmaca filmi, "Ça commence
aujourd'hui 1 Herşey Bugün
Başlıyor" ( 1 999) için de uygun bir
emsal oluşturdu. Bir öğretmenin
ahlaki değerlerini kaybetmiş, büyük
ölçüde yoksullaşmış yerel toplumda
değişiklik yaratma çabaları etrafında
dönen film, "Yüzbaşı Conan"dan
sonra Tavernier'nin ilk belli başlı
çalışmasıydı. Etkileyici ve
merhametli film, o yıl Berlin Film
Festivali'nde, aralarında konusu için
verilen Jüri Özel Mansiyonu'nun da
bulunduğu birkaç ödül aldı.
Bertrand Tavernier, birçok yönden
eski moda bir yönetmen olup,
anlatım zarafeti ve kuvvetli
karakterizasyonun geleneksel
erdemleriyle kendini rahat hissetse
bile, 1 970'1i yıllardan beri
Fransa'dan çıkmış yönetmenlerin en
istikrarlı şekilde tatmin edici
olanlarından biridir. Konularının
çeşitliliği onun değişkenliğini ima
etse de, dinamik görsel üsiObu ve
bireylerin topluma nasıl tepki
gösterdiğine ilişkin kaygısı, filmden
filme bir süreklilik sağlamıştır.
Ayrıca hemen hemen tüm
filmlerinde de, neredeyse siyasi
tavır sayılacak toplumsal bir tınlama
vardır. Filmleri biçimsel olarak
yenilikçi olmasa bile, insan
davranışiarına ilişkin sezgileri ve
zaman zaman tedirgin edebilme
yerileriyle şaşırtma kapasitesi
taşırlar ("Naklen Ölüm" ve "Sil
Baştan"da olduğu gibi). Böylece de
seyirciye asla tepeden bakmayan
tahrik edici, zekice bir eğlence
sağlari ar.
Tavernier, kendi yapımlarında
ulaştığı dinamik görsel biçemin
kaynağı olan Amerikan filmlerinin
hayranıdır. Tavernier'nin filmleri
genellikle değerlerin yeniden
gözden geçirildiği bir bunalımı ele
alır, çelişkileri zeki ve insancıl bir
biçimde inceler. Yapıtları keskin bir
gerçekçilikle yüklüdür; biçimi, tonu
ve seslendiği kitle ise geniştir. Her
filmi, seyirci ile eylem ve kahraman
arasında, özdeşleşme ve
soyutlanmanın farklı dereceleri
açısından incelenebilecek, değişik

Filmleri
Filmography
1 963 Le baiser de J udas

Yuda'nın Öpücüj!ü
(an episode i n "Les baisers

Öpücükler" filminde bir
bölüm)
1 964 Une chttnce exploslve

Patlayan Şans (an episocle in
""La chance er l"amour
Şans ve Aşk'" filminde bir
bölüm)
1 9 73 L'bodoger de Sahıt-Paul

Saatçi
1 9 75 Que la. fite comuıence. . .

Şölen Başlasın
1 9 76 Le juge et /'assassin

Hakim ve Katil

1 97 7 Des enfa.tı/s gôtis

Şımarık Çocuklar
1 979 La mort eıı di·rect

Naklen Ölüm
1 980 Uue semaine de va.cauces

Bir Tatil Haftası

1 9 8 1 Coup de torchon Sil Baştan
1 982 Philippe Soupault et le

surria.lisme

Philippe Soupault ve
Gerçeküstücü lük
(Documenrary Belgesel)
1 983 La BOOhne geniration

800. Kuşak (Mid-lengrh
Documenrary

Orta Metrajlı Belgesel)
1 984 Mississippi Blues

(Documenrary Belgesel)
Pays d'octobre

Ekim Ülkesi

(Documencary Belgesel)
Un dima.nche ıl la campııg1ıe

Kırda Bir Pazar
1 986 AlltO/Ir de mimtit

(Romıd Midnight)

Geceyarısına Doj!ru

1 987 LA Pttssimı B ia trice

Beatrice Tutkusu

1 988 Lyon, le regard hıterieur

Lyon. Içerden Bakış
(TV Documencary
TV Belgeseli)
1 989 La vie et rien d'autre

Aslolan Hayattır
1 990 Daddy 11ostalgie

Nostalji Baba
1 99 1 Co11tre /'oubli

Unutınaya Karşı
(Documencary Belgesel)
1 992 Lt1 guerre sans nom

Adı Konmamış Savaş
(Documenrary Belgesel)

L. 627

1 994 La fiile de d'Artagnatı

D'Artagnan'ın Kızı
Yem

1 995 L'applit

1 996 CafJita.ine Conatı

Yüzbaşı Conan
1 99 7 Lumieres s u r 111ı 111asuıcre

( 1 O films cmıtre 100 milliom
de mi'lles a.tıtiperson1lel)
Bir Katliamın Üzerine
Tutulan Işık ( 1 00 Milyon
Mayına Karşıt 1 O Film)
De l'tmtre côte du periph

Çevre Yolunun Öteki
Tarafında
(Documenrary Belgesel)
1 999 Ça commence au.jou.rd'hui

Herşey Bugün Başlıyor

1 73 bir ilişki kurar. Tavernier'in
yapıtları, 60'1ı yılların radikal
deneyimlerinden sonra, sinema
kurameliarının öldü gözüyle baktı�ı
bir gelene�in süre gelen canlılı�ının
ve geçerlili�inin göstergesidir.
Birçok ülkede Bertrand
Tavernier'nin adından söz
etti�inizde, Fransa'nın yaşayan en
büyük sinemacısı oldu�u ileri
sürülebilecek ve kendi ülkesinde
muazzam bir başarı elde etmiş bir
yönetmen için beklenebilecek o
tanınmışlık duygusuyla
karşılaşmayabilirsiniz. Avrupa
sinemasını düzenli olarak
izleyenlerde bile ortak denebilecek
bir tepki görülür: Ani bir aşinalık
parıltısı, sonra onun adının
ça�rıştırdı�ı belli başlı filmler
aranırken bu filmlerden tam olarak
emin olarnamanın getirdi�i
tereddüt, birkaç film adı verilince
de coşkulu bir tanıma: 'L.627"
( 1 992), "Aslolan Hayattır" ( 1 990),
"Geceyarısına Do�ru" ( 1 986),
"Kırda Bir Pazar" ( 1 984).
Seyircilerin yönetmenleri, janr
dedi�imiz o sınıflama vasıtasıyla
adlandırmasına ve yerine
oturtmasına yarayan
koşullandırmayı altüst eden
Bertrand Tavernier'nin katışıksız
eklektizmi, çok sayıda çalışma
arasındaki - ki, her yeni filmiyle
teknik ve temasal da�arcını sürekli
genişletmiştir - sanatsal başarıları,
kaçınılmaz olarak gözden saklar ve
bu da sonuçta onu Fransız film
'auteur'lerinin en önemlileri arasına
koyar.
Kararlı bir şekilde önceden tahmin
edilebilme özelliğinden uzak duran
meslek hayatı ve Tavernier'nin
projelerini gelişigüzel biçimde
geliştirmesi, onun her şeyden önce
içgüdülerine güvenen bir yönetmen
oldu�unu akla getirir. Bir keresinde,
"E�er her şey benim için açık seçik
olsaydı, filmi yapmazdım" demiştir.
Bu içgüdüsel yaratıcılık süreci
senaryo yazma dönemini de kapsar.
Tavernier'nin senaryoları, hiçbir
tretmana gerek duyu lmadan, daima
not aşamasından do�rudan do�ruya
tam senaryo haline geçmiştir ve
gelişmeleri de Tavernier
karakterlerini daha yakından
tanıdıkça sayfa üzerinde meydana
gelmiştir. "Ben" diyor,
"karakterlerin nasıl yaşayaca�ını
görmek istiyorum. Onun için de
birkaç sahne yazar ve bakarım . . . "
Bu yaklaşımın, yazarken genelde
aklında başrolü oynayacak bir
aktörün de bulunmasıyla birleşmesi,
filmierindeki yaşanmışlık duygusunu
açıklamaktadır. "Hakim ve Katil"de
katil i le hakim arasındaki ortak
yaşama ilişkisi, "Naklen Ölüm"ün
her şeyi yiyip yutan paranoyası, "Bir

Tatil Haftası"nda yaşamın sonbahar
ça�ındaki karakterlerin ele alınması
ve "Kırda Bir Pazar"ın birbirine
ba�lı aile atmosferi; belli bir dünyayı
sınırlarına kadar araştırma
yolundaki kişisel arzusundan
do�muştur. Tavernier filmleri
böylelikle çok kişiye özel, maceralı
bir yolculuk oldukları gibi, onun
Yeni Dalga selefierinin yapıtlarının
ço�unda görülenin aksine, aynı
zamanda sürekli bir de�işim ve
akışkanlık içindedirler.
Bütün yönetmenler gibi Tavernier
de, belli başlı bir filmin gösterime
girmesinin yol açtı�ı eleştirel tepki
dalgasıyla birlikte gelecek normal
tartışmalardan nasibini fazlasıyla
almıştır. Ancak o hem genel
eleştirel övgü konusunda hayli
başarılıdır, hem de birlikte çalıştı�ı
kişiler ve kendisi, uzun bir liste
oluşturacak kadar çok ödül almıştır.
Tavernier'nin filmleri daha vahşice
bir eleştiri saldırısına u�radı�ında,
tahmin edilece�i gibi film biçimi ele
alınmamış ya da sorgulanmamıştır.
Bunun yerine, yönetmenin siyasi
görüşleri sorgulanmıştır. Bazen bir
siyasi görüşe sahip olma hakkı olup
olmadı�ı tartışılmıştır, ama
sinemada siyasi duyguların
geçerlili�inin tümden reddedilmesi
durumuna da rastlanmıştır. Le
Monde'da Tavernier filmlerine
ilişkin olarak yıllardır yayımlanan
dehşet verici eleştiriler efsaneye
dönüşmüştür.
Tavernier, siyasi olmaktan
utanmayan bir sinemacı sıfatıyla,
yaşamı boyunca birkaç düşman
edindi. En baştan, ilk filmi
"Saatçi"den ( 1 973) itibaren siyasi
öfke onun dramlarının yakıtı oldu.
Bu unsur, son filmi "Herşey Bugün
Başlıyor" ( 1 999) dahil, on yedi
dramının hemen hepsinde yer aldı.
Bu son filmi Ken Loach'un
çalışmalarıyla mukayese edilmiştir.
Sinemasal üsiOpları büyük tezat
yarattı�ı halde Tavernier yıllardır
Loach'a hayranlık duymuştur. Her
ikisi de, kendi ülkelerinin resmi
tarih versiyonuna karşı çıkma
konusunda tutkulu bir iste�i
gerçekten paylaşırlar. Tavernier'nin
adaletsizli�e ve nefretin yayılmasına
karşı kendi misillerneleri ise;
yönetmenin, bir babanın
tehlikedeki çocu�una duydu�u
endişeyle sevdi�i ülkesinde Le
Pen'in öncülük etti�i güçler pusuda
bekledikçe, asla sona ermeyece�e
benziyor. Onun hem geçmişte,
hem de günümüzde çizdiği Fransa
tabloları, Fransa Içişleri Bakanlı�ı'nı
("L.627"), orduyu ("Aslolan
Hayattır"), E�itim Bakanlı�ı'nı
("Herşey Bugün Başlıyor") ve sa�cı
basını (filmlerinin ço�u) rahatsız
etmiştir.

Her sanatçı gibi, Tavernier'nin
sinemasının da kusurları vardır,
ancak sürekli olarak birbirinden
farklı yeteneklerden yararlanıp
böyle bir sinemasal ifade düzeyi
yakalayabilmiş olması,
yönetmenlerin ço�unun büyük bir
ihtimalle asla ulaşamayaca�ı bir film
sanatı kavrayışına işaret eder.
Daima artan bir ifade olgunlu�u ve
karmaşıklı�ı sergileyen meslek
hayatı boyunca, filmlerinin ço�unda
bu tür bir yaratım düzeyine
erişmiştir. En az izlenen ve en
başarısız olan filmleri bile fevkalade
zengin, son derece zekice
çalışmalardır. Tavernier, gerçekten
kötü bir film yapmayı becererneyen
küçük bir uluslararası yönetmenler
grubuna dahildir. Işlerini yakından
izlemiş olanlar için en baştan
çıkarıcı fikir ise, onun yaklaşık otuz
yıldır bir sinemacı olarak
sürdürdü�ü apaçık gelişiminin, belki
de en iyi filmini henüz yapmamış
oldu�u ihtimalini ortaya atmasıdır.
"Bir film yaparken, eleştirel bir
mesafeyi korumaya çalışırım. Bir
sahne ya da performansla gözyaşına
bo�ulsam bile, içine çekilmemek
için elimden geleni yaparım. Işler iyi
gidiyor gibi görünse de kuşkularla
yüre�imi daraltma e�ilimi
gösteririm, hele her şeyin ucunun
açık oldu�u projeler söz
konusuysa . . . Bu konuda belgesel ve
tarihi dram yapma konusundaki
deneyimim bana çok yardımcı
olur."
"Film yapmaya başladı�ımdan beri,
hep öykü anlatımında eksiksiz
özgürlü�ü amaçlamışımdır - ve
sanırım şu ya da bu ölçüde bunu
başardım; tabii bu benim iddiam.
"Bir öykünün anlatılış biçimi budur"
diyen kuralları reddediyorum. Evet,
belli bir şekilde gelişecek bir öykü
var olmalı tabii, ama asıl önemli
olan duygular. Son zamanlarda
filmlerimin hepsi aynı tema
etrafında dönüp duruyor: iş ve
bizim işle ilişkimiz."
"Bir süredir - "Aslolan Hayattır" ve
"L.627"den beri - bir konu
seçiyorum ve beni nereye
götürdü�ünü izliyorum. Aslında bu
süreç öyle başına buyruk ki, filmi
yaparken ço�u kez finalini de
değiştiriyorum. Size filmin finalinin
senaryonunkinden tamamen farklı
oldu�u en az beş filmimin adını
verebilirim. Bir şeyi söyleyene
kadar, ne söyleyece�iniz hakkında
en ufak bir fikriniz yoksa, bir "mesaj
film" yapmak zordur . . . Inandıkları
şeyi savunan karakterlerle işe
başlıyorum ve oradan yol alıyorum.
Arada hata işleseler de, yaptıkları işi
iyi yapmaya çalışan insanlar ilgimi
çekiyor."

1 74 "Caz benim film yapımıını
etkilemiştir. Anlatım, yapı gibi
sorunları çözmeye çalışırken çoğu
kez müziği ve cazı düşünürüm tema ile doğaçlama, melodi ile
armoni, akorlar ve melodinin
kendisi arasındaki ilişki. Tempo
fikri, ritm fikri. Bence yönetmenliğin
cazla çok ilgisi var. Yönetmenlik ve
senaryo arasındaki ilişki, büyük
cazcılar tarafından yorumlanmış
büyük melodiler arasındaki ilişkiye
çok benziyor . . . Caz bana
özgürlüğün anlamını öğretti, yani
sayfada yazılı olan kelimeleri
izlememenin yolunu . . .
"

"Sinema, duyguları ışıkla
harmaniayan bir sanat biçimidir. Bir
yerin üzerine ışık tutmaya
başladığınız zaman, sonunda ıslah
edilebilecek durumdaki şeyleri de
"aydınlatır"sınız. Ne diyebilirim ki?
Vazgeçmeyi reddeden karakterler
beni çekiyor." Bertrand Tavernier
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the clark realms of the human psyche

cinema's more progressive and

Since rhen he d i rected 1 7 fearure

wirh an unexpecred fem i nist slam,

compassianare figures.

films which span the cenruries - from

starring American acrors Harvey

the medieval "La pass i on Bearrice"

Keirel and Harry Dean Sramon.

Born on 25 April 1 94 1 , in Lyon,

through French Regency "Que la fere

Tavernier rhen rerurned ro his narive
Lyon and rhe subject of fam ily d rama

France, Berrrand Tavernier is the son

commence . . . " ro rhe aftermarh of the

of writer and poer Rene Tavernier.

Firsr World W ar in "La vie er rien

ro make the more convemional bur

From the age of 1 4 he wamed ro

d 'aurre" - and has been one of the

no less inrriguing "U ne semaine de

become a filmmaker after admiring

faremost French direcrors who

vacances 1 A Week's Vacarion"

films by the A merican di recrors John

received critica! acclaim borh i n

( 1 980), which examined a teacher

Fore, Henry Harhaway and W i l l iam

France and abroad. Tavernier w h o i s a

canfroming doubrs abour her career,
before again collaboraring with

Wellman, and his hours were spem

devared film hisrorian, has also been

seeing Hollywood films at such

very active in France opposing rhe

Noirer for "Coup de rorchon 1 Clean

Parisian cinemas as rhe Studio

colorizarion of old films, the number

Siare", in 1 98 1 . Adapred from an

Obligado, Parhe Cinema and the

of commercial breaks in TV

American novel set in Texas, rhe film

California, all s i nce demolished,

screenings, and the righrs of rhe

rook place in colonial Africa during

before he came upon rhe delights

direcror over his own work.

the 1 930s. A black comedy abour a
local po! ice chief who goes on a

being shown by the Ci nemarheque
Française, including rhe works of

The rale of a clockmaker and his

murder spree afrer being rreated ! i ke

Renoir, Lang and Kearon. He was

complex relarionship wirh his violenr

d i rr for roo long, it both provided a

educared ar the Lycee Henri IV i n

son and rhe bourgeois sociery that

sraremem about the moraliry of

Paris, where h e shared a desk wirh

has produced him, Tavernier's firsr

power and conrained a space of

anorher furure d i recror, Volker

fearure film, ''L'horloger de Sainr

affecrionate references ro the no ir

Schlöndorff. He studied law i n

Paul 1 The Warchmaker of Saim

genre and Tavernier's beloved films

Sorbonne for rwo years bur he

Paul" ( 1 97 3), comains several

of the '30s. I n 1 983 Tavernier made a

continued to spend his time in the

characteristic motifs, combining

documentary, "Mississippi B l ues"

cinema when he should have been

ehriller elemenrs wirh a narural isric

about the American South, co

srudying, with the resulr that he

view of a popular mi lieu i n old Lyon,

d i rected by Robert Parrish, which

submi rted a blank sheet of paper ar

his home rown. As well as having

was exrended ro fu ll-version "Pays

the fina! exam . Meanwhile he co-

received i nrernarional acclaim and a

d 'ocrobre 1 October Land".
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Tavernier had his next great critica!

d'Artagnan 1 D'Artagnan's

own productions. Typically

success wirh "Un d irnanche a la

Daughrer" ( 1 994), a lighr

Tavernier's films concern a erisis ar

campagne 1 A Sunday in the

swashbuckler, marked yer anorher

which values are reassessed, and he

Counrry" ( 1 984). Expanding on the

deparrure for the versarile d i recror.

explores conrradict ions with wir and
humanity. His work is resolurely

rhemes explored four years earlier i n

H i s nexr fi lm, "L'appat 1 Fresh Bai t"

"U ne semaine d e vacances" , i r

( 1 995 ), which focuses on the

"realisr" and irs range of form, rone

focused on t h e relarionshi p berween

problems of French reenagers, won

and address is quire wide. Each fi lm

an aging painrer and his chi ldren and

the Silver Bear ar the Berlin Film

consrructs for the viewer a quire

grandch ildren. Evaking the joys and

Festival. More anri-war sentirnem

disrinct relarionshi p ro the acrion and

disappoinrmenrs of memory through

fol lowed in "Captaine Conan" ( 1 996),

ro the proragonisr, analyzable i n

glowing phorography and faultless

a post-World W ar I drama about a

rerms o f varying degrees of

performances, Tavernier not only

captain w hose procliviry roward

idenrification and derachmenr which

paid hamage ro Renoir bur, by

k i l l i ng people becomes something of

may also shift wirhin each film.

analogy, acknowledged the

a problem during peacet ime. A

Tavernier's work resrifies ro the

essenrially unadvenrurous, yer

frighrening, poinred commenrary on

conri nuing vitaliry and val idiry of a

hearrfelr, narure of his own work.

the darker shades of human narure

rradition many rheorisrs have

The fil m won a number of honors,

and the monsrrosity of war, it earned

rejecred as moribund after the radical

including the Director' s Prize at

a number of honors, including a Best

experimenrarions of the Sixties.

Cannes and a Best Screenplay Cesar

Director Cesar for Tavernier.

that was shared berween Tavernier

I n most counrries, mentioning the

and his rhen w i fe, Colo Tavernier

In 1 998, Tavernier, along wirh his

name Bertrand Tavernier does not

O'Hagan. Two years later, Tavernier

son N i ls, rerurned ro the realm of

necessarily provoke rhe recognirion

had possibly his grearesr

conremporary social issues wirh "De

one might expecr when dealing with

international success ro dare wirh

l'aurre côre du periphe 1 The Other

the man who is arguably France's

"Autour de minuit 1 Round

Side of rhe Tracks", a documenrary

greatesr living film-maker, and one

Midnight", his rribure ro jazz and

abour l i fe in one of Paris' more

who is hugely successful in his own

jazzmen. Srarring vereran renorisr

infamous housing projects. A

counrry. Even in those who regularly

Dexrer Gordon as a self-desrrucrive

powerful portrair of racism, poverry,

rake i ncerest in European films, rhere

American saxophonisr living in self

and social i n justice, ir formed a

is a fairly common reacrion: an

exile in Paris, rhe fil m was a moody

sui rable precedenr for Tavernier's

insranr flash of recog n irion, rhen an

porrrait of the friendship berween the

next fearure, "Ça commence

hesirarion, as they search for the

burned out musician and the French

aujourd 'hui 1 Ir All Begins Today"

major works ro which his name may
be fixed, not rotally cerrain abour rhe

fan who becomes his careraker.

( 1 999). A social d rama revolving

Gordon was rıomi nared for an Oscar

araund rhe efforrs of a schoolreacher

films, followed by enrhusiasric

for his performance, and Herbie

ro bring change ro his demoralized,

recogni rion when prompred wirh a

Hancock won an Oscar for the film's

largely i mpoverished communiry, the

few ritles: 'L.627" ( 1 992), "La vie er

score.

film was Tavernier's firsr major efforr

rien d'aurre?" ( 1 990), " Round

since "Capraine Conan ". Powerful

Midnighr" ( 1 986), "U ne d i manche a

Following a non-glamorous look ar

and compassionate, it earned a

la campagne" ( 1 984). Subverri ng rhe

colossal family dysfunction in the

number of awards ar the Berlin F i lm

condirioning rhar helps audiences ro

medieval saga "La passion Beatrice 1

Festival that year, includ i ng rhe

idenrify and place directors through

The Passion of Bearrice" ( 1 987),

Jury's Special Mention Prize for irs

rhe pigeon-hole that we call genre,

Tavernier again earned i n ternational

subject marrer.

acclaim , this time for "La vie er rien

Berrrand Tavernier's sheer
eclecticism inevirably obscures rhe

d'aurre 1 Life and Norhing Bur"

Alrhough in many respecrs Berrrand

arristic achievemenrs in a proli fic

( 1 989). Srarring Noirer as a World

Tavernier is an old-fashioned fi lm

body of work - i n which each new
film extends both his rechnical and

W ar I major obsessed with making

maker, comforrable wirh the

amends for the wattime camage he

trad irional vi rmes of narrative

themaric vocabulary - and that

rook part in, i r was a brillianr

elegance and strong characterizarion,

ulti marely places him among the

commenrary on the absurdity of war.

he is one of the most sreadi 1 y

most imporram of rhe French film

Borh Noiret and Tavernier received

rewarding d i rectors ro have emerged

aureurs.

honors from rhe European Film

from France since rhe '70s. White the

Academy for rheir work, i n addition

variety of his subject matter suggesrs

Looking back at his career which has

to a number of other awards.

his versat il i ty, his dynamic visual

resolurely avoided predicability, and

sryle and his concern with the way

the haphazard way in which

individuals reacr ro sociery at large

Tavernier has alighred on a project

parenr-child relarionships in "Daddy

ensure a consisrency from film ro

suggesrs that he is first and foremosr

Nosralgie 1 These Foolish Things"

fil m . Furrhermore, nearly all his

an insri ncrive d i rector. " If everyrhing

( 1 990), which featured an excellenr

films have a social resonance that's

was clear ro me, if I knew exactly

Following anorher examination of

performance from Dirk Bogarde who

nearly a palirical srance. If his films

where I was going, I would not make

has rerurned ro the screen after a long

are not formally i nnovarive, they

the film", he has once said. This

absence, Tavernier turned his

rerain a capaciry ro surprise w ith

insrincrive creative process extends

arrenrions ro the problems and social

rheir insighrs inro human behavior

also ro the scriprwri ting period.

issues facing conremporary France.

and an occasional abiliry ro dismrb

Tavernier's scenarios have always

"L.627" ( 1 992), wrirren by ex

(as in "La mort en d i rect" and "Coup

passed directly from the nores srage

policeman Michel Alexandre, focused

de rorchon"). As such they offer

ro ful l script, w i th no inrermediare

on drug abuse and HIV, white "La

provocative, intelligem

treatment; their development has

guerre sans no m 1 The Undeclared

en tertai nmenr that never pattanises

taken place on the page i rself as he

W ar" ( 1 992). was a documenrary

the audience.

about the Algerian W ar. During the

himself comes ro know the characters
more inrimarely. "I wanr ro see," he

1 993 GATT negoriations Tavernier

Tavernier is a great adınirer of

was an ardenr campaigner on behalf

American films, the dynamic visual

li ve. So I write some scenes and

of European cinema. "La fille de

sryle of which he has achieved in his

see . . . " This, plus the fact that he

says, "how the characrers are going ro
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generally has a leadi ng accor in m i nd

express i on represencs a grasp of fı l m

tempo, of rhyrhm. 1 fınd rhar

when wricing, accouncs for che lived

are that will probably always escape

d i reecian has a lor ro do wich jazz.

in feel of his fılms: che symbiocic

che majority of d i rectors. Along a

The relarionship becween d i recrion

relacionship becween killer and judge

career that has al ways show n a

and screenplay is a lot ! i ke che

in "Le juge ec l'assassi n " , che all

tendeney towards increasi ng maruricy

relarionship in rhe rrearmenc of some

devouring paranoia of "La mort en

and complexüy of expression, he has

grear melodies done by rhe grear jazz

d i rect", che aucumnal characcer-scudy

reached this level of erearion on many

players . . . Jazz has raughr me rhe

of "Une semaine de vacances", and

of his fılms. Even his leasc seen and

meaning of freedom - nor ro follow

che cighc-knic fam i ly acmosphere of

leasc successful fı lms are enormously

che written words on rhe page. "

"Un dirnanche ii la campagne" all

rich, highly i n eelligene works, and he

come from a personal desire to

belongs to a small group of

"The cinema i s a n art form that

explore a partİnılar world to i es

i ncernacional di rectors who seem

blends ernorions wirh lighr. When

l i m i cs. Tavernier's fılms are chus a

i ncapable of making a cruly bad fı lm.

you srarr shi n i ng lighes all over rhe

very privace odyssey buc one which,

Most emicingiy for those who have

place, you also en up "illuminaring"

i n comrast to many of his Nouvelle

followed his work closely, Tavern ier's

rhings rhar could stand some

Vague predecessors', is in concinual

clear development as a fılm-maker

improvemenc. Whar can I say? I' m

flux.

over nearly three decades offers che

arrracred ro characrers who refuse ro

very defınice possibil i ty that his best

give up." - Berrrand Tavern ier

Like all d i rectors, Tavernier endures

fılm is yer to come.

che normal qujbbles that will come
wich any cide of critica! reaccion co

"When I' m making a fı lm, 1 try ro

major fı lm releases, bu c does rather

keep a critica! distance. Even i f I' m

well in any case when ir comes to

moved co cears by a parcicular scene

overall critica! acclaim, and he has

or performance, I do my best not to

enjoyed a very long lise of awards for

be raken i n . Even if rhi ngs see m ro be

his col laborators and h imself. When

going well, I rend co be plagued by

Tavernier's fılms are more savagely

doubr, especially when i r comes to

arracked, chere rends to be a

projeers where everyching is open

pred i c cable absence of engagemenc

ended . . . My experience making

wirh, or challenge ro fılm form.

documencaries and hisrorical dramas

Insread, his polirical viewpoinc is

is a big help. "

called i neo quesrion, i f not his righr
to have one ar al l , and even poinc

"Ever s i nce I srarted making movies,

blank refusal co accepr che valid i ey of

!'ve always aimed ar complere

polirical feeling wichin cinema. The

freedam in sroryrel l i ng - and I rhink

di re reviews of his fılms in Le Monde

I 've more or less succeeded, i f I do say

over che years are legend.

so myself. 1 refuse ro buy inco rules
rhar say 'This is rhe way a srory musr

Tavernier has made a few enemies

be rold . ' Granced, rhere has ro be a

during his life as an unashamedly

srory rhar evolves in some way, bur

pol i rical fı lm -maker. From che

feelings and emocions are rhe key.

ourser, wirh his fırsc fearure

Larely all of my fılms have revolved

"L'horloger de Saint-Paul" ( 1 97 3),

around the same rheme: work and

polirical anger has fuelled his dramas,

our relacionship ro work. "

and has been very rarely absenc from
his sevenceen dramas, including his

"For a white now - si nce "La v i e e r

mosr recenc "Ça commence

rien d'aurre" and "L.62 7 " - I pick a

aujourd'hui" ( 1 999). This lasr fılm

subject and see where ir leads me. In

has been compared to che work of

facr, che process is so free-wheeling

Ken Loach , and alrhough rheir

that I ofren end up chang i ng che

ci nemaric sryle cancrases greacly,

ending as I go along. I could name

Tavernier has admired Loach for

you ar leasr fıve of my fı lms where

years, and they do share a passionare

the ending in rhe movies is

desire to counceracr rheir respeccive

complerely differenc from rhe one in

councry's official scace version of

rhe script. Ir's hard ro make a

history. Tavern ier's own reraliacions

" message fılm" when you have no

against injuscice and che spread of

idea whar you' re going ro say uncil

hacred w i l i never end while che forces

you've said ir. . . I start w i rh

led by Le Pen lurk around che

characcers who stand up for whar

councry that che director loves wirh

rhey believe in and rake ir from

che love of a farher for a child in

rhere. I ' m i nceresred in people who

danger. His depicrions of France,

rry ro do a good job, even if they

boch pasr and presenc have riled che

make m israkes along the way."

French i n cerior m i n istry ("L.627"),
the m i l i rary ("La vie et rien d'autre"),

"Jazz, for me, is my i nfluence on

the educarion m i n istry ("Ça

fı lm-making. When I am trying co

commence aujourd'hui "), and che

solve some problems of narrar ion,

righc-wing press (most of his fı lms).

consrruccion, I very ofren rhink of

Like any artisc, Tavernier's ci nema

berween rhe rheme and

music and j azz - che relacionship
concains flaws, but his consiscenc

improvisarion, berween rhe melody

abiliry ro harness d iverse calencs and

and che harmony, berween che chords

ereare such a level of cinemaric

and metodie l i ne. The norion of
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FRANSA FRANCE

ŞÖLE N BAŞLASI N
Q UE LA FETE COMMEN CE . . .

LET JOY REIGN SUPREME . . .
• Fransa, 1 7 1 9. XIV. Louis dört yıl
önce ölmüştür. Yaşı küçük olan XV.
Louis'nin naibi, liberal ve zevk
düşkünü bir entelektüel olan Philippe
d'Orleans'dır. Reformcu naip,
köylülerin ayaklanmasını önlemek
için uyruklarını kültürlü ve ve mutlu
kılmaya çalışsa da, gerçek bir krallık
yetkisine sahip olmadığını bilir.
Phillippe, sağ kolu olması için ateist
ve arabulucu bir rahibi, en azından
kendisi kadar sefih Abbe Dubois'yı
görevlendirir. Ne yazık ki Dubois, ne
Tanrı'ya, ne de kendisi dışında bir
insana metelik veren biridir. Iktidar
özlemi içinde, başpiskopos olmak
için Brötanyalı arazi sahibi Marquis
de Pontcallec önderliğinde çıkarılan
küçük bir isyandan ve kıtlıktan
yararlanmaya çalışır. Bu arada, ensest
ilişki kurmakla suçlandığı kızı ölünce
naibin aklı başından gider. Pontcallec
öncülüğündeki ihtilalci çeteyi infaz
etmek zorunda kalması da doğal
idealizmini sarsar. Gerçek mutluluğa,
ancak köylüler onca zamandır onları
ezen soyluları başarıyla devirince
erişilecektir . . .

1 8. yüzyıl Fransa'sında Naip Philippe
d'Orleans tarafından girişilen bahtsız
siyasi reform hareketi hakkında tarihi
bir film olan ŞÖLEN BAŞLASIN,
Fransız Devrimi'nin için için tutuştuğu
bu geçiş döneminde saraydaki yaşamı
betimler. Bu film, Tavernier'nin ilk
filmi "L'horloger de Saint-Paul 1 $aint
Paul Saatçisi"nin ardından, film
janrında ani bir degişim oluşturmuştu;
ancak daha sonraları yönetmenin
birbirini izleyen filmlerinde tamamen
yeni konulara ele atması istikrarlı bir
tavıra dönüşecektL lik filme tam
tezat bir biçimde, ŞÖLEN BAŞLASIN
kemik anlarla doludur; ancak mizahı
acı olma egilimi gösterir ve sık sık
soylular ile Kilise'nin budalaca,
yozlaşmış tavırları ve eylemlerine
karanlık bir inanamamazlık havasıyla
yaklaşılır. Tavernier ilk filminde
yerleşik düzeni zaten eleştirmişti,
ama ŞÖLEN BAŞLASI N onun
Katelik Kilisesi'nin eksikliklerini
hedef aldığı ilk filmdir. Aynı zamanda
da, esas karakterlerin, insanilgın
durumunun anlamını ve doğrudan
dogruya Tanrı'nın varlıgını gittikçe
daha umutsuzca sorgulamalarını can
alıcı bir biçimde ele alan, dinsel
temalı üç yapıtının ilkidir. Filmin
müzigi tümüyle Phillippe d'Orleans'ın
özgün elyazmalarından alınmış kendi
besteleridir ve Tavernier'nin naibin
kendi müzigini kullanması, Philippe'in

katıldığı orjilere ilişkin yorumuna,
yani aslında kişisel ıstırap ve
başarısızlığından kaçmaya çalıştığı
düşüncesine, tam tamına uygundur.

by the Regenr, Philippe d'Orleans, in
l 8rh century France, deseribes rhe life
of che courr in this period of transition
where che French Revolution smolders.
This film marked a complere swirch in

• France, 1 7 1 9 . Louis XN died four

genre from Tavernier's firsr fearure,

years ago, and Philippe d'Orleans is

"L'horloger de Sainr-Paul", alrhough

the regenr ro undec-age Louis XV. He

che direcror's preference ro work w i ch a

is a liberal incelleetual and a li beni ne.

complecely new subject for subsequenr

Though the reformise regenr endeavors

films would be escablished

ro keep his subjecrs culrured and

cansiscem paccern. In complere

happy ro srop the peasanrs from rising

comrast ro che previous film, ir's full of

as

a

up, he knows he has no real royal

h umorous momems, bur humor cends

aurhoriry. To act as his righr-hand

ro be bi erer, frequenrly wich an air of

man, Phil ippe enlisrs the ai d of Abbe

dark increduliry ar che idiocic and

Dubois, an arheistic and cup id priesr

corrupr ani cudes and accions of che

as li benine as the regenr, who

ariscocracy and che Church. Tavernier

unforrunarely cares norhing for his

had already criticized the esrablished

God, nor anyone bur hi mself. Power

order in his firsr film, but QUE LA
F E TE COMMENCE was the first film

hungry Dubois tries ro rake advanrage
of a lirde rebellion lead by a Breton

in which he cargeced che shorrcomings

squire, Marquis de Ponrcallec, and of

of the Carholic Church. Ir was also first

the famine ro become archbishop. The

of his three profoundly rel igious works

regent becomes distraughr after his

dealing crucial Iy wirh che cemral

daughrer, wirh whom he has been

characcers' increasingly despairing

accused of commitring incesr, dies. His

quesrioning of che meaning of the

narural idealism is also shaken when he

human condition and the very

m use execure a band of revolurionaries

exiscence ofGod. The film's emire

led by Ponrcallec. True joy will only

soundrrack came from original

be found when rhe peasanrs

manuscripts composed by Phillippe

successfully overrhrow che arisrocrars

d'Orleans hi mself, and Tavernier's use

who held rhem down so long . . . .

of che regem's own music was exacdy

QUE LA F E TE COMMENCE, a

orgies which Philippe arrended, a way

histarical fi lm abour the ili-fared

for rhe regem ro escape his own

palirical reform mavement arrempted

rormenr and fai lure.

in line w i ch his imerprerarion of rhe

Yönetmen Director: Bertrarıd
Taverrıier Senaryo Screen play:
jearı Aurerıche & Bertrarıd Tavernier
Görüntü Yön. Cinematography:
Pieıre- \'(lil/iam Glenrı Kurgu
Editing: Armand Psemıy Müzik
Music: A ntoine Duhamel
Oyuncular Cast: Philippe Noireı.
jean Rochefort, Marina Vlady, jean
Pien·e Marielle. Christine Pascal.
Alfred Adam, jean-Roger Caussimorı,
GerardDesarthe, Monique Chaumette
Yapı m cı Producer: Miche/e de
Broca Yapım Production Co.:
Fildebroc-UPF. Productions de la
Guevil/e Kaynak Prim Source:
Mirıisıere des Af/aires Etrangem,
Bureaıt 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 9 7 5 1 3 5 mm. 1

Renkli Color 1 1 1 9 '
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NAKLEN ÖLÜM
LA MORT EN DIRECT

DEATHWATCH
• Çok uzaklarda olmayan bir
geleceğin sınai lskoçya'sında ölüm,
Vincent Ferriman'ın deyişiyle "yeni
pornografi"ye dönüşmüştür. Kamu
iletişim ağı NTV'nin acımasız
yapımcısı Ferriman, halkın ölümün
mekaniğine karşı duyduğu sapkınlık
derecesinde büyük ilgiden yararlanıp
ölümcül hasta olan bir "yıldız'\
teşhisinden hayatının son aşarnalarına
kadar izieyecek bir TV şovu yaratır.
Şovun adı, "Naklen Ölüm"dür,
Ferriman'ın bulduğu kişi de, kansere
yakalanmış ve yalnızca iki aylık ömrü
kalmış Katherine adlı güzel bir
yazardır. Katherine başlangıçta şöhret
statüsünü ve Ferriman'ın işbirliği
karşılığında ona vermek istediği
600,000 doları kabul eder. Ama para
ve tanınmışlık kısa sürede onun için
önemini yitirir. Bir gün NTV
muhafızını atiatıp kırsal bölgeye
kaçar. Ferriman gizli silahı Roddy'yi
onun ardından gönderir. Roddy,
NTV bilimadamları tarafından,
Katherine'nin gizlice filmini çekmesi
için beynine ışığa hassas bir kamera
konulmasına izin vermiş, yalnız, kırgın
bir adamdır. Kolayca ineinebilen
hasta kadını bulur, ona dostluk
gösterir ve kırsal bölgede ikisi birlikte
yolculuk ederlerken Roddy, heyecanla
bekleyen bir ulusa her akşam
gösterilmek üzere, gizlice Katherine'i
filme çeker. Ömrünün son
aşamalarının büyük bir h it olduğundan
habersiz Katherine yeni arkadaşına
gittikçe daha fazla güvenirken, Roddy
de onun azap içindeki ruhuna
bakarak genç kadını aldattığını ve
vakarını elinden aldığını fark eder . . .

Bertrand Tavernier'nin ilk Ingilizce
filmi, sakinlerinin ölenlere acımasız
bir röntgencilikle yaklaştıkları bir
geleceğin dünyasını hayal ediyor.
NAKLEN ÖLÜM medyaya aşık
toplumumuzun bu eğilimi sürdürerek
"her şey ilginç, ama hiçbir şey önemli
değil" noktasına varabileceğine ilişkin
kehanetimsi bir öngörü sanki.
Tavernier öyküsünü iki yönde
yürütüyor; biz de, "Naklen Ölüm"
izleyicileri gibi Katherine'in hastalığının
ilerlemesini sapkınlıkla izlerken, bir
yandan da gözümüzü onunla Roddy
arasındaki gittikçe gelişen ilişkiden
alamıyoruz. Tavernier bu bilimkurgu
öyküsünde yüksek teknoloji ürünü
unsurları asgaride tutuyor, böylece bu
çarpıtılmış geleceğin bizim günümüze
ne kadar yakın olduğunun altını
çiziyor. Yetenekli oyuncu kadrosunun
hepsinin performansları birinci sınıf,

özellikle Romy Schneider'inki.
Kendisi de kısa süre sonra kanserden
ölecek olan aktris, onu sömürmek
isteyen bir toplumda gücünün son
damlasına kadar gururu için mücadele
etmeye kararlı kadın rolünde
gözüpek bir performans sunuyor.

while they rravel cogerher throughout
che eoumryside, Roddy surrepririously
fılms marerial chat is broadeasr co a
wairing nation eaeh nighr. Unaware
c har her lasr srages of 1 ife are beeoming
a smash hit, Karherine becomes more
dependem on her new friend, while

Yönetmen Director: Bertrand
Senaryo Screen play:

Tavernier

David Rayfiel & Bertrand Tavernier,
based on the novel "The Unsleeping Eye"
by David Compton

Görüntü Yön.

Cinemarography: Pierre-\'(/i//iam
Glenn Kurgu Ediıing: A rnıand
Psenny Müzik Mu ic: Antoine
Duhamel Oyuncular Casr: Romy

Roddy realizes rhar he is berraying the

• In i nduscrial Scotland of che noc

Schneider, Harvey Keitel, Harry Dean

woman and srripping her of her digniry

Stanton. Thiresa Liotard, Max von

coo-disram furure, dying beeomes "che

as he srares in co her corrured psyehe . .

Sydow, Caroline Laırgrishe, l'(li/liam

new pornography," in che words of
Vincem Ferriman. A ruchless produeer

Bercrand Tavernier's fırsr fılm in

of che scace eommunieacions network,

English i magines a furure world whose

NTV, he is anxious co cake advamage

inhabirams are rurhlessly voyeurisrie

of che publie's morbid fascinacion wirh

abour che dying. LA MORT EN

che mechanies of dearh by erearing a TV

DIR ECT is a propherie vi si on of how

show chac will follow a terminally i l i

our media-enamored sociery eould

"srar" from diagnosis co che fınal srages

evolve ro che poim that "everyrhing is

of life. The show' s name is Deachwacch,

of imeresr, bur norhing marrers".

and che subjecr Ferriman fınds is

Tavernier plays his scory borh ways;

Karherine, a beauriful authoress who is

we, like che "Dearhwarch" audience,

serieken wich eaneer and has only rwo

morbidly follow che progress of

momhs co li ve. Ar fırsr, she aeeepcs che

Karherine's illness, while beeoming

eelebricy status and che

engrossed in che growing relacionship

600,000

Fertiman wams co give her for her

becween her and Roddy. Tavernier

cooperacion. B ur che money and

keeps che h igh-rech elemems of this

nocoriecy quiekiy lose cheir i mporranee

science fıccion scory ro a minimum,

for Karherine. One day she skips ouc on

underscoring how close this disrorced

her NTV guard and disappears i mo che

future is ro our presem. All of che

eoumryside. Ferriman sends his seeret

performances by the ralemed casr are

weapon, Roddy afcer her. Roddy is a

fırsc-race, parricularly Romy Schneider.

lonely and broken man who a!Jows

Soan co die of cancer herself, she rurns

NTV seiemiscs co plam a l ighr-sensirive

in a gucsy performance as a woman

camera in his brain, co be used

who is willing ro fıghc for her digniry

co

fılm

Karherine seeretly. He fınds and

wirh every lasc ounce of her srrengch in

befriends che vulnerable woman, and

a sociery rhar wanrs ro exploic her.

Russell, Bernard \'(/icki

Yapımcılar

?roducers: Gabriel Boustani. }anine
Rubeiz. Elie Kfouri &jean-Serge Breton
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S i l BAŞTAN
COUP DE TORCHON

CLEAN SLATE
1 938 yılında Afrika'da mazlum bir
Fransız sömürge köyü. Yozlaşmış
kasabanın ödlek ve ayyaş beyaz polis
şefi Lucien, sonunda köyün soytarısı
haline gelir. Terbiyesiz ve ve şirret
karısı sürekli ona hakaret eder,
sonra da kocasının gözlerinin önünde
kendi erkek kardeşiyle ensest bir
ilişki kurar. Sevgilisi Rose, ağzı bozuk
kocasına karşı çıkmıyor diye Lucien'i
azarlar, iki gangster de ellerine fırsat
geçtikçe onu aşağılar. Derken
yüreksiz Lucien kazayla köyün
ayaktakımından birini öldürür. Birden
kendini Mesih gibi görmesini sağlayan
bir hummaya yakalanarak, hem
kasabaya, hem de kendisine bir iyilik
yapma kararı verir: onu ayaklar altına
almış herkese karşı kişisel bir savaş
açacak ve sistemli bir cinayet
cümbüşüyle hepsini temizleyecektir.
Bu cinayet salgınından onun sorumlu
olduğu kimsenin aklına gelmez,
çünkü daha önce hep beceriksiz mi
beceriksiz bir ödlek olmuştur ve
sonuçta huzuru sağlamakla
görevlidir. Iyi niyetli polis, yavaş yavaş
dejenere olarak çılgınlığa yönelir . . .
•

Bertrand Tavernier, kendisinin en iyi
gerilim filmi sayılabilecek olan SIL
BAŞTAN'da, Jim Thompson'ın ucuz
romanı Nüfus 1 280'i ahlaki çöküş
üzerine akıl çelici ve tedirginlik verici
bir meditasyona dönüştürüyor.
Yönetmen öyküyü 1 9 1 O' lardaki
ABD'nin güneyinden, 1 930'1ardaki
sömürge Batı Afrikası'na uyarlarken,
bunun dışında Thompson'un özgün
olay örgüsüne sadık kalmış.
Tavernier'nin, kahramanın
davranışını Afrika'nın sonunda
sömürgeciliği devirmesiyle bir tutan
bildirisi, Thompson'un romanının
sosyopolitik izlenimlerine de uyuyor.
Hem ciddi bir dram, hem de karanlık
bir komedi olan bu bozguncu film,
gerek kasabanın atmosferini
naklederken, gerekse aniatısını
açarken başarılı. Usta yapım
tasarımcısı Alexandre Trauner'in
akıldan çıkmayacak tozlu setleri,
Philippe Sarde'ın caz çağrışımlı müziği
ve aksiyonla senkronize olmaması
planlanmış çılgın kamera
hareketleriyle güçlenen SIL
BAŞTAN, Nciret'nin lafları ağzının
içinde geveleyen polis görevlisi
performansıyla daha da
mükemmelleşiyor. Bir haftalık sakalı,
sulu gözleri ve horlayıcı saygısız
sözleriyle, Noiret hem karakterin ta
kendisi gibi görünüyor, hem de onun
gibi hareket ediyor. Tavernier bizi

Lucien'in cinayetlerinin tüyler
ürpertici ayrıntılarından esirgemiyor,
ve biz de hakettiklerini buldukları için
kurbaniara güleceğimize, Lucien'in
eylemlerindeki vahşetten
iğreniyoruz. Noiret gene de son
derece sempatik kalmayı biliyor.

transforms J i m Thompson 's pul p
novel

Pop. 1 280

imo an engrossing

and unsettling mediration on moral
collapse. The director transposes the
story from the American South of the
ı 9 1 Os to colonial W esr Africa of the
ı 930s but orherwise sticks to

Thompson's original plor. Tavernier's

Yönetmen Director: Bertı·and
Tavernier Senaryo Screenplay:
jean Aurenche, based on the novel "Pop.

1280'' byjim Thompson Görüntü
Yön. Cinemaıography: Pierre
William Gleıın Kurgu Ediıing:
Armand Psemıy Müzik Music:
Philippe Sarde Oyuncular Cası:
Philippe Noiret, lsabel/e Huppert, jean
Pierre Marie/le, Stephanie Audran, Guy

• A dowmrodden French colonial

analogical sratemem, equating the

Marrhand, Eddy Mitchell. lreııe
Skobline, Michel Beaune, jean

viiiage in Mrica in 1 938. Lucien, the

protagonisr's behavior with the

corrupt town's gudess and drunken

ultimate overthrow of colonialism i n

white police chief, ends up becoming

Mrica, is i n keeping with the

everyone's dupe. His abusive and bitchy

sociopolirical overtones of the

wife constamly insu.lts him and then

Thompson nove l . The subversive film

has an i ncescuous affair with her brother

is both a serious d rama and a clark

right before his eyes. His !over, Rose,

comedy, and does as good a job

berares him for not standing up to her

conveying the atmosphere of rhe rown

abusive husband, and two gangsrers

as

humiliare Lucien whenever they ger

E nhanced by the memorably dusty

the chance. But rhen the spi neless

production design by Alexandre

it does unveil i ng the narrative.

Lucien accidentally kilis a viiiage

Trauner, Philippe Sarde's jazzy score,

lowlife. Suddenly seized by a Messianic

and wild camera movements intended

fervor, he decides to do the rown and

to be out of sync with the action,

hi mself a favor: to wipe the slate clean

COUP DE TORCHON excels with

with a systemaric killing spree of his

Noi rer's performance as the bumbling

own, waging a personal war against

executioner. Wirh his week-old beard,

those who have ever srepped on him.

weepy eyes and sardonically off

Nobody suspects he is responsible for

handed temarks, he looks and acts the

this rash of m urders because he was

part perfectly. Tavernier doesn't spare

previously such an i ncompetent

us any of rhe gruesome detai ls of

coward and, after all, he's the peace

Lucien's murders, and instead of

officer. Slowly, rhough, the ki ndly

laughing at the victims for gening

constable degenerares i mo 1 unacy . . .

their due, we are d isgusred at rhe
bruta!ity of Lucien's actions. Noiret

I n COUP DE TORCHON, arguably

nevertheless remains enormously

his best thriller, Bertrand Tavernier

sympathetic.

Champion, Victor Garrivier

Yapımcılar Producers: Adolphe
Viezzi & Henri Lana Yapım
Producıion Co.: Little Beor, 5. rue
Arthur Groımieı·, 75010 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 42 38 06 55:
Fax: 33 1 42 45 00 33; Le.ı Films de
la Tour, Films A2 Kaynak Prinı
Source: Minisıere des Af/aires
3 7,
75007 Paris,
FRANCE: Phone: 33 I 43 I 7 86 62;
Fax: 33 I 43 1 7 92 42
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KI RDA B i R PAZAR
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE

A SUNDAY IN THE COUNTRY
• 1 900'1erin başında bir yaz. Dul,
yaşlı bir ressam olan Bay Ladmiral'in
kırsal bölgede, Paris'ten trenle
ulaşılan güzel bir evi vardır. Yağlı
boya tablolar ve renkler eve sıcak bir
hava vermektedir. Evde hizmetçisiyle
yalnız yaşayan Bay Ladmiral, karısı ve
iki çocuğuyla kentten kendisini
ziyarete gelecek olan oğlunu
beklemektedir. Birlikte yine sıradan
bir pazar günü geçireceklerdir. Bir
zamanlar bu evin küçük kızı olan
lrene de haber vermeden tüm şen
şakraklığıyla, tıpkı bir kelebek gibi
aralarına katılır. Ancak görünürdeki
coşkusunun ardında, lrene'nin de
gizlediği bir takım duygular,
mutsuzluklar vardır. Gün ilerler,
çocuklar hep oynayacak yeni şeyler
ararlar, büyükler öğle yemeğincieki
şarabı n etkisiyle gevşerler. Hayatın
bir sanat olduğuna inanan lrene,
kendisini çok seven ve sık sık
ziyaretine gelmesini isteyen babasını
arabasıyla bir gezintiye çıkarır. Gezi
sırasında Bay Ladmiral bazı kaygılarını
ve geride bıraktığı yaşamının
pişmanlıklarını kızıyla paylaşır. . .

Bertrand Tavernier'nin filmleri
genellikle kısa anları, yaşamın sakin
akışını bozmayan ancak
kahramanların yaşantılarını sonsuza
kadar değiştiren bazı olayları ele alır.
Yaşlı bir ressamın karakterini
ineelikle ve duyarlı bir biçimde
inceleyen KIRDA BIR PAZAR,
güzelliklerle, kişilerin kendileriyle ilgili
keşifleriyle ve üç boyutlu
karakterlerle yüklü bir öykü dür.
Film, vaaz vermeden, kesin yargılara
varmadan, bir insanın kendini
sanatına tümüyle adaması gerekip
gerekmediğini sorgulamasının
yanısıra, aşkın ve ailenin gücü üzerine
de bir tür vasiyet niteliğindedir.
Sinemaya bu fılmle 73 yaşında adım
atan Fransız tiyatro sanatçısı Louis
Ducreux, nüansları iyi yakalayan, son
derece etkileyici bir oyunculuk
sergiler; tıpkı filmdeki tüm öteki
oyuncular, ve özellikle de Ladmiral'in
kızını canlandıran ve varlığıyla
babasının yaşamındaki mutsuzluk
getiren seçimlerini gün ışığına çıkaran
Sabine Azema gibi. Filmde Ladmiral
ile çocukları arasında yoğun
hesaplaşmalar ya da sanatçının
yaşamıyla ilgili yıpratıcı iç konuşmalar
olmasa da, yaşlı ressamın hüznü ve
pişmanlıkları neredeyse her sahnede
vardır. Tavernier ve görüntü
yönetmeni Bruno de Keyzer,
Auguste Renoir'ın tablolarını

anımsatan özenle seçilmiş peyzajlar
önünde, kişilerin yüzlerine yansıyan
kişiliklerini usta bir biçimde yakalar.
Tavernier, her zamanki yeteneğiyle,
sakin, narin ve sevecen bir dünyaya
yaptığı bu iki saatlik yolculukta,
izleyiciyi kişilerin duygusal ıstırapianna
olduğu kadar kısa süren neşe ve
huzur aniarına da ortak eder.
• A Summer in early 1 900s.

Monsieur Ladmiral, a widowed aging
painrer, has a lovely home in rhe
coumryside, a rrain ride from Paris. In
rhe house rhere are painrings and
warmrh of color everywhere. Monsieur
and his housekeeper look forward ro
spend a usual Sunday wirh his son and
daughrer-in-law and rheir rwo lirde
children who will come ro his visir.
Then suddenly rhe one rime daughrer
of rhe house bursrs upon rhe scene
wirh all her viraliry, I ike a human
burrerfly. B ur in spire of her apparenr
exuberance, lrene has her own secrer
areas of frusrrarion and unhappiness.
The day progresses, che ch i Idren
always seeking somerhing new ro play
wirh and rhe adulrs gerring sleepy
from rhe effecrs of che red wine. Mr.
Ladmiral adores his daughrer for whom
life irself is an art, he wishes she would
visir him more ofi:en and when she rakes
him for a ri de in her car, he shares wirh
her some of his worries and regrers
rhar life has possibly passed him by . . .

The films of Benrand Tavernier are
ofi:en sparken by small momenrs,
incidenrs thar barely ripple rhe surface
cal m bm change che course of his
characrers' lives forever. A gende,
poignanr characrer srudy of an elderly
painrer, packed wirh beaury, insighr
and rhree-dimensional characrers, A
SUNDAY IN THE COUNTR Y is
jusr such a srory. Wirhour preaching,
and wirhour resolurion, rhe film nor
only quesrions how much a person
should sacrifice for che sake of his arr
bur also serves as a moving resramenr
ro rhe power of love and family. Louis
Ducreux, a French srage srar who made
his screen debur here ar age 7 3 , is
subde, compelling and deeply moving,
as are che resr of che acrors, parricularly
Sabine Azema, whose presence
underscores rhe unhappy decisioos i n
her farher's life. Alrhough rhere are no
inrense confronrarions from Ladmiral 's
children or self-doubring monologues
abour rhe arrisr's life, his sadness and
regrer are presenr in nearly every scene.
Tavernier and his cinemarographer
Bruno de Keyzer ski!Lfully caprure rhe
poignaor faces of che characrers againsr
carefully composed landscapes rhar
recall rhe painrings of Augusre Renoir.
As always, Tavernier displays a ralenr
for showing believable emorional pain,
as well as smail momenrs of joy and
comfon during a rwo-hour vacarion i n
a slower, gender and lovelier world.

Yönetmen Director: Bertrand
Tavernier Senaryo Screen play:
Co/o Tavernier

& Bertrand Tavernier.

baud on the n()fl{!/ "Monsieur Ladmiral
Va Bientôt Mourir" by Pierre Bost

Görüntü Yön. Cinematography:
Kurgu Edi ring:
A nnand Psenny Müzik Music:
Bruno de Keyzer

Gabriel Faurf. Marc Perrone &
Philippe Sarde Oyuncul ar

Casr:

Louis Ducreux, Sabine Azbna, Michel
Amnont, GeneviM Mnich, Monique
Chaumette. Thomas Duval, Quentin
Ogier. Katia \VostrikoffYapımcı

Producer: A lain Sarde Yapı m
Producrion Co.: Sara Films, Pibm
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Phone: 33 1 42 38 06 55; Fax: 33 1
42 45 00 33; Kaynak Prinr
Source: M inisıere rks Af/aires
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G E C EYARI S I NA DOGRU
A UTOUR DE MINUIT

ROUND MIDNIGHT
• New York 1 959. Caz'da "Bebop
Ça�ı" sona ermekte ve bu akımın en
güçlü temsilcilerinden biri olan Dale
Turner kendi sonunun da geldi�ini
anlamaktadır. Alkol ve güçlüklere
yenik düşen, başkalarının ön
yargıianna karşı verdi�i sonuçsuz ve
zor mücadelede tükenen, kuşa�ının
bu en yetkin tenor saksofoncusu,
perişan ve terkedilmiş Bowery
barında son savaşına girer . . . Onbeş
yıl önce Paris'te başarıyı tatmıştır
Dale. Ünlü Blue Note kulübünde
çaldı�ında, onüç yaşında bir yeniyetme
olan Francis Borier onun müzi�inde
ve kendisine tümüyle yabancı bir
evrende, yaşamak için bir neden
bulmuştur. Bugün 28 yaşında bir film
afişi tasarımcısı olan, boşanmış ve bir
kız babası Francis, hala ilahının
dönüşünü beklemektedir. Dale
Paris'i, sı�ına�ını unutmamıştır ve
herşeye sıfırdan başlamak gibi
inanılmaz bir umutla Paris'e geri
döner. Francis, ilk geceden itibaren,
birkaç nota olsun duyabilmek için
kulakları Blue Note'un pencerelerine
dayalı, ya�urun altında Dale'in
çıkmasını beklemektedir. . .

Paris'teki tükenmiş müzisyeni büyük
tenor saksafoncu Dexter Gerdon'un
canlandırdı�ı. Tavernier'nin Bebop'ın
ruhuna ve genelde de Caz'a sevecen
bir saygıyla yaklaşan bu filmi, Caz
dünyasının iki efsanevi isminin, her
ikisi de bir süre ülkelerinden
uzaklarda, Paris'te yaşamış olan
piyanist Bud Powell ile tenor
saksofoncu Lester Young'ın gerçek
yaşam öykülerine dayanmakta.
Gerdon'un da elli yıllık inanılmaz
müzik yaşamı boyunca, uyuşturucu,
alkol, ayrımcılık ve di�er sorunlarla
ilgili benzer deneyimlerden geçmiş
olması, bu güzel ve gerçekçi filmin
her karesine yansımış durumda.
Tavernier'nin Caz tutkusunun
sinema tutkusundan hemen sonra
geldi�i biliniyor; Caz dünyasının
beyazperdeye en özgün ve duyarlı
yansımalarından biri sayılan
GECEYARISINA DOGRU'da, ünlü
set tasarımcısı Alexandre Trauner'in
de yardımıyla, Tavernier ve görüntü
yönetmeni Keyzer küçük Caz
kulüplerinin dumanlı atmosferini, ucuz
dairelerin sefaletini, Paris'in köhne
mahallelerini, ışı�ın kara filmlerdekine
benzer biçimde, neredeyse tek rengin
hakim oldu�u, yumuşak renk
tonlarının kullanıldı�ı görüntülerle,
çok başarılı bir biçimde yansıtıyorlar.
Gerdon'un Oscar'a aday gösterilen

oyunculu�u o kadar içten ve etkileyici
ki, ona Francis gibi aşık olmamak son
derece güç. Mükemmel ses kaydının
yanısıra Herbie Hancock, Ron Carter
ve Freddie Hubbard gibi ünlü Caz
müzisyenlerinin konuk oyuncu olarak
göründü�ü sahneler de bu unutulmaz
filmden duyulan zevkleri arttırıyor.

A loving tribure ro the spirir of Bebop
and Jazz in general, wir h the grear renor
player Dexter Gordon as the bumed
out musician in Paris, Tavernier's film
is based on rhe real life srories of pianisr
Bud Powell and renor sax player Lesrer
Young, rwo legendary names of rhe
Jazz world who both lived as expatriates
in Paris. Dexter Gordon also had si mi lar

•

ew York, 1 959. "Bebop Era" in

Jazz is coming to an end and Dale

experiences dealing with drugs, alcohol,
discrimination and other problems

Yönetmen Director: Berırand
Tavernier Senaryo creenplay:

David Rayfiel & Bertrand Tavernier

Görüntü Yön. Cinemacography:
Brurıo de Keyzer Kurgu Editing:
A nnand Psenny Müzik Music:
Herbie Hancock Oyuncular Cast:
Dexter Gordon, François Clıtzet,
Gabrielle Haker. andra Reave.ı
Phillips, Lonette McKee, Christine
Pascal, Herbie Hancock, Bobbie
Hutcherson, Ron Carter, Freddie
Hubbard Yapımcı
Winkler

Producer: /rwin

Yapı m Production Co.:

Turner, who had been one of i es greatest

during his own arrisric career which

represencarives, sees his furure also

spans an incredible fifty years of active

coming ro an end. Threarened by

musicianship and this is reflecred in

Hollywood Classics, 8 Cleveland

aleohal and hardships, consumed by a

each scene of this beautifully realistic

GarderJJ, London W2 6HA,

useless and srrenuous struggle against

film. Tavernier's incerest in Jazz was

orhers' prejudices, che most inspired

known to be second only ro his love of

tenor sax player of his generarion

film, and in ROUND MIDNIGHT 

engages, in the sordid and deserred bar

hai !ed as one of the more authencic and

of rhe Bowery, in his lasr bartle . . .

affectionate presentations of the Jazz

Fifreen years before, i n Paris, Dale had

world on rhe silver screen - with help of

experienced success. Ar the liınıous Blue

great ser designer Alexandre Trauner,

ote club, a 1 3-year-old adolescent,

he and cinemarographer de Keyzer

Francis Borier, had discovered, through

skillfully portray the smoky atmosphere

his sound and a uruverse formerly

of small Jazz

unknown ro him, a reason for living.

cheap apartmencs and seedy Pari alleys

cl ubs and the squalor of

A film posrer designer and srruggling

with mured, almost monochromaric,

single farher now, he concinues ro

color frames, l ighred more ! i ke a film

await his idol's rerurn. Dale hasn'r

noir. Gordon's Oscar-nominared

forgotten Paris, his refuge; now he is

performance is so immediare and

going back ro Paris with the absurd

rouching that it's hard not ro fall in

hope of starting from serare h. Francis is

love with him as Francis does. A

there from the very firsr night, with his

magnificenc soundtrack and cameo

ear stuck ro rhe Blue Note's windows

appearances by famous jazz musicians

ro hear a few nores, and wa.iting u nder

! i ke Herbie Hancock, Ron Carter,

rhe ra i n for Dale ro come out . . .

Freddie Hubbard add ro the pleasure.
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THI B l TI·S

FRANSA FRANCE

H ERŞEY B U G Ü N BAŞLIYOR
ÇA COMMEN CE A U]O URD'HUI

IT ALL ST ARTS TODAY
• Daniel, işsizlikten fena halde
etkilenip yoksullaşmış bir madencilik
kasabasındaki ilkokulun müdürüdür.
Bir gün ögle üzeri, Bayan Henry kızı
Laetitia'yı almaya gelir, ama
sarhoştur ve oyun bahçesinde yıgılıp
düşer. Utanmış ve yerin dibine
geçmiş bir halde, Laetitia ile küçük
kardeşini bırakıp kaçar. Daniel'in iki
çocugu evlerine götürmekten başka
çaresi yoktur. Yaşadıkları korkunç
şartları görünce öfkelenir. Istismara
maruz kalmış bir madenci çocugu
olan, öğrencilerine keşif ve yaratıcılık
hissi aşılamakla övünen Daniel,
çocukların okuma yazma
öğrenmenin dışındaki şeylere de
ihtiyacı olduğunu farkeder. Kız
arkadaşı Valeria'nın ve okulda yeni
çalışmaya başlamış çocuk bakım
görevlisi Samia'nın yardımıyla, bu
konuda bir şeyler yapmaya karar
verir. Bütün çocukların eğitim,
yemek, ısıtma, sevgi ve destek
haklarını korumaya çalışırlar. Ne var
ki Daniel'in bu mücadelesi, onu
yetkililerle karşı karşıya getirir . . .

Usta yönetmen Bertrand Tavernier,
eğitim sorunlarını çekinmeden ele alan
çok etkileyici bir çalışma olan bu 20.
ve son filminde, çocukları paramparça
eden sıkıntılar üzerinde odaklanıp
geleceğe yönelik umutlarının ana
hatlarını çizmek için kızı Tiffany'nin
senaryosunu kullanıyor. Sevgi, onur ve
saygı üzerine bir film olan HERŞEY
BUGÜN BAŞLIYOR, Fransız eğitim
sisteminin avantajlarını ve kusurlarını,
kendini işine adamış, şefkatli bir
öğretmenin bakış açısından anlatıyor.
Bu film birçok engele - daimi kaynak
yetersizliği ne, parlak bir fikri ya da
amacı bulunmayan işsiz ebeveynlere,
Eğitim Bakanlığı bürokrasisine ve
şehir yetkililerine - karşın, yapılan işe
yönelik bir amaç ve inanç hissini ele
alıyor. Didaktikliğe ya da terbiyeviliğe
kaçmadan, bize çocuklarımız için en
iyisini yapmak ve şartlar ne olursa
olsun onların ihtiyaçlarını karşılamak
için yanlarında olmak konusunda
ahlaki bir yükümlülüğümüz olduğunu
söylüyor. "Bir gün, ilkokul öğretmeni
Dominique Sampiero'yla
konuşurken, bana bir süredir
kooperatife 30 frank borcu olan ve
ailesini süte batırılmış bisküviyle
besleyen bir kadından bahsetti.
Üzülmüştüm, tıpkı Michel Alexandre
bana bir polis memuru olarak
yaşamından bahsettiğinde üzüldüğüm
gibi. Ben de Dominique
Sampeiro'dan kendi deneyimlerini

anlatan bir film için senaryo
yazmasını istedim . . . Bu filmin çekim
süreci, hayatımın en etkileyici
dönemlerinden biriydi . . . bu filme
bütün sevgimizi ve tutkumuzu
döktük." - Bertrand Tavernier

abour love, honor, and respecr, ÇA

• Daniel is che headmasrer of a

abour the advamages and shorrcomi ngs

primary school in an i mpoverished

of che French educarionaJ system from

ourline his hopes for che furure by
focusing on che srrains that rear ar
children in his 20rh and lasr fi lm, a
very moving work rhar rakes a head-on
look ar educarion problems. A film
COMMENCE AUJOURD'HUI ralks

mining cown badly affecred by

the poim of view of a dedicared and

unemploymem. One afrernoon, Mrs.

compassionare reacher. Despire many

Henry comes co coUecr her daughrer

serbacks - perperual lack of funds,

Laeriria, bur falls i n a heap in che

unemployed parems wirhour inspiration

playground, complerely drunk.

or purpose, the bureaucracy of the

Morrified, she runs off in

Minisrry of Educarion, and ciry officials

embarrassmem, abandoning Laeriria,

- this is a film abour sense of purpose

and her infane brorher in che doing.

and belief in whar you are doing. Ir rells

Daniel has norhing else co do bur rake

us, wirhour being didactic or preachy,

che rwo kids home. He is indignam ar

that we have a moral obligarion co

the dreadful condirions in which they

provide the best for our children and ro

li ve. An abused son of a m iner who

be rhere for rheir needs no marter rhe

prides himselfon insrilling a sense of

odds. "One day, when I was ralking co

discovery and creariviry in his srudems,

primary schoolreacher Dominique

he realizes rhar the children need more

Sampiero, he cold me abour a woman

rhan jusr ro know how ro read and write.

who had been owing 30 francs ro rhe

He decides ro do somerhing abour che

cooperarive for some time, feeding her

siruarion, wirh che help of his girlfriend

family wirh biscwrs soaked in mil k. I

Valeria and Samia, a new chi ldcare

was upser, j usr ! i ke I was when Michel

worker ar the school. They rry co prorecr

Alexandre cold me abour his life as a

the righrs of all children ro educarion,

policeman. So I suggesred rhar

food, hearing, love and supporr. Bur

Dominique Sampiero wrire rhe

Daniel's parricular crusade leads ro

screenplay for a film on his experience . . .

confromarion wirh the aurhoriries . . .

Ir was one of rhe most moving
momems of my life ro film this

The masrer direccor Berrrand Tavernier,

movie . . . . we all poured our love and

uses his daughrer Tiffany's script ro

passion imo ir." - Berrrand Tavernier
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ROG E R CORMAN
Onun meslek hayatı
Hollywood'da kuraldışı bir
örnektir. "B Filmierin Kralı"ndan,
"Popüler Sinemanın Papa'sı"na
kadar her adı taktılar ona; SO'yi
aşkın düşük-bütçeli ba�ımsız film
yönetti, kendi şirketleri için 250
filmin daha yapımcılı�ını ya da
da�ıtımını üstlendi. Öncelikle
Hollywood sisteminin dışında
çalıştı�ı halde, Hollywood tarihinin
ticari olarak en başarılı
yönetmenlerinden biri oldu.
Hollywood'da gişe ne olursa olsun
kimsenin bir filmden kar
edemeyece�i yolunda bir gelene�in
varlı�ına ra�men, Corman, ço�u
kelle koltukta denecek bir hızla ve
yetersiz kaynaklar kullanılarak
yapılmış bu 300'ü aşkın filmin belki
280'inden kar etti. Sadece
üretkenli�i bile kendi içinde dikkat
çekecek bir özellikken, asıl önem
taşıyan konu filmleri oldu. Corman,
istismar filmlerinin saflarında ayrı
bir yere sahip olan, her zaman
zekice yapılmış, e�lendirici bir iş
toplamını bir araya getirdi. Düşük
bütçelerine ra�men, filmleri prestij
sahibi festivallerde gösterildi.
Paris'teki Cinematheque Française,
Londra'daki National Film Theatre
ve New York'taki Modern Sanat
M üzesi'nde adına toplu gösteriler
düzenlenen en genç yönetmen
oldu. 70'1i yıllar boyunca bir yandan
R-rating'li istismar filmleri
üretirken, bir yandan da Bergman,
Fellini ve Truffaut imzasını taşıyan
seçkin sanat filmlerini ABD'ye ithal
etti - bunlardan beşi, Yabancı Dilde
En Iyi Film dalında Oscar kazandı.
Tek başına bir tür Amerikan Film
Enstitüsü oluşturan bu sabık "Araba
Sinemaları Kralı", hem kendi
çalışmalarıyla, hem de bugün
Hollywood'da en üst düzeydeki
yetenekierin ço�una ilk şansı
tanımasıyla saygıyı fazlasıyla
haketmiştir.
•

Hollywood'un en başarılı ba�ımsız
sinemacısı Roger Corman, daima
kar hanesine yazılacak bir özellik
olarak, işe küçükten başladı ve
hep öyle kaldı. Filmlerinin ço�unu
bir-iki haftada 1 00,000 doların
altındaki bütçelerle çekti. Bahis
u�runa "Little Shop of Horrors 1
Küçük Korku Dükkanı"nı iki gün
ve bir gecede, 3 5,000 dolara
gerçekleştirdi. "The Raven 1
Kuzgun" sona erdi�i zaman
harikOiade gotik setlerinin ziyan
olması fikrinden nefret etti�i için
'The Terror 1 Dehşet"in yarısını,
bitmiş bir senaryosu olmadı�ı

halde i ki günde aynı sette çekmeye
karar verdi. Ulaşım masraflarını
kısmak için önce Hawaii'de, sonra
tekrar Puerto Riko'da aynı anda iki
film birden yaptı. "Wild Angels 1
Vahşi Melekler"e gerçeklik katmak
için, motosikletleri ve kadınlarıyla
birlikte Hell's Angels'ı kiraladı ve
bir yıl sonra da, LSD'nin etkileri
hakkında bir film olan "The Trip 1
Yolculuk" için kalkıp Big Sur'a gitti
ve asit kullandı. "Yasadışı" biri
olarak tanındı�ı için 1 960'1arın
karşı kültüründe e�itilmiş yeni bir
sinemacı kuşa�ı. Corman'ı
filmlerini sistem dışında
gerçekleştiren uzlaşmaz bir
sanatçı/girişimci olarak gördü.
Francis Ford Coppola, Martin
Scorsese, Peter Bogdanovich, John
Sayies, James Cameron, Joe Dan te
ve Jonathan Dem me gibi
günümüzün bazı ünlü
yönetmenlerine ilk uzun metrajlı
kurmaca filmlerini yaptıran da
Corman'dan başkası de�ildi.
S Nisan 1 926'da Detroit,
Michigan'da do�an Roger William
Corman, mühendis babası emekliye
ayrılınca ailesiyle birlikte Los
Angeles'a taşındı. Beverly Hills
Lisesi'ne devam etti ve orada,
içinde bulundu�u çevre ile
Hollywood'u hedefleyen mezunlar
düşünülürse, kaçınılmaz olarak
sinemanın büyüsüne kapıldı. Daha
sonra, 1 960'1ı yıllarda ufkunu açan
korku filmleri dizisine temel
oluşturacak Edgar Allan Poe'nun
eserlerini de oburcasına okuyordu.
Üniversite öncesi çalışmaları
matematik, fizik ve kimya üzerinde
odaklanmıştı, çünkü o sıralarda
babası gibi mühendis olmayı
düşünüyordu. Böylece, 1 943'te
liseden mezun olunca, mühendislik
ö�renimi görmek için San
Francisco'daki saygın Stanford
Üniversitesi'ne girdi. Corman
üniversitedeyken serbest olarak
yazmaya koyuldu ve ll. Dünya
Savaşı sırasında ABD
Donanması'nda subay e�itimi için
gönüllü olarak başvurmadan önce
Popular Mechanics ve Science and
Mechanics dergilerine yazılar sattı.
Donanmada üç yıl hizmet etti,
sonra da askeri Gl Yasası'na göre,
son sınıfı okumak için Stanford'a
döndü. 1 947'de Endüstri
Mühendisli�i bölümünden mezun
oldu (okudu�u bölümün, dar bir
takvimle düşük bütçeli filmler
yapmak için ideal birikimi sa�ladı�ını
söyleyecekti), daha sonra da Los
Angeles'a döndü.

Sinemaya duydu�u tutkunun ve
üniversitedeki yazma deneyiminin
coşturdu�u Roger Corman,
mühendislik artık onun için mesleki
bir hedefi temsil etmedi�i için,
denenmiş ve güvenilir bir yöntemle
sinema dünyasına girme girişiminde
bulundu. 20th Century Fox'a getir
götür işleri yapmak üzere girdi ve
sonunda öykü analistli�ine terfi etti.
Master ö�rencisi olarak Modern
Ingiliz Edebiyatı okudu�u Oxford
Üniversitesi'ndeki kısa bir ara
dönemin ardından, do�rudan
do�ruya film yapmaya 1 953'te
yapımcı ve senarist olarak başladı.
l ik senaryosu "Highway Dragnet"
bir stüdyo tarafından de�iştirilince
de, kendi filmlerini yaratmaya karar
verdi. Corman, belli başlı stüdyolar
tarafından büyük ölçüde terk edilen
araba sinemaları ve mahalle
sinemalarını beslemek için düşük
bütçeli filmler yaparak para ve
deneyim kazanma şansı olduğunu
görmüştü. Çok geçmeden yapımcı
James Nicholson ve Samuel
Arkoffla bir araya gelerek, 1 954'te
yapımcı sıfatıyla ilk filmini
gerçekleştirdi ("The Monster from
the Ocean Floor 1 Okyanus
Zemininden Gelen Canavar",
maliyeti 1 0,000$). Daha sonra
American International Pictures
(AlP) adını alan American Releasing
Corporation (ARP), sıradışı bir
anlaşmanın bir parçası olarak
Corman'ın ikinci filmi "The Fast
and The Furious 1 Hızlı ve Kızgın"ın
( 1 954) da�ıtımını üst! endi. ARP

1 85

sinemacıya, daha fazla filmler yapsın
diye ek nakit para verdi. Daha
sonra başka dagıtımcılarla da
benzer anlaşmalar yapan Corman,
Iç Savaş western'i "Five Guns West
1 Batıda Beş Silah"la ( 1 954)
yönetmenlige başladı. AlP ve Allied
Artists için 50,000$'a kadar
inebilen bütçelerle çalışarak kısa
sürede en ucuza malolan cinsten
eglencelikler yapma ve aynı
zamanda bunlardan para kazanma
sanatını ögrendi. 1 950'1i yılların
ortalarında Corman'ın sihirli film
yapma formülü oturmuştu: zekice
özel efektler, benzersiz setler ve
görüntüler, tuhaf karakterler, uçuk
olay örgüleri ve daima yeni
yeteneklerle çalışmak.
1 954'te gerçekleştirdigi ilk filmden,
1 97 1 'de yönetmenlikten resmen
emekliye ayrılışına kadar Roger
Corman, şaşılacak kadar çok sayıda
film çekti. Sayıları bazen yılda beş ya
da altıyı bulan bu filmler tipik
olarak, daha büyük başka
prodüksiyonlardan kalmış setlerde,
aynı oyuncular toplulugundan
yararlanarak (çogu kez yapım ekibi
olarak da görev yaparlardı) son
derece büyük bir hızla çekilmişti.
Corman, beylik western'lere, rock
'n' roll dramlarına, korku ve
bilimkurgu filmlerine saglıklı dozajda
mizah ve toplumsal yorum kattı.
"Five Guns West 1 Batıda Beş
Silah", "Apache Woman 1 Apaçi
Kadını", "The Day The World
Ended 1 Dünyanın Sona Erdigi
Gün", "lt Conquered The World 1
Dünyayı Ele Geçirdi", "Not of This
Earth 1 Bu Dünyadan Degil",
"Swamp Women 1 Bataklık
Kadınları", "The Undead 1 Dirilen
Ölüler", "Attack of the C rab
Monsters 1 Yengeç Canavarların
Hücumu", "The Last Woman on
Earth 1 Dünya Üstündeki Son
Kadın", "Rock All Night 1 Tüm
Gece Rock", "Teenage Doll 1
Yeniyetme Bebek", "Teenage
Caveman 1 Yeniyetme Magara
Adamı", "Machine Gun Kelly 1
Makinalı Tüfek Kelly", "The Wasp
Woman 1 Huysuz Kadın", ve
"Sorority Girl / Kulüp Kızı", bu
filmlerden sadece birkaçı, ama
isimlerinden konularının ne oldugu
açıkça belli. Çogu bir haftadan kısa
sürede çekilen bu filmler kısaydı
(62 dakika olanları bile var), yapım
degerieri açısından yavandı (derler
ki, dagıtımcı Samuel Z. Arkoff her
günün sonunda çekilen filmi izler,
sonra da Corman'a telefon edip
şöyle dermiş: "Roger, Tanrı aşkına,
birkaç figüran daha bul, o sete de
biraz daha mobilya koy!"), ama son
derece eglendiriciydiler ve
Corman'ın en azından iki kuşak
genç sinema izleyicisinin gönlünde
yer edinmesini sagladılar. 1 955-

1 960 arasındaki B-kategorisi
filmierin altın çagında 28 film
yönetti ve I ngiliz eleştirmen Peter
John Dyer'ın deyişiyle "Z-filmlerinin
Orson Welles"i oldu.
1 960'ta Corman ilk dönüşümünü
tamamiarnıştı ve bu dönüşümün en
iyi ürünlerinden biri de "Little Shop
of Horrors 1 Küçük Korku
Dükkanı"ydı - önce bir Broadway
müzikalini, daha sonra da Frank Oz
tarafından 1 986'da yönetilen bir
başka filmi doguran, hem yeniyetme
korku istismar filmlerini, hem de
popüler kültürün çeşitli başka
unsurlarını hicveden, kült haline
gelmiş bir kara komediydi bu.
Corman'ın sırrı, elindeki bütün
kartları oynamaktı - komedi, polis
sekansları, ilginç yan unsurlar böylece insanlar az önce ne
gördüklerini çıkarmaya çalışırken
espriler mazide kalmış oluyordu. Bu
yıllar sonra "Airplane 1 Uçak",
"Police Squad 1 Polis Ekibi" ve
ondan doğan "The Naked Gun 1
Çıplak Silah" gibi filmierin
yapımcıları tarafından mükemmel
hale getirilmiş bir komedi stiliydi.
Ama hepsi "Küçük Korku
Dükkanı"yla başladı. Filmde etnik
espriler bile sıgdır ve öyle hızla
kayıp giderler ki yakalayabilmek için
filmi bir kereden fazla izlemeniz
gerekir. Hollywood'un geri
kalanının bunu yakalaması içinse,
tam 20 yıl geçmesi gerekti "Küçük Korku Dükkanı"nı iyi bilen
çocukların kendilerinin film
yapmaya başlamasına yetecek kadar
bir süreydi bu.
1 960'1ı yılların başlarında Corman
daha da iddialı hale geldi okullardaki ırk ayrımcılıgına son
verme üzerine ciddi dramı "The
l ntruder 1 Fitneci"yi yaptı. Kardeşi
Gene tarafından, Charles
Beaumont'un romanından
beyazperdeye uyarlanan film, onun
zarar eden tek yapımı oldu (buna
ragmen, gelmiş geçmiş en iyi "Bkategorisi" filmlerden biri olduğu
kabul edilir), çünkü hiçbir salon
tehlikeli konusu nedeniyle filmi
oynatmak istemedi. Aynı dönemde
Corman'ın bütçeleri de daha
büyüdü (ama filmleri asla büyük
bütçeli olmadı). Aynı zamanda
renkli filmler de çekmeye başladı;
bunlar arasında özellikle genç
eleştirmenlerin de, gelecek vadeden
yönetmenlerin de saygısını kazanan,
biri hariç hepsinde Yincent Price'ın
oynadıgı, "The House of Usher 1
Usher'lerin Evi", "The Pit and the
Pendulum 1 Dehşet Saati" ve "The
Raven 1 Kuzgun" gibi, renkli ama
ucuza maledilmiş Gotik gerilim
filmleri niteligindeki bir dizi Edgar
Alien Poe uyarlaması da vardı.
Corman bu dönemde aralarında

Francis Ford Coppola, Curtis
Harrington ve yazar Robert
Towne'un da bulundugu genç
sinema ögrencilerine iş verdi. Poe
dizisi tamamlandıktan sonra,
başrolünde Peter Fonda'nın
oynadıgı, "Easy Rider"ın habercisi
niteligindeki son derece başarılı
motosikletliler filmi "The Wild
Angels 1 Vahşi Melekler" ( 1 966) ve
Fonda'nın asit kullanıp hayatını
degiştirdigi "The Trip 1 Yolculuk"la
( 1 967), hızla gelişen karşı-kültür
piyasasına el attı. lik büyük stüdyo
filmi "The St. Yalentine's Day
Massacre 1 Sevgililer Günü
Katliamı"nı da 1 967 yılında Fox
şirketi için gerçekleştirdi.
Corman'ın bütçeleri büyürken
verimi de azaldı ( 1 960'1ı yıllarda
sadece 20 film yaptı!). Filmlerinin
içerigi ile bütçelerinde, stüdyo ve
dagıtımcı şirket AlP'nin
müdahalelerinden gittikçe daha
hoşnutsuz kalınca da, projeleri
üzerinde tam kontrole sahip
olabilmek için kendi şirketini
kurmaya karar verdi. 1 970'te,
"Frankenstein Unbound 1 Iplerini
Koparan Frankenstein" ( 1 990)
hariç olmak üzere, kendini
yönetmenlikten emekli etti ve
aralarında "Death Race 2000 1
Ölüm Yarışı 2000", "Rock 'n' Roll
High School 1 Rock 'n' Roll Lisesi",
"Caged Heat 1 Kafesteki Ateş", "Big
Bad Mama 1 Kocaman Kötü Ana",
"Piranha", "TNT Jackson" ile
fazlaca seksi hemşirelerle ilgili
birkaç filmin de bulundugu,
1 970'1erin en eglenceli B-kategorisi
filmlerini yapan New World
filmeilik şirketini kurdu. Jonathan
Dem me, Jonathan Kaplan, Joe
Dante, Allan Arkush, James
Cameron, Paul Bartel, John Sayles
ve Ron Howard gibi acemiler
tarafından yazılan ve/veya yönetilen
uzun ve başarılı bir araba sineması
filmleri dizisinin yapımcılıgını
üstlenen Corman, Peter
Bogdanovich ve Martin Scorsese'ye
de bir stüdyo için ilk filmlerini
yapma fırsatını tanıdı. O sıralar
keşfettigi yetenekler arasında Jack
Nicholson, Robert DeNiro, Dennis
Hopper ve Charles Bronson da
vardı. Ayrıca o dönemde elde ettiği
karları, Bergman'ın "Cries and
Whispers 1 Çıglıklar ve Fısıltılar"ı,
Fellini'nin "Amarcord"u ve çıgır
açıcı Jamayka suç/dramı "The
Harder They Come" gibi yabancı
ve seçkin sanat filmlerinin
dagıtımında kullandı.
Corman bir kere daha talihin ondan
yana olduğunu kanıtladı: kısa sürede
ABD'nin en büyük bağımsız dağıtım
ve yapım şirketi olan New World'ü
Ocak 1 983'te 1 6.5 milyon dolara
sattı. Aynı yıl, hem üretken (yılda

Filmleri

Filmography
1 955 Five Gum West

Batıda Beş Silah
Apache Woma n

Apaçi Kadını
Swamp Women

Bataklık Kadınları
1 956 The Oklahoma Woman

Oklahomalı Kadın
The Day the World Ended

Dünyanın Sona Erdigi Gün
The Gumlhıger Silahşör
1 t C01ıquered the World

Dünyayı Ele Geçirdi
1 9 57 Not of this EMth

Bu Dünyadan Degil
All<tek ofthe Cra.b Momters

Yengeç Canavarların Hücumu
Naked Paradise

Çıplak Cennet
Rock All Night

Tüm Gece Rock
Sorority Gh·l Kulüp Kızı
Carnival Rock

Karnavalda Rock
Teeııage Doll

Yeniyetme Bebek
The Undead Dirilen Ölüler
1 958 She Gods ofShark Reef

Köpekbalıgı Kayalıklarının
Dişi Tanrıları
War of the Satellites

Uyduların Savaşı
Viki•!K Womm a11d the Sea
Serpmt

Viking Kadınları ve
Deniz Yılanı
Machirıe-G mı Kelly

Makineli Tüfek Kelly
1, Mobster

Ben, Mafya Canavarı
Teenage Caveman

Yeniyetme Magara Adamı
1 959 A Bucket OfBlood

Kan Kovası
1 960 The Wasp Woma11

Yabanarısı Kadın
The Last Woma11 on Ea.rth

Dünyada Kalan Son Kadın
The Little Shop of Horrors

Küçük Korku Dükkanı
Ski Troop A ttack

Kar Taburunun Saldırısı
Atlas
House of Usher

Usher'lerin Evi
1 9 6 1 Creature from the Hamıted
Sea

Perili Denizden Gelen Yaratık
The Pit and the Pmdulum

Dehşet Saati
The 17ıtruder Fitneci
1 962 The Premature Bu.rial

Erken Cenaze
Tales ofTerror

Dehşet Öyküleri
Tower of UJ7ld07l

Londra Kulesi
1 963 The Yomıg Racers

Genç Yarışçılar

The Rave11 Kuzgun
The Terror Dehşet
X-The Man with X-Ray Eyes

X-Gözlerinden X-lşınları
Saçan Adam
The Hamıted Palace

Perili Saray
1 964 The Seeret l11vasion

Gizli Istila
The Masque of the Red Death

Kızıl Ölümün Maskesi
1 965 Tomb ofLigeia

Ligeia'nın Mezarı

1 966 The Wild A ngels

Vahşi Melekler
1 967 The St. Valenthıe's Day
i\1assacre

Sevgililer Günü Katliamı
The Trip Yolculuk

1 86 20'yi aşkın film), hem de ticari olarak
olağanüstü durumda ( 1 987'de brüt
geliri 94 milyon dolar) olmayı
sürdüren yeni yapım şirketi
Concorde 1 New Horizons Pictures'ı
kurdu. Mültimedya piyasasından
(video, paralı TV ve yabancı ülkelere
satışlar) sonuna kadar yararlanan
Corman "Not of This Earth 1 Bu
Dünyadan Degil" ( 1 988), "Nightfall 1
Gece Çökerken" ( 1 988) ve "The
Lawless Land 1 Kanunsuz Toprak"
( 1 989) gibi başarılı ve ucuz istismar
filmleri kotarma biçimindeki karlı
uygulamasını sürdürdü. 1 990'da ise
"Frankenstein Unbound 1 lpini
Koparan Frankenstein"la tekrar
yönetmenlige döndü. Bununla
kalmayıp, yönetmenlige devam etme
arzusunu da ifade etti.

"Hiç lstanbul'a gitmemiştim. Orada
bir film çekmekten hoşlanacağımı
düşündüm ve böylece "Target:
Harry 1 Hedef: Harry"nin finalini
Istanbul'da çekmemi sağlayacak bir
öykü yarattı m." - Roger Corman

1 969 Das Ausschweifende Leben

former "King of che Drive-Ins""

des Ma1·quis de Sade

meri es o ur esceem boch for his own
body of work and for giving fırst
opporrunicies w m uc h of che wp
19 70

calem i n Hollywood wday.
To his erernal credir, Roger Corman,

"Roger Corman yalnızca büyük bir
akıl hocası olmakla kalmıyor. O bir
sanatçı, en iyi türünden bir sanatçı;
yetenegi cömertçe geliştirmeyi ve
esin uyandırmayı beceriyor." 
Martin Scorsese

che mosc successful i ndependem
smail and scayed that way. He d id
many of his fı lms in one or cwo
1 00,000. On a

bec, he s hor "Li etle Shop of Horrors""
in cwo days and a nighc for

"Amerikan endüstrisinin şimdiye
kadar gördügü ve belki bundan
sonra da görecegi en büyük
bagımsız sinemacı . . . lstedigi zaman
da son derece yetenekli, usta bir
yönetmen." - Jonathan Demme

3 5 ,000.

He decided w shoot half of "The
Terror"" in cwo days wichout a
fı nished script simply because he
haceel w see che wonderful gochic secs
for "The Raven"" go co wasce when
they wrapped. He made cwo fı lms at
once, fırsc in Hawai and chen again

Corman'ın efsanevi başarı sicili,
sıradan Hollywood kısıtlamaları
dışında çalışmasına baglanabilir.
Porno film yıldızları, vb. gibi
alışılagelmemiş yıldızlarla çalışmaya
aldırmaz. Aynı zamanda, Avrupa
ülkelerinde çekim yapmanın mali
kazaneını fark eden ilk yapımcılardan
biri olmuştur. Roger Corman, kendi
alanında gelmiş geçmiş herhangi bir
meslektaşı kadar etkindir ve
"mezun"larından bazıları ona "The
Godfather, Part ll" ( 1 974), "The
Howling" ( 1 980), "Swing Shift"
( 1 984), "The Silence of the Lam bs"
( 1 99 1 ), ve "Philadelphia" ( 1 993) gibi
filmlerde küçük roller vererek gönül
borçlarını ödemişlerdir. Corman
özyaşam öyküsü How 1 Made A
Hundred Movies in Hollywood and
Never Lost a Dime'ı 1 990'da
yayımlamıştır.

"Ben hiç kimseydim. Ve benden
vazgeçmedigi için Rogar Corman'a
ebediyyen minnettarım, çünkü
başka kimse benimle
ilgilenmiyordu." - Jack Nicholson

wich cheir bikes and women, w lend
realism ro che " W i ld Angels"" in
1 966, and a year lacer he dropped
Trip", a film abouc che effeccs of
LSD. Because of his nowriery as an
"outlaw"", a new generarion of
fılmmakers, educaced in che l 960s
coumerculcure, saw Corman as an
uncompromised arcisc/emrepreneur
who goc h i s own movies made

• His career has been an anomaly i n

outside che Escabl ishmenc. le was

Hollywood. He has been called

Corman who gave a number of key

everyching from "che King of che

American d i recwrs such as Francis

B"s"" w "che Pope of Pop Ci nema"" 

Ford Coppola, Martin Scorsese, Peter

d i reC[ing over 50 low-budgec

Bogdanovich, John Sayles, James

independem movies, and producing

Cameron, Joe Dame and Jonathan

and/or disccibming anocher 250 for

Demme, cheir fırsc feacure

his own companies. Alchough, he

assignmems.

worked primarily omside che
Hollywood system, he became one of

"Sonunda korku, seks ve
kahkahanın tuhaf şekillerde
birbirine baglı oldugu yolunda bir
teori kurdum, ya da artık ona ne
denirse. Onların baglantısının bir
grafik şeklinde oldugunu
düşünüyorum. Her üçünde de işe
biraz gerilim yaratarak başlarsınız,
sonra gerilimi gitgide
tırmandırırsınız ve nihayet o
gerilimi yok edersiniz. Bir korku
filminde seyirciler haykırır;
komedide gülerler; cinsel edirnde
de besbelli bir doruk noktasına
erişirler. Ben bu egrinin üçü için de
geçerli oldugunu ve bazı
baglantıların var oldugunu
düşündüm. Ve önce "Bucket of
Blood 1 Kan Kovası"nda, sonra
"Little Shop of Horrors 1 Küçük
Korku Dükkanı"nda ve sonra da o
kadar fazla izleomemiş olan
"Creature From The Haunted Sea 1
Perili Denizden Gelen Yaratık" adlı
fılmde, komedi ve korkuyu kasıtlı
olarak bir araya getirdim. Edgar
Allan Poe filmlerimden biri olan
"The Raven 1 Kuzgun" için de aynı
şey geçerlidir." - Roger Corman

in Puerw Rico, w cu c cransporcacion
coscs. He h i red Hell's Angels, along

acid in Big Sur before making "The

"Roger'ın ustası oldugu gerilla usulü
sinema yaklaşımını öğrenmemiş
olsaydım, yaptıgım filmlerden
bazılarını yapmayı asla
başaramazdım." Peter Bogdanovich

Born on 5 April 1 926, in Decroic,

che most commercially successful

Michigan, Roger Wi l l iam Corman

filmmakers in Hollywood's hiswry.

moved w Los Angeles w i ch his

W h i le chere's a cradieian in

family when his engineec farher

Hollywood that no one sees proftes

recired. He anended Beverly H i l ls

on a movie no matter whac che box

High School where, almosc i nevicably

office, he has seen proftes on probably

given che m i l ieu and che Hollywood

280 of those 300-odd fılms, many of

orienced alum n i , he became

chem produced ac breakneck speed

fascinaced wich che cinema. He read

using meager resources. While his

omn ivorously, inciueling che works of

sheer produccivicy would be norable

Edgar alien Poe which were w serve

in icself, ic's che fı lms chac really

a che basis for his seminal series of

maner, and he's assembled a

Sixcies horror movies. H i s pce-college

consiscently smarc, emermining body

studies focuseel on machemacics,

of work c hac srands aparr in che ranks

physics and chemisrry s i nce ac chac

of exploicacion fılms. Despice cheir

c i me he i n cended co become an

low budgecs, h is fılms have been

engi neec ! i ke his farher. So, afcer

shown ac prescigious fescivals, and he

graduacing from High School in

was che youngesc d i recwr w have

1 94 3 , he wem on w read engi neering

recrospeccives ac che Ci nemacheque

ac che prescigeous Seanford

Française in Paris, che National Film

University, in San Francisco. While

Thearre i n London, and che Museum

at che u n iversiry, Corman rurned w

of Modern Are in New York. While

freelance wricing and sold anides co

he produced R-raced exploicacion

Popular Mecl:ıan ics and Science and

fılms through che 1 970s, he also

Mechanics before volunceeri ng for

i mporced disti nguished art fılms by

offıcer craining in che World W ar

Bergman, Fel l i n i and Truffauc - fıve

US Navy. He served three years i n

Gas-s-s-s/ or lt Became
Necessary to Destroy the
If!or/d in Ordeı· to Save lt 1

Gaz-z-z-z! veya Dünyayı
Kurtarmak Için Onu Yok
Etmek Gerekti
The Red Ba.rotl Kızıl Baran

fıl mmaker in Hollywood, starteel

weeks for well under

Marki de Sade'ın Ziyan
Olmuş Yaşamı
Target: Ha.rry Hedef: Harry
B loody Mama Kanlı Ana

II

of which won che Academy Award

che Navy and chen wenc back co

for Best Foreign F i l m . A vi rrual one

Seanford for his senior year under che

man American Film Instiruce, this

GI B i l l . He graduaced in 1 947 wich a

1 97 1
1 990 Frankeııstein Unbomıd

Iplerini Koparan
Frankenstein
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working in color, most norably on a

degree in Indusrrial Engineering (a

World Ended", "Ir Conquered The

subject he said was ideal Iy suired ro

World ", "Not of This Earch",

series of Edgar Alien Poe adaprarions,

making low-budger films on a righr

"Swamp Women", "The Undead",

eighr colorful bur inexpensively

schedule) and rhen rerurned ro Los

"Acrack of che Crab Monsrers", "The

made Gorhic chil lers, all bur one

Angeles.

Lasr Woman on Earrh " , "Rock A l l

srarring V i ncenc Price, that won che

Nighr", "Teenage Doll " , "Teenage

respecr of you nger eri ri cs and

As enginneting no langer represented

Caveman ", "Machine Gun Kelly",

aspiring fi lm makers al ike. Corman

a career goal and, fired by his passian

"The Wasp Woman", and "Sororiry

also employed many young film

for films and furcher wricing

Gir!" were only a few of che ci des,

srudenrs and wri rers during this

experience ar un ivers i ty, Roger

and rhese are ind icari ve of rheir

period, i ncluding Francis Ford

Corman attempced ro break i neo

subjecrs. These films, many made in

Coppola, Curris Harringron, and

fi lms by che uied and rrusred

less rhan a week, were shocr (some as

aurhor Robere Towne. Afrer che Poe
cycle ran i es course, he rapped i n to

method of working as a messenger

lircle as 62 minutes in length) and

for 20rh-Cenrury Fox, even tually

chreadbare in prod uccion values

che b urgeon ing counterculrure

rising ro che posirion of srory analysr.

(reporredly distriburor Samuel Z.

market wirh che hugely successful

He srarred di rect involvement i n

Arkoff used ro look ar che film

"The Wild Angels" ( 1 966), a biker

films i n 1 9 5 3 as a producer and

foocage ar che end of each day of

film scarring Peter Fonda which

screenwrirer, afrer a brief derour ro

shooring and telephone Corman,

anticipared "Easy R ider", and "The

Oxford Un iversity where he srudied

relling him, " Roger, for chrissake,

Trip" ( 1 967), in which Fonda cakes

Modern English Lirerarure as a

hi re a couple more exrras and pur a

acid and changes his life, and made

posrgraduare srudenc. When his firsr

lircle more furni rure on the ser ! " ) bur

his firsr big studio film at Fox, "The

script, " H ighway Dragner", was

were also exrremely enterraining, and

Sc. Valencine's Day Massacre" ( 1 967).

alrered by a srudio, he decided ro

endeared Corman ro at least cwo

ereare his own films. Corman has

generarions of young filmgoers. He

Corman's output decreased (he

seen an opporruniry ro make money

d i recred 28 films during his B

d i recred only 20 fi lms in rhe Sixries!)

and gain experience by making low

feacure heyday from ı 95 5 ro ı 960

as his budgecs went up and afcer

hudger films ro feed che drive-in and

and became, i n che word s of British

becoming more and more dissacisfied

neighborhood rhearer circuirs, which

eritic Perer John Dyer, "The Orson

w i rh i ncreasing studio and AIPs

had been abandoned i n large-part by

Welles of Z movies".

interference in boch che content and
che budgers of his films, he decided

che major srudios. He soon hooked
up w ith producers James Nicholson

By ı 960, his firsr cycle had run irs

ro scarr up his own company in order

and Samuel Arkoff, making his debur

course, and one of che finesr producrs

ro exerr rocal control over his

as producer in ı 95 4 ("The Monsrer

was "Li rtl e Shop of Horrors" - a dar k

projecrs. Apart from "Frankesrein

From the Ocean Floor" for $ ı 0,000).

comedy wirh che culr following that

Unbound" ( ı 990), he rerired from

American Releas i ng Corporation,

spawned Broadway musical and,

d i recting i n 1 97 0 and formed New

which larer became American

larer, movie version of irs own by

World, a srudio rhar made some of

I n ternational Picrures, disrribured

Frank Oz i n ı 986 - which sariri zed

che ı 970s' mos c enjoyable B-movies,

Corman's second fi lm "The Fasr and

the reen horror exploirarion film, as

including " Dearh Race 2000", " Rock

The Furious" ( ı 954), as part of an

well as various orher elements of

' n ' Rol! High School", "Caged Hear",

unusual dea!. ARP advanced che

popular culrure. Corman's seeret was

" B ig Bad Mama", " P i ranha", "TNT

fi lmmaker exua cash ro make some

ro play ir all - che comedy, che cop

Jackson " , and a number of films

addirional movies. Corman who lacer

sequences, che sighr gags - so rhar

i nvolving oversexed nursing sraffs. As

used this same arrangement wirh

che jokes were in che pasr once people

Corman produced a long string of
successful drive-in fare, wrirren

other disrriburors, turned di recror

rried ro figure out whar they had j usr

w i rh che Civil W ar wesrern "Five

seen. This was a sryle of comedy larer

and/or di recred by such neophyres as

Guns Wesr" ( 1 954). Working from

perfecred by che makers of "Airplane"

Jonathan Dem me, Jonathan Kaplan,

budgecs of as l i etle as $ 5 0 ,000, he

and " Police Squad" and i es offshoor,

Joe Dante, Allan Arkush, James

quickl y learned che are of making

"The Naked Gun" movies, bur

Cameron, Paul Barrel, John Sayles,

bargain-basement encertainmenc and

"Li rtl e Shop of Horrors" is where i r

and Ron Howard, he also gave Peter

making money ar ir, producing and

srarred; che erhnic jokes alone are a

Bogdanovich and Marcin Scorsese

d i reecing piccures for American

foo c deep, and c hey sl ide pas c so fasr

rheir studio d i reecing deburs. Some

Incernarional Piccures and A l l ied

that one has ro warclı che movie more

of his early ralent finds included Jack

Arriscs. By che mid-fifcies, che

rhan once j usr ro carch rhem. Ir was a

Nicholson, Robere DeNiro, Dennis

magical Corman filmmaking formula

sryle of comedy rhar no one had done

Hopper and Charles Bronson.

was in effecr ; elever special effecrs,

for movies before, and ir cook che rest

Furchermore, he used his profics ro

unique secs and c inemarography,

of Hollywood 20 years ro care h up -

discribuce several discinguished

quirky characcers, offbeac plors, and,

j usr abour rhe r i me rhar kids who

foreign are fi lms, i ncluding

k new "Li etle Shop of Horrors" were

Bergman's "Cries and Whispers",

always employment of fresh ralent.

starting ro make movies rhemselves.
Berween his debur in ı 95 4 and his

Fell i n i 's ''Amarcord" and che
groundbreaking Jamaican erime

official retirement in ı 97 ı , Roger

During che early - 1 960s, Corman

Corman d i recred an amazing number

became more ambirious - he made

drama "The Harder They Come".

of films, ofcen as many as five or s ix

che serious school desegregation

Corman once again demonscraced his

per year, rypically shor excremely

drama "The I ncruder". Adapred ro

lucky rouch: New World became che

quickly on lefrover sers from other,

che screen by his beorher Gene from

largesr i ndependent distribution and

larger producrions, using a reperrory

Charles Beaumonc's novel, ir was che

produccion company in che US and

corps of acrors (who ofren doubled as

only one of h is movies ro lose money

i n January 1 983 he sold ir for $ ı 6. 5

che producrion crew), and injecring

(alrhough ir i s one of che finesr "B"

mi llion. I n che same year, Corman

his threadbare Wescerns, rock ' n ' rol!

movies ever made) because no

launched Concorde 1 New Horizons

dramas, horror movies, and sci-fi

rheacers would book che film due ro

Picrures, a producrion company

wir h heal rhy doses of humor and

hor subject macrer. Ar che same

which conti nues co be boch prolific

social comment. "Five Guns W esr",

period, his budgers gor bigger

(over 20 films a year) and

"Apache Woman", "The Day The

(rhough never big). He also began

commercially prod igious ( 1 987 gross

1 88

earni ngs

94 mi ! l ion). Taking full

advancage of multimedia markers

"The greacesc independent filmmaker
che American i nduscry has ever seen

(video, pay TV and foreign sales),

and will probably ever see . . . a wildly

Corman concinued his l ucracive

gifced, mascerful d i rector when he

praccice of releasing successful, cur

chooses co be." - Jonathan Demme

race exploicacion films ! i ke "Noc Of
This Earch" ( 1 988), "Nighcfall"

"I was nobody. And I am ecernally

( 1 988) and "The Lawless Land"

graceful Roger Corman sruck wich

( 1 989). In 1 990 Corman fi nally

me because I didn'c have anyching

recurned co direecing wich

else going for me." - Jack Nicholson

"Frankenscein Unbound" and has
expressed a desire co do more.

"If I hadn'c learned che guerilla
warfare approach of filmmaking char

Corman's legendary eecord of success

Roger mascered, I never would have

is accribuced co che facc he operates

been able co make some of che movies

outside che usual Hollywood

I've made." - Peter Bogdanovich

conscraincs. He doesn'c mi nd hi ring
unconvencional accors ! i ke porn film
scars, eec. He was also one of che firsc
producers co recognize che financial
gains of shoocing in European
councries. In his own way, Roger
Corman is as influenciaJ as any
fi l mmaker who ever lived, and
several of his "graduaces" have
acknowledged cheir debc by giving
him cameo roles in such fi lms as
""The Godfacher, Parc Il" ( 1 974),
"The Howling" ( 1 980), "Swing
Sh i fe" ( 1 984), "The Silence of che
Lambs" ( 1 99 1 ), and " P h i ladelphia"
( 1 993). H e published his
aurobiography, How I Made A
Hundred Movies in Hollywood and
Never Losc a Dime, in 1 990.
" I evencually worked ouc a rheory, or
whacever i c may be, chac horror, sex
and laughcer are all con necced i n
scrange ways. I choughc char che way
c hey' re connecced i s i n sorc of a
graph. In all chree of che m, you s care
building a li c ele bi c of cension, and
you build cension higher and higher
and h igher, and chen you smash chac
cension. In a horror film, rhe
audience screams; in a comedy, rhey
laugh; and in che sexual acc,
obviously they reach a climax. I
choughc ch is curve applies in all
chree, and chere are some
conneccions. So, firsc wich " B uckec of
Blood" and chen wich "Liccle Shop of
Horrors", and chen wich a third
piccure chac wasn'c seen chac much
called "Creacure From The Haunced
Sea", I deliberacely wenc for boch
comedy and horror. And also wich
"The Raven", one of che Edgar Allan
Poe piccures." - Roger Corman
"I had never been co Is ran bul. I
choughc I would l i ke co shoor a
piccure rhere, so I came up wich a
scory chac enabled me co shooc che
e l imax of "Targee: Harry" i n
Istanbul." - Roger Corman
" Roger Corman is not only a great
mencor. He's an arcisc, che best ki nd
of arcisc, able co nurrure and inspire
calenc i n a generous way." Marcin Scorsese
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KÜÇ ÜK KORKU DÜ KKAN I
THE LITTLE SHOP OF HORRORS
Pek parlak bir zekaya sahip
olmayan, sakar Seymour Krelboin,
Bay Mushnick'in Skid Row'daki çiçekçi
dükkanında çalışır. Boş zamanlarında
deneyler yapan Seymour, kendisine
şöhret ve servet getireceğini umduğu
yeni bir bitki türü geliştirir.
Seymour'un içi içine sığmayan sevgilisi
Audrey'e atfen Audrey Jr. adını verdiği
mutasyona uğramış bitki, kanla ve
insan etiyle beslenmektedir. Üstelik
konuşmaktadır da - daha doğrusu,
emretmektedir: "Besle beni! Besle
beni!". Talihsiz Seymour çok
geçmeden bitkisini bir demiryolları
dedektifinin, saclist bir dişçinin ve
frapan bir fahişenin bedenleriyle
beslemiştir bile. Bu arada Seymour'un
sırrını öğrenmiş olan Bay Mushnick de,
durmak bilmeksizin büyüyen, obur
Audrey Jr.'a gece atıştırması niyetine
bir soyguncuyu elinde olmadan
sunmuştur. Dahası, bitki çiçek açınca,
çeşitli kurbanlarının suratları çiçeklerin
üstünde belirmeye başlar . . .
•

lik gösterime girdiğinde ilgi görmeyen
KÜÇÜK KORKU DÜKKANI,
1 960'1arda ABD'de televizyonda
tekrar tekrar gösterilerek bir kült film
haline gelmeye başladı. 1 970'1erin
ortalarına gelindiğinde klasik
statüsüne erişmiş, 1 980'1erde büyük
bütçeli bir Broadway müzikaline (ve
bir yeni filme), 1 990'1ardaysa sabah
kuşağında gösterilen bir çizgi diziye
kaynak olmuştu. Muhtemelen Roger
Corman'ın korku-komedi
üçlemesinin en iyisi olan bu hızlı ve
komik film, "A Bucket of Blood 1
Kan Çanağı"nın öyküsünü biraz
yenileyerek ortaya B türü bir korku
sineması başyapıtı çıkarıyor. O
zamana kadarki en ucuz film olan bu
düşük bütçeli film parodisi, ayrıca o
sıralarda kimsenin tanımadığı Jack
Nicholson'ı da çılgın ve mazoşist bir
dişçi hastası olarak kısa bir rolde
kullanır. Corman oyuncularla üç gün
prova yaptıktan sonra filmi iki gün ve
bir gecede, sadece 30,000$'a çekmiş,
kısa süre sonra yıkılacak olan ucuz
yapım setlerinin yanısıra figüran
olarak da birkaç sokak serserisini
kullanmıştı. "Herkes filme iyi bir ruh
haliyle, yarı-şaka havasında başlamıştı.
Pazartesi, Salı ve Çarşamba prova
yaptığımız için Perşembe sabahı saat
sekizde çekime başladığımızı,
Perşembe ve Cuma günleri çekim
yaptığımızı hatırlıyorum. Saat 8.30
olduğunda yardımcı yönetmen
"Programa göre fena halde gerideyiz!"
diye anons yapmıştı. Herkes gülmüş,
devam etmiştik ve film işte bu ruh
haliyle yapılmıştı. Bence bu kadar

uzun ömürlü olmasının - yani . . . 40
yıl önce yapıldı ve hala gösteriliyer 
sebebi şu: Setteki oyuncuların ve
ekibin ruh hali filme de yansıyor,
zaten her film için bunun geçerli
olduğunu düşünürüm. Ve bence o
filmi yapmanın dostça isterisi ile
filmin yapıldığı koşullar, filme çok
katkıda bulundu." - Roger Corman

scacus, spawning a big-budgec
Broadway musical (and followup feacure
film) in che 1 980s and a Sacurday
morning carcoon series in che 1 990s.
Fasc, fıınny and arguably che besc of
Roger Corman's horror-comedy crilogy,
i c zescfully revamps che ploc of "A
Buckec of Blood" ro produce a macabre
B film mascerpiece wich. A parody of
low-budgec movies as well as che

• Seymour Krelboin, a clumsy and

cheapesc one yer, i c also showcases a

d irn-wi rred young man, works ac che

chen-obscure Jack N icholson in a brief

Skid Row flower shop of Mr. Mushnick.

appearance as a lunaric masochiscic

Experimenting in his spare rime,

dencal pacienc. Corman rehearsed che

Seymour develops a new planc species

acrors for chree days and chen shoc che

chac he hopes will lead him ro fame and

film in rwo days and a nighr for a mere

forrune. Unforcunacely, che mucaced

$30,000, wirh cheap and soon-ro-be

planc - named Audrey Jr., in honor of

rorn-down produccion sers and bunch

Seymour's ebullienc g irlfriend Audrey

of sereec bums as excras. "Everybody

- subsiscs on blood and human flesh. l e

wenc inro i c wich good spiric as a sorr

also calks, or racher, commands: "Feed

of a semi-joke. I remember we scarred

Me! Feed Me1". Before long, che luckless

ar eighc o'clock in che morning on che

Seymour has fed his planc che bodies of ·

Thursday, because I rehearsed Monday,

a railroad dereeri ve, a sadiscic dencisc,

Tuesday, Wednesday and rhen shoc

and a flashy crollop. Meanwhile, Mr.

Thursday, Friday. Ac 8.30, che assiseane

Mushnik, who has scumbled onco

direcror announced, "We are hopelessly

Seymour's secrec, has inadvercencly

behind schedule!" Everybody laughed

offered up a burglar as a midnighc snack

and we kepc going and i c was done i n

for che voracious, ever-growing Audrey

c hac spiric. And I chink one o f che

Jr. Furchermore, when che planc

reasons chac i c sorr of lasced, you know ...

blooms, che faces of i es various vicc i ms

i c's almosr 40 years ago and i c sri ll plays

are reproduced in i es flowers . . .

- is che facc chac I rhink, and I ch i nk

Ignored on i es inicial release, THE

see wich che casc and crew communicaces

ch is of all filrns, parc of che spirir on che
LITTLE SHOP OF HORRORS began

i cself ro che picrure. And I rhink che

building up a cu! c following in USA via

friendly hysreria of doing chac piccure,

repeaced TV exposure in che 1 960s. By

che circumscances in which i c was made,

che mid-1 970s, ic had arcained dassic

helped che film a Joe. " - Roger Corman.

Yönetmen Director: Roger
Comtan Senaryo Screen play:
CharleJ B. Griffıth Görüntü Yön.
Cinematography: A rchie Dalıeli
Kurgu Editing: Marshall Neilanjr
Müzik Music: Harry Thomas
Oyuncular Cas t : jonathall Haze,
Jackiejoseph, Me/ \'(/el/es, Dick M iller,
Myrtle Vai/. Leola \'(lendorf/.Jack
Nicholson, john Shamı·, Meri \'(le/leJ

Yapımcı Producer: Roger Con1ıan
Yapım Production Co.: Filmgroup
Dünya Hakları Export Agent:
Concorde New Horizons Corp., 1 1600
San Vicen/e Bordevard, Los A 11geleJ,
California 90049, USA; Phone: 1 3 1 O
820 67 33; Fax: 1 3 1 0 207 68 1 6
1960 1 35 mm. 1 Renkli & Siyah
Beyaz Color-B&W 1 70'
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USHER'LERiN EVi
HOUSE OF USHER
Genç kızkardeşi Madeline'le
birlikte çökme eşi�indeki aile
malikanesinde yaşayan Rederick
Usher, kendisinin dostu ve Madeline'in
nişanlısı olan Phillip Winthrop'tan
kurtulmak için elinden geleni yapar.
Genç aşığa Madeline'in sonunda
zırdelilik getiren bir aile lanetinden
mustarip olduğunu ve bu yüzden
çocuk sahibi olmasına izin
verilemeyece�ini söyler. Birtakım
şüpheli, neredeyse ölümcül kazanın
ardından, Phillip, Madeline'in kendisiyle
birlikte oradan hemen ayrılmasına izin
verilmesi gerekti�i konusunda diretir.
Ama Rederick üzgün bir şekilde
bunun imkansız oldu�unu açıklar:
Madeline ölmüştür ve gömülmek
üzeredir. Aile kahyasından Madeline'in
vücudunu taş gibi kaskatı kesen
nöbetler geçirdiğini öğrenen Phillip,
öfkeli bir şekilde kızın pekala canlı
canlı gömülmüş olabileceği konusunda
ısrar eder. Gerçekten de haklıdır ve
Madeline ağabeyi ile eski sevgilisini
öldürmek için mezardan çıkar . . .
•

Edgar Alien Poe'nun yazdığı bir kısa
öykü olan Usher Evi'nin Çöküşü, birçok
korku filmine kaynak olmuştur.
Roger Corman'ın ilk Poe filmi olan
1 960 tarihli USHER'LERIN EVI,
bugüne kadarki en iyi uzun metrajlı
uyarlamasıdır. Poe'ya gerçek bir saygı
duyan Corman, deli Usher ailesini ve
biçimsiz evlerini hayata geçirmek için
kusursuz bir kadro ve ekip kurmuştu.
Nefes kesici, gösterişli bir görünüme
sahip olan film, Corman için yapım
değerleri açısından önemli bir
sıçramayı temsil ediyor, o zamana
kadar meslek hayatına hakim olmuş
şip-şak filmlerden daha karmaşık
filmler de yapabileceğini
gösteriyordu. Emrine cömert
denebilecek bir bütçe (en azından
AlP film şirketinin standartlarıyla}
sunulan Corman, Vincent Price'la
anlaşabilmişti. Price, azap çeken,
beyaz saçlı Roderick rolünde duruma
tamamıyla hakimdir. Bir milyon
dolardan fazla kazanç sa�layan film,
kasıtlı biçimde ağır bir tempoyla
açılırken, Corman da çok etkili bir
şekilde kurduğu gittikçe artan
huzursuzluk atmosferini akıcı
kamerasıyla, altı çizilmiş renk ve
geniş ekran kullanımıyla destekler.
Yönetmen ayrıca daha sonraki Poe
filmlerinde yine kullanacağı örümcek
ağlı, yankılı koridorları ve kemerleri
ilk kez bu filmde yaratmıştır. "Edgar
Alien Poe üzerine bir seri yapmak
amacıyla yola çıkmamıştım. Sadece
Usher Evi'nin Çöküşü'nü yapmak
istiyordum. Bu AlP için önemli bir

adım olacaktı, çünkü benden iki tane
on günde çekilecek siyah/beyaz
korku filmi yapmamı istiyorlardı.
Onlarla konuşup "Bence renkli bir
film çeksek daha iyi olur. Bana 1 S
gün verin ve tek bir film çekelim,"
dedim . . . Hem eleştirel övgü, hem de
gişe başarısı kazandığımız o ender
filmlerden biriydi." - Roger Corman

W ith a rrue reverence for Poe, Corman
assembled an excellem casr and crew ro
bring life ro the mad Usher family and
rheir monsrrous house. The gorgeous,
lavish looking film represented a
subsramial leap for Corman in
producrion values, demonsrraring rhar
he could handie more complex films
rhan the dırowaway quickies which
had dom i nated his career. Afforded a

• living in his decaying family

reasonably generous budger (by AlP

mansion wirh his young sister Madeline,

standards, ar leasr), Corman was able

Roderick Usher does his best ro shoo

ro engage rhe services ofVi ncem Price

away Madeline's fiance and his friend

and he is commanding as the rorrured,

Philip Wimhrop. He rells the young

white-haired Roderick Usher. The film

swain rhar Madeline suffers from rhe

which earned in excess of

family curse of encroaching madness,

unfolds with a delibecare pace while

l million,

and thus cannot be permitred ro bear

Corman ereares a highly effecrive

children. After a series of suspicious,

atmosphere of mounring unease

near-faral accidems, Phillip insisrs that

reinforced by fluid camerawork and

Madeline be allowed ro leave with him

heightened use of colour and w ide

ar once. Bur Roderick sadly announces

screen. The direcror also establishes the

that this is impossible: Madeline has

cobwebbed, echoing corridors and vaulrs

died, and is slated to be emombed.

ro which he would rerurn ro vivid

Informed by rhe family buder that she

dramaric effecr in subsequenr Poe

has previously been prone ro near

pictures. "I never srarred out ro do a

cataronic spells, Phillip angrily i nsisrs

series on Edgar Alien Poe. I simply

that the girl may have been buried

wanred ro do

ali ve. It rurns our rhar he's righr, and

The Fall ofthe House of
Usher which was a big step forward for

Madeline rises from the grave ro ki ll her

AIP because they wanred me ro do two

brother and arrack her former lover.

ten-day black and white horror films. 1

The Fal! ofthe House of Usher, a shorr

would be better off to shoot a picture

talked ro them and I said "I think we
srory by Edgar Alien Poe, has served as

in colour. ler me have l S days and

basis of many horror films. Roger

Jet's try for one feature" . . . It was one

Corman's 1 960 version, HOUSE OF

of those rare films where we had both

USHER, rhe firsr of his Poe films, is rhe

the critical acclaim and the box office

best fearure-lengrh adapeation ro dare.

success." - Roger Corman

Yönetmen Direcror: Roger
Comıatı Senaryo Screen play:
Richard Mathe.ıon, from the story by
Edgar A/lm Poe Görüntü Yön.
Cinemarography: Floyd Crosby
Kurgu Edi ring: Anthony Carras
Müzik Music: Les Boxter
Oyuncular Casr: Vincent Price,
Mark Damon. Myma Fahey, Harry
Ellerbe, Bill Borzage. Mikejordan,
Nadajan, Ruth Oklander, George Paul.
David Andar, Eleanor Le Faber
Yapımcı Producer: Roger Corman
Yapı m Production Co.: American
International Pictures Dünya
Hakları World Righrs: Hollywood
Classics, 8 Cleveland Gardens, London
\f/2 6HA, ENGLAND: Phone: 44 207
262 46 46; Fax: 44 207 262 32 42;
e-mail: HOLL Y\VOODCLASSICSUK
@compuserve.com Kaynak Prinr
Source: MGM, 2500 Broadway
Street, Sama Monica, California
90404-3061 , USA: Phone: 1 3 1 0
449 30 00

1960 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85 '

1 9 1 B i R KÜ LT FiG Ü R: ROGER CORMAN

.\ U L I I· I<.l R I : RO(,J R ( OR:\1:\:\

ABD USA

D E H ŞET SAATi
THE PIT AND THE PENDULUM
Kötü şöhrete sahip bir lspanyol
Engizisyon işkencecisinin oğlu olan
Nicholas Medina eşini yeni
kaybetmiştir ve babasının annesini
öldürme anılarını zihninden
atamamaktadır. Nicholas'ın Ingiliz
karısı Elizabeth'in ölümünün
üstünde bir sır perdesi vardır, bu
yüzden Elizabeth'in erkek kardeşi
Francis olayı araştırmak için Medina
şatosuna gelir. Azap çekmekte olan
Medina, Elizabeth'in diri diri
gömüldüğüne inanmaktadır ve
karısının ona seslendiğini duyduğuna
emindir. Aslında Elizabeth sahte bir
ölüm planlamıştır ve bu, sevgilisi Dr.
Leon'la birlikte Medina'yı delirtmek
için kurdukları planın bir parçasıdır.
Medina'yı çizginin ötesine iterek bu
amaca ulaşır. Artık kendisini babası
sanmaya başlayan Nicholas,
Engizisyon cübbesi giyerek Francis'i
bir masaya bağlar ve çelik bıçaklı
devasa bir sarkacı, çaresiz
kurbanının üstüne yavaş yavaş
inecek şekilde ayarlar . . .
•

AlP film şirketi "House of Usher 1
Usher'lerin Evi"nin başarısının
meyvesini toplamaya istekliydi.
Corman ise ilk başta Kızıl Ölümün
Maskesi'ni filme çekmek istemesine
karşın, ikinci Poe filmi olarak,
başrolde yine Vincent Price'la, The Pit
and The Pendulum'u yapmayı kabul
etti. Fiziksel olarak stilize, yaratıcı bir
şekilde görüntülenmiş, kanlı
sahnelere yer vermeyen bir korku
filmi olan DEHŞET SAATl, Poe'dan
çok senaryo yazarı Richard
Matheson'a ve özellikle Corman'a
aittir. Zeka dolu, iyi yazılmış
senaryonun, finali dışında Poe'nun
orijinal öyküsüyle çok az benzerliği
vardır. Öte yandan Poe'nun The
Premature Buriafının izleri açıkça
görülebilir. Corman, başta kabus
kabilinden zindanlar ve işkence odası
olmak üzere Haller'ın yapım
tasarımından ve Crosby'nin zengin
renkli görüntüleri ile akışkan
kamerasından yararlanarak, etkili ve
klostrofobik bir korku atmosferi
kurmuştur. Price da fırsatı
kaçırmayıp azap çeken ve yavaş yavaş
deliliğe sürüklenen Nicholas Medina
rolünde çok kontrollü bir
performans sergilemiştir. Film
200,000$'ı negatife gitmek üzere 2
milyon dolara yakın bir bütçeyle
yapılmış ve sadece I S günde
çekilmişti. "DEHŞET SAATl'nden
keyif almıştı m, çünkü kamera
hareketleriyle ve final sekansında
montajla biraz deney yapma fırsatı
elde etmiştim (çoğu sahnede, bir

plan diğer plana bağlanırken, hareketi
tekrarlayan geçişler vardır) . . .
Bahsettiğim bu son sahne tam
Freud'lüktür . . . bilinçaltı seviyesinde,
sarkaç ile kuyu, erkeklik ve dişilik
sembolleridir." - Roger Corman

Vincenr Price. A physically scylish,
imaginacively phorographed horror
film devoid of blood and gore, THE
PfT AND THE PENDULUM owes
rather more ro screenwricer R ichard
Macheson and, in parricular, ro
Corman rhan ro Poe. Save for che

• Recenrly widowed Nicholas

eli max, che i n eell igem and well

Medina, che son of a nororious

crafred script bears buc l iccle

Spanish Inquisirion rorrurer, is

resemblance ro che Poe original,

haunred by che memories of his farher

chough c here are pronounced echoes

murdering his mocher. Nicholas'

throughout of Poe's

English wife Elizabeth has died under

The Premature
Burial. Corman deploys boch Haller's

mysrerious circumsrances, prompring

produccion design, nocably of che

Elizaberh's brorher Francis ro arrive ar

nighcmarisb dungeons and coccure

che Medina casrle ro invesrigare. The

chamber and Crosby's rich color

tarmenred Medina believes rhar

cinemacography and fluidly maving

Eli zabeth was buried alive, and is

camera co ereare a potenr and

convinced that he can hear his wife's

clauscrophobic acmosphere of

voice cal l i ng our ro him. fn rrurh,

mo um ing fear and Price seizes che

Elizabeth has faked her dearh, part of

opporrunicy

a plan concocred wirh her !over Dr.

performance as che tarmenred Rodney

Leon ro drive Medina mad. She

Medina slowly descending inro

succeeds in this goal pushing Med ina

madness. The film was made close co

co

give a well-conrrolled

over che brink. Convi nced chac he's

2 million on a negacive cosr of same

his own facher,

200,000 and was shar in a mere 1 5

icholas dons

Inquisirion robes, scraps Francis ro a

days. "I enjoyed THE PIT AND THE

cable, and arranges for a huge sreel

PENDULUM because f goc che

bladed pendulum ro slowly descend

chance co experiment a bit wicb che

on his helpless vicr i m .

movemenr of che camera and some

AfP were eager co capitalise o n che

sequence (in most scenes, chere are

success of "House of Usher" and

cransicions from one cake co anorher

inceresting curring during che fi na!

alrhough he had i n itially wanred ro

rhar ofcen dupl icace movemenr) . . .

make a film of "The Masque of rhe

This climaccic scene 1 menrion is

Red Deach", Corman agreed ro make

Freud's . . . on che unconscious level,

The Pit and The Pendulum as

che pendulum and the pir are male

his second

Poe picrure which would again srar

and female symbols." - Roger Corman

Yönetmen Director: Rogeı·
Corman Senaryo Screen play:
Richard Marheson, from rhe Jtory by
Edgar Allert Poe Görüntü Yön.
Cinematography: Fluyd Cro1by
Kurgu Editing: Anthony CarraJ
Müzik Music: Ler Baxrer
Oyuncular Cast: Vinrem Price,}ohn
Kerr. Barbara Steele, Ula!IP A nders,
Amhony Carbone, Parrick \YiesıUI(}()(/,
Lynne Bernay, Larry Turner Yapımcı
Producer: Roger Cor111Pn Yapı m
Production Co.: American
lmenullional Pictum Dünya Hakları
World Rights: Hol/yU!(}()(/ Cla1sics. 8
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FiTNECi
THE INTRUDER
• Adam Cramer ABD'nin güneyinde
kasabadan kasahaya gezerek nefretini
yayan "profesyonel bir ı rkçı"dır.
Mahkeme kararıyla siyah ögrencilerin
daha önce sadece beyaz ögrencilerin
gittigi okullara gidebilmesi kararının
uygulamaya konmak üzere oldugu
küçük bir kasahaya geldiginde,
insanları babadan kalma ırk ayrımı
yasalarının dogru olduguna
inandırmaya çalışır ve kasabanın
bagnazlarını ayaklandırır. Sadece yerel
gazetenin editörü Tom McDaniel
ona karşı çıkar. Iftira, şantaj ve dayak
başlar . . . ve giderek artan şiddet
bütün kasabayı sarıp neredeyse
şerifin yaşamına mal olur . . .

Roger Corman "The Pit and the
Pendulum 1 Dehşet Saati"nin ardından,
hem düşük bütçeli istismar filmleri
sinemacısı kimligini, hem de hep
çalıştıgı janrları bir kenara bırakarak,
siyasi ve toplumsal inançlarını ırkçılıga
karşı tutkulu ve güçlü bir saldırıyla
açıga vurdu, ve bu film ona haklı olarak
belki de meslek yaşamı boyunca aldıgı
en iyi eleştirileri getirdi. Ironik bir
şekilde, bu aynı zamanda gişede
başarısızlıga ugrayan ilk filmiydi. O
yıllar yurttaşlık hakları hareketinin
hassas bir dönemiydi ve yapımcısı,
Corman'ın önder, zamanının ötesinde
ve işine gönülden baglı bir sinemacı
oldugunu kanıtlayan FITNECI'yi
gösterecek salon bulmakta güçlük
çekmişti. Filmde, olay örgüsünün
başından sonuna kadar yayılan
dürüstlük ve son derece gerçek
kızgınlık, yer yer fazlaca şematik bir
öykülerneyi ve açıkça bir melodram
girişimini telafi etmiştir, karakter
tasarımı ise şaşırtıcı bir şekilde üç
boyutludur. FITNECI Güney
Missouri' de, üç haftada çekilmişti.
Senaryonun tam kopyalan sadece
yönetmende ve ("Uzay Yolu"nun
Kaptan Kirk'üne dönüşmeden beş yıl
önce) ilk başrolünde nefret dolu
performansıyla çok etkileyici olan
William Shatner'da vardı; ve Corman
yerel duyarlılıkları alevlendirmemek
için olay yaratacak diyalogları bilerek
sulandırmıştı. Yine de ekip hem kanun
adamlarından, hem de yerel halktan
sürekli baskı görmüştü. Dahası,
kalabalık sahneleri n çekimlerine
gelindiginde, apaçık tehditlerle
karşılaşılmıştı. "Galiba o sırada halkın
görmek istemedigi bir konu üzerine
bir film yapmıştım; diger taraftan film
çok iyi eleştiriler aldı ve sanırım
aldıgım en iyi eleştirilerdi bunlar.
Filmierin arasında, zarara ugrayan ilk
ve son filmdi. .. Durumu fazlaca
ciddiye alıp filmimin konusunu fazlaca

açık bir şekilde göstermiş olabilirim.
Sonuçta bence olması gerektiginden
fazlasıyla "mesaj filmi" olmuştu. O
zamandan beri, yüzeyde eglencelik
gibi görünenfilmler yapmaya. aklımdaki
temaları ve fikirleri yüzeyin altında
tutmaya çalıştım." - Roger Corman
• Adam Cramer is a "professional

racisc" who journeys from cown co
cown in che South spewing his hacred.
When he arrives i n a smail viiiage
�here courc-ordered i neegration (black
scudencs will go co che previously all
white school) is abouc co scarc, he rries
co convince people c hac che good old
segregacion laws are righc and rouses
the cown bigocs. Only Tom McDaniel,
che local paper's edicor, cakes a scand
againsc him. Slander, blackmail,
beacings follow - and che escalaring
violence inflarnes che whole cown
nearly daiming che life of che sheriff. . .
Roger (orman followed "The Pir and
che Pendulum" by scepping boch ouc
of characcer as a maker of low-budgec
exploicacion movies and ouc of genre,
exposing his policical and social beliefs
wich a passianare and powerful accack
on racism chac righcly eacned him some
of che besc reviews. I c was, ironically,
also his firsc film co fail ar che box
office. Ar a sensirive rime in che civil

his-rime and deeply commirced
filmmaker. The honesry and very real
anger rhac pervades che proceedi ngs
makes up for some over-schemaric
plotcing and some forays i neo our-and
ouc melodcama, while che characrer
drawing is surprisingly rhree
dimensional. THE INTRUDER was
filmed on locarion in Sourhern Missouri,
in jusr chree weeks wirh only che
direccor and William Sharner, whose
venomous performance is asconish ing
in his firsr srarring cole (five years
before becoming "Scar Trek"s Caprain
Kirk), in possession of complere copies
of che screenplay, wich Corman
deliberarely diluring concroversial (for
che Sourh) dialogue in order noc co
inflame local sensiriviries. Even so, che
un i c came under consranc pressure from
rhe law and che locals and chere were
overr chrears, parcicularly when i c came
ro che scaging of che major crowd scenes.
"I ch i nk I' d made a film on a subject
chac ar chac rime che public didn'c wanc
co see alchough i c was greeced wich
incredible reviews, che besc reviews I
ch i nk I have ever had. I c was indeed che
firsc and lasc film I ever made chac losc
mo ney . . . I may have been coo earnesc
in seating coo clearly whac my film was
abouc. In rerrospecc, I chink i c became a
lirde bi c more of a "message film" chac

ir should have. Whac I've cried ro do

righcs movemenc, che producer had

si nce is co make picrures char on rhe

diffıculcy finding movie houses rhar

surfiıce are more of an encercainmenc, and
any chemes or ideas I have I rry co keep
benearh che surface." - Roger (orman

would show THE INTRUDER which
proved Corman a crusading, ahead-of-

Yönetmen Direcror: Roger
Corman Senaryo Screenplay:
Charleı Beaumont Görüntü Yön.
Cinematography: Taylor Byars
Kurgu Editing: Ronald Sindair
Müzik Music: Herrnan Stein
Oyuncular Cast: \Villiam Shatner,
Frank Maxwe/1, Beverly Lumford,
Robert Emhardt, jeanne Cooper, Leo
Gordon, Katherine Smith Yapımcı
Producer: Roger Comran Yapı m
Production Co.: Roger Comran and
Gene Comıan Prod. Dünya Hakları
Export Agent: Concorde eıu
Horizom Corp. , 1 1 600 Saıı Vicente
Boulevard, Los A ngeleı. Califonıia
90049, USA; Phone: 1 3 1 0 820 67
33; Fax: 1 310 207 68 16
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E RRO L MORRiS: "ÖZEL VAKALAR DiZiSi"
ERROL MORRIS: "FIRST PERSON SERIES"
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MAS
Katkıları için
MAS MATBAACILIK A.Ş.'ye
teşekkür ederiz.
USIS

We would !ike to rhank

Bu filmierin gösterimi USIS'in degerli işbirligiyle gerçekleştirilmiştir.

MAS MATBAACILIK A.Ş.

The presemacion of chese fılms was made possible w i ch rhe ki nd cooperarion of che USIS.

for spansoring this secrion.
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E RROL MORRIS
• 1 948 yılında Hewlett, New
York'ta do�du. Wisconsin
Madison, Princeton ve California 
Berkeley üniversitelerinde e�itim
gördü. Tarih dalında lisans, felsefe
dalında yüksek lisans diploması
aldıktan sonra, gerçek mesle�inin
sinema oldu�unu keşfetti.
Kaliforniya'daki iki hayvan mezarlı�ı
üzerine yaptı�ı ilk belgeseli "Gates
of Heaven 1 Cennetin Kapıları"
( 1 978) uluslararası festivallerde
gösterilip övgüyle karşılandı.
Küçük, eksantrik bir Amerikan
kasabasını anlattı�ı ikinci filmi,
"Vernon, Florida" ( 1 98 1 ), 1 983'te
Amerikan kamu televizyonu PBS'de
yayınlandı. Ama asıl çıkışını üçüncü
filmi "The Thin Blue Line / Ince
Mavi Çizgi" ( 1 988) ile yaptı. Daha
sonra bu filmin kahramanı Randali
Adams'la karşılaştı�ı sırada
çekmekte oldu�u "Dr. Death 1 Dr.
Ölüm"ü bitirdi. Bunun ardından,
cinayetle yargılanmış yaşlı bir Ingiliz
çoban köpe�inin gerçek öyküsüne
dayalı kurmaca uzun metrajlı filmi
"The Trial of King Boots 1 King
Boots'un Yargılanması" ( 1 990)
geldi. Stephen Hawking üzerine
ilginç bir inceleme olan "A Brief
History of Time 1 Zamanın Kısa Bir
Tarihi"ni ( 1 992), 1 997'de "Fast,
Cheap, and Out of Control 1 Hızlı,
Ucuz ve Kontrol Dışı", 1 999'da ise
"Mr. Death; The Rise and Fall of
Fred A. Leuchter Jr. 1 Bay Ölüm:
Fred A. Leuchter Jr.'ın Yükseliş ve
Çöküşü" adlı belgeseller izledi. Son
projesi 1 1 kısa video filminden
oluşan "First Person Series 1 Özel
Vakalar Dizisi"dir (2000). Ulusal
Sanat Ba�ışları'ndan üç burs
almıştır, ayrıca bir Guggenheim
Bursu ve bir McArthur Bursu
sahibidir.

Errol Morris, "Cennetin Kapıları"
ve "Ince Mavi Çizgi" gibi çı�ır açıcı
filmlerle sinema sahnesine şimşek
gibi girdi�inden beri izleyicilere
baya�ı. tuhaf ve tarih yazan şeyleri
ço�u kez soluk kesici şekilde sunan
filmleriyle belgesel algımızda sabit
kalemle yazılmış bir de�işiklik
yaratmıştır. Gözünü ister toplumsal
anlamı ya da insani yanı olan
konulara diksin, ister bir kişi, yer ya
da olayı gözlüyor olsun, bütün
büyük sinema sanatı yapıtları gibi,
görsel görkem ve usta bir teknikle
dolu olan Morris'in filmleri de,
yaratıcılarının ayırt edici üslübu ile
son derece kişisel bakışını ifade
eder. Sonuçta bir Errol Morris filmi
yalnızca tür sınırlamasına karşı
çıkmakla kalmaz, onu aşar da.

Eleştirmen Janet Masi in, Morris'i
"bilim, felsefe, şiir ve düpedüz
acayipli�i harmaniayıp insanlı�ın
esrariarına ilişkin ayrıntılı bir
meditasyona dönüştürebilen
bezersiz bir sinemacı" olarak
tanımlıyor. Konuların açılmasını
sa�lama konusundaki kendine özgü
yetene�i. onlara karşı samimi
ilgisine ve kaygısına ba�lanabilir. Bu
yetene�in birbirinden son derece
farklı ilgi alanlarıyla birleşmesi
Morris'in, sıradan olanda sıradışı bir
şey bulmasıyla sonuçlanıyor.
Morris, The New Yorker'dan Mark
Singer'a "Görünürde hiç
varolmayan şeyler hakkında film
yapmayı seviyorum" demişti.
"Filmlerimin hepsinin konusu
budur. Bu, ve aslında ortada
koşuşturan bir avuç maymun
oldu�umuz halde, kendimizi
kesinli�e. hakikate ve şaşmaz bilgiye
sahip sanmamız."
Morris kurmaca olmayan ilk uzun
metrajlı filmine 1 978'de, San
Francisco Chronicle gazetesindeki
bir manşeti okuduktan sonra
başladı: "450 Ölü Ev Hayvanı
Napa'ya Gidiyor." "Gates of
Heaven 1 Cennetin Kapıları" iki
hayvan mezarlı�ındaki öyküleri izler
- bu mezarlıklardan biri
başarısızlı�a u�radı (masum Floyd
Mcclure tarafından iki otoyolun
kesişti�i noktada kurulmuştu),
di�eri ise serpilip gelişti (hayvan
mezarlı�ı mesle�ine en son
pazarlama kavramlarını uygulayan
Harbert ailesi tarafından
kurulmuştu). "Cennetin Kapıları",
ünlü film eleştirmeni Roger Ebert
tarafından "gelmiş geçmiş en iyi on
filmden biri" olarak tanımlanmıştı.
Morris'in, başlangıçta adı "Nub
City" olan ikinci film girişimi,
sigorta parası alabilmek için
kollarını bacaklarını kesen küçük bir
Florida kasabası sakinleri
hakkındaydı (Morris durumu "Mali
olarak büyüyebilmek için kelimenin
tam anlamıyla kendilerini
parçalamışlardı", diye
yorumlamıştı). Ancak, filmin
konusunu oluşturan kişiler onu
öldürme tehdidinde bulununca,
konuyu yeniden gözden geçirmesi
gerekti. Yeni bir kavram bulmak
zorunda bırakılan Morris,
güneydeki bir bataklık kasabasının
eksantrik halkı hakkındaki "Vernon,
Florida"yı ( 1 98 1 ) yarattı.
Newsweek'den David Ansen filmi,
"Gerçekten özgün birinin çalışması"
olarak nitelendirdi.

Morris, en tartışmalı filmi 'The
Thin Blue Line / Ince Mavi Çizgi"yi
1 988'de tamamladı. "Bir cinayeti
fiilen çözen ilk film" olarak sunulan
belgeselin, Dallas polisi Robert
Wood'u öldürmekten ölüme
mahkum edilmiş Randali Dale
Adams'ın giydi�i hükmü bozdu�una
inanılır. "Ince Mavi Çizgi",
Washington Post'un 1 OO'ü aşkın
film eleştirmeni arasında yaptı�ı
soruşturma sonucu 1 988'in En Iyi
Filmi seçilmişti. New York Film
Eleştirmenleri Birli�i ile Ulusal
Eleştiri Kurulu da onu 1 988'in En
Iyi Belgeseli seçti; Uluslararası
Tayvan Film Festivali'nde Altın At'a
layık bulundu ve Amerika Cinayet
Romanı Yazarları'nın Edgar ödülünü
aldı. Premiere dergisi, 1 980'1erin
filmleri üzerine bir soruşturmacia
onu, yılın en önemli ve etkin
filmlerinden biri olarak tanımladı.
Errol Morris 1 992' de ço�u kez
Einstein'la mukayese edilen ve felçli
oldu�u için yaşamının büyük
bölümünü tekerlekli sandalyede
geçirmiş olan fizikçi Stephen
Hawking'in yaşamı ve çalışmalarını
ele alan "A Brief History of Time 1
Zamanın Kısa Bir Tarihi"ni bitirdi.
Film, Sunciance Film Festivali'nde En
Iyi Yönetmen Ödülü ile Büyük Jüri
Ödülü'nü aldı. Morris'in bu film için
yaptı�ı söyleşiler, Bantarn Books
tarafından yayımlanan bir başucu
kitabı olarak biraraya getirildi.
"Zamanın Kısa Bir Tarihi" aralarında
Time, Los Angeles Times ve San

I 95

Francisco Chronicle'ın yaptıgı
listelerin bulunduğu birçok 1 992'nin
"en iyi on"u listesinde yer aldı.
Yetkin belgeselcinin ilk uzun
metrajlı kurmaca filmi, ünlü cinayet
romanları yazarı Tony H illerman'ın
bir romanından uyarladıgı ve
Amerikada'ki bir kızılderili özerk
bölgesindeki cinayet ve diger kirli
işler hakkındaki bir öyküyü anlatan
"Dark Wind 1 Karanlık Rüzgar"dı.
( 1 993)
Errol Morris, eleştirmenler
tarafından çok beğenilen "Fast,
Cheap, and Out of Control 1 Hızlı,
Ucuz ve Kontrol Dışı"yla, 1 997
yılının en begenilen filmlerinden
birini yarattı. Filmde büyüleyici ama
görünürde birbiriyle ilgisi olmayan
öyküleri birbirine bağladı: Bir aslan
terbiyecisi, bir Afrika köstebek faresi
uzmanı, çitleri budayarak dev
hayvanlar şeklinde biçimlendiren bir
bahçıvan ve robot tasarımı yapan bir
MIT bilim adamı. Film; Ulusal Eleştiri
Kurulu, Ulusal Film Eleştirmenleri
Dernegi, Boston Film Eleştirmenleri
Dernegi, Florida Film Eleştirmenleri
Birliği'nin ödüllerini, Bağımsız Ruh
Ödülü'nü ve Texas Film
Eleştirmenleri Derneği'nin ödülünü
aldı. O yıl Morris !FP Gotham
ödülleri tarihinin Yönetmen Ödüllü
ilk belgeselcisi oldu.
Errol Morris'in bir önceki filmi,
1 999 yapımı "Mr. Death: The Rise
and Fal! of Fred A. Leuchter, Jr. 1
Bay Ölüm: Fred A. Leuchter Jr.'ın
Yükseliş ve Çöküşü"nün kahramanı,
"Ölüm Hücreleri'nin Florence
Nightingale'i" olmaya karar vermiş
Malden, Massachusetts'li bir
mühendis olan Fred A. Leuchter, Jr.
- bir insansever, misyonu gaz
odaları, öldürücü enjeksiyon
sistemleri ve daragaçları tasarlamak
ve onarmak olan bir hümanist.
1 988 yılında "Altı Milyon Sahiden
Öldü mü?" ile "Sevdigimiz Hitler ve
Nedeni" gibi risaleler yayımiayan
Yahudi Kıyımı inkarcısı Ernst
Zündel ona, I kinci Dünya Savaşı'nda
Nazi temerküz kamplarında zehirli
gaz kullanımı üzerine bir adli tıp
soruşturması yürütme görevi verdi.
Leuchter, Auschwitz'e gitti ve tahlil
için oradan yasal olmayan biçimde
tugla ve harç örnekleri aldı. Daha
sonra da Yahudi Kıyımı'nın asla
meydana gelmedigini "kanıtladı".
Leuchter, Ernst Zündel'le yaptığı bu
ortak çalışmanın meslek hayatının
en büyük başarısı olacağından
emindi, oysa bu çalışma onu
mahvetti. Bazı Yahudi eylemcilere
göre, Fred Leuchter, inkar kabul
etmez şekilde, bu yüzyılın en büyük
vahşetinin sahnesine düşünmeden
çıkmış bir canavar. Errol Morris
"Bay Ölüm"de Leuchter'ın esrarını

araştırdı ve bunu yaparken de daha
bariz bir bağnazlık söylemini es
geçerek bunun yerine kötülüğün
kökenini kendini beğenmişlikte ve
kendini kandırmakta aradı.
Morris'in en son projesi Bravo ve
Channel Four TV kanalları için
yaptığı ve Mart'ta Bravo'da
yayınlanmaya başlanan "First
Person 1 Özel Yakalar" başlıklı on
bölümlük bir televizyon dizisidir.
Bu diziye, insancıl mezbahaların
başarılı tasarımcısı olan Temple
Grandin adlı otistik bir kadın
üzerine çok beğenilen kısa filmi
"Stairway to Heaven 1 Cennet
Yolu" da dahil edilmiştir (Grandin
özellikle Oliver Sacks'ın An
Anthropologist on Mars adlı
kitabındaki kişisel profıliyle tanınır).
"Cennet Yolu"nun prömiyeri 1 998
Telluride Film Festivali'nde
yapılmıştır.
Errol Morris, sanat tarihçisi eşi Julia
Sheehan ve oğulları Hamilton'la
Cambridge, Massachusetts'te
yaşamaktadır.
• Born in ı 948 i n Hewlett,

ew
York. He srudied ar the University
of Wisconsin, Princeron, and the

B l ue Line," Errol Morris has

Filmleri

i ndel ibly alcered our perception of
che documenrary, presenring ro
audiences che mundane, bizarre and

1 978 Gates of Heavm

hi srory-making i n often
brearinaking fashion. Wherher
training his eye on masters of social
imporr or human inceresc, whecher
observing a person, place or
phenomenon, Morris' films, like all
grear works of cinemaric arr, are
fil led wich visual splendor, masrerful
rechnique, and express the
disrincrive sryle and highly personal
vision of rheir creacor. In rhe end, an
Errol Morris film nor only defies
genre classificacion, i r rranscends i r .
F i l m eritic Janer Maslin deseri bed
Morris as "a one-of-a-kind filmmaker
capable of melding science,
philosophy, poerry anel sheer whi msy
i neo an etaborare mediration on
mankind's mysceries." His unique
abiliry ro ger subjecrs ro open up can
be arrribuced co his genujne i ncerest
anel concern. This, couplecl wirh
exrremely eliverse inceresrs, resules in
his fi nding someching extraord inary
i n rhe orclinary. " I !ike rhe idea of
making films about osrensibly
norhing," nores Morris. "Thar's whar
all my movies are abour. That anel

fi l m his rrue merier. His firsr fi l m ,
"Gares o f Heaven" ( 1 978), a
documenrary abour rwo Cal i fornia

che idea rhac we're in a posicion of
cerrainry, cruch, infal lible
knowledge, when accually we're jusr
a bu nch of apes running arouncl" he
rolcl Mark Si nger of The New
Yorker.

per cemereries, was presenred ar rhe
i nrernarional fesrivals and received
critica! acclaim. His second fi l m ,

Morris began his firsr non-ficcion
fearure in 1 97 8 afcer read ing a

Un iversity of California. He received
a B . A . in H i srory and an M.A. i n
Phi losophy. He finally discovered i n

" Vernon, Florida" ( 1 98 1 ), an
accounr of a smal l , eccenrric
American rown, was broadcasr on
PBS i n 1 98 3 . Bur his breakrhrough
was h is third movie, "The Thin Blue
Line" ( 1 988). He rhen complered
"Dr. Dearh" rhe original fi lm he ser
our ro make when he mer Randali
Adams, rhe proragonisr of rhe
former fi l m . He followed i r w i rh
"The Trial of King Boors", 0 990), a
fearure based on che rrue scory of an
Old English Sheepdog pur on crial
for murder. " A Brief H isrory of
Ti me" ( 1 992), an i n ceresting
invesrigacion on Stephen Hawking,
was followed wich " Fasc, Cheap, and
Out of Control" ( 1 997 ), and "Mr.
Dearh; The Ri se and Fall of Fred A .
Leuchcer J r . "' ( 1 999). H i s lasc
project is " F i rsc Person Series"
(2000), a video series of l ı shorc
fi lms. He has also received three
fellowships from che National
Endowmenr for che Ares, a
Guggenhein Fellowship and a

heacll i ne in che San Francisco
Chronicle: " 4 5 0 Dead Pecs To Go To
apa". "Gares of Heaven" follows che
srories be hi nd cwo per cemereries one rhar fails (see up by innocent
Floyd McClure ac che inrersecrion of
rwo super-highways) and one char
rhrives (ser up by che Harbere famil y,
who apply che laresr marketing
concepcs ro che per cemerery
profession). "Gares of Heaven " , was
deseri bed by rhe famous film eritic
Roger E bere as "one of che ren bes c
film s of all rime."
Morris's second efforr, originally
ri rled "Nub Cicy," abour che
inhabicancs of a Florida smail cown
who hop off c heir li m bs for insurance
money ("They lirerally became a
fracrion of rhemselves ro become
whole financially," Morris
commenced .), had co be rerooled
when his subjecrs rhrearened co
murder h i m . Forced ro come up wirh
a new concepr, Morris creared

MacArchur Fellowship.

"Vernon, Florida" ( 1 98 1 ), abouc che

Since burscing onro che fil m scene
wich such groundbreaking fi lms as
"Gaces of Heaven" and "The Thin

eccenrric residenrs of a souchern
swamp rown. David Ansen i n
ewsweek called i r " r h e work of a
rrue original . "

Filmography

Cennetin Kapıları
1 9 8 1 Vernoıı, Florida
1 988 The Thin Blue Line

1 nce Mavi Çizgi

1 989 Dr. Death Bay Ölüm
1 990 The Trial of King Boots

King Boots'un Yargılanması
1 992 A Brief History o/ Time

Zamanın Kısa Bir Tarihi
1 993 The Dark lflitıd

Karanlık Rüzgar
1 997 Fast, Chea.p, and Out of
Control Hızlı, Ucuz ve

Kontrol Dışı
1 998 Stairway to Heaveu

Cennet Yolu
(shorc kısa film)
1 999 Mr. Death; The Rise a.nd
Fal/ of Fred A. Leucbterjr.

Bay Ölüm: Fred A. Leuchter
Jr.'ın Yükseliş ve Çöküşü
2000 F irst Person Series

Özel Vakalar Dizisi

1 96

Morris complered his most
controversial film, "The Thi n Blue
Line" in 1 988. Billed as "the firsr
movie mystery ro acrually sol ve a
murder," che fi l m is credi red wirh
overruming the convicrion of
Randali Dale Adams for the murder
of Dallas po! ice offıcer Robert Wood,
a erime for which Adams was to be
executed. "The Thin Blue Line" was
vored the best film of 1 988 in a
Washington Post survey of over one
hund red film crirics. lt was voted
best documentary of 1 988 by the
New York Film Critics Circle and
the National Board of Review, won

His previous fil m , "Mr. Dearh: The
Ri se and Fall of Fred A. Leuchter,
Jr." ( 1 999), features Fred A .
Leuchrer, ) r., an engineec from
Malden, Massachuserrs who decided
ro become rhe "Florence Nighri ngale
of Dearh Row" - a humanitarian, a
humanise wbose mission was to
design and repair gas chambers,
elecrric chairs, lerhal injecrion
systems and gallows. In 1 988, Ernst
Zündel, a Holocaust denier who
published such rracrs as "Did Six
M i ll ion Really Die?" and "The Hitler
We Loved and Why" commissioned
Leuchter to conducr a forensic

the Golden Horse for Best Foreign
Film at the Taiwan International
Film Festival and received an Edgar
from the Mysrery Wrirers of
America. Premiere magazine, i n a
survey of films of the 1 980s,

i nvesrigarion inro rhe use of poison
gas in WWII Nazi concentrarion
camps. Leuchrer rravelled ro
Auschwitz and i llegally took brick
and mortar samples for analysis, and
larer "proved" rhar the Holocaust

deseribes i t as one of the most
imporrant and i nfluential movies of
rhe decade.

never happened. Leuchrer ful ly
expecred his involvement with Ernst

In 1 992, Errol fınished "A Brief
Hisrory of Time", about the life and
work ofSrephen Hawking, rhe
physicisr who is ofren compared ro
Einsrein and who is paralyzed and
has spent m uc h of his life in a
wheelchair. "A Brief Hisrory of
Time" won rhe Filmmaker's Award
and rhe Grand ) ury Prize ar rhe
Sunciance Film Festival. Morris'
i nrerviews for rhe film have been
i ncorporared into a book, A Reader's
Companion, published by Bantarn
Books. The film appeared on many
"top ren" lisrs for 1 992, including
Time, Los A ngeles Times and San
Francisco Chronjcle.
Nored documentary fil mmaker made
his dramaric fearure debur wirh
"Dark Wind " ( 1 993), a story about
murder and other d i rry dealings on
an American Indian reservarion,
based on a novel by nored erime
aurhor Tony H i llerman.
Errol Morris creared one of che most
highly regarded films of 1 997, the
crirically acclaimed "Fasr, Cheap, and
O ur of Control. " Linking the
fasci nating, yer seemingiy unrelared
srories of: a lion tamer; an expert on
rhe African mole-rar; a ropiary
gardener who carves giant animals
out of hedges; and an MIT scientist
who designs robots. The film won
the Best Documentary Film Award
from the National Board of Review,
National Society of Film Crirics,
Bosron Sociery of Film Crirics,
Florida Film Critics Circle,
I ndependent Spirir Award and che
Sociery of Texas Film Critics. That
year, Morris became rhe first
documenrarian in rhe hisrory of the
IFP Gorham Awards ro receive rhe
Filmmaker Award.

Zündel ro be the crowning
achievement of his career, bur i nsread
ir ruined him. To some Jewish
activisrs, Fred Leuchrer is undeniably
a monsrer; ro unthinkingly wandered
onto rhe srage of rhis cenrury's
keystone arrociry. In "Mr. Dearh,"
Errol Morris explores rhe mysrery of
Leuchrer and in doi ng so, bypasses a
more obvious d iscourse on bigorry ro
examine i nsread rhe origins of evi! in
vaniry and self-deceprion.
Morris' laresr project is an ren-part
relevision series for Bravo and
Channel Four, enrirled "Firsr
Person", which premiered on rhe
Bravo network in March. Included in
rhe series is his highly regarded
short, "Stairway ro Heaven", abour
Temple Grandin, an aurisric woman
who is a successful designer of
humane animal slaughterhouses.
(Grandin is best known for her
profıle in Oliver Sack's book An
Anthropologisr on Mars .) "Srai rway
to Heaven" premiered at the 1 998
Telluride Film Festival.
Errol Morris lives in Cambridge,
Massachuserrs with his w i fe, Julia
Sheehan, an arr hisrorian, and rheir
son, Hamilton.
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C E N N ET YOLU

i Ç i MDEKi KAT i l

STAIRWA Y TO HEAVEN

THE KILLER INSIDE ME

Yönetmen Direcror: En·ol Morris Görüntü Yön. Cinematography: lan Kincaid &
Tom Krueger Kurgu Editing: Schuyler Cayton Müzik Music: Ca/eb Sampson Yapımcılar
Producers: David Co/tim, Doroıhy Aufiero & Michael \Villimns Yapı m Production Co.:
The Globe Department Store, 678 Massachımers Ave. Cambridge 02139. USA; Phone: 6 1 7 876
44 99: Fax: 6 1 7 876 45 40; Scout Prod11ctiom, Bostan. USA Dünya Hakları Export
Agent: Scout Productions, 1 1 9 Brainıree Street, Bostan, MA 02134, USA: Phone: 1 617 782
77 22; Fax: 1 6 1 7 782 77 99

Yönetmen Direcror: Errol Morris Görüntü Yön. Cinematography: lan Kincaid
Kurgu Editing: Karen Schmeer Müzik Music: Ca/eb Sampson Yapımcılar Producers:
David Col/im, Doroıhy Aufiero & Michael \Villiatm Yapı m Production Co.: The Globe
Department Store, 678 Massachussets Ave. Cambridge 02139. USA; Phoı�e: 61 7 876 44 99;
Fax: 6 1 7 876 45 40; Scout Prod11rtiom, Bostan, USA Dünya Hakları Export Age nt:
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• Otistik teşhisi konmuş bir üniversite hocası olan Temple Grandin,
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mezbahaların üçte birini tasarlamıştır.
Bu kadın "Cennetin Yolu" adı verilen ve büyükbaş hayvanları optik
illüzyonlar kullanılarak ahırlarından sakince elektroşok cihazına ve
oradan da eziyetsiz bir ölüme dogru yönlendiren, dönen bir rampa
sisteminin tasarımıyla tanınır. Temple Grandin, hayvanlara, insanlardan
daha büyük yakınlık duyuyor ve onları insanlardan daha iyi anlıyor.
Evinde, en huzurlu anlarından bir bölümünü, hayvanların aşılanırken
hareketsiz durmalarını sağlayan bir "dar oluk" içinde geçiriyor . . .

Sondra London ilk kez Gerald Shaefer'la birlikte olup bekaretini
yitirmiştir. Lisede aşık olduğu ve evlenmeyi düşündüğü bu adam,
Amerikan tarihinin en azılı seri katillerden biri olacaktır. Shaefer'ın
Sondra'ya "kadınlara karşı kontrol edilemez bir biçimde öldürme istegi"
duyduğunu itiraf etmesi üzerine ayrılırlar. Aradan yıllar geçer. Sondra
mutsuz bir evlilik yapmıştır. Bir gün, gazeteyi açtıgında ilk sayfada eski
sevgilisinin öyküsünü görür; yaklaşık kırk kadını öldürdügünden
şüphelenilmektedir. Sondra ne yapacaktır? Dayanılmayacak kadar sıkıcı
bir hal alan yaşamını mı sürdürecek, yoksa azılı bir katil olmasından
kuşkulanılan bir adamla yeniden ilişkiye mi girecektir? Schaefer'i
aramaya karar verir, onu hapishanede ziyaret eder ve yine onunla ilişki
kurar . . .

• Temple Grandi n , university professor and diagnosed aurisric, has

designed l /3 of rhe slaughrer houses in rhe United States. She's renown for
her design "srairway ro heaven ", a curving high-wall ramp system that
urilizes oprical illusions ro lead livesrock calmly from rhe pen ro rhe bolr
gun and ulti marely ro a humane dearh. Temple Grandi n undersrands and
retares more easily ro carde rhan people. Ar home, she spends some of her
most peaceful momenrs i n a cusromized carde "squeeze chure" - ordinarily
used for immobilizing animals for inocularions . . .

•

• Sondra London losr her virginiry ro a man who became one of the most

nororious serial killers in American hisrory: Gerald Shaefer, high school
sweerhearr and the man she planned ro marry. They broke up because
Shaefer confided ro her his "unconrrollable desire ro kil! women". Several
years passed. Sondra found herself in an unhappy marriage. One day, she
picked up a newspaper ro fi nd on the front page the srory of her form er
boyfriend, now the suspecred killer of as many as forry women. What
would she do? Continue a life which had become i nrolerably boring, or
renew a relarionship with a man s uspecred of be ing a serial ki ller? She
chose ro cal! Shaefer, visir h i m in prison, and become i nvolved w ith him all
over again . . .
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THE STALKER
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Saul Kent, ileride yeniden canlanma amacıyla bedenin dondurularak
saklanması çalışmalarının öncülerinden biridir. Kent'le yapılan uzun bir
söyleşiden esinlenerek çekilmiş olan bu film, onun yaşamı uzatma
hareketine katılımını, geleceğe ilişkin düşüncelerini ve beden dondurma
konusundaki çok kişisel deneyimlerini anlatır . . .

Bill Kinsley acele posta servisinde çalışmaktadır. Hayallerini hep
postane müdürü olmak fikri süslemiştir. Derken Thomas Mcllvane'le
tanışır: Postacı Thomas kick boks yapar, silahiara düşkündür ve
tanıştıklarından kısa bir süre sonra toplu bir katliam gerçekleştirir.
Katliamın sonunda Mcllvane ölür, Kinsley hayatta kalır. Ama onun için
karabasan sona ermez. Artık korku içinde yaşamakta, geceleyin birinin
gelip onu öldürmesini beklemektedir . . .

•

• Saul Kent is a pioneer activist i n cryonics, the preservation of the body

•

by freezing for larer resuscirarion. Based on a lengrhy interview wirh Mr.
Kent, this film rraces his involvement wirh the life exrension movement,
his rhoughrs on furure, as well as his own very personal experiences wirh
cryonics . . .

• Bill Ki nsley was on rhe fasr rrack ar rhe posr office. His d ream was ro

become Posrmasrer General, rhar is, until he mer Thomas Mcllvane, kick
boxer, lerter carrier, gun freak and soon ro be mass murderer. Ar rhe end of
rhe carnage, Mcllvane was dead and Kinsley alive, bur for him rhe
nighrmare did nor end. Today, he lives in fear, waiting for sameone our
c here in rhe nighr rhar mighr be coming ro ki l l him . . .
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PAPAGAN

GÖZE GÖZ

THE PARROT

EYEBALL TO EYEBALL
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•

Jane Gill yirmibir odalı evinin yatak odasında ölü bulunur. Polis
cansız bedeninin yanında bir Afrika papağanı olan Max'i bulur. Max 450
kelimeden fazlasını konuşabilen zeki bir kuştur ve sahibinin bir
cümlesini tekrar edip durmaktadır: "Richard. Hayır, hayır, hayır,
hayır . . . " Gill'in iş ortağı ve sigortasından yararlanacak yegane kişi olan
Gary Rasp, Gill'i öldürmekle suçlanır ve yargılanır. Gaz edasıyla
arasında sadece turuncu renkli tüyleri olan bir papağan vardır. Max
gerçekten de cinayet gecesi duyduklarını mı tekrar etmektedir? Yargıç
mahkemede bir papağanın tanıklık yapmasına izin verecek midir? Ya kuş
gerçekten neler olduğunu biliyorsal Richard da kimdir? ..

Clyde Roper'ın hayattaki tek amacı yaşayan dev bir kalamar görecek
ilk kişi olmaktır. Bir istakoz avcısı, aynı zamanda da Smithsonian
Enstitüsü'nde omurgasızlar konusunda bir zooloji uzmanı olan Roper
için mitlerde yaşayan bu yaratığı yakalamak otuz yıldır bir saplantıya
dönüşmüştür. Boyu bir futbol sahası uzunluğuna erişen, gözleri ise
voleybol topları kadar büyük olan bu yaratığı bir türlü yakalayamaz.
Roper'ın sapiantısı onun dört kez bypass ameliyatı olmasına yol
açmıştır. Bu, deniz ürünleri aviamanın peşindeyken, bir deniz ürünü
tarafından avianarak yaşamı sona erebilecek bir adamın öyküsüdür . . .

• Jane Gill was fo und dead in the master bedroom of her rwemy-one

giam squid. A lobsrer fısherman and rhen an i nverrebrare zoologisr ar the
Smi thsonian Institute, Roper has obsessively humed the mythic crearure
for over rhirry years. This bizarre an i mal, which grows ro the lengrh of a

•

• Clyde Roper i s on a 1 ife-long quesr ro be che fırsr person ro see a l iv i ng

room mansion. Near her lifeless body, the palice found Max, an African
parrot . A brilliant bird wirh a vocabulary of over 4 5 0 words. Fallawing his
owner' s demise, Max repears one phrase over and over again: " R ichard. No,
no, no, no . . . " Gary Rasp, Gill's business partner and che benefıciary of her
i nsurance policy, was put on trial for her murder. All that stood berween
h i m and the gas chamber was a bird with orange rail feathers. W as Max
really repearing w hat he heard the nighr of the murder' Would the judge
ler a parrat testify i n a court of law' And if the bird real ly knew whar
happened ' Who was Richard' . .

foorball field and has eyes the size of volleyballs, has cominually el uded
h i m . Roper's obsession has even landed him in the hospiral for quadruple
bypass surgery. Here is a srory abour a man who srarred off rrapping
seafood, who may ends his life being trapped by seafood . . .
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IN THE KINGDOM OF THE UNABOMBER
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• Philadelphia'daki Mütter Müzesi, tıbbi örnekler ile hilkat garibelerinin
sergilendiği fazla önemsenmeyen bir müzedir. Gretchen Worden bu
gariplikler müzesinin sapkın müdürüdür ve şişelerde garip renkli sıvılar
içinde yüzen aykırı gelişmiş beden parçalarından oluşan koleksiyonun
sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu ilginç kadın için "her şey öykülerden
ibarettir", ve koruduğu her örneğin de anlatılacak önemli ve kendine
has bir öyküsü vardır . . .

• Yazar olmayı kafasına koymuş olan psikoterapist Gary Greenberg
çalışmalarıyla bir türlü başanya ulaşamamaktadır. Eserlerini yayınlamakla
kalmamış ayrıca ün kazanmış bir yazarla yakınlık kurmaktan daha iyi bir
yöntem düşünülebilir mi? Tek dezavantajı Greenberg'in iletişim kurduğu
yazarın, kötülüğüyle nam salmış ünlü Bombacı Ted Kaczynski olmasıdır.
Yazışmaya başlarlar; bunlar önceleri sıradandır, sonradan ortaya
sorunlar çıkmaya başlar. Yazarlığına biraz faydalı olur umuduyla bu işe
girişen Greenberg birden kendini paranoyakça bir karabasanın tam
ortasında bulur . . .

• The Mürrer Museum of Phi ladelphia is an ofcen overlooked museum of

medical specimens and curiosiries. Grerchen Worden is che perverse
director of this museum of oddicies and presides over an assemblage of max
models of dermatological deformiries and monsrrousiries floating in
brackish liquids. For her " ir's all abouc stories", and each specimen in her
cusrody has i es own unique and im portant scory to re ll . . .

• Gary Greenberg, a psychocherapist fı xaced on becoming a wrirer, was

unable to gee his work nociced. Whac bercer scheme rhan to arrach himself
to a writer who had nor only gor published bur was also somerhing of a
celebriry' The only drawback, Greenberg's wricer was che notorious, che
infamous Ted Kaczynski, che Unabomber. They scarced a correspondence,
innocuous at fırsc, rhen fraught wich problems. Greenberg, who had hoped
for a li etle assiscance in his wriring career, found himself in che middle of a
paranoid nighrmare . . .
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BAY BORÇ

KÜÇ Ü K G Ri ADAM

MR. DEBT

THE LITTLE GRA Y MAN
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Bir "kredi kartı devrimcisi" olan Andrew Capoccia kredi kartı
sistemini çökertmeyi istemektedir. Bitmek tükenmek bilmeyen kredi
borçlarının kısır döngüsüne kapılmış yüzbinlerce kişi adına kredi
verenlerin karşısına çıkıp davaları kazanarak zengin olmuştur. Bu
başarısına karşın mahkemece bir milyon dolardan fazla tazminat
ödemesine karar verilmiş, başsavcı tarafından dolandırıcılıkla suçlanmış
ve bir avukat barosu tarafından suçlanmıştır. Bildigirniz kadarıyla
Capoccia kredi kartı sistemini çökertmek için savaş açmıştır. Ancak o
kendini hiç düşünmeyen bir ahlak savaşçısı mıdır, yoksa vicdansız bir
fırsatçı mıdır? Bir dahi midir, yoksa bir dolandırıcı mı?..

• 25 yıllık gizli CIA ajanı Antonio Mendez ikili bir yaşam sürmektedir.
Yoksa aslında hiç yaşamıyor mudur? Arkadaşları onun Savunma
Bakanlıgı'nda çalışan bir bürokrat oldugunu sanmaktadırlar. CIA
yöneticileri içinse o bir kılık degiştirme ustasıdır: herkes için, her yerde,
her zaman yeni bir kimlik yaratabilmektedir. Yaşam felsefesi şöyledir:
"Bir kez olursa kazadır, ikinci kez rastlantı, üçüncü kezse düşman
eylemi." Görünmez olmaya, "küçük gri adam" olmaya ve kimse
tarafından farkedilmemeye çalışırken, kişiligini yalnız başkalarından degil
kendisinden de gizlernesi gerekmektedir . . .

•

• For rwenry-fıve years as a CIA undereover agenr, Anronio Mendez !ed
• A "cred i r card revol urionary", Andrew Capocci a wanrs ro rake down rhe

eredi r sysrem. He gor rich by raking hundreds of rhousands of people
caughr in rhe endless spiral of eredir card debr, confronring credirors on
rheir behalf, and winning. Despire his successes he's been fı ned over a
mil lion dollars by rhe courrs, sued by rhe arrorney general for fraud and
condemned by an arrorney review board. Capoccia is embroiled i n a crusade
rhar rh rearens rhe sysrem of eredi r as we know i r . Bur is he a selfless moral
crusader or a shysrer opporrunisr1 Is he a genius or a fraud' . .

rwo lives. Or was ir rhar he was living no life ar alP To his friends he was a
bureaucrar working for rhe Deparrmenr of Defense. To rhe teaders of rhe
CIA he was rheir masret of disguise, someone who could ereare an emirely
new idenrity for anybody, anywhere, anytime. His motto: "Once is an
accidenr, twice is a coincidence, rhree times is an enemy action". In his
efforts ro become i nvisible, ro become a "little gray man", overlooked by
everyone, he needed ro bl ur his idenrity not only ro others bur also ro
himself. . .
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ABD USA

KAN DA BOGU LMAK
YOU'RE SOAKING IN IT

Yönetmen Director: Errol Morris Görüntü Yön. Cinematography: Martin B. Albert
Kurgu Editing: Chyld King Müzik Music: John KuJiak Yapımcılar Producers: David
Col/im. Dorothy Aufiero & Michael \Villiams Yapı m Production Co.: The Globe
Department Store, 678 Massachussets Ave. Cambtidge 02139, USA; Phone: 6 1 7 876 44 99;
Fax: 6 1 7 876 45 40: Scout Productiom, Bostan, USA Dünya Hakları Export Agent:
Scout Productions, 1 19 Braimree Street, Bostan, MA 02134. USA; Phom: 1 6 1 7 782 77 22:
Fax: 1 6 1 7 782 77 99

2000 1 Betacam Video 1 Renkli Color 1 24'

Üvey oglu tabancayla trajik bir biçimde intihar etmiş olan Joan
Dougherty kendini sinir bozucu ve mide bulandırıcı bir kan gölünün
ortasında bulur. Ona destek olabilecek, yardım isteyebilecegi hiç kimse
de yoktur. Dougherty etrafı temizlerneye çalışır, sonra da bezleri ve
kovaları bir kenara bırakıp işine gider. Benzer durumlarla karşılaşan
kişilere yardım amacıyla da kendi işini kurar: bu, kanlı cinayetlerden
sonra çevre temizligi işidir. Üzüntüsünün üstesinden gelmek için bu işe
girmiş olan Joan, artık gerçek bir işkadınına dönüşmüştür. Kimsenin
umursamadıgı zamanlarda yardıma koşan kadındır o . . .
•

• After her stepson's tragic shorgun suicide, Joan Dougherty was left w ith

an unnerving and disgusting mess. There was no one to turn ro, no one ro
help, so Dougherty broke out mops and buckets and got ro work. Inrenr on
helpi ng others who fınd themselves in the same siruation, Dougherry
srarted her own busi ness deaning up after violenr crimes and grisly
decomposirions. She srarred her career comfoning herself i n her grief and
has now become a real enrrepreneur. When no one else is willing ro give a
dam n, she is the woman who cares . . .

B U RJ UVAZi N i N SOG U K Ş i DDETi: M I C HAEL HAN EKE
COLD VIOLENCE OF THE BOURGEOISIE: MICHAEL HANEKE

. · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · .· . · . · . · . · . · . · . · .· . · . · . · . ·. · . · . ·. · . · . · . · . · . · . ·

Bu filmierin gösterimi Avusturya Başkonsoloslugu Kültür Ofisi'nin
degerli işbirligiyle gerçekleştirilmiştir.
The presencation of rhese fılms was made possible wich dıe ki nd cooperacion of
che Austrian Culcural lnscicuce.

· . ·

· . · .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.
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BURJUVAZiNiN SOGUK ŞiDDETi: MICHAEL HAN EKE < OLD \'IOLI-N< E Ol· Til I BOl R<,f'OIS I I :\11< 11 :\ 1 L II A:'\FKI
·

AVUSTURYA AUSTRIA

M I C HAEL HAN E KE
23 Mart 1 942'de, Almanya'nın
Münih şehrinde doğdu. Avusturyalı
oyuncu Beatrix von Degenschild ile
Düsseldorflu yönetmen 1 oyuncu
Fritz Haneke'nin oğludur.
Çocukluğunu ve gençliğini Viyana'nın
işçi kesiminin yaşadığı bir banliyösü
olan Wiener Neustadt'ta geçirdi ve
yerel liseden 1 962 yılında mezun
oldu. Bir sanatçı olarak kariyer
yapma konusundaki ilk çabaları
sonuç getirmedi: Hem Viyana'daki
Reihardt-Seminar'da oyunculuk
öğrenimi görme planları, hem de bir
konser piyanisti olma planları suya
düşünce, Viyana Üniversitesi'nde
Psikoloji ve Felsefe okumaya başladı.
Yazarlığı denedi (Persepone, Bir
Öykü adında bir kısa öyküsü vardır),
film ve edebiyat eleştirmeni olarak
çalıştı. 1 967'den 1 97 1 'e kadar Baden
Baden TV kanalı Südwestfunk'da
(SWF) kurgucu ve yönetmen olarak
çalıştı. Hiçbir zaman yapım aşamasına
geçiremediği ilk senaryosu
"Wochenende 1 Hafta Sonu" da bu
dönemdendir.
•

1 970'1erin başında Marguerite
Duras'nın "Ganze Tage in den
Baumen 1 Ağaçlarda Geçen Bütün
Günler"iyle ("Des jours entieres
dans les arbres") Baden-Baden'deki
Stadttheater' da tiyatro
yönetmenliğine adım attı. Bunu
Darmstadt, Düsseldorf, Frankfurt,
Stutgart, Berlin, Hamburg, Münih ve
Viyana'da başka tiyatro yapımiarı
izledi. Haneke; Strindberg, Goethe,
Hebbel, Enquist, Bruckner, Kleist ve
daha birçok yazarın eserlerini
sahneledi.
lik TV filmini 1 974'te çekti: James
Saunders'ın metninden uyarlanan
"... und was kommt danach? 1 Daha
Sonra Ne Geliyor?". Bunu kısa
sürede yeni filmler takip etti:
"Sperrmüll / Çöp" ( 1 975), "Drei
Wege zum See 1 Göle Giden Üç
Patika" ( 1 976, lngeborg
Bachmann'dan), "Lemminge 1
Lemming'ler" ( 1 979, iki bölüm
halinde), "Variation 1 Çeşitleme"
( 1 983), "Wer war Edgar Allan? 1
Edgar Allan Kimdi?'' ( 1 984, Peter
Rosei'den) and "Fraulein - ein
deutsches Melodram 1 Genç Kız Bir Alman Melodramı" ( 1 986).
"Schmutz"da ( 1 986) aktör Paul us
Manker ilk kez yönetmenlik yaptı ve
Haneke diyalogları gözden geçirdi.
Ayrıca 1 980'1erin ortalarında,
1 995' de Manker'in çekeceği "Der
Kopf des Mohren"in senaryosunu da
yazdı.

Televizyon ve tiyatroda uzun ve
başarılı bir çıraklık döneminin
ardından, 1 989'da bir risk alıp 47 gibi
geç bir yaşta beyazperde için çektiği
ilk filmi "Der siebente Kontinent 1
Yedinci Kıta"yla sinemaya adım attı.
"Duygusal buzlaşma" üçlemesinin ilk
parçası olan bu film Cannes'a ve
diğer birçok festivale davet edildi,
çok sayıda ödül aldı (örneğin
Locarno'da) ve 1 990'da New
York'ta Modern Sanat Müzesi'nde
"Yeni Yönetmenler 1 Yeni Filmler"
programında gösterildi. Filmin ana
temalarından olan "duyguların ölümü
ve bunun sonucunda şiddetin
yükselmesi", Ikinci Dünya Savaşı
sırasında doğan Haneke'nin ait
olduğu kuşağın bir portresini çizen
1 979 tarihli televizyon filmi
"Lemming'ler"de de var olan bir
temaydı. 1 990'da Haneke henüz
yapım aşamasına geçmemiş olan
"Wolfszeit" adında bir film in
senaryosunu yazdı. Ayrıca aynı yıl
Elfriede Jelinek'in romanının
uyarlaması "Die Klavierspielerin"in
de senaryosunu kaleme aldı.
Deneysel TV filmi "Nachruf fur
ei n en Mörder" ( 1 99 1 ), sonraki bütün
filmlerinin merkezini oluşturacak bir
temayı ele alıyordu: şiddet ve medya.
Üçlemesinin ikinci ve üçüncü filmleri
olan "Benny's Video 1 Benny'nin
Videosu" ( 1 992) ve "7 1 Fragmente
einer Chronologie des Zufalls 1
Tesadüfi Bir Kronolojinin 7 1 Parçası"
( 1 994) - ikisi de Cannes'daki
Quinzaine des Realisateurs
(Yönetmenlerin Onbeş Günü)
bölümü kapsamında gösterildi yönetmene uluslararası şöhret
getirdi ve Sinema Eleştirmenleri
ödülü de dahil olmak üzere çeşitli
ödüller aldı.
1 995'de Haneke, sinemanın yüzüncü
doğumgünü anısına hazırlanan
derleme film "Lumiere et compagnie
1 Lumiere ve Ortakları"ndaki kısa
bölümleri çekmek üzere seçilen
yönetmenlerden biriydi.
Haneke sinema filmlerinin çekimleri
arasında, televizyona da iş yapmayı
sürdürdü. "Die Rebellion / Isyan"
( 1 993, Joseph Roth) ve "Das Schloss
1 Şato" ( 1 997, Franz Kafka)
kitaplarının uyarlamaları, TV için
çekilen Avrupa filmlerinin en iyi
örnekleri arasındaydı.
Haneke 1 997'de, şüphesiz
uluslararası düzeyde en fazla sorun
yaratan ve en çok tartışılan filmi
"Funny Games 1 Ölümcül
Oyunlar"la, ilk kez Cannes Film

Festivali'ne yarışma bölümünde
katıldı. Bu filmin ardından 2000
yılında "Code inconnu 1 Bilinmeyen
Kod" geldi. Yönetmenin son filmi ise,
şu sıralarda üzerinde çalışmakta
olduğu "La pianiste 1 Piyanist Kız" dır
(200 ı ).
Michael Haneke Aşağı Avusturya' da,
Katzelsdorfda yaşamaktadır.
Bir yönetmen son filminin
gösteriminden önce "Hepinize
rahatsız edici bir akşam dilerim"
dediği zaman, muhtemelen kolay bir
yolculuğa çıkmıyorsunuz demektir.
Hele bunu neşeli bir kayıtsızlıkla
söylüyorsa, onu ciddiye almanız için
daha da fazla neden var demektir...
Bir süre önce Orta Avrupa Kültürü
Festivali kapsamında, filmleriyle yankı
uyandıran varoluşçu yönetmen
Michael Haneke'nin toplu gösterisine
katılan Londralılar bu gerçeği
keşfettiler. Haneke kendi filmleri
üzerine konuşurken uzun ve güçlükle
tercüme edilebilir cümleler
kullandığından, insan Almanca dışında
bir dilde onun eserlerini tartışmanın
mümkün olup olmadığını merak
ediyor: Entfremdung (kendine
yabancılaşma), emotionale
Vergletscherung (duygusal buzlaşma)
and Entwirklichung (gerçek olma
hissini yitirmiş gerçeklik) gibi.
Bu korkutucu ifadelerin ötesinde,
Haneke'nin filmleri son derece
dolaysız ve anlaşılabilir filmler, ama
hiçbir şekilde basit değiller. Artık
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sevmeyi - aynı şekilde nefret etmeyi
de - bilmeyen bir toplumu ele
alıyorlar. Onun filmleri, özellikle de
medya tarafından körleştirilmiş olan
hislerimizi ve tepkilerimizi yeniden
keskinleştirme yolunda bir çaba
oluşturuyor. Zamanlama, gerilim inşa
etme ve mantıksal olay örgüsü
hakkındaki standart gelenekleri
reddeden Haneke, sıkma,
sinirlendirme ya da ümitsizlik
uyandırma endişesi duymuyor.
Haneke, her film le yapılmaya
çalışıldığı gibi, bizi tekrar tekrar
sinema mecrasının içine çekiyor, ama
sonra illüzyonu yıkarak bize nasıl
baştan çıkarılıp kandırıldığımızı ve ne
kadar istekli suç ortakları
olduğumuzu gösteriyor.
Şarap, kadın ve şarkıyı unutun:
Michael Haneke'nin sineması
bunlardan ışık-yıllarınca uzakta.
Beklenmedik bir şok yaratan bu
sinema, Hollywood'un sonuçta her
şeyin açıklanabilir olduğu yapay, kapalı
evrenlerinin tam zıt kurbunda
duruyor. Izleyicilerin çoğu, bu sinema
başkentinin yekpare, tiksindirici ağırlığı
yüzünden başka anlatım stratejilerinin
ve biçimsel-görsel yapıların mümkün
olduğunu bile unutmuş durumda.
Haneke'nin sineması Bresson'un
güneşsiz eserleriyle tuhaf bir
akrabalığa sahip: "açıklamalar"a yer
olmayan trajik bir dünya görüşü; öyle
ki neler olup bittiğini görüyoruz ama
anlatım, diyalog, görüntüler en fazla
ipuçları sunuyor, hiçbir zaman cevap
sunmuyor.
Üçlemesindeki isimsiz Avusturya
kentleri Haneke'nin sanayileşmiş Batı
dünyasına bakışını çok iyi yansıtıyor:
şaha kalkmış, her şeyi kapsamına alan
teknoloji, muzaffer olmuş tüketicilik,
tam bir yabancılaşma, her daim
televizyonun mahvedici gözü
altındaki işlevsiz insanlar, derin bir
varoluşçu soğukluk.
Uç noktalara varan, haşin "Der
siebente Kontinent 1 Yedinci Kıta"da
her şeyi olan - ve hiçbir şeyi
olmayan - iyi halli bir Avusturyalı
aileyle tanışıyoruz: pahalı bir araba,
bütün son model araçlar, büyük
ekran TV'Ier, mikrodalga fırınlar.
Sessiz bir şekilde otomatik ödeme
gişeleriyle, benzin pompalarıyla,
ultramodern eşyayla, (açılır ve
kapanırken defalarca gösterilen)
mekanik bir garaj kapısıyla işlerini
görüyorlar. Baba, anne ve kız
birbirleriyle neredeyse hiç konuşmaz
hale gel m işler. Keyif yok, insanlık
yok; ama her şey pek güncel. Haneke
onların bayağı, günlük varoluşunu
uyuşturucu, neredeyse tamamen
sessiz bir ayrıntıcılıkla gösteriyor.
Neredeye gittiğimiz konusunda en
ufak bir sezişe sahip değiliz ama yine
de gittiğimiz yönden hoşlanmıyoruz.

Kurgu ve kamera çalışması son
derece sıradışı. Çoğu zaman yüzler
gösterilmiyor, gösterildiğinde de
sadece kısmen gösteriliyor. Bunun
yerine nesnelerin, elierin yakın
planları var. Sahneler bitmeden önce
kesiliyor ya da ani kararmalar giriyor.
Ani, "mantık dışı" geçişler var, gerek
yeni bir sahneye olsun, gerekse
şaşırtıcı bir açıya. Hazırlayıcı planlar
yok. Kız birdenbire kör olduğunu
söylüyor; aslında kör değil; annesi
ona tokat atıyor; bir açıklama yok;
bunu bizim yaratmamız gerekiyor.
"Medeniyette tedirginlik" bundan daha
açık şekilde gösterilemezdi. Seks bile
sessiz bir şekilde gerçekleştiriliyor,
tabii ki televizyonun doymak bilmez
gözünün altında. Bir emtia ve konfor
aşırılığının arasında anonimlik,
soğukluk ve yabancılaşma; duygularsa
hiç yok.
Gizemli bir şekilde, bu hava değişiyor.
Yedinci Kıta'ya doğru bir yolculuğa
çıkılması söz konusu gibi - biraz
gevşemek, normale dönmek için mi?
- ama sadece altı kıta var. Gene de
birkaç kez kayalık bir kıyı şeridinin,
insanlardan yoksun ve hayaletimsi bir
ışıkla yıkanmış mitolojik bir düş
peyzajının sessiz görüntüleriyle
karşılaşıyoruz. Gerçekteyse, koca,
birdenbire evi sistematik bir şekilde
sökmeye, sonra da yok etmeye
başlıyor: eşyaları, araç gereçleri, dev
akvaryumu, kızının çizimlerini
parçalıyor; bir tomar banknot yırtılıp
tuvalete atılıyor ve üzerine sifon
çekiliyor. Olan biteni giderek artan
bir dehşet ve anlamazlıkla izi iyoruz.
Filmin sonu, tüm ailenin intiharıyla
bağianıyor - ardından da şoke edici
bir yazı: Film gerçek bir olay üzerine
kurulu.
Hiçbir açıklama verilmemesi - ilk
başta ne kadar sinir bozucu ve yapay
görünürse görünsün - sonuçta
seyircinin filme, gösterişli ve sığ,
dikkatli bir şekilde "açıklanmış"
Hollywood yapımiarından
bekleneceğinden daha fazla ilgi
duymasına yol açıyor. Yine de
Haneke'nin seyirciden bilgi
saklayarak gittiği uç noktaları
benimsernek ya da savunmak zor.
Ancak bu tarzın ve sinemasal
yaklaşımın bir tür aşmaya, seyircide
daha yüksek bir bağlantı hissine yol
açtığı da gerçek. "Imgelerin gücü,"
diyor Haneke, "bir içerik fikrine
ikinci el bir biçimsel üslübun
uygulanmasından ibaret değildir.
Insan acısı ile sahip olunamayan bir
şeye, bir yere - yani Yedinci Kıta'ya
- karşı duyulan özlernin doğrudan
karşılaşmasından benzersiz bir
şekilde doğan imge ve sesin şiiridir."
Avusturyalı filmbilimeisi Alexander
Horwath, Haneke üzerine kitabında,
filmin "rizikolu bir ispat ya da bir

sınır geçme" sunduğunu gözlemliyor
ve ailenin "daha önce fetişize ettiği
nesneleri fetişist ve hiç de
özgürleştirici olmayan bir şekilde
mahvetmesinin ölüm beklentisi
uyandırdığı"nı ifade ediyor.
Üçlemenin ikinci filmi "Benny's
Video 1 Benny'nin Videosu" belki de
üçü arasında en erişilebilir ve
sonuçta en dehşet verici olanı.
Haneke'nin yüzümüze doğru fırlattığı
şey sadece Avusturya'nın değil,
hepimizin sorunu. Genç Benny
hayatını hali vakti yerinde anne
babasının lüks dairesinde, odasında
tamamen video gereçlerine,
ekranlara, kamernlara gömülmüş
halde geçirir. Bu şekilde dış dünyada
elde edemediği bir gücü
kullanmaktadır: tam kontrol.
Perdeler her zaman kapalıdır; dış
dünyayı görmek yerine, onu 24 saat
kaydedip panjurların önündeki TV
ekraniarına yansıtır; görüntüde her
zaman yoğun bir trafiğin olduğu, altı
şeridi adsız bir otoban ve onun
ötesindeki çok katlı yüksek binalar
vardır. Benny bir çiftlikte bir
domuzun bir mezbaha tabancasıyla
öldürülüşünü, bir ileri bir geri, farklı
hızlarda oynatarak, hiçbir duygu
esamesi göstermeden inceler; oysa
kamera ve oynarıcının esrarengiz
biçimde gerçekleştirdiği şey bir canın
alınması ve ölülerin sihirli bir şekilde,
defalarca hayata döndürülmesidir. Bir
video dükkanında, sık sık dükkanın
vitrinindeki TV'ye sessiz bir şekilde
bakarken gördüğü bir kızla tanışır.
Ailesi hafta sonu için şehir dışındadır,
ikisi birlikte Benny'nin odasına
giderler. Çok güzel kotarılmış,
mahcubiyet verici etkileşim çabaları,
erotik oyunlara değil, planlanmamış,
hissiz bir cinayete yol açar. Cinayet
aleti ise Benny'nin izlediği videoda
görülen mezbaha tabancasıdır.
Cinayet her ne kadar tamamen
kameranın menzili dışında işiense de
(Benny bunu videoya kaydeder ama
bandı hiçbir zaman görmeyiz), kızın
uzayıp giden, acınası çığlıkları ve daha
sonra bitmek bilmez iniltileri, bunu
gelmiş geçmiş en yürek parçalayıcı
sahnelerden birine dönüştürür. Daha
sonra Benny, teknolojiyi kullanarak,
kuşkucu anne-babasının onu
kurtarmaya yönelik mantıkdışı
planının başarısız olmasını sağlar.
Bu buz gibi soğuk, acımasız inceleme,
güçlü imgelerle ve az ama öz montajla
gerçekleştirilmiştir. Toplumdaki
baskın yabancılaşma eğilimi, imge
sanayilerimizin her yerde hazır ve
nazır oluşu, "sanal gerçeklik"in
ortaya çıkışı ve sinema ile televizyonun
giderek daha da "gerçek bir hal alan"
yanılsaeıeı gücü, Baudrillard'ın
'simulakra'sı ve Debord'un 'Gösteri
Toplumu', insanın kendini gerçek
dünyayla (ve onun kaçınılmaz

Filmleri

Filmography
1 974 ... u11d was kommt da.uacb?

Daha Sonra Ne Geliyor?
(TV)

1 975 Sperrmüll

Çöp (TV)

1 9 76 Drei Wege Zflm See

Göle Giden Üç Patika (TV)
(TV)
Variatioıı Çeşitierne (TV)

1 9 79 Lemmi1ıge Lemming'ler
1 982
1 984 Wer wa.r Edgar Alban.>

Edgar Alban Kimdi? (TV)
1 985 Friiulehı - ei11 deutsehes

Metodram Genç Kız - Bir
Alman Melodramı (TV)
1 989 Der siebe11te Kontinent

Yedinci Kıta
1 9 9 1 Nachruffüt· eineıı Mörder

Bir Katil Için Ölüm Yazısı
(TV)
1 992 Bemıy'J Video

Benny'nin Videosu
Die Rebellion Isyan (TV)
1 994 7 1 Fragme11.te ehıer
Cbronologie deJ ZufallJ

Tesadüfi Bir Kronolojinin
7 1 Parçası
1 995 Lumiere et compagnie

Lumiere ve Ortakları
Şato

1 99 7 DaJ SchloJJ

Fınuıy Ga.mes

Ölümcül Oyunlar
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206 acılarıyla) teması kesip, gerçek yerine

çok daha dramatik - ve daha az
tehlikeli - hayali bir gölge ve ışık
evrenine girmesini giderek basit bir
hale getirmiştir.

Haneke'nin put yıkıcılığı ve derin
ahlaki ciddiyeti "7 1 Fragmente einer
Chronologie des Zufalls 1 Tesadüfı
Bir Kronolojinin 7 1 Parçası"nda iyice
gelişme göstermiştir. ÜsiOp ve tema
açısından bu "Yedinci Kıta"dan bile
daha aşırı ve cüretkar bir çalışma
olsa bile, kendi başına ne kadar
başarılı olduğu tartışılabilir.
Üçlemenin diğer bölümlerinde de
olduğu gibi, bu öykünün merkezinde
yine yeterince açıklanabilir bir
psikolojik ya da toplumsal etkeni
olmayan bir şiddet eylemi
bulunmaktadır: bir bankada hiçbirini
tanımadığı müşterileri katleden 1 9
yaşındaki bir öğrencinin gerçek
öyküsüdür bu. Ama bu defa, diğer iki
fılmde olduğu gibi bize aile tarihini
sunan "uzunlamasına" bir bölüm
yoktur. Bunun yerine eylem,
toplumun yapısı içindeki bir kesit
bağlamında sunulur. Anlatılan olay
gazetelerde ve bulvar dergilerinde
çok popüler olan diğer örneklere
çok benzese de, dehşet verici tarafı,
bu görünürde mantıkdışı eylemin
köklerinin yaşam biçimimizde
yattığına dair, seyircideki giderek
büyüyen kuşkudur.
Haneke, modernise edebiyatta ve
diğer çağdaş sanatlarda, en azından
Kafka'dan bu yana, gerçekliğin
bütünsel bir temsilini göstermenin
mümkün olduğu fikri giderek ortadan
kalkarken, en son ve potansiyel
olarak en modern sanat biçimi olan
sinemada, öykü içeriği, gelişim ve
biçim düşüncelerinin ironik bir
şekilde 1 9. yüzyıl seviyesinde kaldığına
inanıyor. Haneke'nin bu filmle ilgili
epey sıradışı program notu ayrıca
şunu da ifade ediyor: "Sürekli beyan
edilen şey - ister naif, ister kuşkucu,
ama her halükarda mali açıdan
başarılı bir şekilde - dünyayı tamamıyla
betimleyebilmeye, dolayısıyla da
açıklayabilmeye yönelik rahatlatıcı
yanılsama ... Benim fılmlerim, sonuçta
dokunulmamış bir gerçekliğe ilişkin
kendi sımsıkı kapalı yanılsaması içinde
seyirciyi herhangi bir eleştirel katılım
ve etkileşim olanağından yoksun
bırakan ve onu daha başlangıçta basit
bir tüketici rolüne indirgeyen çağdaş
popüler sinemanın içinde bulunan,
tipik Amerikan toptan yapım stilinin
karşı modelini oluşturmalıdır."
Üçlemeye ezici bir tutku
yoksuniuğu nüfuz etmiştir. Özürler
monoton bir şekilde, hissedilmeden
mırıldanılınır, bir adamın "seni
seviyorum" sözü karısından çok
bi rasını hedef alır ve bir babanın

oğluna bir kızı öldürmesi üzerine
sitemleri, geç vakte kadar ayakta
kaldığı zamankinden pek farklı
değildir. Bunlar seyirciye kasvetli
bir izlence sunsa da, Haneke
kendisinin iyimser olduğu
konusunda ısrarlıdır. "Kötümserler,
eğlencelik filmler çeken insanlar,"
diye açıklıyor, "iyimser biri insanları
kayıtsızlıklarından sıyırmaya çalışır."
Parçalılık, Haneke'nin estetik
kavramında merkezi bir role sahiptir.
Yönetmen bunu Kafka'ya
bağlamaktadır. Gerçekleştirdiği birçok
edebiyat uyarlamasıyla ve böylesine
kusursuz varoluşçu yeterlilik
belgeleriyle, Haneke, Kafka'nın
eserlerini yorumlamak için ideal
sinemacıdır aslında. 1 996'da Kafka'nın
romanı "Das Schloss 1 Şato"nun zeka
dolu, ayrıntılı ve ifade gücü yüksek bir
uyarlamasını çekmiştir. Haneke'ye
göre, Kafka'dan bu yana parçalı
anlatım, gerçekliğe yaklaşımın temel
şartlarından birini oluşturmaktadır.
Sadece potansiyel olarak en modern
sanat biçimi - yani sinema - ticari
sebeplerden ötürü bunu göz önüne
almayı reddetmektedir. Parçalı
anlatım, Kafka'nın baş karakteri K.'da
olduğu gibi, 'gerçekçi' tipler ve klasik
bir biçimde yapılandırılmış öyküler
olmaksızın yapılabilmelidir. Haneke
bu konuda şöyle diyor: "Bir öyküde
bir karakteri öyle bir şekilde
yönlendirebilirim ki, davranışlarının
toplamı, kararları için yeterli bir
açıklama sağlamaz. Seyircinin
kendisinin bir açıklama bulması
gerekir." Bu yüzden onun filmleri üst
üste defalarca izlenebilir, ama
izlerken insanın kendini
"soyutlaması" zordur. Dengeli
olmayan şey, ticari olamaz.
Haneke'nin bir sonraki filmi "Funny
Games 1 Ölümcül Oyunlar" ( 1 997)
için en azından yönetmenin kötü
şöhretini iyice perçiniediği söylenebilir.
Hollywood dehşeti resmetmek için
yağmacı uzaylılara, kent büyüklüğünde
dinozorlara ve buzdağlarına
milyonlarca dolar harcayadursun,
Haneke yandaki evde yaşayan ve
yumurta almak için uğrayan insanların
aynı işi çok daha etkili bir şekilde
gerçekleştirebiidiğini fark etmişti.
Özellikle de söz konusu insanlar,
ertesi sabah saat dokuzda ev
sahiplerinin hepsinin ölmüş olacağı
konusunda iddiaya girmişlerse. Sevimli
tipler olan Peter ve Paul komşu eve
uğradıklarında işte durum budur: bir
aileye hayatlarındaki son on iki
saatleri olabilecek süre boyunca tabii ki kaçamazlarsa - sadistçe
işkence etme ve psikolojik açıdan
onları terörize etme amacındadırlar.
Peki bütün bu gereksiz gaddarlık
niyedir ki! Anlaşılan bu iyi huylu
eğlence düşkünleri, doğrudan hitap
ettikleri seyircilere si nemada görmek

istedikleri şeyi - yani anlamsız şiddeti
- sağlamak için son derece benkör
bir itici güce sahiptirler.
Ikili, aileyle oyunlar oynayarak bizi
eğlendirmeye çalışırken, Haneke de
bizimle oyun oynayarak bizi
seyircilerin sinema perdesinde kana
giderek daha çok açlık duymasının
anlamsıziiğı konusunda uyandırmaya
çalışır. Gerilim kurar, sonra bu gerilimi
yok eder. Bize istediğimizi verir, sonra
da elimizden alır. Bizi rahat sinema
koltuklarımızdan kopararak tilmin
kahramanları ve kan dökülüşünün
hakiki başlatıcıları olarak rolümüzü
anlamaya zorlar. Nihai hedef, şiddeti
sinemadaki özelliklerine değil, gerçek
özelliklerine büründürmek ve fiili
şiddetin sebep olduğu son derece
gerçek ıstırap ile kederi sadık bir
şekilde temsil etmektir. Bu yüzden
filmi n odak noktası, eylemlerin
kendilerinden ziyade (eylemler,
kasıtlı bir istisna dışında,
gösterilmezler) o eylemlerin yol açtığı
etkilerdir. Haneke büyük bir beceriyle
şiddeti zihnimizde yaratmamıza izin
verirken acıyı, dehşeti ve aşağılanmayı
önemsiz eylemler aracılığıyla vurgular
- bu onun üçlemesinde de başarıyla
uygulam ış olduğu bir yöntemdir.
Şüphesiz çoğu kişi Haneke'nin şiddeti
eleştirrnek için şiddeti kullanmasını
onaylamamıştır (birçok ülkedeki
sansür kurulları gibi), ama Haneke
başka bir yol göremiyordu.
Haneke son filmi "Code inconnu:
Recit incomplet de divers voyages 1
Bilinmeyen Kod"da, 1 994'ün çığır
açıcı "Tesadüfi Bir Kronolojinin 7 1
Parçası"ndaki kasvetli, formalist
deneyimlerini günümüz Paris'inde
aynı derecede parçalanmış bir
ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve nefret
öyküsüyle sürdürdü. Kan
dondurucu "Ölümcül Oyunlar"ına
tamamen zıt bir şekilde, burada
anlatının odak noktası yaşamlarını
bıçak sırtında ya da neredeyse
böyle bir durumda sürdüren üç
grup insan arasında bölünmüş
durumdadır: Fransız aktris Anne,
kocası ve kocasının ailesi;
ülkesindeki ailesi için para
biriktirmeye çalışan Romen Maria;
ve sağırlara ders veren, kendi
kararlı Afrika aşireti ile de ters
düşmüş Amadou. Çok sayıda ve
çok çeşitli bölümlerinin
toplamından fazlasını ifade eden bu
fılmde, olay örgüsünü oluşturan
durumların hiçbirinde kesin bir
çözüm getirilmemiştir. Tıpkı
karakterler gibi seyircilerin de,
hayatlarının neresinde olduklarını
ve onları etraftaki insanlara neyin
bağladığını anlayabilmek için biraz
çaba harcamaları gerekmektedir.
Haneke, bu film boyunca da
aksiyonu kendine özgü kurgusu ve
ses kullanımıyla noktalamıştır.

207 "Benim idolüm, Bresson. Filmlerim
ise, "insanı daha düşünerneden
şaşırtma"yı benimsemiş Amerikan
tarzı sinemaya ve bu sinemanın
seyirciyi güçsüzleştirişine karşı
pelemik niteliginde birer beyan. Çok
hızlı verildiginden yanlış olan cevaplar
yerine ısrarlı sorgulamaya yer veren,
yakınlığı istismar etmek yerine
mesafeyi netleştiren bir sinema
istemi. Seyircinin düşünmesini
istiyorum ( ... ) "Giderek, sogukluk
benim için önemli bir konu haline
geliyor. Insanlar sessizleşiyor, iletişim
kuramıyorlar. Bu en baştan beri
ilgilendiğim bir konuydu ve şimdi
daha da büyük bir aciliyete
bürünüyor ( ... ) Bir atı suya
götürebilirsiniz ama ona zorla suyu
içiremezsiniz. Seyirciyi hiçbir şeye
zorlayamam. Teklifımi kabul edebilir
de, reddedebilir de. Ben bir sosyal
görevli değilim (...) Her iyi anlatırnın
öyküyü aşan bir fınali olduğu doğru
değil midir? Sanatsal nitelik bu nihai
aşamayla ölçülür. lzleyiciye ileri
doğru bir yol sunulmalıdır. Benim
daha da sevdiğim şey ise, seyirciyi
gerçekten ciddiye alıp, onları
öykünun üzerinde eyleme geçmeye
itecek şekilde öyküyü bitirmek. Eğer
izleyiciye sadece "sağlıyor"sanız, onu
gerçekten de hor görüyorsunuz
demektir (...) Izleyicinin yargılama
yetisini, özlemlerini ve ütopyalarını
hatıriamasına yardım etmek gerekir
( ...) Ben izleyiciye fılmin yörüngesiyle
özdeşleşme olanağı sunuyorum. Bir
kahramanın yaşamı daha umutsuz ve
korkunç oldukça ve ben daha çok
özdeşleşme noktaları sundukça,
izleyicilerin kendi güçlerini harekete
geçirmeleri daha da mümkün hale
geliyor. Şok yeterince büyükse,
yaşamlarında değişiklikler başlatabilir.
Yunan trajedisinin yapısı da aynı etki
üzerine kuruludur: tüyler ürpertici
bir yaşam görmek, arındırıcı bir
etkiyi tetikler (...) Bir keresinde
Bresson'a sözde kötümserliği
hakkında bir soru sormuşlar, şöyle
cevap vermiş: 'Kötümserliği
berraklıkla karıştırıyorsunuz.' Bu
ifadeye çok az şey eklenebilir.'' Michael Haneke
• Born on 23 March 1 942, in Munich,

Germany. He is che son of Atısrrian
acrress Bearrix von Degenschild and
che direcror/acror Frirz Haneke, from
Düsseldorf, Germany. Michael spenr
his childhood and youth in W iener
Neusradt, a working class suburb of
Vienna, and graduated from the local
high school in 1 962. His firsr atrempts
at pursuing an artistic career have failed:
when his plan ro study acring ar che
Reihardt-Seminar ofVienna fell
through, as d id his plan to become a
concert pianisr, Michael enrolled i n
Psychology and Philosophy a r the
University ofVienna. He rried his hand
at writing (a short sroty called Persepone,

a Ta/e) and worked as a film and literary
eritic From 1 967 ro 1 97 1 he worked
as ediror and television fearure
dramarurgue for the TV station
Südwestfunk (SWF) of Baden-Baden.

The second and the third films of his
trilogy, "Benny's Video" ( 1 992) and
"7 1 Fragmenre einer Chronologie des
Zufalls 1 7 1 Fragmenrs of a Chronology
of Chance" ( 1 994), respectively - bor h

His first screenplay, \Vochenende, which
was never produced, dates from this era.

presenred ar the Quinzaine des
Realisareurs of Cannes - procured the
direcror i nternational fame and won

The early l 970s saw him debur as a
rhearrical direcror ar the Stadtthearer
of Baden-Baden wirh "Ganze Tage in

various awards and critics' prizes.

den Baumen 1 Whole Days i n the
Trees" ("Des jours enrieres dans !es
arbres"), by Marguerire Duras. Other

chosen ro produce shorr episodes in the
compilation film "Lumiere er
compagnie", in commemorarion of

theatrical produccions followed i n
Darmstadr, Düsseldorf, Frankfurt,

cinema's one hundredth bi rrhday.

Srutgarr, Berlin, Hamburg, Munich
and Vi en na. Haneke has produced
pieces by Strindberg, Goethe, Hebbel,

Becween one film and another, Haneke

Enquist, Bruckner, Kleise and others.
His firsr TV movie dares from 1 974:

Rebellion 1 The Rebellion" ( 1 993, by
Joseph Rorh) and "Das Schloss 1 The
Casrle" ( 1 997, by Franz Kafka) were

" . . . und was kommt danach1 1 After
Liverpool" , from a rexr by James

among the best examples of E uropean
made-for-TV movies.

Saunders. Others soon followed:
"Sperrmüll 1 ]unk" ( 1 97 5 ), "Drei
Wege zum See 1 Three Paths to the
Lake" ( 1 976, by I ngeborg Bachmann),
"Lemminge 1 Lemm i ngs" ( 1 979, in two
parrs), "Variation" ( 1 983), "W er war
Edgar Allan' 1 Who Was Edgar Allan)"
( 1 984, by Peter Rosei) and "Fraulein 
ei n deutsches Melodram 1 Maiden - A
German Melodrama" ( 1 986).
For "Schmutz" ( 1 986), the acror
Paul us Manker debuted as direcror and
Haneke oversaw the dialog. During
the mid- 1 980's, he also wrore the
screenplay "Der Kopfdes Mohren ",
which was produced in 1 995, under
Manker's direction.

In 1 995 Haneke was one of the direcrors

conrinued ro work for relevision. His
adaprarions of che books "Die

In 1 997, Haneke parricipared for che
first time at the official seetion of
Cannes Film Festival with "Funny
Games", which is wirhout a doubt his
most problematic and discussed movie
on an inrernarional level. He foUowed
it wirh "Code inconnu: Recir
incomplet de divers voyages 1 Code
Unknown: Incomplere Tales of Several
Journeys" i n 2000. His laresr film is
"La pianisre 1 The Piano Player" (200 1 )
on which he is currenrly working.
Michael Haneke lives in Katzelsdorf,
in Lower A usrria.
When a di recror announces "I w ish
you a disrurbing evening" before the

in 1 989 he cook the risk of starting out
in cinema wirh his firsr film for the
big screen, "Der siebenre Konrinenr 1

showing of his laresr film, you probably
are not in for an easy ride. If he says ir
wirh cheerful abandon, you have all
the more reason ro take him seriously,
or so discovered Londoners attending a

The Sevench Conrinent" at the render
age of 47. The first in his "trilogy on
emotional glaciation", the film was

recenr recrospeccive of five films by the
conrroversial exisrenrialisr di recror
Michael Haneke, part of the Festival of

invired ro Cannes and many other film
fescivals, received numerous awards
(for example at Locarno) and in 1 990
was presenred in New York at New
Di rectors 1 New Films series at the
Museum of Modern Art. One of irs
main themes - the death of emotions,
resulring in the increase of violence 
had already been presenr in his 1 979
celevision film, "Lemmings", a porrrait
of che generarion ro which Haneke
himself belongs, and who was born
during the Second World War. I n

Cemral E uropean Culture. Haneke
ralks abour his films using long barely
translatable German words that make

Mter a long and successful
apprenriceship in relevision and rheater,

1 990 Haneke wrote the screenplay for
a science fiction movie, "Wolfszeit",
which has yer ro be produced, and the
script for "Die Klavierspielerin", based
on the novel by Elfriede Jelinek. The
exprerimenral TV film "Nachruf fi.tr
einen Mörder" ( 1 99 1 ) addressed a theme
that would be the cemral poinr of all
his larer movies: violence and the media.

you wonder if discussing his work i n
English is a r all possible: Enrfremdung
(alienarion from oneself), emorionale
Verglerscherung (emorional glaciarion)
and Enrwirklichung (reality losing irs
sense of realness).
Behind rhese fearsome expressions,
Haneke's films are vecy i mmediare and
comprehensible, although by no means
simplisric. He is concerned with a
sociery that no langer knows how ro
love - or for that matter how ro hate.
His films are an attempr ro resharpen
our feelings and respanses to che world
araund us, which have been blunted,
especially by the media. Rejecting
standard convenrions of ciming , build
up of suspense and logical plotting, he
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is not worried abour inducing
boredom, i rrirarion and frusrrarion.
Haneke repearedly draws us inro the
cinemaric medium, as any film seeks
ro do, bm rhen breaks rhe illusion ro
show us how we have been seduced
and rricked, and whar willing
accomplices ro ir we were.
Forger wine, women, and song: Michael
Haneke's cinema is ]jghr-years away.
Adminisrering an unexpected shock, ir
s rands ar rhe opposi re pole from
Hollywood's arrifıcial, dosed universes,
in which everyrhing is ultimarely
explicable. The massive, odious culrural
weighr of our cinemaric capital is such
we Lirerally rend ro forger that other
narrative srraregies and formal-visual
srrucrures are possible. Insread, Haneke's
cinema reveals a bizarre affiniry ro rhe
sunless works of Bresson: a rragic world
view and no "explanarions"; we see
rhings, bur narrative, dialogue, visuals
ar best offer clues, never answers.
The unnamed Austrian ciries shown i n
h i s rrilogy handily stand in for
Haneke's view of all of the
i ndusrrialized Wesrern world:
rampanr, all-encompassing technology,
consumerism rriumphanr, roral
alienarion, dysfuncrional human beings
ar all times under relevision's baneful
eye, profound exisrenrial coldness.
In rhe exrreme, ausrere "Der siebenre
Konrinenr 1 The Sevenrh Conrinenr",
we meer a well-ro-do Ausrrian family
rhar has everything - and norhing: an
expensive car, all the laresr appliances,
large-screen TV monirors, microwave
ovens. They silenrly deal wirh
auromared checkout coumers, gas
pumps, ulrramodern furnirure, a
mechanized garage door (repeatedly
shown opening and closing). Farher,
mor her, and daughrer have almosr
complerely sropped ralking ro each
orher. There is no joy, no humaniry;
bur everyrhing is up-ro-dare. Haneke
shows rheir mundane, daily exisrence
in numbing, almosr emirely silenr
derail. We have no i nk! ing of where
we are going, bur we don'r like ir.
The ediring and camerawork are
exrremely unorrhodox. Much of rhe
rime, faces are nor shown, or if ar all,
only parrially. I nsread, close-ups of
objecrs, of hands. Scenes are c ur off

coldness, alienarion amidsr a surfeir of
commodiries and comforr; senrimenrs
and emorions are emirely absenr.
Mysreriously, the mood changes. A
trip ro rhe Sevenrh Conrinenr seems
conremplared - ro unwind, ro ger back
ro normal' - bur rhere are only six
conrinenrs. Neverrheless, we are
several rimes rreared ro a silenr image of
a rocky shoreline, a myrhical dream
landscape empry of human beings and
barbed i n a specrral lighr. In reality,
however, rhe husband suddenly begins
sysremarically dismanrling, rhen
desrroying rhe house, rhe furnirure,
rhe gadgers, rhe huge aquari um, rhe
daughrer's art work; a pile of
banknores is rom up and flushed down
rhe roiler. We warclı in growing
horror and incomprehension. The
suicide of rhe enrire family caps the
film - and rhen a shocking rirle: rhe
fil m is based on a real evenr .
The roral absence o f any explanarion ar firsr annoying and arrificial 
ultimarely leads ro much grearer
audience i nvolvemenr rhan can be
expecred from slick, carefully
"explained" Hollywood producrions.
Yer the exrremiries ro which Haneke
goes in wirhholding information from
the audience are ultimarely difficulr ro
rake or ro defend. Ir is, however, rrue
that this sryle and cinemaric approach
lead ro a ki nd of rranscendence, a
heighrened sense of engagemenr on
the parr of rhe specraror. "The power
of the images," says Haneke, " is not
rhe secondhand applicarion of formal
sryle ro some norion of conrenr. Ir is
rather a poetic of i mage and sound
emerging uniquely from a direct
encounrer wirh human pain and the
desire for some rhing, some place, rhar
cannot be had" - the Sevenrh
Cominenr.
The Ausrrian film scholar Alexander
Horwarh, in his book on Haneke,
perceprively nores rhar rhe film
represenrs a "risky demonsrrarion or a
boundary-transgression," and also
stresses rhar rhe fam ily's "ferishisric,
not ar all iiberating desrnıcrion of rhe
previously ferishized objecrs
anrici pares dearh."

screens placed in from of the blinds; an
anonymous six-lane highway forevet
filled wirh rraffic and anonymous high
rises beyond. Benny swdies, forward ,
backward , and ar differenr speeds, rhe
farm-yard killing of a hog wirlı a srun
gun, d isplaying nor rhe slighresr
emorion, rhough ir is the raking of life
and the magical, repeared rerurn of rhe
dead rhar is mysreriously invoked by
the camera. At a video srore he meers a
gir! he has frequenrly observed silenrly
sraring ar a TV ser in the srore window.
His parenrs away for the weekend, they
go ro his room. Beaurifully rendered,
embarrassed arremprs ar inreracrion
evenruare not in erotic play, but i n
unpremedirared, senseless m urder,
using the srun-gun seen in the home
video. Though emirely commitred
ourside rhe came ra's range (he records
it bur we never see rhe rape), rhe girl's
prorracred, piriful screams, rhen endless
whimpers make this i mo one of rhe
most harrowing scenes ever. Employing
technology, ir is Benny himself who 
emorionless - ensures rhe failure of an
unconscionable plor ro save him
concocred by his cynica] parems.
This ice-cold, brural swdy is rendered
in powerful i mages and laconic
monrage. Dominant social trends of
alienarion, rhe ubiquity of our i mage
i ndusrries, the erneegence of "virrual
reality," and rhe ever-more-"real"
illusionary power of film and
relevision, Baudrillard's simulacra and
Debord's 'Sociery of rhe Specracle' have
made ir ever more simple ro remove
oneself from conracr wir h rhe real
world (and irs inevirable pains) and ro
insread emer a ehi rnerical un iverse of
shadows and lighrs far more dramaric 
and less dangerous - rhan reality irself.
Haneke's iconoclasm and profound
moral seriousness is furrher developed i n
his "7 1 Fragmeme einer Chronologie
des Zufalls 1 7 1 Fragmenrs of a
Chronology of Chance". Srylisrically
and rhemarically, this is an even more
exrreme and daring work rhan "The
Sevenrh Conrinenr", rhough one can
argue as ro how successful ir is i n i ts
own righr.
As in rhe orher parrs of rhe rrilogy, rhe
cenrer of rhe plor is o nce agai n an acr

The second film in rhe rrilogy, "Benny's
Video", is perhaps the mosr accessible,
ultimarely mosr horrific film of rhe
three. W har Haneke rhrusrs on us is
our, nor Ausrria's, problem. Young
Benny, in his affluem parems' plush
aparrmem, spends his life in his room
complerely eıımeshed in video
equipmenr, monirors, camcorders,

Bur this rime, insread of giving us, as
do rlıe other rwo films, a "longirudinal"
seetion by means of rwo family hisrories,
we are presenred wir h the acr w i thin

is no explanarion; we musr ereare ir.

rhus seeming ro exercise whar escapes

rbe comexr of a cross-secrion through

" Discomforr in civilizarion" could nor
be more expl icirly shown. Even rhe sex

him outside: roral comroL All shades
are drawn ar all times; insread of seeing
rhe world outside, he records ir 24
hours a day and projeers ir onro TV

case presenred is I ike orhers so popular
in newspapers and rabloids, the
horrific dıing abour ir is rhe growing

before they end or go ro sudden black
ours. There are abrupr, "illogical"
shifrs - ro new scenes, off-purring
viewing angles. There are no
esrablishing shors. The daughrer
suddenly declares she has gone bl i nd;
she hasn·r; rhe morher slaps her; rhere

is performed silenrly, wirh the voracious
relevision eye ever-presenr. Anonymiry,

of violence that lacks a sufficienrly
explicable psychological or sociologjcal
mor i ve: rhe rrue srory of a 1 9-year-old
swdenr who massacres a number of
bank cusromers, all unknown ro him.

rhe strucrure of sociery. Though rhe

209

suspicion on rhe parr of rhe specraror
that this apparendy i rrarional acr could

have i ts roors in che way we li ve.

times over, bur ir is difficulr ro "swirch

comrast ro his blood-curdling "Funny

ofr whilsr warching rhem. The
i ncommensurable is not commercial.

Games", the focus of che narrative is
splir berween three sers of people living

Whi lsr Hollywood is spending
m i l lions of dollars on marauding

rheir everyday lives on or near che edge:
che French acrress Anne, her husband
and i n-laws; a Romanian woman,
Maria, who srruggles ro raise money for
her family back home; and Amadou, a
reacher for che deaf who is ar odds wich

aliens, ci ry-sized d i nosaurs and
icebergs ro convey fear and rerror,

his resol ure African dan. In this film
which adds up ro more rhan i es many

most modern art form, has che s care of

Haneke has realized that che people

and varied parrs, rhere is no near

thinking regarding narrative comenr,
progression, and form remai ned on a
1 9rh century level. Haneke's quire
exrraordinary program nore for this

from the house nexr door who drop
in for some eggs can do rhe job far
more effecrively. Especially if they
bec that by nine o' clock the following

Haneke feels rhar while in modernİst
li rerarure and rhe other comemporary
ares, ar che very laresr s i nce Kafka, che
norion rhar ir is possi ble ro show a
holisric represenrarion of realiry has
become obsolere, ironicaliy, only in
film, che most recenr and porenrially

Haneke's fol lowing fi l m , "Funny
Games" ( 1 997), has, i f norhing else,
done much ro boister his nororiery.

film stresses that "whar is asserred -

morning rheir hosrs will all be dead.

resolmian of any of rhe plor srrands,
and, !ike rhe characrers rhemselves, che
audience have ro put in a fair bit of work
ro make sense of where they are i n
rheir lives, and whar conneccs chem ro

wherher mı:ively or cynically, ar all

Such is che case when rwo charmi ng

che people around rhem. Throughour,

evems wirh financial success - is the
comforring illusion ofbeing able ro
complerely deseribe and rhus explain
che world . . . My films should provide a
coumermodel ro che rypicaliy American
sryle of roral producrion ro be found i n

lads, Peter and Paul, pop over ro
sadistically rorrure and
psychologically rerrorize a fam i ly for
whar could well prove ro be rheir lasr
rwelve hours ali ve - unless they can
escape. Why all che needless

comemporary popular cinema, which,

brucaliry? It curns out the well
ınannered funsrers have an alrruisric
urge ro provide the ci nema audience,
who they address d i recrly, wirh whac
they have come ro see in che fi l m 
m i ndless violence.

in i ts hermerically sealed illusion of an
ultimarely i macr reality, deprives the
specraror of any possibiliry of critical
parriciparion and i meracrion and
condemns him from rhe omser ro che
role of a simple consumer."
The rrilogy is permeared wirh a
crushing absence of passion. Apologies
are monoronously murmured unmeanr,
a man's "I love you" is acidressed more
ro h is beer rhan h is wife and a farher' s
reproaches ro his son for murdering a
gir! are lirrle differem from those for
sraying up roo !are. This makes bleak
viewing, bur Haneke insisrs he is an
opri misr. "The people who make
enrerrainment movies are che
pessimisrs," he explains, "the oprimisr
rries ro shake people our of rheir aparhy."
The fragmemary has a cemral role ro
play in Haneke's aesrheric concepr, a
facr which he arrribures ro Kafka.
W ith several li rerary adaprarions
already behind him, and such excellent
exisrenrialisr credemials, Haneke is rhe
ideal filmmaker ro inrerprer Kafka's
work. In 1 996, he filmed an imelligem,
derailed and expressive adapeation of
Kafka's novel "Das Schloss 1 The
Casde". According ro Haneke, si nce
Kafka, fragmemary narrative has been
one of rhe basic condirions for an
approach ro reality. Only the
porenrially most modern art form film - generally refuses ro rake this
i mo accoum, for commercial reasons.
As is rhe case wirh Kafka's cemral
characrer K . , che fragmenrary narrative
musr do wirhom ' realisric' figures and
classically srrucrured srories. On this
subject, Haneke has said, "I can lead a
characrer in a srory in such a way that
che s um of his behavior does not give a
suffıciem explanarion for his decisions.
The audience w ili have ro find one."
His films can, rherefore, be seen several

As rhe duo rry ro emercain us by
playing rheir games wirh che family,
Haneke plays games wirh us i n order
ro awaken us ro che senselessness of
rhe increasing !use audiences have for
blood on rhe cinema screens. He
builds up cension and then desrroys ir.
He gives us whar we wanr and rhen
cakes i t away. He pulls us our of our
comforcable cinema seacs and forces us
ro recognize our role as procagoniscs in
rhe film and de facro inir iarors of the
bloodshed. The ulrimare objecr is ro
rescore ro violence i es real propercies,
as opposed ro i ts cinemaric ones, and
ro fairhfully represem the very real
suffering and distress that acrual
violence causes. The focus is rherefore
far more on rhe afrer-effecrs rhan rhe
acrions chemselves, which, with one
deliherare exceprion, are not shown.
Haneke skillfully !ers us ereare che
violence in our own minds, and
srresses che agony, terror and
humil iarion through unimporranr
acrions, a device he used so well in his
rrilogy. Doubrless many have
d isapproved of Haneke using violence
ro eriticize violence (as censors i n
several counrries had), b u r h e saw no
other way.
In his laresc film, "Code inconnu:
Recir incompler de divers voyages 1
Code Unknown: Incomplere Tales of
Several Journeys", Haneke cominued
che bleak, formalise experimemarion of
his 1 994 breakrhrough "7 1 Fragmeme
e iner Chronologie des Zufalls 1 7 L
Fragmenrs of a Chronology of Chance"
wirh a sim ilarly fragmenced rale of
racism, inrolerance, and harred in
modern-day Paris. In a complere

Haneke puncwares che acrion wir h his
unique ediring and use of sound.
"My idol is Bresson. My films are
polemical scaremenrs againsr che
American "caki ng-by-surprise-before
one-can-rhink" cinema and irs dis
empowermenr of rhe specraror. l e is
an appeal for a cinema of insisrenr
quesrioning in place of false because
roo quick answers, for clarifying
discance i n place of vi olaring nearness.
I wanr che specraror ro thin k ( . . . )
Increasingly, coldness has become an
issue for me. Human beings fal!
silent, are unable ro communicace.
This was an issue for me from the
beginning and i c assumes an ever
greacer urgency now ( . . . ) You can
lead a horse ro water bur you can'r
make him drink. I can'r force che
audience i neo anyrhing. le can cake or
leave my offer. I am not a social
worker ( . . . ) Isn'r it rrue that every
good narrative conrains an ending
which rranscends che srory? Arciscic
qualicy i s measured by this fina!
rranscendence. The viewer oughc ro
be offered a way forward . Whar I !ike
even becrer is ro cake che viewer really
seriously and finish rhe srory in such a
way char propels hi m/her ro acr on i r .
If one simply 'supplies' the viewer,
s/he is rruly held in conrempr. ( . . . )
One really should help che viewer ro
remember his/her own ability ro
j udge, his/her longings and uropias
( . . . ) I am offering the viewer the
possibiliry of idencifying wirh the
film's rrajecrory. The more hopeless
and horrible a proragonisr's life is and
the more poinrs of idenrificacion I
offer, che more likely ir is rhar viewers
w ili mobilize rheir own screngrh. If
the shock is grear enough, i c mighr
ini riare changes in cheir lives. The
dramari c srrucwre of Greek rragedy is
based on the same effecr: rhe shock of
seeing a horrendous life rriggers a
carharric effecr ( . . . ) Once B resson was
asked abour his supposed pessi mism
and he responded: "You ger
pessimism mixed up wirh clariry."
Lirrle can be added ro this
sraremenr . " - Michael Haneke
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YED i N C i KlTA
DER SIEBENTE KONTINENT

THE SEVENTH CONTINENT
• Günümüzde bir Avusturya ailesi
- bir baba, bir anne, ve küçük
kızları. George mühendistir, karısı
Anna ise gözlükçü; her ikisi de
kızları Eva'nın derin duygusal
sorunlarına karşı kördür. Aile
görünürde sakin, ama monoton ve
tecrit edilmiş bir hayat sürer. Ancak
Eva, ilgi çekmek adına giriştiği
umutsuz bir çabayla birdenbire kör
olmuş numarası yapmaya
başladığında, o ana kadar bastırılan
saldırganlık başgösterir ve tuhaf bir
şey yüzeye çıkar: "Yedinci Kıta"ya
yönelik nostalji. Denizi ve sonsuz
bir kumsalı gösteren bir afış, dünya
üzerinde bir cennet
vaadetmektedir. Başlıkta
"Avustralya'ya Hoşgeldiniz"
yazmaktadır. Anna ile George bütün
paralarını çekip banka hesaplarını
kapatırlar. Anne - babalarına tatile
gideceklerini söylerler. Onun yerine
kendilerini Eva'yla birlikte evlerine
kilitlerler ve yavaş yavaş bütün
eşyalarını yok etmeye başlarlar.
Sonra da, kendilerini . . .

Tipik bir modern ailenin kent
yaşamının hissizleştirici tekrarlarıyla
içinin boşalmasına dair rahatsız edici
bir inceleme olan YEDINCI KlTA,
Michael Haneke'nin şiddetin ve
medyanın rolü üzerine çektiği,
uluslararası çapta övgü almış
serisinin ilk parçasıdır. Tanınmış
eleştirmenlerin çoğu bu ilk fılmin,
üçlemenin en önemli eseri olduğu
konusunda hemfıkirdir, çünkü
Haneke'nin burada geliştirdiği özgün
vizyon ve teknik, diğer iki filminde
de tekrar edilip genişletilmesine
karşın, aşılamamıştır. Yer yer son
derece safıstike bir çapraz kurgu ve
sıradışı bir tempo sergileyen
YEDINCI KlTA, çok iyi yönetilmiş,
çok iyi kontrol edilmiş, ve sıradışı
zekaya sahip bir filmdir; ve bu
cüretkar yapıt, Haneke'yi kuşağının
en dikkat çekici sinemacıları arasına
sokmuştur. Gerçek bir öykü
üzerine kurulu, ürpertici bir film
olan YEDINCI KlTA, gündelik işleri
izliyor olmamıza karşın bir
rahatsızlık hissi yaratmayı başarır.
Son yarım saati ise çağdaş sinemanın
gerçekten en korkutucu
örneklerinden sayılabilir. "'Yedinci
Kıta' da ne? Sadece altı kıta var.
'Yedinci Kıta' daha iyi bir dünya
arzusu, bu modern dünyanın
çatlaklarını zorlayarak ortaya çıkan,
ancak sadece o en acı meyvayı
veren bir kıta mı yoksa? .. Soğukluk.

Bize en çok sorun yaratan şey işte
bu. Kendimize ve başkalarına karşı
esnekliğimizi yitirmemize neden
olan bu kayıtsızlık Benim bütün
fılmlerim bu temayı ele alıyor." Michael Haneke
• A presenr day Ausrrian family - a

farher, a morher, and rheir lirrle
daughrer. George is an engineer, his
wife Anna is an oprician, and borh are
bl i nd ro rhe deep emorional problems
of rhei r daugh ter E va. The fami 1 y leads

SEVENTH CONTINE T is the
fırsr parr of the inrernarionally
acclaimed series of films by Michael
Haneke that reflecr on rhe role of
violence and rhe media. Most major
crirics agree rhar i r is rhe master
work of rhe rrilogy because the
original vision and rechnique that
Haneke develops here is repeared and
expanded in rhe other rwo fılms bm
never rranscended. Very sparsely

a seemingiy quire, bur monoronous
and isolared life, bur when Eva, in a
desperare arrempr ro ger arrenrion,
suddenly prerends she has become
bl i nd, all rhe previousl y larenr
aggressiveness come ro the fore and
somerhing odd rises ro the surface:
nosralgia for rhe "sevenrh conrinenr".
A posrer showing rhe sea and and

d i recred wirh some very sophisricared
cross-curting and offbeat rhythm,
beaurifully conrrolled, l i beraringly
intelligenr, this daring film has
esrablished Haneke as one of the
more remarkable young
conremporary film makers. A chilling
movie based on a rrue srory, THE
SEVENTH CONTINENT manages
ro ereare a sense of unease alrhough
we're actually only watching very

endless beach promises heaven on
earrh. The caprion says: "Weleome ro
Ausrralia". Anna and Georg wirhdraw
all rheir money and close rheir bank
accounr. They rell rheir parenrs rhey
are going on a vacarion. Insread, they
lock rhemselves in rheir house wirh

ordinary day-ro-day actions, and irs
cl i macric half ho ur ranks among the
most truly terrify i ng in the modern
cinema. "What is "the Sevench
Conrinenr"' There are only six. Ir is a
desire for some berrer world, pushing
through the cracks in this modern

Eva and slowly begin ro desrroy firsr
all rheir belongings and, in the end,

one, only ro bear the most birrer of
fru i t ? .. Coldness. More than anything

themselves . . .

else, that is w hat ereares problems for

A disrurbing srudy of a typical
modern fam i ly hallowed out by rhe
numbing repear of urban life, THE

us. This indifference which makes us
irıflexible with ourselves and wirh
orhers. Every film of m i ne deals wirh
this theme. - Michael Haneke
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B E N NY'N i N Vi DEOSU
BENNY'S VIDEO
14 yaşındaki Benny, zengin
ailesine tamamen yabancılaşmaktan
kaçmak için videoda alternatif bir
duygusal dünya bulur. Video
bantına kaydedilmiş her şey, aslında
çıplak gözleriyle gördüklerinden
daha iyi ve daha gerçektir. Çalışan
ebeveynleri tarafından pek fark
edilmeyen Benny, vaktini ya vahşi
ve şiddet dolu filmler izleyerek, ya
da video kamerası aracılığıyla yatak
odasının penceresinden dışarı
bakarak geçirir. Yavaş yavaş,
etrafındaki insanlar farkına
varmadan, değerleri ve gerçeklik
duygusu değişmeye başlar. Bir
haftasonu aklına eser, kendi
yaşlarında bir kızı evine davet eder.
Ailesi şehir dışına çıkmış, ev ona
kalmıştır. Olaylar masum ve genç
bir aşk gibi başlasa da kısa süre
sonra trajediye dönüşür. Önce kıza
kendi çektiği, bir demuzun
kesilmesini gösteren bir video
izletir. Ona bir mezbaha
tabancasının nasıl çalıştığını
gösterirken, kızı fena halde yaralar.
Kız çığlık attığında da, onu durmak
bilmeden çalışan video kamerasının
objektifinin önünde öldürür. Sonra
cesedi geçici bir süre için dolabına
saklayarak bir partiye gider.
Benny'nin ailesi olayı gizlerneye
çalışır. Benny'nin babası suçu örtbas
eder. Babası kızın cesedini parçalara
ayırırken, annesi Benny'yi Mısır'a
tatile götürür. Benny ve annesi geri
döndüğünde, çocuk polise gider . . .
•

Saraybosna'daki bir cesetle
"Terminator"daki bir ceset
arasında gerçeklik açısından bir fark
kalmaz . . . Benny aslında ne
yaptığının farkında değil, çünkü
videolarda tek yapmanız gereken
filmi geri almak, böylece ölen
insanlar yeniden canlanır." 
Michael Haneke
• In order to escape the complece

"Yedinci Kıta"nın ardından,
BENNY'NIN VIDEOSU Michael
Haneke'nin Avusturya'nın duygusal
buzullaşması üzerine yaptığı
üçlemenin ikinci parçasını
oluşturuyor. Yönetmen kendine
has o ürpertici, neredeyse klinik
sinemasal yaklaşımıyla, insanların
soğukluğunun ve bir burjuva ailenin
normal ahlak anlayışının ortaya
çıkardığı dehşeti inceliyor. Aynı
zamanda da, şiddetin Amerikan
sineması tarafından estetize
edilerek sansasyonel hale
getirilmesi ve şiddete fazlaca tanık
olunması yüzünden insan vicdanının
ölümünü gözler önüne seriyor.
TV'de seyirci reytingini artıran ve
sinemalarda milyonlarca dolarlık
gişeyi garantileyen o aynı şiddet, bu
rahatsız edici Haneke filminde
korku verici boyutlar kazanıyor.
Şurası kesin ki bu filmden kimse
kayıtsız çıkamayacak. "Çocuklar
duygusal ya da entelektüel destek
verilmeksizin televizyonun önünde
bırakılırsa, onlar için

goes off to a parry. Benny's pareııts rry
to hide the misdeed. The erime is
"elimi nared" by Benny's fatlıer, who
curs che girl's body up in pieces, while
Benny's morher cakes him on a trip to
Egypr. When Benny and his morher
recurn, rhe boy goes to the police . . .
Following che "Seventlı Continent",
BENNY'S VIDEO is the second part
of Michael Haneke's trilogy on che
emotional glaciacion of Auscria. Wich

alienacion from his wealthy family,
1 4-year-old Benny finds an emorional
subsciture in the world of video.
Anyching recorded on videocape is
inherently better and more real than
wlıat he can see with his naked eyes.
Barely noriced by his professional
parents, he spends most of his time
eirher viewing wild and violent films
or looking at che view ourside his
bedroom window through his video
camera. Grad ually, wichouc che people
araund him nocicing, his values and
his sense of real ity begin to change.
One weekend, on a whim, he invites a
gir! of abouc his age over. His parents
have gone to che country and he has
che house ro himself. Whar begins as
innocent, young love soon curns i nto a
rragedy . He firsr lee the young gir!
wacch a home video he made of a pig
being burclıered. To show her how a
slaughrer-house piscol works he

his unique chilling, almost elinical
cinemaric approach , che director
analyses the cerror brought about by
human coldness and the normal
morali ey of a bourgeois family. Ar the
same time, he denounces the death of
human conscience through
overexposure to violence,
aestheticized and sensarionalized by
the American cinema. The same
violence that raises audieııce indices
on TV and ensures m i llionaire box
office sales in rhe ci nemas, acquires
frighreniııg dimeıısioııs in this
disturbing Haneke film from which
no one will, most cerrainly, leave
indifferenr. " I f children are constantly
left in front of rhe television ser
wirhour any emorional or intellecrual
support, a cadaver in Sarajevo will
end up being as real to them as a
cadaver in "Terminacor" . . . Benny

wounds her badly. When she screams,
he kilis her in front of his relentless
video camera lens. Tlıen he hides che
body remporarily in his closer and

doesn't cruly realize what he is doing,
because w ith videos all you have to do
rewind the fi lm and rhe dead people
rise up." - Michael Haneke
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PARÇASI

7 1 FRAGMENTE EINER CHRONOLOGIE DES ZUFALLS

7 1 FRAGMENTS OF A CHRONOLOGY OF CHANCE
Görünürde hiçbir neden yokken,
1 9 yaşındaki bir ögrenci, bir tüfek
çıkarıp rastgele etrafa ateş etmeye
başlar. Ateş ettigi insanların o anda
aynı yerde - 1 993 Noeli'nde bir
bankada - olmak dışında hiçbir ortak
noktası yoktur: 1 2 yaşındaki çocuk
Romanya'dan kaçmıştır. Taşradan
gelmiş olan Max bir atlettir, tıpkı
arkadaşı Hanno gibi. Bernie Ordu'da
askerdir. Hans zırhlı banka araçları
sürer ve Maria'yla evlidir. Paul ve
lnge Brunner umutsuzca çocuk
istemektedirler. Yaşlı Tomek yalnız
yaşar, çok televizyon seyreder ve her
gün kızı Sabine'le telefonda konuşur . . .
•

Haneke'nin Avrupa'nın korku
çıkmazı hakkındaki bu heyecan verici
meditasyonunda, insanlar arasındaki
sogukluk ve yabancılaşma, giderek
artan bir şiddete yol açıyor. Çok
etkileyici, neredeyse yürek
parçalayan bir film olan TESADÜFI
BIR KRONOLOJININ 7 1 PARÇASI,
"Yedinci Kıta" ( 1 989) ile başlayıp
"Benny'nin Videosu" ( 1 992) ile süren
bir "kent üçlemesi"nin son parçası.
Film kendinden önce gelen bu iki
filme, tatmin edici bir sosyolojik ya
da psikolojik açıklaması bulunmayan
anlamsız şiddet eylemlerini
araştırmasıyla bağlanıyor. Bu hipnotik
yolculugun taviz vermez gerçekçiligi,
günlük hayattaki şiddetle uyuşmuş
olan izleyiciyi yeniden rahatsız olmayı
ögrenmeye zorluyor. Haneke sürekli
ceset görüntüleriyle dolu, felaket ve
savaş haberleriyle beslenen TV
izleyicisinin günlük yaşamını neşter
altına yatırıyor. Ölüm, sansasyon
arayan haber programlarının baş
konusu olmuş durumda ve kimse
artık isimsiz kurbanlar için pek bir
şey hissetmiyor. Bankadaki katliamla
başlayan bu film, kurbaniara birer
yüz; katiliere ise birer kimlik vermeyi
hedefliyor. Trajedinin katıksız
mantıksızlıgının ardından ise, günlük
hayata dair sorunları olan sıradan
insanlar ortaya çıkıyor. Katil deli bir
psikopat degil. Film beş simetrik
bölümde toplumun bir kesitine göz
atarken, kurbanların ve katilin
yaşamları, önüne geçilmez bir şekilde
ölümcül karşılaşmaya dogru ilerliyor.
Haneke, rahatlatıcı ya da geleneksel
öyküleme stratejilerini reddeden bu
göz alıcı ve kasvetli filmle, kendine
Bresson, Tarkovski ve Antenieni gibi
önemli isimlerin arasında yer
buluyor. "Bu film, tema olarak
ülkemin sürekli artan duygusal
donukluğunu ele alan bir üçlemenin

son parçası. Üçlemenin şiarı ise,
Pascal'ın bahse girme konusundaki
bir sözünü hatırlatıyor: 'Vous etes
embarques"' - Michael Haneke

The uncompromising realism of this
hypnoric journey forces rhe viewer,
numbed by everyday violence, ro learn
how ro be di s turbed again. Haneke
clinically dissecrs rhe everyday life of

• A group of people have nothing in

the TV viewer, continually fed a news

common, expecr for rhe facr rhar they

dier of catasrrophe and war complere

are all ar che same place ar rhe same

wirh heaps of bodies - images rhar are

rime - a bank on Chrisrmas Eve 1 993

exploired and rrivialized every day.

- when a 1 9-year-old swdem wirham

Dearh has become rhe main roı ic of

any apparem morive pulls out a pisrol

sensarion-huming news programmes,

and shoots rhese complere srrangers at

and nobody feels much compassian for

random . . . The 1 2-year-old boy has

rhe nameless vicrims anymore. This

escaped from Romania. Max comes from

fılm, which begins with rhe massacre

the provinces and is an arhlete, l i ke his

in the bank, seeks ro put a face ro rhe

friend Hanno. Bernie is a soldier i n rhe

vicrims and an idemiry ro rhe murderer.

Army. Hans drives armored

Behind che roral senselessness of rhe

bank rrucks

Yönetmen Direcror: Michael
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Brunner desperarely wam a d1ild. Old

problems are revealed. The murderer is
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Tomek lives alone, warches a lot of

nor a crazy psychopath. As che fı lm

relevision and ralks on rhe phone daily

rracks irs cross-secrion of sociery in fıve
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I n Haneke's ri vering mediration on the

roward rheir fatal encoumer. With this

European angsr, human coldness and

brilliam and gl um fılm which refuses

alienation bring i ncreasing violence.

comforring or conventional narrative

A very gripping, almost heartbreaking

scrategies, Haneke, Ausrria's best known

fılm, 7 1 FRAGMENTS OF A

fılmmaker today, has pm himself i n

CHRONOLOGY OF CHANCE is the

che league o f such major names as

third part of an " urban rrilogy", begun

Bresson, Tarkovski and Amonioni.

wirh "The Sevench Cominem" ( 1 989)

"This fılm is che fınal part of a cri logy

and "Benny's Video" ( 1 992). The fılm

whose theme is the progressi ve

is connecred ro irs predecessors through

emocional freezİng-over of my coumry,

the explorarion of rhese senseless acrs

and whose mono recalls a phrase from

of violence that lack any sufficiem

Pascal's argumem of the bet: 'Vous
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eces embarques' . " - Michael Haneke
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ŞATO
DAS SCHLOSS

THE CASTLE
Kadastro memuru olan K., Kont
için bazı işler yapmak üzere Şato'ya
davet edilir, ama Köy'e vardığında,
kimsenin onu beklemekte olmadığını
farkeder. K.'nın Şato'ya girme çabaları
da, köye yerleşme çabaları kadar
başarısız olur. Köylüler onu büyük bir
isteksizi i kle karşılarlar ve sistematik
bir verimsizi i kle, şatoya yaklaşma
ihtimalini bile önlerler. Inatçı K. ne
kadar çabalarsa, hedeflerinden o
kadar uzaklaşır. Şato'nun aşılamaz,
görünürde gelişigüzel ama boğucu
bürokrasisi onun toplumsal ve
varoluşsal durumunun aydınlanmasını
engeller. K. ilk gün nasıl neyse, hala
öyle odur: kendisine ancak tahammül
edilen bir yabancı . . .
•

Michael Haneke'nin Kafka'nın ünlü
bitmemiş romanından yaptığı bu film,
alışılmamış ölçüde aslına sadık ve son
derece başarılı bir uyarlama, çünkü
Kafka'nın metnini - eksik kalan
bölümleriyle birlikte - filmin temel
bir parçası olarak kullanıyor. Film
yaşamın saçmalıklarını akla getiriyor;
her ne kadar görünür duvarları ve
prangaları olmasa da, yaşam da bir
anlamda bir hapishane kadar acımasız.
Kar fırtınalarının ve yalnızlığın
yakasını bırakmadığı kadastrocu K,
Tanrı ve dünya tarafından tek başına
bırakılmış bir adam gibi, mücadeleyle
yoluna devam edyor. Bu zeka dolu,
ayrıntılı ve anlamlı beyazperde
uyarlaması, Haneke'nin kariyerinde
doğal, beklenen bir gelişme olarak
görülebilir. Avusturyalı yönetmen
birçok filmiyle zaten kendini, modern
toplumdaki yabancılaşma ile bunun
birey üzerindeki etkilerini gözler
önüne sermeye vermişti. Dünyaya
absürd, karamsar ama yine de son
derece gerçekçi bakışıyla Kafka da
bir bakıma Haneke'nin ruh arkadaşı
sayılabilir. Haneke önceki filmlerinde
de olduğu gibi, seyirciyi yaşamın
karanlık tarafının içine gittikçe daha
fazla çeken dinamik bir öyküleme
geliştiriyor. Metinsel imgeler, en
derin, en karanlık duyguların
dekoruna dönüşüyor. Mekanlar hem
geçmişe, hem de günümüze ait soğuk
bir görünüme sahip; ürpertici bir
ikna edicilikteki kar sahneleri de
cabası. "Kafka'dan bu yana, parçalı
öyküleme gerçekliğe yaklaşımın
temel şartlarından biri olageldi.
Sadece en modern sanat türü - yani
sinema - ticari sebeplerden ötürü
bunu genellikle göz önünde
tutmuyor . . . Kafka'nın telif hakkı yok
ama, ben geleneksel bir absürdist

uyarlama yapmak istemiyordum.
Daha ziyade bu garip alegorik
öykünün gerçekçi unsurlarının altını
çizmek istiyordum. Ama bazı
sahneler sizi güldürürse, çok mutlu
olurum!" - Michael Haneke

Surveyor K. fıghrs his way on, !ike a

as a natural development i n Haneke's
carreer. The Austrian director, through

Susrmne Lothar, Frank Giering, Fe/ix

• A !and surveyor, K., is invited ro the

a row of fılms, has already engagecl
himself in capturing the alienari on of a

Paryla, Dörte Lyssewski, lnga Busch,

Casele ro do some work for che Counr,
but when he arrives at che Village, he
finds that nobody is expecring him.
K.'s attempts to ger i neo che Casele are
as unsuccessful as his attempt to serele
i neo che local vi llage. He is greeted by a
compact reluctance from the villagers,
who w ith a systematic i nefficiency
prevenr him from any prospecrs of even
approaching che cascle. The harder the
srubborn K. rries, the fareher he moves
from his goals. The impenerrable,
seemingiy haphazard but srrangulating
bureaucracy of the casele h i nciers the
clarificarion of his social and exisrenrial
situation. K. remains what he was on
the day of his arrival: a srranger who is
barely rolerared . . .
Michael Haneke's film version of
Kafka's famous unfinished novel is an
unusually fai rhful and highly successful
lirerary adaptarion, since it i ncorporates
Kafka's prose, wirh irs breaks, as an
essenrial element of the film. The film
evokes che absurd iries of life, and life is
in i ts way as cruel as a prison, wirhout
che !arter's visible walls and shackles.

man eleserred by God and che world,
pursued by snowsrorms and his lonely
days. This inrelligenr, derailed and
expressive screen adapeation can be seen

modern sociery as well as che
elevastaring effecrs ir has on che
individual. Kafka is, wirh his absurd,
pessimise i c yer sri ll very realisric idea of
the world, a sorr of sotılmate of
Haneke's. As in his previous films
Haneke develops a dynamic narrative
that rakes the audience deeper and
deeper i neo rhe nocrurnal side of life.
The rexrual images become che serring
for rhe deepest, blackesr emorions. The
serrings have both a period and coldly
conremporary look, wirh some
chillingiy convincing snow scenes.
"Si nce Kafka, fragmenrary narrative
has been one of rhe basic condi rions for
an approach to reali ry. On!y the
potentially most modern art form film - generally refuses to rake this
inro accounr, for commercial reasons . . .
The rights to Kafka are free, but I
didn't wanr to make a convenrionally
absurdist aciaptarion. Rather I wanred

to underiine the realisric elemenrs of
this groresque parable. Bur I am very
happy if some scenes do make you
laugh!" - M ichael Haneke

Yönetmen Director: Michael
Senaryo Screen play: :

Haneke

Michael Haneke, based on the novel by
Frauz Kafka

Görüntü Yön.

Cinematography:jiri Sıibr Kurgu
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Eitner, Andre Eisermann, Nikolaus
Norbert Schwientek, Ham Diehl
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TAKASH i M i i KE
• Sinemaya geç başlamış olabilir,
ama 40 yaşındaki Takashi Miike (mi
key diye okunur) 1 995'te ilk uzun
metrajlı kurmaca filmini çektiğinden
beri arayı kapatıyor. Altı yıllık meslek
yaşamında on yedi film yapan Miike,
şimdiden Japon film endüstrisinin en
aranan yönetmeni oldu. Ona
"muhteşem bir yeni yetenek, adi
madenden farksız janr malzemesini
alarak onu yetişkinler için stilize ve
karanlık fanteziler biçiminde altına
çeviren yönetmen" diyorlar. Takashi
Miike'nin filmleri Japonya'da aşırılığa
varan konularıyla biliniyor ama sanat
yanlarının uluslararası düzeyde henüz
yeterince tanındığı söylenemez.
Gene de o, sadece festivalierin yeni
gözdesi olmaktan çıkıp, Kitano
boyutlarında uluslararası bir kült
kahraman olma potansiyali taşıyor.

24 Ağustos 1 960'da Osaka'da doğan
Takashi Mii ke, Imamura Shohei'nin
( 1 960'1arın Japon Yeni Dalga
klasikleri "The lnsect Woman 1
Böcek Kadın" ve ''The Pornographers
1 Pornocular" gibi filmierin
yönetmeni) kurduğu ve başında
bulunduğu, Japonya'nın önde gelen
özel sinema okulu Japon Görsel
Sanatlar Akademisi'nde eğitim gördü
ve sonra da Shohei'nin birinci asistanı
olarak "Zegen" ( 1 987) ve "Kuroi
Ame 1 Siyah Yağmur"da ( 1 989)
çalıştı. Asistanlığını yaptığı diğer
kayda değer yönetmenler, sadece
Onchi Hideo ve Kuroki Kazuo'dur.
Üretken bir müzik videosu ve TV
yönetmeni olarak 1 990'1arın ilk
yarısını doğrudan doğruya videoya
giden ve bir kısmı pornografik olan
projeler üzerinde çalışmakla geçirdi.
Böylece kısıtlı çekim takvimleri ve
bütçelerinden doğan sorunlar için
çözüm yaratmayı öğrendiği kuşku
götürmüyor. Sonra da 1 995'te, polis
uygulamaları, zevkli sodom i ve Japon
yeraltı dünyasında ırklararası politika
üzerine müstehcen bir deneme olan
"Shinjuku Kuro Shakai 1 Çin
Mafyası"nı yönetmeye davet edildi.
Japonya Film Yapımcıları Birliği
geçirdiği şoktan sonra, Miike'yi En Iyi
Yönetmen dalında aday göstererek
onu para eden, aranan bir "isim"
yaptılar. Miike o günden beri yılda en
az iki tane, çoğu kez üç-dört tane
olmak üzere, her biri yaratıcı, açıkça
sapkın ve son derece eğlendirici
filmler yaptı. O, diyalogları Çince
olan bir filmi bile hiç düşünmeden
yapan ya da eşcinsel bir yakuza aşk
öyküsü çekme şansının, tabir caizse,
üstüne atiayan türden bir yönetmen.
Yavaş yavaş, ülkesi içinde ve dışında
dikkati çekmeye başladı; son yıllarda

Kuzey Amerika ve Avrupa'da bazı
festivaller onun filmlerini gösterdi.
Miike, önce Vancouver'da, sonra da
Retterdam Film Festivali'nde üç filmi
birden oynayan ilk yönetmen oldu,
ama üç büyük festival (Cannes,
Berlin, Yenedik) henüz onu
keşfetmiş değiller.
Takeshi Kitano sonrası kuşağın en
heyecan verici yönetmeni olan
Takashi Miike, altın çağındaki bir
Fassbinder kadar üretken olsa da,
yaptığı filmler ruh olarak hep
Hollywood'un kıyısında duran filmler
çekmiş yönetmen Joseph H. Lewis'e
daha yakın: janra özgü unsurlar
otomatik pilota takılmışken
yönetmenin biçim, ritm, doku ve
karakterlerin cinsel patolojilerinin
imalarıyla ilgilendiği, sipariş üzerine
yapılan janr filmleri. Mi ike, düpedüz
öykü anlatmak fazlasıyla kullanışsız
hale gelince parçaları havaya fırlatıp
aniatı nereye düşerse düşsün
demeyi, Nobuo Nakagawa'dan
öğrenmiş. Manny Farber'in meşhur
ayrımını ödünç alırsak, Miike A-listesi
festivallerinin program sorumlularının
pek sevdiği "beyaz fil" türü sanat
yerine "termit sanatı" yapıyor (yani
"yaldızlı kültüre ilişkin hiçbir emeli
olmaksızın . . . hiçbir yerde olmayan,
ya da hiçbir şeyi amaçlamayan bir tür
savurganca çaba içinde").
Miike'nin ilk uzun metrajlı kurmaca
filmi "Çin Mafyası" video için çekilmiş
bir film (yerel adıyla "V-Sinema)
değil, görünürde yalnızca Japonya'ya
özgü bir yapımdı. Yani, kısıtlı
gösterim için 1 6 mm olarak çekilmiş
ve yapım şirketlerinin maliyetinin
çoğunu video kasetlerinin kiralanması
yoluyla karşılayacağını umduğu bir
filmdi bu. Miike'nin filmi iyi iş yapmış
olsa gerek, çünkü yapımcıları Daiei
ve Excellent Films ona iki "Mafya"
filmi daha sipariş etti: "Gokudo Kuro
Shakai / Islak Köpek" (Tayvanlı bir
ekiple ve diyaloglada Tayvan'da
çekilmişti) ve "Nihon Kuro Shakai 1
Japon Mafyası" (bu filmde Çinliler,
kültürel bölge hakları için Japon
gangsterlerle savaşırlar, ama
birbirlerinin dilini konuşamazlar bile).
Miike bunlara; manyakça hıza, kopuk
kurguya ve tuhaf bir cinselliğin daha
da tuhaf politikaların gerisinde kaldığı
durumlara karşı yatkınlık kazandığı
bir üçleme gözüyle bakıyor. Bu tür
yapım lar, Japonya'nın başı dertteki
film endüstrisinde önemli bir orta
katman oluşturur ve varlığıyla Mi ike
ve Mochizuki Rokuro gibi
yönetmenlerin gelişip serpilmesine
yardımcı olmuştur. Ama Miike'nin

meslek yaşamının bu aşamasındaki
politikası, önüne gelen hemen hemen
her teklifi kabul etmektir. Eldeki
malzemeden bir şey yapabileceğini
düşündüğü sürece, evet der. Öte
yandan, bu sırada kendi seçtiği
projeleri de geliştirmekte ve onları
gerçekleştirme fırsatı kollamaktadır.
Doğrusu bu tempoya ayak uydurmak
hiç de kolay değildir, çünkü şimdiden
1 7 uzun metrajlı kurmaca film, ayrıca
uydu TV için üç bölümlük bir dizi ve
video gösterimi için başka yapıtlar da
kotarmış durumdadır.
Birbirlerinden ne kadar farklı
olurlarsa olsunlar, Miike'in filmlerinin
bazı tanımlayıcı özellikleri vardır.
Bunlardan ilki, film grameri ve aniatı
yapısına karşı konformist olmayan bir
yaklaşımdır. Birçok Hong Konglu
yönetmen gibi, Miike'nin de görsel
öykü anlatımı konusundaki
Hollywood yaklaşımları için vakti
yoktur: aralarına yakın çekimler
konmuş temel çekimler yoktur, ters
açı kurguları yoktur. Filmierindeki
her çekim, ister birkaç kare sürsün
ister birkaç dakika, ister kurallara
uygun bir şekilde oluşturulmuş, ister
el kamerasıyla çekilmiş olsun, yeni
bir kamera düzenidir. Aynı zamanda
kabul görmüş olay örgüsüne de saygı
duymaz (örnekler için, aşağıda,
"Dead or Alive 1 Ölü ya da Diri"ye
ilişkin yorumlara bakınız). Ikinci
olarak, belden aşağıda olup bitenlerin
de zihnin gerisinde olup bitenler
kadar ilginç olduğu konusunda
lmamuravari bir inanca sahiptir.
1

21 7 Üçüncü olarak ise, tevazu, duygusal
itidal ve özveri gibi klasik Japon
erdemlerinin - ki, yaptığı her şeyde
mevcut ve bir dereceye kadar
doğrudurlar - komşu Asya ülkelerinde
görüldüğü gibi, özgürleştirici
aşırılıklarla dengelenmesini gerekli
bulur. Dördüncü olarak da, insan
cinselliğinın yelpazesine çok açık
fikirli bir bakış söz konusudur; hiçbir
heteroseksüel yönetmen filmlerine
bu kadar eşcinsellik unsuru katmamış
ya da eşcinsel seksi bunca ağız tadıyla
göstermemiştir. Yönetmenin beşinci
özelliği ise hınzır, abzürdist bir mizah
duygusudur.

Yukarıdaki listedeki üçüncü özelliğin
de ima ettiği gibi, Miike diğer Asya
kültürlerine merak duyar, özellikle
Tayvan'da bulunan Çin kültürüne.
Başka Asya kültürlerini filmlerine
katmakla ilgilenen çok az sayıda Japon
yönetmenden biridir. Japon
sinemasının temelde hep kendi
kültürü üzerinde odaklandığını
düşünürsek, bu son derece ilginç bir
özelliktir. "Kuro Shakai 1 Mafya"
üçlemesini oluşturan ve "Çin
Mafyası"nın ardından gelen "Gokudo
Kuro Shakai 1 Islak Köpek" ( 1 997) ve
"Nippon Kuro Shakai 1 Japon
Mafyası"nın ( 1 999) (filmlerin özgün
adlarının tam çevirileri "Tayvan
Triyad Birliği" ve "Japon Triyad
Birliği" dir) merkezinde de Japon ve
Çinli gangsterlerin etkileşimleri ve
farklılıkları yeralır; ayrıca her üç
öyküde de çıkış noktası olarak
göçmen olma deneyiminden
yararlanılmıştır. "Islak Köpek"
Tayvan'da geçer, zaten tümüyle
orada çekilmiştir. Miike'in "yetişkinler
için masal"ı "Chugoku no Chojin 1
Çin'in Kuş lnsanları"na gelince, onun
da büyük kısmı Çin'in
güneybatısındaki Yunnan'da
çekilmiştir. "Hyoryu gai 1 Kayıp
Ruhlar Kenti"nin (2000) kahramanı
Maric, Çinli bir kuaför olan sevgilisini
kurtarmaya çalışan bir Japon-Brezilya
melezidir ve "The Guys from
Paradise 1 Cennetten Adamlar"da da
(2000) olaylar tamamen Filipinler'de
geçer. Japonya tarihsel olarak, tıpkı
Ingiltere'nin Avrupa'yla ilişkisine
baktığı şekilde, kendisini Asya'dan ayrı
görmüştür. Miike'nin filmleri yalnızca
Japonya'nın komşularının herhangi
biri kadar "Asyalı" olduğunu peşinen
kabul etmekle kalmaz, biraz
kültürleraşırı döllenmenin Japonya'nın
kendini kasmış yaygın kültürüne
faydası olacağını ima yoluyla gündeme
getirir.
Miike şoke edici ilk filminin ardından,
ölüm saçan okullu kızların Fujiyama
boyutunda sert erkeklere kendi
kasık kaslarını gererek caka sattığı,
kan revan içinde bir yeniyetme
yakuza epiği olan ve aşırı şiddet
içeren manga uyarlaması "Gokudo

Sengokushi: Fudosh 1 Fudoh: Yeni
Nesil''i yaptı. "Fudoh" akıl çelici olsa
bile, yönetmenin uçuk kaçık
toplumbilimsel yakuza filmlerinin
siyasi hummasının eline su dökemez.
Temel de daha sonra ortaya çıkacak
olan - manyakça bir temponun, utanç
verici ırksal ilişkilerin ve tuhaf bir
cinselliğin daha da tuhaf politikaların
gerisinde kaldığı aşk ilişkilerinin ustası
- Miike ve yapıtları için iç gıcıklayan
bir fragman niteliğindedir ancak.
Gene de bir sonraki filmi, sihirli
"Chugoku no Chojin 1 Çin'in Kuş
Insanları" ( 1 998) Mi ike için tam bir
tarz değişikliği oluşturmuştur ve
birçok uluslararası festivalde
gösterilerek eleştirel övgüyle
karşılanmıştır. Miike'in bu
"yetişkinler için masal''ı, hem "Mad
Max: Beyond Thunderdome", hem
de "King of the Children 1
Çocukların Kralı"ndan yankılar taşır,
ama nihayetinde başka hiçbir filme
benzemez. Birbiriyle tezat oluşturan
kaçış imgeleri - ilkel, mistik, yüksek
teknoloji ürünü - Çin'in, si h ir ve
mitin, mekanın görkemli güzelliği
kadar doğal olduğu, en uzak yerine
zamanda geriye yapılmış bir yolculuk
için gereken tarzı oturtur. Kırsal
Çin'in hep daha da zor erişilir hale
gelen bölgelerinde geçen kemik bir
yol filmi olarak başlayan ve müthiş
bir ahlak dersi olarak tatlı bir moral
yükselticilikle (kelimenin gerçek
anlamıyla) sona eren bu eko-sistem
dostu filmin her iki yarısı da ayrı
biçimde başarılıdır.
Okinawa'da, bir Amerikan askeri
üssünde ve nabız gibi atan bir blues
barında geçen stilize yakuza dramı
1 998 yapımı "Blues Harp"ın elektrikli
boogie'sinde Okinawalı yarı Japon,
yarı Afrikalı-Amerikalı melez bir
çocuk olan Chuji, yakuza bünyesinde
merdivenleri tırmanan Kenji'yi yok
olmaktan kurtarır, o da kurtarıcısının
çıplak kıçının görünümüne aşık olur.
Miike, şiddet içeren tipik erkek
dostluğu filmlerinde
rastlayabileceğiniz türde homoerotik
sezinlemeleri vurgulamakta tereddüt
etmez. Ancak homoerotik
kıskançlıklar, filmin karmaşıklıkları
içinde nispeten küçük bir rol oynar.
Her şey, düpedüz Walt Disney'in
"Song of the South"undan çıkma,
insanın ağzını açık bırakacak türden
bir Remus Amca hatıriatmasıyia
doruk noktasına ulaşırken, herkes
hakettiği mutlu sona kavuşur.
1 999 yılında Miike'in dört filmi
birden gösterime girdi: Mafya
üçlemesinin son filmi "Nihon Kuro
Shakai 1 Japon Mafyası", psiko-gerilim
filmi "Odishon 1 Prova", hırsız-polis
fantezisi "Hanzaisha 1 Ölü ya da Diri"
ve bir satıcı komedisi olan "Kintaro,
the White Collar Worker 1 Memur

Kintaro". Miike aynı zamanda üç
bölümlü toplam 220 dakika süren
televizyon dizisi "Tennen Shojo Man
1 Doğal Kız Man"ı de tamamladı.
Dizi, okullu bir Japon kız olan
kahramanın, ve onun Thai
boksundaki becerisinden, erkek ve
kadın zorbaları alt edip mahalleyi
temizlernede yararlanan garip isimli
Koda Man'ın maceralarını anlatan bir
manga çizgi romanı üzerine
kuruludur. Kısmen Tokyo'nun kenar
mahallesi Shibuya'nın tıklım tıklım
sokaklarında çekilen "Doğal Kız
Man", "Buffy the Vampire Slayer 1
Vampir Avcısı Buffy" dizisinden
ziyade, Feuillades dizilerinin
modernleştirilmiş haline daha
yakındır. Mekan çekimleriyle gelen
gizli belgesel eğilimi, bir nebze
fantastik denilebilecek aksiyona
sürreel bir tat vermiştir.

Filmleri

Filmography
1 995 Shinjuku Kuro Shakai

Çin Mafyası
1 996 Gokudo Seugokushi: Fudosh

Fudoh: Yeni Nesil
1 99 7 Gokudo Kuro Shakai

Islak Köpek

1 Kishiwada
1 998 Andromedin

Chugoku no Chojin

Çin'in Kuş Insanları
Kishiwada. Shonen
Gurentai: Bokyo
Ten11.en Shojo Ma.nn
Blues Harp
1 999 Nihon K uro Shnkai

Japon Mafyası
Kinta.t·o, the White Colla.r
W'orker

Memur Kintaro
Hmızaishn Ölü ya da Diri
Odishon Prova
2000 Tajuh-jinka.ku-Tan tei
Psycho
Hyoryu gai

Kayıp Ruhlar Kenti
The Guys from Paradise

"Nihon Kuro Shakai 1 Japon Mafyası"
üçlemenin ilk iki filmi kadar gangster
filmi özelliği taşımaz. Filmin
kahramanları, dünyadaki
yeniliklerden hiç payını almamış
kasabaları onlara dar gelmeye
başlayınca, yaşamiarına nasıl yön
verebileceklerini görmek için
Tokyo'ya giden etnik Çin
göçmenleridir. Büyük kent onlara,
kendileri gibilere musallat olan bütün
geleneksel talihsizlikleri getirir.
Bunların arasında Japon yakuzası ile
bölge mücadelesi ve onlardan çok
daha uyanık olan bir fahişe tarafından
aşağılanma da vardır. Ama Miike
onların talihsizliklerinin sözde
kahramanca yanlarıyla ilgilenmez. O
filmi, toplumsal gerçekçilik ile ana
karakterin romantik fantezileri
arasında dengeler ve böylece de
Godard'ın "Pierrot le fou 1 Çılgın
Pierrot"suna layık trajik bir tezahüre
hak kazanır.
"Hanzaisha 1 Ölü ya da Diri",
efsanevi Japon kült yönetmen Suzuki
Seijun'un Nikkatsu'dayken yaptığı
janr filmleriyle karşılaştırılabilir; yani
"Tokyo Nagaremono 1 Tokyo
Serseri si" ( 1 966) ve "Koroshi no
Rakuin 1 Ölüm Damgası" ( 1 967) gibi,
Suzuki'yi sonunda o şirketten attıran
filmlerle. Suzuki gibi Miike'ye de
pespaye, tamamen janrın sınırları
içinde bir senaryo verilmişti. O da,
senaryoyu daha az sıkıcı hale
getirmek için onunla biraz oynamaya
karar verdi. Fikirleri hayli radikal
fikirlerdi. Örneğin, filmin giriş
bölümünün ilk 20 sahnesini (ki olay
örgüsünü harekete geçirip ana
karakterleri tanıtırlar) rock müziğiyle
kurgulanmış ve ilk izleyişte açıklama
olarak okunması güç bir sözde-soyut
aksiyondan oluşan açılış bobinine
aktardı: Bu on dakikalık fırtınada yer
alan pek çok kare arasında şunlar da
vardır: bir adam dünyanın en uzun
kokain hattını burnuna çeker, bir Çin

Cennetten Adamlar
200 1 Hanzaisha

ll

Ölü ya da Diri ll

2 1 8 restoranı silahlı iki kişi tarafından
yerle bir edilir ve bir kiralık katil
kurbanını (tam da bir tuvalette genç
bir oğlanla bir kularnpara ilişkisi
kurduğu sırada) boynundan
vurduktan sonra ince bir yukata
cübbesiyle sokaklarda koşuşturup bir
gece kulübündeki gösterisi için
sahneye çıkmak üzere soytan
makyajını yapmaya ucu ucuna yetişir.
Bu gösteri ise, dönen bir tekerlekte
süspansuarıyla duran bir adama bıçak
fırlatmayı da içermektedir. Bu giriş
bölümü ile sıradışı, kıyameti andıran
final arasında (ki, betimlenmemesi
gerekir), Miike senaryoyu ölüm,
kayıp ve yenilgiyi ele alan, genelde
karanlık bir dizi öyküye dönüştürür.
Karısı ile arası açılmış, ücreti düşük
bir polis, ölüm döşeğindeki kızının
hayatını kurtaracak ameliyatın
parasını ödemekten acizdir. Başına
buyruk bir Çinli gangster hem Japon
yakuzasına, hem de Çin mafyasına
karşı çıkar, ama bu sefer de
üniversite eğitiminin parasının onun
suç dünyasındaki faaliyetleriyle
karşılandığını bilmeyen erkek
kardeşinin kendisine
yabancılaşmasına yol açar. Bir yakuza
patronu; fanilik, bedenin yozlaşması
ve kötülük payı ile ilahi olanın
yakınlığı hakkında bir dizi dumanaltı
soruyu, az önce öldürdüğü kadının
kendi bedensel salgıları ve dışkısı
içinde yüzen cesedine, tekdüze bir
sesle sıralar. Ne zaman Miike'nin size
bir filmde gördüğünüz en akla sığmaz
şeyi gösterdiğinden emin olsanız, bir
dakika sonra onu da aşar ve bunu
filmin doruk noktasında üç-dört kere
üstüste yapar. Kısaca, film ilerledikçe
çarpıcı ama klişe adı "Ölü ya da Diri"
kesinlikle felsefi bir tın ı kazanır.

Biraz havaya sokan müzik, yamru
yumru bir çamaşır torbası ve dışarıda
potansiyel olarak hayli korkunç bir
şeyin pusuda yatmış olabileceği
olasılığı - Miike'nin ilk korku filminin
temel malzemesi bunlardır. Miike'nin
Retterdam Film Festivali'nde
"bazılarınızın hiç mi hiç sevmeyeceğini
bildiğim bir film" diye sunduğu, ağır
ağır gelişen, sinir bozucu "Odishon 1
Prova" seyirciyi kadın intikamı
fantezisinin feministçe bir yorumuna
davet eder. Karısını yedi yıl önce
kaybetmiş olan video şirketi yöneticisi
Aoyama yeniyetme oğlu tarafından,
bu kadar hızla yaşlanmasın ve yalnız
kalmasın diye, yeniden evlenmeye
teşvik edilir. Bir meslektaşı
Aoyama'ya bir kenara bırakılmış bir
film projesini hatırlatır ve baş kadın
oyuncu için prova denemeleri
yapmasını önerir. Böylece adam
kendisine potansiyal bir eş
seçebilecektir. Aoyama, dans eğitimi
görmüş 24 yaşındaki bir kadından
çok hoşlanır. Onun görünürdeki
uysallığı ve kibarlığı, tam da bir
kadından beklediği özelliklerdir. Onun

elinde kabustan farksız bir şekilde
ceza görmesi, belki de gizli
paranoyasının bir yansıyışından başka
şey değildir; öte yandan, kadının
intikam dolu akupunktur iğnesi ve
kol bacak kesme sapiantıiarı belki de
sahicidir. Miike, filmin doruk
noktasındaki sekansları alternatif
gerçeklikler arasında bir dizi
korkutucu zaman kayması olarak
kurmuştur, ama esas meselenin
Japon erkeklerinin cinsel tavır,
varsayım ve eylemlerinin kadınlar
üzerindeki etkisi olduğu konusunda
hiç kuşku bırakmamıştır. "Ölü ya da
Diri" gibi "Prova" da M iike'ye sipariş
edilen bir işti; sonuç, yapım sırasında
hatırı sayılır bir değişikliğe uğrattığı
bir diğer senaryo olmuştur
(Murakami Ryu'nun özgün öyküsünde
kadın besbelli dengesiz, acımasız bir
yaratıktır. Kendisiyle çıkan adamın
daha önce evlenmiş olduğunu
keşfedince hiddete kapılır). Ama
Rotterdam'da filmi ödüle boğan
eleştirmenler ve o günden bu yana
onun hakkında yazmış olanların bir
kısmı, "Prova" ile Miike'nin gangster
filmleri arasında niteliksel bir fark
bulmuşa benziyorlar. Herhalde bu
sefer psikoloji ve cinsel politikayı
vurguladığı için.
Şiirsel "Çin'in Kuş lnsanları"ndan
çoğu kez melankolik "Kuro Shakai 1
Mafya" üçlemesine kadar,
inan ı lmayacak kadar verimli
çalışmalarının açıkça gösterdiği gibi,
Miike manga saçmalıklarından çok,
köklerini yitirmiş bir toplumun
hüzünlü gerçeksizliğiyle ilgileniyor.
Miike'nin karakterleri ev özlemi
çekebilir, bir gruba ait olmayı
isteyebilir ama bu göçebe evsizlik
dünyasında, bu mümkün değildir.
Hatta "Çin'in Kuş Insanları" bile, bir
"Kayıp Ufuk" cennetini çağrıştırdığı
halde, kaybedilmiş yuvaya yeniden
kavuşmayı bir imkansızlık ya da bir
karakterin düşü olarak sunar.
Miike'nin sineması, soğuk bir
köksüzlüğü yansıtır. Küstahlıkları ve
sinemasal virtuözlükleriyle hoşa
giden aşırı, bazen abzürd episodlar,
mangaya saygı sunumu olmaktan çok
temelsiz imge örnekleridir. Bu hem
onun filmlerini izlemekten alınan
zevkin kaynağı, hem de
karakterlerinin çoğunun
melankolisinin açıklaması olabilir.
Evsiz barksız, bu düşlerini imkansız
kılan bir dünyada "benim" diyecekleri
bir yer arayan bu karakterler, çoğu
kez "Japon Mafyası"nda olduğu gibi
klostrofobik Japonya'dan kurtulmaya
çalışır, ama başarısızlıktan
kurtulamazlar. Yer yer komik "Ölü
ya da Diri" - ve özellikle olabildiğince
abzürd sürprizli finali - bunun
karşısındaki hayalkırıklığı patlamasını
temsil eder: eğer bu pislikten
kurtulamıyorsak havaya uçuralım
gitsin.

Takashi Miike hangi malzemeyi
yeniden işiemek için ele alırsa
alsın, düşüncelerini şiddetle
sinemasal bir çerçeveye oturtuyor
ve putkıran fikirlerini gerek
aksiyon gerekse karakterler
aracılığıyla, olabildiği kadar açıklıkla
ifade ediyor. Ancak yakında kendi
projelerini gönlünce seçecek
şöhrete kavuşacak. Ona sipariş
edilen janr filmleri alanında şu anda
neler başarmakta olduğunu
düşünürsek, bunun gerçekten
müthiş bir şey olacağı ortada.
Artık hakettiği gibi uluslararası
ölçüde tanınmaya başladığına göre,
insan bu yaramaz çocuğun bundan
sonra yüzümüze ne korkunç şeyler
çarpacağını merak ediyor.
"Ben temel olarak sadece iyi
yapılmış filmlerle ilgilenen türde
biri değilim. Bir janr filmini
yapılması gerektiği şekilde
yaparsanız, mutlaka sizden önce
bunu daha iyi yapmış olanlar
bulunur. Ben başkalarının daha
önce yaptığından farklı bir şey
yapmak istiyorum. Geleneklerden
uzaklaşmak istiyorum ...
eleştirmenlerin ya da seyircinin
beni kabul edip etmemesi çok
önemli değil. Daha da önemli olan
benim belirli bir anda içinde
bulunduğum koşullara uygun
olduğunu hissettiğim filmler
yapıyor olmam. Eğer filmler
hakkında çok fazla düşünürsem, o
vakit onları yapmanın keyfi kaçar."
"Bazı sahneler ya da filmlerimin
gelişme şekli seyircileri şaşırtabilir
ama sanıyorum ki en çok şaşıran
benim . . . Çoğu kez setteyken
başlangıçta yaptığım birçok planı
kademe kademe yok ederim . . .
Temelde ilginç bir filme karşı,
kaybettiğim duyguları bulmam
gerek cinsinden bir yaklaşım
benimsiyorum. Işte bütün bir film
yapım sürecini ilginç hale getirmek
için yaptıklarım bunlar."
"Benim için senaryo sadece
başlangıç noktasıdır. Oradan
itibaren hayalgücünüzü kullanı rsınız.
Filmin kendisi senaryodan doğar . . .
Ama sette, bütün ekibin katkısı da
söz konusudur. Herkes bir fikir
verir. . . Sonunda da filmin hangi
yöne gideceğine karar verilir . . .
Bence işi ilginç hale getirmenin tek
yolu bu."
"Herkesin barış içinde yaşaması
yolundaki bir arzu, hayalden
ibarettir. Şiddet özlemi çok dürüst
bir şey. Bunun ortaya vurulmasına
izin vermek, bastırmaya çalışmaktan
çok daha sağlıklı. Benim filmierirnde
insanlar canavar ya da vahşi hayvan
gibi. Şiddetleri aşırı, ama hiç değilse
dürüstçe." - Takashi M iike
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• Alrhough h e may have gorren off

The hortest direcror of rhe

narrative srructure. Like many Hong

ro something of a Iate start, 40-year

post-Takesh i Kirana generarion,

old Takashi Mi ike (pronounced mee
kay) has been making up for lost

Mi ike may be a prol ific as Fassbinder
was in his heyday, bur rhe fılms he
makes are closer in spirir ro rhe besr by
rhe vereran fri nge-Hollywood direcror

Kong d i recrors, Miike has no rime
for Hollywood approaches ro visual
srorytelling: no master shots with

time ever si nce his feature debur i n
1 99 5 . Sixreen films i n t o his si x-year
career, he is al eeady the most in
demand d i recror in the entire
Japanese film indusrry. He has been
called "a fabulous new ralent, a
d i recror who rakes base-meral genre
material and transmutes it into gold
in the form of srylish, dark fantasies
for grown-ups". Takashi Mi ike's
films are nororious i n ]apan for the ir
exrreme subject marret bur rheir
arrisrry has yer to be recogn ized
internarionally. Stili he is poised ro
break our of his status as new fesrival
favorire and into the potentially
Ki ranoesque proporrions of
international culr hero.
Born on 24 Augusr 1 960, in Osaka,
Takashi Mi ike trained at the Japanese
Academy of Visual Arrs, Japan's
leading privare film school founded
and chaired by Imamura Shohei
(direcror of l 960's Japanese New
Wave classics "The Insecr Woman"
and "The Pornographers") and went
on ro work as his firsr assistant on
"Zegen" ( 1 987) and " Kuroi Ame 1
Black Rain ( 1 989). The only orher
norable d i recrors he assisred were
Onchi H ideo and Kuroki Kazuo. A
prol i fic music video and relevision
d i rectOr, he spent rhe firsr half of rhe
90s working on coundess d i rect-ro
video projecrs, pornographic and
orherwise - which no doubr gor him
used ro being resourceful on righr
schedules and budgers - before being
invired ro d i reec "Shi n j uku Kuro
Shakai 1 Chi nese Triad Sociery" - a
scabrous essay in palice procedures,
pleasurable sodomy, and i nterracial
politics in rhe Japanese underworld 
in 1 99 5 . The ]apan Morian Picrure
Producers Associarion recovered from
irs shock for long enough ro give him
a Best Director nam i narian and made
him a bankable and soughr-afrer
'name'. Mi ike has since made sixreen
more fearures ar rhe rare of ar leasr
rwo a year - ofren three of four, all of
rhem wildly i nventive, conspicuously
perverse and highly enterraining.
He's rhe ki nd of d i recror who doesn'r
rhink rwice abour making a film
wirh most of irs dialogue i n Chi nese
- and who posirively jumps ar rhe
chance ro shoor a gay yakuza love
srory. Mi ike slowly began ro arrract
arrenrion abroad and ar home, and a
few fesrivals in orrh America and
Europe have been screening his fi lms
in recent years. He became rhe firsr
d i rector ro have three films playing

i nserred close-ups, no reverse-angle
curring. Each shot in his films,

Joseph H. Lewis: genre movies, made
on a for-hi re basis, wirh rhe generic
elements lefr on auro-pilor while rhe

whether ir lasrs a few frames or a few
minures, wherher ir formally
composed or hand-held, is a new

director busies himself wirh form,
rhyrhm, rexrure and rhe implicarions

camera ser-up. Ar rhe same rime, he
is no respecrer of orrhodox plor r i ng

of rhe characrers' sexual pathologies.
Mi ike learned from obuo akagawa

(see rhe comments on " Dead or
Al ive", below, for examples). econd,
an Imamura-like convicrion rhar

rhar when srraighr-ahead sroryrelling
becomes roo curnbersome, ross rhe
pieces in che air and ler narrative fall
where i r may. To borrow Manny
Farber's famous disrincrion, Mi ike
makes "rermire are" ("no ambirions
rowards gilr culrure bur. .. involved in
a ki nd of squanderi ng-beaverish
endeavor rhar isn'r anywhere or for
anyrhing") rather rhan rhe ki nd of
"white elephant art" beloved of A-lisr
festival programmers.
Miike's fearure debur "Chinese Triad
Sociery" was nor a made-for-video
feature (known locally as "V-Cinema")
bur somerhing seemingiy unique ro
]apan: a film shor on 1 6 mm for
limited rheatrical release which was
expecred by irs producrion companies
ro earn back most of irs cosr through
video rentals. Presumably Mi ike's film
performed well, because irs producers
Daiei and Excellent Films wenr on ro
finance rwo more "Triad Sociery" fi lms
- "Gokudo Kuro Shakai 1 Rainy Dog"
(shor in Taiwan, wirh a Taiwanese
crew and dialogue) and "Ley Lines"
(where Chi nese rough guys fighr for
culwral rurf righrs wirh Japanese
mobsrers, even rhough rhey can barely
speak one anorher's language). Mi ike
rhinks of rhem as a rrilogy which
established his faciliry for manic
pacing, sp!incered cutting, and
situarions where kinky sex is upsraged
by kinkier politics. This ki nd of
producrion forms an im portant middle
rier in Japan's embart!ed film i ndusrry,
and irs exisrence has helped such
direcrors as Mi ike and Mochizuki
Rakuro ro rhrive and prosper. Bur
Mi ike's policy ar rhis srage of his career
is ro accepr prerry m uch anyrhing rhar
comes his way. As long as he rhinks he
can make somerhing of rhe marerial,
he says yes. Ar the same rime, rhough,
he' s devdoping several projeers of his
own choosing and locking for rhe
opporruniries ro ger rhem financed and
made. Ir's almosr i mpossible ro keep
up, ber he aleeady has some 1 7 features
ro his credir, plus a rhree-parr series for
sarelli re relevision and various orher
birs and pieces for video release.

ar once, firsr in Vancouver and then

No marret how d isparare, Miike's

ar Rorrerdam Film Fesrivals, bur the
big rhree (Cannes, Berlin, Venice)
haven'r yer caughr up.

work has a number of defining
characterisrics. Firsr, a nonconformisr
approach ro film grammar and

whar goes on bel ow che bel t is as
inceresring as whar goes on in rhe
back of the mi nd. Third, a clear sense
rhar che class i cal Japanese virrues of
modesry, emorional rescra i nt and
self-den i al - all present and correct ro
some degree in everyrhing he makes
- need ro be balanced by I iberating
excesses, as found i n neighboring
Asian cultures. Fourrh, a very open
minded view of the specrrum of
human sexualiry; no srraighr d i recror
has i nrroduced more gay elemenrs
into his films, or shown gay sex wirh
more gusro. Fifrh, a wicked,
absurd isr sense of hum or.
As rhe third characterisric on the
above lise suggesrs, Mi ike has a rhing
abour orher Asian culrures, especially
Chi nese culrure as found in Taiwan.
He is one of che few Japanese
d i recrors inceresred in mixing
d i fferent Asian culrures in his films.
Considering Japanese cine ma has
always focused essenrially on irs own
culrure, ir is somerhing especially
interesring. His " Kuro Shakai 1
Triad Sociery" tri logy - "Chi nese
Triad Sociery" was fol lowed by
"Gokudo Kura Shakai 1 Rainy Dog"
( 1 997) and "Nippon Kura Shakai 1
Ley Li nes" ( 1 999) (exact translations
of the original tides are "Taiwanese
Triad Sociery" and "Japanese Triad
Sociery" respectively) - centers on the
interacrions and di fferences berween
Japanese and Chi nese gangsters and
all rhree srories use rhe experience of
being an immigranr as a starting
poi nt. "Rainy Dog" was ser and shor
emirely in Taiwan, and Miike's
'adult fairytale' "Chugoku no Chojin
1 The B i rd People of China" ( 1 998)
was made largely i n Yunnan, in
China's deep sourh-wesr. I n "Hyoryu
gai 1 The Ciry of Losr Souls" (2000)
the proragonist Mario is a Japanese
Brazilian fighring ro save his gir!
friend, a Chi nese haird resser; and i n
"The Guys from Parad ise" (2000),
rhe acrion rakes place emirely i n che
Philippines. Historically, ]apan has
thoughr of i rself as srand ing aparr
from Asia in much rhe same way that

Brirain has seen irself in relarion ro
Europe. M i ike's fi lms not only take ir
as given rhar ]apan is as 'Asian' as
any of i ts neighbors, bur also
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implicirly argue rhar a bir of cross

and a salaryman comedy "Kintaro, the

culrural ferrilizarion does Japan's

White Collar Worker". He also

vignerres dea! ing wirh dearh, loss and

uprighr mainsrream culrure a power

complered rhe rhree-parr, 220-minure

defeat. An underpaid cop, semi

of good.

relevision serial "Tennen Shojo Man 1

estranged from his wife, cannot afford

Mi ike followed his shocking debut,

script i mo a series of general ly somber

Natural Gir! Man", based on a manga

ro pay for the operation that wi l i save

comic srrip abour a Japanese schoolgirl

the life of his dying dauglırer. A

wir h ultraviolenr manga adapeation

heroine wirh the odd name Koda Man

maverick Ch i nese gangsrer defıes borh

"Gokudo Sengokushi: Fudosh 1 Fudoh:

who uses her Thai boxing skills ro bear

J apanese yakuza and Ch i nese rriads b ur

The New Generarion", a gory reen

bullies and thugs of both genders and

alienares his own younger brother,

yakuza epic in which death-dealing

generally dean up her neighborhood.

who didn'r know that erime was

schoolgirls splarter Fuj iyama-size

Shor largel y on the packed sereers of

paying his way through college. A

rough guys wirh a flex of rheir groin

Shibuya, rhis is closer ro updated

yakuza bass inrones a series of sroned

muscles. Caprivaring rhough ir may

FeuiUades rhan ro "Buffy rlıe Vampire

quesrions abour morral iry, rhe

be, "Fudoh" can't rouch the political

Slayer". The undercurrenr of

corruption and fallibiliry of rhe fleslı

frenzy of the director's unhinged,

documenrary which comes with rlıe

and rhe nearness of orlıerwise of rhe

social-science yakuza fılms and ir was

locarion fılming lends rhe only slighrly

di vi ne - ro rhe body of the woman he

essenrially jusr a teaser for the Mi ike

fiınrastic action an edge of the surreal.

has jusr killed, floating in a pool of her

who has subsequenrly emerged : a

own bodily fluids and excrera.

master of man i c pacing, murky race

"Nihon Kuro Shakai 1 Ley Li nes" is

Whenever you're convinced that Mi ike

relarions and love affairs where kinky

less of a gangster movie than the fırsr

has shown you rhe most preposrerous

sex is upstaged by kin kier politics.

rwo parts of the rrilogy. Irs

rhing you've ever seen in a movie, he

proragonisrs are erlınically Chinese

rops ir wirbin abour a minure: and he

Stili, his following fılm, rhe magical

immigranrs who grow roo 'big' for rhe

does that three or four times in rhe

"Chugoku no Choj in 1 The Bird

backwarer rown rlıey li ve in and lıead

climax. In shorr, as rhe fılm proceeds,

People ofChina" ( 1 998), was a

for Tokyo ro see whar they can make of

rhe slam-bang rirle " Dead or Alive"

complere change of rone for Mi ike and

rheir lives. The big ciry brings them

rakes on a disrincrly philosophical
resonance.

it was shown in many i nternational

all rlıe rradirional m isforrunes suffered

festivals ro crirical acclaim. M iike's

by their ki nd, i ncluding a nırf war

"adult fairy tale" carries echoes of borh

wirlı local Japanese yakuza and

A lirrle mood music, a lumpy laundry

"Mad Max: Beyond Thunderdome"

humiliarion at the lıands of a hooker

bag and rhe possibiliry rhar somerhing

and "King of rhe Children", bur ir' s

who is much smarter than they are.

porenrially quire awful indeed mighr

fınally not !ike any other fılm.

Bur Miike has no real inreresr in the

be lurking inside ir - these are the

Comrasting i mages of flight 

cod-heroic aspects of their

basic i ngredienrs of M i i ke's fırst horror

primeval, mystical, high-tech - set the

misadvenrures; he balances the fılm

tlick. The slow-building, nerve

rone for a remarkable journey

between social realism and the cemral

pinching "Audition" which Mi ike

backwards in time ro the most disranr

characrer's romanric fanrasies, allowing

inrroduced in Rorrerdam Film Festival

part of China, where magic and myrh

him a tragic epiphany worrhy of

as "a fılm I know some of you w i l l

are as natural as the specracular beaury

Godard's "Pierrot le fou".

of i ts serring. Beginning as a funny

inrensely dislike", invites a feminist
reading of irs female revenge fantasy.

road movie across ever more

"Dead or Alive" bears comparison with

i naccessible parrs of rural Ch ina and

rhe genre fılms Suzuki Seijun, the

who losr his wife seven years earlier, is

ending sweerly uplifring (lirerally) as a

legendary Japaenese culr direcror,

urged by his reenage son ro remarry -

Video-company execurive Aoyama,

fanrastical moral fable, borh halves of

made ar Nikkarsu - the fılms, rhar is,

ro srop him from aging so fasr and

this eco-friendly fılm are successful in

which got Suzuki fıred from the

becoming lonely. A colleague reminds

company, such as "Tokyo Nagaremono

Aoyama of an abandoned fearure fılm

1 Tokyo Drifrer" ( 1 966) and " Koroshi

project and suggesrs mounring

rlıeir own rerms
In the elecrrifıed boogie of 1 998's

no Rakuin 1 Branded ro Ki ll" ( 1 967).

audirions for the female lead, w hi ch

"Blues Harp", a srylized yakuza d rama

Like Suzuki, Mi ike was lıanded a

will aUow him ro pick a potenrial

ser in Okinawa am id an American

banal, ult.ra-generic script and decided

br ide. He's grearly attracted ro a 24-

milirary base and a pulsaring blues

ro play around with ir ro make ir less

year-old woman with dance training;

bar, Chuji - a m ixed-race kid from

boring. His ideas were quire radical.

her seeming docility and politesse are

Oki nawa, half Japanese, half African

For i nstance, he relescoped the fırsr 20

precisely the qualities he craves in a
woman. His niglıtmarish

American - saves a yakuza rank

scenes of exposirion (whiclı ser the plor

elimher named Kenji from extinction,

in morian and i nrroduced the main

comeuppance at her hands may be no

who in turn falls in love with the sight

characters) i mo an opening reel of

more rhan a projectian of his latenr

of his savior's bare ass. Mi ike doesn'r

quasi-absrract acrion, edired ro rock

paranoia - or it may acrually be true

hesi rate to play up the homoeroric

music and on fırsr viewing unreadable

that she is vengefully obsessed wirh

overrones you might fınd in your

as exposition: a 1 0-minure blast in

acupuncrure needle . . . and

typical violenr male-bonding movie.

which, among orher things, a man

ampurations. Miike consrructs the

Homoeroric jealousies are rlıe leasr of

snores the world's longest line of coke,

elimaric sequences as a series of

rhe fı lm's complicarions, rhouglı,

a Chinese resrau.ranr is demol islıed by

alarming time-slips berween

everybody gers the happy ending they

rwo gunmen, and a hirman srabs his

alrernarive real iries, bur leaves no

deserve, as the whole rhing climaxes

victim i n the neck (while the larter is

doubt that rhe cemral issue is the

wirlı an jaw-dropping evocarion of a

sodamizing a young man in a

effecr on women of Japanese male

shuffiing U nde Re m us, srraiglır our of

waslıroom), dashes through the sereers

sexual arrirudes, assumptions and

Walt Disney's "Song of the South".

in a light yukata robe and then makes

acrions. Like " Dead or Alive",

Miike released four features in 1 999:

up as a clown j ust i n time to go on

"Audirion" came ro Miike as a

stage for his niglıtclub act, which

commission; ir was anorlıer script he
alrered substanrially before and during

the third part of the Triad Sociery

involves rhrowing knives at a man in a

Trilogy "Nihon Kura Shakai 1 Ley

jockstrap on a spinning wheel.

producrion (in the original srory by

Lines", rhe psycho-rhriller "Odishon 1

Between this and the extraordinary,

Murakami Ryu rhe woman is

Audirion", rlıe cops-and-robbers

apocalypric ending (wlıich should

apparenrly a deranged harpy, furious

famasia "Hanzaisha 1 Dead or Ali ve"

remain undescribed), Mi ike nırns the

when she d iscovers that the man

22 1

daring her has been married before).
B ur che eri ri es who showered che film
wirh prizes in Rorrerdarn, and some
who have written about it since,
appear ro find a qualirarive difference
berween "Audirion" and Miike's
gangsrer films, probably because of i es
emphases on psychology and sexual
politics.

feel are righr in the circumsrances that
I am ar, i n a cerrain moment. If l ch i nk
roo much abour che films, rhen che fun
of making rhem gers losr."
"The audience mighr be surprised wirh
cerrain scenes or the way my films
develop rhemselves, bur I rhink che

As his unbelievably prodigious work

one who is che most surprised
sameti mes is myself. . . Usually when
I ' m on the ser I, myself, am gradually

ranging from the poetic "The Bird
People of Ch ina" ro che often
melancholic " Kuro Shakai 1 Triad

desrroying all the plans I had in the
beginning . . . Basically, my approach ro
make an i nceresring film is that I need

Sociery" rri logy, indicares, Mi ike is
more concerned wirh che sad unrealiry

ro find feelings and emorions that 1
have losr. That's the way I work ro
make the whole experience of making
a film inreresring."

of a sociery that has losr i ts roors rhan
manga absurdiry. M iike's characters
may yearn for home and group
belonging, bur in his world of
nomadic homelessness, that is an
impossibiliry. Even "The Bird People

" For me che script is only the starting
poinr. From rhere you use your
imaginarion. The acrual film is born

ofChina", while evoking a " Losr
Horizon" paradise, presenrs that losr
home as a impossibiliry - or a dream
in a characrer's head. Mi ike' s cinema
reflecrs this cold roodessness. The

from the script . . . Bur on che ser, rhere
is once again che in put of che whole
crew. Everybody is bringing ideas . . .
Then ir i s decided which way che film
will evenrually go. I rhink ir's
probably che only way ro make ir

exrreme, somerimes absurd episodes,
delighrful in rheir audaciry and
cinemaric virruosiry, are less homages
ro manga rhan exemples of i mages
wirhour basis. This can borh be the
source of the pleasure of warching his
fi lms, as well as che explanarion for the
melancholy of many of his characrers.
Wirhour homes, seeking a place ro call
c heir own in a world that makes that
impossible, they ofren, !ike in "Ley
Lines", rry ro escape this
clausrrophobic, )apan only ro fail. The
somerimes comedic "Dead or Ali ve" 
partietLiarly the ourrageously absurd
surprise ending - represenrs the
explosion of frusrracion againsr rhar: if
we can 'c ger out of this mess, blow ir up.
Takashi Miike rhinks in vigorously
ci nemaric rerms wharever marerial he' s
reworking, and his iconoclasric ideas
are jusr a clearly expresseel through
acrion as they are through characrer.
Soon, rhough, he will be famous
enough ro pick and choose his projeers
of his own. Given whar he's alreacly
achieving in the field of commissioned
genre movies, that should be real ly
somerhing. Now finally gaining
international recognirion he deserves,
one wonders whar horrors this enfanr
rerrible will rhrusr in our face nexr.
" Basically, I am not che ki nd of person
inceresred in making films that are jusr
well done. If you make a genre film
the way ir' s supposed ro be done, rhere
are always orhers who've done ir berrer
rhan you before. I wanr ro do
somerhing differenr from whar che
orhers have done before. I wanr ro go
away from convenrions . . . Wherher che
crirics or che public accepr me or not is
not a major poinr. Whar is more
im porram is that I make films that I

inrerescing."
"The desire that everybody would li ve
in peace is an illusion. The yearning
for violence is very honesr. Allowing
this ro come our is much healrhier
rhan teying ro suppress ir. In my films
people are like monsrers or beasrs.
Their violence is exrreme bur ar leasr
honesr. " - Takashi Mi ike
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ISLAK KÖPEK
G OKUD O KURO SHAKAI

RAINY DOG
"Başarısızlıga ugramış bir yakuza"
olan Yuji, sürgündedir. Taipei'de bir
çete lideri için tetikçilik yapmaktadır.
Darmadagan ve leş gibi bir odada
uyurken, eski bir sevgilisi içeri girer
ve onun oglu oldugunu iddia ettigi
Cheng adında bir çocugu başına atıp
gider. Bu konu hakkında daha fazla
bir şey duymak istemeyen Yuji çocuğu
sokakta kendi başına bırakır, ama bir
süre sonra dayanamaz, onu dairesine
alır. Tetikçinin kuyruğundan ayrılmayan
Cheng, adeta Yuji'nin vicdanının ve
onur duygusunun somutlaşmış
yansımasına dönüşür. Babasının ne iş
yaptıgını ögrenme arzusundaki Cheng,
onu bir işi bitirirken görür. Asıl sorun,
öldürmenin insana düşman
kazandırmasıdır. Ve Yuji'nin tek dostu,
Internet'ten anlayan fahişe Lilly' dir . . .
•

Takashi Miike'nin "Çete Üçlemesi"nin
bu ikinci filmi, Japon ve Çinli
gansgterler arasındaki etkileşim ve
farklar üzerinde odaklanıyor. Tamamı
Tayvan'da çekilen ISLAK KÖPEK'teki
diyalogların %90'u Çince. Daha önceki
''Shinjuku Triad Society 1 Çin Mafyası"
fılmindeki Tayvan ara bölümünden,
yönetmenin genelde Çin yaşantısına,
özelde de Tayvan toplumuna ilgi
duyduğu açıkça görülüyordu. Taipei'ye
sanal bir aşk mektubu sayılabilecek
ISLAK KÖPEK, bir M iike filmi oldugu
için nefretle, cinayetle ve intikamla
dolu; ama kim demiş ki aşk mektupları
gül kokmak zorunda diye? Perdedeki
Japonlar, Aikawa Sho ve Taguchi
Tomoro'dan (Tomoro, baş karakterin
düşmanı rolünde övgüye deger,
ölçülü bir performans sergiliyor)
ibaret: digerleri tanınmış Tayvanlı
karakter oyuncuları. Bu tür filmlerde
adet olduğu üzere, tetikçi aslında bir
karakterden ziyade, varoluşçu bir
şifre; bu yüzden de yıpranmış Yuji,
duyarsızligında ve yalnızligında insanlık
haline dair derin fikirler barındıran
suskun bir kaderci. Gangster
filmlerinin gelenekleri konusunda
yetenekli olan ve bu gelenekleri
zorlama izi taşımayan bir hevesle
kullanan Miike'nin, çogu sahneyi
güçlendiren dogal, abartısız ve
yapmacıksız bir üslubu var. Yuji birisini
öldürdügü zaman, cinayet sakin bir
şekilde gösteriliyor; cakalı açılar,
stilize hareketler yok. Bu, John Woo
ve benzerlerinin estetik iseerisine
ferahlatıcı bir tezat oluşturuyor.
Taipei sokaklarını ve damlarını
durmaksızın yıkayan yagmur ise, filme
uygun bir şekilde gri ve melankolik
bir fon oluşturmakta. Mi ike yalnızca

kötü ebeveynlik konusunda örnek bir
film yapmakla kalmamış, aynı zamanda
sırılsıklam tetikçili en sogukkanlı
gerilim filmini de ortaya çıkarmış. Eger
bu tür filmlerden hoşlanıyorsanız,
katıksız bir coşku duyacaksınız.
• Yuji is a "failed yakuza" in exile,

holed up in Taipei, working as a hirman
for a rriad gang bass. He's asleep i n a
dingy room when a former girlfriend
bums in ro dump on him a boy she says
is his son, Cheng. Yuji doesn'r wanr ro
know anymore, so he leaves the kid ro
fend for himself in rhe alley ourside,
bur relenrs in rime, al lawing him inro

life in general and Taiwanese sociery i n
partic u !ar. RAINY DOG i s a virrual
love lerter ro Taipei and being a Mi ike
film, ir's fuLl of hare, murder and
revenge; bur who said rhar love lerrers
have ro smell of roses? Aikawa Sho and
Taguchi Tomoro (che larter giving
anather admirably resrrained
performance as the main characrer' s
nemesis) are rhe only rwo Japanese on
screen: rhe orhers are well-known
Taiwanese characrer acrors. As is
usually the case in rhis ki nd of film,
rhe hirman is not so much a characrer

Second film in Mi ike' s "Triad Sociery
Trilogy" which cemers on rhe
inreracrions and differences berween
Japanese and Chinese gangsrers,
RA1NY DOG is emirely shor i n

as an exisremial cipher; so worn-down
Yuji is a racirurn fatalise whose
emorional numbness and isolation
embody same deeper norion abour che
human condirion. Adepr wirh che
convenrions of gangsrer movies and
deplaying rhem wirh effordess
enrhusiasm, Mi ike has a narural, low
key, unprerenrious sryle which
invigorares most scenes. When Yu j i
ki lls, the murders are depicred
dispassionarely; no flashy angles, no
srylish flourishes. Ir is a refreshing
comrast ro the aesrheric hysrerics of
John Woo er al. The rain which falls
incessanrly on rhe alleys and roofrops
of Taipei provides a sııirably grey and

Taiwan and a t leasc 90 % of i e s dialogue

melancholy backdrop. Mi ike

is in Chinese. Ir was easy ro rell from
the Taiwan i nrerlude in his previous
"Shinjuku Triad Sociery" that the
direcror has a special feeling for Chinese

not only the definire bad-parenring
movie bur alsa rhe coolesr rain-soaked
hirman rluiller ever. If your tas re runs
in this direcrion, this is sheer raprure.

rhe aparrmenr. Cheng, fallawing the
hirman around, dogging his heels,
becomes a ki nd of exrernalizarion of
Yuji's conscience and sense of honor.
Cheng finds our whar dad does for a
living only when he sees him carry our
a hi c. Trouble is, killing people makes
you enemies. And Yuj i's only friend is
Lilly, an inrerner-li rerare hooker. . .

has made
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Ç i N ' i N KUŞ i NSAN LARI
CHUGOKU NO CHOJIN

THE BIRD PEOPLE OF CHINA
Modern hiçbir şeyin erişmediği,
Çin'in en uzak kırsal bölgesi Yunnan,
büyü ve mitin, bölgenin muhteşem
manzarası kadar doğal olduğu bir
yöredir. Burada insanlar atalarının
uçabildiğine, kendilerinin de bu
yeteneğe sahip olduğuna inanır.
Öykü başladığında, pek ortak
noktaları olmayan üç yolcu Yunnan'a
doğru yoldadır. Gerçekliği diz üstü
bilgisayarı, ses kayıt aleti ve
elektronik sözlüğü tarafından
kuşatılmış olan genç Japon şirket
görevlisi Bay Wada, patronu
tarafından bölgedeki bir yeşim
madeninin potansiyel karını
araştırmak için gönderilmiştir. Asabi
ve sürekli bağıran bir yazuka olan
Bay Ujiie'yi de, bu hazineden pay
alınmasını garantilernek için kendi
patronu göndermiştir. Yaşlı ve
soğukkanlı Çinli rehberleri Bay Shen
ise, zengin olmak ve köyüne elektrik
getirmek istemektedir. Giderek daha
da ilkel vasıtalarla - yerel bir tren,
hurda bir otobüs, altı dev
kaplumbağanın çektiği bir sal yolculuk yapan üç adam, sonunda
varacakları yere ulaşırlar. Çok
geçmeden bölgedeki yeşimin en
vahşi düşlerinde görebileceklerinden
bile çok daha fazla miktarda, ve çok
daha nadir bulunur bir türden
olduğunu fark ederler. Ama sonra,
daha da kıymetli bir şeyi keşfederler.
Mavi gözlü bir Çinli kız, köyün
çocuklarına uçma konusunda ders
vermekte ve hipnotize eden bir
melodiyi sürekli söylemektedir.
Wada ve Ujiie medeniyetten
uzaklaşıp Yunnan'ın göbeğindeki
sırları araştırmaya başladıklarında,
hem yaşamın anlamını, hem de orada
bulunmalarının nedenini
sorgularnalarına yol açan mitolojik
bir aleme adım atarlar...
•

Makoto Shiina'nın bir romanından
uyarlanan, düşündürücü ve çok hoş
bir film olan ÇIN'IN KUŞ
INSANLARI, kayıp cennet vadisi
Shangri-La efsanesinin aksiyon
macera türünde komik ve tuhaf bir
revizyonu. Takashi Mi ike renk ve
hareketi ön plana çıkararak, bunu
son derece canlı bir düş gibi
sunuyor. "Yetişkinler için masal" diye
tanttılan bu iddialı ve kendine özgü
film, yönetmeninin tomurcuklanan
yeteneğini sergilernesi için ideal bir
vitrin. Filmin başlarında eğlencenin
büyük bir bölümü iki Japon'un
birbirine hiç benzemeyen tavır ve
zihniyetlerinden, ve bunun Çinli

rehberin katı inatçılığıyla oluşturduğu
tezattan kaynaklanıyor. Grup köye
vardıktan sonra filmin ağırlık merkezi
köyün tarihi ve metafizik
bilmecelerine doğru kayıyor ve
temposu ağırlaşıyor. Komik, heyecanlı
ve biraz da psiko-tropik, kısacası,
kusursuz ve değişik bir Miike filmi.
• Unrouched by all rhings modern,

Yunnan, che mosr remote province of
Ch ina, is a place where magic and myth
are as narural as rhe speccacu lar beau ry
of irs setting. In rhis place, rhe people
believe rheir ancesrors could fly and
chac rhey, roo, possess this abilicy. As
che srory begins, rhree unlikely
rravelers are heading for Yunnan. Mr.
Wada, a young Japanese company man
whose real iry is encompassed by his
laprop, a rape recorder and elecrronic
dicrionary, has been disparched by his
bass ro invesrigace che profır porenriaJ
of a jade mine in rhe region. Mr. U j iie,
a shorr-rempered and Joud-mourhed
yakuza, has been sene by his own bass
ro make sure rhe mo b gers i rs share of
rhe rreasure. And Mr. Shen, rhe elderly
and unflappable Chinese gujde, wanrs
ro gee rich and bring elecrriciry ro his
village. Travelling on a succession of
progressively primiri ve vehides, the
men fına!Jy reach rheir descinacion.
They soan fınd rhar rhe jade rhey carne
for is ri cher and rarer beyond rheir
wiJdesr expectarions. Bur they rhen

d iscover something even more
precious. A fascinaring mysrery,
embodied i n a blue-eyed Chi nese girl,

Yönetmen Director: Takashi
Miike Senaryo Screen play: Masa

who reaches rhe vii iage children abour
flying and sings a hypnoric melody
over and over. As Wada and Ujiie
rerrear from civil izarion anel search for
rhe secrecs at rhe hearr ofYunnan, they
emer a myrhical realm rhar makes

Cinematography: Hideo Yamamoto
Kurgu Editing: Taiji Shimam�tra
Müzik Music: Endo Koji
Oyuncular Cast: Masahiro Motoki,

rhem quesrion borh che meaning of
life and their reasons for being rhere . . .
Based on a novel b y Makara Shiina,
thoughr-provoking and beauciful
THE BIRD PEOPLE OF CHIN A is a
funny, q ui rky, accion-adventure
revision of rhe Jegend of Shangri-La,
rhe los c valley of paradise. Takashi
Miike presencs i r as an exrraorclinarily
vivid dream, wirh color and movemenc
the order of che day. This ambirious
and disrincrive film roured as an "adulr
fajry cale" is a fıne showcase for irs
direcror's burgeoning ralenc. Jn irs
early srages most of the fu n spri ngs
from rhe clash berween rhe chalk-and
cheese manners and mi nclsers of rhe
cwo Japanese men, bar h conrrasted
wirh rhe i mplacabiliry of rheir Chi nese
gwde; once rhey reach rhe vil lage, rhe
fılm's weighr shifrs ro irs underlying
hisrorical and mecaphysical riddles as
irs pace really slow clown. Funny,
excicing and mildly psychorropic - in
other worcls, a perfecr and scarrling
Miike fılm.

Nakamura, based on the nrwel by
Makoto Shiina

Görüntü Yön,

Renji IIhibashi, Mako, Wang Lili

Yapımcılar Producers: Seiji
lwakiri & Hamhiko Furi/Iato Yapım
Production Co.: Sedic lme,.,ıatimwl,
2 - 1 5 - 1 6 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo.
}APAN; Phone
79

& Fax: 8 1

3 54 69 93

Dünya Hakları Export Agcnt:

Sedic International. 505 Asax Blclg.
1 -3 - 1 4 Hiroo Shib�tya-kll, Tokyo 1 500012}APAN; Phone: 81 3 57 92 70
90; Fax: 81 3 57 92 09 3 7 : e-mttil:
sedic@popO l .adn. ne.jp
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ÖLÜ YA DA D i Ri
DEAD OR ALIVE: HANZAI-SHA

DEAD OR ALIVE
• Ryuichi, savaştan sonra Çin'de
bırakılmış ve yıllar sonra ülkelerine
döndüklerinde oraya uyum
sağlayamamış Japon çocuklarının yani "zanryu koji"nin - kayıp bir
üyesidir. Evi olmayan ve Japon
toplumuna karşı herhangi bir
yükümlülük hissetmeyen Ryuichi ve
küçük ekibi, Tayvan'dan uyuşturucu
ticaretini ve Shinjuku'nun yeraltı
dünyasını ele geçirerek kendilerine
yer edinmeye karar verirler. Çeşitli
suikastler düzenlerler, bir banka
soyarlar, sonra da geriye kalan Çinli
ve Japon mafya babalarına yönelik
apaçık bir saldırı planlarlar.
Yeraltında yeni bir gücün kokusunu
alan polis dedektifi Jojima inatla bu
zorbaların ardına düşer, ilk
uyuşturucu nakliyatlarına el koyar ve
Ryuichi'yi kendisinin karşısına
çıkmaya zorlar. . .

Takeshi Miike'nin ÖLÜ YA DA
DIRI'si, polis, çeteler ve Yakuza
arasındaki güç dengesini bozan
başına buyruk bir Japon-Çinli
gangster üzerine. Açıkçası öykü, o
nefis "filme çekilmiş manga"lardaki
gibi, son derece şiddetli ve çoğu
sapkın ölüm ve yıkım sahneleri için
bir bahane oluşturuyor. Miike'nin
şiddet derecesinden bahsederken
ibre göstergenin sonuna dayanmıyor,
göstergenin tamamen dışına fırlıyor.
Örneğin külhanbeyce açılış sahnesi:
Binyılın sonunda kıyametin eşiğindeki
bir şehir üzerine çekilmiş en
gösterişli ve heyecan verici sinemasal
görüntüler arasında sayılabilecek bu
sahnede, eşcinsel bir bıçak atma
gösterisi, kaldırıma kafası üstüne
düşen çıplak bir kadın, tarihin en
uzun kokain şeridi, erkekler
tuvalerinde girilen bir cinsel ilişki
sırasında kesilen bir gırtlak ve yarı
hazınedilmiş şehriyelerin ortalığa
saçıldığı bir karın patlaması
sergileniyor; hem de bunların tümü
azgın bir rock gitarının eşliğinde.
Tabii ki bu zıvanadan çıkmış
başlangıcın ardından film biraz daha
geleneksel bir tempoya oturuyor ve
absürd aksiyon, karakterlerin yenilgi,
başarısızlık ve ahiakla çok etkili bir
biçimde karşı karşıya kaldıkları uzun
bir öykücükler zinciri aracılığıyla,
soyut bir şekilde gösteriliyor.
Cinayet sayısının çok fazla olmasına
karşın, aşırı şiddet, Miike'nin vahşi ve
dayanılmaz bir biçimde sapkın mizah
anlayışı yüzünden bir şekilde
yumuşuyor. Ama şiirsel "Çin'in Kuş
lnsanları"ndan çoğu zaman

melankolik "Black Society 1 Kara
Toplum" dizisine varıncaya kadar,
kotardığı bütün o dahiyane işlerin de
gösterdiği gibi, Miike bu en deneysel
filminde, manga absürdlüğünden
ziyade köklerini kaybetmiş bir
toplumun üzücü gerçekdışılığıyla
ilgileniyor. Yine de bu film fazla
hassas kişilere göre değil.
• Ryuichi is a losr member of "zanryu

koji " - Japanese chi ldren lefr in China
afrer rhe war and rerurned co ]apan
decades larer on! y co fi nd rhemsel ves
unable co fir. Wirhour a home and
feeling no obligarion co Japanese sociery,
Ryuichi and his small group decide co
make rheir own place by rrying co rake
over rhe Shinjuku underworld and the
drug trade from Taiwan. They commit
several assassinations, rob a bank, rhen
plan an all-out-assaulr on rhe
remaining Chinese and Japanese mafia
kings. Sniffing out rhe presence of a
new force in the underworld, police
dereerive ]oj ima doggedly pursues rhe
usurpers, confiscares rheir first drug
shipmenr, and forces a confrontation
wirh Ryuichi . . .
DEAD OR ALIVE by Takeshi Mi ike
is abour a maverick Japanese-Chinese
gangsrer who upsers rhe power berween
the police, the Triads and the Yakuza.
The scory really provides an exeuse for
some exrremely violenr and often

perverse dearh and desrrucrion as in
those cool manga-nırned-films.
Talk:ing abour violence Mi ike isn'r
exrreme, he is off-rhe-dial. Jusr rake
the rearaway opening sequence - one
of the most bravura, exhi larating
cinemaric depicrions found on film of a
city on the brink of apocalypse ar the
end of rhe millennium, ir srri ngs
cogerher a gay knife-rhrowing act, a
naked woman plummeting co the
pavemenr, the longesr line of coke in
hiscory, a mid-coiral rhroar-slashing in
a men's WC, an abdominal explosion
of parrially d igesred noodles, and all
ser co a ram panr rock gui rar
soundrrack. Of course, after rhis crazed
inrroducrion, the film setdes i mo a
slighrly more convenrional pace and
the absurd acrion is shown in an
absrract way in a long line of scenes
and vignerres where rhe characrers
confroıır defeat, failure and moraliry
wirh grear effecr. While rhe body counr
is enormous, the excessive violence is
sornewhar tempered by Miike's wild
and irresistably perverse humor. Bur as
his unbelievably prodigious work,
ranging from rhe poetic "The Bird
People of Ch ina" co the ofren
melancholic " Black Sociery" series,
indicares, Mi ike is more concerned
wirh the sad unrealiry of a sociery that
has losr i ts roors rhan manga absurdity
in his most experimenral film . Sri ll,
nor one for rhe overly sensirive.

Yönetmen Director: Takashi
Miike Senaryo Screen play:
lchiro Ryu Görüntü Yön.
Cinemarography: Hideo Yamamoto
Kurgu Edi ring: Taiji Shimamura
Müzik Music: Koji Endo
Oyuncular Casr: Riki Takeuchi,
Sho Aikawa. Renji lshibashi, Hitoshi
Ozawa1 Shingo Tsurumi, Kaoru Sugita.
Dankaıı. Hirotaro Honda, SIISumu
Terajima. Michisuke Kaskiwaya

Yapomeolar Producers: Mitsum
Kurosawa

& Tsmom11

Tsuchikawa

Yapım Producrion Co.: Daiei Co. .
Ltd. . 1 - 1 - 1 6 Higashi-Shinbashi.
Minato-ku. Tokyo 105-B67 I .
}APAN; Phone: B l 3 3 5 73 B 7 16:
Fax: B l 3 3 5 73 B7 20; e-mail:
yuhara@daiei.tokuma.com; Toei Video
Co. , }APAN
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P ROVA
ODISHON

AUDITION
Karısının ölümünden yedi yıl
sonra, TV yapımcısı Aoyama
Shigeharu mükemmel bir genç eş
bulup evlenerek gençliğin i yeniden
yakalamaya karar verir. Bir iş arkadaşı
Aoyama'ya yarıda bırakılmış bir film
projesini hatırlatıp kadın başrolü için
provalara başlamalarını önerir;
böylece Aoyama kendine potansiyel
bir gelin seçebilecektir. Adayların
özgeçmişlerine bakmaya başlayan
Aoyama'nın gözü bale eğitimi almış
etkileyici bir genç kadının fotoğrafına
takılır. Prova günü geldiğinde, Asami
gördükleri son oyuncudur; Aoyama
hemen gönlünü kaptırır; Asami'nin
yumuşak başlı görünümü ve kibarlığı
tam da bir kadında aradığı
niteliklerdir. Dosyasından telefon
numarasını bulan Aoyama genç
kadını arar ve yemeğe davet eder.
Çıkarlar ve adam onu dayanılmaz
bulur. Kısa süre sonra yeniden arar,
ve her zaman beyazlar giyen Asami,
teletona cevap vermeden önce bir
süre çalmasına izin verir. Odada
yalnızdır ve yüzünde bir tebessüm
vardır. Peki, oturma odasında yerde
durmakta olan o çamaşır torbasının
içindeki nedir? ..
•

40 yaşındaki Takashi Miike sadece
son iki yılda altı film çekti, ve hala da
hızından bir şey yitirmiş değil. Bu ağır
ağır gelişen, sinirleri geren, tüyler
ürpertici psikolojik-gerilim filmi,
Miike'nin belki de son yıllarda Japon
sinemasından çıkan en çarpıcı
yetenek olduğunun ispatlarıyla dolu.
Bir hayalet öyküsünün içine
yerleştirilmiş yaralı uyluklar, lanetli
bir bale stüdyosu, piyano teli, ilaçlı
viski, akupunktur iğneleri için orijinal
bir kullanım ve epey korkutucu
zaman kaymaları, bu yılki Festival'in
en sarsıcı filmlerinden biri için
gereken tüm öğeleri sağlıyor, Bu
gerilimli ve son derece sürprizli
korku filmi en görmüş-geçirmiş
sinema izleyicisini bile koltuğuncia
titretecek, maceraperestler ise
Miike'nin kendine özgü dehşet
sinemasına doyamayacaklar. Filmin
sonlarına doğru karşınıza çıkacak
korkunç sürprizi ve diğer
şaşırtmacaları açıklayarak seyir
keyfınizi berbat etmek niyetinde
değiliz. Sadece perdedeki tüm küçük
ayrıntılara dikkat etmeniz konusunda
sizi uyarıyoruz. Hepsi bir sebepten
ötürü orada. Peki ya finale ne
demeli? Son 30 dakika kalbi zayıf
olanlara göre değil, ve muhtemelen
film bittikten sonra saatlerce

zihninizden çıkmayacak. Sağladığı
etkili korkunun dışında, lirik bir
doğaya, iyi bir tempoya ve az
rastlanır türden görsel güzelliğe
sahip, cilalı ve atmosferik bir film
olan PROVA. bir feminist okumaya
bile davetiye çıkarabilir.
• Seven years after rhe dearh of his

w i fe, TV producer Aoyama Shigeharu
decides to recapture his yourh by
raking rhe perfecr young wife_ A
colleague reminds Aoyama of an
abandoned fearure-film project and
suggesrs mouming audirions for rhe
female lead, which will allow him to
pick a poremi al bride. Leafı ng through
resumes in advance, his eye is caughr
by a photo of Asami, a srriking young
woman wirh baller rraining, On the
day of the audi tion, Asami is the lasr
person they see; Aoyama is insranrly

In the pasr rwo years alone 40-year-old
Takashi Mi ike has directed no fewer
than six films, and he's stili going
srrong, Miike is perhaps the most
seriking ralenr to emerge in recenr
Japanese cinema, and this slow
building, nerve-pinching, goose
bump-raising psycho-rhriller provides
abundam evidence why, A ghosr story
featuring scarred thighs, a haunred
baller srudio, piano wire, drugged
whisky, a novel use for acupuncture
needles and some quire rerrifying
time-slips provide all rhe elemems
needed for one of rhe most viscerally
jolring films of this year's festival. This
edgy and very twisted horror film will
leave even the most jaded moviegoer
shivering in rheir sears, and the
advenruresome craving more of Miike's
singular brand of cinema macabre, W e
have no inrenrion ro spoil ir for you by

smirren; her seemi ng docility and
poliresse are precisely rhe qualities he
craves in a woman, Taking her number
from her file, Aoyama calls her and
invires her to dinner. They go out on a
dare, and the man finds her i rresisrible.
Soon he calls her again, and Asam i,
always dressed in white, knowingly
!ers rhe phone ring for some rime
before answering. She's alone in her

giving away the gruesome surprise and
a few other rwisrs of plor rhar w ili h i r
you larer i n the f i l m , Jusr, pay
attention to all the litde derails on
screen, Everyrhing is rhere for a reason,
And rhe ending) The lasr 30 minures
are not for the weak-hearted and wili
probably remain wirh you for several
hours afrer the screening, Aside from
rhe effective horror, AUDITION is a

darkened room and an alarming smile

polished, armospheric film, lyrical i n

passes over her face, And what's in the
laundry bag lying on the Aoor in the
living room) . .

narure, well-paced and fu l l o f unusual
visual beaury, which may invire a
fem inist read ing,

Yönetmen DirectOr: Takashi
Miike Senaryo Screenplay:
Daisuke Tengan Görüntü Yön.
Cinemarography: Hideo Yamamoto
Kurgu Ediıing: Yasmhi Shimamura
Müzik Music: Koji Endo
Oyuncular Cas ı: Ryo lshibashi,
Eihi Shiina, Miyuki Manuda, Renji
Ishibashi, Tetsu Kuremura,}un
Kunimum

Yapımcılar Producers:

Akemi Suyama

& Satoshi

Fukmhima
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70 50 Dünya Hakları Exporı
Agenı: The Coproduction Office,
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KAYl P RU H LAR KENTi
HYORYU GAI

THE CITY OF LOST SOULS
• Tezcanlı biri olan yarı Japon
yarı Brezilyalı Mario, gerçek aşkı
Çinli kuaför Kei'yi kurtarma savaşı
verir. Mario genç kadının sınırdışı
edilmesini önlemek için helikopter
ve makineli silahla desteklediği
cüretkar bir kurtarma operasyonu
düzenledikten sonra, ikisi birlkte
Tokyo'da farklı kültürlerin ve suç
dünyasının potası olan
Shinjuku'nun arka sokaklarında
saklanırlar. Alt tabakadan
Brezilyalı göçmen topluluğunun
koruması altında özgürlük planları
yaparlar, ama hem pasaport, hem
de bir gemide yurtdışına kaçak
yolculuk yapmalarını sağlayacak
rüşvet için paraya ihtiyaçları
vardır. Japon Yakuza'sı ve Çin
Mafyası arasındaki bir değiştokuşu
bastıklarında, para değil de bir
bavul dolusu kokain ele geçirirler.
Bunun sonucunda ise, çevreden
soyutlanmış, bir aile ortamını
andıran mahallelerini kana bulayan
büyük bir çete savaşı patlak verir
ve kaçma hayalleri de korkunç bir
kabusa dönüşür . . .

Rahatlıkla Japon sinemasının en işi
başından aşkın yönetmenlerinden
biri sayılabilecek olan Takashi
M iike, çoksatan eserlerin yazarı
Seishu Hase'nin özgün öyküsünden
uyarlanmış KA YIP RUHLAR
KENTI'nde Tokyo yeraltı
dünyasının bağrına iddialı bir
yolculuk gerçekleştiriyor. Zengin
fikirleri ve dinamik yönetmenlik
anlayışıyla tanınan bu sıradışı
yönetmen, kaotik bir kentin
gerçekçi bir portresini çizmeye ve
Japon Yakuzası ile Çin Mafya'sının o
gerginlik dolu dünyalarını
araştırmaya devam ediyor. Ancak
bu defa karanlık ve şiddet dolu
vizyonunun ortasına, buna hiç
uymayan romantik bir çifti
yerleştiriyor. Zevk ve siyasi
doğruluk koruyucuianna dudak
büken Miike, sado-mazoşizm
sapiantıiı çete reisleri, breakdance
düelloları, K- 1 tarzı horoz
dövüşleri, ping-pong gösterileri ve
klozetle adam dövmelerden oluşan
kanlı ve şoke edici kreşendolarla
bezeli bir aşırılık senfonisini
yönetiyor. Kara mizah ve korkunç
hızlı bir kurgu fetişine sahip olan
Miike, kahramanlarının onun film
kareleri aracılığıyla yarattığı çizgi
roman panolarından uzak
düşmesine asla izin vermiyor.
Japonya, Hong-Kong, Meksika ve

Güney Amerika'dan toplanmış
milletlerarası bir oyuncu kadrosu
ile Japonca, Portekizce, Mandarin,
Ingilizce ve Rusça diyaloğa sahip
olan KAYIP RUHLAR KENTI,
samba ritmli bir karaoke aşk şarkısı
eşliğinde dünyanın çevresinde
dönen çılgın bir aşk ve şiddet
öyküsü.
• Hoc-headed Mario is a Japanese

Brazilian fıghting ro save his crue
love, Chinese hairdresser Kei. Afcer
he scages a daring helicopcer and
machine gun rescue co prevenc her
deporcation, che cwo h ide ouc i n che
back alleys of Tokyo's culcural and
cri m i nal meiring poc, Shinjuku.
They ploc for freedom under che
proreccion of che ragcag Brazilian
i m migranc communicy, buc need
money for passporcs and bri bes in
order co scow away on a ship
promising chem freedom in a foreign
councry. Arnbushing a dea! berween
che Japanese Yakuza and che Chi nese
Triads garners them a suiccase full of
cocaine rather chan cash. Now chey
have a massive gang war on cheir
hands, bringing bloodshed inco cheir
insulaced, family-like neighborhood,

offers us his mosc ambicious descem
inco the underbelly of Tokyo's
cri m i nal world wich THE CITY OF
LOST SOULS, based on che original
scory from besc seliing aurhor, Seishu
Hase. The maverick d i rector, known
for his rich ideas and dynamic
direecing approach, concinues co
painc a realistic porcraic of a chaoric
ci ey and explore che cension-fılled
realm of Japanese Yakuza and
Chinese Triads, buc chis rime places a
m ismacched romancic couple in che
mi ds c of his darkly violenc vision.
Sneering ac che guardians of good
rasre and political correcrness, M iike
orchescraces a symphony of excess
wich ourrageous and bloody
crescendos of S&M -obsessed
ganglords, breakdance duels, K- 1
scyle cockfıghcs, Ping-Pong
showdowns and coilet-bowl beacings.
W ith a fecish for black h u mor and
breakneck edi es, M i i ke ensures his
procagonisrs never scray far from che
comic book panels he crafes from
frames of celluloid. Fearuring a cross
culcural casr from )apan, Hong
Kong, Mexico and Souch America,
and peppered w ith Japanese,
Portuguese, Mandarin, English and

and rheir dream of escape rurns i neo a

Russian d ialogue, THE CITY OF

cwisced nightmare . . .

LOST SOULS is a deli cious cale of

Easily one of che busiesc d i rectors i n
Japanese cinema, Takashi M i ike

love and violence circling che globe
see co a karaoke samba-beac love
song.

Yönetmen Director:

Takashi

Mi ike Senaryo Screen play: lchiYo
Ryu, based on a mwel by Seishu Hase

Görüntü Yön. Cinemacography:
Kurgu Edi ı ing:
Yasushi ShimamuYa Müzik Music:
Koji Endo Oyuncular Cast: Teah,
NaoJIIke lmaizumi

Michelle Reis, PatYicia MantCYola, Koji
Kikkawa, MitsuhiYO Oikawa, Sebastian
De Vicente, A tsmhi Okımo, Terrence
Yin, AkiYa Emoto

Yapımcılar

Producers: KazunaYi Hashiguchi &
Toshiaki KimuYa

Yapım

Producıion Co.: Daiei Co., Ltd. , 1 1 - 1 6 Higashi-Shüıbmhi. Minato-k11,
Tokyo 1 0 5 -B67 ! . JAPAN; Phone: Bl
3 3 5 73 B7 16; Fax: B l 3 35 73 B7
20; e-mail: yuhara@daiei.tokuma.com

Dünya Hakları Exporı Agent:
Daiei Co., Ltd. , 1 - 1 - 1 6 Higashi
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yuhara@daiei. tokuma.com
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FAT i H AKI N
1 973'te Almanya'da Hamburg'ta
do�an Fatih Akın bir Türk ailenin
o�ludur. Henüz okul ça�ında bir
çocukken film yapmayı kafasına
koymuştu. 1 994'te Hamburg Güzel
Sanatlar Yüksek Okulu'nda sinema
e�itimi görmeye ve hem
televizyonda, hem de filmlerde
oyunculuk yapmaya başladı. Bu
sıralarda, aralarında 1 O dakikalık
"The End 1 Son"un da bulundu�u
pek çok ba�ımsız video filmi
çekiyordu. 1 99S'de gerçekleştirdi�i
ilk kısa metrajlı 35 mm filmi "Sensin
- Du bist es!" hayatının kadınıyla
karşılaşan genç bir Türk'ün
öyküsüydü. Film 1 996 yılında
Hamburg Uluslararası Kısa Film
Festivali'nde Izleyici Ödülü'nü ve
Nürnberg'teki Türk Film
Haftası'nda En Iyi I kinci Film
ödülünü aldı. Premiere, Arte ve 3
sat gibi televizyon kanallarına satıldı.
Bunu 1 996'da, komedi unsurları da
taşıyan gangster filmi "Getürkt 1
Ot" izledi. 1 997'de Locarno Film
Festivali'nin Gelece�in Leeparları
bölümünde, ayrıca Montreal ve
Chicago Film Festivalleri'nde
gösterilen bu kısa film, Chicago'da
En Iyi Kısa Ö�renci Filmi'ne verilen
Altın Plaka'yı kazandı. 1 998'de ilk
uzun metrajlı kurmaca filmi "Kurz
und Schmerzlos 1 Kısa ve Acısız"ı
yönetti. Film başroldeki üç
oyuncusuna Locarno'da Bronz
Leopar ödülünü kazandırdı. Gabriel
rolüyle Mehmet Kurtuluş
Selanik'te, Bobby rolüyle
Aleksandar Jvanovic Angers'de En
Iyi Erkek Oyuncu ödüllerini
kazandılar. Film ayrıca, aralarında
1 998 Bavyera Film Ödülü'nün de
bulundu�u pek çok ulusal ödüle
layık görüldü. Akın'ın bu filmini "im
July 1 Temmuz'da" (2000) izledi.
Eleştirmenlerden övgü alan ve
gişede de izleyicilerden büyük ilgi
gören film, onun sadece bir atımlık
barutu olan bir sinemacı olmadı�ını
kanıtladı. Genç yönetmen, son
Berlin Film Festivali'nde Almanya'yı
temsil eden jüri üyesi seçilmiştir.
•

• Born i n Hamburg, Germany in

1 97 3 , Farih Akın is rhe son of a
Turkish family. Even as a school boy,
he knew he wanred ro make films. In
1 994, he became a film srudenr ar
rhe Haroburger Hochschule für
B ildende Künsre and began a career
as a relevision and film acror.
Meanwhile he has been shooring
numerous independent video
producrions, e,g. rhe 1 0-min ure
video film "The End". Made in 1 99 5 ,
h i s firsr shorr 3 5 mm film " ensin 
Du bisr es! 1 You' re che One!" rold
rhe srory of a young Turk who meers
rhe woman of his life. Ir received rhe
Audience Award ar rhe Hamburg
International Shorr Film Festival in
1 996 and Second Besr Film Award ar
rhe 1 996 Turkish Film Week ar
ürnberg. I r has been sold ro
broadcasring companies such as
Premiere, Arre, 3 sar. This was
foJ Jowed in 1 996 by "Gerürkt 1
Weed" , a shorr gangsrer film wirh a
ro uch of comedy, screened i n che
Leopards of Tomorrow secrion of
Locarno Film Festival in 1 997 , as
well as in Monrreal and Chicago Film
Fesrivals. Ir won rhe Golden Palque
for rhe Besr Shorr Srudenr Film in
Chicago. He direcred his firsr fuJ J 
lengrh feacure fi lm "Kurz und
Schmerzlos 1 horr S harp Shock" i n
1 998. Ic won Bronze Leopard Award
in Locarno for rhe rhree lead acrors.
In Thessaloniki, Mehmet Kurnıluş
won dıe Besr Acror Award in che role
of Gabriel. In Angers, Aleksandar
Jvanovic won rhe Besr Acror Award
in rhe role of Bobby. The film has
also won Bayeriseher Filmpreis 1 998
among other national prizes. Akın
followed i c wich "Im July 1 In July"
(2000) ro grear critica! acclaim and
box-office success, which proved char
he was nor j usr a one-rime shoc. The
young direcror has been chosen as rhe
j ury member represenring Germany
in che lasc Berlin Film Festival.

Filmleri
Filmography

Sensin
(short kısa film)
Getiirkt Oc (shon kısa film)

1 995 Du bist es!

1 996
1 998 Kurz und Schmerzlos

Kısa ve Acısız

2000 /m july Temmuz'da
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KISA VE AC lSlZ
KURZ UND SCHMERZLOS

SHORT SHARP SHOCK
• Türk Gabriel, Sırp Bobby ve
Yunan Costa bir zamanlar
Hamburg'un Altona bölgesinde bir
mahalle çetesi oluşturmuş üç
arkadaştır. Hepsi biri, biri hepsi
içindir. Ama Gabriel hapse
girdiginden beri çok şey degişmiştir.
Gabriel sonunda tahliye oldugunda,
artık başka biri olmuştur: cezası
süresince büyümüştür, bundan sonra
suça bulaşmak istememektedir.
Sıradan bir hayat sürmek, her şeye
yeniden başlayıp bir taksi şoförü
olarak iş bulmak arzusundadır. Eski
suç ortakları, Gabriel'in bu kararını
kavrayamazlar. Costa küçük hırsızlık
işleriyle ugraşmakta, Bobby ise yerel
mafyada kariyer yapma düşleri
kurmaktadır. Sevgilisi Alice'in karşı
çıkmasına ve Gabriel'in uyarılarına
ragmen, Bobby Arnavut mafya
babalarından Muhammer'le tanışır ve
bu kötü şöhret sahibi kişiyle giderek
daha çok vakit geçirmeye başlar. Bu
arada Gabriel ve Alice birbirlerine
aşık olurlar, ve hissettikleri suçluluk
duygusuna karşın, Bobby'nin
arkasından tutkulu ilişkilerini
sürdürürler. Bobby, Muhammer için
çıktıgı ilk işte, Costa'yı da şoför
olarak yanına alır. Ancak planlar ters
gider ve Bobby öldürülür. Costa
arkadaşının intikamını alacagına and
içerken, Gabriel aşk ve arkadaşlık
arasında bir seçim yapmak
zorundadır . . .

KISA VE AClSlZ sosyal sınıf atlama
düşleri gerçeklerle çatışan üç
sempatik karakterin rehberliginde,
bizi Hamburg'un etnik azınlık
topluluklarının hayatına ve kentin suç
dünyasına götürüyor. Akın, Scorsese
tarzı bir tutumla, statik çekimler ve
safıstike bir kurgu arasında gidip
gelerek, kahramanlarının kurmaca
hayallerle beslenen düşlerini
naklediyor. Karakterler, kendi
kazdıkları kuyuya düşüyorlar; aşk,
seks, ölüm, hip hop müzigi, intikam,
kader ise onların öykülerinin
malzemeleri. "KISA VE AClSlZ
Hamburg'da geçiyor, ama rahatlıkla
New York ya da Paris'te geçebilirdi.
Ne toplumsal bir dram, ne de bir
komedi yapmak istedim; seyirciyi
içine alan, temposu iyi ayarlanmış,
dokunaklı bir öykü anlatmak istedim.
Elimizdeki temel kavram, bize tilmin
giderek daha karanlık olması
gerektigi fikrini verdi. Başta, ışık ve
renk var. Ama yavaş yavaş, hem
öyküye hem de görüntülere gecenin
karanlıgı çökmeye başlıyor . . . "Cool"

görünen bir film yapmak istemedim.
Içinde aynı zamanda duygular da yer
almalıydı. Al Pacino olmayı hayal
etmek bir şeydir; içinde bir şeyi
derinden hissetmekse bambaşka bir
şey." - Fatih Akın
• Gabriel the Turk, Bobby the Serb

and Cosra rhe Greek are three friends
who used ro form a neighborhood
gang in Alrona disrricr of Hamburg.
One for all, all for one. Bur much has
changed si nce Gabriel wenr ro prison.
The day when Gabriel is finally released
from prison, he' s changed: during his
senrence he has grown up and no
langer wanrs ro be mixed up in perry
delinquency. He simply wanrs ro lead
ro a normal life, and ro srarr over,
gerring a job as a raxi-driver. His
previous parrners in erime cannot grasp
Gabriel's decision. Cosra keeps himself
afloar through perty rhefr whilsr Bobby
dreams of a career in che local mafıa.
Despire his girlfriend Al ice' s resisrance
and Gabriel's warnings, Bobby gers ro
know one of che Albanian mafia
godfarhers, Muhammer, and spends
more and more rime hanging raund in
the larrer's d isrepurable company.
Meanwhile, Gabriel and Alice fal! in
love, and despire rheir guilr, carry on a
passianare affair behind Bobby's back.
During Bobby' s firsr job for
Muhammer, he rakes along Cosra as
his driver. Buc the plan goes awry and

Bobby is killed. Cosra swears he will
avenge his friend's dearh,while Gabriel
has ro choose berween love and
friendship . .
KURZ UND SCHMERZLOS rakes us
inro the life of Hamburg's erhnic
minority communiries and rhe ciry's
criminal mi lieu through three
symparheric characrers, whose dreams
of upward social mobiliry clash wir h
reality. Akın, in a Scorsese-like manner,
alrernares sraric shors and sophisticared
emting ro convey his characters' ficrion
fuelled dreams. They are caught in a
trap of rheir own making; and love,
sex, death, hip hop music, vengeance,
fare are che ingredienrs of che ir srory.
"KURZ UND SCHMERZLOS rakes
place in Hamburg, but could equally
well have been located in New York or
Paris. I didn'r wanr ro make a social
drama, nar a comedy, bur ro teli an
involving, well-paced srory which
would move the audience. Our
original concepr made us feel rhe film
should become darker as i t progressed.
Ar the beginning, rhere is color and
lighr. Buc gradually, the clark of nighr
creeps i nro che srory and che visuals . .
I didn't wanr ro make a film that
looked "cool". There had ro be
emorion in it as well. To dream of Al
Pacino, that' s one thing; ro feel
something very deeply inside, rhar's
somerhing else enrirely." - Fatih Akın

Yönetmen Director: Fatih Akm
Senaryo Screen play: Fatih Akm
Görüntü Yön. Cinematography:
Frank Barbian Kurgu Edi ring:
A ndrew D. Bird Müzik Music:
U/rich Kodjo Wendt Oyuncular
Casr: Mehmet Kurtulttj, A lehandar
)ovanovic, Adam Bousdoukos, Regula
Grauwi//er, Idi/ O ner Yapımcılar

Producers: Ralph Schwingel & Stefan
Yapım Producrion Co.:

Schubert

\'(/iiste Filmproduktion, Schulterblau
58. D-203 5 7 Hamburg, GERtiM

Y;

Phone: 49 40 43 1 5 27: Fax: 49 40

Dünya
Hakları Exporr Agent: Bavaria

43 00 0 1 2; ZDF, Mainz

Film lnternati01ıal, Bavariafilmplatz
8, 08203 1 Geiselgasteig,
GERMANY; Phone: 49 89 64 99 3 1
79; Fax: 49 89 64 99 3 7 20
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TEMM UZ'DA
IMJULI

IN JULY
Daniel mutluluk yüzüne çarpsa
da fark edemeyecek, sosyal bir
yaşantısı olmayan, içine kapanı k,
genç bir fizik ögretmenidir.
ögrenciler bu son derece
beceriksiz ve eski kafalı
ögretmenlerini hiç önemsemezler,
daha da kötüsü onunla dalga
geçerler. Gittigi popüler barlarda
ona servis bile yapmazlar, tüm
dünyadan soyutlanmış komşusunun
bile ondan daha hareketli bir sosyal
yaşamı vardır. Bir gün Daniel, güzel
bir işportacı olan July'dan bir yüzük
satın alır. July (Temmuz) yüzügün
ona aşkta şans getirecegine yemin
eder. Gerçekten de aynı gece
Daniel, Melek adında bir kıza
sırılsıklam aşık olur ve onun
peşinden lstanbul'a gitmeye karar
verir. Uçakta yer bulamayınca
Hamburg'dan Türkiye'ye dogru
arabayla yola koyulur. Otoyola
çıkmadan hemen önce arabasına
şehirden bir an önce ayrılmak
isteyen, üzüntülü görünüşlü bir
otostopçuyu alır: bu July'den
başkası degildir. Güneydogu
Avrupa'da yapılan bu çılgın
yolculukta Daniel kendini yeniden
keşfedecektir. Dayak yiyecek,
baştan çıkarılacak, soyulacak, ilk kez
uyuşturucu kullanacak ve Türk sınır
görevlileri tarafından
tutuklanacaktır; ancak bu olayları
yaşarken mutlulugu için savaşmayı
ve fizik yasalarının gerçek yaşama
her zaman uygulanamayacagını
keşfedecekti r . . .
•

Akın'ın "aksiyon ve serüven, aşk
öyküsü ve komedi karışımı" olarak
tanımladığı, farklı felsefi
katmanlarda ilerleyen bu yol filmi
ayrıca kişinin kendini keşif sürecini
de ele alıyor.

• Dan i el is a shy young physics
reacher wirh no social life, who won'c
see happi ness if ir h ir him in che face.
Tremendously awkward and a roral
square, his pupils ignore him or worse,
make fun of him. He can'r ger served
in che hip bars he goes ro and even his
permanendy "spaced-our" neighbor

seems ro have a berrer social life rhan
he does. One day Daruel buys a ring
from an arrracrive srreer hawker, July.
She swears rhe ring will bring him
good forrune in love and, indeed, dıar
same evening, Daniel fal ls head over
heels in love wirh a beauriful gir!
called Melek, and decides ro fallaw
her ro Istanbul. When he is unable ro
ger a sear on che plane, he sers our by
car from Hamburg ro Turkey. Jusr
before gerring on che mororway, he
picks up rhe sorry figure of a hi rch
hiker, keen ro ger our of rown as soan
as possible: July. On rhis wild odyssey
through sourheasrern Europe, Daniel
will discover a new self. He will be
beacen up, seduced, robbed, he will
cake drugs for rhe firsc time and be
busced by Turkish border guards; buc
through all ch is he will learn ro fighr
for his happiness and, i n rhe end, he
w ili d iseover rhar che laws of physics
don'r always apply in che real world
Deseribed by Akın

as

"a mixcure

berween acrion and advenrure film,
love srory and comedy", and maving

on several phi losophical levels, this
road movie is alsa abouc che process
of self-discovery.

Yönetmen Director: Fatih Akrn
Senaryo Screenplay: Fatih Akrn
Görüntü Yön. Cinematography:
Pierre Aim Kurgu Editing: A11drew
Bird Müzik Music: U/rich Kodjo
\Vmdt Oyuncular Cast: Moritz
8/eibtrau, Christine Paul, Mehmet
Kurtultl}. /dil Üner, Branka Katiı;
jochm Nickel Yapımcılar

Producers: Ra/ph Schwingel & Stefan
Yapım Producrion Co.:

Schubert
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A.Delta
Katkıları için
DELTA'ya
teşekkür ederiz.
We would like ro rhank
DELTA
for sponsoring this secrion.
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C E C I L I A BARRIGA

VAKiT TAMAM !

I 958'de Şili'de dogdu. I 977'de
dogdugu ülkeden ayrılarak
Madrid'e taşındı. Medya
Bilimleri Okulu'nda okudu ve
imge üzerine uzmanlaştı. Okul
hayatı boyunca Ispanya'nın
Ulusal Sinema Arşivi'nde
saatler geçirerek görebildigi
kadar film gördü. Madrid'te
kaldıgı on iki yıl boyunca,
defalarca uzun metrajlı bir film
çekme girişiminde bulunduysa
da, başarısız oldu. Yine de
1 980'1erde Madrid'in Güzel
Sanatlar çevresinden yükselen
"Video Art" hareketinde faal
bir şekilde yer aldı ve "yaratıcı
belgesel" türündeki kendi
çalışmalarını üretmeye başladı.
New York'ta bagımsız sinemacı
hareketinden etkilenen sanatçı,
1 993'te oraya yerleşti. Bunun
ardından, çeşitli uluslararası
festivallerde gösterilen, Çin,
Küba, Peru, Ispanya ve
Danimarka gibi birçok farklı
ülkede, 6 konulu kısa film ile 8
yaratıcı belgesel yaptı. Bütün
bu projeler ve çıraklık yıllarının
ardından 1 997'de ilk uzun
metrajlı kurmaca filmi VAKIT
TAMAM!'ın senaryosunu yazdı,
daha sonra da onu yönetti.

YA ES LA HORA !

TIME'S UP!
Yönetmen Director: Cecilia Barriga
Senaryo Screen play: Ctcilia Barriga
Görüntü Yön. Cinematography: Edgar
Gil Kurgu Editing: Aaron Yelin Müzik
Music: lsabel Montero Oyuncular Cast:
Leonor Bmedetto. Santiago Douglas, Marvin
Starkman, Cristina Hemandez, Ching Valdis
A ran, Susan Levitı.jon Bennett, Ce/me Ciulla,

Yapımcılar Producers:
& Txepe Lara Yapı m ve
Dünya Hakları Production Co. &
ourabh Chatt

Patricio Barriga

Export Agent: Hualqui Producciones,
Marques de Va/deiglesias 5, ı · izda. 28004
Madrid, SPA/N: Phone: 34 9 1 53 13 1 5 6;
Fax: 34 91 52 1 5 365
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Rebecca Kaplan, artık New
York'ta oturan ve çalışan Arjantinli
bir psikiyatrdır. Kentin yüksek
kiralarını ödemekten kurtulmak
için, hastalarına bir karavanda
bakar. Bu seyyar ofis, "Ayagınıza
Gelen Tedavi!", dektorun her
türden örneklerin yeraldıgı hastalar
grubunu ve onların sorunlarını
kentin bir ucundan öbür ucuna,
sokaklar boyunca taşır. Rebecca'nın
bir tatile şiddetle ihtiyacı vardır
ama, hastalarını terk etme
düşüncesi onu kaygılandırır. Bay
Roy, hala gittigi her yerde seks
kokusu almaktadır; istikbal vadeden
romancı Sue Ying seanslara sarhoş
gelir; Jimmy agır depresyon
içindedir ve CNN'de haberleri
izlemekten vazgeçemez; Hilary
Clinton hayalleri kuran frijit
yönetici Wendy seanslarını
kaçırmaktadır; ve gözünü intikam
bürümüş olan agresif yeni hastası
Mike, Rebecca'da en rahatsız edici
türden tepki ve faotezilere sebep
olmaktadır. Sanki bunlar yeterince
kötü degilmiş gibi, Şiiili genç bir
kadın da onu izliyor gibidir. Tahlil
yetisini mi kaybediyordur acaba?
Yoksa Rebecca'nın geçmişi sonunda
onu yakalamakta mıdır? Anlaşılan
bu psikiyatr, hastalarınınkinden çok
daha şiddetli bir kimlik bunalımının
pençesine düşmüştür. Ancak, bir
dizi sürprizle, Rebecca'nın kaçmaya
çalıştıgı geçmişiyle yüzyüze
gelmesine yardım eden gene
hastaları olur . . .
•

"VAKIT TAMAM!'daki karakterler,
makro ekonominin ve post
modern, 'globalleşmiş' dünyanın
model kenti New York'ta
varlıklarını sürdüren kırılgan kentsel

varlıklar. Bu kentin kalabalıgı ve
tüketimciligiyle kuşatılmış bu
varlıklar gene de en temel insan
temasından ve sevgiden yoksunlar;
o ana iletişimden öylesine
yoksunlar ki ihtiyaçları bize hem
dokunaklı, hem de gülünç geliyor . . .
Anlatım süreci sırasında gözlerimizi,
daha büyük, tüm kültürlerin birleşip
kesiştigi bir dünyaya ve sonunda da,
insanların kökenieri ne olursa
olsun, hepsi aynı özgün çelişkiyi,
yalnızlıgı ve sevgi arayışını
paylaştıkları için aslında birbirlerinin
eşi oldugu olgusuna açacak,
karmaşık ve dokunaklı bir öykü
anlatmak istedik." - Cecilia Barriga
• Rebecca Kaplan is a psychiarrisr

from Argenrina who now lives in and
works in New York Ciry. To avoid
paying che ciry's high renrs, she sees
her parienrs in a mobile home. This
roving office, ''Therapy To Go! " ,
carries her mor!e y group o f parienrs
and rheir problems through che
srreers, from one end of the ciry ro
che orher. Rebecca desperarely needs
a vacarion, bur leaving her parienrs
rroubles her. Mr. Roy scill smells sex
wherever he goes; Sue Ying, a
budding novelisr, comes ro sessions
drunk; Jim my is deeply depressed
and won'r srop warching che news on
C N; Wendy, a frigid execurive who
dreams of Hillary Clinron is missing
sessions; and Mike, an aggressive new
pacienr obsessed w i c h revenge, is
provoking che mosc disrurbing
reaccions and fancasies in Rebecca. As
if rhar weren'c bad enough, a scrange
young woman from Ch i le see m s ro be
sralking her. Is she losi ng her
analyric rouch? Or is Rebecca's pasc
fınally carching up wirh her? This

psychiarrisr, i c seems, suffers from a
far more severe idenriry erisis chan
any of her parienrs. B ur, in a series of
surprises, i c is her parie n cs who h elp
bring Rebecca co face che pasc she has
been rrying ro run away from . . .
"The characcers in TIME'S U P ! are
fragile urban beings who survive in
New York, chac model ci ey of the
macro-economy and che post
modern, 'globalized' world.
urrounded by che crowds and
consumerism of this ci ry, rhese
beings srill lack che mosr basic
human concacr and affecrion; rhey
lack this primary communicarion, so
rhar rheir needs come co serike us as
maving as they are hilarious . . . W e
wanred ro rell a complex and maving
scory which in che process would
open our eyes ro a broader world,
where all culrures meer and cross,
and fınally ro che facr that people's
lives, wharever rheir or igi n , are
similar because they all share che
same original conflicr, loneli ness and
che search for love. " - Cecilia Barriga

Born in l 958 i n Chjle. he lefr
his narive country in 1 977 and
moved co Madrid. She snıdied in
che School of Media Sciences,
specializing in I mage. During
her studies she spenr hours ar
Spain's arionaJ Film Archives
co see as many movies as she
could. During her cwelve years
in Madrid, she erieel
u nsuccessfully co make several
feacure-lengch fılms. Even so,
she parcici pareel accively in che
"Video Are" movemenc which
arose i n che 1 980s ac Madrid 's
Fine ares Circle and scarced co
produce her own works wirbin
che genre of "creative
documenrary". Accracced by che
movemenc of independent
filmmakers in New York, she
seccled chere in 1 993. She chen
m ade 6 fıccional shorcs and 8
creative documencaries in several
differenc councries such as
China, Cuba, Peru, Spain and
Denmark, which have been
shown ac various international
fescivals. In 1 997, afcer chose
projeers and years of
apprenciceship, she wroce che
screenplay for TIME'S UP!, and
direcced i c, her fırsc feacure film,
i n 2000.
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MAREŞAL TiTO' N U N RU H U
MA

MARSHAL TITO'S SPIRIT
Yönetmen Director: Vinko BreJan
Senaryo creenplay: lvo BreJan & Vinko
BreJan Görüntü Yön. Cinematography:
Zivko Zalar Kurgu Editing: Sandra Botica
BreJan Müzik Music: Mate Mati!ic
Oyuncular Cast: Drazen Kuhn, Linda
Begonja, llja lvezic, Boris Buzanric. lnge
Appelt, 1vo G regurevic, Predrag Vmevic. Boris
Svrtan, Ksmija Pajic Yapımcılar

Producers: Ljubo Sikic & Ivan Maloca

Yapım Production Co.: lnterfilm,

Nova V<r

45, 1 0000 Zagreb, CROATIA; Phone: 38 5 1
466 70 22; Fax: 3 8 5 1 466 6 5 96; e-mail:
imerfilm@ZG. tel.hr

Dünya Hakları

Export Agent: A chab Film, Viale Gorizia,
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Renkli Color 1 97'

Adriyatik Denizi'ndeki bir ada
üzerinde kurulmuş bir kent,
ataletinden sıyrılır. Bir zamanlar
komünist olan bir adamın gece geç
saatlerde gerçekleştirilen cenaze
töreninde, Josip Broz Tito oldugu
kuşku götürmeyen bir hayalet
mucizevi bir biçimde ölünün
üzerinde yükselir. Orada bulunan
herkes hayaleti görmüştür. Dahası,
Meraşel Tito'nun yerel müzedeki
üniformalarından biri kayıptır. Haber
hızla anakaraya yayılır ve ada yaşlı
gazilerin, gizli ajanların, keşlerin ve
milliyetçilerio akınına ugrar. Olayı
araştırmaya gönderilen genç polis
memuru Stipan bu tuhaf gelişmeyi
rapor eder. Hem Belediye Başkanı,
hem de adanın tek oteli ile barının
sahibi olan paragöz Luka, ada
turizmini "politik ve manevi
temeller" üzerinde canlandırmak için
fırsatı kaçırmaz. Her türden etkinlik
düzenlemeye hazırdır: Tito'nun
ruhuna adanan emek tugayları,
bayrak koşusu, 1 Mayıs kutlamaları hem de ilgi olursa her gün. Öte
yandan Tito'nun, IL Dünya Savaşı'nda
partizan olarak savaşmış ve emekliye
ayrılmış yaşlı başlı 'müritleri',
Marinko Cicin önderliginde bir araya
gelerek katı parti disiplini içinde eski
güzel günleri yeniden canlandırırlar . . .

imzasını taşımasından ötürü oldugu
kadar ele aldığı konu nedeniyle de . . .
Yönetmenin, babası lvo Bresan'la
birlikte yazdıgı, Josip Broz Tito'nun
hayaletinin adı belirtilmeyen bir
adada görünmesini konu alan öykü,
keskin bir hiciv olan filmin ilk
gösteriminden çok daha önce
hararetli bir tartışma başlattı. Ve
gösterim tarihi belirlendiginde,
bunun Hırvatistan'da genel seçimlere
gidilmesi ve başkanın sağligının
bozulmasıyla aynı döneme rastlaması
nedeniyle gerilim daha da tırmandı.
Ancak Bresan, filmiyle ülkesinde
yaşanan güncel olaylar arasında
herhangi bir bağlantı oldugunu kabul
etmiyor. "Film tarihle aramızdaki
ilişkiyle, bizi şekillendiren ve pek de
uzak olmayan bir geçmişe baglayan
her şeyle ilgili. Bu bir komedi. Siyasi
bir bildiri olması hedeflenmedi.
Sergiledigim yaklaşım bile gerçekligin
daha bir karikatürize edilmiş, daha
bir stilize edilmiş sunumu; sinemasal
gerçekçilik olarak görülmemeli." Vinko Bresan

Vinko Bresan'ın eski Yugoslav
cumhuriyeti Hırvatistan'ın iflah olmaz
komünistlerini ve kurnaz yeni
kapitalistlerini konu alan filmi,
çekimlerine başlandığı duyuruldugu
andan itibaren merak konusu oldu;
ilk filmi "How the War Started on
My Isiand 1 Adamda Savaş Nasıl
Başladı"yla dikkatleri on yıllık aradan
sonra yeniden ülkesindeki film
yapımına çeviren bir yönetmenin

was rhere saw him. Whar's more, one

•

• A rown on an isiand in che Adriacic
Sea is awoken from i es lerhargy.
During a lare nighr funeral of a one
rime communisr, che unmisrakable
ghosr of Josip Broz Tiro miraculously
appears above che body. Everyone who
of Marshal Tiro's uniforms is missing
from che local museum. The news
spreads quickly ar che maintand and
soon che isiand is i nvaded by old
vererans, secrer agenrs, junkies,
narionalisrs, and among rhem Sri pan, a
young po! iceman sene ro invesrigare
reporred srrange phenomena. Mayor
and local hucksrer Luka, who is alsa
che owner of che only horel on che

isiand as well as che only bar, rakes rhe
opporruniry

ro

viralize che rourisr

rrade on a "po! irical and spirirual
basis". He is prepared ro organize
anyrhing - work brigades, relay races,
May Day celebrarions in Tiro's spirir 
even every day, if rhere is inreresr.
Tiro's "fairhfi.ıl", on che orher hand,
elderly pensioners led by Marinko
Cici n, who had foughr as parrisans
during WWII, relive che good old
rimes wirh srricr parry discipline . .
Vinko BreSa.n's film abour unrepenranr
communisrs and slick new capiralisrs
in che former Yugoslav republic of
Croaria amused much curiosiry from
che mornem irs arrival was announced,
nor only because ir hails from che man
whose firsr film "How che War Srarred
on My Island" focussed arrenrion back
on his counrry's film-making afrer a
decade-long break, bur also because of
che ropic of his film. The srory of che
appearance of Josip Broz Tiro's ghosr
on an unoamed island, wrirren joinrly
by che direcror and his farher Jvo
BreSa.n, rriggered a lively debare well
before rhe premiere of rhis biiseering
sari re. And che scheduled release dare
only raised che rensions, coinciding as
ir d id wirh che run-up ro general
elecrions in Croaria and in view of che
presidenr's i ll-healrh. Bur BreSa.n
denies rhere's any connecrion berween
his film and current evenrs in his
sociery. "The film is abour our
relarionship ro hisrory, abour everyrhing
chac shapes us and ries us ro rhe nor
roo-disranr pasr. Jr's a comedy. Ir wasn'r
i nrended as a palirical sraremenr. Even
che approach I adopred is more of a
caricarured, srylized represenrarion of
realiry and cannar rherefore be seen as
cinemaric real ism . " - Vinko BreSan

1 964'te Hırvatistan'ın Sibenik
kentinde dogdu. Zagreb'deki
Felsefe Fakültesi'nde edebiyat
ve felsefe, Zagreb Drama
Akademisi'nde ise sinema ve
televizyon yönetmenliği
ögrenimi gördü. 1 987'de
öğrenciyken çektiği kısa filmi
"Nasa burza 1 Borsamız" aynı
yıl Oberhausen'de düzenlenen
fesrivalde ödüle değer bulundu.
Daha sonra gerçekleştirdiği
belgeseller de pek çok ödül
kazandı. Babası, ünlü Hırvat
yazar lvo Bresan - yine filme
çekilmiş olan "The
Performance of Hamlet in the
Viiiage of Mrdusa Donja 1
Mrdusa Donja Köyünde
Hamler'in Sahnelenmesi" adlı
oyunun da yazarıdır - ile
birlikte ilk uzun metrajlı filmi
"Kako je poceo rat na mom
otoku 1 Adamda Savaş Nasıl
Başladı"yı gerçekleştirdi. Bu
yapım, 1 996'da Hırvatistan'da
en çok izleyici toplayan film
oldu. Baba, oğul ve filmierin
kurgusunu yapan karısı
Sandra'dan oluşan aile ekibi,
yönetmenin ikinci uzun metrajlı
filmi MAREŞAL TITO'NUN
RUHU'nda ( 1 999) işbirliği
yaptı.
Born in 1 964 in ibenik,
Croaria. He srudied li cerature
and philosophy at che Faculry of
Phi losophy in Zagreb and film
TV direecian ar che Zagreb
Drama Academy. His shorr
srudenr film "Na5a burza 1 Our
Srock Exchange" ( 1 987) was
awarded at che MFF in
Oberhausen in 1 987 and his
larer documenrary films have
won many prizes. Togerher wich
his farher, che renown Croarian
wricer lvo Bresan and aurhor of
che play "The Performance of
Hamlee in che Vii iage of Mrdusa
Donja" which was also made
inro a film, he made his fearure
lengrh debur "Kako je poceo rac
na mom oroku 1 How che War
Srarred on My Island". In 1 996
ch is was che most popular film
in Croaria. The family ream of
farher, son and his wife, Sandra,
who edi ts films, cooperared in
his second fearure, MARSHAL
TITO'S SPI R JT ( 1 999).
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FRANSA F R A NCE

SOPHIE FI LLIERES

AY!

1 964'te Fransa'da doğdu.
Laetitia Masson ve Helene
Angel gibi o da 1 990'1arın
başında Fransa'nın ulusal
sinema okulu Femis'ten mezun
olan kadın yönetmenler
kuşağındandır. 1 992'de Jean
Vigo Ödülü'nü alan kısa filmi
"Des fılles et des chiens 1
Kızlar ve Köpekler" ( 1 99 1 ) ile
adını duyurmadan önce "Nord
1 Kuzey"in ( 1 99 1 ) senaryosu
için Xavier Beauvois ile işbirliği
yaptı. Bu kısa filminde o sıralar
tanınmayan Sandrine Kiberlain
ile, yönetmenin AY'ın
başrolündeki kızkardeşi Helene
Fillieres oynuyordu. lik uzun
metrajlı kurmaca filmi "Grande
petite 1 Büyük Küçük" ( 1 993),
eski sevgilisi Henri, aşık olduğu
Pierre ve ona aşık olan Paul
arasında gidip gelen Benediete
adlı bir kadını izliyordu.
Aralarında Noemie
Lvovsky'nin "Oublie-moi 1
Unut Beni"si ( 1 993) ile Philippe
Grandrieux'nın "Sombre 1
Karanlık"ının ( 1 998) da
bulunduğu birkaç uzun metrajlı
filmin senaryo yazılımına katıldı.
AY! (2000) yönettiği ikinci
uzun metrajlı fılmdir.

AiE

OUCH!
Yönetmen Direcror: Sophie Filliereı
Senaryo Screen p lay: Sophie Filliereı
Görüntü Yön. Cinemarography:
ChriJtophe Po/lock Kurgu Edi ring: Valerie
L.oisele1tx Müzik Music: Michel Porta/
Oyuncular Casr: A ndre Drmolier, Helene
Filliereı, Emmanuelle Devos. GiJe/e CasadeUJ,
L11cien Pascal, Luciemıe Hamon, A lain Rimoux,
A nne Le Ny

Yapımcı Producer: lllartine

Marignac Yapı m

Production Co.: Pierre

GriJe Productiom. 52, me Charlot, 75003
Paris. FRANCE; Phone: 33 I 40 2 7 99 06;
Fax: 33 I 40 2 7 97 I6

Dünya Hakları

Export Agenr: Cell�tloid Dreams. 24 rue
Lamartine, 75009 Paris, FRANCE; Phone: 33
I 49 70 03 70; Fax: 33 I 49 70 03 7 1 ;
e-mail: injo@celluloid-dreams. com
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Elli yaşında bir bekar olan Robert,
kendi nasibinden hoşnut olduguna
inanmaktadır. Korkunç bir flörtçü
oldugundan çok eğlenir. Kaygılıdır,
annesiyle babasının evinde yemek yer.
Nörotiktir, uykuları kaçar . . . Film bir
doğum koguşunda başlar. Robert
burada tesadüfen henüz dogum
yapmış olan eski sevgilisi Claire'e
rastlar. Ona hala sırılsıklam aşık
olduğunu fark eder. Hem bu gerçeğin
açıga çıkması, hem de Claire'in
başkasından çocuk sahibi olarak ona
kendisini yeniden fethetme imkanını
tanımaması, Robert'i yörüngeye
fırlatır. Çocugun babası olmak nasıl
bir şey olurdu diye baş döndürücü
hayallere kapılır. Işte tam bu noktada,
çılgınca fikirlere sahip, ne yapacagı
bilinmez genç bir kadın olan ve
herkesin Ay diye çagırdıgı Marie-Pierre
ortaya çıkar ve ona garip bir tekiifte
bulunur: "Istersen sana aşık olurum,
seni seçebilirim, sende özel biri,
seçilmiş biri, tarafıından seçilmiş
biriymişsin duygusu uyandırabilirim.
Aşkın ne oldugunu anlamanı
saglayabilirim." Kararsız Robert, son
şansıymış gibi bu teklife dört elle
sarılır. Ama acaba Ay onu ne gibi
şaşırtıcı durumlara sokacaktır? Ve
kimdir o aslında?...
•

Teşrih ya da tahlilden kaçan usta işi
diyaloglara dayalı AY!, tıpkı Robert
gibi, hakiki olanı sahte olandan ayırt
etme zorlugu çekebilecek seyirciyi
huzursuz ediyor. Ama belki de asıl
önemli olan sadece inanma yetisidir,
hakikate isabet ettirmek degil.
Romantik bir komedi olarak başlayan
film, gittikçe tuhaflık ve çılgınlık
bölgesine kayıyor. "Komediyi sadece
komedi yapmış olmak için
kullanmadım. Bu, aynı zamanda bir

başka boyutu keşfetmek için araçtı birinin hisleriyle oynamak, meçhule
adım atmak gibidir . . . lik fılmim
"Grande petite 1 Büyük Küçük"ün
kahramanı, kendimi kuvvetle
özdeşleştirebildigim genç bir kızdı.
A Y!'ı yazmaya başladığımda,
kendimden çok farklı birine, hatta
zıddıma bakma kararı verdim: SO
yaşında bir erkek. Bu egzersizi bir
"macera", otobiyografik bir
çalışmadan kaçınma yöntemi, kendimi
ufuklarımı genişletmeye ve senaryo
yazarligımı geliştirmeye zorlamanın bir
yöntemi olarak görüyordum. Kendimi
tamamen komediye bırakmadan,
biraz daha neşeli bir şey denemek
istiyordum. Melankoli, kuşku,
bugünün işini yarına bırakma, ıstırap
acı verici olabilir ama aynı zamanda
komedi kaynaklarıdır da. Senaryoyu
yazarken Robert'le özdeşleşmemem
bana büyük özgürlük veriyor, hiçbir
şekilde kısıtlanmadıgım anlamına
geliyordu." - Sophie Fillieres

unpredictable young woman with
madcap ideas, emers the scene and
makes a strange proposaL "If you wam,
I can fall in love wirh you, J can choose
you, make you feel special, picked out,
picked out by me. I can make you
understand whar love's all abour."
Robert, unserrled, seizes rhe offer like
it is his last chance. Bur what
imriguing situations is Ai"e going ro
land h i m i n ? And who is she really?
Relying on well-crafred dialogue which
evades d isseetion or analysis, AiE
unserrles the spectaror who, like Robert,
may have d ifficulry distinguishing true
from false. Bur perhaps it' s not so
im porram ro pinpoim rhe rrurh as ro
simply be able to believe. Starting out
a romamic comedy, the film,
increasingly delves imo bizarre and mad
terrirory. "! didn't use comedy just for
comedy's sake. It was alsa a means of
exploring anather dimension - playing
w ith someone's feelings is Iike stepping
ima rhe unknown . . . The protagenİst

• 50-year-old and single, Robert

of my firsr film "Grande peri re" was a

believes hi mself to be comemed w ith

young gir! with whom 1 could idemify

his lar. A terrible Airt, he has fun.

myself srrongly. When 1 started ro write

Anguished, he dines at his parems'

AlE, 1 decided ro look ar sameone very

house. Neurotic, he sleeps over. . . The

differem from me, the opposire even: a

film opens i n a maternity ward. By

5 0-year-old man. I saw the exercise as

chance, Robert bumps into his old

an "advemure", a way of avoiding an

girlfriend Claire who has j ust given

aurobiographical work, of fareing

birth. He realises that he is stili head

myself co enlarge m y horizons and co

over-heels in love with her. This

devetop my script-wriring. I alsa wanted

revelation sends him ima orbir as does

co rry somerhing a bir more light

the fact Claire has had a child with

heaned, wi rhour rhrowing myself

sameone else, denying him rhe

complerely inro comedy. Melancholy,

possibi l i ty of re-conquering her and

doubt, procrastinarion, anguish may

sending him i mo a giddy daydream

be pai nfuJ b ur rhey are alsa sources of

about whar ir would be like ro be the

comedy. When I was wriring, rhe fact

father of the child. lt is at this poim

I didn't idemify wirh Robere meanr I

that Marie-Pierre, whom everyone calls

had no inhibirions, giving me lots of

Aie (the French word for "ouch"), an

freedom." - Sophie Fillieres

Born in 1 964 in France. She
belongs ro rhe generarion of
female directors, alongside the
li kes of laetitia Masson and
Helene Angel, to come our of
France"s national film school
Fe mis ar rhe beginning of rhe
1 990s. S he co Ilaborared w i rh
Xavier Beauvois on rhe script of
"N ord" ( l 99 l ) before achieving
recognirion wirh her short film
"Des filles et des chiens" ( 1 99 1 )
which won the Jean V igo Prize
in 1 992. The shorr fearured a
then unknown Sandrine
Kiberlain and her sisrer Helene
F i l lieres who plays the female
lead in AlE. Her first feature
"Grande petire" ( 1 993) followed
a woman called Benediete who
oscillares berween her older !over
Henri, Pierre with whom she is
in love wirh, and Paul who is in
love w ith her. She has also
collaborared on a number of
fearure screenplays including
Noemie Lvovsky's "Oublie-moi"
( 1 993) and Philippe
Grandrieux's "Sombre" ( 1 998).
AlE (2000) is the second fearure
film she directed.
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JI-WOO JUNG

SOUTH KOREA

M UTLU SON

1 968'de Güney Kore'de
d.oğdu. Han-Yang
Universitesi'nde tiyatro ve
sinema okudu. 1 999'da ilk uzun
metrajlı filmi MUTLU SON'u
yapana dek birçok kısa film
çekti.

HAPPY END
Yönetmen Director:ji-\Voo}ımg
Senaryo Screenplay: }i-Woojımg
Görüntü Yön. Cinematography: \Voo
Hyımg Kim Kurgu Editing: Hyım Kim &
Yo11g-Soo Kim Müz i k Music: Yoımg-\Vook
Cho & Kyu- Yang Kim Oyuncular Cas ı:

Born in 1 968, in South Korea.
He srudied d ramatic arts and
fılm at the Han- Yang
University. He made many shorr
films before realizing his fırsr
fearure fi lm, HAPPY END, in

Min-Shik Choi. Doh-Yeon )mı, }i11-Mojoo,
Mi-Sım H1Vang. Hyunjoo. Yae-in Huh

Yapımcı Producer: Yoımg-Wookjoh
Yapı m Production Co.: Myımg Film Co. ,

1 999.
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/eeeım@myımgfilm.co.kr
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• Min-Ki, altı yıl çalıştıktan sonra
işten çıkarılmış bir bankacıdır. Sürekli
tedirginlik duymasına karşın, eşi Bo
Ra'nın başarılı kariyeri sayesinde, Min
Ki yine de iş stresinden ve telaştan
uzak bu yeni yaşantısının tadını
çıkarmaktadır. Kızına bakmak, ev
işlerini yapmak, parkta kitap okuyarak
huzur dolu saatler geçirmek; bunların
hepsi onun için birer nimettir. Bu
arada Bo-Ra, üniversiteden eski
sevgilisi 11-Beom ile yasak bir ilişki
yaşamaktadır. Zamanında ikisi, 11Beom'un askere gitmesi üzerine
ayrılmışlardır. Bo-Ra her ne kadar
ailesini birarada tutmaya önem verse
de, hem 11-Beom'un apaçık aşkıyla
büyülenmiştir, hem de gençliğini
hatırlamaktan belli bir mutluluk
duymaktadır. Çok geçmeden, Min-Ki
onların gizli ilişkisini öğrenir ve bu
durum üçü arasında bir gerginliğe yol
açar. Beklenmedik bir sonuca doğru
ilerlerken, her biri kendine göre bir
"mutlu son" hayal etmeye başlar. . .

duygular olarak tanımlıyor. MUTLU
SON'un bir "chi-jung" filmi
sayılmasının nedeni ise, ahlak ve aşk
çelişkilerini ele alan melodramatik
filmierin aksine, kendi arzuları ile
gerçeklerin uyum sağlamamasından
doğan kargaşaya kapılmış karakterlerin
iç dünyaları üzerine odaklanması. "Bu
filmde, bir erkeğin bakış açısıyla zina
yapan bir kadının mahkum edilmesini
iddia etme; ya da bir kadının bakış
açısıyla bir aşk ilişkisine girme
çağrısında bulunma gibi bir niyetim
yok. Ben sadece kafaları karışmış
erkeklerle kadınların durumlarını
kendi bakış açılarıyla nasıl samirniyetle
açıkladıklarını ve karşılıklı
anlaşmazlıklarının nasıl ilişkilerinde
yabancılaşmaya ve çatlaklara
yolaçtığını göstermek istiyorum. Seul
varoşlarında yaşayan ve her birinin
farklı emelleri olan bu karakteriere
bakarken, bir kere daha çağımızda
aşk, evlilik ve mutluluk gibi konuları
düşünüyorum." - Ji-Woo Jung

Ji-Woo Jung'un MUTLU SON' u,
tanınmış yıldızları, cüretkar biçimde
içten erotik sahneleri, bastırılmış
duygu, kıskançlık ve tutkunun gerçekçi,
ustalıkla çizilmiş duygusal üçgenini bir
araya getirerek, Gürney Kore'de
hayli heyecan yarattı. Yönetmen Jung,
gücünü karakterlerinden alan üçlü
aşk öyküsünü, üçgenin her üyesini,
başroldekilerin ustaca oyununa denk
düşen bir incelik ve anlayışla çözerek,
duyarlılıkla inşa ediyor. Her karakter
düşlediği mutlu sonu gerçekleştirme
girişiminde bulundukça, ancak tek bir
mutlu son olabileceği gerçeği de
gittikçe açıklık kazanıyor. Ve birçok
mutlu son gibi, bu da gerçek yaşamdan
çok, bir romanın sayfalarında daha
güzel gözükebilir. Sözlükler Kore
dilindeki "chi-jung" sözcüğünü
sevgililer arasındaki çeşitli karışık

• Min-Ki is a banker who gor laid off

melodramaric movies which deal with

afrer six years of work. AJrhough he's

rhe issues of moral ity and love conflicrs,

abour inrerpersonal rensian among rhe
three. All three dream rheir own
versions of the happy end, resulring i n
an unexpecred ourcome . . .
Combining well-known srars, daringly
frank eroric scenes, and a realisric,
delicarely porrrayed emorional rriangle
of cepressed emorion, jealousy and
passion, Ji-Woo Jung's HAPPY END
has caused quire a s tir in South Korea.
Direcror Jung delicarely builds his
characrer-driven menage-a-rrois srory,
depiceing each member of rhe rriangle
wirh a subdery and undersranding
marched by the experr playing of the
leads. As each characrer arremprs ro
realize rhe happy end they dream of, i t
becomes clear rhere can only b e one.
And !ike most happy endings, rhis one
may play out berrer on rhe pages of a
novel than in real life. Dicrionaries
explain rhe Korean word "chi-j ung" as
various confused emorions among lovers.
The reason why HAPPY END stands
for a "chi-jung" fılm is rhar, unlike

under consranr sense of uneasiness, Min

it concenrrates on the inner world of i ts

Ki enjoys his new leisurely life wirhour

characrers who are caprured in confusion

work srress, rhanks ro the successful

caused by disharmony of the ir desires and

career of his wife Bo-Ra. Taking care of

the reality. "In this fıLm I don'r inrend

rheir daughrer, doing rhe house chores,

ro profess the condemnarion of a woman

and spending quier rime reading ar rhe

who is commining adulrery from a

park, rhese are all blessings for him. I n

man's viewpoinr, or to call for having a

the meanrime, Bo-Ra is having an

love affair from a woman's viewpoinr. I

adulrerous relarionship wirh her college

jusr wanr

sweerhearr Il-Beom, whom she

and woman from rheir srandpoints

separared wirh when he lefr for rhe

express frankly rheir siruarions, and

milirary service. Alrhough she values

how rheir murual misundersranding

rhe imporrance of keeping rhe family

brings about alienarion and crevice of

rogerher, Bo-Ra is fasci nared wirh

Il

ro

show how confused man

rheir relarionship. Looking at rhese

Beom's conspicuous love roward her as

characrers living in rhe ourskirrs of

well as cerrai n happi ness she recei ves

Seoul and each harboring different

from rhe reminiscence of her yourh.

ambirions,

Prerry soon, Min-Ki discovers rheir

such rhings as love, marriage and

i nrimare relarionship, and this brings

happiness of our age. " - J i -Woo Jung

I once again

rhink over
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KARYN KUSAMA

KIZ DÖVÜŞÜ

1 968'de Missouri'de St.
Louis'de dogdu. New York
Üniversitesi'deki Tisch Sanat
Okulu'nun sinema bölümünü
bitirdi. Okul tez filmi "Sleeping
Beauties" ile 1 99 1 Mobil
ödülünü kazandı, ama bu bile
ona kendi projesini
gerçekleştirme fırsatı
veremedi. Yazarak ve çalışarak
geçirdigi birkaç yılın ardından,
bağımsız yönetmen John
Sayles'in asistanı olarak
çalışmaya başladı. Bir göz
atması için "şu boks
senaryosu"nu götürdüğünde,
Sayles onun akıl hocası rolüne
büründü ve pek çok ödül
kazanacak ilk filmi KIZ
DÖVÜŞÜ'nde ( 1 999) ona
arkadaşlık, danışmanlık ve
yapım yönetmenliği yaptı.

GIRLFIGHT
Yönetmen Direcror: Karyn KıiSama
Senaryo Screenplay: Karyn Kmama
Görüntü Yön. Cinematography: Patrick
Cady Kurgu Editing: Plummy Tucker Müzik
Music: Theodore Shapiro Oyuncular Cast:
Michel/e Rodriguez,Jaime Tire/li, Paul Calderon.
Sarıtiago Dougla.r, Ray Santiago

Yapımcılar

Producer : Sarah Green, Martha Griffin &
Maggie Renzi Yapı m Producrion Co.: Grem
1 Renzi Ine. . 130 \V. 25th Street, # 12A, ew

1 212 366 68
Dünya Hakları

York NY 1000 1 , USA; Phone:
00; Pax: 1 212 366 68 68
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• Diana Guzman'ın başı belaya çok
kolay girer. Somurtkan, tedirgin bir
Latin genç kız olan Diana, lisedeki
son yılını kavgaya hevesli herkesle
dövüşerek geçirmektedir, hem de
bunların çoğu aslında hevesli değildir
bile. Red Hook'taki Brooklyn sosyal
konutlarında, şiddet yanlısı, hiçbir
şeye saygısı olmayan babası Sandro
ve kitap kurdu küçük kardeşi Tiny ile
birlikte yaşamaktadır. Diana için ya
vurma ya vurulma dünyasıdır bu ve
o, yumruk atan olmayı tercih
etmektedir. Bir gün babasının verdiği
bir görevi yerine getirmeye giden
Diana, kendini Brooklyn'in ünlü boks
salonlarından birinde bulur. Boks
dünyası genç kızı büyüler. O da kendi
saldırganlığını dışa vurmayı arzuladığı
için boks dersi almak ister. Ancak,
babası dersler için para vermeyi
kabul etmez. Diana ekonomik
engellerinin üstesinden geldikten
sonra salona yazılır ve Hector'dan
ders almaya başlar. Göçmen bir
çalıştırıcı olan Hector, kızın
yeteneğinin hemen farkına varır.
Şimdi kendine, arkadaşlarına ve
ailesine ispat edecek bir şeyi olan
Diana, salonun ilk kadın şampiyonu
olmak için çok zorlu bir çalışma
dönemine girer. Hırsından güç alan
ve nihayet umutsuzluklarını ve
kızgınlığını kanalize edebilen genç kız,
ancak boks kariyeri yeni yeni
başlayan yakışıklı genç Adrian'a aşık
olduğunda, asıl önemli şeyin ne
olduğunu farkeder . . .

KIZ DÖVÜŞÜ, emsallerinin yaşam
tarziarına ve tavırlarına karşı
duyduğu memnuniyetsizliğin boksa
ittiği, başına buyruk bir genç kızın
öyküsünü anlatıyor. Kız, tamamen
erkeklere ait bu alanda, özellikle de
cinsel ayrımcılığın hakim olduğu Latin
kültüründe, sadece bir yabancı değil,

başka gezegenden gelmiş bir uzaylı
muamelesi görüyor. KIZ DÖVÜŞÜ
birçok türün geleneklerini son
derece tatmin edici bir şekilde
harmanlıyor ve ortaya hem keskin
bir şehir draması, hem heyecanlı bir
spor filmi, hem duygusal bir aile
öyküsü, hem de her şeyin ötesinde
tatlı bir aşk filmi çıkarıyor. Yönetmen
Kusama, öykünün köklerinin kendi
hislerinden ve kişisel umutsuzluğundan
doğduğunu belirtiyor. "24 yaşında
farkına vardım ki, günde bir buçuk
paket sigara bitiren, formunu
kaybetmiş ve kendini tam bir salak
gibi hisseden birine dönüşmüşüm.
Ben de macera aramaya çıktım,
Gleasons adındaki şu ünlü Brooklyn
spor salonuna gittim ve orada boks
öğrenmeye karar verdim. Çok canlı,
elektrikli bir yerdi. Gürültülüydü,
kaotikti, insanlar bağırıp çağırıyordu,
öyküler anlatıyorlardı. Oyunun,
ruhaniyetin, eğlencenin ve şiddetin
dünyasıydı. Bayıldım oraya. Bir
bakıma, neredeyse biraz eğlenceli
bir . . . kilise gibiydi." - Karyn Kusama
• Trouble comes coo easily for Diana
Guzman. A suJlen, broocling Larina
reenager, she spends her senior year i n
high school geceing inco fighcs wich
anyone who's willing - and mosc are
noc. She lives in che Brooklyn projeers
of Red Hook wich her violenc,
dismissive farher Sanciro and younger
bookish brorher Tiny. For Diana, ic's
hi c or be hi c, and she'd much racher be
rhe one packing che punch. Sene on an
erranci for her farher one day, Diana
finds herself in one of Brooklyn's mosc
famous boxing gymns. The young girl

overcomes her economic hurdles,
Diana joins rhe gym and is caken care
of by Hecror, an i m migranc crainer
who immediarely norices rhe girl's
ralenr. Now wirh someching ro prove
ro herself, her friends and her family,
Diana embarks on a brural rraining
regime ro become rhe gym's firsr
female champion. Fuelled by ambirion
and finally able ro channel her
frusrrarions and anger, ir is only when
she falls in love wirh Adrian, a
handsome young man whose boxing
career is caking off, rhar she realize
w har is most i mporcanc . . .
GIRLFIGHT re lls rhe srory of a hor
headed reenage girl whose d isaffecrion
wirh rhe lifesryles and accirudes of her
peers drives her ro rake up boxing. In
rhis srricrly male domain, parricularly
in Larino culrure in which sexual
segregarion prevails, she is perceived
and rreared nor jusr as an oursider, bur
as an al i en from anorher planer.
GIRLFIGHT blends in a mosr
sarisfying manner che convenrions of
several genres, resulring i n a coherenc
film that is ar once a poignanr inner
ciry drama, a rousing spoccs movie, an
emorional family yarn and, above all, a
sweer romance. Direcror Kusama says
che roors of rhe srory were born ouc of
her own feelings of personal fruscrarion.
"I found rhar, ar 24 years old, I was
suddenly a pack-and-a-half-a day
smoker, our of shape and feeling !ike a
complece jerk. So I wenr looking for
advenrure, ro rhis very famous Brooklyn

is fascinared by rhe world of boxing

gym called Gleasons, where I decided
ro learn ro box. Ir was a very rich,
elecrric place. Ir was loud, chaoric,
people serearning and yelling, relling

and wancs co express her own

srories. Ir was a world of games,

aggressiveness, so she asks ro rrain.
However, her farher does noc agree ro
pay for her lessons. Afrer she

spirirualicy, fun and violence. I loved
ir. In a way, ir was almosr rhis ki nd of
fun . . . church. " - Karyn Kusama

Born in 1 968 in Sr. Louis,
Missouri. She graduated in film
srudjes ar the New York
Universiry's Tisch School of the
Ares. Her thesis film rhere,
"Sleeping Beauries", won che
1 99 1 Mobil award, bur even
afrer rhar she sri ll couldn'r make
any headway on a fearure project
of her own. Afcer spendi ng a few
years wriring and working, she
got a job as independent direcror
John Sayles' assisranr. When she
brought "that boxing script" for
him ro look ar, Sayles was on
menror rrack, as friend, advisor
and execurive producer for
GI RLFIGHT ( 1 999), her firsr
fearure film which won many
awards.
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CONOR M c P H E RSON

TUZLU SU

I 97 I 'de Irianda'da dogdu.
Felsefe konusunda lisansüstü
çalışma yaptıgı University
College Dublin'den I 993
yılında mezun oldu ve iki yıl
daha bu üniversitenin felsefe
bölümünde kalıp etik ve ahlaki
felsefe üzerine ders verdi.
Dublin sahnesi için yazdıklarıyla
başarı kazanınca, Fly By Night
adında bir tiyatro kumpanyası
kurdu. Yine de ilk yazdıgı
oyunlarının bazıları tek kişilik
oyunlardı. TUZLU SU'nun
sahne versiyonu 'This Lime
Street Bower", ilk kez 1 995
yılında Dublin'de sahnelendi.
Londra'ya taşınıp oyun
yazmaya devam etti ve birçok
ödül aldı. "The Weir" En Iyi
Yeni Oyun dalında Olivier
Ödülü'nü aldı ve Mart 1 999'da
Broadway'e transfer olup
büyük begeni topladı. Sinema
için ilk olarak, Paddy
Breathnech'in yönenigi ve
eleştirmenlerin begenisini
kazanan Irianda yapımı "1 Went
Down"un ( I 997) senaryosunu
yazdı. TUZLU SU ( 1 999)
yönenigi ilk fılmdir.

SALTWATER
Yönetmen Director: Conor McPherson
Senaryo Screen play: Conor M ePherson
Görüntü Yön. Cinematography: Oliver
Curtis Kurgu Editing: Emer Reynold.J
Müzik Mu sic: The Plague Monkeys
Oyuncular Cast: Peter McDonald, Brian
Cox, Conor Mu!/en, Laurence Kin/an, Brendan
C/eeson, Valerie Spelman

Yapımcı

Producer: Robert \Valpo/e Yapı m
Production Co.: Treasım Films, Shamr()(k

Chambers, 1 -2 Eustace St. , Dublin 2,
IRELAND; Phone: 353 1 670 96 09: Fax:

Dünya Hakları Eıcport
Agent: The Sa/es Company, 62 Shaftesbury

353 7 670 96 12

Ave. , London WIV 70E, ENGLAND; Phone:
44 207 434 90 6 1 ; Fax: 44 207 494 32 93
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Irianda sahil kasabasında sezon
bitmiştir ve bu, Beneventi'nin "fish
and chip" (balık ve patates) dükkanı
için zor günlerin başladıgı anlamına
gelmektedir. Zaten en iyi
zamanlarında bile ailenin hayatını
kazanması zorken, şimdiki durumları
daha da kötüdür. Annelerinin bir yıl
önceki ölümünden bu yana Frank
babasına dükkanda elinden geldigince
yardım etmektedir. Frank'in abiası
Carmel, ona çok aşık olmasına karşın
daha genç bir ögrenciden de uzak
duramayan bir felsefe ögrencisiyle
birliktedir. Carmel ve Frank'in küçük
kardeşi Joe ise, ergenligin sancılarını
yaşamaktadır. Dahası, okulda onun
sınıfına yeni başlamış olan Damien'ın
kötü etkisinin altına girmiştir. Frank
patatesçi dükkanında çalışmaktan
nefret eder, ama onun asıl sinirini
bozan şey, babasının kasabanın
bahisçisi ve tefecisi Saf Simon'a olan
borcunu ödeyememesidir. Frank,
Simon'a bir taksit ödemeye gittiginde
babasına eşlik etmeye karar verir;
borçların arta kalanını ödeyebilmeleri
için en azından yaza kadar vakit
vermesi konusunda Simon'ı ikna
etmeyi ummaktadır. Ancak Simon
onların yakarışiarına yüz vermez. . .
•

"TUZLU SU'nun çıkış noktası,
1 993'te gördügüm bir rüya. Bu
rüyada iki erkek kardeş bir yatak
odasını paylaşıyor, yataklarında
uzanıp sohbet ediyorlardı. Bunda
beni etkileyen taraf, her çalışmamda
kendini gösteren bir şeydi: bu
sahnede belli bir mekan hissi vardı.
Bana bu iki kardeş bir sahil
kasabasında yaşıyorlarmış, babalarıyla
aynı evde oturuyorlarmış gibi
görünmüştü. Sahil kasabasındaki iki
erkek kardeş hakkındaki bu basit
fikirden yola çıkarak bir tiyatro
oyunu yazmaya karar verdim, oyun

bir monologlar dizisinden ibaretti.
Monologlar bana, bu mekan hissini
iletirken 'geleneksel' bir sahne
oyununa kıyasla daha fazla betimleyici
olma fırsatı verdi. Erkek kardeşlerin
adları Frank ve Joe'ydu. Üçüncü bir
karakter ekledim, abialarının erkek
arkadaşı Ray. O, aşagı yukarı benim
bir felsefe hocası olarak edindigim
deneyimler üzerine kurulu bir
karakterdi. Ünlü bir felsefecinin
ziyareti bana Frank ve Joe'nun karşı
karşıya oldukları çıkmazlar için iyi bir
tezat gibi göründü. Onlarınki pratik
sorunlar ve bunlar, içinde kendilerini
güçsüz hissettikleri işçi sınıfı kökenli.
Ray'in sorunları ise daha ziyade orta
sınıf sorunları, ve tamamı kendi
yarattıgı sorunlar. Öyküyü sahneden
filme aktarmak kasabayı daha da
açmamı ve nihayet belki de rüyamda
hissettigim o mekan duygusunu
kurmamı mümkün kıldı; sadece o
ortamı göstermem yeterliydi." 
Connor McPherson

simply i ncapable of repaying w har he
owes Simple Simon, the local bookie and
loan shark. Frank decides to accompany
his farher when he goes ro pay off
anather i nstalment ro Simple Simon; he
hopes ro persuade Simon ro at leasr give
them until the summer ro pay off the
rest of the current debt. Simon, however,
does not yield ro rheir enrrearies . . .
"The idea for SALTWATER began as
a dream I had one nighr in about
1 993. In this dream rwo brothers were
sharing a bedroom, laying in rheir
beds chatting. What srruck me about
this was something that informs any
work I do - rhere was a defınire sense
of place. It seemed ro me that a seaside
rown was where rhese brothers resided,
at home with rheir farher. From this
basic idea of rwo brothers in a seaside
rown I started ro write a stage play
which was si mply a series of
monologues. Monologues allowed me
ro be much more descriptive about
this sense of place I was trying ro

• It' s out-of-season in the riny Irish

convey that perhaps a 'convenrional'

coasral rown and that means lean ti mes

stage play would. The brothers were

for the Beneventi's fısh'n'chip shop.

called Frank and Joe. The third

Tough as it is for the family ro scrape

character was inrroduced, rheir sister's

rogether a living at the best of times,

boyfriend, Ray. He was loosely based

the i r current siruarian is, in fact, even

around my own experiences as a

worse. E ver since rheir morher's dearh

philosophy ruror. The idea of a famous

a year ago, Frank has been helping his

philosopher's visir struck me as a nice

Dad i n the chip shop as best he can.

comrast ro rhe di lemmas which Frank

Frank's older sisrer, Carmel, has raken

and Joe faced. Their problems are

up wirh a philosophy srudent who,

pracrical and rooted in rheir working

even rhough he' s very much in love

class background where rhey feel

wirh Carmel, can'r seems ro keep his

sornewhar powerless. Ray's problems

hands off a younger srudent. Carmel

were more middle class, and completely

and Frank's younger brorher, Joe, is in

of h is own making. Transferring the

the throes of adolescence. Moreover, he

srory from stage ro film allowed me ro

has come u nder the bad i nfluence of

open rhe whole town out more and

Damien, who has just joined his class

fınally perhaps esrablishing the sense

ar school. Frank hares working in rhe

of place I i n irially felt in my dream 

chip shop, bur whar irritares him even

simply by being able ro show ir." 

more is rhe facr rhar his farher is

Conor McPherson

Born in lreland in 1 97 1 . He
graduared from University
College Dublin in 1 993 wich an
MA in Philosophy and scayed on
for rwo years in the Phi losophy
department as a curor i n et h ics
and moral philosophy. Finding
success wich wricing for che
Dublin scage, he co-founded a
cheacre company, Fly By Nighc;
rhough some of his early plays
were solo pieces for one acror.
"This Li me Street Bower", the
original stage version of
SALTWATER, was fırsc
performed in Dublin in 1 995.
He moved ro London and
conrinued wriring plays for
which he has si nce received
numerous awards. His play "The
Weir" won che Olivier Award
for Besr ew Play and
transferred ro Broadway in
March l 999 ro great acclaim.
His fırsc fılm writing was the
screenplay of the critically
acclai med Irish production "I
Wenr Down" ( 1 997) for director
Paddy Breathnech.
SALTWATER ( 1 999) is his fırst
fılm as a director.
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MARZIYEH M E S H K I N I

IRAN

KADl N OLDUGUM G Ü N

1 969'da Tahran'da doğdu.

Makhmalbaf Ailesi'nin Sinema
Okulu'nda dört yıl boyunca
sinemayı öğrendi. Üvey kızı
Samira Makhmalbafın "Sib 1
Elma"sı ( 1 997) ve "Takhteh
Siah 1 Kara Tahta"sı (2000) ile
kocası Mohsen Makhmalbafın
"Le silence 1 Sessizlik" ( 1 998)
ve 'The Door 1 Kapı" ( 1 999)

ROOZI KEH ZAN SHODAM

THE DAY I BECAME A WOMAN
Yönetmen Direcror: Marziyeh Meshkini
Senaryo Screenplay: Mohsen Makhmalhaf
Görüntü Yön. Cinematography:
Ebrahim Ghafori & Mohammad Ahmadi
Kurgu Edi ring: Maysanı Makhmalhaf &
Shahrzad Poya Müzik Music: Ahmad Reza
Daroishi Oyuncular Cast: Fateıneh Cherag
Akhar, Shahnam Toloui, Azizeh Sedighi
Yapımcı Producer: Mohsen Makhmalhaf
Yapım Production Co.: MakhmalhafFilm
House, # 32, 1 6th St, orth Felestin Ave.
Tehran, IRAN; Phone: 98 21 895 83 84; Fax:
98 2 1 895 22 00; e-mail:
makhmalbaffilm@taı•ana.net Dünya
Haklan Export Agem: Makhmalhaf Film
House, # 32. 1 6th St, North Felestin Ave.
Tehran, IRAN; Phone: 98 21 895 83 84: Fax:
98 2 1 895 22 00: e-mail:
makhmalbaffilm@tavana.ntt

adlı filmlerinde yardımcı
yönetmenlik yaP.tı. KADlN
OLDUGUM GÜN (2000)
yönettiği ilk filmdir.

Bom in 1 969 in Tehran. She has
learned ci nema in Makhmalbaf
Family Film School for four
years. She was assiseane di rector
of che film s "Si b 1 The Apple"
( 1 997) and "Takhreh Siah 1 The
Blackboard" (2000) by her scep
daughrer Samira Makhmalbaf,
and of "Le si lence 1 The Si lence"
( 1 998) and "The Door" ( 1 999)
by her husband Mohsen
Makhmalbaf. THE DAY I
BECAME A WOMAN (2000)
is che firsr film she direcred.

2000 1 35 nun. 1 Renkli Color 1 78'

Küçük Havva dokuzuncu
yaşgününde uyandıgında, yaşamının
artık hiçbir zaman eskisi gibi
olmayacagı gerçeğinden bihaberdir.
O, artık kendi çevresinin kültüründe
bir kadın kabul edilmektedir. Annesi
Havva'ya artık bir kadın oldugu için
dışarı çıkıp erkek çocuklarıyla
oynamasının günah olacağını hatırlatır.
Küçük kız buna dayanamaz ve
agtamaya başlar . . . Bir bayanlar bisiklet
yarışında lider durumdaki Ahu'yu
sürekli olarak akrabaları takip etmekte
ve giderek tehdit eder bir şekilde ona
vaktini böyle basit bir uğraşla
geçirmeyi sürdürürse evden
atılacagını hatırlatmaktadır. Ahu
onları reddettiğinde ise yarış daha
büyük, hayatı değiştirecek bir öneme
bürünür . . . Devasa, ultra-modern,
camla kaplı bir gümrüksüz satış
magazaları kompleksinde, Hure
adında, tekerlekli iskemieye mahküm,
geleneksel giyinimli yaşlı bir kadın,
hayatı boyunca sahip olamadıgı her
şeyi satın almaya niyetlidir:
buzdolapları, televizyonlar, bulaşık
makineleri, ütüler, vs . . .

da, bu sorunların önemli bir parçasını
oluşturuyor . . . Kadınlara toplumda
önemsiz roller veriliyor, sonuçta da
üretici olmaktan çıkarılıp basit birer
tüketici, toplumun üretici kesiminin
omzundaki bir yük haline getiriliyorlar.
Aynı zamanda, toplumun kadınlarla
ilgili tavrı da duygusal; kadınlar ya anne,
ya da metres olarak görülüyor; her
erkegin annesini ve metresini kendi
özel malı haline getirmek istemesinin
sebebi de bu. Bunun sonucunda ev,
kadınların korunabilecegi en güvenli
yer oluyor. KADlN OLDUGUM
GÜN, cinsiyetleri kendileri açısından
bir toplumsal sorun oluşturan
kadınların konumunu ele alıyor. Film,
eve hapsedilmiş kadınların
yaşamiarına odaklanıyer - nefret
edildiklerinden degil, sevildiklerinden
eve hapsedilmiş olan, bireysel
bagımsızlık ve etkin bir toplumsal
konum edinebilmek için duygusal
baglarını gözden çıkarmak zorunda
kalmış kadınların yaşamlarına." 
Marziyeh Meshkini

ni nch birrhday wholly unprepared for

arrirude of sociery towards women is

Marziyeh Meshkini'nin çarpıcı şekilde
görüntülenmiş, hayli alegorik ve görsel
açıdan dikkat çekici bu ilk yönetmenlik
denemesi, geçiş döneminde olan demokrasiye dogru ilerleyen ama
eski adedere de baglı - bir kültürde
feminist meseleleri mercek altına
yatırıyor. Her biri yaşamın bir
dönemini ele alan içiçe geçmiş üç
öykü içinde, arzuları toplumun
beklentileriyle çatışan kadınların
mücadelelerini cesur bir şekilde
araştırıyor. "Dogu ülkeleri zengin
kültürel geçmişlerine ve egzotik
cazibelerine karşın, bir dizi temel
sorunla karşı karşıya. Bir kadın olmak

che facc that her life will never be the

emorional; women are either morhers

same - she is now considered a woman

or misrresses, and rhar is why every man

•

modern, glass-endosed mall of duty-free
shops, a tradicionally dressed old woman,
Hoora, confıned to a wheelchair, makes
her way through to buy everyching she
has never been able to have during her
life: refrigerarors, television sets,
dishwashers, irons, eec . . .
Beaucifully photographed, highly
allegorical and visually arresting,
Marziyeh Meshkini's directorial debut
explicitly examines feminist issues in a
culrure in transition - moving toward
democracy, yer ried to ancient customs.
In three inrerconnecced stories, each
depiceing a scage in life, she boldly
explores the srruggle of women whose
desi res conAicr wirh socieral
expecrarions. "Eascern sociecies face a
number of elememary problems in
spire of c heir rich cultural backgrounds
and rheir exotic charm. Being a woman
consricures one of chese problems . . .
Women are given minor roles in sociecy,
and consequencly rhey are transformed
from producers inco mere consumers
and burdens ro the productive segment

• Hava, a l i etle gir!, wakes up on her

of che sociery. Ac che same rime, che

by her culrure. Her morher reminds

rries ro gain exclusive possession of his

Hava that, now that she is a woman, it

morher and mistress. As a resul c home

would be a sin for her to go out of the

becomes the safesc place where women

house and play w ith boys. The li etle

can be preserved. THE DAY 1

gir! won't take it and insisc, crying . . .

BECAME A WOMAN depicrs che

During a women's bicycle race, Ahoo,

posirion of women for whom c heir

che girl leading the way, is concinually

gender poses a social problem. The film

being chased by her relacives who

focuses on che lives of women who are

remind her, increasingly threacen ingly,

imprisoned in the house, not because

chat if she concinues ch is simple

they are haced buc because they are

pastime, she w i ll be thrown out of che

loved - women who have to forego

house. When Ahoo refuses, rhe race

emotional artachmencs in order ro win

cakes on a larger, life-altering

individual independence and active

significance . . . In a massi ve ulrra-

social posicions." - Marziyeh Meshkini
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LU KAS MOODYSSON

B i RL i KTE

1 969'da lsveç'te Malmö'de
dogdu. Stockholm'deki
Dramatiska lnstitutet'in sinema
okuluna gitti. Orada çektigi
mezuniyet filmi "Det var en
mörk och storming natt 1 Yeraltı
Dünyasında Mücadele" ( 1 995)
Münih ögrenci Film Festivali'nde
ödül aldı. 1 7 yaşında bir şiir
derlernesi yayınladı. Bunu birkaç
şiir derlernesi daha ve bir roman
izledi. Iki kısa film çekti ve
bunlardan "Baa prata lite 1
Konuşma" ( 1 997) birkaç ülkeye
satıldı. ilk uzun metrajlı filmi
olan "Fucking Am�l / Sev Beni"
( 1 998), lsveç sinemasının son
yıllardaki en büyük başarılarından
biri oldu. Eleştirmenlerden övgü
alan film, lsveç sinemalarında
çok büyük gişe geliri elde etti ve
Yabancı Dilde En Iyi Film dalında
Oscar ödülü için lsveç'i temsil
etmek üzere seçildi. Ayrıca
Avrupa Film Akademisi'nin 1 999
yılı En Iyi Avrupa Filmi
adaylarından biri oldu. BIRLIKTE
(2000) yönettigi ikinci uzun
metrajlı fılmdir.

TILLSAMMA NS
TOGETHER
Yönetmen Direcror: Lı1kas Moodyssoıı
Se n aryo Screenpıay: Lukas Moodysson
Görüntü Yön. Cinernarography: Ulf
Bra111aJ Kurgu Ediring: Michal LeJzcılou�lei &
Frtdrile AbraharllJen Müzik Music:
Oyuncular Cast: Lisa Lindgrm, Michael
NyqviJt, CralafHammarsten, Effmıa Samuelsson.
Sam Kmel, Aııja Lımdqvist,jessica Liedberg

Yapımcı Producer: Lanjb)moıı Yapı m
Production Co.: Merrifis Film AB,

Upplamgataıı 35, SE- 1 13, 28 Stockholm,
S\VEDEN; Phone: 46 8 335 576; Fax: 46 8
309 934; Zeruropa Eııtertainments, Film i Viiıt,
SVT Dranıa Gbrehorg, Keyfilms, Nordic Film aııd
TV Fund Dünya Hakları Export Agent:

Trust Film Sa/es, Avedere Tva!roej 10, 2650
Hvidovre, DENMARK; Phone: 45 36 868 788;
Fax: 45 36 774 448;

Kaynak Prim Source:

SıvediJh Film Imti111te, Box 27 126, SE-102 52
Stockholm, S\VEDEN; Phoııe: 46 8 665 l l 00;
Fax: 46 8 666 36 98
2000 1 35 mm. 1

Renkli Coıor 1 1 0 5 '

Kocasından sıkılan Elisabeth,
eşyalarını toplar, çocuklarını da
yanına alarak erkek kardeşi
Göran'ın yanına gider. Yıl 1 975'tir.
Elisabeth kenar mahallede yaşayan
sıradan bir ev kadınıdır, Göran'ın
yaşamı ise biraz farklıdır. Göran bir
komünde yaşamaktadır; bu evde
sürekli siyasetten konuşan, özgür
seks yapan, bitki yetiştirip, bol bol
kırmızı şarap içen, uzun saçlı
insanlar yaşamaktadır. Elizabeth
çocuklarıyla birlikte böylesine
karmaşık bir ortama gelir.
Birbirinden son derece farklı bu iki
dünyanın çarpışmasıyla tüm
hayatlarını degiştirecek bir dizi
dram yaşanır . . .
•

BIRLIKTE bir arada yaşamaya
çabalayan bir grup insanın öyküsünü
anlatıyor. Lukas Moodysson'un aşk
ve boşanma, aile mutlulugu ve aile
mutsuzlugu, çocuklar ve yetişkinler,
dostluk, seks ve futbol üzerine bu
yeni filmi, ilk uzun metrajlı filmi
"Fucking A mal / Sev Beni" den pek
çok yönüyle farklı. Bu film grup
üzerine odaklandıgı için herhangi
bir karakteri tek başına ayrıştırmak
olası degil. Önemli olan dönemin
ruhunu vermesi. Ancak izleyicilere
önceki filmde de bulunan insanı
rahatlatan, fazla işleomemiş
görüntüleri ve ışık düzenini de
hatırlatıyor. 70'1er üzerine bir film
yapmak fikri, yönetmenin aklına
1 988'de Gothenburg Sanat
Merkezi'nde "The Heart is on the
Left 1 Yürek Soldan Yanadır" adlı
sergiyi izledikten sonra gelmiş.
Moodysson "haydi yetmişli yıllara
gülelim" modasına kendini
kaptırmamaya kararlı. Aksine
yetmişlerin solcu hareketinin

olumlu ve olumsuz yönlerini
incelemeye yöneliyor. Yönetmene
göre bu hareketin artı yönleri
arasında bireysel ve toplumsal
başkaldırı, dayanışma ve paylaşma
düşünceleri; olumsuz yönleri
arasında ise kuramsal düzeyde
kalma ve aşırı radikalleşme yer
alıyor. BIRLIKTE'de komün hayatını
işieve geçirenler, siyasal açıdan fazla
bilinçli olmayan 'sıradan' insanlara
da kapıları açan, dogmalara baglı
kalmayan kişiler. Ancak yönetmenin
filmde kendisine en yakın hissettigi
karakter, kornündeki en radikal
kişilerden biri olan Erik. "Erik'i
saflıgına ve Baader-Meinhofa
katılmayı istemesine karşın kendime
yakın buluyorum. Onun öfkelerinin
ve başkaldırılarının pek çogu
benden kaynaklanıyor . . . Birlikte
güçlüyüz. " - Lukas Moodysson
• El isabeth ci res of her husband, so

she packs her bags, cakes her children
and goes off ro her brocher, Göran.
The year is 1 97 5 . E l i sabech is a fairly
ordinary housewife from che suburbs,
bm Göran is a l i crle differenr. He
lives i n a commune and chac's where
E l i sabech arrives with her children:
co a chaocic house inhabiced by
longhaired people who discuss
politics, have free sex, grow
vegecables and d ri nk locs of red w ine.
The collision of chese cwo sepacace
worlds secs of a drama that will
change all cheir lives . . .
TOGETHER is a film abouc people
crying ro li ve rogether. Lukas
Moodysson's new fil m abour love and
divorce, family happiness and family
unhappiness, about chi ldren and
adults, friendship, sex and foorball

differs i n many ways from his fearure
debur, "Fucking A m a l 1 how Me
Love". Ir's nor easy ro disringuish any
main characcers in che fil m as it
follows the group as a whole. The
spiric of the era is w hat matters. But
audiences will recognize che feel
good and sornewhac raw phorography
and lighcing from che previous fil m .
The idea o f mak i ng a f i l m abouc che
'70s hir che direccor afrer visicing che
exhibicion "The Hearc i s on che Lefc"
at che Gochenburg Are Center in
1 988. Moodysson was decermined
not co end up in che ' lec's-laugh-ac
che-sevenries' mould. Inscead he
decided co explore boch che pros and
cons of che lefc-wing movernem of
che '70s. A definice plus for
Maadysson were che ideas of
rebellion, boch privace and public,
and of solidari ey and sharing. On che
negacive side were che cheorizing and
che fundamenralism. In
TOGETHER i t is che non-dogmacic
people who make che com m u ne
work, opening it up co che less
policically conscious 'ordinary'
people. Yer it' s one of che
fundamenralisrs of che com m u ne,
Eri k, chac che direcror fells is dosesr
ro h imself: "I feel for Erik despire his
naivere and wancing ro join che
Baader-Meinhof. A lar of his
indignacion and rebelliousness comes
fcom myself. . . Togecher we are
srrong." - Lu kas Maadysson

Born in l 969, in Malmö, Sweden.
He scudied ar rhe Dramariska
lnscicurer film school in
Stockholm, where his graduacion
film "Der var en mörk och
srorming nan 1 Showdown in che
Underworld" ( 1 995) received an
award ar che Srudenr Film
Festival in Munich. He published
a colleccion of poems at che age of
ı 7, followed by several more
colleccions of poetry and a novel.
He has made rwo more shorc fılms,
of which "Baa prara li re 1 Ta! k"
( ı 997) has been sold co a number
of counrries. "Fucking Amal 1
Show Me Love" ( ı 998) was his
debuc feacure and has been one of
Sweden's biggesr film successes of
recenr years. Cricically acclaimed,
che film has also turned our co be
a blockbuscer in Swedish cinemas.
Ir was selecred as Sweden's official
enrry for che Best Foreign Lınguage
Film Academy Award. Ir was alsa
nominared for Best European
Film ı 999 by che European
Academy. TOGETHER (2000) is
his second feacure film.

Filmleri
Filmography
1 99 S Det va.r en mörle ocb

storming 11att Yeraltı

Dünyasında Mücadele
(shorr kısa film)
1 996 En uppgörelse i dm rmdre

kısa film)
Konuşma
(shorr kısa film)
Fucle ing A mli/ Sev Beni
Tillsmnmans Birlikte
variden (shorr

1 997 Baa prata lite
1 998

2000
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C H RISTOPH E R NOLAN

GDOM

AKi l D E FTERi

1 970'de Ingiltere'de Londra'da
dogdu. Film yapmaya yedi
yaşında, babasının Super-8
kamerasıyla başladı. University
College London'da Ingiliz
Edebiyatı okurken,
üniversitedeki sinema
derneginde 1 6mm filmler yaptı.
Daha sonra aynı gerilla tarzı
yapım tekniklerini uzun
metrajlı senaryosu "Following"i
çekerken de kullandı.
"Following" ( 1 998), aralarında
Toronto, Rotterdam,
Sundance ve Hong Kong da
bulunan, çeşitli uluslararası film
festivallerinde büyük başarı
kazandıktan sonra Ingiltere,
Fransa ve daha birçok ülkede
gösterime girdi. Amerika
Birleşik Devletleri'nde çekilen
AKlL DEFTERI (2000),
yönettigi ikinci uzun metrajlı
sinema filmidir.

MEME NTO
Yönetmen Direcror: Christopher Nolan
Senaryo Screen pl ay : Christopher Nolan,
based 011 a short story by jonathan Nolan
Görüntü Yön. Cine marog raphy : \Va/Iy

Kurgu Ed iıing: jenifer Chatfield
Müzik Music: Davidjulyan Oyuncular

Pfister

Cas ı: Guy Pearce, Carrie-Ann Moss, joe
Pantoliano. Mark Boonejmıior, Stephen
Tobolowsky

Yapımcılar Producers:

S11zamıe &jennifer Todd Yapım Production
Co.: Team Todd, 902 I Melrose 3 0 1 , Los
A 11gel" 90029, USA; Phone: 1 3 1 0 248 60
O 1; Fax: 1 3 I O 385 80 72 Dünya Hakları

Exporı Agem: Smnmit Entertainmelll, 1630
Stewart St. 120, Santa Monica CA 90404,
U A; Phone: 1 3 1 0 309 84 00; Fax: 1 3 1 0
828 41 32 Türkiye Hakları Turkish

Righıs: Umut Sanat Filmcilik, A kasyalı Sok.,
No: 18, 4. Levent, İstanbul, TURKEY, Pho11e:
90 2 1 2 325 88 88; Fax: 90 2 1 2 278 32 82
2000 1 35 mm. 1

Renkli & Siyah-Beyaz

Color-B&W 1 1 1 4 '

• Öykü günümüz Los Angeles'ında
geçer. Pahalı tasarımcı kıyafetleri
giyen ve eski bir Jaguar kullanan
Leonard Shelby ucuz, adı sanı
duyulmamış metellerde yaşamakta
ve su gibi nakit para harcamaktadır.
Başarılı bir iş adamı gibi görünmesine
karşın, tek işi intikam peşinde
koşmaktır: Amacı, karısını tecavüz
ettikten sonra öldüren adamı bulup
cezalandırmaktır. Polisin şüphelerini
ciddiye almaması üzerine, Leonard'ın
yaşamı her şeyi tüketen bir adalet
arayışına dönüşmüştür. Karısının
katilini bulmanın zorlugu bir yana,
Leonard'ın ender rastlanan ve
tedavisi olmayan bir bellek kaybından
mustarip olması işini iyice güçleştirir.
Leonard o korkunç olaydan önceki
yaşamının ayrıntılarını hatıriamasına
karşın, onbeş dakika önce nerede
oldugunu, nereye ve niye gitmekte
oldugunu anımsayamamaktadır.
Rahatsızligının son derece farkında
olan ve yaşadıgı kayıptan bitmek
tükenmez bir ıstırap duyan Leonard,
yaşamını not kartları, fotograflar,
dosya klasörleri, şemalar, dövmeler
ve sapiantıiı alışkanlıklar gibi bellegin
yerini tutan şeyler üzerine yeniden
kurmuştur. Bunlar onu zaman ve
mekanda sabitleyerek, göreviyle
arasındaki baglantıyı saglamaktadır . . .

Christopher Nolan'ın ilk uzun
metrajlı filmi olan düşük bütçeli
Ingiliz gerilimi " Following", stilize ve
yaratıcı anlatımıyla eleştirmenlerin
begenisini kazanmıştı. Nolan'ın
karmaşık yapı duygusunu, oyuncular
konusundaki becerisini ve tuhaf
psikolojik kavrayışını sergileyen ABD
yapımı AKlL DEFTERI, bu çizgiye
uygun bir ikinci film. Sıradışı bir
psikolojik cografyada gezinen film,
renkli ve siyah/beyaz sahneleri
kullanarak Leonard'ın buldugu

gelişigüzel ipuçlarını yorumlama
çabasını yansıtan yapboz benzeri bir
anlatım tutturuyor. Öykü geliştikçe,
olayların anlamları degişiyor. Dostlar,
düşman lar, kurbanlar ve zalimler
neredeyse bir çiçek
dürbünündeymişçesine yer
degiştiriyorlar. Aniatı ilerledikçe,
sandıgımızdan çok daha az şey
bildigirniz ortaya çıkıyor. Bu
entrikayla dolu filmin merkezinde ise,
felsefi bir soru yatıyor: bellegin
yoklugunda, istemli bir şekilde
seçilmiş anı notları dogruyu yanlıştan,
hakikati sahteden, şimdiyi geçmişten
ve gerçegi ilüzyondan ayırabilecek,
güvenilir bir ahlaki kişilik üretebilir
mi? "AKlL DEFTERI tersine çevrilmiş
bir kara film. Seyirciyi, kendini
şimdi'de tanımlayamayan, önceki
kişiliginin vardıgı sonuçlara güvenmek
zorunda olan bir kahramanın zihnine
sokmak için, gerisin geriye anlatılmış
bir dedektiflik öyküsü. Öznel öykü
anlatımının sebebi, intikam ve kimlik
gibi tanıdık kavramları sorgulamamızı
saglamak." - Christopher Nolan

he is, where he's going or why. Keenly
aware of his handicap and haunced by
loss, he has re-bui le his life out of
index cards, photographs, file folders,
charrs, tarcoos and obsessive habirs
that stand in for memory, fıxing him
in space and time and connecring him
to his m ission . . .
Christopher

olan's fırsr fearure, che

award-winning low-budget British
rhriller, "Following", won crirical
acclaim for i ts srylish and invencive
storyrelling. US made M E MENTO is
an appropriare follow-up, demonstrating
Nolan's complex sense of srrucrure, his
defr hand with actors and quirky
psychological understanding. The film
mines an extraord inary psychological
terrain, using alternaring scenes of
color and black and white to form a
jigsaw puzzle narrative mirroring
Leonard's own efforr to incerprer rhe
random pieces of evidence he hoards.
As his story unfolds, the meaning of
evencs change. Allies, enemies, victims,
vicrimizers swap places al most
kaleidoscopically. As che narrarive

• Los A ngeles, rhe presenc. Leonard

progresses, whar becomes vividly clear

Shelby wears expensive designer suits

is that we know much less rhan we

and drives an old Jaguar, bur he lives in

rhought. At the heart of this incriguing

cheap, anonymous motels, paying his

film is a philosophical question: in che

way wirh rhick wads of cash. Alrhough

absence of memory, can a willfuliy

he looks like a successful b us i nessman,

selecred ser of mememos prod uce a

his only work is the pursuir of

reliably moral self rhar can distinguish

vengeance: rracking and punishing rhe

righr from wrong, truth from falsiry,

man who raped and murdered his wife.

the presenc from the pasr, and rhe real

His suspicions dismissed by the police,

from rhe i llusory? "MEMENTO is an

Leonard's life has become an all

inverred noir, a derecrive story rold

consuming quesr for j usrice. The

backwards in order ro rhrusr rhe

diffıculry of locaring his wife's killer is

audience inro rhe head of a proragonisr

compounded by rhe fact that Leonard

who can'r defıne himself in the presenr,

suffers from a rare, uncrearable form of

bur is forced to trust the conclusions of

memory loss. Alrhough he can eecall

his former self. The subjecrive

derails of life before rhe terrible evenc,

sroryrelling is inrended ro make us

Leonard can't remember what

q uesrion familiar norions of revenge

happened fifreen minures ago, where

and idenriry." - Chrisropher Nolan

Born in London, England in
1 970. He began making fılms ar
rhe age of seven using his
farher's SuperS camera. While
srudying English Literature ar
Universiry College London, he
made 1 6m m films ar rhe college
film sociery, before applying rhe
same guerrilla-sryle producrion
rechnique ro his fearure-lengrh
scripr, "Following". Afrer grear
success ar nu merous
inrernarional film fesrivals
(i ncluding Toronro, Rorrerdam,
Su ndance and Hong Kong),
"Following" ( 1 998) was released
rhearrically in rhe U . K . , France
and various orher rerrirories.
Shot in the United Stares,
MEMENTO (2000) is rhe
second fearure film he direcred.
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TAYLAND THA I LAND

69

1 962'de Tayland'ın Bangkok
şehrinde dogdu. 1 977' de New
Yerk'taki Pratt Institute' da
sanat tarihi ve felsefe ögrenimi
görmek için Amerika Birleşik
Devletleri'ne gitti. Mezun
olduktan sonra New Yerk'ta
üç yıl boyunca serbest
illüstratör ve grafik tasarımcısı
olarak çalıştı. 1 985' de
Tayland'a dönüp 1 993'e kadar
bir reklam ajansında sanat
yönetmeni olarak çalıştı,
1 993'ten itibarense televizyon
reklamları yönetmeye başladı.
ilk sinema filmi, prömiyeri
Berlin'de yapıldıktan sonra
çeşitli festivallerde gösterilen,
1 997 tarihli "Fun Bar
Karaoke"ydi. 1 999 yapımı 69
yönettigi ikinci uzun metrajlı
fılmdir.

R UANG TALOK 69

6IXTYNIN9
Yönetmen Director: Pen-ek Ratanaruang
Senaryo Screenplay: Pen-ek Ratanamang
Görüntü Yön. Cinemarography: Chankit
Chamnivikaiping Kurgu Editing:
Patamanadda Yukol Müzik Music: \flild at
Heart Oyuncular Cast: Lolita Panyopas,
Tasanaıva/ai Otıgartittichai, Black Phomto11g,

Yapımcı Producer: Pen-ek
Yapım Production Co.: The
Film Factory Ltd., 95 Sukhımıwit 99, Bangkok

Sritao

Ratanaruang

1 0250, THAILANO; Phone: 662 33 1 26 46;
Fax: 662 332 28 1 7: e-mail: d-films@

Dünya Hakları Export
Age nt: Fortissimo Film Sa/es, Cruquiusweg 40,

bekkoame. ne.jp

1 0 1 9 AT Amsterdam. THE
NETHERLANDS; Phone: 3 1 20 627 32 1 5 ;
Fax: 3 1 2 0 626 l l 5 5 : e-mail:
in[o@jortissimo. nl

1999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 1 14 '

• Tum büyük bir fınans firmasında
sekreterdir. Bir gün patron, ekonomik
güçlükler sebebiyle üç sekreteri işten
çıkarmak zorunda kaldıgını açıklar.
Ertesi sabah, acı kaderini içine
sindirecek vakit henüz geçmeden,
kapısının önünde bir erişte kutusu
bulur. Aslında kutunun içinde para
vardır ve kısa süre sonra paranın
Mafya'ya ait oldugu açıga çıkar.
Tum'un dairesi 6 numaradır ve sayı
başaşagı dönünce, gangsterler teslimatı
9 numaralı daireye yaptıklarını
sanmışlardır. Tum, nefsi müdafaa
sonucu iki gangsteri öldürmek
zorunda kalır; ardından da onlara ne
oldugunu ögrenmek için gönderilmiş
olan kişiyi; sonra da sırada bir polis
vardır. Vakit geçtikçe ufak tefek
sekreter kendini kapana kısılmış
bulur. Üstelik sadece bir yıgın nakit
parayla degil, aynı zamanda giderek
artan bir ceset yıgınıyla da . . .

Günümüzün önde gelen Tayland
gazetelerinin birinci sayfalarını
süsleyen gülünç öykülerden esinlenmiş
olan 69, Tay boksçularla, cesetlerle,
sahte pasaportlarla, meraklı
komşularla ve şüpheli polislerle dolu
bir kara komedi. Bunların hepsi
Tarantinovari bir şekilde, zeka dolu
bir polisiyenin içine yedirilmiş.
Denetlenemez bir olaylar anaforunun
içine fırlatılmış basit bir insan fikri
üzerinde odaklanan yönetmen Pen
ek Ratanaruang, bu yıl izleyeceginiz en
şaşırtıcı ve hızlı ilerleyen filmlerden
birini yaratmış. Bu, masum bir kızın
vıücadelesini ve içine düştügü saçma
ve tuhaf durumları anlatan bir öykü.
Türün özellikleri ve bol kahkahanın
ötesinde, 69 aynı zamanda modern
kent dünyasında yaşanan yalnızlık
üzerine bir film. Bu arada, Bangkok

yaşamının kayıtsız turistlerin
genellikle görmezden geldigi bir
yüzünü de görme fırsatı veriyor.
69'da dehşetli bir mizah ön planda,
ve bunun içinde sendeleyen bir
ekonomiyle, yaygın çeteleşmeyle,
rastgele yozlaşmayla ve dünya
tarafından istismar edilmekle
kalmayıp kötülenen bir kadın
nüfusuyla yüzyüze gelen bir ülkenin
acısı yatıyor. Düşünülecek yanları da
olan çok komik bir film. "Bu filmde
'izolasyon' ve 'insan degeri' gibi ciddi
konuları komik bir bakış açısından
incelemenin ilginç olacagını düşündüm.
En zor şey, komik absürdlügü
öykünün içine göze batmayacak bir
şekilde yedirmek. Seyirci onu farkına
varmadan almalı. Yaptıgım filmleri
kategorize etmekte zorlanıyorum.
Kimine göre komedi. Kimine göre
polisiye. Kimine göreyse toplumsal
hiciv. Yani bakış açısına göre
degişiyor." - Pen-ek Ratanaruang

Inspired by ridiculous srories that
hoard che from pages of roday's
leading Thai newspapers,
6IXTY N I N 9 is a black comedy full
of Thai boxers, dead bodies, false
passporrs, curious neighbors and
suspicious policemen: all mixed imo
an i n eelligem ehriller - Taranti no
sryle. Centered upon rhe idea of a
simple person rhrown i mo a vorrex of
unconrrollable evenrs, Pen-ek
Ratanaruang has creared one of rhe
most surprising and fasr-moving
fılms you'li see this year. Ir's the srory
of one i n nocem gir!' s struggle w ith
the absurd and weird ci rcumsrances
i mo which she's fallen. Beyond the
generic characrerisrics and the
abundanr laughs, 6 I XTY N I N 9 is also
a fil m abour loneliness in the modern,
urban world. Meanwhile, we're also
exposed ro a slice of Bangkok life that
casual rourisrs generally tend ro
ignore. Macabre humour rules i n
6 I XTYN I N 9 , and i n it dwells the

• Tum is a secrerary ar a large fınancial

pain of a narion coming ro rerms wirh

fırın. One day, che boss announces that

a faltering economy, pervasive mob

economic diffıculties force him ro lay

presence, casual corruprion and a

off three secreraries. The nexr

women population not only exploired

morning, before she has had rime ro

bur mal igned by the world. A very

digest her bitter fare, Tum fınds a box

funny film wirh somerhing ro chew

of noodles at her doorstep. The box

on. "For this fil m , I rhought it would

rurns out ro conrain cash and ir soon

be inceresring ro explore serious

becomes clear that it is Mafıa money.

subjecrs such as 'isolation' and

Her aparement is number 6 and when

'human value' from a comic

the number rurned upside-down, the

perspecrive. The most d i ffıculr rhing

gangsrers were sure that they had left

is how ro embody che comic absurdiry

rheir goods at aparement 9. In self

seamlessly i mo che srory. The

defense, Tum is forced ro waste a pair

audience should absorb rhem wirhour

of gangsrers; after that rhe person sene

noticing. I fınd it diffıculr ro

ro fıgure out where they disappeared ;

caregorize che fılms I make. To some

next in line comes a cop. As time

people ir's a comedy. To some people

passes, che peti re secrerary fınds herself

ir's a rhriller. To some, i r 's social

sruck, not only wirh a bundle of cash,

sarire. Ir really depencls. " -

but wir h a growing pile of bodies . . .

Pen-ek Raranaruang

Born in ı 962 in Bangkok,
Thailand. In ı 977 he wenr ro
United States ro study art
hisrory and philosophy ar Prarr
Institute in New York. He
worked as a freelance illusrraror
and graphic designer in New
York for three years upon
graduarion. Back in Tlıailand in
ı 98 5 , he worked in an
advenising ageney as an an
directOr umil ı 993 when he
seaneel direecing relevision
commercials. His fearure
direcrorial debur came in ı 997
with "Fun Bar Karaoke", which
was screeneel at many fesrivals
after i ts prem iere i n Berl in.
6IXTYNIN9 ( 1 999) is his
second fearure film.
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BELÇIKA-FRANSA BELGI M-FRANCE

PIERRE-PAUL R E N DE RS

THOMAS AŞl K O LDU

1 963'te Belçika'da, Brüksel'de
doğdu. 1 984'te Louvain Katolik
Üniversitesi'nin Klasik Filoloji
bölümünden mezun oldu;
1 989'da ise IAD (lnstitut des
Arts de Diffusions)'ndan Film
Yönetmeni sertifıkasını aldı.
Belgesel ve kurmaca yapımlara,
televizyon ve sinemaya aynı
derecede ilgi duymaktadır.
Belçikalı yönetmenlerce
ortaklaşa çekilen ve 1 992
Venedik Film Festivali'nin
Eleştirmenler Haftası
bölümüne seçilen "Sept pEkhes
capitaux 1 Yedi Büyük Günah"
adlı fılmin "La tendresse 1
Şefkat" bölümünün
senaryosunu yazmıştır.
THOMAS AŞlK OLDU (2000)
ilk uzun metrajlı kurmaca
fılmidir. 1 993 ve 94'te, Belçika
TV kanalı RTBF için "Double
Sept" adlı televizyon şovunun
birkaç bölümünü yönetmiştir.
1 996-98 yılları arasında
Medecins Sans Frontieres
Belgique için dört belgesel
senaryosu yazmıştır.

THOMAS EST AMO UREUX

THOMAS IN LOVE
Yönetmen Direcror: Pierre-Paul Renders
Senaryo Screenplay: Philippe 8/asband
Görüntü Yön. Cinemaıography: Virgine
Saint Martin Kurgu Ediıing: Ewin Ryckart
M ü z i k Music: lgor Sterpin Oyuncular
Cast: Benort Verhaert, Magali Pinglaut, Aylin
)'ay. Micheline Hardy, Alexandre von Sivers.
Frldlric Toparr, Serge Lariviere Yapımcı
Producer: Diana Elbaımı Yapı m
Production Co.: Enıre Chien & Loup, 28, me
de I'Ambieve, 7 760 Brımels. BELGIUM:
Phone: 32 2 736 48 13; Fax: 32 2 732 33
83; e-mail: ecl@village.uuner.be Dünya
Hakları Exporı Agenı: Forıiiiimo Film
Sa/es, Cruquiusu't!g 40, 1 0 1 9 A T Amsrerdam,
THE ETHERLANDS; Phone: 3 1 20 627
32 1 5 ; Fax: 31 20 626 1 7 55; e-mail:
injo@jortissimo.nl

2000 1 35

mm. 1 Renkli Color 1 92'

32 yaşındaki Thomas, akut bir
biçimde açık alan korkusundan
muzdariptir. Sekiz yıl önce işini
bırakmış ve tüm parasını şu anda
içinde yaşamakta oldugu lüks
apartman dairesine yatırmıştır.
Evden hiç çıkmamakta, kimsenin de
eve adımını atmasına izin
vermemektedir. Diger insanlarla
ancak bilgisayar ekranı aracılıgıyla
temas kurmaktadır. Thomas bu
yabani ve münzevi yaşamında
hemen hemen mutludur. Ama
yalnızlık hisseder. Uzatmalı sanal
partneri Clara ona artık eglenceli
gelmemektedir. Sekiz yıllık
tedavisinin sonuç vermemesi
üzerine Thomas'ın güçlü bir
silkelenmeye ihtiyacı olduğuna
kanaat getiren terapisti, onu
internetteki bir randevu kulübüne
üye yapar. Bu arada sigorta
acentesinden Thomas'a, zihinsel
bozuklukları olan insanlar için özel
olarak egitilmiş fahişelerin
hizmetlerinden ücretsiz
yararlanmasının uygun bulundugu
bildirilir. Aşka susamış kadınlar,
bilgisayar ekranından Thomas'la
birbiri ardına bağlantıya geçer. Ama
Thomas ne evlenmek, ne de aşık
olmak için en ufak bir istek
duymaktadır. Giderek, duygularını,
özel ve mahrem dünyasını istila
eden bu durum karşısında kafası
karışmaya ve sıkıntı duymaya başlar.
Neden insanlar onu rahat
bırakmamaktadı ri..
•

Thomas'ın bakış açısından
izledigirniz bu sıra dışı fılmde,
perdeye yalnızca onun ekranında
gördügü görüntüler yansıyor. Bu
öznel kamera tekniginin getirdigi
biçimsel sınırlar, yaratıcı ve keskin

bir zekayla kurulmuş bir görsel dile
kapı açıyor ve bizi rengarenk yapay
bir dünyanın içine çekiyor. Tıpkı
internetin anonimliğinin ardına
saklandıgı gibi kameranın
"bakış"ından da saklanan Thomas,
kontrolü elinde tutmakta ve
böylece gerçek dünyadaki insan
etkileşiminin sorumlulugunun
prangalarından kurtulmuş durumda.
"Senaryoda en çok hoşuma giden,
yaygın biçimde aşk diye
adlandırdıgımız şeyi oluşturan o iç
içe geçmiş unsurlar üzerine
düşünceleri tetiklemesi oldu.
Ayrıca, aşırı iletişim çagını yaşayan
bir toplumda insan iletişiminin nasıl
ihmal edildiğini yansıtan toplumsal
hiciv yönü de hoşuma gitti.
THOMAS AŞlK OLDU, yarın ne
olabilecegiyle değil, bugün
yaşamlarımızda neler olduguyla
ilgileniyor . . . Bu film, izleyicinin
imgelemini tıka basa
doldurmaksızın, ya da düşünce
yollarını tıkamaksızın gözünü
beslemek üzere tasarlanmış görsel
bir obje yaratmama olanak tanıdı."
- Pierre-Paul Renders

signs him up an Internet daring club.
Meanwhile, his insurance agent
informs Thomas that he has been
approved ro receive free of charge rhe
services of prosti tures especia.ll y
trained ro handie mentally i m paired
people. On Thomas' screen, real love
starved women start to cal ! . Bu c
Thomas has no desire ro ger married
or ever fal l in love. And l i ttle by
li etle, he is gerring puzzled and
annoyed ar these invasions into his
feel i ngs and h is private and İ nt İ mare
world. Why can't people jusr leave
h i m alone? . .
I n rhis most uncommon fi lm, viewed
through che eyes of Thomas, we see
on 1 y the i mages he sees on h is
computer screen . The formal confı nes
of this subjeccive ca mera suaregy
open up an inventive, witty visual
language and pull us i n to a
bril liandy colored, arrificial world.
Hidden from the camera's gaze, as he
is hidden by the anonymity of the
Internet, Thomas is in control and
unferrered by the responsibi li ey of
aurhentic human interacrion. " What
I enjoyed most in che script is che

• Thi rry-two-year-old Thomas

fact that i t rriggers reflecrion on

suffers from acute agoraphobia. He

rhose i n tertw i n i ng elements that

stopped working eight years ago,

make up what is commonly called

i nvesred all his money and now l i ves

love. I also l i ked the social sari re

in a luxurious apartment, which he

aspecr of i r , abour che derelicrion of

never leaves or lets anyone i n . His

human contact in an over

only contact with other people is

communicating sociery. THOMAS

through his computer screen. W i th

EST AMOU R E U X does not talk

che srrange and hermir-l ike existence

abour what may happen romorrow

Thomas is almosr happy. Bur he is

but abour w hat is happening wirhin

alone. Clara, his long-rime virrual

us taday . . .

partner does not arnuse him anymore.

visual objecr conceived

Afrer eighr years of unsuccessful

eye wirhout cram m i ng the

treatment, his rherapist decides that

i magination, or congesring

Thomas needs a major shake up and

reflecrion . " - Pierre-Paul Renders

Ir enabled me ro make a
ro

feed rhe

Born in 1 963 in Brussels,
Belgium. He graduared from rhe
Carholic University of Louvain
in 1 984 after reading Classical
Philology, and qualified as film
Director ar the !AD ( l nsrirut des
Arrs de Diffusions) in 1 989. He
equally en joys documentaries
and ficrion, relevision and
cinema. He's rhe aurhor of "La
rendresse", one of the "Sepr
pec hes capiraux", a collecrive
Belgian full-lengrh fılm selecred
ar the Crirics Week in Yenice in
1 992. THOMAS EST
AMOUREUX (2000) is his fırsr
full-lengrh ficrion film. In
1 993-94, he di recred several

episodes of che relevision show
"Double Sept" for rhe french
speaking Belgian relevision
channel RTBF. He wrore four
documenraries for Medecins Sans
Frontieres Belgique berween
1 996 and 1 998.
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JAM I E THRAVES

AC l G E RÇ E K

1 969 yılında, Büyük
Britanya'da, Essex'de doğdu.
Hull Politeknik'te iliüstrasyon
ve canlandırma eğitimi gördü.
Başını kaşımadan edemeyen bir
adamı anlatan mezuniyet filmi
"Scratch 1 Kaşınma" 1 992'de
BP Film Expo ödülünü kazandı.
Bu başarı onun aynı zamanda
müzik videosu ve reklam
şirketi Oil Factory'nin
sahiplerinden John Stewart'ın
dikkatini çekmesini sağladı. Bu
şirketteki, 1 994 Chicago Film
Festivali'nde Gümüş Hugo
kazanan "The Take Out"ı da
( 1 993) yaptığı, kısa bir çalışma
döneminin ardından, Kraliyer
Sanat Akademisi'nde Film ve
Televizyon masterı yapmak
üzere oradan ayrıldı.
Oradayken, yapımcı Sally
Llewellyn ile tanıştı. Ikisi önce
1 99S'te Altın Hugo kazanan
"The Hackney Downs"da
( 1 995) işbirliği yaptılar ve
günümüze kadar ortak
çalışmalarını sürdürdüler. lik
fılmlerini, birçok uluslararası
ödül alan "Down in the City"
( 1 995) ve "1 Just Want to Kiss
You" ( 1 998) izledi. Müzik
videolarına dönen yönetmen,
MTV izleyicileri arasında kült
statüsüne yükselen
Radiohead'in Just'ının çığır açıcı
video klibi ve Neneh
Cherry'nin Woman'ıyla ( 1 997),
iki kez MVPA Yılın Videosu
ödülünü kazandı. ACI GERÇEK
yönettiği ilk konulu uzun
metraj fılmdir.

THE LOW DOWN
Yönetmen Direcror:jamie Thraves
Senaryo Screenplay: jamie Thraves
Görüntü Yön. Cinemarography: lgor
Jadue-Lillo Kurgu Edi ring: Lııcia Zucchetti
Müzik Music: Nick Currie & Fred Thomas
Oyuncular Cas c: Aidan Gillen, Kate
Ashfield. Dean Lennox Kelly, Tobias Menzies,

Yapımcı Producer:John
Yapım Production Co.: Oil

Rupert Proctor
Stewart

Factory. 26 LiIlle Port/and St.. 5th

\VI N 5AF.

Fl.,

London

ENGLAND; Pho��t: 44 207 255

62 5 5 ; Fax: 44 207 255 62 77: Sleeper Films,
London: Film Four Ltd , London; British Screen,
London

Dünya Hakları Export Agenr:

Film Four International. 76-78 Charlotte
Street, London \VI P /LX, ENGLAND; Phone:
44 207 868 77 00; Fax: 44 207 868 77 66;
e-nıail: fi/mfourint/@channe/4. co. uk

2000 1 35 11111.1 1
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• Frank, yirmili yaşlarının sonuna
yaklaşmış, yaşantısı dostları ile işi
çevresinde dönen, huzursuz bir
genç adamdır. Yaşamını farklı bir
vitese alması gerektiğinin
farkındadır, ancak bunu nasıl
gerçekleştireceğini bilemez. Ticari
TV şovları için aksesuar hazırlayan
umut dolu bir sanatçı olarak sanatı
üzerinde yoğunlaşmak ister, ama
böyle bir hamleyi yapmasını
sağlayacak güvenden yoksundur.
Arkadaşı Terry ile paylaştığı
daireden ayrılmaya karar vererek
yeni bir yer aramaya başlar. Hayata
iyimser yaklaşımıyla ona yepyeni,
temiz bir soluk sağlayan Ruby'ye ilgi
duyar. Görüşmeye başlarlar ama
iletişim kuramadıkları için ilişki bata
çıka ilerler. Ruby, Frank'la
beraberliğini kurtarmak istese de
adamın dengesizliği ve kafasının
karışıklığıyla başetmek zorundadır.
Acaba Frank sorunlarını
çözebilecek midir? ..

dışındaydılar. Filmi Super 1 6'yla
çektik, bu da artı puandır, çünkü
3Smm ile Jamie'nin istediği kamera
hareketlerini elde etmek imkansız
olurdu . . . Onun üsiObu, 1 960'1arın
ve 1 970'1erin Fransız sinemacılığının
dilini yeniden keşfetmekle çok
ilgili." "Daha önce sinemada
görmediğim türde insanları,
durumları ve anları resmetmek
istedim. Yirmili yaşlarının sonuna
gelmiş olan Frank, öğrencilere özgü
yaşamdan daha kalıcı bir şeylere
geçiyor ve bu değişiklik karşısında
içinde bir gönülsüzlük ve hüzün
duyuyor . . . Ben yazarken senaryo
hayli değişti; daha önceki yıllarda
fikirleri ısıtıp durduğum halde ciddi
olarak yazmaya 1 998 Ocak'ında
başladım, çünkü ben de o sıralarda
hayli değişiyordum. Sonunda Frank
biraz şizofren oldu belki, ama bu
hoşuma gidiyor aslında, çünkü çoğu
genç o yaşta şizofren olur." Jamie Thraves

Ser againsr the backdrop o f shared
flars, 24-hour stores, cafes and clubs
of conremporary London, T H E LOW

DOWN caprures rhe l i ves of a bu nch
of rwenry-somerhings in rhe capitaL
Inspired by Jean-Luc Godard and
John Cassaveres, Thraves was keen to
i m bue rhe fılm w i rh a raw energy
which would complemenr his
imptovisarional screen play. H e made
director of photography, Chi lean
bom Igor Jadue-Li llo, warch more
rhan 5 0 fılms ahead of rhe shoor. " I r
almosr drove me mad because rhe
range was so h uge bur rhey had one
rhing in common - rhey were all very
cinemaric and unconvenrional in
rerms of fram ing, lighring and Jenses
and rexrure," says Jadue-Lillo. "W e
shot i n Super 1 6 and rhar was a plus
because wirh 3 5 m m ir would have
been impossible ro achieve rhe
ca mera movemenr rhar Jamie
wanred . . . H i s sryle has a !or to do
wirh rediscovering the language of
French fılm-making of rhe L 960s and

Günümüz Londra'sının paylaşılan
dairelerinin, 24 saat açık kalan
dükkanlarının, katelerinin ve
kulüplerinin fonu oluşturduğu ACI
G ERÇEK, başkenti mesken edinmiş
yirmi küsur yaşlarındaki bir avuç
insanın yaşantılarını ele alıyor. Jean
Luc Godard ve John Cassavetes'ten
esinlenen ve filmini, kendi
doğaçlama senaryosunu
tamamlayacak ham bir enerjiyle
doldurmayı çok istiyen Thraves,
çekimlerden önce, Şili doğumlu
görüntü yönetmeni lgor Jadue
Lillo'ya SO'yi aşkın film seyrettirdi.
Jadue-Lillo, "Neredeyse
çıldırıyordum, yelpaze o kadar
genişti ki" diyor, "ama ortak bir
yanları vardı - hepsi çok sinematikti
ve kadraj, ışıklandırma, objektif ve
doku açısından alışılmışın

• Frank is a resrless young man in

1 970s." "I wanred ro porrray rypes of

h is Iate rwenries whose l i fe revolves

people and siruarions and momenrs

around his friends and his work. He's

rhar I hadn'r seen on

aware he needs ro move his l i fe inro

Frank is in his !are rwenries and is

fılm

before.

anorher gear bur he's not sure how ro

moving out of srudent life to

go abour ir. An aspiring arrisr, he

somerhing more permanenr and

makes props for commercial TV shows.

rhere's a relucrance and sadness in

He would ! i ke ro concentrate on his

him as he faces rhar move . . . The

arr bur lacks the confıdence to rake

screenplay changed a lot during the

the plunge. He decides to move our of

rime I was wriring i r - I srarred in

the flar he shares wirh his friend Terry

earnesr in Jamıary 1 998 even rhough

and srarrs looki ng for a new place. H e

I' d been m u l l i ng ideas for some years

becomes invol ved with R uby whose

before rhar - because I was chang i ng

optim isric approach to l i fe is a brearh

a lor roo. As a resul c, Frank may be a

of fresh ai r. They srarr seeing one

t i rele schizophrenic bur I quire ! i ke

anorher bur rhe relarionship flounders

rhar because rhar's how mosr young

because rhey can'r communicare.

men are ar rhar age. " - Jamie Th raves

Ruby wanrs ro make a go of i r wirh
Frank bur she has ro dea! wirh his
insrab i l i ry and confusion. Will Frank
ever work ir our? . .

Born in 1 969 in Essex, Grear
Brirain. He snıd ied illusrrarion
and ani marion ar Hull
Poly rech ni c His graduarion film
"Scrarch", abour a man who
won'r srop scrarching his head
won rhe BP Film Expo in 1 992.
lt also broughr him ro rhe
arrenrion of John Srewarr, co
owner of music videos and
commercials company Oil
Facrory. Afrer a brief srinr ar che
company, d ur i ng which he made
rhe shorr "The Take Out"
( 1 993) - winner of rhe Silver
Hugo ar rhe 1 994 Chicago Film
Festival, he lefr ro do a MA in
Film and Television ar rhe Royal
College of Are While rhere, he
mer producer Sally Llewel lyn.
They fırsr reamed up on "The
Hackney Oowns" ( 1 995), a
Golden Hugo winner in 1 995,
and have collaborared ever si nce.
This was followed by "Oown i n
rhe C i r y ( 1 995) and "J Jusr
Wanr ro Kiss You" ( 1 998)
whicn picked up a slew of
inrernarional awards. Returning
ro music videos, he won rhe
MVPA Video of rhe Year award
rwice - for his groundbreak ing
promo for Radiohead's}11st
wbich achieved culr srarus
among MTV viewers, and
eneh C herry 's lfloman ( 1 997).
THE LOW DOWN is his
fearure fılm debur as di rec ro r.
"
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FRANSA FRANCE

AN N E VILLACEQUE

KÜÇ Ü K SEVG i Li

1 963'te Fransa'da, Toulouse'da
do�du. Paris'teki sinema okulu
FEMIS'te yönetmenlik dersleri
aldı, ama belgesel yapmak
istedi�ine karar vererek
okuldan ayrıldı. Sonra iki
belgesel film çekti ("3 histoires
d'amour de Vanessa 1
Vanessa'nın Üç Aşk Öyküsü"
( 1 996) ve "Les infortunes de la
vertu 1 "Faziletin
Bedbahtlıkları" ( 1 998) ve
bunların ikisi de TV kanalı Arte
tarafından yayınlandı. Başka
belgesel projelerinin
gerçekleşmesini beklerken,
Elisabeth Barriere-Marquet ile
birlikte bir senaryo yazmaya
karar verdi. Sonuçta KÜÇÜK
SEVGILI (2000) ortaya çıktı.

PETIYE CHERIE

LITTLE DARLING
Yönetmen Director: A nne Villaceque
Senaryo Screen play: Elisabeth Barriere
Marquet & A nne Villaceque Görüntü Yön.
Cinematography: Pierre Mi/on Kurgu
Edüing: A nne Riegel Oyuncular Cast:
Corinne Debnnniere, }onathmı Zaccai; Laurence

Pivrier, Paırick Prljean, Pierre Louis -Calixte,
Sarah Haxaire, Philippe Amhro1ini

Yapımcılar Producecs:jean Brehat &
Rachid Bouchareb Yapım Producrion Co.:
38 Productiom, 83A, me Bobillot, 75013
Pari!, FRA CE; Phone: 33 1 43 13 10 60;
Fax: 33 1 43 13 10 66; e-mail:
3b.producriom@wanarkxı.fr

Dünya Hakları

Export Agent: Celluloid Dreanu, 24 me
La1110rtine, 75009 Pari!, FRANCE; Phone: 33
1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 7 1 ;
e-mail: injo@celluloid-drearm.com

2000 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 106'

• Sybille güzel bir kadın değildir.
Otuz yaşındadır, iyi niyetli insanlar
olan annesi ve babasıyla yaşar, hala
bakiredir, ve o kadar iffetlidir ki
kendi yatak odasında yalnızken bile
sütyenini geceliğinin içinden çıkarır.
Bir bankada zorlayıcı olmayan bir işte
çalışır ve sıkıcı işiyle steril banliyö evi
arasındaki bitmek bilmez otobüs
yolculuklarında ucuz aşk romanları
okur. Sybille yakışıklı Vieter'la
tanıştığında, adeta o aşk romanları
gerçekleşmiştir. Hayrettir ama, adam
da onun bakışiarına karşılık verir ve
biz daha ne olup bittiğini anlamadan,
Sybille'in yanına, onun ailesinin evine
yerleşir. Her zaman bir iş çantası
taşıyan, sürekli takım elbise ve
kravatla dolaşan Victor, her gün işe
gider gibi yapar. Ama biz onun
aslında günlerini alışveriş
merkezlerinde gezinerek geçirdiğini
biliriz, Sybille ve ailesinden talep
ettiklerinin de sürekli arttığını
görürüz. Sinsi bir planı olmalıdır
mutlaka. Bu arada hem kızının aşikar
mutluluğundan, hem de Victor'ın
güleryüzlü arkadaşlığından dolayı
neşeli annenin keyfi yerindedir. Açık
havada gösterişli yemekler yapmaya
ve kuaför salonunu yeniden dekere
etmeyi düşünmeye başlamıştır.
Kızının üstüne titreyen suskun baba
da genç adamdan etkilenmiştir, hatta
düzmece bir mali yatırımın içine
çekilip alınmıştır. Sybille'in geleceği
için endişeleniriz. Ama Sybille
sandığımızdan daha güçlüdür . . .

KÜÇÜK SEVGI LI, dikkatle yazılmış,
üzerinde düşünerek çekilmiş ve
etkileyici bir şekilde oynanmış bir ilk
film. Ilk başta ne tür bir yönetmenlik
üslObunu benimseyeceğine karar
vererneyen Anne Villaceque, Aki

Kaurismaki'nin işlerini, özellikle de
"Drifting Clouds 1 Sürüklenen
Bulutlar"ı keşfetmiş. Sonra radikal bir
karar alarak Elisabeth Barriere
Marquet ile birlikte yazdığı
senaryonun büyük bir bölümünü
kesip atmış. Sonuçta ortaya, baştan
aşağı rahatsız edici, etkili bir
huzursuzluk hissi veren, güzel bir
minimalist çalışma çıkmış. Her planın
kusursuz bir şekilde oluşturulduğu ve
her davranış nüansının ineelikle
gözlemlendiği film, komedi ile trajedi,
hiciv ile romans arasında çok hassas
bir denge kuruyor. Sybille annesine
çirkin olup olmadığını sorduğunda,
ikisi adına da boğazımız
düğümleniyor. Ve şaşırtıcı finalde
kaderini kendi ellerine aldığında, çok
yönlü özdeşleşmelerimiz ve
beklentilerimiz dört bir yana
dağılıyor. "Gizli bir otobiyografi
olmayan, ama kişisellikten de
mahrum kalmamış bir film yapmak
istedim." - Anne Villaceque

Vicror spends his days wandering the
mal ls, and we see his demands on
Sybille and her parenrs escalare almosr
daily. He musr have some devious
plan. Meanwhile effervescenr Mom is
delighted not only wirh her daughrer's
apparenr happiness, bur wirh Victor's
genial company. She finds herself
making etaborare dinners al fresco and
considering redecoraring her
hairdressing salon. Tacİturn doting
Dad is also enrranced wirh the young
man, and even gers sucked inro
invesring in a spurious financial dea!.
We fear for Sybille's furure. Bur
Sybille is srronger rhan we rhink . . .
PETITE CHE RIE is a carefully wrirren,
rhoughrfully shor and impressively
acred firsr fearure for direcror Anne
Villaceque. Ar firsr unsure whar
direcrorial sryle ro adopr, she d iscovered
rhe work of Aki Kaurismaki and, in
parricular, his "Drifr i ng Clouds". She
rhen made a radical decision ro cur
m uc h of the original script she wrore

• Sybille is no beaury. Ar rhe age of

wirh Elisaberh Barriere-Marquer and

rhirry, she srill lives ar home wirh her

rhe resulr is a beauriful minimalist

well-ıneaning parenrs, remains a

exercise which ereares a rhoroughly

virgin, and is so painfully medesr that

disrurbing yer effecrive sense of unease.

she rakes off her bra u nder her

With every shor perfecrly composed

nighrgown even in rhe privacy of her

and every nuance of behavior

own bedroom. She works in a bank i n

exquisirely observed, the film mainrains

a n unraxing capaciry, and o n the

a very delicare balance berween comedy

endless bus rides berween boring work

and rragedy, sari re and romance. When

and a srerile suburban home, she reads

Sybille asks her morher if she is ugly,

cheap romance novels. When SybiUe

our hearrs rwisr for borh of rhem. And

meers good-looking young Vicror, her

when she rakes her furure inro her own

romance novels seem ro have come to

hands in rhe surprising ending, our

life. Surprisingly, he rerurns her gaze,

multiple identifıcarions and

and before you know ir, he's moved in

expecrarions ricocher in every direcrion.

wirh her family. Always carrying a

"I wished ro make a film that would

briefcase and impeccably turned-out in

be neirher a disguised aurobiography,

suir and rie, Vicror prerends to go ro

nor a work devoid of al 1 personal

work every day. B ur we k now rhar

involvement." - Anne Villaceque

Born in 1 963 in Toulouse,
France. She arrended a directing
course ar the Parisian film school
FEMlS, and lefr convinced she
wanred ro make documenraries.
Two followed - "3 hisroires
d ' amour de Vanessa" ( 1 996) and
"Les inforrunes de la verru"
( 1 998) - and borh were
broadcasr by Arre. Whilsr
wairing for other documenrary
projeers ro happen, she decided
ro co-write a script wirh
Elisaberh Barriere-Marquer, and
PETITE CHERIE (2000) is rhe
resulr.
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FRANSA FRANCE

V I RG I N I E WAGON

SIR

1 96S'te doğdu. Yönetmen
Erick Zonca'yla tanışmadan
önce çeşitli basın kuruluşları
için raporlar hazırladı ve
dokümantasyon çalışmaları
yaptı. Zonca'nın üç kısa
metrajlı filminde ("Reves 1
Düşler" ( 1 992), "Eternelles 1
Sonsuz" ( 1 994) ve "Seule 1
Yalnız" ( 1 996) çalıştı. Bunlar
"La vie revee des anges 1
Meleklerin Düş Yaşamı" ( 1 997)
filmine bir ön hazırlık
niteliğindeydi. Bu fılmin yanısıra
Zonca'nın kısa süre önce
çekmiş olduğu "Le petit voleur
1 Küçük Hırsız" ( 1 999) adlı
fılmin senaryosuna ve sanat
tasarımına önemli katkıda
bulundu. Bu arada bazı
uluslararası film festivallerinde
gösterilen "Grandir 1
Büyü mek" ( 1 995) adlı kısa
metrajlı bir film çekti. SIR
(2000) yönettiği ilk uzun
metrajlı filmdir.

LE SECRET

THE SECRET
Yönetmen Director: Virginie Wagon
Senaryo Screenplay: Virginie \Vagon &
Erick Zonca Görüntü Yön.
Cinemawgraphy:Jean-Marc Fabre Kurgu
Editing: Yannick Kergoiır Oyuncular Cast:
A nne Coeıem, Michel Bompoil, Tony Todd

Yapımcı Producer: Fran(ois Marquis
Yapım Production Co.: LA Productiom
Bagheera, 90 rue d'Amsterdam, 75009 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 48 74 41 41; Fax: 33
1 48 74 44 1 1; e-mail: baghprod@dub
internet.fr; Diaphana; France 3 Cinlma
Dünya Hakları Export Age nt: Mercure
Distribution. 27. rue de la Butte aux Cailles.
75003 Paris, FRANCE; Pho11e: 33 1 44 16
88 44; Fax: 33 1 45 65 07 47; e-mail:
infos@merrure-distribution.fr

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 107'

3 5 yaşındaki Marie, 1 2 yıldır
François'yla evlidir; iki yaşında Paul
adında bir erkek çocukları vardır.
Marie'nin hala aşık olduğu François
bir çocuk daha istemektedir; ancak
Marie nedenini bilmemekle birlikte
buna yanaşmaz. Hayatından genelde
memnun olmasına karşın, ev ev
dolaşıp ansiklopedi satarak para
kazanan Marie hep bir şeyin
eksikliğini hissetmektedir. Günün
birinde gittiği bir viilada Bill'le
tanışır. Bill SO yaşındaki Amerikalı
bir zencidir; evden hiç dışarı
çıkmamakta, tek kelime de
Fransızca konuşamamaktadır.
Beceriksizce başlayan ilk çekingen
görüşmelerini diğerleri izler ve kısa
süre içinde birbirlerinin
sohbetlerinden hoşlanmaya
başlarlar. Marie bu konuşmaları
uzatmak için bahaneler yaratır,
çünkü artık rahatça içini
dökebiliyor, kendi hakkında
konuşabiliyor ve hatta uzun süredir
bastırılmış olan bir gizi açığa
çıkarabiliyordur. Başlangıçta adamın
kayıtsızlığından rahatsız olan Marie,
artık onu dayanılmaz şekilde çekici
bulduğunu fark eder. Kısa sürede
kendilerini yasak bir ilişkinin içinde
bulurlar. Marie yeni aşığı hakkında
çok az şey bilmektedir, Bill ise
Marie'nin kendi yaşamıyla ilgili
anlattıkları karşısında kayıtsız kalır;
ancak uzun sevişme saatleri
tümüyle farklıdır. Işin çığırından
çıktığını hisseden Marie giderek
kendi davranışlarından tiksinmeye
başlar. Psikolojik açıdan rahatlamak
için, Bill'le geçirdiği tutkulu
buluşmalar ile oğlunu yıkamak gibi
günlük ev işleri arasında bir denge
kurmaya çalışır. Ne var ki, evlilik
dışı bu ilişkisini saklayamaz hale
•

gelir, eve tüm vücudunda tırnak
izleri ve çürüklerle gelmeye
başlayınca François mahvolur . . .
"Paris'te Son Tango" filmini
anımsatan, Wirginie Wagon'un
yönettiği, senaryosunu ise "La vie
revee des anges 1 Meleklerin Düş
Yaşamı"nın yönetmeni Erik
Zonca'yla birlikte yazdığı bu tutku
dolu, cinsellikle yüklü romantik
dram, kendini bir türlü anlam
veremediği evlilik dışı bir ilişkiye
kaptırdığında sakin dünyası değişen
Parisli bir işkadınını anlatıyor.

but the long sessions of lovemaking
are somerhing else enrirely. Feeling
our of conrrol, Marie is i ncreasingly
repel l ed by her own actions.
Psychologically, she srruggles ro
reconcile her rorrid encounrers with
Bill and m undane domestic chores
such as barhing her son. Moreover,
she finds herself incapable of hiding
her adulterous behavior, rather she
comes home with serarehes and
hickeys all over her body,

ro

the

devastation François.
Recalling "Last Tango in Paris",
Virginie Wagon d i rects rhis

• Marie is a 3 5 -year-old woman

passionare, sexy, romanric drama (co

who has been married for rhe lasr 1 2

wrirren by "La vie revee des anges 1

years ro François, rhe man she sri l l

The Dreaml i fe of Angels" di recror

loves and r h e farher of her rwo-year

Erick Zonca) abour a cool

old son, Paul. François wanrs ro have

professional Parisian who finds

anorher child, bur Marie is nor ar all

herself undone by adul rerous yearns

sure and doesn'r know why. Though

rhar she does nor understand.

she is relarively conrenr wirh her l i fe,
she feels somerhing is wanring. She
earns money on rhe side by seliing
encyclopedias door ro door, and one
day, she arrives ar a villa where she
meers B i l l , a 5 0-year-old black
American who never goes our and
can hardly speak a word of French.
Their firsr clumsy, hesiranr meeriııg
leads ro anorher, and soan rhey are
begiııning ro enjoy rheir
conversar ions. I n facr, Marie comes
up wirh excuses ro prolong rhem, for
now she can open up, ral k abour
herself, and reveal a long suppressed
secrer. I ni r ially Marie is annoyed by
his i nsouciance, bur she finds rhar she
is irresistibly atrracted ro him. Soan
the two are in the midsr of sordid
i l licit affair. She knows little abour
her new !over, and B i l l seems
unin reresred in learning about her,

Born in 1 965. She conrribured
repores and documentation for
various press agencies before
meeting director Erick Zonca.
She col laborated wirh him on all
three of his shorr films (" Reves 1
Dreams" ( 1 992), "Eternelles 1
Eternal" ( 1 994) and "Seule 1
Alone" ( 1 996)) that were
preludes ro "La vie revee des
anges 1 The Dream life of
Angels" ( 1 997), where she was a
key arristic and screenplay
conrriburor, in addition ro
Zonca's recenr "le petit voleur 1
The little Thief" ( 1 999). Along
the way she made a shorr film of
her own, "Grandir 1 To Grow"
( 1 995), which parricipated in
several international film
festivals. LE SECRET (2000) is
her first feature film as direcror.
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ÇIN-ALMANYA C H INA-GERMANY

LOU Y E

SUZHOU N EH Ri

I 96S'te Çin'de Şanghay'da
doğdu. Ünlü Beijing
Akademisi'nde sinema
öğrenimi gördü ve Çin'in 6.
Kuşak yönetmenleri arasına
girdi. Mezuniyet filmi
"Weekend Lover 1 Haftasonu
Aşığı" ( I 994) festival
çevrelerinde büyük beğeni
kazandı ve geleneksel Çin
filmlerinden farklı bir yol izledi.
Ardından televizyona yöneldi
ve geleneksel anlatımdan kaçan
dışavurumcu bir film olan ve
ses getiren "Don't Be Young 1
Genç Olmayın" ( I 995) adlı
filmi çekti. 1 998'de ba�ımsız
film yapım şirketi Dream
Factory'i kurdu. SUZHOU
NEH RI (2000) ilk uzun metrajlı
filmidir. Şu sıralarda "Super
City" başlıklı bir proje üzerinde
çalışmaktadır. Bu proje, genç
Çinli yönetmenler tarafından
çekilen on uzun metrajlı filmi
kapsamaktadır. SUZHOU
NEHRI 2000 Retterdam Film
Festivali'nde En Iyi Yeni
Yönetmen dalında verilen
saygın Kaplan Ödülü'yle
onurlandırılmıştır.

SUZHOU HE

SUZHOU RIVER
Yönetmen Director: Lou Y e Senaryo
Screenplay: Lou Ye Görüntü Yön.
Cinemarography: \Vang Yu Kurgu
Ediring: Karl Riedl Müzik Music:}iirg
Lemberg Oyuncular Casr: Zhou Xmı, }ia
Hongshetı, Nai An, Yao A n/ian, Hua Zhongkai

Yapımcılar Producers: Nai A n & Philippe
Bober Yapı m Producrion Co.: The
Coproduction Office, Momımenstram 2 7, D10629 Berlin, GERMANY: Phone: 49 30 3 2
77 7 8 7 9 : Fax: 49 30 3 2 3 20 9 1 ; e-mail:
injo@thecopro.de

Dünya Hakları Export

Age nt: The Coproduction Office.
Mommsemtr<me 27, D- 1 0629 Berlin,
GERMANY; Phorıe: 49 30 32 77 78 79;
Fax: 49 30 323 20 91; e-11ıail: irıjo@thecopro.de

2000 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 83'

• "l" adında yalnız bir adam elinde
video kamerası Şanghay sokaklarında
dolaşmakta, Suzhou nehrini köprüden
yürüyerek ya da botla geçerken
gördüğü kişiler hakkında öyküler
uydurmaktadır. !'nin kız arkadaşı
Meimei, hiçbir açıklama yapmadan
onu terk etmiştir. Bir gün 1, içinde
bulunduğu sefaletten bir ziyaretçinin
çıkagelmesiyle kurtulur. Gelen
Mardar adında motosikletli bir
kuryedir, reşit olmayan kız arkadaşını
kaçırmak suçundan girdiği hapisten
yeni çıkmıştır. Birkaç yıl önce kirli işler
çeviren, alkelik bir gümrük kaçakçısı
ondan 1 6 yaşındaki kızı Moudan'ı alıp
halasına götürmesini istemiştir.
Mardar ile Moudan birbirlerine aşık
olurlar, ancak mutlulukları kısa süre
içinde bozulur. Moudan Mardar'ın
kendisine ihanet ettiğini düşününce,
bir köprüden Suzhou nehrine
atlayarak intihar eder. Ancak Mardar
onun yaşadığına inanmaktadır . . .

Modern Şanghay kentinin ortasından
geçen Suzhou nehri, kentin hem
pislik, karmaşa ve yoksulluk
merkezidir, hem de bu aşk, ayrılık ve
ihanet öyküsünde, anılarla sırların
kesişme noktasıdır. Gençliğini Suzhou
nehri kıyılarında geçiren yönetmen
Lou Ye, nehri unutulan öykülerin ve
gizemli olayların bir araya geldiği
Çinli bir Styx ırmağı olarak yansıtıyor.
Lou Ye, öyküyü bir gizem örgüsü
altına sokmuş - !'nin izini sürdüğü aşk
aslında Mardar ile Moudan arasında
yaşanan aşk değil, kendisi ile Meimei
arasındaki aşk - ve ölümcül aşıkları
"1" ve Meimei'yle karşılaştı rı rken,
aşklarını ve düşlerini yitirmiş günümüz
genç Çiniiierin portresini çiziyor. Bu,
"l"nin öznel bakış açısının irdelenmesi
ve Mardar ile Moudan'ın bir mit

olarak yansıtılmasıyla perçinleniyor.
Hareketli bir tarzda çekilen ve
sürekli değişen görüntüler ve
sıçramalı kurgu aracılığıyla, yönetmen
genç kuşağın ruh halini yakıyor; bu
da, turistlerin gözündeki Çin
imajından çok farklı. "Sürekli değişim
yaşayan bir toplumda, Şanghay'da tek
değişmeyen Suzhou nehridir.
Atardamarın kalbi beslernesi gibi, o
da kenti besler. Suzhou nehri her
zaman Şanghay'ı beslemiştir, ancak,
burada söz konusu olan "Çin'in iç
bölgelerinden gelen yiyeceklerle
beslemesi" değil, simgesel bir
beslenmedir . . . Film, video çeken, bir
bakıma genç bir film yönetmeni
sayılabilecek olan, "l"nin bakış
açısından çekilmiştir. Gördüğümüz
onun algıladıklarının benim gözümden
algılanmasıdır. Film Çin'deki genç
insanlar hakkındadır, ancak bu ne
dışarıdan bir kişinin görüşleri, ne de
genç bir insanın dışarıdakilere bildirisi
niteliğindedir." - Lou Ye

River. Only Mardar is convinced rhar
she is sri ll alive . . .
The ri ver Suzhou rhar runs rhrough a
modern Shanghai is a reservoir of filrh,
chaos and poverry, bur also a meering
place for memories and secrers in rhis
srory of love, loss and berrayal.
Direcror lou Ye, who spenr his yourh
on rhe banks of rhe Suzhou, shows rhe
r i ver as a Chinese Sryx, in which
forgorren stories and mysreries come
rogerher. By borrowing a mysrery
formar - rhe love rhar "I" rraces is
ulrimarely nor rhar of Mardar and
Moudan, bur rhe one berween Meimei
and himself- and by comparing rhe
faral lovers wirh "I" and Meimei, Lou
Ye painrs a porrrair of rhe young
modern Chinese who have losr rheir
love and dreams. Furrhermore, rhis is
done by srressing rhe subjecrive poinr
of-view of "I" and by consrrucring
Mardar and Moudan as a myrh. In a
resrless sryle, wirh a conrinually
seeking camera and jumpy edi ring, rhe

• " I ", a lonely man wirh a video

direcror caprures rhe mood of a young

camera, wanders rhe srreers of

generarion, far from rhe rourist image

Shanghai , making up stories abour rhe

of Ch ina. "In a culrure consranrly

people he sees crossing rhe bridges or

changing, rhe only consranr in

passing by on river boars down rhe

Shanghai is rhe Suzhou Ri ver. It feeds

Suzhou R i ver. !'s girlfriend, Meimei,

rhe city, !ike the artery feeds the hearr.

has lefr him wirhour explanarion. One

The Suzhou Ri ver has always fed

day, I is jelred our of his misery by a

Shanghai, bur now ir doesn'r feed ir so

vis i ror, Mardar, a mororcycle courier,

much lirerally '\virh food from rhe

who has jusr been released from jail for

inrerior" (of Ch ina) bur feeds i r

kidnapping his reenage girlfriend. A

meraphorically . . . The film i s shor

few years ago he was asked by a shady

from rhe poinr of view of "I", who is a

alcohol smuggler to deliver his 1 6-

videographer, so more or less also a

year-old daughrer, Moudan, to her

young filmmaker, so whar we see is

aunr. Mardar and Moudan fell in love,

my perceprion of what he perceives.

bur rhei r happiness soon changed for

rhe film is abour young people i n

rhe worse. When Moudan realized rhar

China roday, i r 's nor an oursider saying

If

Mardar had berrayed her, she allegedly

ir, and ir' s nor a young person making

jumped off a bridge inro rhe Suzhou

a sraremenr ro oursiders." - Lou Ye

Born in 1 965 in Shanghai,
China. He srudied film ar rhe
famous Beijing Academy and
became parr ofChina's 6rh
Generatian fılmmakers. His
graduarion fil m "Weekend
Lover" ( 1 994), was a hir on rhe
festival circuir, and marked a
signifıcanr shift from cradirionaJ
Chi nese filmmaking. He rhen
turned ro relevision, and
produced "Don'r Be Young"
( 1 995), a ground-breaking
exercise in non-narrative
expressionism. I n 1 998, he
founded rhe i ndependenr film
produc r io n company Dream
Facrory. SUZHOU R I V E R
(2000) is irs fırsr producrion. He
is currenrly prod uci ng a project
enri rled "Super Ciry", which
will presenr ren fearure-lengrh
fılms direcred by leading young
Chi nese direcrors. SUZHOU
RIVER was bonored wirh a
presrigious Tiger A ward as Best
New Director at the 2000
R ette rd am Film Fesrival.
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Katkıları için
BEKO'ya
teşekkür ederiz.
W e would like to thank
BEKO
for spansoring this section .
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ROY A N D E RSSON

i Ki NC i KATTAN ŞARKl LAR

3 1 Mart 1 943'de lsveç'in
(;öteburg kentinde do�du.
Once edebiyat daha sonra
sinema ö�renimi gördü, lsveç
Film Akademisi'nden mezun
oldu. lik filmi "En
karlekshistoria 1 Bir lsveç Aşk
Hikayesi" ( 1 970) bir başyapıt
olarak kabul edilmesine karşın
(Berlin Film Festivali'nde Altın
Ayı ödülünü kazandı), ikinci
filmi "Giliap" ( 1 975)
başarısızlıkla sonuçlanınca
reklam filmi yönetmenli�ine
yöneldi. Günümüzün en önde
gelen reklam filmi
yönetmenlerinden biri
sayılmaktadır. BO'Ierin
sonlarında beyazperdeye arka
kapıdan, kısa filmlerle geri
döndü. Asıl geri dönüşü ise
2000 Cannes Film Festivali'nde
Jüri Özel Ödülü'nü kazanan
üçüncü uzun metrajlı filmi
IKINCI KATTAN
ŞARKlLAR'Ia oldu.

SANGER FMN ANDRA VANINGAN

SONGS FROM THE SECOND FLOOR
Yönetmen Direcror: Roy A ndersson
Senaryo Screen play: Roy A nderm11
Görüntü Yön. Cinemarography: lstva11
Borbds &}esper Kleı�etıas Kurgu Edi ring: Roy
Andersson Müzik Music: Benrıy A lldersson
Oyuncular Casr: um Nordh, Ste[a11
lArsson1 Torbji:irn Fahström, Sten A ndersson,

Yapımcılar Producers: Roy
& Lisa Altuert Yapı m Production

Lucio Vucino
A11dersso11

Co.: Roy Andersson Filmproduktion AB,
Sibyllegata11 24, 1 14 42 St{l[kholm, S\YIEDEN;
Phone: 46 8 662 5 7 00; Fax: 46 8 662 92 40:

Dünya
Hakları Exporr Agem: The Coproduction

e-mail: studio24@hotmail.com

Office, Momnısemtrasse 27, D-1 0629 Berlin,
GERMANY; Phone: 49 30 32 77 78 79; Fax:
49 30 323 20 91; e-mail: in[o@thecopro.de

Kaynak Prim Source: Swedish Film Institute.
Box 27 126, SE-102 52 St{l[kholm, S\YIEDE ;
Phone: 46 8 665 l l 00; Fax: 46 8 666 36 98
2000 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 1 00'

• Kuzey yarımkürede bir yerlerde
gece vakti. Şehirde bir dizi garip olay
meydana gelmektedir. Bunlar
görünüşte birbirlerine bağlı değildir.
Aslında, gerçeküstü durumların
düzeyi o kadar yüksektir ki, bazen
birbirleriyle ilişkili gibi görünmezler:
bir memur onu 30 seneden sonra
çalıştığı işten atmak istediklerini
öğrenir; şehirde kaybolmuş bir
mülteci kalabalık bir sokakta fena
halde dövülür; bir sihirbaz
gösterilerinden birinde korkunç bir
yanlış yapar. Bu kargaşanın ortasında,
bir kişi ön plana çıkar: sigortadan
para alabilmek için mobilya dükkanını
ateşe veren Karl. Geceyi uyuyarak
geçirmek şehir halkı için hiç de kolay
olmayacaktır. Ertesi gün, kargaşa
belirtileri her yerde görülmektedir.
Karl dış görünüşlerin ardında yatanı
sezebilen az sayıda kişiden biridir.
Yeni bin yıl ağların ı örerken ve geniş
çaplı zihinsel çöküşlere yol açarken,
Karl dünyanın nasıl absürd bir hale
geldiğinin ve insan gibi yaşamanın ne
kadar zorlaştığının farkına varır . . .

70'1i yılların başında Roy Andersson
lsveç sinemasının en çok ümit vaat
eden yönetmenlerinden biri olarak
görülmekteydi. I ki başarılı filmden
sonra, 1 975'te kurmaca filmler
çekmekten vazgeçerek kendini,
yurttaşı Ingmar Sergınan'ın
"dünyanın en iyi televizyon
reklamları" olarak tanımladığı
filmleri çekmeye adamıştı. Dört yıl
önce Andersson yeni filminin
çalışmalarına başladı ve bunun
sadece dedikodusu bile lskandinav
sinemasını heyecanlandırmaya yetti.
Insanı neredeyse hipnotize eden ve
tam olarak nitelendirilemeyecek
gariplikler içeren IKINCI KATTAN

ŞARKlLAR, oldukça uzun bir
sürede, elde bir senaryo, hatta bir
öykü bile olmaksızın çekildi.
Sonuçta ortaya çıkan yapıtta, diyalog
ve görüntüler eksiksiz ve uyumlu bir
biçimde kontrol altında: her biri en
çarpıcı görsel etkiyi yaratmak için
bir seferde çekilmiş olan 45 kısa
öykücükten oluşan bir bütün.
Olayların her biri bir yaşam dilimini,
ya da bir başka deyimle "insan
davranışının içerdiği absürdlüğün
alaycı bir yorumu"nu yansıtmakta.
2000 yılı Cannes Film Festivali'nde
Jüri Özel Ödülü'nü paylaşan I KINCI
KATTAN ŞARKlLAR facianın
eşiğindeki bir dünyayı anlatıyor:
kilometreler boyunca tıkalı yollarda
kilitlenmiş kalmış arabalar;
aşağılanan ve işlerinden atılan
çalışanlar ve benzer durumlar. Buna
karşın, kaosun içinde sık sık görülen
kara komedi anları Roy
Andersson'un yeteneğinden hiç bir
şey kaybetmediğini kanıtlıyor.

the residems in rown. The following
day, signs of chaos are spread abour
everywhere. Karl is one of the few
who can see beyond appearances.
Whilst rhe new rn i llennium is easting
i ts web and crearing a vasr menral
breakdown, he gradually becomes
aware of how absurd the world has
become, and how difficult ir is ro
behave l i ke a human being . . .
In the early '70s, Roy Andersson was
regardeel as one of the most promising
forces in Sweelish cinema. Mrer rwo
successful fılms, he all bur abandeneel
feature films in 1 9 7 5 , deelicating

Born on 3 1 March 1 943 in
Göteborg, Sweden . He scudied
l iteramre and rhen film,
graduaring from the Swedish
Film Insrirure. While his fırst
feature, "En kiirlekshisroria 1 A
Swedish Love Srory" ( 1 970) was
hailed as a masterpiece (winner
of Golden Bear at rhe Berlin
Film Festival), his second film,
"Giliap" ( 1 97 5 ) flopped, and he

turned ro directing commercials.
Today he is considered one of
che leadi ng direcrors of
commercials. In rhe lare
eighties, he rerurned ro the big
screen through che shorr-fılm
back door. His real comeback
was his third feature, SONGS
FROM THE SECOND FLOOR,
which won the Special Jury
Prize at the 2000 Cannes Film
Festival.

himself i nstead ro making what his
counrryman I ngmar Bergman has
deseribed as "the best television
commercials i n the world". Four years
ago Andersson began ro work on his
new film and the rumor alone excireel
the Scandinavian film world. A
mesmerizing and rhoroughly
unclassifıable oddiry, SONGS FROM
THE SECOND FLOOR was filmed

• Ir is nighr sornewhere in the

over a relarively long period of rime,

northern hemisphere. A series of

wirhour a written script or even a

srrange i ncidenrs are occurring i n

sroryboard. The result is complere and

Filmography

rown. They are apparendy not related

simultaneous comrol over dialogues

ro one anorher. In facr , rhe level of

and visuals: an idiosyncraric collecrion

I 969 E12 kiirlekshistoria

surreal siruarions in evidence is so

of some 4 5 vignerres - each composed

great that, at times, they do nor seem

for maximum visual effect and filmeel

ro bear any relarion ro one anorher: a

in a single rake - that presenr a slice of

clerk learns rhar afrer 30 years they

life or, if you w ili, "ironic commenrary

wam ro fire h i m ; an i m m igram losr

on the absurdities of human behavior".

in the city is badly beaten up in the

Co-winner of the Special J ury Prize at

middle of a crowded street; a

the 2000 Cannes Film Festival ,

magician makes a rerrible m istake

SONGS FROM THE SECOND

during one of his numbers. In the

FLOOR depicrs a world poised on the

m id st of this confusion, one person is

brink of carasrrophe: cars grid-locked

outstanding - Karl, who has jusr ser

for m iles; workers humiliateel and casr

fi re ro his furniture shop ro collecr the

out; ere. yer am id the chaos momenrs of

insurance. To sleep the nighr through

clark comedy abound and ir proves that

is going ro be no easy task for any of

Roy Andersson is sri ll rrue ro himself.

Filmleri

Bir lsveç Aşk Öyküsü

1 9 73-75 Giliap
1 987 Nagontiııg har hiitıt

Bir Şey Oldu (shorr kısa film)
I 99 I Harlig iijorden Zafer Dünyası
(shorr kısa film)
2000 Sa11gerfraıı rmdra va11i>ıgen
Ikinci Kattan Şarkılar
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27

N A N A DJORDJADZE

E KS i K ÖPÜCÜK

27 MISSING KISSES
Yönetmen Director: Nana Djordjadze
Senaryo Screen play: lraklij Kvirikadze
Görüntü Yön. Cinemarography: Phedon
Papamic Kurgu Ed i ring: Vamla Martschewski
Müzik Music: Goran Bregovic Oyuncular
Casr: Nino Kuchanidze, Eugenij Sidichin, Shalva
lashvili, Pierre Richard Yapımcılar

Producers:jen.r Meurer & 0/ivier Damian
Yapı m Production Co. : Ego/i Films GmbH,

Burgstrasse 27, D-10178 Berlin, GERMANY;
Phone: 49 30 24 65 650; Fax: 49 30 24 65 65
24; e-mail: in[o@egoli.de

Dünya Hakları

Exporr Agenr: \'(li/d Bımch, a Studio Cana/ +
Division, 47 me Dımıont d'Urville, 75 1 1 6 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 44 43 43 84; Fax: 33 1
44 43 43 83; e-mail: vmaraval@canal-plm.com

Türkiye Hakları Turkish Righrs:

Umm

Sanat Filmcilik, Akasyalı Sok., No: I 8, 4.
Levent, istanbul, TURKEY, Phone: 90 2 1 2 325
88 88; Fax: 90 212 278 32 82
2000 1 3 5 mm. 1

Renkli Color 1 96'

Öncekilere hiç benzemeyen bir
yazdı. Sybil sonbahar gelmeden
Mickey'e yüz öpücük vereceğine
söz vermişti. Ancak Mickey kızı
sadece 73 kere öpebilmişti . . . Bu,
güzel, romantik ve son derece
üzücü bir yazın öyküsüdür. Öykü
Karsnye Utki'de geçer. Burası
Gürcistan ormanlarının
derinliklerinde kaybolmuş güzel,
romantik, sakin, küçük bir köydür.
Burada sıradışı insanlar
yaşamaktadır ve yaşam her zaman
olduğu gibi votkayla desteklenerek
yavaş ve güvenli bir biçimde akıp
gitmektedir. Derken öncekilerden
acayip bir biçimde daha sıcak geçen,
o güneş tutulmasının olduğu yaz
gelir. Yazla birlikte de, 1 4 yaşında
çok güzel, ama arsız bir aylak olan
Sybil yaz tatilini geçirmek için
teyzesi Martha'n ı n yanına gelir. O
gittiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi
olmayacaktır . . . ilk gün Sybil eski
gözlemevin i n bekçisi, yalnız bir dul
olan Alexander'e tutulur.
Alexander 4 1 yaşındadır ve Sybil'in
henüz aşık olunamayacak kadar
küçük olduğunu düşünmektedir.
Aynı hızla, bu kez de Alexander'in
1 4 yaşındaki oğlu Mickey Sybil'e
tutulur. Neye malolursa olsun,
Sybil'in onun olması gerektiğini
düşünmektedir; Sybil ise oğlanı
ciddiye almaz. Alexander olan
biteni fark etmiyormuş gibi
davranır. Ancak Sybil hafife alınacak
biri değildir; küçük kasabaya
elektrik akımı vermiş gibidir.
Herkes aşk delisi olup çıkmıştır.
Öğretmen llliopolous metresiyle
birlikteyken kalp krizi geçirir. Gece
bekçisi Piotr ise çelik bir çemberin
azizliğine uğrar. Düşlerinin kuru
okyanusunda teknesini çekip
sürükleyen, deniz arayışındaki
alkolik bir Fransız Kaptanın gelmesi
•

ve uzun süredir yasaklı olan erotik
film "Emmanuelle"in köyün silah
fabrikasındaki gizli gösterimin
ardından işler iyice sarpa sarar . . .
• I r was a summer unlike any orher.
Sybil promised M ickey one hundred
kisses before che aurumn. B ur he only
gor 73 . . . This is che srory of a
beaurifuJ, romanric and very
upserring summer, in Krasnye Urki
- a picruresque, romanric, sleepy
l i rrle hamler hidden deep in che
foresrs of Georgia, home to a genrly
eccenrric communiry, where life
unfolds as ir always has: slowly,
surely, rhrough a k i ndly vodka haze.
Then che summer of che eclipse
comes, srrangely horter rhan ever,
and wirh i r , che wanron Sybil, a
srunning, shameless 1 4-year-old
Lolira, ro spend her vacarion from
school w i rh her Aunr Marrha. By che
rime she leaves, norhing will be che
same . . . On day one Sybil falls head
over heels in love wirh Alexander, che
asrronomer who looks afrer che old
observarory and who is a sornewhar
lonely widower. He is forey-one and
rhinks Sybil is much roo young for
love. Equally fasr , Alexander's son
Mickey, also fourreen, falls for Syb i l .
He knows s h e m u s r belong r o him at all cosr - bur she doesn't take him
seriously. A lexander prerends nor ro
see whar i s happeni ng . Sybil i s not to
be underesrimared. Ir is as if she has
elecrrified che smail rown. Everyone
feels a mad yearning for love.
I l liopolous, che schoolreacher, has a
hearr-arrack whilsr with his m isrress.
And Pjorr, che nighr-warchman, has
a mosr unforrunare encounrer wirh a
weapons-grade sreel ring. The arrival
of a drunken French Caprain i n
search of che sea, w h o hauls his
beloved vessel over the dry ocean of

his dreams, and che seeret screening
of the long-forbidden eroric film,
"Emmanuelle", ar che local
armamenrs facrory bring rhings ro a
head . . .

1 9SO'de Gürcistan'da, Tiflis'te
doğdu. Mimarlık öğrenimi
gördü ve bu alanda çalıştı; 1 9681 973 arasında 6 bina çizimi
yaptı. 1 974'te Tiflis Sinema ve
Tiyatro Enstitüsü'nde Tenguiz
Abouladze'nin film yönetmenliği
üzerine verdiği derslere katıldı.
Tüm filmlerinin senaryosunu
yazmış, yönetmenliğini
üstlenmiş ve çoğunun
dekorlarını tasarlamıştır. Bu
filmler arasında "Trio" (kısa
metrajlı, 1 977 yapımı), "Help
me up on the Elbruss" (TV için,
1 983 yapımı) ve "A Little About
Georgia" (Belgesel, 1 993
yapımı) yer almaktadır. 6
Gürcistan yapımı filmde rol
almış, Tiflis'teki Kino
Enstitüsü'nde ve Moskova'da
dersler vermiştir. 1 986'da
Cannes Film Festivali'nde
"Robinsonade, or My English
Grandpa 1 Robinsonade veya
Ingiliz Büyükbabam" ( 1 986) adlı
ilk uzun metrajlı filmiyle Altın
Kamera ödülünü kazandı ve bir
sonraki filmi "A Chef in Love 1
Yüz Aşk Reçetesi"yle ( 1 996)
Oscar'a aday gösterildi.
Aralarında San Sebastian,
Cannes, Karlovy Vary ve
Venedik Festivalleri'nin de yer
aldığı pek çok fesrivalde jüri
üyesi ol�ra� görev yapmıştır. 27
EKSIK OPUCUK (2000)
üçüncü uzun metrajlı filmidir.
Born i n Tbilisi, Georgia in
1 950. She srudied and worked in
the field of archi tecrure and
designed six buildings from
1 968- 1 97 3 . ln 1 974 she
enrolled at che Tbilisi lnsrirute
of Film and Thearre ro rake a
course in directing wirh Tenguiz
Abouladze. She wrore, di recred
and, for the mos c parr, was
responsible for che ser-design of
her all of her films including
"Trio" (shorr, 1 977), "Help me
up on che Elbruss" (TV, 1 983)
and "A Lirrle Abour Georgia"
(documenrary, 1 993). She acred
in 6 Georgian films, and raught
ar Kino Insritures in Tbilisi and
Moscow. She was che winner of
che Cameta d'Or ar Cannes Film
Festival in 1 986 wirh her firsr
fearure film, "Robi nsonade, or
My English Grandpa" ( 1 986)
and Oscar nami nared for her
following fi lm, "A Chef in Love"
( 1 996). She has served as a jury
member at various film fesrivals
i ncluding San Sebastian, Cannes,
Karlovy Vary and Venice. 27
MISSING KlSSES (2000) is her
third fearure lengrh film.
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OLIVIER DUCASTEL

FRANCE

GÜLÜNÇ F E LiX

23 Şubat 1 962'de Fransa'nın
Lyon kentinde doğdu. Paris
Film Okulu IDHEC'te
okuduktan sonra, film
çalışmaları yapmak üzere Paris
Universitesi'ne kabul edildi.
Önce kurgucu olarak çalıştı,
sonra yönetmen oldu.

DRÔLE DE FELIX

FUNNY FELIX
Yönetmenler Direcrors: 0/ivier DucaJtel
&JarqueJ Martineall Senaryo Screen play:
Claudia Neubern Görüntü

Yön.

Bom on 23 February 1 962 in
Lyon, France. Afrer studying ar
rhe Paris Film School, IDHEC,
he gained admission ro rhe
University of Paris in order ro
study film studies. Subsequendy
he worked as an ediror and rhen

Cinemarography: Matthieu Poirot-Delpech
Kurgu Editing: Sabine Mamo11 Oyuncular
Casr: Sami Bouajila. Patachou. A riane
AJcaride. Pierre Loup Rajot, Maurice Bbıichou,

Yapımcı Producer: Philippe
Yapım Production Co.: LeJ Filmi

Charly Sergue
Martin
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• Fransa'nın kuzeyinde Dieppe'de
yaşayan Felix eşcinsel, yarı-Kuzey
Afrikalı, işsiz bir erkektir; kısa süre
önce de annesini kaybetmiştir ve
üstelik AIDS'Iidir. Herhangi normal
bir insan bu koşullarda mutsuzluktan
kendini öldürebilir. Ama Felix'in böyle
bir niyeti yoktur. HIV pozitif oluşundan
ziyade, öğretmen olan erkek
arkadaşının, her sabah "mutlaka"
izlemesi gereken diziye olan iptilasını
anlamayışından etkilenen Felix, hayatın
içinde yüzünde koca bir tebessüm le
ve neredeyse nahoş kaçacak kadar
açık bir kalple dolaşır. Felix, ömrü
boyunca hiç karşılaşmadığı babasını
ziyaret etmek üzere Marsilya'ya
gitmeye karar verir. Ama yaradılıştan
hayalci olduğu için, trene binip
doğrudan doğruya gideceği yere
varacağına, öylesine paldır küldür yola
çıkmayı tercih eder. Bu seyahat
yöntemine, arada bir arabayı "ödünç
almak" da dahildir. Baharın sihri,
kırlar ve yol boyunca yaşadığı çeşitli
karşılaşmalar yokuluğunu geciktirir.
Karşısına çıkan herkesin hayatını
zenginleştirmeyi başarır, bu arada
yasaları ve ahlak kurallarını sık sık
kendisi uygulasa da. Bu geziye gerçek
babasını tanımak için çıkmış olabilir,
ama yolculuğu ilerledikçe kafasında
eksiksiz ve hayali bir ideal aile
yaratmaya başlar. Bu aileye bir erkek
kardeş, bir büyükanne, bir kuzen ve
bir kızkardeş de dahildir . . .

GÜLÜNÇ FELIX, şahlanmış ırkçılık,
kayıtsızlık ve homofobi gibi ciddi
konuları ele alan, yaşam üzerine bir
yol filmi. Aynı zamanda çok eğlenceli,
salondan çıkarken "Yaşadığım her
anın tadını çıkarmaya ihtiyacım varken
niye aptalca ayrıntılar üzerinde
duruyorum ki?" diye düşündürecek

türden bir film. Kuru, yalın, neredeyse
olay örgüsü olmayan, delidolu güldürü
yanı az, bıyık altından gülen, toplumsal
yorumları çok bir yapı m. Filmde,
diyaloglar arasındaki sessizlikler, kısa
süreli doğaya tapınma, siyasi mizah
ve duygusal boşalım gibi konudan
sapmalar aracılığıyla çeşitli sorunları
ortaya vurulan karakterler sürekli
çarpışıyor. Hem Felix'in kendisinin,
hem de bu insanların ortaya koyduğu
Fransa, kendinden kuşkulanmaktan
çok kendi kendini tebrik etmeye
yatkın, kültürel ve tarihsel etkilerin
ayaküstü kotarılmış kozmopolit bir
aşuresi sanki. Filme adını veren
karakterin yalınlığı, felaketleri altetme
ve başkalarına dostluk gösterme
konusundaki tanrı vergisi şaşırtıcı
yeteneği, Olivier Ducastel ile Jacques
Martineau'dan oluşan senarist 1
yönetmen ekip tarafından, ne sahte
duygusallığa, ne de şerbetimsi,
melodramatik veya ahlak dersi verici
tonlara baş vurulmaksızın, perdeye
çok iyi bir biçimde aktarılmış.

tion, he eleers ro simply ser off, willy
nilly. This method of rravel involves
'borrowing' the odd car or rwo. The
magic of spring, the counrryside and
various encounrers he experiences
along the way delay his journey. Felix
manages ro emi ch rhe lives of aii rhose
he meers, even as he ofren rakes the
law and moraliry inro his own hands.
He may have embarked upon his rrip
in order ro ger ro know his real-life
farher, bur, as rhe journey progresses,
he begins ro ereare an enrire ideal
i maginary furnily in his head that
i ncludes a lirrle brorher, a
grandmorher, a cousi n , and a sisrer. . .
A road-movie abour life dealing wirh
serious issues such as rampanr racism,
indifference and homophobia, bur so fun
roo warch, D R ÔLE DE FELIX is the
ki nd of fi lm that w ili make you leave
the rhearer thinking 'Why am I
complain i ng abour srupid derails, 1 jusr
need ro enjoy every moment I live)' Ir's
a dry, spare, virrually plotless piece,
low on slapsrick, high on wry social

• Felix lives in Dieppe, in norrhern

commenrary - a sorr of conrinuous

France, He' s a homosexual, half-Norrh

collision of characrers whose various

African, unemployed guy who j usr

issues reveal themselves mainly through

losr his morher and has AJDS. Any

the silences berween rheir l ines, wirh

normal person would jusr kiJI himself

brief side-rrips inro narure-worship,

out of misery. Bur Felix won'r. More

polirical humor and emorional carharsis.

concerned wirh his schoolreacher

Like Felix himself, the France they

boyfriend's inabiliry ro understand his

reveal is an offhandedly cosmopoli ran

addicrion ro the soap opera he "musr"

mishmash of culrural and hisrorical

warch every morning rhan wirh his

i nfluences, more prone ro self

H IV-posirive srarus, Felix drifrs

congrarularion rhan ro self-doubr. The

through life sporring a big smile on

tim lar characrer's amazing gifr of

his face and an al most obnoxiousl y

simpliciry, overcoming adversiry, and

open hearr. Felix decides ro rravel ro

befriending orhers is very well broughr

Marseilles ro visir rhe farher he has

ro rhe screen by wrirer/direcror team

never mer. B ur Fe! ix is a bir of a

Olivier Ducasrel and Jacques Marrineau,

dreamer by narure, and so, i nsread of

w i rhour fake senri mem or sugary,

raking a rrain directly ro his desrina-

melodramaric, or moralizİng rones.

8 Temmuz 1 963'te Fransa'nın
Montpellier kentinde do�du.
Edebiyat e�itimi gördü,
Honore de Balzac üzerine
doktora yaparak mezun oldu.
Üniversite çalışmalarının
yanısıra, Boulogne-Billancourt
konservatuarında şan dersleri
de aldı. Senarist ve
yönetmendir. Ayrıca, Paris
Üniversitesi'nde 1 9. yüzyıl
edebiyatı dersleri vermektedir.
Bom on 8 J uly 1 963 in
Monrpellier, France. He srudied
l i rerarute, gtaduaring with a
Ph D on Honore de Balzac.
Alongside his university studies
he rook courses in singing ar rhe
conservarory in Boulogne
B i llancourr. He is a screenwrirer
and direcror. He also lecrures i n
n inereenrh century li rerarure ar
the University of Paris.
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ISRAIL-FRANSA-iTALYA ISRAEL-FRANCE-IT ALY

A M OS G ITAI

KiPPUR

1 950 yılında, lsrail'in Hayfa
kentinde doğdu. Bauhaus'da
eğitim gören ve 1 934 yılında
Nazilerden kaçıp Filistin'e
yerleşmeden önce Mies van
der Rohe'nin stüdyosunda
çalışan Munoi Gitai'nin
oğludur. Mimarlık eğitimi
gördü ve Doktora çalışmalarını
Kaliforniya'da Berkeley
Üniversitesi'nde sürdürdü.
Hayfa'da Mimarlık dalında
öğretim üyeliği yaptı. Sinema
dünyasına geçişi 1 973're
gerçekleştirdiği, sanat ve
mimari üzerine iki kısa filmle
oldu. O zamandan bu yana
çeşidi belgeseller, kısa ve orta
metraj lı filmler çektL lik uzun
metrajlı filmi, 1 98S'te
gerçekleştirdiği "Esther"dir.
Londra, Frankfurt, Madrid,
New York, Hayfa ve Rimini
kentlerinde, bütün sinema
yapıtlarından oluşan
retrospekrifler düzenlendi.

Yönetmen Director: Amos Gitai
Senaryo Screenplay: Amos Gitai & Marie
josi Same/me Görüntü Yön.
Cinemacography: Renoto Berta K u rg u
Editing: Monica Coleman & Kobi Netanel

Müzik Music:jan Garbarek Oyuncular
Cas r: Liron Levo, Tomet· RIISo, Uri !?an
Klauıner, Yoram Hal/ab, Guy Amir,jıtliano
Merr Yapımcılar

Producers: Michel

Propper, A mos Gitai & LA11rent Tmchoı

Yapım Production Co.: Agav Hafakot,
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6 Ekim 1 973, özel bir gün. lsrail'e
sükunet hakim. Bugün Yom Kippur,
Kefaret Günü. Ne var ki Mısır ve
Suriye ansızın lsrail'e saldırır ve savaş
patlak verir. Vatanseverlikle karışık bir
duygu, Amos Weinraub ve arkadaşı
Ruso'yu harekete geçirir; askerliklerini
yaptıkları birliği bulmak için son hızla
Golan Tepeleri'ne doğru yola
koyulurlar. Kaos içindeki bir ortamda
trafiğe takıldıklarında, yolda kalmış
Klauzner adlı bir askeri doktoru
arabalarına alırlar, ardından da
kendilerini Hava Kuvvetleri ilkyardım
ekibinde bulurlar. Hemen göreve
gönderilirler. Yedi kişiden oluşan ekip,
helikopterle durmaksızın Golan'a gidip
gelerek yardım ulaştırır. Görevleri,
ölü ve yaralıları ateş hattından
uzaklaştırmak ve düşman toprağında
mahsur kalmış pilotları kurtarmaktır.
Durumun ciddiyetini kavradıklarında,
baştaki şevk ve heyecanlarını yitirirler
ve bu duyguların yerini yılgınlık, tiksinti
ve bitkinlik alır. Hem hava üssü nde,
hem görevleri sırasında giderek
yakınlaşan yedi adam arasında kişisel
bir ilişki gelişir. Amos'un 23. yaş günü
olan 1 0 Ekim'de, Suriye topraklarının
içlerine göreve gönderilirler. Güdümlü
bir mermi helikoptere isabet eder ve
içlerinden biri o anda can verir . . .
•

Amos Weinraub Gitai'nin, 1 973 !srail
Arap Savaşı'ndaki kendi çarpışma
deneyimlerine dayanan KIPPUR,
yönetmenin, taraflı olsa da zengin bir
anlatıma sahip bir önceki filmi
"Kadosh"a göre çok daha cüretkar
bir yapım. Aşırı Ortodoksluğun
i kiyüzlü dini uygulamalarına saldırmak
bir şeydir; lsrail toplumu gibi asker
ruhlu ve sürekli savunma halindeki bir
toplumda, tamamen olgulara dayanan
ve inatçı bir absürdlük sergileyen bir
savaş portresi sunmaya kalkışmak
başka şey. Şimdiye dek yapılmış filmler
içinde, savaşın barbarlığını gerçekten

dramatize eden bir film varsa o da
KIPPUR. Üç haftalık savaşın kesin
rakamlarına göre, çarpışmalar
sırasında 26.968 kişi yaralanmıştı,
1 2.58 1 asker yaşamını yitirmiş ya da
kayıplara karışmıştı. Gitai, son yirmi
yıla ilişkin düşüncelerini sinema
aracılığıyla ortaya koyarken
gösterdiği yüreklilik nedeniyle
sansüre maruz kaldı, hatta lsrail'i
terk etmek zorunda bırakılarak
1 982'den 1 993'e kadar sürgünde
yaşadı. Buna karşılık savaş karşıtı
düşünceleri, felsefi bir adanmışlıktan
çok savaşın hiçbir kazanım
getirmeden yalnızca yıkım ve kedere
yol açan kaotik bir girişim olduğuna
dair deneyimsel bir gözleme
dayanıyor. KIPPUR, her ne kadar
Beli helikopterlerini ve Centurion
tanklarını sağlayan lsrail ordusunun
büyük desteğiyle çekilmiş olsa da,
lsrail tarihinin sarsıcı bir dönemini
belgelerne çabası gösteriyor; büyük
sözler söylemeye ya da vatansever
duyguları sömürmeye yeltenmeden
izleyiciye, gelecek kuşaklara kalacak
ses, görüntü ve duyguları aktarıyor.

rhe firing zone or rescue pi lors srranded
on enemy soiL Considering the graviry
of rhe situation, rheir initial
exeirernem and enrhusiasm soon rurn
inro discouragemenr, revulsion and
exhausrion. While ar rhe air base and
on rheir missions rhese men develop
close, personal relationships with each
orheL On Ocrober L Orh, the day of
Amos' 2 3 rd birrhday, rhey are senr on
a mission deep imo yrian rerrirory.
Their belicopter is hir by a missile,
k i l i i ng one of rhem immediarely . _ _
Based on direcror Amos Weinraub
Girai's own combar experience in rhe
Israei-Arab war of l 97 3 , KIPPUR is
far more daring rhan his previous fil m ,
rhe colorful i f tendemious " Kadosh ". Ir

Born in l 950 in Haifa, lsraeL
He is rhe son of Munoi Girai,
who has snıdied ar Bauhaus and
worked ar rhe studio of Mi es van
der Rohe in Berl in, before
escaping Nazis and emigraring
w Palesrine in 1 934. He snıdied
archi recnıre and pursued his
studies ar rhe University of
Berkeley in California where he
has worked for a Ph. D. He
raughr architecture in Haifa. His
fırsr fılms were rwo shorrs he
realized in l 97 3 abour arrs and
archirecnıre. He has since made
several documenraries, shorr and
medium lengrh films. He
realized his first fearure film,
"Escher" in 1 98 5 . The
rerrospecrives of his complere
film work have been shown i n
london, Frankfurt, Madrid,
New York, Haifa and Ri mini.

is one rhing ro anack rhe hypocrirical
pieries of rhe ulrra-Orrhodox; i r is
anorher w advance so viscerally maner
of-facr and doggedly absurdist a visian
of watfare in a sociery as m i l irarized
and defensive as Israel 's. If ever rhere
was a film

w

dramarize rhe barbariry

of war, KIPPUR is the one. By acrual
counr, the three-week war produced
l 2 , 5 8 l dearhs or soldiers missing i n

• Ocrober 6, 1 97 3 is a special day.

acrion plus 26,968 wounded. For his

Everyrhing is quier in lsraeL Ir' s Yom

courage i n expressing his views

Kippur, the Day of Aronemenc And

through film over rhe lasr rwo decades,

suddenly, Egypr and Syria anack Israel

Gi rai was censored and even forced

and rhe war breaks ouc Amos

leave Israel from 1 982 ro 1 993. Bur

w

Weinraub and his friend R uso, carried

his ami-war senrimenr evidenrly is not

away by a m ixrure of parriorism, drive

based on a philosophical commirmem

wirh all speed i mo rhe Golan heiglm

so much as an empirical observarion

looking for the unir in which they had

rhar war is a chaoric enrerprise rhar

done rheir m i l i rary service. Sruck in a

produces farigue and sadness while

rraffic jam in rhe midsr of rhe chaoric

accomplishing lirtle. Though shor

armosphere, rhey give a l i fe

wirh huge assisrance from rhe Israeli

w

rhe

stranded med i c Klauzner and w i nd up

army i n rhe form of Beli helicoprers

in an Air Force firsr-aid team. They're

and Cenrurion canks, KIPPUR

i m mediately senr on a mission. Their

anemprs ro documenr a craumatic

team, composed of seven men, flies

rime in Israeli h istory, and pass on ro

incessant missions by belicopter to and

the viewer the sighrs, sounds and

from rhe Golan. Their task is

w

evacuare the dead and wounded from

emorions for rheir posreriry, free from
rheroric or parriotic flag waving.

Filmleri
Filmography
1 985 Esiher
I 989 Berlhı-Jerusalem

Berlin-Kudüs
I 99 I Go/em, /'esprit de /'exil

Golem, Sürgünün Ruhu
I 993 ja.rdiu petri/il

Taşiaşmış Bahçe

1 995 Devarim
1 998 Yom Yom
1 999 Kadosh
2000 Kippm·
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MEKSiKA MEXICO
ALEJAN D RO
�------� GONZA LEZ I N A RRITU

PARAM PARÇA 'AŞKLAR - KÖPEKLER'

1 963'te Mexico City'de do�du.
Amerika Birleşik Devletleri'nde
sahne amirli�i ve oyuncu
yönetmenli�i e�itimi gördü.
Radyocia ve TV'de epey
deneyim kazandıktan sonra (23
yaşında Meksika'nın önde gelen
rock radyo istasyonunda
yapımcı ve DJ olmuştu),
1 99S'te televizyon için ilk orta
metrajlı filmi "Demis del
dinero"yu yaptı. Halen Zeta
Prodüksiyon ve Reklamcılık
Grubu'nun ortaklarındandır.
New York Film ve TV
Festivali'nde ve Londra Film
Festivali'nde ödüller almıştır.
1 999'da ilk uzun metrajlı
konulu filmi olan
PARAMPARÇA 'AŞKLAR 
KÖPEKLER'in yönetmenli�ini
ve prodüktörlü�ünü
üstlenmiştir.

AMORES PERROS

LOVE'S A BITCH
Yönetmen Director: Alejandro Gonzdltz
liidrrit11 Senaryo Screenplay: G11illemıo
Arriaga Görüntü Yön. Cinematography:
Rodrigo Prieıo Kurgu Edi ring: Alejandro
Gonzdltz liidrritu, Lı1iJ Carballar & Fernandfı

Müzik Music: Gmtaw Santaolalla
Oyuncular Casr: Emilio Echevarrfa, Gael

Nrez Unda

Gaı-rfa Bmıa/, Goya ToledıJ.

Alvaro G11errero,
Vanemı BaiiChe,jorge SalitldJ Yapımcılar

Producers: Martlıa Sosa & Francisro Gonzdltz
Yapım Production Co.: A lıaviJta
Filmı S.A., Mantes Pirineos 740, Lonlt1I tk
Complan

Chapultepec C.P. 1 1000, MEX1CO; Phone:

Dünya
Hakları Export Agenr: Liom Gate Films,

525 520 45 04; Fax: 525 520 48 69
5750 Wilshire B/vd . S11ite 501,

Los Angeles CA

90036, USA; Phone: 1 323 692 73 00; Fax: 1

Türkiye Hakları Turkish
llights: Umut Sanat Filmcilik, Aktısya/ı Sok.,

323 692 73 73

No: 18, 4. Levent, İuanb11l, TURKEY, Phone:
90 2 1 2 325 88 88; Fax: 90 2 1 2 278 32 82
2000 1 35 mm. 1
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Mexico City'de ölümcül bir araba
kazası. Üç hayat çarpışır, ve insan
dog<ısının alçak yanı su yüzüne çıkar. . .
Yeniyetme Octavio, agabeyinin karısı
Sus;ınna'yla kaçmaya karar verir.
Köpeği Cofi'yi kaçmaları için gerekli
parayı sağlamakta acımasız bir araç
olarak kullanır; bu durum yasak aşkın
geri dönüşü olmayan bir yola
dönüştüğü bu dokunaklı tutku
üçgenini daha da karmaşık hale getirir.
Bu arada 42 yaşındaki Daniel,
karısından ve çocuklarından ayrılarak,
güzel model Valeria'yla birlikte
yaşamaya başlamıştır. Ancak birlikte
yeni yaşamlarını kutladıkları ilk günde,
kader Valeria'yı trajik bir kazanın
önüne iter ve Valeria feci şekilde ezilir.
Bir adam tam her şeye sahip olduğunu
düşünürken tüm yaşamı bir anda
değişirse ne yapar1 Valeria'nın küçük
köpeği Richi, dairelerinin tahta
zemininin altında kısılı kalınca, Daniel
ve Valeria kendi cehennemlerine
ineceklerdir; bu, hoşnutsuzluğun ve
hayal kırıklığının sonuçlarını cesaretle
göğüsleyen bir aşk öyküsü için
kusursuz bir metafordur. Son olarak
kaza mahalline El Chivo (Keçi) gelir;
yıllarca hapis yattıktan sonra hayattan
iyice umudunu kesen ve kiralık katil
olarak çalışan eski bir komünist
gerilladır o. Orada Octavia'nun ölmek
üzere olan köpeği Cofi'yi bulur, onu
çalar ve iyileştirir. Tuhaf bir şekilde
bu karşılaşma onun kendisiyle ve acı
verici geçmişiyle hesaplaşabilmesini
sağlayacaktır. Hiç kapanmayan bir
çember: acı, aynı zamanda umuda
doğru bir yolculuktur da . . .
•

3 7 yaşındaki Meksikalı yönetmen
Alejanciro Gonzalez lnarritu'nun bu
ilk filminin fonunda, Mexico City'nin
kentsel dehşetleri var. Bir araba

kazasının, dekunduğu kişiler
üstündeki trajik etkisi üzerine kurulu
olan PARAMPARÇA 'AŞKLAR KÖPEKLER', büyük tematik hedeflere
sahip bir film. Karakterlerin ortak
noktası, vahşi, hayvani bir sevginin
kurbanı olmaları. Film görsel olarak
çok etkileyici, kameraman Rodrigo
Prieto'nun gözünden Mexico City'nin
şimdiye kadarki en esirgenmeden
sunulmuş, sert resmine bakıyoruz.
Her kahraman, kendi şehri algılayış
biçimini filme dayatıyor. Yönetmeni,
filmi, "Hepimizin nasıl olduğu, ama
aynı zamanda da neleri kaybettiğimiz
üzerine, kalple değil yürekle yapılmış
bir film" olarak tanımlıyor. Bu
yüzden bu, sadece duygular hakkında,
insanın kırılganlığı ve kötülüklerden
kurtarılması hakkında bir film değil.
Bir taraftan da, şimdiye kadar çok ele
alınmış "toplumsal eşitleyici olarak
ölüm" temasının, epeyce toplumsal
eleştiri katılmış bir çeşitlemesi.

rheir own brand ofhell when Richi,
Valeria's riny dog, becomes napped
under che aparrmenr' s wooden floor rhe perfecr meraphor of a love srory
rhar bravely assumes rhe consequences
of disenchanrmenr and despair.
Finally, El Chivo ("The Goar") arrives
on the scene of che accidenr; he's a
former commun.isr guerrillero who,
afrer serving several years in prison, is
deeply disappoinred in life and works
as a hired assassin. There he finds a
dying Cofi - Ocravio's dog - which he
seeals and heals. Paradox.ically, rhis
encounrer will enable him ro come ro
rerms w ith himself and his painful
pasr. A circle rhar never closes: pain is
also a parh rowards hope . . .
Ser againsr a backdrop of the urban
horrors of Mexico Ciry, AMORES
PERROS, rhe debur from 3 7-year-old
Mexican di rector Alejanciro Gonz:ilez
lnarrim, is a movie wirh big chemaric
ambirions, builr araund the rragic

• Mexico ciry, a fatal car accidem.

i mpacr rhar a car crash has on rhe lives

Three lives collide, revealing rhe

ir rouches. Whar rhe characrers have in

hounding side of human narure . . .

comman is the facr rhar rhey are rhe

Teenager Ocravio decides to run away

vicrims of a brural, animal love. The

wirh Susana, his brorher's wife. His

film is a visual rrear, wirh Mexico Ciry

dog Cofi becomes a cruel insrrumem

gerring a more in-your-face, grirry

to ger che money rhey need to run off

realisr rrearmenr rhan ever before,

togerher, furrher complicaring this

courresy of cameraman Rodrigo Priero,

touching rriangle of passion where

w ith each of rhe proragonisrs im pasing

forbidden love becomes a road of no

rheir own vision of rhe ciry onro rhe

rerurn. Meanwhile Daniel, a 42 year

film. The director deseribes AMORES

old man, leaves his wife and daughrers

PER ROS as "a film made not wirh rhe

ro move in wirh Valeria, a beauriful

hearr, bur wirh the gurs, abour how we

model. On rhe day they' re celebraring

all are and, equally, w har we have losr".

rheir new life rogerher, desriny pushes

lt is rhus more rhan si mply a film abour

Valeria imo che rragic accidem and she

the emotions, abour human

is brurally run-over. Whar does a man

vulnerabiliry and redemprion, bm ir

do when he rhoughr he had ir all and

also rakes on the rime-honoured rheme

his whole life changes in an insram?

of dearh as social leveller, wirh more

Daniel and Valeria will descend i mo

rhan a h.inr of social criticism rhrown in.

Born in Mexico Ciry in 1 96 3 .
H e srudied srage managernem
and acror direecing in rhe
Unüed Srares. Wirh a grear deal
of experience in radio and TV (ar
age 23 he became a producer and
DJ on Mexico's prime rock radio
station), in 1 995 he made his
fırsr medium-leogrh film for
relevision, "Derras del dinero".
He is presenrly a partner of rhe
Zera Producrion and
Adverrising Group, having
obtained several awards ar rhe
New York Film and TV Festival
and ar the London Film Festival.
In 1 999 he direcred and
produced his fırsr fearure,
AMORES PERROS.
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TERENCE G ROSS

UN ITED K INGDüM

HOTEL SPLE N D I DE

I 4 Şubat 1 958' de Londra' da
doğdu. Kariyerine reklamlar,
rock videoları ve promosyon
filmleri yöneterek başladı.
1 990'da Britannia Films için
yedi bölümlük bir dizi olan
"Elements of Acting 1
Oyunculuk Öğeleri"ni çekti.
Yeraltı sanat çevresi üzerine
kült bir belgesel olan "London
Underground"un
yönetmenlerindendi. Ayrıca
Atlantic Film Festivali'nde Kısa
Film Ödülü'nü alan ve Chicago
ve Locarno festivallerinde de
ödüllendirilen "The Sin Eater 1
Günah Yiyen"in ( 1 997) de
aralarında bulunduğu birkaç
kısa filmi yazıp yönetti. HOTEL
SPLENDIDE (2000) ile uzun
metrajlı kurmaca film
yönetmenliğine ilk adımını
atmıştır. Şu anda iki film projesi
üzerinde çalışmaktadır:
"Miranda" ve "Constance &
Carlotta".

Yönetmen Direcıor: Terence Gron
Senaryo Screen play: Termce Gron
Görüntü Yön. Cinematography: Gyula
Pados Kurgu Ediıing: Michael El/is Müzik
Music: Maı·c Tschanz Oyuncular Cası:
Toni Colette, Daniel Craig, Katrin Cartlidge,
Hugh O'Conor, Stephen Tompkimon, Helen
MtCrory, Peter Vaughan, Jörg Stad/er, C/are

Yapımcı Producer: 1/diko Kmımy
Yapı m Producıion Co.: Rmegade FilmJ

Cathcart

Ltd. , Boisover Home, 5-6 Clipstone St., Lotuitm
\VI P BLO, ENGLAND; Phone: 44 207 63 7

Dünya
Hakları Exporı Agenı: Film Four

09 5 7; Fax: 44 207 63 7 09 59

lmernational, 76-78 Charlotte St., London
\V IP !LX, ENGLAND: Phone: 44 207 868
77 00; Fax: 44 207 868 7 7 7 1

Kaynak

Prinı Source: The British Council, l l
Port/and Place, London Wl N 4EJ,
ENGLAND; Phone: 44 207 389 30 68; Fax:
44 207 389 30 4 1
1 999 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 99'

Bir zamanlar çok rağbet gören
bir tatil ve sağlık kaplıcası olan
Hotel Splendide, belli bir
zamansızlığın hüküm sürdüğü kuş
uçmaz kervan geçmez bir adadadır.
Kath, beş yıllık bir ayrılığın ardından
şef yardımcısı olarak yetiştirildiği bu
yıkık dökük otele geri döner. O
zamanlar, sağlıklı yaşamanın fanatik
bir yandaşı olan ve fikirlerini
uygulamaya geçirme konusunda
gayet inatçı davranan acımasız
Bayan Blanche'ın oğlu ve baş şef
Ronald'ın sevgilisi olmuştur. Her ne
kadar Bayan Blanche bir yıl önce
ölmüş olsa da, aile üyeleri ve
sürekli misafirler onun kurbanı
olmaya devam ederler. Annesinin
eski kurallarına göre, Ronald'ın her
yemeği tanınmaz hale gelene dek
pişirmesi gerekir. Kauçuk kıyafetler
kuşanmış kızkardeşi Cora ise, daha
çok bir işkence odasını andıran
tedavi odasında çeşitli sağlık işlerini
idare etmekten sorumludur: çamur
banyoları, lavmanlar, bu tür şeyler.
Kath, Ronald'la mutfakta yarışmaya
ve harika, karşı konulmaz gurme
yemekleri hazırlamaya başlar.
Ancak menüdeki değişiklikler
konusunda Bayan Blanche'ın
çocuklarının en büyüğü olan
Dezmond'ın muhalefetiyle
karşılaşır. Dezmond, kanalizasyon
ve ısıtma sistemlerini annesinin
ruhunun kontrol ettiğine
inanmaktadır. Gerçekten de
yüzeyin altında, aile üyelerinin
entrikalarının ve dolaplarının
gerisinde, bina canlanmaya başlar . . .
•

"Delicatessen 1 Şarküteri", "Brazil",
"Barton Fink" ile benzeri pek çok
anarşist ve çılgın filmin cazip bir
harmanı olan HOTEL
SPLENDIDE'de de dehşetli ve acaip
öğeler bol bol kara mizah ve grotesk
düşkünlüğüyle birleştirilmiş. Film

gerçeklik ile gerçeküstücü boyutu
arasında hassas bir dengeyi başarıyla
koruyor; filmin görünümü ve
kahramanların doğası hayati öneme
sahipler; tabii önem açısından gerek
Hotel Splendide'in, gerekse genel
olarak dünyanın temel iki itici
gücünden, yani aşk ve yemekten
aşağı kalmıyorlar. Bu çapkınca Gotik
komedi, ön kapımızının ötesine
bakabilirsek daha ne kadar çok şeye
sahip olabileceğimizi araştırıyor.
Karakterlerin iç mücadeleleri ve
(her ne kadar tam tersine inansalar
da, onları sağlıksız ve mutsuz yapan)
kör inançları; fanatik dinsel ya da
siyasi inançlara, bireyselliğin ve özgür
zihnin bastırılmasına karşı bir bildiri
olarak algılanabilir. Ama belki de
HOTEL SPLENDIDE'den bir anlam
çıkarmaya hiç gerek yok; bu yüzden
arkanıza yaslanıp keyfinize bakın. "Bu
film Ingilizierin daha azla yetinmeyi
ve sıradanlığı risk almaya tercih
etmeleri üzerine bir metafor." 
Terence Gross

rrearmems - mud barhs, enemas, rhar
ki nd of rhing - in rhe rrearmem room,
which more closely resembles a rorrure
chamber. For her parr, Karlı srarrs
compering wirh Ronald in rhe kirchen
and preparing exquisire, irresisrible
gourmer dishes. She encoumers
opposirion ro rhe changes in menu by
Dezmond, rhe oldesr of Mrs. Blanche's
offspring, who believes rhar his
morher's spirir comrols rhe sewage and
hearing sysrems. J ndeed, below rhe
surface, below rhe imrigues and
schemes of rhe family members, rhe
building begins ro rake on a l i fe of irs
own . . .
HOTEL SPLENDIDE is a
combinarian of " Det icaressen",
" B razil " , " Barron Fink " , and several
orher anarchisric and loony films. Here
roo, elemems of rerror and rhe bizarre
are combi ned wirh plemy of madcap
humor, black, of course, and a
pencham for rhe groresque. The film
successfull y maimains a deli care
balance berween real i ry and i rs

• Horel Splendide - a onee-grand

surrealisric dimension; irs look and rhe

vacarion and healrh spa - is locared on

narure of rhe proragonisrs are crucial 

a bleak, godforsaken isiand where a

no less i mporram rhan rhe rwo moving

cerrain r imelessness reigns. Afrer a

forces of Horel Splendide and of rhe

five-year absence, Karlı rerurns ro rhe

world in general: love and food. This

crumbling and dilapİdared horel where

archly Gorhic comedy explores how

she rrai ned as a sous-chef. Ar rhar

ofren we can have so much more if we

rime, she was rhe lover of Ronald, rhe

jusr look beyand our from door. The

head chef and son of rhe owner, rhe

characrers' inner srruggles and rheir

draconian Mrs. Blanche, a fanarical

blind fairh (rhar makes rhem

proponem of healrhy living, who was

unhealrhy and miserable, alrhough

adarnam when ir came ro purring her

believi ng rhe opposi re) can be seen as a

ideas i mo pracrice. Even rhough Mrs.

sraremenr agai nsr fanaric religious or

Blanche has been dead for a year,

polirical believe , and rhe repression of

members of rhe family and permanem

individualism and rhe free mind. Bur

guesrs cominue ro serve as her vicrims.

maybe rhere is no need rrying ro make

According ro his morher's old rules,

sense of HOTEL SPLENDIDE, so jusr

Ronald is ro overcook every meal umil

sir back and enjoy ir. "This film is a

ir is umecognizable while his rubber

meraphor for rhe way rhe Brirish serrle

clad sisrer Cora is responsible for

for less and feel rhar mediocriry is

adminisrering rhe various medical

bercer rhan risk." - Terence Gross

Born on 14 February 1 95 8 i n
London . H e began his career
directing commercials, rock
videos and promotional films. In
1 990 he made "Elemenrs of
Acring", a seven-part series for
Brirannia Films. He was one of
the d i recrors of "London
Underground" , a culr
documemary about the
underground art scene. He has
also wrirten and direcred a
number of short fılms, notably
"The Sin Eater" ( 1 997) which
won the Best I nternational Short
Film Prize at the Atlantic Film
Festival, and was also awarded at
fesrivals i n Chicago and Locarno.
HOTEL SPLENDIDE (2000)
marks his debut as a feature film
direcror. At present he is
working on two fi lm projects:
"Miranda" and "Consrance &
Carlotta".
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FRANSA FRANCE

ROBERT G U E D I G U I A N

Ş E H i R SAKiN

3 Aralık 1 953'te Marsilya'da
doğdu. Ermeni bir baba ile
Alman bir annenin oğlu olarak,
kentin işçi mahallesi Estaque'da
büyüdü. 60'1ı yılların ortasında
Paris'e giderek sosyal ve
iktisadi bilimler eğitimi aldı.
"Fernand" adlı senaryosu 1 979
yılında Rene Feret tarafından
beyazperdeye aktarıldığından
beri, birbirine koşut olarak
yazarlık, yapımcılık ve
yönetmenlik mesleklerini
sürdürmektedir. Agat Films ve
Ex Nihilo'nun ortak
yapımcılarından biri olan
sanatçının ilk yönetmenlik
denemesi, 1 980 tarihli
"Dernier ete 1 Son Yaz"dı.

LA VILLE EST TRANQUILLE

THE TOWN IS QUIET
Yönetmen Direcror: Robert Guidiguian
Senaryo Screen play: Robert Guidiguian &
jean-Louis Milesi Görüntü Yön.
Cinemarography: Bernard Cavaiii Kurgu
Edi ring: Bernard Sasia Müzik Music:
Laurent Lafran Oyuncular Cast: A riane
Ascaride, Pierre Banderet, jean-Pierre
Darroussin, Jacques Boudet, Pasca/e Roberts,
Girard Meylan, Alexandre Ogou

Yapımcılar

Producers: Cil/es Sandoı, Michel Saint-jean
& Robert Gufdiguian Yapı m Production
Co.: Agat Films & Cie, 52 mejean-Pierre
Tmnbaud, 750 1 1 PariJ. FRANCE; Phone: 33
1 53 36 32 32; Fax: 33 1 43 5 7 00 22:
Diaphana Films, Paris, FRA

Hakları Export Agent:

Dünya

CE

Meratre

Distribution, 2 7 rue de la Butte aux Cailles,
7501 3 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 44 1 6
8 8 4 4 ; Fax: 33 1 45 65 0 7 47; e-mail:
infos@mercure-distribution.fr
2000 1 35 mm. 1

Renkli Color 1

132'

Bu, hayattaki tek amacı, kızını
uyuşturucu iptilasından kurtarmak
olan Michele'in öyküsüdür . . . Sonra,
taksi şoförü olmak için rıhtım işçisi
arkadaşlarına ihanet eden Paul'ün . . .
Hapiste geçen günlerinin
değiştirdiği, erkek kardeşlerine
yardımcı olmak isteyen
Abdermane'in . . . Ölüme (kendisinin
ve başkalarınınkine) karşı tavrı bir
gizem oluşturan Gerard'ın . . . Bu
ayrı ayrı, birbirinin üstüne binmiş
öyküler aynı zamanda ve aynı yerde
yaşanır: 2000 yılında Marsilya'da.
Gitgide artan bir anlamsızlık ve
karışıklık duygusuyla karşı karşıya
kalmışlardır ve "şehrin sakin
olmadığına" tanıklık ederler . . .
•

ŞEHIR SAKIN, yönetmen Robert
Guediguian'ın eski fikirlerini bu kez
yeni ve karanlık bir tarzla
doğrulayan bir film. "Marius ve
Jeannette"in sıcacık aşk öyküsünü
hatırlayanlar ( 1 998'de Festival'de
gösterilmişti), onun yeni filminin
olgunluğu karşısında hayrete
düşecekler. Aynı unsurlar, şu ya da
bu ölçüde burada da var: mekan
(Marsilya), güneş, mümkün olan ya
da olmayan aşk maceraları, ırkçılık,
şiddet, uyuşturucu iptilası ve fuhuş.
Ama yönetmen burada bir aşk
macerasının altını çizmiyor, sadece
sıradan insanların sıradan trajedileri
üzerinde odaklanmakla yetiniyor.
Işleri başka türlü yapma, başka türlü
yaşama imkanı olduğunu
hissetmeden bir trajediyi nasıl
atiatabiliriz - bu film işte tam bunun
hakkında. Insanın yaşamından ve
izlenimlerinden kurtulmasının
imkansızlığı bu karanlık öykünün
ahlak dersi olabilir. Yönetmen
birkaç sahnede filmini cömert

dozajda kara, umutsuz bir mizahla
tatlandırırken, izleyiciler de biraz
soluk alıp gülme fırsatı buluyor.
Akıllarda kalacak son sekansın çok
şaşırtıcı, güçlü lirizmi de filmi
unutulmaz hale getiriyor.
"Harekete geçmek için, hatta belki
sadece yaşamayı sürdürmek için,
oyunun durumunu tahlil etmek
yetmez. Zaten insanı tatmin
etmeyen bu dünyayı değiştirmek
için bir düşe ihtiyacımız var. Geçen
yıl, aynı anda iki film yapmaya
çalıştım. Biri, örneklerle akıl
veriyor: "A l'attaque 1 Hücum".
Diğeri, yani ŞEHIR SAKIN ise,
gözlemleyerek akıl veriyor. Biri bir
düş, diğeri bir inceleme . . . I ki film
birbirine aykırı tezler geliştiriyor." Robert Guediguian

asronished by rhe maruriry of his new

• This is rhe srory of Mi c hele rhe

sequence is very surprising, and irs

fishmonger whose only goal in l i fe is

srrong lyricism makes rhe fi lm j usr

ro save her daughrer from drug

unforgerrable. " I n order ro rake

addicrion . . . of Paul who berrays his

acrion, and maybe even j usr ro keep

docker friends ro become a raxi

living, analyzing the srare of play is

work. The same elemenrs, more or
less, are here: locarion (Marseilles),
sun, possible or impossible love
affairs, racism, violence, addicrioo ro
drug and prosrirurion. But the

Born on 3 December 1 95 3 , in
Marseilles. The son of an
Ar menian farher and a German
morher, he grew up in the
working-class neighborhood of
Esraque. Araund rhe mid 60s he
moved to Paris, studying social
and economic sciences. He has
led parallel careers as wrirer,
producer and director since 1 979
when his script for "Fernand"
was direcred by Rene Ferer. One
of the associate producers of
Agar Films and Ex Nihilo, he
made his own directorial debur
in 1 980 wirh " Dernier ere 1 Lasr
Summer".

d i recror does n or here underi i ne a
love affair, he simply focuses on rhe
ordinary rragedies of ordinary people.
How we can go through a rragedy
j usr wirhouc feeling ir is possible ro
do rhi ngs anorher way, ro have
anorher l i fe - this film is j usr abour
rhar. The i mpossibiliry ro escape
from one's l i fe and from one's
recordings can be rhe moral of rhis
dark rale. As rhe d i rector flavors his
film wirh generous doses of black,
desperare humor i n several scenes,
rhe audience can also brearhe and
laugh a bir. The memorable lasr

Filmleri

Fi l mog rap hy
1 980 Demier ete Son
1 983 Rouge midi Kızıl

Yaz
Ögle

1 989 Dieu ·vomit !es tiedes

Tanrı Çekingenlere Kusar
1 992 L'argent fait le bonheur

Para Saadet Getirir
1 994 A la vie, ii. la mort!

Yaşama, Ölüme!
1 997 Marius etjeamıette

Marius ve Jeannette

driver. . . of Abdermane uansformed

nor enough. W e also need a d ream ro

by rime in jail who wanrs ro help his

change this world, which i al ready

brothers . . . of Gerard whose arrirude

unsarisfacrory. Lasr year, I have rried

roward dearh (his own and orhers') is

1 999 A l'a ttaque

ro make rwo films ar the same rime.

2000 l..Lt vii/e est tranquille

a mysrery. These individual,

One preaches by example:

overlapping srories occur ar rhe same

l'arraque". The other, LA VILLE EST

rime and in the same place:

TRANQUILLE, preaches by

Marsei l les in rhe year 2000. Faced

observing. One is a dream, the other

"A

wirh an ever-increasing sense of

is a study . . . The rwo films are

meaninglessness and confusion. They

anrirherical and anrinomical . " 

resrify rhar "rhe ciry is not quier" . . .

Robert Guediguian

LA V ILLE EST TRANQUILLE is a
fil m rhar confirms former ideas of
d i rector Robert G ued i gu i a n but

in

a

new, dark sryle. Those who
remember rhe warm love srory of low
class people in " Marius er Jeannerre"
(shown ar rhe 1 998 Festival) w i l l be

1 998 A la place du coeur

Yüregin Yerine
Hücum

Şehir Sakin
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MARK HERMAN

UN ITED K I NGDüM

DAHA iYiSi CAN SAG LIGI
PURELY BELTER
Yönetmen Director: Mark Herman
Senaryo Screen play: Mark Herman, based
on the novel "The Season Tirket" by jonathan
Tullrx:h

Görüntü Yön. Cinemarography:
Kurgu Edi ring: Michael El/is

Andy Col/im

Müzik Music: lan Broudie & Michael Gibbs
Oyuncular Casr: Chris Beattie, Greg
l'vlcLane, Charlie Hardwick, Kevin \'(lhately,

Yapımcı Producer: Elizabeth
Yapı m Production Co.: Mumbo

Tim Healy
Karlsen

Jumbo, 5th floor, 19-23 Wells Street, London
\'(!IP 3FP, ENGLAND: Phone: 44 207 344

Dünya
Hakları Export Agem: Film Four

80 95; Fax: 44 207 344 BO 96

International, 76-78 Charlotte Street, London
W I P I LX, ENGLA

D; Phone: 44 207 868

77 00; Fax: 44 207 868 77 66; e-mail:
filmfourintl@channel4. co.uk

2000 1 35 mm. 1

Renkli Color 1 97'

Newcastle-upon-Tyne,
günümüz. Gerry ögrencidir, en
yakın arkadaşı Sewell ise boştadır
ve işsizlik sigortasından aldıgı
parayla yaşamaktadır. Hayatta
bütün istedikleri, tuttukları futbol
takımının sezonluk maç biletlerine
sahip olmaktır. Ancak biletler 1 ,000
papel tutmaktadır, tabii bu para da
onlarda yoktur. Ancak bu çocuklar
için olmaz diye bir şey yoktur. Her
türlü yola başvururlar, evlerindeki
eski eşyaların satışından, magaza
hırsızlıgına ve evleri soymaya kadar.
Bazen, paraları olmadıgı gibi iyi plan
yapma alışkanlıkları ve sagduyuları
da olmadıgı için, işleri karlı
olmaktan çıkar ve gülünç bir hal
alır. Hedeflerine ulaşmaktan
umutları kesildikçe de çaresizlikleri
artar. Bu sırada Sewell mahalledeki
bir kıza tutulur ve onun "kapı gibi"
erkek arkadaşıyla kapışmak zorunda
kalır. Gerry ailesinin sosyal
danışmanıyla bir anlaşma yapar; bir
maça iki bilet karşıligında okula geri
dönecektir; ama bu anlaşma da
umdugu gibi gitmez. Son marifetleri
onları demir parmaklıkların ardına
iter; ancak üzüntüleri kısa sürede
geçer, çünkü aldıkları ceza onları
tam da istedikleri yere
götürecektir. . .
•

Kısa süre önce yayınlanan bir
romandan uyarlanmış olan DAHA
IYISI CAN SAGLIGI, hayallerinin
peşinde koşan iki yeniyetmenin
öyküsünü anlatan bir komedi. Adı
argoda "daha iyisi olamazdı"
anlamına gelen bu film, yine Mark
Herman'ın çektigi "Brassed Off 1
Borunu Öttür"ün gençler
hakkındaki versiyonu olarak
nitelendirilebilir. Bu kez notalara
degil de işlenen suçlara egilen
yönetmen, toplumun en alt

kesiminde, ahlaki degerierden uzak
ve toplumsal yaşamdan kopuk
yaşayan, yardıma muhtaç ailelerden
iki çocugun yaşamını ele alıyor.
Yönetmen Mark Herman filminin
gözler önüne serdigi toplum
düzenine aykırı davranışların
çıkınazı üzerinde ahlaksal, ya da
toplumsal yargılara varmaktan
kaçınıyor. Film asıl gücünü ve
etkisini profesyonel olmayan iki
yıldızına borçlu. Herman bazı
çevrelerde, eglendirici popülist bir
Ken Loach olarak görülmekte,
zaten bu filmine model olarak da
Loach'un başyapıtı "Kes 1
Kerkenez"i ( 1 969) seçtigi
söylenebilir. Ancak DAHA IYISI
CAN SAGLIGI anlatım bakımından
Loach'ın natüralizminden çok uzak;
Herman öyküsünü izleyicileri en
fazla güldürecek biçimde kotarıyor.
Bunların arasına da gelişi önceden
belli duygusal bölümler katıyor.
Yine de, yaramaz çocuk Gerry,
bazen "Kerkenez"in kahramanı Billy
Casper'ı anımsatıyor.

bu c has r o dea! w i c h her ' b ui l c ! i ke a
brickhouse' boyfriend. Gerry comes
ro an agreemenr w i ch his fam i ly's
social worker, prom i s i ng ro go back
ro school in exchange for cwo rickecs
for a game; buc even that doesn't go
as he'd expecced. However, cheir
upsec when cheir laresc exploit lands
chem behind bars soon d isappears
when che punishmenr cakes c hem
exacdy where rhey wanred ro go . .
Adapred from a recendy publi shed
novel, PURELY BELTER is a
comedy abouc cwo young boys who
won'c give up on che pursuic of cheir
dreams. The ci de i s Geord i e for
"couldn'c be beccer". This is che
j uvenile edi t ion of che same fi lm
maker's " B rassed Off' and rherefore
i s abour crimes, nor runes. Jc's abour
cwo kids from casualry-ward fam i lies
who are rhrown on che com m una]
scrap-heap, self-excluding zones of
any decenr values or earnesc
choughcs. D i recror Mark Herman
passes no moral or social judgmenr
on rhe logjam of anei-social

• Newcasde-upon-Tyne, che

misconducc char h is film represenrs.

presenc. Gerry goes ro school and his

The film owes i es engine power ro i es

besc mace, Sewe l l , is on che dole. All

cwo non-professional scars. Herman

chey wanc i n che world are cwo season

has been hailed in some q uarcers as a

cickecs ro wacch chei r beloved ceam

sorc of cheerier, popul isr Ken Loach,

play foocball - bu c they cosc 1 .000

and his model here m ighc well be

quid, which is exacdy che amounc

Loach's masrerpiece " Kes" ( 1 969).

chey do noc have. Buc chey're noching

Buc scylisrically PURELY BELTER

i f noc resourcefu l ; chey invenc all

i s cwice removed from Loach's

sorcs of ploys, from che sale of

respecrful nacuralism and Herman

household chrowaways co shopl i fe i ng

shapes his sequences for maximum

and che odd bi c of housebreaking.

chuckles, w i rh signposred i n cerludes

Somecimes, as shorc of good plann i ng

of poignancy. Sri ll, rhe urchi n- l i ke

and common sense as chey are of

Gerry somerimes recalls B i l l y Casper

cash, rheir main enrerprises becomes

in " Kes".

more hilarious chen proficable - and
che furcher away che i r goal seems ro
be, che more desperare chey are ro
reach i c. Sewel l fal ls for a local g i d

1 954'te Yorkshire'da
Bridlington'da dogdu. 1 983
yılına kadar Leeds'de grafik
tasarım okuduktan sonra,
1 986'ya kadar Ulusal Sinema ve
Televizyon Okulu'nda egitim
gördü. 1 987'de "See You at
Wembley, Frankie Walsh 1
Wembley'de Görüşürüz
Frankie Wal_sh" adlı filmiyle En
Iyi Yabancı Ogrenci Filmi
dalında Oscar ödülünü kazandı.
"Unusual Ground Floor
Conversion 1 Sıradışı Alt Kat
Degişikligi" ( 1 988) isimli kısa
metrajlı filminin ardından,
1 99 1 'de ilk uzun metraj lı
kurmaca filmi "Biame it on the
Beliboy 1 Suçu Korniye Yık"ı
çekti. Ama asıl şöhretini, 1 998
yılında En Iyi Avrupa Filmi
dalında Cesar ödülünü kazanan
ikinci filmi "Brassed Off 1
Borunu Öttür"le ( 1 996) elde
etti. Bir sonraki filmi "Little
Voice 1 Küçük Ses" de ( 1 998)
aynı ticari ve sanatsal başarıyı
kazandı. DAHA IYISI CAN
SAGLIGI (2000) yönectigi
dördüncü uzun metrajlı
kurmaca fılmdir.
Born in Bridlingron, Yorkshire
in 1 954. He srudied graphic
design in Leeds uncil 1 983 and
rhen ar rhe arional Film and
Television School unril 1 986.
He received an Oscar for Besr
Foreign Srudenr Film in 1 987
for "See You ar Wembley,
Frankie Walsh". Following his
shorr "Unusual Ground Floor
Conversion" ( 1 988), he made his
firsr fearure film, "Biame ir on
rhe Bellboy" in 1 99 1 . The film
rhar really see him on che road ro
fame was "B rassed Off' ( 1 996),
recipienc of che Cesar for che
Besr European Film in 1 998.
His nexr film, "Lirde Voice"
( 1 998), l i kewise received
commercial and crirical acclaim.
PURELY BELTER (2000) is his
fourrh fearure fi Im.

256 D Ü NYA FESTiVALLERiNDEN

FHOi\1 'l lH \\ OHI.D Ol· FI:S 1 1 \' ,\I.S

HONG KONG

WONG KAR-WAI

AŞK ZAMANI

1 958'de Çin'de Şanghay'da
doğdu. Büyüdüğü Hong Kong'ta
grafik sanatlar eğitimi gördü.
Hong Kong televizyonunda
geçen yetişme sürecinin
ardından, birçok TV dizisinde
yapımcı yardımcılığı görevini
üstlendi. 1 982'de televizyon
dünyasından koparak kendini
bütünüyle senaryo yazımına
verdi ve beş yıl içinde çeşitli
türlerden oniki senaryo yazdı.
lık konulu filmi "As Tears Go
By 1 Gözyaşları Aktıkça" ( 1 989)
alışılmamış görsel anlatımıyla
dikkat çekti. 1 990'da dönemin
en gözde genç oyuncularını
biraraya getirerek, beş ulusal
film ödülü birden alan "Days of
Being Wild 1 Vahşi Günler"i
çekti. 1 992'de, yine ünlü
yıldızlardan oluşan bir kadroyla,
tamamlanması iki yıl alan tarihi
melodram "Ashes of Time 1
Zamanın Külleri"ni yaptı. Bu
fılmin kurgusunu erteleyerek,
Hong Kong'ta gişe rekorları
kıran ve kendisine uluslararası
piyasada ün sağlayan
"Chungking Express 1
Chungking Ekspresi"ni ( 1 995)
tamamladı. Bunu "Fallen Angels
1 Düşen Melekler" ( 1 996) ile
"Happy Together 1 Mutlu
Beraberlik" ( 1 997) izledi. AŞK
ZAMANI yönettiği son filmdir.

HUAYANG NIANHUA

IN THE MOOD FOR LOVE
Yönetmen Direcror: Wong Kar-\Vai
Senaryo Screenplay: Wong Kar-Wai
Görüntü Yön. Cinemaıography:
Cbrimpher Doyle & Mark Li Ping-bi11 Kurgu
Editing: William Chang Müzik Music:
Michael Galasso Oyuncular Cası: Maggie
Cheung, To11y Lermg, Rebecca Pan, Yai Chen, Siu
Pin-Lam, Chin Chi-Ang, Lui Chrm Yapımcı
Producer: Wong Kar-\Vai Yapım
Producıioo Co.:Jet Tone Productiom, 4a &
5/F No. I, Hoi Ping Road, CauJeway Bay,
HO G KO G; Phone: 852 23 36 1 I 02; Fax:
852 23 37 98 49; e-mail: block2@asiaolllirıe.ne/
Dünya Hakları Exporı Agenr: Forti.rıimo
Film Sa/es, Crı�quiusweg 40, 1 0 I 9 AT
AmJterdar11, THE NETHERLA DS; Pho11e: 3 I
20 627 32 I 5: Fax: 3 I 20 626 1 1 55; e-mail:
irrfo®fortissimo. lll Türkiye Hakları Turkish
Righıs: Umut Sanat Filmcilik, Akasyalr Sok.,
No: I8, 4. Levent, İstanbul, TURKEY, Phone:
90 212 325 88 88; Fax: 90 2I2 278 32 82
2000 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 97 '

• Hong Kong 1 962. Yerel günlük
gazetenin baş editörü Bay Chow ile
eşi, genellikle Şanghay kökenli kişilerin
oturduğu bir binaya taşınır. Adam
kısa süre sonra, onlar gibi kocasıyla
birlikte binaya yeni taşınmış olan Li
Chun adında güzel bir genç kadınla
tanışır. Kadın, bir ihracat firmasında
sekreter olarak çalışmaktadır, kocası
ise bir Japon fırmasının temsilcisidir
ve sık sık iş gezilerine çıkmaktadır.
Kendi karısı da sık sık dışarıda
olduğundan, Chow, Li-Chun'la
gittikçe daha çok vakit geçirmeye
başlar. Sık sık ev sahipleriyle buluşup
mahjong oynar ya da son dedikoduları
tartışırlar. Chow ve Li-Chun arkadaş
olurlar, ama bir gün gerçekle
yüzyüze gelmek zorunda kalırlar:
eşlerinin arasında bir ilişki vardır . . .

Harika "Chungking Ekspresi"nin ve
"Happy Together 1 Mutlu
Beraberlik"in (ikisi de Festival'de
gösterildi) yönetmeninden bir çarpıcı
film daha. Wong Kar-Wai'in şimdiye
kadarki en ince ve erotik filmi olan
AŞK ZAMANI, 60'1arın başı Hong
Kong'unun kayıp dünyasında geçen
bir tür anı-film. Başta birkaç haftada
çekilmesi planlanan film, neticede
aylar sonra tamamlanmış. Öyle ki,
Wong Kar-Wai filmlerinin çoğunun
görünümünden sorumlu olan
görüntü yönetmeni Christopher
Doyle, yapmış olduğu diğer
anlaşmalardan dolayı yarı yolda
ayrılmak zorunda kalınca yerine Hou
Hsiao-Hsien'le çalışmalarıyla ünlü
Mark Li Ping-bin geçmiş. Ancak
Wong Kar-Wai, ikisinin üsluplarının
hiç çatışmamasını sağlamayı başarmış.
Yönetmenin imzası haline gelen nefıs
görsellik ve tüm oyuncu kadrosunun
başarılı performansı sayesinde, AŞK

ZAMANI geçmiş bir zamana ve kayıp
aşka zarif ve şoke edici bir selama
dönüşmüş. Ilişkide sadakat ve
samirniyet temalarının etrafında
dönen müthiş tensel bir kederli va/s
olarak başlayan ve giderek kayıp
zamana ve yok olan değerlerine
yakılmış bir ağıta dönüşen film,
öyküden ziyade, fantazi ile
cismaniliğin, cinsel arzuda
birleşmesinin şiirsel bir çağrışımı.
"Finalin nasıl olması gerektiğine karar
vermem uzun sürdü. Film temelde
bu iki karakter üzerine bir aşk
öyküsü mü? Sonuçta bence, bundan
fazlası var. Film bir dönemin sonu
hakkında. 1 966 Hong Kong tarihinde
bir dönüm noktasıdır. Anakaradaki
Kültürel Devrim birçok zincirleme
etki yaratmış ve Hong Kong halkını
gelecekleri konusunda iyice
düşünmeye zorlamıştı." Wong Kar-Wai

From the direcror of the excellenc
"Chungking Express" and "Happy
Togerher" (borh shown ar rhe Festival)
comes yer anorher srunning addirion
co his body of work. Wong Kar-Wai's
mosr delicare and eroric film to dare,
IN THE MOOD FOR LOVE is a
memory piece rhar rakes place in rhe
losr world of early-60s Hong Kong.
Originally meanc ro be shor over a few
weeks, rhe film's fina! shooring rime
came i n ar monrhs. Indeed, Chrisropher
Doyle, the cinemacograplıer parrly
responsible for rhe lock of many of
Wong Kar-Wai's films, bad co leave
mid-way due ro other commirmencs
and be replaced by Mark Li Ping-bin,
famous for his work for Hou Hsiao
Hsien. It is a ered ir ro Wong KarW ai rhar rlıeir sryles never claslı.
Wirh rhe exquisire visual rhar have
become rlıe d i rector' s crademark and
powerful performance from all
concerned, I

• Hong Kong, 1 962. The chief editar

THE MOOD FOR

LOVE is an eleganc and asrounding

of a local daily newspaper, Mr. Chow

rribure co a rime pasr and losr love. A

and his wife move i neo new

gorgeously sensual

accommodarion in a building mainly

circles rhe rhemes of fideliry and

va/se triste rlıar

inhabired by members of rhe Shanghai

sinceriry in relarionship before

communiry. He soon meers Li-Chun, a

reselving irself i mo a requiem for a

beauriful young woman who has also

losr rime and irs values, rhe film is

jusr moved in wirh her husband. She is

less a narrative rhan a poetic evocarion

a secrerary wirh an exporr firm, and

of rhe blending of fanrasy and

her husband is a represencarive for a

corporeal i ry in sexual desire. "It rock

Japanese company, which means rhar

me a long rime

he is ofren away on business rrips. As

end should be. Is ir basically a love

his own wife is ofren away from home,

srory abour rlıese rwo clıaracrers?

Chow spends more and more rime i n

Finally I rhink ir's more rhan rhat.

w

decide w bar the

Li-Chun's company. They ofren meer

Ir' s abour rhe end of a period. 1 966

rheir landlords for games of mahjong

marks a ruming poinc i n Hong

or to discuss the laresr gossip. Chow

Kong's hisrory. The Culrural

and Li-Chun become friends bur, one

Revolurian in rlıe mainland bad lors

day, rhey are forced ro face rhe facrs:

of kocek-on effecrs, and forced Hong

rheir respecrive parrners are having an

Kong people to rhink hard abour

affair. . .

rheir furure . " - Wong Kar-Wai

Born in 1 958 in Shangai, China.
He grew up in Hong Kong where
he srudied graphjc arrs. After
rraining ar the Hong Kong TV
Broadcast Lrd., he became
production assistant on a number
of TV series. He lefr rhe television
i ndustry in 1 982 co devare his
rime to screenwriting, turning
our a dozen seripts in a variety of
genres in five years. Heavily
i nfluenced by Scorcese's "Mean
Srreers", hjs firsr fearure, "As
Tears Go By " ( 1 989), was
disringuished by irs unusual
piccorial sryle. In 1 990, he
wounded up rhe most popular
young accors of rlıe momenr co
make "Days of Being Wild"
wlıich won five national film
awards. In 1 992 he again
assembled an all-srar cast for his
marrial ares melodrama, "Ashes of
Time", which was shor over a
rwo-year period. He suspended
che ediring of rhjs film co shoor
"Chunking express" ( 1 995) which
became a box office success in
Hong Kong and made hjm
famous in inrernarional circuirs.
He foUowed ir wirh "Falling
Angels" ( 1 996) and " Happy
Togerher" ( 1 997). IN THE
MOOD FOR LOVE (2000) is che
lasr film he direcred.

1 947'de Kudüs'te dogdu.
1 965'ten 1 968'e kadar l sra i l

Ordusu'nda askerlik yaptı.
Kudüs'teki Ibrani
Üniversitesi'nden felsefe ve

Yönetmen Director: Amos Kol/ek Senaryo
Screen play: Amos Kol/ek Görüntü Yön.
Cinematography:Jean-Marc Fabre Kurgu
Ed i ring: Sheri Bylander Müzik Music: David
Carlxmara Oyuncular Casr: Anna ThonJJon,
jamie Harris, Louise La.rser, Robert Modica,
Amtin Pendleton Yapımcı Producer:
Hengameh Panahi Yapı m ?roduction Co.:
Lmnen Film.s, 24, rue Lamartine, 75009 Paris,
FRANCE; Phone: 33 1 49 70 03 70; Fax: 33 1
49 70 03 7 1 ; Paradis FilnJJ, FRANCE; Orly
Fibm, FRANCE; Pandora Fibm. GERMANY;
Bim Distribuzione, /TAL Y Dünya Hakları
Export Agenr: Cellıdoid Dre<ırm, 24 me
Lamartine, 75009 Paris. FRANCE; Phone: 33
1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 7 1
Türkiye Hakları Turkish Rights: Umut
Sanat Filmcilik, Akasyalt Sok., No: 18, 4.
Levent, istanbul, TURKEY, Phone: 90 2 1 2 325
88 88; Fax: 90 2 / 2 278 32 82
2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 96'

Çalışmaktan bıkmış Manhattan
kafe garsonu Bella, 35. do�umgününü
hiç de iple çekmez. Evli bir adamla
fazlasıyla uzun bir süredir birlikte olan
Bella, şansını bir de hüsrana u�ramış
romancı 1 taksi şöförü Bruno'yla
dener. Bir erke�i daha evlilik ve aile
hayalleriyle korkutup kaçırmamaya
kararlı bir şekilde, a�ırdan alarak
Bruno'ya çocuklardan nefret etti�ini
söyler. Bu, eski karısı tarafından iki
küçük çocu�u başına bırakılmış kadın
avcısı için zor bir durumdur tabii. . .
Kafedeki dünyasında Bella, ilişkilerin
zorluklarına karşı verilen acı-tatlı
savaşta yalnız olmadı�ını görür.
Çekingen dul Paul'un başı, ona kur
yapan hayat dolu dul Emily ile
derttedir. Azgın moruk Seymour,
seksi bir striptizciye aşık olunca adeta
gençli�ini bir daha yaşamaya başlar. Ve
sebatkar Bella, masalların New York'ta
bile gerçek olabilece�ini keşfeder . . .
•

Sıcak bir gündeki serin bir esinti kadar
ferahlatıcı olan HlZLI VE DIŞI, sizi dış
dünyaya aya�ınızda yay varmışçasına
ve yüzünüzde geniş bir tebessümle
gönderen türde bir film. Insan kalbinin
ebedi iyimserli�ine şapka çıkaran bu
ustaca dengelenmiş, sıradışı ekip
çalışmasının merkezinde Anna
Thomson'ın büyüleyici performansı
var. Senarist-yönetmen Amos
Kollek'in dokunaklı bir şekilde bedbin
olan ve yine Anna Thomson'ın rol
aldı�ı önceki filmleri "Sue" ve
"Fiona"dan son derece farklı olan
HlZLI VE DIŞI, belki yine aynı sahada
geziniyor ama tamamen kendine
özgü bir espri anlayışına ve belirgin
bir lezzete sahip. Sevecen tek satırlık
repliklerle ve zekice fikirlerle dolu bu
film, inanılır durumlardan ortaya
çıkan mizaha yatırım yapıyor ve
karakterlerin iç dünyalarını daha iyi
anlamamızı sa�lıyor. Film ayrıca aşkın

psikoloji dallarında mezun

oldu. 1 979 yılından beri
AB D de bagımsız yönetmenlik
yapmaktadır. Beş romanı olan
sanatçı, The New York Times
ve Die Zeit gibi günlük ve
'

haftalık gazetelere de düzenli

olarak yazmaktadır.

Born i n Jerusalem in 1 947. He
was a soldier i n rhe Israeli Army
from 1 965-68. He graduared i n
philosoplıy and psyclıology from
rhe Hebrew University in
Jerusalem . Since 1 979 he has
been independenrly directing
films i n United States. Author of
five novels, he wrires regularly
for daily and weekly newspapers
such as The New York Times
and Die Ze i t .
�_____�-.--�--,
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ebedi oldu�unu ve ilerleyen yaşın
umudu hiçbir zaman kurutamadı�ını,
ya da arzuları susturamaclığını kabul
ederek kendini sevdiriyor. "Bu defa
bir değişiklik namına Anna'yla bir
komedide çalışmak çok heyecan
vericiydi. Ayrıca genel olarak 'morali
yüksek' bir filmde çalışmak da
eğlenceliydi. Bu film bana, daha
birçoklarının yanısıra, Woody Alien'ın
ilk filmlerinden bazılarında rol alan
Louise Lasser'la da çalışma fırsatı vardı.
Ben bir Woody Alien hayranıyım . . .
Iki ya da üç yıl önce, kolayca yemek
ve kadın bulabileceğiniz bir yer, bir
tür restoran açmak iyi olur diye bir
fikir gelmişti aklıma. Cinsel cazibesi
olan bir McDonald's gibi. Tabii ki bu,
gerçek bir plandan çok bir şakaydı,
çünkü restoran işinde değilim. Ama
senaryoyu yazdığımda bu fikri de içine,
özellikle de filmin adına yedirdim.
Hızlı Yemek Hızlı Kadın adında bir
yerin, muhtemelen de bir zincirin, iş
yapma potansiyeli olduğunu gerçekten
de düşünüyorum." - Amos Kollek

persiscem Bella discovers fairy rales can
come rrue . . . even i n New York Ciry . . .
As welcome as a cool breeze on an hor
day, FAST FOOD FAST WOMEN is
rhe ki nd of film that sends you inro rhe
world wirh a spring in your srep and a
big sm ile on your face. A captivaring
performance from Anna Thomson is ar
rhe cenrre of a drol l , defrly-balanced
ensemble sal u re ro rhe erernal optimism
of the human hearr. A radical deparrure
from scriprer-helmer Amos Kollek's
rouchingly downbear previous films,
"Sue" and "Fiona" - borh of which also
srarred Anna Thomson, FAST FOOD
FAST WOMEN may cover famil iar
rerritory, but ir has a wir and a
distinctive flavor of irs own. Filled wirh
compassionare one-li ners and elever
ideas, it trades i n humour rhat arises
from believable siruarions and broadens
our understanding of rhe characrers'
inner emorional lives. The film also
endears itselfby acknowledging rhar
love sp ri n gs erernal and rhar age never
wirhers hope or silences desire. "Ir was

• Overworked Manharran coffee shop

a ehri ll to work w ith Anna on a comedy

wairress Bella isn'r looking forward ro

for a change. lt was also fun in general

her 3 5 rh birrhday. Sruck in a

to work on an 'up' movie. Ir gave me

relarionship wirh a married man for far

rhe chance to work, among orhers,

roo long, Bella rakes a chance on

wirh louise I..asser, who appeared in

frusrrared novel ise 1 raxi driver Bruno.

some of the early W oody All en movies.

Derermined nor ro scare yer anorher

I' m a fan of Woody Allen . . . Two or

man off wirh her dreams of marriage

three years ago, I had rhis rhought rhar

and family, Bella plays i r cool and tells

it would be nice ro open a place, sorc of

Bruno she hares children. A tough break

a resrauranr, where rlıere would be

for rhe womanizer si nce his ex-wife has

food and women easily available. like

jusr d urnped rwo small children on

a McDonald's wirlı sex appeal . Of

him . . . In her coffee shop world, Bella

course, it was more of a joke than a real

wirnesses she's not alone i n the

plan, because I am nor in the

bittersweet barrle against romance's

restaurant business. Bur when I wrore

diffıculries. Shy widower Paul srruggles

the script, I incorporared ir inro it, and

through the tender courtship of lively

parricularly rhe ri de. I acrually do

widow Emily. Horny old Seymour gers

rhink rhar a place called Fast Food Fast

a magical shor of yourlı when he fal ls

Women, possibly a chain, has some

for a sexy exotic dancer. And the

business poremi al. " - Amos Kollek

Filmleri
Filmography
1 979 Worlds Apao·t Ayrı Dünyalar
1 985 Goodbye, New York

Hoşçakal New York
Daima Lu lu
H igh Stakes Yüksek Ödüller
Double Edge Çifte Kenar

1 987 Forever Lu/u

1 989
1 993
1 994 Bad Gir/s - Whore 2

Kötü Kızlar - Fahişe 2

1 997 Sue
1 998 Fiotıct
2000 Fa.st Food Fast Women

Hızlı ve Dişi
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FRANSA FRANCE

ROB E RT KRA M E R

OVAN I N KENTLERi

1 940' da New York'ta doğdu.
Sinema kariyeri siyasi
mücadelenin anlamını tartışan
bir çiftin üzerine kurulu "In the
Countı-y" ( 1 966) ile başladı.
Vietnam Savaşı'na karşı militan
bir eylemci olan Kramer
1 969'da Hanoi'ye gitti ve
oradan "People's War" ile
döndü. Yıllar sonra bu ülkenin
ne hale geldiğini anlamaya
kararlı bir şekilde, oraya geri
döndü ("Point de depart 1
Başlangıç Noktası", 1 993 ve
"Say kom sa 1 Kom Sa De",
1 998). Filmlerini birer yolculuk
ve avare dolaşma olarak
gördüğünden, dünyayla gerek
bir sinemacı, gerekse bir
dünyalı olarak ilişkisini
sorgulamaktan hiç vazgeçmedi.
Her zaman belgeselle
kurmacanın sınırında çalışan ve
pazarın dayattığı, norm haline
gelmiş temsil biçimlerinden
kaçınayı amaçlayan Kramer'ın
eylemciliği hem politikti, hem
de üslüpsal bir ilkeydi. 70'1erin
sonlarında Fransa'ya yerleşen
yönetmen, aynı dönemde
küçük kasaba Amerika'sından
kişisel izienimler aktaran
filmler de yaptı. Bunların ilki
kırsal bir toplumun portresi
olan "Milestones 1 Mihenk
Taşları" ( 1 975), sonuncusu ise
birçok bakış açısını ve
karşılaşmayı bünyesinde
barındıran ve kollektif hafızayı
kişisel anılarla bağdaştıran
mozaikimsi yol filmi "Route
One, USA 1 Yol Bir, ABD"ydi
( 1 989). Kasım 1 999' da,
OVANIN KENTLERI'nin
montajını bitirdikten kısa bir
süre sonra öldü.

CITES DE LA PLAINE

CITIES OF THE PLAIN
Yönetmen Direcwr: Robert Kramer
Senaryo Screen play: Robert Kramer
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: Robert
Kramer Kurgu Edi ring: Rimi 1-/iemattx
Müzik Music: Baı·re Philips Oyuncular
Casr: Ben, Bernard Trolet, Lahcene Aouiti,
Amilie Demmıaux, Erika Kramer, Coralie
Verhaghe, Nathalie Sarle.ı Yapımcı
Producer: Richard Copam Yap ı m
Producrion Co.: Le.ı Films d'Iri, 12 rue
Clavel. 75019 Paris, FRANCE; Phone: 33 1
44 52 23 23; Fax: 33 I 44 52 23 24
Dünya Hakları Exporr Agenr: Le.ı Films
d'1ci, 12 rue Ciavel, 75019 Paris, FRA CE;
Phone: 33 I 44 52 23 23; Fax: 33 1 44 52
23 24

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105'

• Kuzey Fransa'da, Ben adında kör
bir adam yaşamını gözden geçirir.
Mağrip ülkelerinin bu göçmeni
bütün zorluklara karşın bir iş
kurmuş, bir Fransız kadınla
evlenmiş ve bir çocuk sahibi
olmuştur. Ancak zaman içinde
güçlükle inşa ettiği bu yaşam,
dramatik bir şekilde parçalanmaya
başlar: Cezayir'de annesinin
boğazını keserler, evliliği sona
ermek üzeredir ve sonunda her
şeyini yitirir, hatta görme yetisini
bile . . .

En özgün bağımsız Amerikan
si nemacılarından biri olan, bir ara
oyunculuk da yapmış Robert
Kramer, 1 999 yılının Kasım ayında,
OVANIN KENTLERI'nin montajını
bitirdikten hemen sonra, altmış
yaşında öldü. Roubaix'de
profesyonel olmayan oyuncularla
yaptığı son filmi, gerçeği arayışında
sürekli yenilenen üslüpsal bir
araştırma anlayışını gözler önüne
seriyor. Çekimiere başlamadan
önce açıkladığı gibi, Kramer'in fılmin
büyük bölümünü çekerken dijital
videoyu tercih etme sebebi de bu
zaten: "Kendi başına pek baştan
çıkartıcı olmayan 1 6:9 (geniş ekran)
video görüntüsü, o umarsız sertlik
hissini arttırıp dünyayı daha kaba,
daha sıradan ve aşina hale getiriyor.
Bu hiçbir şeye sırtımı
yaslayamayacağım, elimde hazır bir
güzellik niteliğiyle yola çıkmadığım
anlamına geliyor. Her şeyi canlı hale
getirmenin bir yolunu bulmak bana
düşüyor, çünkü durumlar ve
insanlar canlı. Bu görüntülerin
dünyanın sağlam bütünlüğünden
büyük bir güçlükle koparıp alındığı,
bir bakıma kazılıp çıkarıldığı ya da

çalındığı izlenimini vermek
istiyorum - bu eylemin şiddetinin
izleri de gizlenmeyecek. Degrade
video görüntüsünü, yaşlı kör
adamın deneyimlerinin gerçekliği
mazur gösteriyor. Filmin arta kalan
çeyreği 3 5mm pelikülle, stüdyoda
çekilecek. Bunun kör adama dayalı
bir mantığı var: böylece onun en
önemli içsel deneyimleri ve
imgelemi, canlı ve cismani olarak
gösterilebilecek." Böylece "insanları
düşünmeye davet eden" sinemanın
önderlerinden olan Kramer, son
yapıtında bir risk alıp fılmin belgesel
dokusuna ters düşen düşsel
sekanslar kullanmış, ayrıca öyküsel
kopmalarla ve montajla çarpıcı bir
şekilde oynamış.

explained before che shoor: "The 1 6:9
(wide-screen) video i mage increases
rhe sense of indifferenr harshness,
rends rhe world borh rougher and
more everyday, more ordinary and
fam i liar, and is rarely seducrive in
i rself. Thar means rhar I can'r counc
on anyrhing, rhere's no given qualiry
of beaury. I have ro find a way of
making ir all alive because che
siruarions and che people are alive. I
wanc ro give rhe i mpressian rhar
rhese i mages have been snarched
from che solidi ey of rhe world w i rh
considerable diffıculry, rhar, i n a
way, c hey've been unearched or srolen
- rhe marks of rhis v i alence w i l i nar
be masked. Choosing a degraded
video image is j usrified by che realiry
of che bl i nd old man's experience.

• I n norchern France, a b l i nd man,

The rema i n i ng quarcer of che film

Ben, reflecrs back over his l i fe. An

will be shor on 3 5 mm , in che studio.

i m m igranr from rhe Maghreb,

There's a rarionale for rhis w i rh rhe

againsr all odds he has esrablished a

blind man in rhar his mosr im1 orranr

business, and married a French

i n cerior experiences, his visions, can

woman, wirh whom he has a child.

rhus be rendered vividly and

Bur over rime rhis hard-won l i fe i s

sensual l y . " So Kramer, aposrle of

dramarically eroded: his morher has

ci nema which " i nvi res people ro

her rhroar s l i r in Algeria, his

rhink", rakes a risk i n his final work

marriage is fall i ng aparc, and he

wirh dream l i ke sequences which are

finally ends up losing everyrhing,

our of s cep w i r h rhe documencary

even his sighr . . .

look of che fil m , j usr

as

he plays

bri l l iancly wirh narrative ruprures
Roberr Kramer, one of rhe mosr
original American independent
fi l m makers and sornerime acror, died
in November 1 999 ar age sixry, when
he had j usr complered che ediring of
CITE S D E LA PLA I N E . Made i n
Roubaix w i r h non-professional

acrors, his l as r film displays, in irs
explorarion of realiry, an endlessl y
reinvenred srylisric recherche. Hence
Kramer's clıoice of digiral video co
shoor mosr of rhe fi l m ,

as

he

and moncage.

Born in 1 940, in New York. His
cinemaric career began wirh "In
che Counrry" ( 1 966), a drama
fearuring a couple debaring che
meaning of palirical srruggle. A
miliram acrivisr againsr che
Vietnam war, Kramer wenr co
Hanoi in 1 969, returning wirh
"People's War". Decades larer he
wenc back, keen co understand
whar had become of che coumry
("Poinc de depare 1 S careing
Place", 1 993 and "Say kom sa",
1 998). Seeing his films as so
many journeys and wanderings,
he never sropped quesrioning his
own relarionship co che world,
borh as filmmaker and cirizen.
Always working ar che borders of
documencary and ficrion,
concerned co escape che
normari ve forrus of represencarion
diccared by che marker, his
acrivism was borh a potirical and
srylisric principle. Maving co
France in che !are 70s, he made
several personal accouncs of smail
rown America, from "Milesrones"
( 1 97 5 ), a porcrair of a rural
communiry, co "Roure One,
USA" ( 1 989), a mesaic-like road
movie wirh mulriple viewpoincs
and encouncers, which also
relaring collecrive memory co
individual recollecrions. He died
on November 1 999, j usr afrer
finishing che ediring ofCITES
DE LA PLAINE.
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C LARA LAW

AVUSTRALYA AUSTRALIA

67

MODEL TAN Rl ÇA

1 954'te Çin'e bağlı Makao'da
doğdu, ancak on yaşındayken
Hong l(ong'a yerleşti. Hong
Kong Universitesi'nin Ingiliz
Edebiyatı bölümünden mezun
oldu. Ardından Londra'daki
National Film and Television
School 1 Ulusal Sinema ve TV
Okulu'nda senaryo yazarlığı ve
yönetmenlik öğrenimi gördü.
Mezuniyet filmi "They Say the
Moon is Fuller Here 1 Ayın
Burada Daha Yuvarlak Olduğu
Söyleniyor" ile 1 985 Chicago
Uluslararası Film Festivali'nde
Gümüş Plaket kazandı. Hong
Kong'a döndükten ve burada aralarında kendisine
uluslararası başarı kazandıran
"Qiuyue 1 Güz Mehtabı"nın
( 1 992) da bulunduğu - birkaç
film gerçekleştirdikten sonra
yazar, yönetmen, yapımcı olan
kocası Eddie L C. Fong'la
birlikte Melbourne'a taşındı.
Çift, 67 MODEL TANRlÇA'nın
da aralarında bulunduğu yedi
filmde birlikte çalışmıştır.

THE GODDESS OF 1 967
Yönetmen Director: C/ara Law
Senaryo Screen play: C/ara Law & Eddie
L C Fong Görüntü Yön.
Ci ne marograph y: Dion Beebe Kurgu
Editing: Kate \'(/i/liams Müzik Music:jemı
Anderson Oyuncular Cast: Rose Byrne,
Rikiya K11rokawa, Nicholas Hope, E/ise
MrCredie Yapımcılar Producers: Eddit L
C Fong & Peter Saimb11ry Yapı m
Production Co.: Stil/ Life Pict11res PTY Ltd,
P.O. Box 1348, 1 Streeton Lane, Doncaster
East, Melbo11rne, A USTRALIA; Phone & Fax:
6 1 3 98 42 73 81; e-mail: eddiej@beyondte;h. net
Dünya Hakları Exporc Agent: FortiJJimo
Film Sales, Cmq�timweg 40, 1 0 1 9 A T
Amsterdam, THE NETHERLANDS; Phone:
3 1 20 627 32 15; Fax: 3 1 20 626 l l 55; e
mail: info®fortiJJimo.n/

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 18'

• Genç Japon memur JG, Tokyo'da
yalnız başına, tekdüze bir yaşam
sürmektedir; ender bulunur cinsten
bir çift yılandan başka hayat arkadaşı
yoktur. En büyük hayali çok özel bir
arabaya, 1 967 model bir Citroen
DS'e sahip olmaktır. Internet
aracılıgıyla bir satıcıyla baglantı
kurduktan sonra satış işlemlerini
tamamlamak üzere Avustralya'ya uçar.
Oraya vardıgında satıcı adamı ve
karısını ölü bulur; ölümlerine para
konusundaki bir tartışmanın yol açtıgı
açıkça görülmektedir. Olay yerinde,
küçük bir çocuga göz kulak olan kör
bir genç kızla, KK ile karşılaşır. KK,
aslında ölen adamın arabayı satma
yetkisi olmadıgını ve JG'yi arabanın
gerçek sahibine götürebilecegini
söyler. JG kabul eder ve yolları
kesişen bu iki yalnız insan, onları
Avustralya'nın iç kesimlerine ve kendi
geçmişlerine götürecek bir yolculuga
çıkarlar. KK için sorunlarla dolu aile
geçmişini anımsamak anlamına gelen
bu yolculuk, JG için daha çok yabancı
bir ortama, acımasız ve çogu kez
düşmanca bir tutum sergileyen bir
dünyaya girmek demektir - tüm bu
süreçte, onu Japonya'dan ayrılmaya
zorlayan acı verici bir anıdan
kaçmaktadır. Başlangıçta birbirinden
farklı olan hedefleri çok geçmeden
ortak bir arayışa, geçmişi aşıp
kurtuluşa ulaşma yolunda paylaşılan
bir arzuya dönüşür; ve arzularına
Tanrıça'nın bağışlayıcı gözü
üstlerindeyken ulaşacaklardır . . .

Clara Law (daha önce Festival'de
gösterilen "Qiuyue 1 Güz M ehtabı"
filminin yönetmeni) iç ferahlatıcı ve
tuhaflıklarla dolu bu çalışmasında,
klasik Avustralya yol filmi kalıplarına
uysa da bunların ötesine geçmeyi
başarıyor. Film, arabayı bir sanat objesi
olarak sunuşunun verdiği saydam

hazla DS'in tarihçesi ve tasarımı
üzerine mini belgeseliere - adeta
filme eklenen dipnotlar bunlar - yer
veriyor ve zenginlik, tekbaşınalık,
modernliğin hoş güzelliğiyle ilgili
veciz sözlerle donatılıyor. Flaminio
Bertoni'nin tasarladığı model, bir
heykeltıraşın elinden çıkmışçasına
zarif kıvrımlı gövdesiyle kısa sürede
bir tasarım klasiğine dönüşmüş ve
endüstriyel kusursuzluğun doruk
noktası kabul edilmişti. Citroen DS
(Fransızca'da "Deesse" sözcüğüyle
aynı şekilde okunuyor ve bu arabanın
tutkunlarının kullandığı biçimde, bu
kelime 'Tanrıça' anlamına geliyor),
önden çekişii sistemi, hidro-pnömatik
süspansiyonu ve göz alıcı siluetiyle asi
bir fütürizmi, mühendislik ve estetik
ilkelerinin kusursuz birleşimini
simgeler. Sunduğu sinemasal haz ve
oyunculuk başarısıyla (özellikle Rose
Byrne'in oyunculuğuyla) 67 MODEL
TANRlÇA, açık yolun neşeli ve
kurtarıcı güçlerine bir şükran duası.
"Ne sessiz, ne kışkırtıcı 1 Ne anlaşılır
ne de anlaşılmaz 1 Ne hiçbir şey ne
de her şey 1 Bir gizem, bir paradoks,
bir belirsizlik durumu 1 Bu filmde
yakalamaya çalıştığım şey buydu." Clara Law

agrees, and rogerher rhese rwo isolared
souls embark on a journey rhar rakes
rhem deep inro che Ausrralian ourback
and inro rheir own pasrs. For BG, ir
means recal ling her rroubled fam ily
hisrory. For JM, i r means emering an
alien landscape, a harsh and frequendy
hosrile world - all che w hile fleeing a
painful memory rhar forced him ro
leave )apan. Before long, rheir separare
quesrs become one: a shared desire ro
rranscend rhe pasr and fı nd
redemprion, achieved under the
benevolenr eye of che Goddess . . .
A dassic Ausrralian road movie, Clara
Law' s (direcror of "Qiuyue 1 Aurumn
Moon", previously shown ar che
Festival) refreshing and whimsical

Born in 1 954 in Macao, China bur
moved ro Hong Kong ar the age
of ren. She graduared from che
University of Hong Kong wirh a
degree in English Lirerarure. Then
she srudied script wriring and fılm
direcrion at rhe NarionaJ Film and
Television School in London. Her
graduarion fılm, "They Say rhe
Moon ls Ful ler Here", won the
Silver Plaque ar rhe 1 985 Chicago
lnrernarional Film FestivaL Afrer
returning ro Hong Kong and
working on several fılms rhere 
including her inrernarional hir,
"Qiuyue 1 Aurumn Moon" ( 1 992)
- she moved ro Melbourne wirh
her husband, wrirer, director,
producer Eddie L C Fong. They
have collaborared on seven
features, including THE
GODDESS OF 1 967.

feanıre is also much more. Wirh
rransparenr delighc in che car as an are
objecr, che fılm inserrs mini

documenraries - almosr I ike foornores
ro che fıcrion - abour D , irs hisrory
and design, making succincr asides
abour che wealrh, solinıde and cool
beaury of moderniry. Designed by
Flaminio Berconi, i es sculprured,
srreamlined body became a design
dassic and an aporheosis of indusrrial
perfecrion. Wich irs fronr-wheel drive

Filmleri

sysrem, irs hydro-pneumaric suspension

Filmography

• JM, a young Japanese salaryman,

and disrincrive silhouerce, che Citroen

1 988 The Other Halfaııd /he

leads a soli rary, unevenrful life in

DS (read " Deesse" in French, which

Tokyo, his only company a couple of

means 'Goddess', as ir's known ro

rare snakes. He dreams of owning a

afıcionados) signifıed a defıanr fururism,

very special car - a 1 967 Citroen DS.

a seamless union of engi neering and

Via che I nrerner, JM makes comacr

aesrheric principles. Beaurifully

wirh a seller, and flies ro Ausrralia ro

ci nemaric and well acred, parricularly

close che deaL When he arrives, JM

by Rose Byrne, rhis film is a paean ro

fınds che man and his wife dead,

che joyful and redemprive powers of

apparend y after an argumenr over

che open road. "Neirher silenr nor

money, and a young blind girl, BG,

moving 1 Neirher perceivable nor

guarding a smail child. The car, BG

imperceprible 1

explains, was not acrually rhe dead

everyrhing 1 A srare of mysrery, paradox,

man's ro seli - bur, she adds, she can

ambiguiry 1 That is whar I rried

rake him ro meer che real owner. JM

caprure in rhis fı lm." - Clara Law

eirher norhing nor
ro

Other Half

Di�er Yarı ve Öteki Yarı

1 989

T6e Reiucarnation of
Go/de u Lotm

Altın Lotusun Yeniden
Do�uşu
1 990 Ai Z"i Biexiaug Dejijie

Elveda Çin
Güz Mehrabı
You S mg
Bir Rahibin Yoldan Çıkışı
Erotique Erotik

1 992 Qiuyue
1 993
1 994

(episode "Wonton Soup

Wonron Çorbası" bölümü)
Floating Life Yüzen Yaşam

1 996
2000 The Goddess of 1 967

67 Model Tanrıça
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FRANSA FRANCE

JEAN-PATRICK LEBEL

CALI NO MAN E I G E

Sinema Yüksek Okulu'ndan
mezun oldu. Film eleştirmeni
ve teorisyeni olarak
sürdürdüğü etkinliğin yanısıra
uzun metrajlı kurmaca
filmlerdeki on yıllık
tecrübesinin ardından, gerçek
insanların öykülerini anlatan ve
farklı sinema dillerine açık
filmler çekmeye başladı.

Yönetmen Direcwr:jean-Patrick Lebel
Senaryo Screenplay:Jean-Patrick Lebel &
Robert Bozzi Görüntü Yön.
Cinematography:Jean-Patrick Lebel Kurgu
Edi ring: Chrisıiane Lack Müzik Music:
icolaı Frize Oyuncular Casr: Gerald

ThonuJJsin, Nozha Khouadra, Ua Gabriele,
Ahcerı Meharga, Ariane AJCaride Yapımcılar
Producers: Aımie Miller &jean-Patrick Lebel
Yapı m Producrion Co.: Le.ı Films de la
Boissiere, I, Quai Gabriel Peri, 94345 joiıwille le
Pont, FRANCE; Phone: 33 1 45 l l 27 27:
Fax: 33 1 45 ll 29 78 Ptri Films Dünya
Hakları Exporr Agenr: Cinima Pub/ic Filflli,
70, rtte Marim Aufan, 92300 Levallois-Perret,
FRANCE; Phone: 33 1 47 57 36 36; Fax: 33 I
47 5 7 28 Ol: e-mail: c.p.filım@walladoo.fr
Kaynak Prinr Source: Ptri Filım, 40. rue
Hector Ber/ioz, 93000 Bobit��y. FRA CE;
Phone: 33 1 48 95 23 60; Fax: 33 1 40 89 BI
48: e-111t1il: peri[@dub. inıernetfr
1 996 1 35

11111.1

He was g raduated from the
Haures Ecudes
Ci nemarographiques. Afrer a
decennial experience in fearure
films, along his acriviry as a film
e riti c and rheorisr, he scarred
shooring films which eel! che
srories of real people and are
open ro conram i narions of
differenr cinemaric languages.

1 Renkli Color 1 94'

• Genç adamın adı Nicolas'dır
ama genç kadın ona Calino der.
Genç kadının adı ise Nejma'dır ama
genç adam ona Nej der, "ma neige
1 karım". Genç kadın kendi olmak
ister. Genç adam da kendi olmak
ister. Genç kadını da kendine ister.
Toplum tarafından kabul edilme
hayallerini, aşka olan gereksinimiyle
karıştırır . . .

Hem eğlendirici hem de gerçekçi
olan CALINO MANEIGE,
varoşlarda aşk ve umut üzerine
şiirsel bir film. Film uyuşturucunun,
harap evlerin ve hırsızlığın olmadığı
bir gençlik tablosu çiziyor. Sıradan
sertliklerin dışında şiddetin
bulunmadığı, gerçekleştirilmesi
giderek daha da güçleşen hayallerin
ve müthiş bir yaşama enerjisinin
bulunduğu bir tablo bu. Yazar
yönetmen Jean-Patrick Lebel,
karakterleri aracılığıyla, hayatta
kalmak için mücadele etmenin
gerektiği acımasız bir dünyada aşk
ve toplumsal aidiyet arayışındaki bir
gençliği yansıtıyor. Ancak bunu
uyuşturucu iptilası, asilik ya da
kötümserlik gibi tipik kalıpları
kullanmadan yapıyor. Zıt hedeflere
sahip iki insanın dokunaklı aşk
öyküsünü anlatan film, ireniyi
becerikli bir şekilde kullanıyor.
Konu akıllıca ve bir belgesel
kesinliğiyle ele alınmış. Insan
ilişkileri doğru bir şekilde
resmedilirken, duygusal çatışmalar
incelikli bir şekilde anlatılıyor.
Ayrıca bir ahlaki kaygı da var.
Yönetmen yargılamadan, mizah
anlayışını kaybetmeden,
başarısızlığın ve başarının
mekanizmalarının dikkatli bir
incelemesini sunuyor. '"Calino'
sözcüğünün anlamı sarılmak, bu da
aşkı arayan Nicolas'ya çok uyuyor.
'Nejma'yı da Caline'nun yaşadığı bir

atlıkarıncayı hatırlatması için
"maneige" olarak değiştirdim.
Ayrıca 'neige' kelimesini de
içeriyor. 'Neige', kar yağışıdır,
uyuşturucularla da ilgisi yoktur.
Caline için kar, uzak ve erişilemez
olarak algıladığı şeyleri temsil
ediyor. Filmin isminin bir muamma
gibi görünebileceğinin farkındayım,
ama istediğim de buydu zaten . . .
Çıkışı olmayan bir dünyada
yaşadığınızda, alaycılık, fazla yara
almadan devam etmenize yardımcı
olabilir. Bunlar benim kişisel
hislerim . . . Varoşların öyle çok
karanlık bir tablosunu çizmek
istemiyordum. Zaten şu haliyle de
hayat güç; düşük gelir, yetersiz iş
olanağı, işsizlik, vs. Genellikle
gösterilen şiddetten kaçınmak
istedim. Ortalama bir durumu
aniatmayı seçtim. Halihazırda bu tür
örnekler çok ve benim için bunlar
çok daha ciddi." Jean-Patrick Lebel

it is necessary co fighc in order co
survive. However, he does not fal l
i n e o c h e usual scereocype o f drugs,
del inquency or pessimism. A
couching love scory becween cwo
people having opposice aspiracions,
che film uses icony wich talenc. The
subject is covered i n a very
i n eelligene way w i ch the precision of
a docurneneary. The human
relationships are accurately portrayed
subcle. There is alsa a moral
commicmene. The d i rector has made
a conscieneious study of the
mechanisms of fai lure or success
withouc being j udgmeneal and
w ithout losing his sense of hum or.
"The word 'Calino' means cuddle,
which suits Nicolas who is looking
for love. For 'Nejma', I have changed
the spell i ng i neo "maneige" co be
reminiscenr of a carousel on which
Calina l i ves. I t i ncludes alsa che word
'neige' standing for the snow fal l i ng
Calina the snow is what he perceives

His name is Nicolas, she calls

him Cal i no. She is Nejma, he calls

as being far away and inaccessible. I

her Nej , "ma neige". She wanrs co be

realize that the cicle might sound

herself. He wanrs co be h i mself coo.

enigmacic bu c c hac w hat I wanced . . .

He wancs her for h i mself. He

When you are l i v i ng i n a dead-end

miscakes his dream of social

world, derision can help co go on

accepcance for his need for love . . .

withouc coo much damage. That is
my personal feel i ng . . . I did not wanr

Boch amusing and realiscic, CALI

O

MANEIGE is a poetic fi l m abouc

co show such a d isascrous picture of
the suburbs. It is d i fficulc enough as

love and hope see in che suburbs,

it is - smail income, l itcle jobs,

portraying che young wichouc drugs

unemploymenc, eec. I wanred to

and rundown housing or chefc .

avoid che violence as i t is usually

W i chouc violence other than che

shown. I have chosen co deseribe an

ordinary rough rime, wich some

average case. There are plenty

dreams which are more and more

examples ! i ke that already and for me

diffıculc co realize and an enormous

they are much more serious."

energy for L iv ing . Through his

Jean-Paerick Lebel

characrers, wricer-di recror Jean
Paerick Lebel brushes rhe porcraic of
a you ch i n search of love and social
i n eegration in a pici less world where

1 978 Plurielles Çogullar
1 985 Nasredine Hodja. au pa.ys du

busi1ıess

Nasreddin Hoca Iş
Dünyasında

and the emocional conflicts are

down and not relaced co drugs. For

•

Filmleri
Filmography

-

1 988

o/es pour Debrmy
(Lettre ouverte iı}.L. Gotlard)

Debussy Için Notlar
U.L Godard'a Açık Mektup)
1 992-93 Le bout de ses actes

Davranışlarının Sonu
1 993 Les heures creme de Ciauc/e

Miller

Claude Miller'ın Çukur
Saatleri
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PAVEL LOU N G U I N E

DÜGÜN

1 2 Temmuz 1 949'da
Moskova'da dogdu. Şu anda
hem Rus, hem Fransız
vatandaşıdır. Babası bir
senarist, annesi ise bir
çevirmendi. I 965'ten I 97 I 'e
kadar Moskova
Üniversitesi'nde okuduktan
sonra, Moskova Film Okulu
VGIK'ten Film Yönetmenligi
diploması aldı. Önceleri
Rusya'da senarist olarak çalıştı
ve on kadar senaryosu filme
çekildi. Kendi uzun metrajlı
filmlerinde, çagdaş Rus
toplumundaki ilişkileri
incelerneyi sever. Ilk uzun
metraj! ı filmi "Taksi-Blyuz 1
Taxi Blues" ( I 990), sadece
parayla ilgilenen Moskovalı bir
taksi şöförü ile alkolik bir
Yahudi müzisyen arasındaki
sevgi-nefret ilişkisi üzerinedir.
"Luna Park"ta ( 1 992) Yahudi
düşmanı bir dazlak, uzun süre
önce ayrı düştüıtü babasına
kavuşur, babası Yahudi bir
bohemdir. "Liniya zhizni 1
Yaşam Çizgisi" ( 1 996) ise Rus
Mafyası'nın dünyasında geçer.
Fransız televizyonu için hepsi
aynı dönemde gerçekleştirilen
birkaç belgesel yönetti. Dünya
çapındaki kara mayınları karşıtı
kampanya için çektigi kısa film
"La bottine 1 Çizme",
Portekiz'deki I 999 CineEco
Uluslararası Film Festivali'nde
Birincilik Ödülü aldı. DÜGÜN
(2000) yönettil\i dördüncü
uzun metrajlı fılmdir.

LA NOCE

THE WEDDING
Yönetmen Director: Pavel Lounguine
Senaryo Screenplay: Pavel Lounguine &
Alexandre Galine Görüntü Yön.
Cinematography: Alexandre Burov K u rgu
Editing: Sophie Brunet Müzik Music:
Vladimir Cheluusine Oyuncular Casr:
i'ifarat Bacharov, Ma.ria Mironova, Aiexandre
Semtchev, Vladimir Simonov, Maria Goloubkina
Yapımcı Producer: Catherine Otmart
Yapım Production Co.: COP, 25, me
Gambetta, 92100 Boulogne, FRA CE; Phone:
33 1 46 05 00 22; F"x: 33 I 46 05 02 59
Dünya Hakları Export Agem: F.P. I. , 5,
me IVchepame, 75008 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 42 96 02 20; Fax: 33 1 40 20
05 5 1 Türkiye Hakları Turkish Righrs:
Medyavizyon Film Yapun ve Pazarlama Ltd.
Şti. , Bayt!dtm Cad. . No: 8, Maçka, istanbul,
TURKEY, Phone: 90 212 327 08 50: Fax:
90 212 327 08 5 1
2000 1 35 mm. 1 Re n kli Color 1 1 14'

Moskova yakınlarındaki küçük
madencilik kasabası Lipski'de yaşayan
iyi huylu genç madenci Mishka'nın
yaşamı, yıllar önce orayı terk etmiş
olan kasabanın güzel kızı Tania'nın geri
dönmesiyle altüst olur. Hala çocukluk
aşkı na aşık olan Mishka, kız ona ilan-ı
aşk edip evlenmek için ayarttıgında
şansına inanamaz. Ama, Mishka'nın
ailesi onları birbirine uygun bulmaz.
Sabık Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birligi'nde bir Örnek Işçi olan baba,
dügün konuklarının listesi kabardıkça
durumu endişeyle seyreder,
büyükbaba aileye katılmak üzere olan
'yaratık' hakkında meşum dedikodular
yayar, anne ise oglunun gelecegini
düşünüp aglamaktadır. Dügün günü
yaklaşırken, Tania'nın eski sevgilisi
birdenbire ortaya çıkar. Ama her
şeye karşın dügün başlar, ortada para
ve damat olmasa da. Bu, en iyiden en
kötüye herşeyin olabilecegi, sınırların
ortadan kalkıp hem trajedinin
hem de keyfın köşe başında
bekleyebilecegi bir şölen olacaktır . . .
•

Eleştirel yorumlar ve beklenmedik
mizahi sürprizlerle dolu bir traji
komedi olan DÜGÜN, günümüz taşra
Rusya'sındaki olayları yansıtan rahatsız
edici bir ayna işlevi görüyor. Film
trajikomik bir kaosa dönüşen
gürültülü bir kutlama hakkında eski
usul bir Dogu Avrupa farsının üstüne,
toplumsal anarşinin eline düşmüş bir
ülke tablosunu resmediyor.
"DÜGÜN'e bana azap çektiren,
cevabını bulamadıgım birtakım sorular
yol açtı. 2000 yılında Rus insanı nasıl
ayakta kalıyor? Savaş, gangsterlik ve
yozlaşma gibi hastalıkları
kastetmiyorum, günlük yaşamdan
bahsediyorum. Aileye ne olacaktı?
Aşka? Çocukluga? Eski yüzyıllardan,

eski degerierden neler kaldı geriye?
Insanlar degişti mi? Degişebilir mi?
Kimi komik, kimi trajik olan geniş bir
durumlar yelpazesinden yola çıkarak,
Moskova'dan iki yüz kilometre
uzaklıktaki bir madenci kasabasının
bir grup portresini çıkarmaya karar
verdim. Burada Lipski'de, zaman
durmuş gibi görünüyor. Sosyalizm
dönemi sona ermiş, ama yeni yaşam
henüz başlamamış. Başrollerdeki
oyuncular, kasabanın gerçek
sakinlerinden oluşan bir yardımcı
oyuncu kadrosuyla destekleniyor. Bu
kasaba sakinlerinin her biri,
hükümetleri tarafından terkedilmiş
herkesin, ülkesinin karanlıgında
kaybolmuş milyonlarca Rus'un
simgesi . . . Rusya Mishka gibi toplumun
'pas'ına bagışıklı insanların gücüne ve
iyiligine yaslanabildigi sürece, bu ülke
her zaman bir yaşam pınarına sahip
olacaktır." - Pavel Lounguine

wi chour money and almosc wichour
the bridegroom. Ic w i ll be a feasc of a
show where anyching can happen from
best ro worsc, when limics dissolve and
boch cragedy and joy may be jusc
araund che corner. . .
A cragi-comedy packed wich cricical
comment and unexpecced humorous
cwiscs, LA NOCE comes across as an
accurace and ruscurbing mirror co current
affairs in provincial Russia. The film
grafcs a vision of a councry gripped by
social anarchy onco an old-scyle Eascern
European farce abour a boisrerous
celebracion whi ch degeneraces i mo
cragicomic chaos. "LA NOCE was
prompced by a see of questions that
corment me, co which I have no answers.
How are che Russian people surviving
i n che year 2000' I' m noc calking
abouc che rampanc affliccions of war,
gangscerism and corrupcion, bur abouc
everyday life. W hac has become of che

• Mishka is a sweec-nacured young

family? Love' Childhoocl' Friendship'

m iner in a smaJI min ing cown near

Whac remains of che old cercainties, che

Moscow whose l i fe is chrown i neo

old values' Have people changed' Can

upheaval by che recurn ofTania, a

they change' Through a wide range of

beauciful local gir! who !efe cown some

sicuacions, some comic, some cragic, I

years ago. Scill smiccen by his childhoocl

see ouc co paint a group porcraic of a

sweechearc, Mishka can scarcely believe

smail Russian mining rown cwo

his goocl forcune when she declares her

hundred kilomecres from Moscow. Here

love for him and inveigles him inco

in Lipski rime seems co have stood sri l l .

marriage. None of his family welcomes

The er a o f Socialism has ended, b uc che

che march however. His facher, a

new l i fe has yer co begin. The leading

decoraced Model W orker of che former

accors are backed by a supporcing casc

Soviet Socialise Republic, anxiously

of che cown's real inhabitancs, each one

wacches che guesc lise grow while his

an emblem of all those who have been

grandfacher spreads baleful rumors

abandoned by cheir governmenc, che

abouc che 'creacure' joining che fam ily,

millions of Russians lost in che abyss of

and Mishka's morher weeps over her

cheir country . . . As long as Russia can

boy's furure. As che wedding day

sri ll count on che screngch and gooclness

approaches, Tania's former !over

of people ! i ke Mishka, imm u ne co che

suddenly appears on che scene. Bur

' rusc' of sociery, this councry will always

againsc all odds, che wedding begins,

have ics lifebloocl . " - Pavel Lounguine

Born on 1 2 July 1 949, in
Moscow. He has now joinc
Russian and French nacionaliry.
His farher was a scriptwriter and
his mother a translaror. Afcer
studying ar Moscow University
from 1 965 uncil 1 97 1 , he
obtained a Diploma in Film
Direecing at che Moscow Film
School VGIK. Initially he
worked as a scriptwriter in
Russia, and some ren of his
screenplays have been fılmed. In
his own fearure fılms, he li kes ro
examine relacionships in current
Russian sociecy. His debm
fearure, " Taksi-Biyuz 1 Taxi
Blues" was abour a love-hace
encoumer between a Moscow caxi
driver, who is only inceresred in
money, and a Jewish alcoholic
musician. In "Luna Park" ( 1 992)
an anei-semi tic skinhead meets
up widı his long-losc father, a
Jewish bohem ian, whilsc " Liniya
zhizni 1 Lifeli ne" ( 1 996) was see
in che world of che Russian
Mafıa. He has concurrendy made
several documencaries for French
celevision, and his shorr film for
che worldwide anti-landmines
campaign, "La boccine", won the
First Prize at the 1 999 CineEco
Incernacional Film Festival,
Portugal. LA NOCE (2000) is
che fourth fearure film he direccecl.

Filmleri
Fimography
1 990 Taksi-Biyuz Taxi-Biues
1 99 2 Luna Park
1 996 Litıiya zhinıi Yaşam Çizgisi
2000 La noce Dü�ün
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FILDIŞI KIYISI-BURKiNO FASO-lSVIÇRE

ROGER G NOAN

I VORY COAST-BURKINO F A SO-SWITZERLAND

r-----� M'BALA
,..._
ADANGGAMAN

_
_
_
_
_

1 94 1 'de Fildişi Sahili'nde,
Grand-Bassam'da do�du.
Afrika sinemasının en önemli
isimlerinden biridir. Meslek
yaşamına Fildişi Salıili'nde
60'1arın sonunda, TV'de spor
ve e�lence programlarında
çalışarak başladı. "France 
Côte D'lvoire 1 Fransa - Fildişi
Sahili" ve "Bardo"yu da içeren
kısa filmlerinin başarısının
ardından, 1 975'ten bu yana,
uzun metrajli filmler üzerinde
çalıştı ve "Le chapeau 1 Şapka"
ile "Ablakon"u yaptı. 1 993'te
çekti�i "Au nom du Christ / lsa
Adına", Locarno Film
Festivali'nde Gençlik Ödülü ve
ltalya'nın Perugia kentindeki
Afrika Sinema Günleri'nde
Birincilik Ödülü de dahil olmak
üzere, birçok ödül kazandı.

Yönetmen Director: l?oger Gnoan M 'Bala
Senaryo Screenplay:Jen-Marie Adiaffi,
Roger Gnoan M 'Bala & Bertin Akaffou
Görüntü Yön. Cinemarography:
Mohammed Soudani Kurgu Edjriog: Monika
Go11x Müzik Music: Lokua Kanza
Oyuncular Casr: Rasmane 011edraogo.
Albertine N'G11essan. Ziabit Honore Goore Bi.
Bimou Bakayoko Yapımcı Producer:
Tiziaııa So11dani Yapı m Producrion Co.:
A nka Films, via R. Simen 99/a, 6648
Mimısio-Locarno. S \VITZEI?LAND; Phone:
4 1 91 967 40 76; Fax: 4 1 91 967 2 1 72;
I.M.T.M. Film: Abyssa Film; DNC: Fabrica:
RTSI: Cana/ + Horizons Dünya Hakları
Exporr Agenr: Celluloid Dreams, 24 me
Lamartine, 75009 Paris, FRANCE; Phone: 33
1 49 70 03 70: Fax: 33 1 49 70 03 7 I; e
mail: injo@cellıdoid-dreams.com

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'

1 7. Yüzyıl'da Batı Afrika. Köle
Sahili denen bölgedeki tipik bir
köyde, yaşlı reis N'Go o�lu
Ossei'nin zengin bir ailenin kızıyla
evlenmesinde ısrar etmektedir. Esas
sevdi�i kızla birlikte olamayan isyan
içindeki Ossei köyden ayrılmaya
karar verir. O gece Ossei'nin köyü
yakılır ve talan edilir. Köydekilerin
ço�u öldürülür, sa� kalaniarsa esir
alınır. Kanlı katliam Avrupalı köle
tacirleri tarafından de�il, dişi
cengaver Amazonlar tarafından
gerçekleştirilmiştir. Amazonlar,
altını, parayı, içkiyi ve de�ersiz
malları çok seven güçlü komşu kral
Adanggaman'ın buyru�u
altındadırlar. Ossei köyüne
döndü�ünde, hem babasının hem de
sevgilisinin öldürüldü�ünü görür.
Adanggaman'ın krallı�ına do�ru
zorlu bir yolculu�a çıkmış olan
Amazonlar'ın esir aldı�ı köylülerine
yetişir. Annesini kurtarmaya çalışır
ama başaramaz, ve onu esir alıp
kalbini çalan Mo Akassi adındaki bir
Amazon tarafından yaralanır. Ossei
kendini zincirlenmiş, aşa�ılanan ve
acınası hayvanlar gibi dövülen birçok
erkek, kadın ve çocu�un arasında
bulur. Adanggaman, prestijinin,
varlı�ının ve gücünün insanlık dışı
kayna�ı olan Amazonlar'ın son insan
avının sonuçlarından büyük bir
memnuniyet duyar. Kendi krallı�ının
Avrupalı köle tacirlerinin elinden
kazara kurtulmadı�ı ortadadır . . .
•

Tartışmalara yol açmasının yanısıra
güçlü bir film de olan
ADANGGAMAN, Afrika'daki
köleli�in anlatılmamış yüzüne ve
okyanusaşırı köle ticaretini
besleyen despot hükümdarlara
cesaretle ışık tutuyor. Bu konu
öylesine tabu ve acı verici ki,
karaderili insanların tarihinin
aniatıcısı olan griot'lar dahi bu tür

bölümleri kollektif bellekten uzak
tutuyor. Söylenmemiş olanı
söylemesiyle ünlü bir yönetmen
olan Roger Gnoan M'bala, bu defa
Afrika'nın kölelik tecrübesini
anlatıyor ve o günlerin yankıları
bugünün Afrika'sının bazı
bölgelerinde hala bütünüyle
hissediliyor. Bu, suç da�ıtımından
ziyade insanlığın kollektif belle�ini
dürtmek üzere tasarlanmış bir
tarihsel kurmaca film. "Film, bir anı
görevini yerine getirmesi amacıyla
yapıldı. Hem biz, hem de başkaları
için bu konuyu konuşmanın vakti
gelmişti artık. Dört yüzyıllık utanç
verici ve i�renç bir ticaret,
okyanusun yuttu�u ve hayvan
muamelesi gören milyonlarca
kurban. Artık bu ihlali, bu tarihsel
felaketi tartışmaya açalım, hepimiz
bunun üzerine konuşalım. Böylece
ADANGGAMAN da bir katkı
görevi üstlenir. Ba�ışla, ama
unutma!" - Roger Gnoan M'Bala

cruel Amazons on the difficulr
voyage roward Adanggaman's
k i ngdom. H e rries in vain

ro

rescue

his morher and is wounded by Mo
Akassi , one of che Amazons who
enslaves him and captures his hearr.
Ossei fınds h i mself among the many
men, women and chi ldren in chains,
humil iated and bearen ! i ke patheric
beasts. Adanggaman is fılled with joy
at che results of his Amazons' recenr
man hum, the i n human source of his
prestige, forrune and power. l t i s
evidem that h i s o w n k i ngdem has
not escaped the hands of European
slave craders by accidenr
A film as powerful and intriguing as it
is conrroversial, ADANGGAMAN
courageously exposes che unrold srory
of slavery in Africa and the despot i c
rulers who fed the transatlantic slave
trade. This subject is so raboo and
pai nful that even che gri ot, che keeper
and eeller of the black people's history,
leaves such episodes out of the

• l 7rh Century, W esr Mrica. In a

collecrive memory. Di rector Roger

typical vii iage on che so-called Slave

Gnoan M ' bala is recognized for

Coasr, che old chief N 'Go insisrs rhar

speaking the unspoken, and this rime

his son Ossei marry che daughrer of a

he cells the African experience of

rich family. Unable ro be wirh che

slavery, and the resonance of that

girl he rruly loves, che rebe l l ious

period for parrs of presem-day Africa

Ossei decides ro leave che village.

is starkly presenr. It is a film of

That nighr, Ossei's vii iage is burned

h isterical ficrion that is designed ro

and p i llaged. Many are k i lled, while

tug at the collective conscience of

the others are taken prisoner. The

humani ey rather than to apportion

bloody massacre is not execured by

blame. "This fil m was made to acr as a

E uropean slave traders, but by an

memory. The rime had come ro ralk

army of female warriors, the

abour this for us and for orhers. Four

Amazons, who obey to the

cenrucies of a shameful and

neighboring powerful king

abominable rrade, with mil lions of

Adanggaman, a ruthless eyeant with

victims swallowed up by rhe oceans

a love of gold, power, rum and

and tteared !ike animals. So ler' s open

worthless goods. When Ossei returns

the breach, this scourge of hisrory,

ro his destroyed vil lage, he discovers

ler' s all ralk about it. In this way,

that both his farher and girlfriend

ADANGGAMAN will act as a mere

have been killed. Ossei carehes up

contribution. Forgive, but don't

with che capnıred vil lagers led by che

forger!" - Roger Gnoan M'Bala

Bom in Grand-Bassam, lvory
Coast i n 1 94 1 . He is one of che
most emblematic figures in
African cinema. He began his
career on che lvory Coast at the
end of the 60s, working in TV
on sporrs and entercainmenr
programs. Since 1 97 5 , afrer che
success of his short films,
including "France-Côre
D'lvoire" and "Bardo", he has
worked on ful l-length films,
making "Le chapea u" and
"Ablakon". In 1 993 he di rected
"Au nom du Chrisc" which won,
among others, the Yourh Prize
at the Locarno Film Festival and
the First Prize at rhe African
Film Days in Perugia, !taly.
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LAETITIA MASSON

FRANCE

SEV B E N i
LOVE ME
Yönetmen Director: Laetitia Masson
Senaryo Screen pl ay: 0/ivia Bruynoghe
Görüntü Yön. Cinemaıography: Antoine
HeberteKurgu Editing: Ailo Auguste
Müzik Music:john Ca/e Oyuncular Cast:
Sandrine Kiberlain. johnny Hallyday, jean
François Stfvenin. Aurore C/Ement. Salome
Stevenin. Ahn Duong Yapımcı Producer:
Alain Sarde Yapı m Production Co.: Ler
Films Alain Sarde, 1 7. me Orunant D'Urville,
75 1 1 6 Paris. FRJINCE; Phone: 33 1 44 43
43 70; Fax: 33 1 47 20 6 1 50 Dünya
Hakları Export Agem: F.P.I., 5, rue
l?icbepanse, 75008 Paris, FRANCE; Phone: 33
1 42 96 02 20: Fax: 33 1 40 20 05 51

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105'

• Genç bir kadın bir havaalanında
yalnızdır. Her şeyi unutmuştur.
Buraya nasıl ve nereden geldigi
hakkında hiçbir fikri yoktur? Nereye
gidiyordur? Hiç bilmez. Ne
pasaportu, ne de anıları vardır.
Gabrielle Rose Amerika'da bir
yerlerde oldugunu sanır ve bir
başınadır. Onu arayan bir adam
vardır ve ondan kaçmaktadır.
Tesadüfen bir şarkıcıyla tanışır. Artık
yaşlanmakta olan bir Fransız rock
yıldızıdır bu. Lennox isimli bu şarkıcı,
Presley şarkılarını seslendirmektedir.
Yıpranmış görünür. Gabrielle ondan
kendisine yardımcı olmasını ister,
ama adam onu yüzüstü bırakır. Kız
bilincini yitirip onu ilgilendirmeyen
geçmişi üzerine düşler görür. Bir kez
daha kendine geldiginde, Lennox'a
yapışır. Onsuz bir hayatı tasavvur
edemez. Genç kadının aşkı sonunda
şarkıcının kalbini etkilerneye başlar.
Sonunda birlikte bir gece geçirirler,
birbirlerini biraz daha iyi tanırlar. Ve
birbirlerine aşık olurlar. Ama adam
ondan vazgeçmek zorundadır.
Esrarengiz bir silahlı adam onun
ardına düşmüştür. Gabrielle'i terk
eder ve kız ölmek ister. Ama
geçmişinden kaçamaz. Kendini
anılarının içine bırakır ve hayaletler
tarafından kuşatılır . . . Özgürlük,
gençlik, aşk ve rock 'n' roll. Hayatına
nasıl yeniden başlayabilir? Kendini bu
hayaletlerden nasıl kurtarabilir? Aşkı
nasıl yeniden bulabilir? ..

alınıyorsun. Elbette kafasında her
şey basit degil, açık da degil. Ama
sizin kafanız daha mı iyi yani?" 
Laetitia Masson

guide. You'ce being taken inside the

• A young woman is alone at an

al ways simple in her head , nor very

wirh che flow. Ler emorion be your
characrer's head. To be sure, ir's not

ai rport. She has forgorren everyrhing

clear. Bur is ir any berrer in your

and has no idea how she gor here or

head )" - Laeticia Masson

where she came from. Where was she
going) She jusr doesn'r know. No
passporr, no memories. Gabrielle
Rose is all alone, sornewhere in
America . . . or so she rhinks. There's a
man looking for her and she's
running from h i m . She meets a
singer, by chance, an aging French
rock srar who goes by che name of
Lennox and specializes in gravel 
voiced rend itions of Presley cover
runes. Lennox looks worn out.
Gabrielle asks h i m to help her buc he
leaves her i n che lurch. She loses
consciousness and dreams abour her
past, which doesn'c especially incerest
her. When she comes to again, she
Iatehes on to Lennox. She can't
imagine l i fe withouc him. Young
woman's love begins to rouch the
si nger's heart. F i nally they spend a
nighr togecher, ger to k now each
ocher a bir berrer. And rhey fal l i n
love. B u t he is forced t o give her up.
He's being pursued by a mysrerious
armed man. He leaves Gabrielle and
she wancs to die. Bur she can'r escape
her pasc. She p lunges back i neo her
memories, surrounded by ghosrs . . .
Freedom, youth, love, and rock 'n'

Kumsalda dans etmek, Elvis
taklitçileri ve Taipei'de yaşayıp
çalışmak isteyen denizciler üzerine,
sanrısal, düşten farksız bir film.
"Anlamıyorsan, normaldir.
Kaybolduysan da, mesele yok. Bırak
kendini, akışla birlikte git. Bırak,
duyguların rehberlik etsin sana.
Karakterin kafasının içine

understand, that's normal. If you' re
losr, ir's okay. Ler yourself go, go

rol!. How can she pick up her l i fe
agai n ) How can she rid herself of
rhese ghoscs) How can she find love
agai n ) . .
A halluci natory dream-l i ke work
abour daneing on che beach, Elvis
impersonators, and sai lors longing to
l ive and work in Taipei. "If you don 't

18 A�ustos 1 966'da Fransa'da
Epinal'da do�du. Edebiyat
okuduktan sonra, 1 988'de
Paris'teki sinema okulu
FEMIS'te ö�renim görmeye
başladı. Yönetmenli�e
1 99 1 'deki kısa filmi "Chant de
guerre parisien 1 Paris'in Savaş
Türküsü" ile adım attı. Bunu
orta-metrajlı "Nulle part 1
Hiçbir Yer" ( 1 992) ve "300
scenarios contre un virus 1 Bir
Virüse Karşı 300 Senaryo"nun
bir bölümü olarak çekilen kısa
film "Vertiges de l'amour 1 Aşk
Sarhoşlu�u" ( 1 994) izledi.
1 995'te, ona uluslararası
şöhret sa�layan ilk uzun
metrajlı filmi "En avoir (ou pas)
1 Sahip Olmak (ya da
Olmamak)"ı çekti. Bu film,
başrol kadın oyuncusu
Sandrine Kiberlain'in aldı�ı
Cesar da dahil olmak üzere,
uluslararası festivallerde birçok
ödül kazandı. 1 996 yapımı kısa
filmi "je suis venue te dire 1
Sana Söylemeye Geldim"in
ardından, 1 998'de ikinci uzun
metrajlı kurmaca filmi "A
vendre 1 Satılık"ı yönetti. SEV
BENI ( 1 999) ile üçüncü uzun
metrajlı filmine imza atan
yönetmenin iki de müzik klibi
vardır.
Born on 1 8 Augusr 1 966 in
Epinal, France. After studying
l i rerarure she cook up studies ar
the Paris film school FEMIS in
1 988. She made her direcrorial
debut in 1 99 1 wirh che shorr
film "Chanr de guerre parisien".
She fol lowed rhar wirh a
medium-lengch film "Nulle
parr" ( 1 992) and " Verriges de
l'amour" ( 1 994), a shorc she
m ade as part of che " 300
scenarios conrre un vi rus" series.
She made a name for herself
inrernacionally wirh her fearure
debur "En avoir (ou pas)" in
1 995, which wenr on ro win
numerous prizes ar international
fesrivals as well as a Cesar for
actress Sandrine Kiberlain.
Following her shorc film ")e suis
venue re dire" ( 1 996), she
direeceel her second fearure film
"A vendre 1 For Sale" in 1 998.
LOVE ME ( 1 999) is che third
fearure film of che director who
has also direeceel a couple of
music videos.
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CLAU D E M ILLER

BÜYÜCÜ KADl N LARl N ODASI

20 Şubat 1 942'de Paris'te
do�du. 1 96 1 -63 yılları arasında
Paris'teki Sinema Okulu
IDHEC'te ö�renim gördü;
ardından Fransız Ordusu'nun
sinema bölümünde bir yıl
görev yaptı. 1 965 yılından
itibaren Carne, Bresson, Demy
ve Godard'ın filmlerinde
asistanlık ve arada sırada da
aktörlük yaptı; 1 968'den
1 975'e kadar ustası ve akıl
hacası François Truffaut'nun
prodüksiyon amirli�ini yaptı.
Birkaç reklam filmi ve kısa
metrajlı film çektikten sonra,
ilk uzun metrajlı filmini 1 975
yılında gerçekleştirdi. Filmleri
ço�unlukla gençlik ça�ındakiler
ve onların sorunları üzerinedir.
Son iki yıl içinde, filmlerinden
ikisi ("Mortelle randonnee"
"Eye of the Beholder" olarak
ve "Garde a vue" "Under
Suspicion" adıyla) Ingilizce
olarak yeniden çekilmiştir.

LA CHAMBRE DES MAGICIENNES

OF WOMEN AND MAGIC
Yönetmen Direcror: Claude Miller
Senaryo Scree n play: Clemde M iller, based
on chapter three of the novel ''The Blindfold" by
Siri Hwtvedt Görüntü Yön.
Cinemacography: Philippe Welı & athan
Miller Kurgu Edi ring: Vironique Longe
Müzik Music: Christus Vincit Oyuncular
Casc: Anne Brochet, Mathi/de Seigner, Annie
Noel. Yveıjacque.s, Edouard Baer, Jacque.s
Mauclair, Edith Scob, Marc Cemıelier
Yapımcı Producer: Annie Miller Yapı m
Producıion Co.: Ler Films de la Boissiere, 1
Quai Gabriel Peı·i, 94340joinville Polll,
FRA CE; Phone: 33 1 45 1 1 27 27; Fax: 33
1 45 l l 29 78 Dünya Hakları Exporc
Age ne: UGC International, 2, me des Quatre
Fils, 75003 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 40
29 89 00; Fax: 33 1 40 29 89 10

1 999 1 35

nım.

1 Renkli Color 1 BO'

Otuzuna yaklaşmış olan Claire
"profesyonel" diye nitelendirilebilecek
bir antropoloji ögrencisidir ve üçüncü
lisans egitimini sürdürmektedir.
Yaşamı tedirginlikler ve korkularla
doludur: anne ile babası dar
görüşlüdür; sorumsuz küçük kız
kardeşinin başı hiç dertten kurtulmaz;
sevgilisi olgunlaşmamış evli bir adamdır
ve son zamanlarda karısını aldattıgı
için pişmanlık duymaktadır; üstelik
bir türlü bitiremedigi tezini savunma
düşüncesi Claire'in yaşamını zehir
etmektedir. Sonunda tüm psikolojik
sorunları fiziksel rahatsızilkiara
dönüşür ve hastalan ır. Dayanılmaz
migren ağrıları yüzünden, doktoru
onun bir nöroloji kliniğine yatmasına
karar verir. Claire bir süre hastanede
kalır; odasını iki hastayla paylaşacaktır:
Bunlardan biri, iki bacagı da tutmayan
Odette'tir; öteki ise bunama belirtileri
gösteren yaşlı bir kadın olan
Eleonore'dur. Claire başkalarının
acılarının da farkına varır ve onların
sorunlarını paylaşmaya başlar. . .

kadar Claire'ın migren agrıları fiziksel
nedenlerden kaynaklanmıyorsa da,
onu çöküşe götüren bazı sorunları
olduğunu ispatlamak gerekiyordu.
Durumunu aşırı dramatize etmek ve
bir trajediye dönüştürmek
istemedigim için, yaşamındaki stres
nedenlerini arttırdım; ama bunların
kaynağı Woody Alien'ın filmierindeki
gibi pek ciddi olmayan sorunlardı.
Bunlar yaşamından pek memnun
olmama, 30 yaşına gelmiş olmak,
uzayan bir öğrencilik yaşamı, vasat
ebeveynler, ırkçı bir baba, tamamen
başarısız bir kız kardeş ve evli bir
adamla çıkmaz bir aşk ilişkisi. Kısacası
ona üzüntü kaynağı oluşturan bir dizi
küçük sorunlar silsilesi. Claire'in
kafasını meşgul eden pek çok şey var.
Hastanede geçirdiği süre, onun için
insanlarla sevgi ve şefkat temeli
üzerine kurulu yeni bir yaşama geçiş
niteliğinde oluyor ve ona yeni
yaşamında karşısına çıkacak
sorunlarla başetme gücü sağlıyor." 
Claude M iller

Deneyimli yönetmen Claude Miller,
BÜYÜCÜ KADlNLARlN ODASI
filmine esin kaynağı olarak Si ri
Hustvedt'in Körebe adlı romanının
üçüncü bölümünü seçmekle
neredeyse olanaksızı denemiş. Çünkü
metin çok kısadır; içinde neredeyse
hiç diyalog yoktur ve kapalı bir
mekanda geçer. Miller, neredeyse
filmin dörtte birini kapsayan bir tür
giriş düşünmüş; bu bölümde Claire'in
hastaneye girmeden önceki yaşamı
anlatılıyor. "Filmim Claire'in bir
nöroloji kliniğinde geçirdiği kış aylarını,
onun nasıl başkalarının çektiği acılarla
karşılaştıgını ve bunların ona nasıl ruh
sağligını ve eski gücünü yeniden
kazandırdıgını anlatıyor. . . Her ne

• Claire is an anrhropology srudenr 
someching of an erernal "professional"
srudenr as she is almosc 30 years of age
and is srudying her rhird graduace
school. Her Life is one big collecrion of
anx.iecies and fruscracions: her parenrs
are smalJ-minded; her irresponsible kid
sister is always in crouble; her !over is
an immacure married man now having

•

a hard rime coming to cerms wich his
adulcery; and she is facing che cerrifying
perspeccive of having to defend her
unfınished chesis. So Claire transforrus
all her psychological i nro physical
symptoms and falls ill. Because of her
cerrible migraines, her doccor decides
to have her admicced co a neurological
clinic. Claire spends same time in a

hospical room sharing it wich cwo
pacienrs: a young woman, Oderce, who
is paralyzed in boch legs, and an
elderly woman, Eleonore, who is in che
early scages of demenria. Claire
recognizes che suffering of che ochers
and begins co share cheir experiences . . .
Seasoned filmmaker Claude Miller has
accempted che impossible by basing
LA CHAMBRE DES MAGICIENS on
chapcer three of che novel The Blindfold
by Si ri H uscvedc. The cexc was very
brief, almosc wichouc dialogue and see
in an enclosed siruacion. M i l ler has
i magined a sart of prologue, which takes
up a guarter of che film, where one sees
Clai re before her ad m ission co hospi cal.
" M y film cells che scory of Claire's
winrer months at a neurological clinic
and deseribes how confronracion wich
che suffering of atlıers heals Claire and

Born on 20 February 1 94 2 i n
Paris. He studied a t che IDHEC,
che Parisian film school, from
1 96 1 co 1 963, c hen served i n the
French Army's cinema division
for a year, making training
films. From 1 965 he worked as
an assistane co, and occasional
accor for, che li kes of Carne,
B resson, Demy and Godard, and
from 1 968 to 1 97 5 as
produccion manager for his
mencor François Truffauc. Afcer
making several commercials and
rhree shorc fılms of his own, he
di recred his fırst feacure i n 1 97 5 .
H i s fı l ms frequenrly dea) wirh
adolescencs and cheir problems.
In che pasc cwo years, cwo of his
excellenr rhrillers have been
remade in English: "Morrelle
randonnee" as "Eye of che
Beholder", and "Garde a vue" as
"U nder Suspicion" .

helps her regai n her screngch once
more . . . I nsomuch as Claire's
migraines have no origins from
physical damage, i c was necessary co
prove that she has same problems
which lead to her collapse. As I
cercainly didn'c wanr co over-dramacize
her case and for it co become cragic, I
mulciplied che scress faccors in her life,
boch prosaic and piciful - a la Woody
Allen. There is the lack of sacisfaccion
wich l i fe, ofbeing 30-years-old, a
prolonged scudenc life, mediocre
parencs, a racisc facher, a younger sister
who is a complece failure and an affair
wich a married man chac is going
nowhere. In shorc, a series of li etle
aggravacions that has broughc her a lot
of grief. Claire has a lot going on in
her head . . . Her sojourn at che hospical
chus becomes an i niciation in sympachy
and affeccion, enabling her to cope
wich her new life." - Claude Miller

Filmleri
Filmography
1 975 Lo meillurefaço1l de

mareher

Yürümenin En Iyi Biçimi
1 97 7 Dites-lui que je /'ahne

Ona Kendisini Sevdigimi
Söyle
Ga.rde a vue Gözaltı

1 98 1
1 982 Mortel/e randonnee

Ölümcül Gezi
1 985 L'effrmıtie Arsız

Kız

1 988 La petile voleuse

Küçük Hırsız
1 992 L'accompag11atrice

Eşlikçi Kız
1 994 Le sourire Tebessüm
1 998 Lo classe de 11eige Kış

Sınıfı

1 999 Lo chambre des magiciemıes

Büyücü Kadınların Odası
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HARRY, iYi L i G i N iZi iSTEYEN B i R DOST

7 Mayıs l 962'de, Alnıanya'nın
Brühl am Rhein bölgesinde
doğdu. Fransa'da büyüdü.
Önce New York'ta City
University'de, sonra da
1 984'ten 1 986'ya kadar Paris'te
IDHEC'de sinema okudu.
Belgesellerde kurgucu ve
yönetmen yardımcısı olarak
çalışıp altı kısa film çektikten
sonra, l 994'te bir Sartre
romanından uyarlanan
"lntimite 1 Mahremiyet" ile ilk
uzun metrajlı filmini
gerçekleştirdi. Ikinci uzun
metrajlı filmi olan HARRY,
IYILIGINIZI ISTEYEN BIR
DOST (2000), onun Alfred
Hitchcock filmlerine öteden
beri duyduğu hayranlığı
yansıtmaktadır.

HARR Y, UN AMI Q UI VOUS VEUT D U B IEN
Yönetmen Director: Dominik Mo//
Senaryo Screen play: Dominik Mo// &
Gil/es Machard Görüntü Yön.
Cinemarography: Mallhieu Poirot-Delpech
Kurgu Edidog: Yannick Kergoat Müzik
Music: David Sindair lflhitaker Oyuncular
Cast: La11reııt Lucas, Sergi Lopez, Mathi/de
Seigner, Sophie Guillemin, Liliane Rovere,
Dominique Rozan, /11ichel Fau Yapımcı
Producer: Michel Saint-jean Yapı m
Production Co.: Diaphana FilmJ, I 55, me
du Fbg St Aııtoine, 750 1 1 , Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 53 46 66 66: Fax: 33 1 53 46
62 29 Dünya Hakları Export Agent:
Meratre Distrib11tion1 27, rue de la Butte aux
Cailles. 75003 Paris, FRANCE; Phone: 33 1
44 16 88 44; Fax: 33 1 45 65 07 47; e-mail:
infos@meratre-distribmion.fi'

2000 1 35 mm.

1 Renkli Color 1 1 1 7 '

Michel ve Claire, günlük yaşantılan
konusunda giderek daha da ümitsizliğe
kapılan evli bir çifttir. Yaklaşmakta
olan tatilleri de onlara pek bir
rahatlama olanağı sunmamaktadır:
boğucu bir sıcak dalgası, köhne
konaklama yerleri ve önüne geçilemez
bir enerjiye sahip üç huysuz kız evlat.
Michel ve Claire tam ruhsal kınlma
noktalannın eşiğine gelmişken,
Michel'in eski okul arkadaşı Harry,
Mercedes'i ve yanında bir Hollywood
yıldızının kopyası olan çekici Prune'le
çıkagelir. Keyif prensibi doğrultusunda
yaşayan Harry, Michel' e alışılmamış bir
ilgi gösterir, ama bu tesadüfi
karşılaşma kötü sonuçlar doğuracaktır.
Harry dostuna yazma yeteneğini
geliştirmesinde yardım etmeye
kararlıdır, ne var ki Michel'in tersine o
taviz vermeyen bir adamdır. Ergenlere
özgü sapiantısı giderek yardımcı
olmaktan çıkıp ölümcül olmaya
dönüşür. Harry, Michel'in bastırılmış
arzulannın bir yansıması olmaya
başlar, Michel'in kişisel ve mesleki
çıkmazlanna korkunç ve özgürleştirici
çözümler sunar. Sempatik bir kötü
adam ve şeytani bir melek olan
Harry'nin vicdanı yoktur, sadece iyi
niyeti ve sorunların çözümüne
yaratıcı bir yaklaşımı vardır . . .
•

En geleneksel insan ilişkilerinin bile
altında saklı duran bastırılmış arzulara
odaklanmış büyüleyici ve gizemli bir
gerilim filmi olan HARRY, IYILIGINIZI
ISTEYEN BIR DOST, çok iyi işlenmiş
bir patolojik sapiantı öyküsü. Dominik
Moll'un Hitchcockvari bir tona sahip
olan bu merak uyandırıcı ikinci
filminde, gerilimi iki saat boyunca
ayakta tutacak kadar esrar ve tedirgin
edici bir mizah var. Sergi Lopez'in
sürekli gülümseyen ve cazibeli bir tip

olarak oynadığı Harry, ilk başta
Tanrı'nın bir lütfu gibi görünüyor.
Zengin, dost canlısı, eski bir dostuna
yardım etmek için her şeyi yapmaya
hazır olan bu adam, tabii ki gerçek
olamayacak kadar iyi. Ama yine de bu
durum, filmin ilk yarısı boyunca bir
şüphe olarak kalıyor. Tam bu öyküde
ilk bakışta görünenden daha az şey
olduğu düşünülebilecekken, Moll
öykünün daha da rahatsız edici
tarafını açığa çıkarmaya karar veriyor
ve Harry'nin arkadaşlık adına ne tür
uç noktalara kadar gidebileceğini
gösteriyor. Amansız bir medenilik
yüzeyinin altında saklı katil manyak
öyküsünün sıradan bir örneği olmayan
bu film, karakterlerin ve ilişkilerin
gittikçe daha derinine iniyor. Belki
Harry'nin kendi bir nevi sır olarak
kalıyor ama, diğerleri bütün güçlü ve
zayıf taraflarıyla açığa çıkıyor. Onların
tanıdık insanilikleri, Moll'un gelecekte
dikkat edilmesi gereken bir yönetmen
olduğunu gösteren bu cinayet ve
esrar öyküsüne zenginlik katıyor.

old friend, he is, of course, roo good to

• Michel and Cl ai re are a married

a suspicion for the fırst half ofthe film.

couple growing increasingly frustrated

J ust when it appears that there might

he is nor a man of conıpromise. His
singular, adolescenr fıxarion slowly rurns
from helpfi.ıl to deadly. Harry becomes a
projecrion ofMichel's repressed desires,
offering Michel frighrening and

Iiberating solmions to his personal and
professional frustrations. A sympathetic
villain and a demonic angel, Harry
doesn't have a conscience, just good
imenrions and an i maginative
approach to problem solving . . .
An emhralling and enigmatic suspense
film that focuses on the repressed
desi res that lurk beneath even the most
convencional of human relationships,
HA RRY is a fınely-crafted rale of
pathological obsession. Hi tchcockian
in tone, Dominik Moll's intriguing
second feature has enough mystery and
unsettling humor to susrain i ts grip over
cwo hours. Played by lopez as a
smiling charnıer, Harry inirially seems
to be a gift from God. Rich, friendly
and willing ro do anyrhing to help an
be true, although that remains nıerely

with their everyday l ives. Their

be less to this tale than meets the eye,

upcoming vacation offers them little

Moll chooses to reveal the tale's more

relief- a stifling heat wave, dilapidated

disturbing agenda and the extremes to

accommodations and three bad

which Harry w ili go in the name of

tempered daugbters with boundless

friendship. Not just arıother tale of a

energy. On the verge of Michel and

murderous maniac lurking beneath an

Claire's menral breaking point, his old

implacable surface of civility, the film

school friend Harry suddenly arrives,

delves deeper i neo character and

riding in his Mercedes with Prune, a

relationships. Harry himself may renıain

charming dead ringer for a Hollywood

sonıething of an enigma, but the others

starler. Harry, who l ives by the pleasure

are revealed in all their strengdıs and

principle, rakes an unusual i ncerest i n

weaknesses. Their recognizable

Michel, but their fortuitous meeting

humarıity lends a richness to the tale of

has sinister consequences. Harry is

murder and nıysrery that unfolds and

determined to help his friend develop

helps confirm Mo ll as a d irector to

his wriring talenrs, but, tınlike Michel,

warch in rhe furure.

Born on 7 May 1 962, in Brühl
am Rhein, Germany. He grew
up in France. He studied film ar
the City University of New
York and then, from 1 984 to
1 986, at fDHEC in Paris. He
worked as an ediror and an
assistant director on
documenraries, and, afrer he'd
made six shorr films, his
di rectorial fearure debut came in
1 994 wirh "Incimire 1
Inrimacy", based on a Sartre
novel. His second fearure,
HARRY, UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN (2000),
reflecrs his long-rime adıni ration
for the fılms of Alfred
H irchcock.

266

D Ü NYA FESTiVALLERiNDEN

FROM TIIF WORLD OF FISI'I \'ALS

FRANSA FRANCE

F RANÇOIS OZON

KU M U N AL Tl N DA

1 967'de Paris'te doğdu. Sinema
dalında lisansüstü derecesi
aldıktan sonra, Paris'teki ünlü
Fransız Ulusal Sinema Okulu
FEMIS'te yönetmenlik eğitimi
gördü. Uluslararası
festivallerde gösterime giren ve
çok sayıda ödül kazanan kısa
metrajlı filmlerinin ve bir
belgeselin ardından, 1 997
yılında ilk uzun metrajlı konulu
filmi "Sitcom"u çekti.

SOUS LE SABLE

UNDER THE SAND
Yönetmen Director: FrançoiJ Ozon
Senaryo Screen play: François Ozor�
Görüntü Yön. Cinematography:jeanne
Lapoirie & A llloine Heber/i Kurgu Edi ring:
Laurence Bawedin Müzik Music: Philippe
Rombi Oyuncular Cast: Charlolle Rampling.
A lexandra Stewart, Bruno Cremer, }acqtm

Born in Paris in 1 967 . He
gcaduaced wirh a Masrers degree
in film studies, rhen arrended
FEMIS, rlıe presrigious French
National Film Academy in Paris
where he srudied directing.
Following several shorrs and a
documenrary, which have all
been selecred for inrernacional
fesrivals and have garnered
numerous prizes, he made his
fearure debur wich "Sircom" in
1 997.

Yapımcılar Producers: Olivier
Delbosc & Marc Missonnier Yapı m
No/or

Producrion Co.: Fidelite ProdurtiollJ, 13 me
Etiemıe Marcel. 75001 Paris, FRANCE:
Phone: 33 1 55 34 98 08; Fax: 33 1 55 34
98 10: e-mail: fidelire@magic.fr Dünya
Hakları Export Agent: Celluloid Drea!IIJ,
24 rue Lamartine, 75009 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 49 70 03 70: Fax: 33 1 49 70
03 7 1 : e-mail: injo@celluloid-dı·eams.com
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• Marie ve Jean 25 yıldır birlikte
sürdürdükleri yaşamlarının çekirdeğini
oluşturan günlük ritmierden ve kişisel
zaaflarından memnun, rahatı yerinde,
orta yaşlı bir çifttir. Yıllardır süren bir
geleneğe uyarak, batı Fransa'nın
Landes bölgesindeki yazlık evlerine
doğru yola çıkmışlardır. Jean denizde
yüzmeye gider. Birkaç saat sonra
Marie kumsaldaki şekerlemesinden
uyanıp, onun dönmemiş olduğunu
görür. Yerini saptasınlar diye yerel
cankurtaranları çağırır. Tek bir iz bile
yoktur. Boğulmuş mudur? Kaçmış
mıdır? Aylar sonra Marie Paris'e
dönmüştür ve her ne kadar cesur bir
ifade takınsa da, aslında dünyadan
elini eteğini çekmiştir. Arkadaşları
onu, yine birileriyle çıkması için ikna
etmeye çalışır, ama o Jean'ın ölmediği,
ayrı kalmak için kendince sebepleri
olduğu ve sonunda döneceği
konusunda ısrar eder. Tanıma uyan
bir ceset bulunduğunda bile, onun
Jean olduğunu inkar eder. Ama kısa
süre sonra artık onun varlığını
hissetmez olur ve çevresindekiler
onu tatlı dille kandırmak için hayli
çaba harcadıktan sonra, kendisini
duygusal ve cinsel açıdan yeniden
keşfetmesine yardımcı olan Vincent
adında çekici bir yayıncıyla çıkmaya
başlar. Yine de Jean'ın hayatta olduğu
fikrini kafasından atamaz. . .

François Ozon, kişisel kayıp ve yalnız
kalmanın anlamı üzerine bu çok güzel
yönetilmiş denemeyle son dönem
Fransız sinemasının en parlak
isimlerinden biri olduğunu tekrar
kanıtlıyor. lşıltılı Charlotte Rampling'in
cesur, abartıdan olabildiğince uzak
bir performans sergilediği KUMUN
ALTl NDA. Ozon'un şok. kan, sıçanlar
ve cinsel saplantılardan en az birini

içeren önceki filmlerinden radikal bir
biçimde farklı. "Sitcom" ve "Les
amants criminels 1 Katil Aşıklar"ın
gençlik dolu neşesi ve delidolu
tuhaflıkları, yerini özlem dolu bir
olgunluğa ve çok etkileyici bir acı
hissine bırakmış. Diğer işlerine
kıyasla daha kişisel olan KUMUN
ALTl NDA, derin ve inceliki i duygusal
gerçekleri iletiyor. AIDS krizinin en
acı ironilerinden biri, ardında
Ozon'un burada resmettiği türden
açıklanamaz bir kayıp hissi bırakması.
Bir zamanlar yalnızca varoluşçu bir
düşünce cimnastiği olan bu zor
duygular, artık birçok kişi için sert
bir gerçekliğe dönüşmüş durumda.
Ozon ise bunları harmaniayıp
böylesine müthiş bir sinemasal
deneyim yaratacak cesareti ve
becerileri sergiliyor. "Ilk filmierirnde
kendi hayatım üzerine konuşuyordum.
Saldırgandılar. Sanırım artık daha az
yıkıcı olan filmler yapabilirim.
Değişti m. Başka bir yerlere
uzanabilirim." - François Ozon

his reasons for sraying away, that he
will rerurn. Even when a body is found
rhar matches his deseriprion, she
denies irs aurhenriciry. Bur soon she
no longer feels his presence and, afrer
much cajoling, begins daring Vincenr,
a charming publisher who helps her
rediseover herself, emorionally and
sexually. Yer she cannot shake her
convicrion rhar Jean is ali ve . . .

personal loss and whar ir means ro be

Peau cantre peau
(Les risques itı.utiles)

lefr alone, François Ozon conri nues ro

Tene Karşı Ten
(Gereksiz Riskler)

prove he i s one of rhe brighresr lighes
of recenr French cinema. Fearuring a

(short video documenrary

kısa video belgesel)

brave, undersrared performance from

Le t-rou Matlame

rhe luminous Charlorre Rampling,

Madam Deligi

SOUS LE SABLE is rad ically differenr

(short video documemary

from Ozon's previous fılms rhar
employed one or more of shock, gore,

kısa video belgesel)
1 992 Thomas reconstitute

Thomas Yeniden Kuruyor

cars and sexual obsession. The yourhful

(sh ort video kısa video)
Victor (short film)

exuberance and zany anrics of
"Sircom" and " Les amanrs criminels"

1 993 U11e rose erzt1·e notiS

Aramızdaki Bir Gül
(short kısa film)

have been replaced by a wisrful
maruriry and deeply moving sense of
work, SOUS LE SABLE conveys

middle-aged couple, satisfıed with the

profound and subd e emorional rrurhs.
One of rhe bi rreresr ironi es of rhe

form rhe core of cheir life rogerher for

AIDS erisis is rhe i nexplicable sense of

25 years. They are on the way ro cheir

loss ir leaves in irs wake, such as rhe

summer-house in che Landes region of

one Ozon porrrays here. Once only an

wescem France, a cradicion that sererehes

exisrenrialisr rhoughr exercise, rhese

back many years. Jean goes for a swim

difficulr emorions have now become

in che sea. Some hours lacer, Marie

hard reality for so many. Ir is to

wakes from a nap on che beach ro fınd

Ozon's eredir rhar he has rhe coucage

he has not recurned. She cal ls che local

and formidable abiliries ro harness

l i feguards ro cry to Joeare him. There is

rhem into such a wonderful ci nemaric

no sign. Did he drown ' Did he

experience. " I n my fırsr fılms I ralked

ofP.

Bir Kan Damlası

(short video kısa video)

daily rhytlıms and personal foi bles thar

run

1 9 9 1 Une goutte de sa11g

W i rh rhis beaurifully direcred essay on

pain. More personal rhan his orher

• Marie and Jean are comfortable,

Filmleri
F i l mogra ph y

Monrhs larer, Marie has recurned ro

abour my own life. They were

Paris, and although she purs on a brave

aggressive. I rhink now 1 can make

face, s he remains a reel use. Her friends

fılms less desrrucrive. !'ve changed. r

rry ro ger her ro scarc daring again, bur

can go sornewhere else." -

she insisrs Jean is not dead, tlıar he has

François Ozon

verile (short kısa film)
La. petile mort Küçük Ölüm
(short kısa film)
1 995 Une rohe d'eti Bir Yaz
Elbisesi (shorr kısa film)
Scenes de tir Yacak Sahneleri
(short kısa film)

1 994 Acrioıı

j ospin s'ec/aire

1 996

Jospin Aydınlanıyar
(documemary belgesel)
Regat·de la mer Denize Bak
(mid-lengch film

orta metrajlı film)
1 997 Sitcom
1 998 X2000

(shoct kısa film)

Les ama1ıts erimine/s

Karil Aşıklar
1 999 G01ı.ttes d'eau sur pierres

brftlaııtes
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Kızgın T aşiara Düşen
Su Damlaları
Som le sahte Kurnun Altında
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VOLKER
ALMANYA GERMANY
�----� SCHL Ö N DORFF

RiTA' N I N KiMLiKLERi

3 I Mart 1 939'da Almanya'da,
Wiesbaden'de do�du. Paris'te
Sorbonne'da ekonomi ve siyaset
bilimi okudu. Sonra Paris'teki
sinema okulu IDHEC'e girdi.
Dört yıl boyunca Fransa'da
Alain Resnais, Louis Malle ve
Jean-Pierre Melville de dahil
olmak üzere birçok yönetmene
asistanlık yaptı. 1 96S'te
Almanya'ya döndü ve ilk filmi
"Der Junge Törless 1 Young
Törless"i ( 1 966) yönetti. Film
Cannes'da FIPRESCI Odülü'nü
aldı ve yeni doğmakta olan Yeni
Alman Sineması'nın ilk başarısına
imza attı. I 979'da, Cannes'da
Altın Palmiye'yi alan ve En Iyi
Yabancı Film Oscar'ını kazanan
"Die Blechtrommel 1 Teneke
Trampet"le, uluslararası
sinemanın ön saflarındaki
konumunu pekiştirdi. Birçok dili
akıcı bir şekilde konuşabilmesi,
ABD de dahil çeşitli ülkelerde
çalışabilmesini sa�lamıştır.

DIE STILLE NACH DEM SCHUSS

THE LEGENDS OF RITA
Yönetmen Director: Volker Schlöndorf!
Se n aryo Screenplay: \Volfgang Kohlhase &
Volker rhliirıdorffGörüntü Yön.
Cinematography: Andreas Hofer K u rgu
Editing: Peter Przygodda Oy u ncular Casr:
Bibiarıa Beglau, Martin \Vuttke, adja Uhi.
H"rald Schrott, Alexander Beyer,jenny Schi/y,
Mario /n·ek. Frarıca Kasteirı Yapımcılar
?roducers: Arthur Ho/er & E11ullo Lenıpert
Yapım ?roduction Co.: Babelsberg Film
GmbH. Försterweg 2-6. D- 14482 Postdam.
GERMANY; Phorıe: 49 33 1 72 1 2 1 O 1; Fax:
49 33 1 72 1 2 1 03; Mitteldeutsrhes Filmko111or,
Leipzig MOR, GERMANY Dünya
Hakları Exporr Agenr: Bavnria Film
lrıterrıntioflal. Ballariafilmplatz 8, D-8203 1
Geiselgasteig. GER!IIA NY: Phorıe: 49 89 64
99 26 87: Fax: 49 89 64 99 37 20
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Anarşi ve isyanla damgalanmış bir
dönemden geçilmektedir. 1 8 yaşındaki
Rita Vogt, adalet duygusunun ve örgüt
lideri Andi'ye olan aşkının etkisiyle,
bir terörist hareketin içine çekilir. On
yıl sonra, Rita örgütün şiddet dolu
yöntemleri karşısında hayal kırıklığına
uğramış ve hareketin çökmekte
olduğunun farkına varmış bir halde
yeraltına girer, Doğu Almanya'da
saklanmaya başlar. Stasi'ye bağlı gizli
servis ajanı Erwin Hull'ın yardımıyla,
işçi sınıfının günlük hayatının içinde
kendisine yeni bir kimlik (ya da Stasi
deyişiyle, "efsane") edinir. Bu yeni
hayatında, genç meslektaşı Tatjana'yla
arkadaşlık eder. Rita kendini Batı'dan
ne kadar soyutlamak istiyorsa, Tatjana
da Batı'ya o kadar özenmektedir. Ikisi
arasında çok sıkı bir dostluk kurulur,
ancak Batı Almanya hakkında bir TV
haberi, Rita'nın sırrını ortaya çıkarır.
Ona yardım edenlere karşı, Stasi ile
teröristler arasındaki bağiantıyı
açıklamamak gibi bir yükümlülüğü
olduğundan, Rita bir kez daha ortadan
kaybolmalıdır, ama bu defa yeni bir
isimle ve ona şans getirecek yeni bir
şehre giderek. Yoldayken cankurtaran
olarak çalışan Joehen adında
üniversiteli bir gençle tanışır. Joehen
Moskova'ya tayin edilince, Rita'ya
onunla gelmesini, onun eşi olmasını ve
birlikte bir aile kurmayı teklif eder.
Ama sonunda Rita'nın geçmişi peşini
bırakmaz; 1 989 yılı beraberinde Berlin
Duvarı'nın yıkılışını getirir. Doğu
Almanya artık yok olmuştur, onunla
birlikte Rita'nın yeni yaşamı da . . .
•

40 yılı

aşkın bir süre boyunca Almanya
bölünmüş bir ülkeydi, savaş sonrası
yıllarda kimliğini yeniden kurarken
fiziksel ve ideolojik olarak ikiye
ayrılmıştı. 1 970'1i yılların büyük bir

bölümüne damgasını vuran terörist
eylemler, ülkedeki sınırları belirsiz
siyasi bölünmenin yansımalarından
sadece birini oluşturuyordu. Volker
Schlöndorff u n son filmi, yakın tarihin
bu acı dolu dönemini yeniden ziyaret
ederken, olayların içyüzüne olağanüstü
bir kavrayış ve ayrıntıya karşı dikkate
değer bir özenle yaklaşıyor. Sabık Kızıl
Ordu hizbi ve Baader-Meinhof çete
üyeleriyle yapılan söyleşiler üzerine
kurduğu filminde, siyasi açıdan angaje,
tarihsel açıdan ise çeşitli çağrışımlara
gebe bir sinemacılığa tanık oluyoruz.
Schlöndorff hem bürokratı, hem de
teröristi romantize etmeden
insanlaştırıyor. Ideoloji'nin bireysel
yaşamlardaki etkisine olan ilgisi ise,
hala Alman ruh halinin önemli bir
parçası olan çok özel bir alanı
araştırdığı halde, filminin daha geniş
bir kitleye seslenmesini sağlıyor.
RITA'NIN KIMLI KLERI geçen yıl
Berlin'de, "Teneke Trampet"in
deneyimli yönetmeninin eski formuna
dönüşü olarak nitelenip En Iyi Avrupa
Filmi ödülünü alırken, Bibiana Beglau
ile Nadja Uhl'a da En Iyi Kadın
Oyuncu ödüllerini kazandırmıştı.
• The times are marked by a spirir of

anarchy and rebellion. 1 8-year-old
Rita Vogr is seduced into rhe rerrorisr
mavement through her sense of jusr ice
and her love for irs leader, Andi. Ten
years larer, disillusioned by rheir violent
merhods and realizing rhar the
mavement is fal l i ng aparr, she goes
underground, hiding out i n East
Germany. W ith the help ofSrasi Seeret
Service Agent, Erwin H ull, she assumes
a new identiry ("legend" in Srasi-speak)
amidsr the everyday world of the
working class where she is befriended by
a young colleague, Tarjana, who longs

for rhe W esr as much as Ri ra wants ro
disown ir. They form a deep friendship,
which is broughr ro an abrupr end, when
a TV report on W esr Germany blows
Ri ra's cover. As she has an obligarion
ro her benefacrors not ro reveal rhe
connecrion berween the rerrorisrs and
rhe rasi, Rica musr disappear again, bur
this rime a new name and a new ciry
bring her luck. While on vacarion, R i ra
meers Jochen, a university srudent
working as a lifeguard. When he is
pasred ro Moscow, he asks her ro com e
wirh him, ro be his wife and raise a
fam i ly. Bur in rhe end Ri ra's pasr
carehes up wirh her - l 989 brings rhe
fal l of the Berlin W al l. East Germany
is gone, and wirh ir her new l i fe . . .

Born on 3 1 March 1 939 in
Wiesbaden, Germany. He srudied
economics and palirical science ar
the Sorbonne in Paris. He rhen
arrended the Paris film school,
IDHEC. He worked in France for
four years as an assistant direcror
ro Alain Resnai , Louis Mal le,
Jean-Pierre Melville, among
orhers. In 1 965 he rerurned ro
Germany and direcred his fı rsr
fılm, "Der Junge Törless 1 Young
Törless" ( 1 966). Ir won rhe
FTPRESCI Prize ar Cannes and
represented the fı rsr success of the
emerging New German Cinema.
In 1 979 he confırmed his
standing in rhe front ranks of
international cinema wirh "Die
Blechrrommel 1 The Tin Drum ",
which won the Pal m d'Or in
Cannes and the Oscar for Best
Foreign Film. Fluency in several
languages has enabled him ro
work abroad , including in the US.

For over 40 years Germany was a divided
coumry, rom physically and ideologically
jusr as ir was re-esrablishing irs identiry
during the posr-war years. The rerrorisr
acriviry rhar markeel much of the l 970's
was bur one reflecrion of rhe coumry's
amorphous palirical divisions. Volker
Schlöndorffs laresr d rama revisirs rhis
painful period of recent hisrory w ith
remarkable insighr and artention ro
derail. Based on interviews wirh ex-Red
Army Facrion or Baader-Meinhof gang
members, this is polirically engaged,
hisrorically evocarive fıl m-making.
Schlöndorff humanizes borh bureaucrar
and rerrorisr wirhour romanticizing
rhem, his concern wirh ideology's impacr
on individual lives giving rhe fılm wider
eelevance even as ir probes a very specifıc,
sri ll sensirive part of the German psyche.
At Berl i n lasr year, THE LEGENDS
OF RITA was hailed as a rerurıı ro form
for rhe vereran director of "The Tin
Drum", winning an award for Best
European Feanıre and Best Acrress prizes
for B ibiana Beglau and adja Uhl.

Ö nemli Filmleri
Selected Fi 1 mograp hy
1 966 Derj mıge Törless

Genç Törless
1 975 Die Verlorene Ehre der

Katharina B lum

Katharina Blum'un
Kaybedilmiş Onuru
1 979 Die Blechtrommel

T eneke T rampet

1 984 Un cunou r de Scbu1an1ı

Schwann'ın Bir Aşkı

1 990 The Handmaid's Ta/e

Hizmetçinin Öyküsü
1 996 Der Unhold

Kayın Agaçları Kralı
1 999 Die Stil/e nach dem Schms

Rita'nın Kimlikleri

268

D Ü NYA FESTiVALLERiNDEN
POLONYA

I·ROl\I 'I I U \X'ORLD Ol· F1 STI\'ALS

J E RZY STU H R

POLAND

BÜYÜ K HAYVAN
D UZE ZWIERZE

THE BIG ANIMAL
Yönetmen Director: jerzy Stuhr
Senaryo Screen play: Krıysztof K;eslowsk;,
based on the st!Jry by Kaz;m;erz Or/os Görüntü
Yön. Cinematography: Pawel Edelman
Kurgu Editing: Elzbüta K11rkowska Müzik
Music: Abei Korıen;owsk; Oyuncular Cast:
A nna. Dymna, jerzy Stuhr Yapımcı
Producer: Slawom;r Rogowsk; Yapı m
Production Co.: TVP S.A. Po/tel Enterprises,
1 7, j.P. \floron;cza Str. 00-999 \flarsaw.
POLAND; Phone: 48 22 547 6 1 39; Fax: 48
22 547 75 83 Dünya Hakları Export
Agent: TVP S.A. Po/tel Emerprises, 1 7, j.P.
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Polanya'nın uzak bir köşesinde
huzur dolu bir köy. Bir gün
saygıde�er ve sevilen bir bankacı
olan Bay Sawicki'nin kapısının
eşi�inde bir deve belirir. Deve, Bay
ve Bayan Sawicki'nin biricik evcil
hayvanı olur. Çok geçmeden de bu
egzotik hayvan, komşuların
saldırılarının hedefi haline gelir 
sokakları kirletmekte, okula giden
çocukları rahatsız etmekte, sıhhi bir
tehdit oluşturmaktadır, vs. Zaman
geçtikçe, bu defa Sawicki'ler
kendileri kurban olup çıkarlar yetkililer onlardan özel bir vergi
ister, ebeveynler çocuklarını Bayan
Sawicki'nin yuvasından çıkarır, Bay
Sawicki artık yerel orkestrada
istenmeyen kişidir, mimarlar ahırın
esteti�inden şikayetçi olur. Bazıları
da hayvandan faydalanmak ister:
yerel foto�rafçı devenin hörgücünü
kullanarak iş yapmak arzusundadır,
televizyon hayvanı bir reklamda
kullanmaya niyetlenir. Ama çiftin
deveye olan sevgisi giderek
artmaktadır . . .
•

izleyicilerini bir devenin
sevilebilece�ine nasıl
inandıracaktınız 1 Çünkü insanlar bu
tür ö�üt verici bir öyküye
inanıyorlarsa, pekala daha önemli
bir mesaja da inanabilirlerdi:
Normal standardlarca aniaşılmayan
bir şey seçti�imizde, kendimizi
yalnızlı�. rahatsızlı�a ve
başkalarının kızgınlı�ının hedefi
olmaya sürükleriz. Bu film
tahammülsüzlü�ün nasıl üredi�ini
gösteriyor . . . Keşfedilen senaryo
daha çok bir romana benziyordu,
bu yüzden üzerinde yeniden
çalışmaya karar verdim. Krzysztof
senaryoyu 1 973'te yazmıştı; bu
yüzden bugün neredeyse alakasız
görünecek bazı ö�eleri çıkarmak
zorunda kaldım. Filmin adı, "Büyük
Hayvan" olarak kaldı. Kişisel olarak
benim için bu, beni şaşırtan ve
kalbime dokunan, alışılmadık bir
deneyim." - Jerzy Stuhr

relevision wanrs ro use ir for a
commercial. Bur rhe couple's love for
che camel only i ncreases . . .
That was supposed ro be che first
ficrion fi l m of Krzyszrof Kieslowski.
U nforrunarel y , che authori ri es ar che
rime inrervened and che film couldn'r
be made. Janusz Morgenstern only
found che script, wrirren i n 1 97 3 , in
1 998. The fi l m , focusing on rhe issue
of i nrolerance, would have been a
crucial l i n k in che arrisric output of
the direcror of Three Colours. "Can
somebody love . . . a camel' This
quesrion seemed absurd ro me, but ar
rhe same rime, fascinaring, once I
had read che seri pt of my friend rhen a young man - Krzyszrof
Kieslowski . But how ro make
maviegoers believe that a camel can
be loved' Because if people believed
in that ki nd of caurionary rale, rhey
m ighr as well believe in a more

• A peaceful vil lage in a far corner

imporranr message: by choosing

of Poland. One day a camel appears

somerhing rhar isn'r undersroad by

on rhe doorsrep of Mr. Sawicki, a

Krzysztof Kieslowski'nin ilk
kurmaca filmi işte bu olacaktı. Ne
yazık ki, zamanın yetkilileri araya
girdi ve film yapılamadı. Janusz
Morgenstern 1 973'te yazılmış bu
senaryoyu ancak 1 998'de buldu.
Tahammülsüzlük konusuna
odaklanan film, "Üç Renk"le sevilen
yönetmeninin sanatsal ürün
zincirinin çok önemli bir halkası
olacaktı. "Birisi bir . . . deveyi
sevebilir mi1 Bu soru bana saçma
görünüyordu, ama o zaman genç
bir adam olan arkadaşım Krzysztof
Kieslowski'nin senaryosunu
okudu�um zaman, aynı zamanda da
büyüleyici göründü. Ancak sinema

using rhe camel's hump, rhe

1 947 yılında Polanya'nın Krakov
kentinde do�du. Jagiellonian
Üniversitesi'nde Leh Dili ve
Edebiyarı okudu. 1 970'de mezun
olduktan sonra, şu anda
başkanlı!;ını yaptı!;! Krakov Devlet
Tiyatro Okulu'nun Oyunculuk
Bölümü'nde egitim görmeye
başladı. 1 972'den başlayarak,
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, !talya'da da
yönetmen, aktör ve ö!;retmen
olarak çalışmaktadır. " Spis
cudzoloznic 1 Zinacıların Listesi"
( 1 994) yönettigi ilk fılmdir. Bunu
1 997 yılında yönettigi "Histoire
Milosne 1 Aşk Öyküleri", 1 999'da
"Tydzien z zycia mezczyzny 1 Bir
Adamın Yaşamından Bir Hafta"
ve "Duze zwierze 1 Büyük
Hayvan" (2000) izledi.
Born in Cracow, Poland in 1 947.
He srudied Polish Philology ar
rhe Jagiellonian University. After
graduarion in 1 970, he srarred ro
srudy ar the Srate Theater School
in Cracow, Acror's Deparrmenr;
where he is chancellor roday. Si nce
1 972, he has worked wirh leading
direcrors, such as Konrad
Swinarski, Jerzy Jarockiand and
Andrzej Wajda, at che Srary
Theater i n Cracow. Si nce rhe same
year, he has also worked in rhe
cinema as an acror. Among the
direcrors 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 Iraly roo, as a direcror,
an acror and a reacher. " Spis
cudzolozruc 1 The Lisr of
Adulreresses" ( 1 994) was the firsr
fearure he direcred. He followed it
wirh "Hisroire Milosne 1 Love
Srories" in 1997, "Tydzien z zycia
mezczyzny 1 A Week in rhe Life
of a Man" in 1 999, and " Duze
zwierze 1 The Big Ani mal" (2000).

normal srandards, we bring upon

respecred and well-loved bank clerk.

omselves loneliness, � 11-fee l i ng and

The camel becomes Mr. and Mrs.

an ger of orhers. This film shows how

Sawicki's beloved per. Soon, the

inrolerance is bred . . . The d iscovered

exoric animal becomes rhe rarger of

script seemed more !ike a novel,

neighbor's arracks - ir di rries rhe

rherefore I decided ro rework i c.

srreers, borhers rhe schoolchi ldren,

Krzyszrof wrore ir in 1 97 3 ; rhar's

poses a healrh rhrear, ere. As rime

why I had ro remove rhe elemenrs

passes, rhe Sawickis rhemselves

w h ich would seem almosr irrelevanr

become vicrims - rhe aurhoriries

nowadays. The ritle "The Big

demand a special rax, parenrs remove

A nimal" remains unchanged.

rheir chi ldren from Mrs. Sawicki's

Personally, I feel rhar rhis is all an

k indergarren, Mr. Sawicki is no

unusual experience, that rakes me by

Jonger w an red i n the l ocal orchesrra,

surprise and touches my hearr . " -

archi recrs complain abour rhe

Jerzy Sruhr

Filmleri
F i l mograp hy
1 994 Spis wdzolowic

Zinacıların Listesi
1 997 Histoire Milome

Aşk Öyküleri
1 999 Tydzien z zycia mezczywy

aesrhetics of the barn. Some wanr ro
exploit rhe ani mal: the local
phorographer wanrs ro do busi ness

2000

Bir Adamın Yaşamından
Bir Hafta
Duze zwierze Büyük Hayvan
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B E LA TARR

KARANLlK ARM O N i LE R

1 955 yılında Pecs,
Macaristan'da doğdu. 1 6
yaşındayken amatör filmler
yapmaya başladı. 1 98 1 'de film
yönetmeni olarak Budapeşte
Tiyatro ve Sinema
Akademisi'nden mezun oldu.
1 979-80'de genç si nemacılara
mahsus Bela Balasz
Stüdyosu'nun önde gelen
üyelerinden biriydi, 1 98 1 'den
1 985'e kadar da Studio
Tarsulas'ın sanat etkinliklerini
yönetti. 1 98 1 'den beri
Mafilm'de çalışmaktadır, ayrıca
1 990'dan bu yana da Berlin
Film Akademisi'nde doçent
olarak görev yapmaktadır.
1 996'da Avrupa Film
Akademisi üyesi olmuştur.

WERCKMEISTER HARMONIAK

WERCKMEISTER'S HARMONIES
Yönetmen D irector: Bela Tarr Senaryo
Screenplay: Ld.rz/6 Krasznahorka & Bela
Tarr, based on the "Melancholy ofthe
Resistance" by L.dsz/0 Krasznahorka Görüntü
Yön. Cinematography: Gaboı· Medvigy
Kurgu Ediıing: AgneJ Hranitzky Müzik
M usic: Mihtlly Vig Oyuncular Cası: Lars
Rudolph, Peter Fitz, Hanna Schygt�lla
Yapımcılar Producers: Mik/Os Szita &
Franz Goifss Yapı m Prod ucıion Co.: Goifss
Film A irtime International Media, Rona 11. 1 74
fizt. 64, 1 1 45 Bt�dapeJt, HUNGA R Y: Phone:
36 1 252 l l 68; Fax: 36 1 383 5 9 29;
e-mail: gofılm@mail.datanet.hu. von Vietinghoff
Filmprod11ktion, 1 3 Production, Colla Media
Dünya Hakları Exporı Agenı: Menemsha
Entertainment, Los AngeleJ, USA; Phone: 1 3 1 0
7 1 2 3 7 20: Fax: 1 3 1 0 2 7 7 6 6 02 Kaynak
Pr i m Source: Magyar Fibmmio, Varasligeti
Fasor 38, 1068 Bt�dapeJt, HUNGAR Y;
Phone: 36 1 35 1 77 60; Fax: 36 I 352 67 34
2000 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 1 45 '

• Kış. Her yer donmuş ama kar
yağmıyor. Her şeyi iliklere işleyen bir
kat soğuk kaplamış. lssız bir taşra
kentine, sakinlerinin hayal kırıklıkianna
tekinsiz bir önseziyle dokunan bir
yabancı gelir. Vaktiyle posta idaresinde
çalışmış hayalperest Valushka, bir
ütopyayı savunmaktadır ve yaradılışın
mucizesiyle kendinden geçmektedir.
Kente görünmeyen yabancılar
tarafından çalıştırılan gezginci bir sirk
de gelir, ve hepsi vadedilen "Prens"in
ortaya çıkışıyla merakları uyanmış
yerli halkın ilgisini çeker. Dondurucu
soğuk, yüzlerce insanın esas gösteriyi
izlemek için kentin ana meydanına
kurulmuş sirk çadırının çevresini
sarmasını engellemez: bu devasa bir
balinanın leşidir. Küçük yerleşim
bölgelerinden, düzlüklerdeki ileri
karakollardan gelirler; korkutucu
yaratığı görmek için bekleyen yüzsüz
bir kitle. Ama vadedilmiş olan şey tam
anlamıyla gerçekleşmez ve topluluk
üzerine belirsiz bir tedirginlik ve
gerilim duygusu çöker. Her zaman
olduğu gibi, durumdan çıkar sağlamaya
çalışanlar da vardır, temel korkuları
daha derinleşenler de. Korkunç
gerilim patlamak üzeredir, kıyamet
hiçbir şeyi esirgemeyecektir - ne
bilimsel bahaneleri, ne gençlik
coşkusunu ve aile değerlerini, ne de
kentin evlerini. Avrupa kültürünün
geçmiş yüzyıllarda muhafaza etmeye
çalıştığı her şeyi. lçgüdüsel öfke
patlaması, iktidar açlığıyla küçük
hesaplar peşinde koşan tüm bireylerin
amaçlarına ulaşmasını sağlayacaktır.
Son yarım saatte, felaket hayal bile
edilemeyen boyutlara ulaşacaktır . . .

Macaristan'ın en büyüleyici
yönetmenlerinden biri olan Bela Tarr,
sinema tarihinde yer almış hiç kimsenin

çekmediği türden filmler yapıyor.
Onun sineması mistik, çağrışımsal,
allegorik ve metaforik. Görsellik
konusundaki yeteneği Tarkovsky'ninki
kadar olan yönetmen iğneleyici, şiirsel
bir öngörü sahibi. Tarr 1 995'te 7
saatlik, kasvetli, komik ve etkileyici bir
epik film olan "Sat<intango 1 Şeytan
Tangosu"yla Festival izleyicilerini
şaşkına çevirmişti. Onun kendine özgü
üsiObu, son Cannes Film Festivali'nde
övgü dolu eleştiriler alan bu yeni
filminde de apaçık ortada. Tarr yine,
boş yaşamlar, alkelik akşamlar ve
çamurlu yolların dünyasını, alışılmış
pırıltısıyla katediyor. Diğer filmleri gibi
KARANLlK ARMONILER de felsefi
bir çalışma; kendine özgü bir
temposu var, grenli siyah-beyaz filmle
çekilmiş, yönetmenin alarnet-i farikası
haline gelmiş uzun planları ve derin
fokusuyla, izleyiciyi sabırla şaşırtıcı
son imgelere taşıyor. Aynı zamanda
Tarr'ın en kolay erişilen filmi, ortak
tatminsizlik, ahlaki çürüme ve
kitlelerin manipülasyonu üzerine
kurulu acı ve keskin bir masal.
• Winıer. Frozen bur nor snowy. A

layer ofbirrer cold envelops everyrhing.
In ro a desolare provincial viiiage comes
an oursider who rouches on rheir
frusrrarions wirh uncanny prescience.
Valuskha, a sornerime posta! worker and
visionary, advocares a dogged uropia
and is enraprured over rhe miraele of
crearion. A craveliing circus run by
invisible foreigners has come ro rown,
arrracring rhe arrenıion of rhe locals, all
of whom are inırigued by rhe promised
appearance of "The Prince". The birter
cold doesn'r keep rhe hundreds of people
from surrounding the circus renı that
has been ser up in rhe main square, ro
see rhe main arracrion - rhe careass of a

giganıic whale. They arrive from smail
serrlemenıs, from ourposrs on rhe
plains; a faceless mass wairing ro see rhe
rerriJYing crearure. Bur whar is promised
doesn'r really materialize and a vague
sense of unease and tension descends
on rhe community. As usual, rhere are
those who rry ro rake advanıage of the
siruarian and od1ers whose basic fear
becomes even deeper. The awful tension
is abom ro bursr and rhe apocalypse will
spare norhing - not scientific prerex,
not yourhful enıhusiasm, family values,
nor rhe houses in rhe rown. Norhing
rhar European culrure has arrempred
ro preserve over pasr cenruries. The
insrincrive explosion ofanger will aid all
of the petry, power hungry individuals
ro achieve rheir aims. In rhe lasr half
hour, the carasrrophe will reach
unimagined dimensions . . .

Born in Pecs, Hungary, in 1 95 5 .
He starred makinh amareur
films ar the age of 1 6. He
graduared from the Budapesr
Academy of Theatre and Cinema
in 1 9 8 1 as a film direcror. From
1 979 ro 1 980 he was a leading
member of rhe Bela Balasz
Studio for young filmmakers,
and was an arrisric leader of
Studio Tarsulas from 1 9 8 1 ro
1 98 5 . Since 1 98 1 he has been
employed by Mafilm and since
1 990 he has been working as an
assistane professor ar rhe Film
Academy in Berlin. He became a
member of che European Film
Academy in 1 996.

Filmleri
Filmography
1 977 Csaladi Tiizfiszek

Aile Yuvası
Bela Tarr, one of Hungary's most
fascinaring direcrors, makes films like
no one else in all of cinema history.
His cinema is mysrical, associarive,
allegorical, mecaphoric. Tarr is a tart,
poetic visionary wirh a ralenr for visuals
ro equal Tarkovsky. He srunned Festival
audjences in 1 995 wirh "Sad.nrang6",
a bleak, funny and moving epic of 7
hours. His characrerisric sryle is clearly
evidem in his new film, whjch received
eri rica! acclaim ar rhe lasr Cannes Film
Festival. He craverses again rhe rerrirory
of empry lives, alcoholic evenings and
muddy roads wirh cusromary brilliance.
Like hjs other films WERCKMEISTER
HARMONIES is a philosophical work,
uniquely paced, filmed in grainy black
and-white and in deep-focus, parienrly
carrying rhe viewer ro the amazing fina!
images. Stili ir is his most accesible film
yer, a biring fiıble of collecrive clisconrenr,
moral decay, and mass amnipularion.

1 980 Szabadgyalog Yabancı
1 982 Panelkapcsolat

Prefabrike Insanlar
Macbeth (video)
1 984 Öszi Almanach

Güz Almanagı
Lanet

1 987 Karhozat

1 989 City Life - Az Utolso Haj6

Kent Yaşamı - Son Gemi
Tangosu

1 994 Satantango Şeyran
1 99 S Utazds az Alfo!ötı

Ovada Yolculuk

2000 lflerckmeister Ha.rmoniak

Karanlık Armoniler
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TOM TYKWER

PRENSES VE ŞÖVALYE

I 96S'te Almanya'da
Wuppertal'de doğdu. Sinema
kariyerine 1 976'da Süper-S
filmler çekerek başladı. 1 979
yılından beri repertuar
sinemalarında çalıştı ve 1 988'de
Berlin'deki Moviemento
salonunun yöneticisi oldu.
Sinemaya duyduğu geniş ilginin
içinde, kimi Alman yapım
şirketlerine gönderilen
senaryoları okumak ve
1 990'dan beri Berlin
televizyonunda sinema hakkında
programlar yönetmek de
vardır. Pek çok yapımda yapı m
asistanı ve yönetmen yardımcısı
olarak çalıştı; pek çok kısa
metrajlı film çe kti . lik uzun
metrajlı filmi olan "Deadly
Maria 1 Ölümcül Maria" ( 1 993)
pek çok festivalde birincilik
ödülü kazandı, Alman Film
Eleştirmenleri Derneği
tarafından da Yılın Enlyi Filmi
seçildi. Ardından, 1 997'de "
Winterschlafer 1 Kış
Uykusundakiler"i çekti. 1 998
yapımı, çağdaş bir estetik
anlayışına ve hızlı bir tempoya
sahip, çarpıcı bir gangster ve aşk
öyküsü olan "Lola Rennt 1 Koş
Lola Koş" ile dünya çapında
başarı ve şöhrete kavuştu.
PRENSES VE ŞÖVALYE (2000)
yönettiği dördüncü ve son uzun
metrajlı kurmaca filmdir.

DER KRIEGER UND DIE KAlSERIN

THE PRINCESS AND THE W ARRIOR
Yönetmen Director: Tom Tykwer
Senaryo creenplay: Tom Tykwer
Görüntü Yön. Cinematography: Frank
Griebe Kurgu Editing: Mathi/de Bonnefoy
Müzik Music: Tom Tykwer, johnny Klimek
& Reinhold Hei/ Oyuncular Cast: Franka
Potente, Bmno Fiinnamı, joachim Krtfl, Jiirgen
Tarrach, Lars Rudolph, Ma/chior BeJ/on,
Ludger Pistor, Sybillejacqueline Yapımcılar
Producers: Stefan A rndt & Maria Kop[
Yapı m Production Co.: X-Filme Creative
Pool. Biilmustr. 90, Berlin 10873,
GERMANY; Phone: 49 30 230 833 l l;
Fax: 49 30 230 833 22; Dünya Hakları
Export Age nt: Le Studio Cana/ +, 1 7 me
Oum011t O'Uroi/le, 75 1 1 6 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 44 43 98 00; Fax: 33 1 47 20
29 58; e-mail: vmaraval@canal-plw. com

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 132'

O ralarda bir yerde, aşk bizi
bekliyor . . . Buradaki bahtsız aşıklar,
yani prenses ile şövalye, ayrı ayrı
artyetişimleri ve tarihçeleriyle, çok
farklı insanlardır. Sissi, psikiyatri
hastanesinde çalışan bir hemşiredir.
Bodo ise bir işten çıkıp diğerine
girer. Bir süre orduya katılmıştır,
şimdi de kentin dışındaki küçük bir
kulübede yaşamaktadır. Kaderlerini
tayin eden bir günde, ikisinin
hayatları çakışır. Bir kamyonun
altında tanışırlar: Hep bir şeylerden,
daha çok da kendinden kaçan
melankolik Bodo ile açık sözlü Sissi.
Bodo, Sissi'nin pamuk ipliğine bağlı
hayatını kurtarır, sonra da iz
bırakmadan ortadan kaybolur. Sissi,
göz alıcı karşılaşmalarının rastgele
bir şey mi, yoksa kaderin bir işareti
mi olduğunu keşfetmek için bu
esrarengiz yabancıyı aramaya çıkar.
Karşısına onu tanımakla
ilgilenmeyen ve kaçarnaklara sığınan
öfkeli bir genç adam çıkar . . .

bir film. Filme tedirgin edici ve
tekinsiz bir hava veren,
bestecilerinden birinin de Tkywer
olduğu bir müzik eşliğinde
PRENSES VE Ş ÖVALYE, cüretkar
birtakım sürprizleri olan bir aşk
öyküsüne dönüşüyor. Film daha
çok erkeklerin öfkesi ve kadınlara
duydukları nefret hakkında (Sissi
hep yere çakılıyor, sonra yeniden
kalkıyor), ama sonuçta derin ruhsal
yara izlerinin üstesinden gelmede
aşkın gücünü anlatan, ıslah edici bir
öykü. Tykwer, dikkate değer
teknik yeteneğini, kaçınılmaz bir
şekilde bahtsız sonucuna doğru
giden yürek burkucu bir aşkın
hizmetine sunmuş. Potente ise, tek
atımlık barutu olan bir oyuncu
olmadığını kanıtlıyor. "PRENSES VE
Ş Ö VALYE, kendilerini bulmak ve
aşklarını paylaşmak için önce
birbirlerinin hayatını kurtarmak
zorunda olan iki kişinin hikayesini
anlatıyor." - Tom Tykwer

Yeni Alman sinemacı kuşağının
liderliğini; kader ve şans üzerine
beyazperdeye gelmiş gelecek en
yaratıcı fikirlerden biri olan,
rahatsız edecek kadar kinetik "Run
Lola Run 1 Koş Lola Koş" ile
birden şöhrete ve övgüye kavuşan
gezginci Tom Tykwer'in
üstlendiğinden yana hiç kuşku yok.
Punk kılıklı Franka Potente'nin
elektrikli performansının
sürüklediği Tykwer, bizi zamana
karşı yüksek şarjda bir yarışa
çıkartırken, hayret verici bir teknik
numaralar galerisi de sergilemişti.
PRENSES VE ŞÖ V ALYE, gene
yaşamlarımızda şans ve kaderin
oynadığı rolü ele alan, ama daha
olgun, daha derinden düşündüren

• Sornewhere our rhere, love i s
wairing for u s . . . Here the ill-fared
lovers, the princess and the warrior,
are very differenr people wirh
diverging backgrounds and hisrories.
Sissi is a nurse who works in a
psychiarric hospiral. Bodo is a drifrer
who moves from job ro job. He has
been in the army and is now living i n
a smail shack outside rown. One
faceful day, rheir lives i nrersecr. They
meer u nder a lorry: melancholic
Bodo, always on rhe run, mosdy from
h i mself, and the candid Sissi. Bodo
saves Sissi's l i fe, which is hanging by
a rhread, and rhen disappears wirhout
rrace. Si ss i goes in search of the
mysterious stranger ro diseover if
rheir specracular meeting was casual

•

or a sign of desriny. She finds an
evasive, angry young man who is not
inceresred in gerring ro k now her. .
The new generarion of German
fi l mmakers is undoubtedly led by
rhe peripareric Tom Tykwer, who
leapt ro insranraneous fame and
adulation with the raucously kineric
"Run Lola Run", one of rhe most
invenrive reflecrions on fare and
chance ever ro have h i t the screen.
Led by an electric performance from
punky Franka Potenre, Tykwer
displayed an awesome bartery of
rechnical trickery while raking us on
a supercharged race against ti me.
THE PRINCESS AND THE
W A RRIOR is a more mature, more
reflecrive fil m rhar also deals wirh
the role that chance and fare play in
our lives. Set ro music co-composed
by Tykwer, which gives an
unserding and eerie rone ro the fil m ,
THE PRINCESS AND THE
W A RRIOR rurns in to a love srory
w i r h a number of bol d twisrs. M uc h
of the film dea ls wir h male anger and
harred roward women (Sissi is always
being knocked down only ro ger up
again), but rhe film is fi nally a
redemprive rale of love's power ro
overcome deep psychological scars.
Tykwer puts h i s remarkable
rechnical prowess ar the service of a
hearr-wrenching romance rhar moves
i nevirably roward i ts srar-crossed
conclusion, while Porenre proves
rhar she is no one-shor wonder.
"THE PRI CESS AND THE
W AR RI OR re l l s the srory of rwo
people who musr firsr save each
orher's lives in order ro find
rhemselves and share each orher's
love." - Tom Tykwer

Born in Wupperral, Germany in
1 965 . He scarred his fılm career
in 1 976 making Super 8 fılms.
Since 1 97 9 he has been involved
wich reperrory cinemas and he
became manager of Berii n's
Moviemenco rhearre in 1 988.
His ecleccic inceresc in che
cinema has included reading
seripes for several German
producrion companies and, si nce
1 990, co direecing programs on
cinema for Berlin relevision. He
worked on various produccions
as a producrion assisranc,
assistane direccor and made
several shorc films. His debur
feacure, "Tödlich Maria 1 Deadly
Maria" ( 1 993), a prize-winner at
many fesrivals, was named Besc
Film of che Year by the German
Film Cricics' Associacion. He
followed rhac wirh
"Wi ncerschlafer 1
Winrersleepers" ( l 997). His
1 998 fılm "Lola Rennc 1 Run
Lola Run", a sassy gangscer and
love scory wich modern eschecics
and a driving pace, was an
exrraordinary success and made
him famous all over the world.
THE PRINCESS AND THE
WARRIOR (2000) is che fourrh
and lasr fearure fılm he direcced.
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LIV U LLMAN

SADAKATSiZ

Norveçli ana-babadan 1 938
yılında Tokyo'da doğdu. Savaş
yıllarını Kanada ve ABD'de
geçirdi. Londra' da tiyatro
eğitimi gördükten sonra,
oyunculuk mesleğine
lskandinav tiyatrosunda adım
attı ve bu çalışmaları yönetmen
Ingmar Bergman'ın dikkatini
çekti. Kısa sürede Bergman'ın
gözde oyuncusu oldu ve o
günden bu yana dünyanın her
yanında filmlerde başrol
oynadı. Son yıllarda beşeri
çalışmalarda da bulundu.
UNICEF'te çalıştı, mültecilere
yardım örgütü IRC'nin ikinci
başkanlığını yaptı ve Dünyanın
Mülteci Çocukları Için Kadınlar
örgütünün kurucularından biri
oldu. Biri l 976'da yayımlanan
Changing (Değişken)", diğeri
1 984 tarihli Choices (Seçimler)
olmak üzere, iki kitap
yazmıştır. l 992'de, "Sophie"
ile, uzun metrajlı film
yönetmenliğinde gelecek
vadeden bir başlangıç
gerçekleştirdi. l 995 yılında
"Kristin Lavransdotter"ı
yönetti. Bunu l 99Tde
"Enskilda Samtal 1 Ozel
ltiraflar" izledi. SADAKATSIZ
(2000) yönettiği dördüncü
uzun metrajlı filmdir.

TROLÖSA

FAITHLESS
Yönetmen Director: Liv U/lman
Senaryo Screenplay: Ingmar Bergman
Görüntü Yön. Cinemarography: }i>i'gen
Pernon Kurgu Edi ring: Sylvia lngernamon
Müzik Music: Brahms, Bruckner & Mozart
Oyuncular Casr: Lena Endre. Eriand
josephson, Krister Henriksson, Thomas Hanzon
Yapımcı Producer: Kaj Larserı Yapı m
Producrion Co.: SVT Drama Production,
105 1 0 Stockholm, SWEDEN: Phone: 46 8 784
00 00: Fax: 46 8 664 57 23: e-mail:
kaj. larmı@svt.se Dünya Hakları Exporr
Agenr: AB Svemk Filmi11dımri, Oialoggat 6,
SE-12783, Stockholm, SWEDEN; Phone: 46 8
680 35 00; Fax: 46 8 7 1 0 44 22 Türkiye
Hakları Turkjsh !Ughrs: Özen Film, Erol
Dernek Sok. , Eroıan Han.. o: 5, 80060
Beyof)u, Istanbul, TURKEY, Phone: 90 2 1 2
243 3 3 97; Fax: 9 0 2 1 2 2 5 2 9 8 50
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Yaşını başını almış b i r yazar olan
Bergman yaşadığı eski bir aşktan
esinlenerek yazdığı bir öykü
üzerinde çalışmaktadır. Bir "ses"
onunla konuşmaktadır. Bu sesin bir
kadın, bir aktris olduğunu düşler ve
ona Marianne adını verir. Onun
aracılığıyla öykü ilerler. . . Marian ne
ile başarılı bir orkestra şefi olan
Marcus yıllardır mutlu bir evliliği
sürdürmektedirler ve 9 yaşında
lsabelle adında bir kızları vardır.
Marcus'un en yakın arkadaşı David
iki kere boşanmıştır, işinden
memnun değildir ve zamanının
çoğunu Marianne ile Markus'un
evinde geçirmektedir. Markus'un
evde olmadığı bir gece, David her
zamanki gibi onlara uğrar; ancak bu
kez Marianne'e karşı hissettiği gizli
tutkuyu açıklar. Başta Marianne onu
reddeder; ama sonra kendini
kaptırır, David'i hem cinsel hem de
duygusal açıdan çekici bulmaya
başlar. Markus uzun bir turne için
evden ayrılınca, Marianne ile David
Paris'te buluşurlar ve tutkulu bir aşk
yaşamaya başlarlar. Markus
döndüğünde onların aralarındaki
ilişkiyi daha Paris'e gitmelerinden
önce fark etmiş olduğunu açıklar.
Aşklarının umduğu gibi
sürmeyeceğini aniayarak
Marianne'den boşanmak ve
lsabelle'in velayetini almak ister. I ki
taraf, karşılıklı tehlikeli bir oyun
oynamaya başlarlar. Hiçbiri masum
değildir, sırlar ortaya dökülür ve her
birinin sadakatsizliği ortaya çıkar . . .
•

Ingmar Bergman'ın pek çok filminde
rol alan Liv Ullman, bu kez efsanevi
yönetmenin kaleminden çıkan bir
filmi yönetmekte. Bergman'ın
yaşamındaki bazı olaylardan

esinlenen, U liman'la arasındaki
kişisel ve profesyonel ilişkileri de
içeren SADAKATSIZ, sadakatsizlik
üzerine akıllardan çıkmayacak, acı
verecek kadar dürüst bir çalışma.
Sıkı örülmüş bu dramda, çeşitli aniatı
ve tema düzeyleri var: sanat üzerine
yoğunlaşan düşünceler ile sanatın
bellek ve deneyimlerle ilişkisi,
yönetmen ile oyuncu arasındaki iş
ilişkileri, ve yarı otobiyografik bir iç
döküş. Tutkunun, kaybın ve
pişmanlıkların yıkıcı sonuçlarını
inceleyen, ustaca kotarılmış, son
derece ayrıntılı bir inceleme. Merak
uyandıran, zekice oluşturulmuş bir
film olan SADAKATSIZ Bergman'ın
yapıtları üzerine de yeni bir ışık
tutuyor. "SADAKATSIZ Bergman'ın
yaşamındaki gerçek bir olaya
dayanıyor ve gördüğüm kadarıyla,
öykünün can alıcı noktası acı
çekerek geçirilen saatierin
unutulabildiği. Acının bize
öğrettiklerini ise hiç bir zaman
unutmamalıyız." - Liv Ullman
• An aging wrirer named Bergman
srruggles wirh a srory based on his
memory of a love srory. A 'voice'
ralks ro him. He allows her ro
become a woman, an acrress, and
calls her Marianne. Through her, rhe
rory unfolds . . . Marianne and
Marcus, a successful conducror, have
been happily married for years and
have a beauriful 9-year-old daughrer,
lsabelle. Markus' besr friend David,
rwice divorced and unhappy ar work,
is ofren ar Marianne and Markus'
aparrmenr. One nighr, whilsr Markus
is away, David visirs rhe flar as usual,
bur reveals a suppressed arrracrion for
Marianne. She inirially rejecrs him,
bur lured by rhe exeirernem and

inrrigue, she srarrs ro fi nd David
borh sexually and emorionally
arrracrive. When Markus goes on an
exrensive rour, Marianne and David
meer in Paris and a passianare love
develops. A rerurning Markus reveals
rhar he has known abour rheir affair,
even before Paris. Now knowing rhar
rheir love will not burn our as he had
hoped, he demands a divorce and
cusrody of Isabel le. The parries begin
ro play a dangerous game. No one is
innocenr, secrers are revealed and
everyone ir appears - is faithless . . .
Liv U l l man has srarred i n many of
Ingmar Bergman's films and ir seems
fireing rhar she has now helmed a
film penned by rhe legendary
direcror. Loosely based on evenrs
from Bergman's life, which ineJude
his personal and professional
relarionships wirh Ullman,
FAITHLESS is a haunring, painfully
honesr srudy of infideliry. The
righrly wound d rama works on
several narrative and chemaric levels:
as a mediration on arr and irs
relarionship ro memory and
experiences, as record of che director 1
acrress working relarionship, and a
semi-aurobiographical confessional.
Ir is most resonanr however, as an
acurely derailed, superbly acred
explorarion of the devastaring
conseguences of passion, loss and
regret. l nrriguing and i n relligenr,
FAITHLESS adds anorher dimension
ro rhe way we examine rhe work of
Bergman. "FAITHLESS is based on a
real evenr in Bergman's life and, as I
see ir, rhe lighr in his srory is rhar we
can forger rhe hours rhar were ful l of
suffering. Whar we musr never forger
is whar this raughr us." - Liv Ullman

Born in Tokyo in 1 938 ro
Norwegian parenrs. She spenr
the war years in Canada and rhe
U ni red Srares. Afrer studying
drama in London, she launched
her acring career in rhe
Scandinavian rhearre, where her
work caughr the eye of director
I ngmar Bergman. She guickly
became Bergman's favorire
acrress and has si nce srarred in
films atound rhe world. I n
recenr years she has been active
in humani tarian work, on behalf
of UNICEF, as vice-chairman of
che refugee aid organization IRC
and as co-founder of rhe Women
for Refugee Ch i Id ren
Worldwide. She has wrirren rwo
books, "Changing" in 1 976 and
"Choices" in 1 984. In 1 992 she
made an auspicious debuc as a
fearure director wirh "Sophie".
She direeceel "Krisrin
Lavransdorrer" in 1 995. She
followed ic wirh "Enskilda
Sam ral / Privace Confessions" in
1 997 . FAITHLESS (2000) is the
fourch film she direcred.
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ERIC VALLI

H i MALAYA - B i R Ş E F i N ÇOCU KLUGU

21 Aralık 1 952'de Fransa'da
doğdu. Fotoğrafçı ve doğa
belgeseli sinemacısıdır.
Yorulmak bilmez bir gezgin
olarak, 20 yıl boyunca dünyanın
her tarafını gezdi ve fotoğrafları
National Geographic, Geo ve
Life gibi prestijli dergilerde
düzenli olarak yayınlandı.
1 988'de "Chasseurs de miel /
Bal Avcıları" adlı kısa filmi
çekti. Bunun ardından En Iyi
Kısa Metrajlı Belgesel dalında
Oscar'a aday olan "Chasseurs
des tenebres 1 Karanlık
Avcıları" ( 1 990) geldi. Birkaç
yıl Nepal'de yaşadı ve bu
bölgedeki yaşantıyı öğrendi. ilk
uzun metrajlı kurmaca filmi
olan HIMALAYA'nın ( 1 999)
geçtiği bölgeyi ele alan "Dolpo,
le pays cache 1 Saklı Ülke
Dolpo" da dahil olmak üzere
birçok gezi kitabı yazdı. Bu
filmle En Iyi Yabancı Film
dalında Oscar adayı oldu, En Iyi
Müzik ve En Iyi Görüntü
Yönetmeni dallarında Cesar
ödülü aldı ve bunlar dışında beş
ayrı uluslararası film
festivalinde ödül kazandı.

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF

HIMALAYA - A CHIEF'S CHILDHOOD
Yönetmen Director: Erir Va/li Senaryo
Screenplay: Eric Va/li & 0/ivier Dazat
Görüntü Yön. Cinemaıography:
Eric Guichard &jean-Paul MeuriıJe Kurgu
Editing: /llarie:foJtphe Yoyotte Müzik Mu ic:
Bruno Co11laiJ Oyuncular Cası: Thilen
Lhond11p, G11rgon Kyap, Lhapka TJalnchoe,
Kam10 Tenıing Nyi1110 Ufl/0 Yapımcı
Producer:JarqlieJ Perrin Yapım Producıion
Co.: Galatee Films, 92 rllt}Otif/roy-d'Abbam,
7501 7 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 44 29 2 1
40; Fax: 3 3 1 4 4 2 9 2 5 90; France 2 Cinbı10:
LtJ Prod11ctiom de la Gliiville; LeJ Prodtirtiom,
).M. H: Amelope; Bac FilmJ Dünya Hakları
Exporı Agenı: PreJident FilmJ. 2 rue U;rd
Byron, 75008 Paris. FRA 'CE; Phone: 33 1 45
62 82 22; Fax: 33 1 45 63 40 5 6 Türkiye
Hakları Turkish !Ughıs: Mor10d Film,
ivrit"' Sokak. o: Bl 13 Mecidiyeköy, 803 1 0
IJıanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2 216 5 1 44:
Fax: 90 212 2 2 61 69
1 999 1 35 nmı. 1 Renkli Color 1 1 1 0'

Nepal'de Kuzeybatı Himalayalar'da,
deniz seviyesinden 5,000 metre
yükseklikteki Dolpo bölgesinde,
unutulmuş bir köy. Yaşlı ve karizmatik
reis Tinle'nın en büyük oğlu Lhakpa
yeni ölmüştür. Reis vadide buğdayla
değiş tokuş edilecek olan tuzla yüklü
yak sürüsünün liderliğini, oğlunun
ölümünden sorumlu tuttuğu, rakip
klandan genç Karma'ya devretıneye
yanaşmaz. Ancak ihtiyarlar meclisi
Karma'nın Lhakpa'nın yerini almasına
karar verir. Kervanın yola çıkış vakti
yıldızlara göre belirlenecektir.
Yaklaşan kış konusunda endişelenen
Karma, şamanın kehanetleriyle
ilgilenmez ve ayin gününden önce
yanında başka gençlerle birlikte yola
çıkar. Yaşlı Tinle, ikinci oğlu Norbua'yı
bir manastırda ziyaret eder ve onu
ağabeyinin yerini alıp, tecrübesi
olmamasına karşın, ikinci kervanın
lideri olmaya zorlar. Tanrıların uygun
bulduğu gün Tinle ve yaşlı arkadaşları
yola koyulurlar; yanlarında lama
Norbua, Lhakpa'nın dul karısı Pema
ile onun oğlu ve geleceğin şefi olan
Pasang da vardır. Tinle, Karma'ya
yetişrnek için onları amansız bir
şekilde ilerlemeye zorlar. Böylece
ihtiyar adam ve dağ arasındaki
geleneksel düello başlar. . .
•

Filmierin konu özeti genellikle bir
dönem belirterek başlar. HIMALAYA
için bu zor olurdu. Karakterlerin
kıyafet, eşya ve konuşmalarına
bakıldığında, olaylar son birkaç yüzyıl
içinde herhangi bir zamanda geçiyor
olabilir. Bu zamansızlık hissi, aslında
amaçlanan bir şey: Batı Himayalar'da
yıllar geçirmiş bir belgeseki olan Eric
Valli, bu ilk uzun metrajlı kurmaca
filminde mitlerin örnek niteliğini
hedeflemiş. Tanıdığı insanlardan

esinlenen yönetmen filmini, öykünün
kökeninde bulunan gerçek mekanlarda
çekmeyi, insanları onları yüzyıllardır
biçimlendiren doğal çevrelerinde
gösterıneyi istemiş. Valli'nin
antropolojik gözü ve bölgedeki uzun
tecrübesi ona iyi hizmet etmiş.
Sonuç, büyük bir görsel güce ve
hayret verici ölçüde ayrıntıya sahip
bir film. Dağların sertliği ve doğanın
güzelliği ile insanın dirayeti ve
kırılganlığı; sevgi, cesaret ve insanın
bilinmeyeni ve doğanın çelişkilerini
tanıması üzerine şaşırtıcı bir destanın
içine yedirilmiş. "Bu film en iyi iki
Tibetli dosturnun destansı
yaşamlarından esinlendi . . .
HIMALAYA bir western, bir Tibet
western'i; güç, gurur ve cesaret
üzerine bir öykü anlatan evrensel,
zamansız bir destan." - Eric Valli
• A forgerren village in the Dolpo

region, 5 .000 merers above sea-level in
che norrhwesrern Himalayas of Nepal.
The old and charismaric chieftan Tinle
whose elciesr son Lhakpa has jusr died,
refuses ro pass over che lead of his herd
of yaks carrying a load of sal c - which
is ro be exchanged in che valley for
whear - ro young Karma from a rival
dan, whom he blames for his son' s
dearh. The assembly of elciers decides,
however, rhar Karma should rake
Lhakpa's place. The caravan's
deparrure will be derermined via
consrellarions. Karma, who is worried
abour che approaching wimer, is nor
concerned abour che sham an' s arades
and sers our from che viiiage wirh
other yourhs before che day of ri tual.
The elderly Tinle visirs his second son
orbua in a monasrery and forces him
ro rake his brorher's place ro become,
alrhough wirhour any experience, che

teader of che second caravan. On che
day appoinred by che gods Tinle and
his elderly companions ser our, along
wirh lama Norbua, Lhakpa's widow
Pema and her son Pasang who is
desrined ro be che nexr chief. Tinle
drives rhem forward recklessly in order
ro carch up wirh Karma. And rhus
begins an aneesrral duel benveen che
old man and che mounrain . . .
Mosr plor synopses usually srarr wirh
an indicarion of period. In che case of
HIMALAYA char would be diffıculr.
From che characrers' clorhes, arrifacrs
and conversarion, che acrion could be
happening any rime in che pasr few
cenruries. This sense of rimelessness
was clearly inrended: Eric Vali i, a
documenrarisr who has spenr years in
che wesrern Himalayas, was ai ming in
his fearure debur for che archerypal
qualiry of myrh. Inspired by people he
knew, che direcror wanred ro film in
che acrual places c har were ar che roor
of his srory, showing people in che
narural surroundings rhar have shaped
rhem for cenruries. Valli's
anrhropological eye and his long
experience of che region served him
weU and che resulr is a film of
rremendous visual power and
fascinaring derail . The roughness of
che mounrains and che raw beaury of
narure combined wirh human
endurance and frailry have been woven
i neo a srunning epic of love, courage
and man's recognirion of che unknown
and conrradicrions of narure. "This
film is i nspired by the epic lives of rwo
of my grearesr Tiberan friends . . .
HIMALAYA is a wesrern, a Tiberan
wesrern, a universal, rimeless saga,
which re lls a srory abour power, pride
and courage." - Eric Vali i

Bom on 2 1 December 1952 in
France. He is a phorographer
and narure documenrary film
maker. An indefarigable
rraveler, he has criss-crossed che
globe for over rwenry years,
regularly publishing reporrs in
such presrigious magazines as
che National Geographic, Geo
and Life. In 1 988 he direcred che
shorı film "Chasseurs de miel",
followed by "Chasseurs des
renebres" ( 1 990) which was
nom i nared for an Oscar i n che
Bes c Shorr Documemary
caregory. He lived a number of
years in Nepal and leamed rhe
way of life in rhis region. He has
also wrinen several books abour
his rravels, including Dolpo, le
pays cache, which explored che
region in which his firsr fearure
film, HIMALAYA ( 1 999), was
ser. The film was naminared for
an Oscar in che caregory of Besr
Foreign Film, obrained a Cesar
for Best Music and Besr Director
of Phorography, and was
awarded ar five other
imernarional film fesrivals.
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ÖZCAN ALPER

MO M i

1 975 yılında Hopa, Artvin'de
dogdu, Istanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi, Fizik Bölümü'ne
devam ettikten sonra, aynı
üniversitede Bilim Tarihi
okumaya başladı. 1 996/97
döneminde Mezopotamya
Kültür Merkezi Sinema
Birimi'nin düzenledigi sinema
seminerlerine devam etti.
Geçen yıl Istanbul Film
F_estivali'nde gösterilen, Kazım
Oz'ün yönettil!i "Ax 1 Toprak"
filminin senaryo grubunda yer
aldı. 3 yıldır bazı TV
kuruluşlarında çeşitli
departmanlarda çalışmaktadır.
MOMI (2000) yönettiği ilk
fılmdir,

GRANDMA
Yönetmen Director: Özcan Alper
Senaryo Screenplay: Özcan Alper & Özkan
Kiiçiik Görüntü Yön. Cinemacography:
Aleksi Petridi & Özkan Kiifiik Kurgu
Editing: Özcan Alper & Özkan Kiifiik Müzik
Music: Famk Bucak, Miibin Diinen, Ahmet
Tabar & Ersin Çelik Oyuncular Cast:
Nogay Alper, Burcu Ustabaj, Mommed
Karaibrahimoğlu, Hatice Yenigül Yapı m
Production Co.: /l•!ezopotamya Kiiltiir
Merkezi-Sinema Birimi, Isıik/al Cad, Turbol
Han, No: 3 7312, Beyoğlu, Istanbul, TURKEY;
Phone: 90 2 1 2 25 1 85 06; Fax: 90 2 1 2 25 1
86 06: e-mail: mkmsinema@hotmail.com
Dünya Hakları Exporr Agem:
Mezopotamya Kiiltiir Merkezi-Sinema Birimi,
fstiklal Cad , Turbol Han, No: 3 7312,
Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2
25 1 8 5 06; Fax: 9 0 2 I 2 25 1 8 6 06; e-mail:
mkmsinema@hounailcom
2000 1 Belacam Video 1 Renkli Color 1 25'

Doğu Kaçkar Dağları'nda, 3 .000
metrede bir Hemşin yaylası:
Susuzyurt. Uzun Ağustos
günlerinde yaylada, her yeni gün bir
öncekinin aynısıdır. En büyük
tutkusu ata binrnek olan 1 3
yaşındaki Marte, bir gün dere
kenarında, aşık olduğu komşu kızı
Lusnika'yla karşılaşır. Marte'nin tek
sırdaşı 30 yaşındaki, gözleri
görmeyen Mommed'dir. Marte'nin
büyükannesi, yani "momi"si, günün
birinde ona, birşeyi gerçekten çok
isterse onu elde edebileceğini
söyler . . .
•

Özcan Alper'in yönettiği ve
senaryosunu kendi öyküsünden,
Özkan Küçük'le beraber kaleme
aldığı MOMI, yok olmaya yüz tutan
ve Ermenice'nin bir lehçesinden
türediği kabul edilen Hemşin dilinde
çekilmiş ilk film. Filmi
gerçekleştirenleri özellikle biraraya
getiren de dillerini ve ait oldukları
kültürü yaşatma güdüsü. Aslen
Ermeni soyundan gelen Hemşinliler,
1 7. yüzyılda, Osmanlı yönetiminde
Müslüman olmuşlar. Ancak
kendilerini ne Ermeni, ne de Türk
olarak görüyorlar; "Biz
Hemşinliyiz" diyorlar. Film, Doğu
Kaçkarlar'da 3.000 metre irtifada,
Artvin ile Ardahan sınırındaki
Susuzyurt yaylasında çekildi.
Tamamı 4 kişiden oluşan film ekibi
zorunlu olarak S günlük bir iş
programıyla çalıştı. Tüm oyuncular
köy halkı içinden seçildL Film,
ekibin gönüllü birlikteliği ve
çevreden alınan küçük ekonomik
katkılarla gerçekleştirildi.
Yönetmenin akrabalarının ve yayla
halkının destekleriyle, normalde
çok daha zor olacak şartlarda,
nispeten rahat çalışıldı. En büyük
sorun elektriğin olmayışı ve ertesi

günün çekimlerini düşünecek,
tartışacak zamanın bulunmamasıydı.
Kendisi de Hemşince'yi hiç Türkçe
konuşmayan büyükannesinden
öğrenen Alper, "dilleri taşıyan
büyükannelere" ithaf ettiği bu ilk
filminde, bugün sadece birkaç
köyde konuşulan ve yavaş yavaş
yok olan Hemşin kültürünü
tanıtmayı amaçlıyor. Böylelikle
bilmernekten gelen önyargıların ve
nefreti n önüne geçilebileceğine
inanıyor. "Artvin'de Gürcüler,
Lazlar ve Hemşinliler bir arada
yaşar. Birbirlerini tanır ve sayarlar.
Herkes kendi kültürünü yaşar,
ancak kimse Kürt'sün, Gürcü'sün
ayrımı yapmaz:' - Özcan Alper

• High amongsr che Easrern Kaçkar
Mounrains, 3 . 000 merers above sea
level, si ts a Hemşin plareau:
Susuzyurc There che long Augusr
days srrerch our one j usr che same as
rhe nexe One day ch i rreen- year-old
Marre, whose grearesr passion is
horseback riding, encounrers and falls
in love wirh che neighbor's daughrer
Lusnika, Marre's only confidanre is
rhe blind ehirey-year-old Mommed,
Marre's grandma, his "momi , " one
day rells him rhar if one rruly wanrs
something ir can be broughr abour
w i ch efforr . ,

GRANDMA, direcred by Özcan
Alper and co-wrirren by him along
wirh Özkan Küçük, caprures a
porrrair of a vanishing culrure and is
the firsr fi l m ro be shor i n che
Hemşin language, an almosr
forgotten Armenian dialeeL The
film-makers' concen was ro revive
c his language and the culture that it
is ried ro, Alrhough che Hemşin
people are of Armenian descenr,

during che 1 7rh century under
Orroman rule they canverred ro
Islam, However, they see rhemselves
as neirher Armenian nor Turk; they
say, "W e are Hemşin", The fi l m was
shoc on locarion ar 3 . 000 mecers i n
che Easrern Kaçkar Mouncains o n the
border berween Artvin and Ardahan
on che usuzyurr placeau, The film
crew of four had ro work a five-day
work scheduk All of che performers
in che film are from that village, and
ir was a labor of love made by a
volumeec crew and financed by small
donacions. The working condicions
would have been much more crying
were ir not for che supporr from the
direcror's relarives as well as che
v i llagers, The lack of electricicy and
lack of rime ro discuss che nexc day' s
shoocing were che main problems.
Alper had learned che Hemşin d ialeec
from his grandmorher, who spoke no
Turkish, Therefore he dedicared ch is
firsc film ro " language-bearing
Grandmorhers," and sought ro
inrroduce people ro che Hemşin
culrure - which coday only exisrs in a
few remaining villages - before ir has
faded away. Alper believes that this is
che way for sociecy ro overcome
prejudices and hace, " I n Artvin, che
Georgians, che Laz and Hemşin
peoples all li ve rogecheL They
acknowledge and respecr each ocheL
Everyone has cheir own culcural
idenci ey, bur no one makes
discinccions char he is a Kurd or she
is a Gürcü." - Özcan Alper

Born in 1 975 in Hopa, Artvin,
After studying in the Physics
Department in che School of
Science ar Istanbul University he
began ro study che hisrory of
science at the same university,
Throughout 1 996 and 1 997, he
fol lowed seminars in cinema
organized by che Mesopotamian
Culrural Cencer's film division,
He was a member of che writing
team that wroce che scenario for
"Ax 1 The Land," directed by
Kazım Öz, which was shown at
che lasc Istanbul Film FestivaL
Over the past three years he has
worked i n a variety of
deparrmencs for celevision.
GRANDMA (2000) is his
direcrorial debuc
,.
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LAURENT
FRANSA FRA CE
�
----------------------------------------------------------------� BECU E RE NAR D

SON RAKi YAŞAM - KAD l N LARl N SÖZLERi

1 966'da Paris'de dogdu.
Sarajevo OnLine adlı internet
sitesinde I ngilizce olarak
yayınlanan "Sarajevo
Chronicles 1 Saraybosna
Günlükleri"nin ( 1 995-96)
yazarıdır. Bosna'daki savaşın
son yılında, Saraybosna'da
hazırlanan Sarajevo OnLine
sitesinin yazı işleri müdürüydü.
Paris Siyasi Bilimler Enstitüsü
mezunu, ESSEC ekonomi
yüksek okulunun bu eski
ögrencisi, aynı zamanda
Fulbright burslu olarak New
Yark'taki Columbia
Üniversitesi'nde ziyaretçi
egitmenlik yapmıştır.
SONRAKI YAŞAM (2000),
yönenigi ilk fılmdir.

VIVRE APRES - PAROLES DE FEMMES

LIVING AFTERW ARDS - WORDS OF WOMEN
Yönetmen Direcwr: Laurenı Beme-Renard
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: Fikreta
Ahmetovic, Camille Cottagnoud, Renaud
Personnaz & Saskia)ol Kurgu Editing:
Charlotte Boigeol Müzik Music: Kudsi
Erguner Katılanlar With:)asmina Dedic,
Senada-Hajrija Mumic, Sedina Sakinovic, Fika
Ibrahimefendic, Fatima Babic Yapımcı
Producer: Michel Ratman Yapım
Production Co.: KU/V Productions. 1 08, rue
Bac, 75007 Paris, FRANCE; Phone: 33 I 45
49 96 76; Fax: 33 I 30 5 3 16 60 Dünya
Hakları Export Agenı: L.B. Renard 108,
1111e du Bac, 75007 Paris. FRANCE; Phone:
33 1 45 49 96 76: Fax: 33 1 30 53 1 6 60; e
mail: lbr@compuserve.com
·

2000 1 35

11111.1

1 Renkli Color 1 82'

Sed ina, Jasmina, Senada: üç
kadın, üçü de genç, köylü kadınlar.
Bosna'daki savaş sırasında ( 1 99295), dünyaları paramparça olmuştu.
Kocaları kaybolmuştu, tıpkı
ailelerindeki onlarca başka erkek
gibi. Evleri, toprakları, köyleri, hatta
ülkeleri yok edilmişti. Birkaç yıl
son ra, bir sonbaharda, Bosna'nın
Tuzla bölgesindeki Vive Zene geçici
barına�ına taşındılar. Orada bir
yıllık bir psikoterapi programına
katılarak yaşamlarını yeniden inşa
etmeye ve kaderlerinin denetimini
yeniden ellerine almaya giriştiler.
SONRAKI YAŞAM onların ayakta
kalma çabalarını adım adım izliyor.
Evrensel bir öyküye sahip olan bu
belgesel film, ister geçmişte
yaşanmış ister günümüzde
yaşanıyor olsun, bu tür sayısız
trajediyi yansıtıyor. Bize yas, sevgi
ve yaşam konusundaki tüm önemli
soruları soruyor . . .
•

"Hayatta kalmak . . . Hayatta kalmak
mı? Bir koca, bir baba, o�ullar,
erkek kardeşler, kuzenler,
ailenizdeki onlarca erkek olmadan,
nasıl mümkün? Dünyanız
yıkıldı�ında nasıl hayatta
kalacaksınız1 Eviniz, topra�ınız,
köyünüz, ülkeniz savaşla yok
edildi�inde1 Hayatın kendisi sekteye
u�radı�ında1 Sırp Çetniklerin 1 992
ile 1 995 arasında, Zvornik'ten
Foca'ya, Prijedor'dan Tuzla'ya
varıncaya kadar girişti�i vahşetten
bu yana, Bosnalı kadınlar ve
çocuklar kendilerine bu soruları
soruyorlar. Bu vahşetin
gerçekleşti�i yere çok yakın olan
Tuzla' da, her yıl bu insanlardan on
beşi bir anlam arayarak, hayatlarını
arayarak mülteci kamplarından

ayrılıyor. Vive Zene derne�inden
psikoterapistlerin yardımıyla,
acılarını ifade etmeye çalışarak bir
yıl geçiriyorlar. Bu film, Sedina,
Jasmina ve Senada'nın, bu programa
katılan üç genç kadının öyküsü.
Yasla, hayatla ve sevgiyle dolu dört
mevsim." - Laurent Becue-Renard
• Sed ina, Jasmina, Senada: three
women, rhree young viiiage women.
During rhe war in Bosnia ( 1 9921 99 5 ) , rhei r world fe ll aparr. Their
husbands disappeared, along wirh
dozens of men from rheir families.
Their houses, rhe land, rheir villages
and even rheir country were swepr
away. Some years larer, one aurumn,
rhey moved into rhe Vive Zene
halfway house in Tuzla, Bosnia.
There rhey underrook a year-long
program of psychorherapy and ser
abour rebuilding rheir lives and
raking back control over rheir fare.
LIVING AFTER W ARDS follows
the m srep by step through the i r
arrempr t o survive. A srory of
universal i nteresr, rhe film is rhe echo
of coundess orher such rragedies, pasr
or present. l r asks us all essential
guesrions abour mourning, love and
life . . .

"Survive . . Survive? Bur how,
wirhour a husband, wirhour a farher,
wirhour sons, brothers, cousins, rhe
dozens of men in your fam i ly? How
ro survive when your world has fal len
aparr? When your house, your !and,
your village, your country have been
swept away by war? When l i fe irself
seems to have come ro a standsrilP
Si nce the arroci ri es com m i rred by rhe
Serb Cherniks, between 1 992 and
1 99 5 , from Zvornik ro Foca, from

Pri jedor ro Srebrenica, countless
Bosnian women and children have
been asking themselves these
guesrions. In Tuzla, so close to rhe
scene of rhese arrociries, fıfreen of
rhem leave che refugee camps every
year in search of a meaning, in search
of rheir l i fe. A ided by
psychorherapisrs from rhe associarion
Vive Zene, rhey spend a year rrying
ro express rheir pain. This is rhe
chronicle of Sed ina, Jasmina and
enada, three young such women.
Four seasons of mourning, life and
love. " - Laurent Becue-Renard

Born in 1 966 in Paris. He is rhe
aurhor of rhe "Sarajevo
Chronicles", published in
English on rhe Sarajevo OnLine
internet si re ( 1 995-96). He was
chief ediror of rhe inrerner
magazine Sarajevo Online,
based in Sarajevo irself, during
rhe lasr year of the war in
Bosnia. A g raduare of the Paris
lnsrirut d'Erudes Politigues and
a former srudenr ar che ESSEC
graduare school of economics, he
was also a Fulbrighc visiring
scholar ar Columbia University,
New York. LIVI G
AFTER WARDS (2000) is his
fırsr film.
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TÜRKIYE TURKEY

Z ÜLFIYE DOLU

BiZ H E R ZAMAN GÖÇ M E N iZ

1 972 yılında Erzincan'da do!:du.
Istan bul Üniversitesi
Hemşirelik Yüksek Okulu
ö!:rencisidir. 1 99S'ten beri
Mezopotamya Kültür Merkezi

EM HER TİM KOÇBERİN

WE ARE ALW AYS NOMADS
Yönetmen Director: Zii/fiye Dolu
Görüntü Yön. Cinematography: Zii/fiye
Do/11 Kurgu Edi ring: Zii/fiye Dolu, N11re
Demirbaı & Giillii Ozalp Müzik Music:
Kamkarı Yapı m Production Co.:

Born in 1 972 in Erzincan. She is
a srudenr at the Istanbul
University School of Nursing.
She has worked on projeers wirh
rhe Mesoporamian Culrural
Cenrre's Cinema Department
since 1 99 5 .

Mezopotamya Kiiltiir Merkezi, istiklal Cad. ,
Turbol Han, 3 7312, istanb11l, TURKEY;
Phone: 90 212 25 1 85 06; Fax: 90 212 25 1
86 06; e-mail: zulfiye72@hotnıail.com Dünya
Hakları Exporc Agenr: Mezopotamya
Kültiir Merkezi, luik/al Cad. , Turbol Han,
3 7312, luanbul, TURKEY; Phone: 90 212
25 1 85 06; Fax: 90 212 2 51 86 06; e-"ıail:
ztdfi;•e72@hotmail.com

2000 1 Betacam Video 1 Renkli Color 1 18'

Savaş ve ekonomik nedenlerle
topraklarından ayrılmak zorunda
kalan Kürt kadınlarının Istanbul'da
yaşadıkları ve topraklarına olan
özlemleri . . . "Sizce göçmenlik nasıl
bir duygu?" "Göçmenlik ne mi
bence? Eskiden yaylalara çıkmaya
göçmenlik diyorduk. Şimdi
göçmenlik oldu mecburi, ve kendi
topragından uzaga ve artık insanlar
yerlerine geri gelmiyorlar" . . .
Türkiye'de 20 yıldır süren adı
konmamış savaşın bir sonucu olarak
zorunlu göç. Nerede yaşanırsa
yaşansın, göçün acılarından,
zorluklarından en çok
etkilenenlerden biri olan Kürt
kadını kendisine ait olmayan,
yabancılaşan bu topraklardan artık
kendi topraklarına dönme arzusuyla
hayaller kurmakta. "Onlarda bizim
anlamadıgımız bir toprak bilgisi
vardı. Onlar için toprak,
kendileriyle aynı düşleri, mutluluk
isteklerini paylaşan insanlardı. Bu,
bir toprak soyu, bir toprak
kuşagıydı. Onlar, topragın bir ifadesi
olduklarını biliyorlardı, toprakla bir
ve özdeş olduklarını biliyorlardı".
Göç eden Kürt kadınlarının
metropollerde karşılaştıkları çeşitli
zorluklar; köy ve metropol
yaşantıları arasındaki fark sonucu
ortaya çıkan ekonomik, sosyal,
kültürel ve psikolojik uyumsuzluklar
bu kısa fılmin egildiği konular.
•

Sinema Birimi'nde çalışmalarını
yürütmektedir.

• This fil m presenrs the l ives and

longing for a sense of home
experienced by the Kurdish women
who have been forced by war and
economic difficulties ro move ro
Istanbul. " How does it feel to be an
i m m igranr'" "What do I think being
an immigrant means? W e used ro
call it ' i m m igration' when we wenr
up inro the mounrains. Now we have
no choice bur to immigrate and li ve
far from our homeland. There will be
no coming back." One of the results
of 20 years of civil war i n Turkey is
migrarion. Kurdish women who have
been especially affecred by the pain,
struggle and sense of not belonging
have based their l i fe on a fantasy of
rerurning to their home. "They used
ro have a concepr of !and thar we
don't understand. Land for them was
l i ke another being wirh whom rhey
share the same drearrıs and wishes for
happiness. This was a race ried ro the
land; a generati on of rhe earrh. They
knew the expressions of the land,
they felt they were on the same plane
with ir." This shorr fil m rouches the
various difficulties that migram
Kurdish women face in the big cities,
as well as the economic, social,
cultural and psychological d iscord
resulring from the discrepancy
between life in the city and life in rhe
v i llages.
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ROB EPSTE I N

AB D USA

1 75 .

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

MADDE

PARAGRAPH 1 75
Yönetmenler Directors: Rob Epstein &
jeffrey Friedmarı Senaryo Screen play:
Sharon \Vood Görüntü Yön.
Cinemarography: Bernd Meiners K u rg u
Edi ring: Dawn Logsdon Müzik Music: Tibor
Szeımii Yapımcılar Producers: Rob Epsıein,
jeffrey Freidman. Michael Ehrenzıveig &)anel
Co/e Yapım Producrion Co.: Teliing
Pictures, 1 2 1 Nimh Street, San Francisco, CA
94103, USA; Phone: ı 4 ı 5 864 67 14; Fax:
ı 4 ı 5 864 43 64 Dünya Hakları Exporr
Agent: Cowboy Booking International, 6 West
24th Stı·eet, New York, NY ı00/0, USA;
Phone: ı 2 1 2 929 42 00; Fax: ı 2 1 2 929 97
86

He has been honored wich rwo
Acedemy Awards, a Gugenheim
Fellowship, rwo Peabody
Awards, and rhree Emmy
Awards for his film and
relevision work.

Word is Out Söz Yayıldı
The Times of Harvey Mi/k

Harvey Milk'in Dönemi
Co11unmı Threads: Stories
From the Quilt

Ortak Dokular
The Celluloid Closet

ı 999 1 35 mm. 1 Renkli & Siyah-Beyaz
Color-B&W / 8 ı '

"Pembe üçgen", eşcinsel hareket
içinde başından beri aşina bir
sembol olmuştur, ne var ki tarihi ve
anlamı ne Almanya dışındaki pek
çok eşcinsel tarafından, ne de
genelde toplumun geniş kesimi
tarafından bilinmez. Bu belgeselde
yer alan söyleşilerde, Nazi rejiminin
eziyet ettigi yaklaşık yüzbin
eşcinselden altısı deneyimlerini
aktarıyor ve bize 1 93 3 ile 1 945
yılları arasında çektiklerini
anlatıyor . . .
•

Rob Epstein ile Jeffrey Friedman, bu
incelikli yeni fılmleriyle, geçmişi
bugüne baglayarak bir eşcinsel
tarihi ortaya çıkarma projelerini
sürdürüyorlar. Bu nazik bir ugraş
ve burada da malzemelerin en kısa
ömürlüsüyle kotarılmış: Nazi
Almanya'sında eşcinsel erkeklere
reva görülen yürek burkucu eziyete
ilişkin anılar. Begeniyle karşıianmış
daha önceki projeleri "The
Celluloid Closet 1 Sakıncalı Film
Dolabı" ve "Common Threads:
Stories from the Quilt 1 Ortak
Doku lar" gibi, 1 75. MADDE de açık
seçik, yürek burkacak kadar zarif
bir film. Konuşulan kişilerin
öykülerine, hayret verici bir
deneyim ve duygu yelpazesi güç
saglıyor. Bir kadın hariç, hepsi
erkek - Naziler lezbiyenlige "geçici
ve tedavi edilebilir" bir şey gözüyle
bakıyorlardı. 1 93 3 ile 1 945 arasında
çogu Alman Hıristiyan ailelere
mensup kabaca 50,000 erkek
mahpGshanelere ve temerküz
kamplarına gönderildi, orada pembe
üçgenlerle daglandılar. Sag kaldıkları
bilinen ve artık sayıları 1 O'dan az
olan bu kişilerden iki ya da üçü
deneyimlerini tartışmayı reddetti,
ya da bunu yapacak halde degillerdi.
Tartışanlar için ise üzüntü ve öfke

söz konusu oldu, ama aynı zamanda
sessiz bir özlem, mizah ve azim de.
Sag kalabilmiş bu insanlar için neler
yaşadıklarını anlatmak son derece
ıstıraplı; anlamlı suskunlukları ise
ciltler dolusu şey anlatıyor. Epstein
ve Friedman yalnızca söyleşilerden
degil, Weimer Almanya'sındaki
hayatı gösteren arşiv çekimlerinden
de yararlanıp birkaç katlı bir anlatıyı
.
şekillendirmişle r. Rupert Everett'in
anlatısının kusursuz tonundan,
hatıraları ve duyguları uyandıracak
biçimde seçilmiş fotograflara varana
dek, Epstein ve Friedman bu
adamların güvenine ve cömertligine
olaganüstü bir belgesel
sinemacılıgıyla karşılık veriyorlar.
Filmin etkin tarihsel kapsamı ve
güzelliginin fonu önünde, akıllarda
kalan, kişisel olanın mahremiyeti ve
gücü.
• The 'pink criangle' is a familiar

symbol chroughour che gay
movemenc, and yer ics h iscory and
significance is largely unknown borh
co many homosexuals outside
Germany as well a w ide seccion of che
public ar large. In i ncerviews, six of
rhe roughly one h undred rhousand
homosexuals persecured by rhe N azi
reg i me recounc rheir experiences and
ce ll us che scories of c heir su ffering
berween che years 1 93 3 and 1 94 5
This exquisire new film by Rob
Epsrein and Jeffrey Friedman
concinues rheir projecr of eecovering
a gay hiscory, connecring rhe pasc ro
che presenc. Ir is a delicare pursuic,
here made wirh rhe mosr ephemeral
of marerials: memories of che
harrowi ng persecurion of homosexual
men i n Nazi Germany. Like cheir
acclaimed earlier projeers "The
Celluloid Closec" and "Common

Threads: Scories from rhe Quilc",
PARAGRAPH 1 7 5 is a lucid,
hearcbreakingly eleganc film. A
remarkable range of experience and
emorion energizes che srories of rhose
inrerviewed. They are all males, wirh
rhe exceprion of one woman lesbianism was deemed "remporary
and curable" by rhe Nazis. From
1 93 3 co 1 94 5 roughly 50,000 gay
men, mosr from.. German Chrisrian
fam i lies, were sene co prisons and
concencrarion camps, where rhey
were branded wich pink rriangles. Of
rhe fewer rhan ren known survivors,
rwo or chree refuse co, or cannor,
discuss rheir exp� rience. For rhose
who do rhere is sorrow and anger,
bu c also quier longing, humour and
resolve. Ir is exrremely painful for
rhese survivors co eecall whac rhey
wenc rhrough, and rheir express i ve
silences speak volumes. Epsrein and
Friedman fashion a layered narrarive
cansisring nor only of inrerviews bur
also archival foocage depicring
background life i n Weimar
Germany. From rhe perfecr pirch of
Ruperr Evererr's narracion co
evocarively selecred phorographs,
Epsrein and Friedman reciprocare rhe
rrusr and generosiry of rhese men
wirh exceprional documenrary
filmmaking. Againsr rhe film's
i mpressive hisrorical scope and
beaury, ir is che incimacy and power
of rhe personal which l ingers.

1 972 yılından beri sinema ve
televizyonda kurgucu olarak
çalışmaktadır. New York ve
San Francisco' da profesyonel
oyunculuk yapmıştır.
He has worked as an ediror in
film and relevision since 1 972,
and has acred professionally in
New York and San Francisco.

Filmleri
F i lm ograp h y
1 990 Common Threads: Stories

Ft·om the Quilt

Ortak Dokular
1 995 The Celluloid Closet

Sakıncah Film Dolabı
1 999 Para.graph ı 75

1 75. Madde
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ABD USA

F RANCES REID

UZU N G EC E D E N G Ü N DÜZE

Otuz yılı aşkın süredir yapımcı,

LONG NIGHT'SJOURNE Y INTO DAY

oıarak belgeseı fiımciligin
içindedir. 1 994 yılında "Straight
from the Heart 1 Yürekten" ile
Oscar adayı oldu. Diger filmleri
arasında, Karaderili Sinemacılar
Şref Kürsüsü'nün birincilik
ödülünü alan 'The Face of
AIDS 1 AIDS'in Yüzü" ve "In
the Best Incerest of Children 1
Çocukların Çıkarları Için"
vardır.

r-------� yönetmen ve kameraman

Yönetmenler Direcrors: Frances Reid &
Deborah Hoffinan Görüntü Yön.
Cinemarograpby: Ezra Jwili & Fra11ces Reid
Kurgu Edicing: Deborah Ho/fillan Müzik
Music: Lebo M Yapım cı Producer: Fra11ces
Reid Yap ı m Producrion Co.: lriJ Fi!tm,
2600 ! Oth Street, Berkeley, CA 94 7 1 0, USA;
Phone: 1 5 1 0 845 54 14; Fax: I 5 1 0 84 1 33
36; e-mail: irisfi!tm@aol.com Dünya
Hakları Exporr Agenr: Films Transit, 402
est, rue Notre-Dame, Momrlal, Q11ebec, H2Y
7C8, CANADA; Phone: I 5 1 4 844 33 58;
Fax: 1 5 1 4 844 72 98

2000 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 90'

Güney Afrika, kırk yılı aşkın
süreyle, Nazi Almanya'sından bu
yana en kötü şöhretli ırksal
egemenlik biçimiyle yönetilmişti. Bu
rejim sonunda çökünce, apartheid
kurallarını zorla uygulayanlar, suçları
için af istedi. Onların kurbanları ise
adalet peşindeydi. Orta bir yol
bulabilmek için, Gerçekler ve
Uzlaşma Komisyonu (TRC) kuruldu.
Şimdilerde bu komisyon, apartheid
suçlarını araştırırken, kurbanlar ile
suç işleyenleri, Güney Afrika'nın
acımasız tarihini yeniden yaşamak
için biraraya getiriyor. TRC, geçmişi
gömmektense ortaya çıkararak barış
içinde bir geleceğin yolunu açmayı
düşünüyor. Adalet mücadelesi ve
bağışlamanın gereği gibi çetin
konularla cesaretle yüzleşen bu film,
apartheid yılları sırasındaki
kötülüğün köklerini ve sıradanlığını
sergileyen üç TRC davasını, iki sene
boyunca izliyor. Filmdeki öyküler
çatışma, bağışlama ve yenilenme gibi
evrensel temaların altını çiziyor. . .
Işlediği suçlardan çok pişman olan
beyazderili bir Özel Güç subayı, on
dört yıl önce öldürdüğü karaderili
bir eylemcinin yüreği acıyla dolu
karısıyla barışma mücadelesi veriyor.
Yıllar boyunca yetkililerin yanlış
bilgilendirme ve inkarlarına göğüs
geren bir anneler grubu, ogullarının
gaddar bir polis komplosunda nasıl
tuzaga düşürüldüğü, ihanete uğradığı
ve öldürüldüğü yolundaki gerçeği
öğreniyorlar. Genç bir karaderili
eylemci kitlesel bir ayaklanma
sırasında California'lı beyazderili bir
kız öğrenciyi öldürerek yol açtığı
ıstırabı fark ediyor, kızın annesiyle
babası ise, çok-ırklı bir Güney
Afrika'yı kucaklamak için, kendi
acılarının ötesine bakıyorlar. Güney
Afrika kendi trajedisinden
kurtulurken, dünyanın geri kalanına
•

documencary film-making for
over chirry years as a producer,
director and camerawoman. I n
1 994, she was nom i nared for an
Oscar for "Srraight from the
Hearr . " Her other film ri des
in c l ude "The Face of AIDS"
(awarded firsr prize by the Black
Filmmaker's Hall of Fame) and
"In che Best Incerest of Children".

en acı veren anlaşmazlıkların bile
dürüstlük ve iletişimle
çözülebileceğini gösteriyor . . .
Iki yönetmen, Reid ve Hoffman,
daha önce işbirliği yaptıkları
çalışmalarda da kanıtladıkları gibi,
tartışmalı konulara tutku ve inançla
yaklaşıyorlor. Apartheid rejimi
hakkında bugüne kadar yapılmış en
güçlü belgesellerden birinde, arşiv
malzemesi ile canlı tanıklıkları ve
Güney Afrika'nın benzersiz
görüntülerini biraraya getiriyorlar.
lrkçı şiddetin doğasını cesaretle
incelerken, ister beyaz ister
karaderili olsun, bu suçu
işleyenierin nasıl olup da, aslında
kurbanlarıyla çok az ilgisi bulunan
bir hiddetin ifadesi olarak
öldürmeye sevkedildiklerini
gösteriyorlar. Yönetmenler, kişisel
görüşlerini araya pek sokmaksızın,
hem bağışlamanın gerekli olduğunu,
hem de af uygulamanın ne kadar
zor ve hatta belki imkansız
olduğunu gösteriyorlar.
• For over forry years, Sourh Mrica
was governed by rhe most notorious
form of racial dominacion si nce N azi
Germany. When it finally collapsed,
those who had enforced apartheid's
rule wanced amnescy for rheir crimes.
Their vicrims wanred jusrice. As a
compromise, the Truth &
Reconciliarion Commission (TRC)
was formed. Now, as ir invesrigares
che crimes of apartheid, che
Commission is bringing cogether
victims and perpetrators to relive
South Africa's brucal history. By
reveali ng the past instead of burying
it, che TRC hopes co pave che way to a
peaceful future. Boldly confronring
such cough issues as che scruggle for
juscice and need for forgiveness, che

film follows three TRC cases over a
cwo-year period rhat expose che roocs
and banalicy of ev il during che years of
aparcheid. The stories in che film
underscore che universal chemes of
conflicc, forgiveness, and renewal . . . A
white Special Forces offıcer, deeply
remorseful for the crimes he
commicred, struggles to reach peace
wirh the em binered w ife of a black
accivisc he killed 1 4 years ago. A group
of mothers, after enduring years of
misinformation and denials by the
aurhoricies, learns che truth abour how
c heir sons were set up, berrayed, and
killed in a vicious police conspiracy. A
young black accivisc comes to recognize
the anguish he caused by ki ll ing a
white California studenc during a mob
riot, while her parencs see past cheir
pain to embrace a new, multi-racial
South Mrica. As ir emerges from i ts
cragedy, South Africa is showing che
rest of che world that even che most
bi eter of conflicrs can be addressed
through honesty and communicacion ...
As they demonscraced i n cheir
previous collaboracions, film-makers
Re id and Hoffman taekle concroversial
issues wich passion and convicrion. I n
one o f c h e mos c powerful documencs
co dare about che Aparcheid regime,
they combine archival marerials wirh
live resrimonies and che unique
Jandscapes of South Mrica. They
courageously examine che very narure
of racisc violence, showing how che
perpetrators of erime, white and black,
were morİvared to ki ll as an expression
of ourrage that had lirde to do wich
rheir immediare vicrims. W ithout
much edirorializing, the filmmakers
illuscrace the need for forgiveness as
well as che diffıculty, and perhaps
impossibiliry, of implemencing
amnescy.

San Francisco'da yaşayan ve
"The Times of Harvey Mil k 1
Harvey Milk'in Dönemi",
"Color Adjustments 1 Renk
Ayarları", "Ethnic Notions 1
Etnik Kavramlar" gibi
uluslararası düzeyde başarı
kazanmış filmlerde çalışmış, iki
kez Emmy ödülü almış bir film
kurgucusudur. lik yönetmenlik
denemesi, Oscar'a aday
gösterilen çalışması
"Complaints of a Dutiful
Daughter 1 Vazifeşinas Bir
Kızın Şikayetleri"dir. Bunu
UZUN GECEDEN
GÜNDÜZE izlemiştir.
She is a rwo-rime Emmy
winning fil m editor who lives i n
San Francisco and has worked on
many imernarionally acclaimed
tides: "The Times of Harvey
Milk", "Color Adjustmems",
"Ethnic Norions", among orhers.
Her first try as a director came
w ith "Complaincs of a Duriful
Daughter", nomi nated for a
Oscar. She followed ir wirh

LONG NIGHT'S JOURNEY
INTO DAY.

2 7 9 ÇAG I M IZIN AYNASI SiNEMA: iNSAN HAKLARI < 1 :'\ri\IA. I l l i·

MmHOH

Ol· Ol

H

I l l\II: S: ll l 1\1:\:'\

IW . I I I s

TÜRKIYE TURKEY

H Ü SEYIN KARABEY

SESSiZ ÖLÜ M

1 970 yılında Istanbul'da doğdu.
Bursa Uludağ Universitesi,
Iktisat Bölümü'nü son
senesinde sinema okumak için
bıraktı. 2000 yılında Marmara
Üniversitesi Sinema-TV
Bölümü'nü bitirdi; aynı okulda
yüksek lisans eğitimini
sürdürmektedir. 3 konulu kısa
metrajlı, S belgesel film
yönetmiştir. Belgesellerinin
konusu genelde ülkemizde
yaşanan insan hakları ihlalleridir
ve bunlar yerel televizyonlarda
gösterilmiştir.

THE SILENT DEATH
Yönetmen Director: Hüseyin Karabey
Senaryo Screenplay: Hüseyin Karabey
Görüntü Yön. Cinematography: Hüseyin
Karabey Kurgu Ed iring : Hüseyin Karabey
Müzik Music: Alper Mara/ Oyuncu Cast:
)u/ide Kural Katılanlar W ith: lrmgard
Mo/ler, Günther Somıenberg, Domenico
/vlaracino, Tomax Karrera, Mixtel Saasketa,
Dr. Mehmet Bekaroğlu Yapımcılar
Producers: Hüseyi11 Karabey & Melek
Ulagay: Kurtıdu; Cad., Çmar Apt. , No:
1 77/2, Kurtıdrq, İsta11bul, TURKEY; Phone &
Fax: 90 212 240 52 28 Dünya Hakları
Export Agem: Hüseyin Karabey: Kurtulu;
Cad. , Çmar Apt. , No: 1 7712, Kurtulrq,
Istanbul, TURKEY; Pho11e & Fax: 90 212
240 52 28

200 1 1 Betacam Viiko l Renkli Color / 100'

• Türkiye'de cezaevlerinde
yaklaşık 7 1 bin tutuklu bulunmakta.
Bunların 1 O binden fazlası siyasi
tutuklu ve hükümlüler. Adalet
Bakanlıgı halen yapımiarı süren ve
bazıları tamamlanmış olan hücre tipi
(F Tipi) cezaevlerini yürürlüge
sokma süreci içinde. Bu model
kamuoyuna, Avrupa standartlarına
uygun cezaevleri olarak tanıtılıyor.
Türkiye'de bir işin
gerçekleştirilmesinde kıstas olarak
alınan Avrupa'nın cezaevleri
politikası, aslında hiç de iç açıcı
gözükmüyor. Almanya, ltalya,
Amerika, Ispanya'da hücre tipi
cezaevlerinde kalmış eski siyasi
tutuklu ve hükümlülerle, bunların
aileleriyle ve bu konuda araştırma
yapmış uzman kişilerle görüşmeler,
örnek alınan sistemin kusursuz
olmadıgı gibi, 1 00 yıla varan bilimsel
araştırmaların sonucunda ortaya
çıkmış, sistematik bir yapı olduğu
gerçeğini gösteriyor . . .

SESSIZ ÖLÜM varolan 3 0 yıllık
tecrit cezaevleri deneyimini
çözümlerneye çalışırken, iddia
edilen ile var olanın arasındaki farkı
izleyiciye sunuyor. Filmde
cezaevlerinde uygulanacak olan
tecrit sisteminin sonuçları, canlı
tanıkların anlatımı ve belge
görüntülerle izleyiciye aktarılıyor.

• There are approximately 7 1 ,000
people in prison in Turkey. More
rhan 1 0,000 of chese are pelirical
prisoners. The M i niscry of J useice is
in che process of puccing new cell
block cype (F cype) prisons into use,
even chough some are sri ll under
conscruccion and have not been
compleced. This prison model has
been markered as being up ro
E uropean scandards. This policy of
raking European prisons as che
crirerion for building rhem i n Turkey
doesn'r appear ro be wirhour
problems of i es own. Inrerviews wirh
pasc pelirical prisoners held in cell
block prisons from Germany, Icaly,
USA and Spain and cheir fam i l ies, as
well as with experrs who have
researched rhis ropic reveals that che
model system itself is nor without
flaws. The research and i nrerviews
show che reality thar che cell-block
prison model is in fact a syscemacic
design developed as che resul c of
scientific research char has been
around for 1 00 years . . .

THE SILENT DEATH, while
exploring che rhirry-year-long
experimentaJ solurion of using
isolared confinement prisons,
presenrs rhe viewers w i ch che w ide
gap berween irs concepr and reality.
The film gives che viewers fi rsr-hand
accounts and documentary images of
che realicies of che cell-block prison
system c hac Turkey w i ll base i es own
upon.

Born in 1 970 in Istanbul. He
began his studies at che
Economics Department of Bursa
Uludağ University, but because
he preferred cinema ro
economics he left in his fina!
year. He chen scudied film and
graduaced from che Film & TV
Department of Marmara
University in 2000, where he is
currencly continuing his studies
as a graduare scudenr. He has
direcced five documenraries and
three short films. His
documencaries about human
rights violacions have been
broadcast on local television
stations.

Filmleri
Filmography
1 99 6 Etrus Kampı
1 99 7 1 Mayıs 2 Film

1 998

2000

Bekar Hanları
Diyalog
Adı: Aytaç
Kayıplar ve Sokaklar
Boran
Sessiz Ölüm
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A B D E L KECHICHE

KABAHAT VOLTAiRE'DE
LA FA UTE A VOLTAIRE

1 960'da Tunus'ta dogdu. Film

r----------:---------------------------------------1 yönetmenligi kariyerine

BLAME IT ON VOLTAIRE
Yönetmen Direcror: Abdel Kechicbe
Senaryo creenplay: Abdel Kechicbe
Görüntü Yön. Cinemarography:
Donimique Brenguier & Marie-Emmanuelle
Spencer Kurgu Edi ring: A nnick Baly & Tina
Baz Ltgal Oyuncular Casr: ami Bouajila,
Elodie Bouchez, Atm Atika, Bruno L«bet,
Virgitıie Darnıotı, 0/ivier LotiJ/atl Yapımcı
Producer:Jean-FranroiJ Ltpetit Yapı m
Production Co.: Flach Film, 12 rue Lincoln,
75008 Pari1, FRANCE; Phone: 33 1 56 69
38 40; Fax: 33 1 56 69 38 4 1 Dünya
Hakları Export Agent: Flach Pyramide
lmernational, 5 me Richepame, 75008 PariJ,
FRA CE; Phone: 33 1 42 96 02 20; Fax: 33
1 40 20 05 5 1 ; e-mail: elagem@f-p-i. net

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 130'

• Yirmi yedi yaşında bir Tunuslu
olan Jallel, kaçak bir göçmen olarak
geldigi Paris'in merkezindeki bir
karakoldadır. Sahte bir pasaport
kullanıp, bir aylak olarak macerasına
başlamıştır. Kafasında herhangi bir
hayal yoktur, fazla umudu da.
Metro'nun yeraltındaki tünellerinde
meyva satarak hayatını idame
ettirmeye çalışır, sorunlarını da
evlenerek çözebilecektir, ama plan
son anda suya düşer. Depresyona
giren Jallel, kendini bir ruhsal
vakalar acil koguşunda bulur. Tam
bu 2 1 . yüzyıl Candide'inin çileleri
nihayet yakasını bırakıp gerçek
huzuru ve arkadaşlıgı bulmasına izin
verecek gibi görünü rken, kader
Jallel'i o ana kadar kaçmayı
başardıgı katı bir gerçekle karşı
karşıya getirir: bu kanundur . . .

Paris'te zor bir hayat sürdüren
"belgesizler" (yasadışı mülteciler)
arasında geçen KABAHAT
VOLTAIRE'DE, Fransızlar'ın
ülkeleriyle, özgürlük ve insan
hakları ülkesi, Voltaire'in
ideallerinin ülkesi diye
övünmeleriyle kafa buluyor. Filmin
adı, Balzac'ın Sefiller'inde sözü
geçen bir şarkıdan geliyor: "On est
laid a Nanterre, c'est la faute a
Voltaire, ... / Nanterre'dekiler
çirkindir, kabahat Voltaire'de . . . ".
"Kaçak göçmen diye bir şey yoktur.
Daha iyi bir yaşam arzulayan
adamlar, kadınlar, insanlar vardır.
Bu adamlardan birinin seçtigi yolu
izleyerek, onun deneyimini
paylaşarak, bu konunun daha
sansasyonel olabilecek taraflarına
degil gerçek kaygılara, günlük
sorunlara ve güçlüklere, arzulara ve
korkulara, düşlere ve günlük

yaşama odaklanarak; bizi farklılıgın
ve fark etmeyişin berisinde bırakan
o zalim mesafenin üstesinden
gelmeye çalıştım." - Abdel Kechiche
• A cwemy-seven-year-old
Tunisian, Jallel is i n a palice srarion
in che cemer of Paris, where he has
arrived as a dandescine immigcam.
Using a false passporr, he begins his
advemure as a vagabond . He has no
illusions and nor so many hopes
eirher. He rcies ro survive by seliing
fcui c in che u nderground runnel of
che Merro and he could solve his
problem by marrying an unmarried
beur morher; bur che deal falls
through ar che lasr momem. rruck
down by depression, he ends up in an
emergency ward for memal cases.
J use as his ordeals appear fınally ro
give rhis rwemy-fırsr cemury
Candicle some respire, offering him at
lasc some crue peace and friendship,
desciny brings Jallel up againsc che
hard reality of whac he has been able
ro escape so far: che law . . .

LA FAUTE A VOLTAIRE, see
among che "sans-papiers" ( i llegal
immigrams) living rough in Paris,
pokes fun ar che French boasc of c heir
narian being che land of freedam and
human righcs, of che ideals of
Volcaire. The ci ele of che fil m comes
from a ong mencioned on Balzac's
Les miserables: "On esc laid a
Nancerre, c'esc la fauce a Volcaire, . . .
1 They' re ugly i n Nancerre, because of
Volcaire" . . . "There's no such a rhing
as a dandescine i m m igranc. There are
men, women, and human beings who
aspire co a beccer l i fe. Choosing co
follow che pa ch raken by one of chese
men, sharing his experience, crying

nor ro concencrare on whar m ighr be
che more sensarianal aspecrs bu c on
real preoccuparions, daily problems
and d i ffıculries, desires and feacs,
dceams and everyday life; 1 have rried
ro overcome chac cruel discance char
ler us behind d ifference and
indifference." - Abdel Kechiche

başlamadan önce, tiyatro ve
sinema oyuncusu olarak epey
tecrübe edindi. Sahneye ilk
olarak 1 978'de, Muriel
Channey'nin yönettigi Garcia
Lorca uyarlaması "Ünvansız"
ile çıktı. Bunun ardından ulusal
Odeon tiyatrosunda, J. L.
Thamin tarafından sahneye
koyulan Eduarda Manet imzalı
"And Daglarında Bir Balkan"
geldi. Sinemaya ise 1 984'te,
Abdelkrim Bahloul'un "Le the
a la menthe 1 Nane Çayı" adlı
filminin başrolüyle adım attı. O
zamandan beri vaktini
sinemadaki rolleri ile tiyatro
çalışmaları arasında
bölüştürmektedir. 1 99 1 'de "Un
vampire au paradis 1 Cennette
Bir Vampir"de Abdelkrim
Bahloul'la bir kez daha çalışmış
ve Nouri Bouzid'in
"Bezness"indeki başrolüyle
1 992-93 yıllarında prestijli
uluslararası ödüller almıştır.
KABAHAT VOLTAIRE'DE
(2000), yönetmenlik yaptıgı ilk
fılmdir.
Born in 1 960 in Tunis. Before
seaning his career as a film
director, he had wide experience
as a rhearre and cinema acror.
He made his scage debur in
1 978 wirh an adapeation from
Gaccia Lorca, "Sans ri ere",
direcred by Muriel Channey.
This was followed by "Un
balcan sm les Andes" by
Eduarda Manec scaged by ). L
Thamin ac che national Odeon
rhearre. He made his debut on
che big screen in 1 984 in che
lead role of the film "Le che a la
menthe" by Abdelkrim Bahloul.
Since rhen, he has alrernared
cinema roles wirh working in
dıearre. In 1 99 1 he worked
again wich Abdelkrim Bahloul
in "Un vampire au paradis" and
obtained presrigious
international awacds in 1 992/93
for his Jead role in " Bezness" by
Nouci Bouzid. LA FAUTE A
VOLTAIRE (2000) is his debur

as a film director.
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FLOOR KOOJ I

NETHERLANDS

B E N i M Kl RlK ŞEHRiM

1 949'da Dordrecht, Hollanda'da
do�du. Amsterdam Üniversitesi
Felsefe bölümünden yüksek
lisans diplaması aldı. 1 97S'den
1 984'e kadar, Amsterdams
Stadsjournaal (Amsterdam Kent
Haberleri)' nde görev aldı. Burada
36 kısa belgesel fılmin yapımında
görev almıştır. 20'den fazla kısa
ve uzun metrajlı film yapmıştır.

M Y BROKEN TOWN
Yönetmenler Directors: Floor Kooij &
Sibel Bilgin Senaryo Screenplay: Floor
Kooij & Sibel Bilgin Görüntü Yön.
Cinemacography: Floor Kooij Kurgu
Editing: Floor Kooij Katılanlar W ith:
Cavit & Sevim Karaca, Necdet, Deniz, Beyza &
Oğuzhan Çelik: Recep, Ane, Aysun, Esra &
Buse Gür; Seyfmin & Seıniha Yağız, Ilknur
Allıoğulları, Mustafa Karyağış, Bahattin
Ozveren Yapımcılar Producers: Floor Kooij
& Sibel Bilgin Yapı m Production Co.:
Para/le/ Film, Hemonystraat 14, 1 074 BP
A msterdam, THE NETHERLANDS; Phone:
3 1 20 675 7 1 80; Fax: 3 1 20 675 3 6 87
Dünya Hakları Exporc Agenc: Pareri/el
Film, Heınonystraat 14, 1074 BP Amsterdam,
THE NETHERLANDS: Phone: 3 1 20 675
71 80; Fax: 31 20 675 36 87

Born in 1 949 in Dordrecht,
Holland. He had a masters
degree in Phi losophy from the
University of Amsterdam. From
1 97 5 - 1 984 he was a member of
rhe Amsterdams Stadsjournaal
(Amsrerdam Ciry Newsreel). He
co-produced and co-direcred 36
short documenraries and fearure
fılms. He is the producer of more
rhan 20 long and short fılms.

2000/Digita/ Betacam Video 1 Renkli Color/97'

BENI M KlRlK ŞEHRIM,
1 7 A�ustos Marmara depreminde
a�ır yara alan Gölcük ve
De�irmendere bölgesinin
hikayesidir. "Depremde adeta yerle
bir olan bölgeden bizlere ulaşan ilk
görüntüler acının ve yokoluşun
görüntüleriydi. Biz ise yapaca�ımız
fılmde ölümü de�il yaşamı konu
almak istiyorduk. Yaşamın tek
ölçüsü zaman de�il de nedir ki?
Depremden sonra, bir yıl boyunca
bölgedeki gelişmeleri adım, adım
izleyerek yaptı�ımız BENIM KlRlK
ŞEHRIM yaşamın degeri ve anlamı
üzerine bir çalışma . . . 1 999'un Ekim
ayında Gölcük'teyiz. Şehir, yıkılmış
binaların, yokolmuş mahallelerin,
başı ve sonu olmayan sokakların,
denize gömülmüş lunaparkın,
elektrik direklerinin, kaldırımlarda
sahipsiz kalmış fotografların şehri.
Yaşamın yerini bir boşluk almış,
nelerin yokoldugunu gözler önüne
seren bir boşluk. kimi bir
çadırkentte, kimi ise eski
mahallesindeki boş bir arsaya, ya da
şehir meydanının ortasına kurmuş
oldugu çadırında yaşam savaşını
sürdürüyor. Bir başka yerde, hayata
yeniden başlamayı düşünmüyorlar.
Acılarını paylaşabildikleri kırık
şehirlerinde yaşama gücünü
birbirlerinden alıyorlar. Artçı
depremierin ve sarsıntıların devam
ettigi bölgede onlarla birlikte yeni
milenyuma giriyoruz, Şeker
Bayramı'nı kutluyoruz. Dört
mevsimi onlarla birlikte yaşıyoruz.
Şehrin görünümü yavaş, yavaş
degişiyor. Çadırlar yerini
barakalara, prefabrik evlere
bırakıyor. Şehrin sakinleri ise kırık
şehirlerini gözden çıkarmamaya
kararlılar. Ayakta kalmış binalarını
onarıyor, dükkaniarın vitrinierini
yeniden süslüyorlar. Yüzlerce
•

kamyon, tonlarca kum ve çakıl
dökerek sahilin bir kısmını denizden
geri alıyor. Tepelerde yavaş yavaş
kalıcı konutların inşaatları
yükselmeye başlıyor. Herkesin
istedigi tek bir şey var, o da
depremi unutmak. Ama kendi
geçmişlerini unutmadan, anılarını
koruyarak. Bir zamanlar, mutlu bir
yaşam sürdürdükleri şehirlerini
terketmek istemiyorlar. Şehir, kırık
da olsa onların şehri. Kırık şehrin
hikayesi onların hikayesi . . . "
Sibel Bilgin
-

serakes of plascic from che several
cent camps, or the lonely rents
standing in squares, parks or empty
spaces. These survivors are certai n,
never will they leave cheir town. This
is che only way they can continue
living. They can't conceive of going
co another place and pretending to
start a new life. They find their
srrengch togecher, righc in this place
where they can share the pain.
Together wich them the film crew
celebraces che new m i l lenni um, and
the Islami c ri tes of Ramadan. The
film is wich chem throughout four

• MY BROKEN TOWN tells the

seasons as the town slowly al ters.

story of che Gölcük and

Tents are replaced w ith barracks and

Değirmendere region, which was

cemporary houses, and children go co

completely desrroyed as it lay the

school agai n . Everyone wants j ust one

epicenter of rhe l 7 Augusr 1 999

ching, to forgee che earrhquake, but

earrhquake. "The first i mages we saw

not c heir own past and history. They

were of death and loss. B ur we

never will abandon the cown that

wanted to make a film about life

gave chem life, happiness and

rather than deach. Where can you see

prospericy, because che cown, no

li fe more clearly than in the flow of

matter how broken it is, will always

time? MY BROKEN TOWN

be cheirs. The story of che town is

follows the step by step changes i n

alsa the story of the i nhabi ra nt s." -

this region throughout che course of

Sibel B i lgin

one year; che resul es reveal to the
viewer a gli mpse of w hat life
means . . . When filming began i n
üceaber 1 999, Gölcük was a barren
wasreland; a ci ey of collapsed
buildings, losr neighborhoods, and
sereers wir h no beginning or end.
The sea had swallowed the coastal
lunapark; i ts merry-go-round and
lampposrs were barely visible above
the water. In this place that had been
full of life we found only che traces of
human exiscence: photographs and
other arrefaccs, losc in the debris of
what once were screets. Life had been
replaced wirh an empci ness that sadly
gesrured towards a l i fe that had gone
forever.

In

spice of this, che cow n

begins to change as it is dressed up in

1 956 yılında Ankara'da do�du.
Istanbul Üniversitesi, Iktisat
Fakültesi yüksek lisans
mezunudur. Hollanda'nın Leiden
Üniversitesi'nde bilimsel
araştırma-ve ö�retim görevlisi
olarak çalışmıştır. Türkiye'de ve
Hollanda'da edebiyat
dergilerinde, gazetelerde,
düşünce ve sanat dergilerinde
yayınlanmış hikayeleri ve
makaleleri vardır. Belgesel filmler
yönetmiş ve Hollanda
Televizyonu, Kanal 3 için altı
bölümden oluşan, Hollanda ve
Türkiye'den insan portreleri
dizisi "Paralel"i gerçekleştirm iştir.
Born in 1 956 in Ankara. She
received her MA in Economics
from rhe University of Istanbul.
Larer she worked as a reacher and
scienrifıc researcher in University
of le iden in rhe Nerherlands. She
is a wrirer of fıcrion, whose srories
and essays have been published in
Halland and Turkey as books,
and in lirerary magazines,
newspapers and weeklies. She has
made documenraries and a 6-part
serial, "Parallel", about people
living in Halland and Turkey, for
Dutch Television - Channel 3 .
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FRANSA-TÜRKIYE FRANCE-TURKEY

I LANA NAVARO

B E N i ALMAYA G ELDiLER

Istanbul' da dogdu. 1 992 yılında
ABD'de Bard College'de
sosyoloji e�itimini
tamamladıktan sonra New
Y erk'ta çeşitli medya
kuruluşlarında çalıştı. 1 995
yılından itibaren Istanbul'da
televizyon gazeteciligi yaptı.
Fransız/Alman Arte kanalı için
belgeseller hazırladı. 1 996
yapımı "Uyku", I FSAK Istanbul
ve Nürnberg Türkiye Kısa Film
Festivalleri'nde ödüller kazandı.
Halen ba�ımsız gazeteci olarak
çalışmaya devam etmektedir.

SHE CAME TO PICK M E UP

ON EST VENU ME CHERCHER
Yönetmen Direcror: İlana Navaro
Senaryo Screen play: llana Navaro
Görüntü Yön. Cinematography: Mario
Arnura Kurgu Editing: Catherine Zim
Oyuncular Cast: Beki Kandiyoti, Se/en
Daver.

etıel/e F. Assco, Mullahar Kuba;ık

Yapımcılar Producers: Laetita Gonzalez &

Yael Fogie/ Yapım Production Co.:
Ler Films du Poisson, 54 me Retıe Boulanger,
75010 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 42 02
54 80; Fax: 33 1 42 02 54 72; Ajans 2 1 ,
Istanbul, TURKEY Dünya Hakları
Export Agent: Ler Films du Poisson. 54 me
Rene Boulanger, 75010 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 42 02 54 80; Fax: 33 1 42 02
54 72

2000 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 23'

8 yaşındaki Aviva, Büyükada'da
büyükannesiyle yaz tatilini
geçirmeye gelir. Bu, Aviva'nın
lstanbul'u terkederek ailesinin
yanına, lsrail'e yerleşecek olan
büyükannesi Julia'nın yanındaki son
yaz tatili olacaktır. Eşyalarını
toplayan Julia, bir tablonun
peşinden Aviva ile birlikte lzmir'e
do�ru bir yolculu�a çıkar . . .
•

• Eighr-year-old Aviva comes ro
Büyü kada Isiand ro spend rhe
summer vacarion wirh her
grandmother, Julia. This is Avi va's
lasr chance ro spend rhe summer
rhere, because her grandmother is
leaving Istanbul ro live wirh her
relarives who moved ro lsreal. J ulia
packs her rhings and rhey go
rogerher on a journey ro İ zmir after a
painring.

Born in Isranbul. Upon
complering her srudies in
sociology ar Bard College in rhe
USA, she worked for a variery of
media groups in New York.
Since 1 995 she has been
working in relevision journalism
in Isranbul. She has prepared
documenraries for rhe
French/German Arre Channel.
Her 1 996 work "Uyku 1 Sleep"
received awards ar rhe I FSAK
Istanbul and Nurenberg Turkish
Shorr Film Fesrivals. She
conrinues working as a freelance
journal ise.
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i RAN-iTALYA IRAN-IT ALY

JAFAR PANAH I

DAi RE

l l Temmuz 1 960'da lran'da,
Mianeh'de doğdu. Iran Sinema
ve TV Enstitüsü'nden sinema
yönetmenliği dalında mezun
oldu. Meslek yaşamına Iran
televizyonu için kısa filmler
yöneterek başladı ve "The Fish
1 Balık"ta Kambuzi Partovi'ye,
"Through the Olive Trees 1
Zeytinlikler Arasında"da Abbas
Kiarostami'ye asistanlık yaptı.
Yönettiği filmler arasında "The
Wounded Heads 1 Yaralı
Başlar" (belgesel, 1 989), "The
Second Look 1 Ikinci Bakış"
(belgesel, 1 99 1 ), "Kish"
(belgesel, 1 992) and "The Last
Examination 1 Son Muayene"
( 1 992) vardır. Ilk uzun metrajlı
yönetmenlik denemesi "The
White Balloon 1 Beyaz Balon"
( 1 995), Cannes Film
Festivali'nde En Iyi Ilk Film
seçilerek Altın Kamera'yı aldı.
Ikinci uzun metrajl ı kurmaca
filmi "The Mirror 1 Ayna" 1 997
yılında Locarno'da_Aitın
Leopar'ı kazandı. Uçüncü filmi
DAIRE (2000) ile üçüncü
prestijli ödülü olan Altın Aslan'ı
Yenedik'te aldı.

DAYERER

THE CIRCLE
Yönetmen Direcror : Jafar Panahi
Senaryo Screenplay : jafar Panahi
Görüntü Yön. Cinemarography: Babram
Badakhshani Kurgu Ed iring : jafar Panahi
Oyuncular Cast: Fereshteh Sadr Oı·afai,
Fatemeh Naghavi. Nargess Mamizadeh.
Maryam Parvin Almani

Yapımcı

Producer: Mohammed Attebai Yapı m
Producrion Co.:jafar Panahi Film
Productions. IRAN; Mikado Film, ITALY;
Lımıitre & Co .. ITA L Y

Dünya Hakları
24 rııe

Exporr Agenr: Celluloid Dreams,

75009 Paris, FRANCE; Phom:
33 1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 7 1 ;

LamartirJe,

e-mail: info®celluloid-dreams.com

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'

Bir kadın az önce bir kız bebek
doğurmuştur. Kendisi bilmez ama hem
kendisi, hem de kızı daha şimdiden
istenmemektedir. . . Üç kadın, geçici
bir izinle hapishaneden serbest
bırakılır. Kaçıp kurtulmak için paraya
ihtiyaç duymaları, onları umutsuzca
önlemler almaya itecektir . . . Gereken
kimlige ve bir seyahat refakatçisine
sahip olmayan genç bir kadın, şehir
dışına bir bilet almak için bile yalvarıp
yalan söylemeye mecbur kalır. Evli
olmayan bir kadın, kürtaj
yaptırabilmek için hapisten kaçar,
babasının evinden de kovulur . . .
Suçları belirsizdir, suçlu ya da masum
olmaları önemli degildir. Başlangıçları
ve sonları çogu kez fazlaca trajik bir
biçimde birbirine benzer. Dünyaları
sürekli kontrolun, bürokrasinin ve
tarih kadar eski eşitsizliklerin
dünyasıdır. Ancak bu dünya, kadınlar
çemberinin ruhunu, kuwetini ve
cesaretini yok edemez . . .
•

Son birkaç yıldır Iran sinemasında yeni
bir güç sessizce ortaya çıkıyor.
Samira Makhmalbafın "Sib 1 Elma"sı
ve Marziyeh Meshkini'nin "Roozi
Keh Zan Shodam 1 Kadın Olduğum
Gün"üyle birlikte, Jafar Panahi'nin
DAIRE'si, lranlı kadınların gündelik
hayatlarında yaşadıkları kısıtlamalar
üzerinde odaklanan hareketin bir
parçası. Panahi'nin mozaiği, polemiğe
saplanmadan, hangi sınıftan olurlarsa
olsunlar bütün kadınların sistem
tarafından terk edildigi bir kültürü
inceliyor. Ancak, DAIRE'nin en çarpıcı
yanı, özünde kesinlikle adaletsizligi
taşıdığı halde, şaşırtıcı bir yakınlık ve
anlayış duygusuyla dolu olması. Max
Ophuls'un "La ronde"undaki biçim
yapısını ve dairesel kamera
hareketlerini benimseyen Panahi,

kendine özgü lirik üslübuyla,
anlatısının her katmanını yavaş yavaş
biçimlendiriyor. Yapısal olarak aldatıcı
bir basitlige sahip film, son zamanlara
kadar kadınlarından kendi kaderlerini
çizme gücünü esirgemiş bir toplum
hakkında derinlikli bir bildirimde
bulunuyor. "Bir gün gözüme
gazetede küçük bir haber çarptı: "Bir
kadın, iki küçük kızını öldürdükten
sonra intihar etti." Suçun ya da
intiharın gerisindeki nedenlere ilişkin
hiçbir şey yoktu. Belki de gazete
buna gerek görmemişti, çünkü pek
çok toplumda kadınlar en yoksul ve
cahil kalanlardır. Özgürlükleri öyle
bir ölçüde kısıtlanmıştır ki, büyük bir
hapishanede gibidirler. Bu yalnızca
belli bir sınıf kadın için değil, hepsi
için geçerlidir. Bu da hepsini
birbirinin eşi kılar, sanki bir dairede
her kadın bir diğerinin yerini
alabilirmiş gibi." - Jafar Panahi
.

Wirhin rhe lasr few years, a new force
has been qwecly emerging in Iranian
cinema. Along wirh Samira
Makhmalbafs "Si b 1 The Apple" and
Marziyeh Meshkini's "Roozi Keh Zan
Shodam 1 The Day I Became a
Woman", Jafar Panahi's DA YEREH
is parr of a movemenc focusing on che
resrriccions Iranian women
experience in rheir everyday lives.
Wirhouc sinking i neo polemics,
Panahi's mosaic examines a culrure
where all women, regardless of class,
have been abandoned by rhe sysrem.
Whar is mosr seriking abouc
DA YE R E H , however, is rhar even
chough i n j usrice is cercainly ar irs
core, ir is nonerheless imbued wich
an amazing sense of kinship and
undersranding. The fılm adapes rhe
formal srrucrure and circular camera
movemeıırs of Max Ophuls' "la
ronde" and i n his characceriscically
lyrical fashion, Panahi slowly shapes

• A woman has jusc given bicch co a

each layer of his narrative.

baby girl. Liccle does she know, bu c

Deceprively simple in srrucrure, rhe

s he and her daughcer are already

fılm makes a profound sraremenr

unwanred . . . Three women are released

abouc a sociecy which, uııril very

from prison on a remporary leave. The

recenrly, has denied women che

need for money co run away will lead

power ro forge rheir own desrinies.

rhem co rake desperare measures . . .

"One day I noriced a smail areicle in

I..acking proper idenrifıcarion and a

che newspaper: ' A woman commicced

craveliing companion, a young woman

suicide afcer ki I l i ng her rwo young

musr plead and lie j usr co buy an out of

daughrers'. There was noching abouc

cown ricker . . . An unmarried woman

rhe reasons behind rhe erime or

escapes from jail in order co seek an

suicide. Perhaps rhe newspaper d id

aborrion and is rejecred from her furher's

nor see any need, si nce in many

house . . . Their cri mes are vague, rheir

communiries, women are most

guilr or innocence unimporcanr. Their

deprived. Their freedom is limired co

beginnings and endings are ofcen roo

rhe poiıır ir seems as if rhey are in a

rragically simi lar. Their world is one of

big prison. This is nor only rrue for a

consranr surveillance, bureaucracy and

parc icular class of women, buc for all

age-old i nequaliries. Buc rhis world

of rhem. As if each woman m ighr

cannot extingwsh che spirir, srrengrh

subscicuce anorher in a circle, making

and courage of rhe circle of women . . .

rhem all rhe same." - Jafar Panahi

Born on l l July 1 960 in
Mianeh, Iran. He graduared in
fılm direecing from rhe Iranian
College of Ci nema and TV. He
began his career direecing shorrs
for Iranian relevision and
apprenriced as assisranr direcror
on Kambuzi Parrovi's "The
Fish" and Abbas Kiarosrami 's
"Through rhe Olive Trees". His
di recrorial credirs include "The
Wounded Heads" (documenrary,
1 989), "The Second Look"
(documenrary, 1 99 1 ), "Kish"
(documenrary, 1 992) and "The
Lasr Examinarion" ( 1 992). "The
Whire Balloon" ( 1 995), his fırsr
fearure, won rhe Camera d'Or ar
Cannes as besr debur. H is second
fearure fılm, "The Mirror" won
rhe Golden Leopard ar Locarno
in 1 997 . Wirh DAYEREH
(2000), his rhird fearure fılm, he
won his rhird presrigious award ,
rhe Golden Lion ar Venice.
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REZA PARSA

SWEDEN

F l RTl NADAN ÖNCE

1 968 yılında Iran'ın Tahran
kentinde dogdu. 1 980 yılından
bu yana lsveç'te yaşamaktadır.
Danimarka'da Ulusal Film
Akademisi'nde film
yönetmenligi ögrenimi gördü.
Birkaç kısa metrajlı film,
deneysel filmler ve reklam
filmleri çekti. Çeşitli ulusal ve
uluslararası ödül kazandı.
Bunların arasında 1 985 yılında
çektigi ve mezuniyet projesi
olan "Never 1 Asla" adlı
filmiyle kazandıgı En Iyi Yabancı
Film dalında ögrenci Oscar
Odülü de bulunmaktadır.
FlRTlNADAN ÖNCE (2000)
yönettigi ilk uzun metrajlı
filmdir.

FÖRE STORMEN

BEFORE THE STORM
Yönetmen Director: Reza Parsa Senaryo

Screenplay: Mikael Bengmon & Reza Parsa
Görüntü Yön. Cinernacography: Eigil
Bryld Kurgu Editing: U!ui.se Brattherg
Oyuncular Cast: Per Graffman. Timin
A nderzon, Maria Lımdqvist, Emi/ Odepark
Yapımcılar Producers: Peter Hiltunen &
johan Pillemark Yapı m Production Co.:
11/mion Film AB, Tredje Unggatarı /3, SE-4 1 3
0 3 Gôleborg, SWEDEN; Phone: 46 3 1 7 7 5 28
50; Fax: 46 31 775 28 80; e-mail:
injo@illwionfilm.se; Film i Vast, S\fiEDE
Dünya Hakları Export Agem: Nordisk
Film International Saleı, Halmtorvet 29, DKi 700 Copenhagm V, DENMARK; Phone: 45
33 26 68 80; Fax: 45 33 26 68 89; e-mail:
eva.nerman@tdr.egmom.com Kaynak Prim
Source: Swedish Film Imıium, Box 27 1 26,
SE-1 02 52 Stockholm, SWEDEN; Phone: 46 8
665 1 1 00; Fax: 46 8 666 36 98
2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 102'

Orta Dogu kökenli olan Ali EI
Rashid, lsveçli karısı ve yeniyetme
çagındaki Sara ve Jenny adlı iki
kızıyla birlikte lsveç'te yaşayan bir
taksi şoförüdür. Ailesi onun geçmişi
hakkında hiçbir şey bilmemektedir;
Ali EI-Rashid lsveç toplumuna uyum
göstermiş, kökenini ve siyasal
görüşlerini bir yana bırakarak
lsveçlilerin yaşam tarzını
benimsemiştir. Leo Fredriksson
Sara'yla aynı sınıfta okumakta olan
ve gizli gizli ona karşı ilgi duyan bir
çocuktur. Lee'nun annesi bir polis
memurudur; oglunun sürekli sınıf
arkadaşlarının alay konusu
oldugunu, özellikle de Danne adlı iri
kıyım bir çocuk tarafından taciz
edildigini ve manevi baskı altında
tutuldugunu bilmemektedir. Ali bir
gün Leo'yu, kendisini bir şekilde
koruması konusunda yüreklendirir.
Bu arada geçmişinden gölgelerin
onun izini bulmasıyla taksi
şoförünün hayatı gerçek bir kabusa
döner. Bir gün, bir kadın ona
anavatanında rejime karşı direniş
gösteren bir gerilla grubundan bir
mektup getirir: ondan tekrar
aralarına katılması ve davaları
ugruna, anavatanlarına, hükümet
kuvvetleri tarafından raketatar
rampası olarak kullanılan kamyonları
ihraç eden lsveçli sanayici Johan
Sander'i öldürmesi istenmektedir.
Bu sırada sınıftaki kız arkadaşlarının
önünde küçük düşürülmekten sabrı
taşan Leo, karşılık vermeye,
mücadele etmeye karar verir ve
Danne'e bir ders vermek amacıyla
annesinin silahını çalar . . .
•

FlRTlNADAN ÖNCE, farklı
biçimlerde de olsa, onlara
yöneltilen baskılara kendilerine
özgü tarzlarıyla direnen iki
kahramanın öykülerini eşzamanlı
olarak anlatıyor. Iran kökenli,
1 980'1erde lsveç'e göç etmiş ve
Danimarka'da sinema ögrenimi
görmüş olan genç yönetmen Parsa,
bu ilk uzun metrajlı filminde, her
karakterin yaptıgı vicdan
muhasebesini ve çarpıcı ama vahşi
kararlarını, iyi kotarılmış sahneler
aracılıgıyla etkileyici bir atmosferde
inceliyor.

pushed co the limit when he's
humiliaced in from of his fe male
classmares, decides co fighr back,
srealing his morher's service weapon
co ceach Dan ne a lesson . . .
Winner of che Bes c Direccor prize as
well as che Youch Award ac che lasc
San Sebascian Film Festival,
BEFOR E THE STORM cells cwo
pacallel scories, exploring how each
procagonisc in his differem way
resises oppression. In his feacure
debuc, young direccor Parsa - of
Iranian origin who moved co Sweden

• Ali El-Rashid is a caxi driver of

in 1 980 and scudied film-making i n

Middle Eascern descem now living in

Denmark - craces each characcer's

Sweden w i ch his Swedish wife and

scruggle wich his conscience, and i es

cheir cwo ceenage daughcers, Sara and

violem resolucion, in some powerfuJ

Jenny. Whac chey don'c know is who

and well-scaged scenes culm inating

he once was; bu c he has adjusced and

wich a sledgehammer eli max.

blended i mo che Swedish sociecy,
forgeceing his descem and pelirical
roocs . . . Leo Fredriksson is a kid in
Sara's class who has a seeret crash for
her. Leo's morher is a police offıcer,
buc whac she doesn'c know is chac her
son is conscancly made fun of by h i s
schoolmaces, and parcicularl y by
Dan ne, a cal! braggarc of a boy who
bullies and cormems h i m . Ali
encourages Leo co cake a scand for
himself one way or che other. The
caxi-driver's real nighcmare scarcs
when shadows from his pasc cacch up
wich h i m . One day, a woman delivers
a message from a guerrilla group in
his nacive councry scill engaged in
fighcing che regime: chey wanc him
co reunice in cheir cause fighring the
regime by ki ll ing Johan Sander, a

Geçen San Sebastian Film
Festivali'nde En Iyi Yönetmen ve
Gençlik Ödülleri'ni kazanan

coumry. Meanwhile Leo, who is

Swedish indusrrialisc who exporcs
crucks used for rockec launchers used
by governmem rroops in Ali's naive

Born in Tehran, I ran in 1 968.
He has been living in Sweden
since 1 980. He srudied film
directing ar rhe arionaJ Film
School of Denmark and has
direcred several shorrs,
experimenral fılms and
cornmercials. He has won many
narionaJ and inrernarional
awards, i ncluding rhe Srudenr
Oscar for rhe Best Foreign Film
wirh his graduarion projecr,
" Never" ( 1 995). BEFORE THE
STORM (2000) is his fırsr
fearure film.
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SANTOSH SIVAN

INDIA

Hindistan'ın Chennai kentinde
doğdu. Hindistan Sinema ve
Televizyon Enstitüsü'nden
mezun olduktan sonra görüntü
yönetmeni olarak meslek
hayatına başladı. Hindi, Tamil
ve Malayala dillerinde 35 kadar
uzun metrajlı kurmaca filmde
ve 40'ı aşkın belgeselde
görüntü yönetmeni olarak
çalıştı, birkaç tane Görüntü
Yönetmeni Ulusal Ödül'ü aldı.
1 988'de yönetmen olarak ilk
filmini yaptı: kısa metrajlı
"Story of Tiblu 1 Tiblu'nun
Öyküsü", En Iyi Kurmaca Kısa
Film dalında Ulusal Odül'ü aldı.
Bunu, 1 996'da En Iyi Çocuk
Filmi Ulusal Ödülü'nü alan
çocuk filmi "Halo" izledL
TERÖRIST ( 1 998) yönettiği ilk
uzun metrajlı kurmaca filmdir.
Bunu 1 999'da "Malli" adlı filmi
izledi.

TERÖRiST
MALLI

THE TERRORIST
Yönetmen Director: Santosh Sivan
Senaryo Screen play: Samosh Sivan, Ravi
Deshpanck & Vijay Deveshwar Görüntü Yön.
Ci nemarography: Santosh Sivan Kurgu
Editing: A. Sreekar Prasad Müzik Music:
Rajamani & Son11 Simpal Oyuncular Cast:
Ayesha Dharker, K Krishna, Son11 Sisupal,
VishwaJ, An/Jradha, Bhavani, Pamıeshwaran
Yapımcılar Producers: A Sriram, Sreenath
Prasad & Abhjieeth Yapı m Production Co.:
Sivans Studio, M.G, Road, Trivandrnm /,
INDIA; Phone: 91 471 462 142; Fax: 91 471
470 1 59; e-mail: sivans@md2.vsn/_net,in
Dünya Hakları Export Agent: Sivam
Studio, M,G, Road, Trivandrum 1, IND/A;
Phone: 91 471 462 142; Fax: 9 1 471 470 159;
e-mail: sivans@md2,vsn/_net,in Türkiye
Hakları Turkish Rights: Medyavizyon Film
Yapnil ve Pazarlama Ltd Ş tL, Baytldım Cad,
No: 8, Maçka, İstanbul, TURKEY, Phone: 90
212 327 08 50; Fax: 90 212 327 08 5 1

1 998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 '
• Malli, ormandaki bir kampta
yaşayan 1 9 yaşında, sert mizaçlı bir
devrimcidir. Ağabeyi dava için
ölmüştür, o da dava için öldürmüştür.
Eğitimi, geleceği, hiçbir şeyi yoktur.
Kendi içindeki ve ülkedeki kargaşa
sonucu merhametsizleşmiş olan Malli,
kendisine kritik bir görev verildiğini
öğrendiğinde çok sevinir. Söz konusu
görev, önemli bir politikacıya
düzenlenecek olan suikasttir. Beline
patlayıcılada dolu bir kemer takacak
ve halka açık bir kutlamada bu ünlü
kişinin önünde onları patlatacaktır.
Patlama dünyanın her yerinde
duyulacak, Malli de hemen efsaneye
dönüşecektir. Hiçbir şey kıza bundan
fazla heyecan veremez. Önünde
yaşayacağı birkaç hafta kalmıştır, ama
o işe koyulmak için sabırsızlık duyar.
Ormanın dışında, mayın tarlaları
arasından Lotus adında bir çocuğun
önderliğinde geçerek yaptıkları bir
yolculuğun ardından, Malli hedef
noktasının yakınlarındaki küçük bir
köyde görevini beklerneye koyulur.
Tarım öğrencisi rolü yaparak,
egzantrik çiftçi Vasuderan'ın evinde
kalmaya başlar. Sahte plastik
patlayıcılarla çalıştığı, ev sahibi ve naif
arkadaşıyla bahçenin bakımını yaptığı
saatler arasında, Mali i zihinsel olarak
kendini soylu fedakarlığı için hazırlar,
ama bir taraftan da yaşamını ve
hedeflerini gözden geçirir. Bir erkekle
tanışıp ilişki kurduğunda, zihnine şüphe
düşer. Liderinden komut bekleyerek
geçirdiği bu zaman dilimi tavrını
değiştirir ve kızın yaşamın değerini
anlamaya başlamasını sağlar. . .

1 7 günde Kerala ve Madras'ta,
tamamen amatör oyunculardan oluşan
bir kadroyla ve küçük bir bütçeyle
yapılmış, yalın bir hüzne ve güzelliğe

sahip TERÖRIST, politik tavrını amaçlı
biçimde belirsiz tutarak kahramanının
ruhsal ve fiziksel yolculuğuna
odaklanıyor. Şimdiye kadar ne tür bir
insanın canlı bomba olmaya gönüllü
olduğunu ve ölümünden önceki son
günlerinde neler düşündüğünü merak
ettiyseniz . . . bu film de sizinle aynı
merakı paylaşıyor. Hindistan'ın önde
gelen görüntü yönetmenlerinden biri
olan ve bu filmle ilk kez yönetmenliğe
soyunan Santcsh Sivan, bu genç kadını
izleyerek ortaya kışkırtıcı ve kendine
özgü bir karakter incelemesi çıkarıyor.
Öyküsü insanı yumuşatacak bir
hafiflikte açılan TERÖRIST, belleğin
derinliklerine ulaşıyor ve kırılgan
güzellikteki görüntülerinin yanısıra,
bir şeye kendini adamak, yaşamın
değeri ve siyasi motivasyonlu şiddet
eylemlerinin ödettiği bedeller gibi
konularıyla ilgi çekiyor.

che rendezvous poi nt for her moment
of desciny. Prerending co be an
agriculrural scudenr, she rakes up
residence in the house of an eccentric
farmer, Vasuderan. lo berween boucs
of rraining w i ch faux plascic explosives
and rending che garden wirh her hosr
and his naive companion, Malli
mentally peepares for her noble
sacrifice, bur ar the same rime rakes
personal srock in her life and goals,
Doubrs begin co creep i neo her
rhoughrs as she meers and gers involved
wich a man. Her rime spenr wairing
for direccions from her teader changes
her arri cude and she begi os co aeg ui re
an underscanding of the value of life. ,
A srarkly sad and beauciful film shot
in 1 7 days on locarions in Kerala and
Madras wirh a casc made up emirely of
non professional acrors on a small

• Mali i is a grim 1 9-year-old female

budger, THE TERRORIST keeps rhe
,
po! irical posruring purposefully vague,

revolucionary who ! ives in a j ungle

focusing on che spirinıal and physical

camp, Her brocher has died for rhe

journey of irs proragonisc. If you have

cause, and she has killed for İL She has

ever wondered whar ki nd of person

noching, no educarion, no furure.

volunteers co become a human bom b,

B rucalized by rhe nırmoil wichin

and whar rhey rhink abour in the days

herself and her counrry, she is overjoyed

before rheir dearh, this film wonders,

co learn she has been chosen co

roo. And i es firsc-rime director,

undercake a eri ci cal assignment - che

Samosb Si van - a prominenr Ind ian

assassination of an im portane polirical

cinemarogcapher, follows this young

figure. She is co wear explosives on a

woman in a provocarive and disrincrive

bel c araund her waisc and deconare

characrer study, The movie is quier

rhem in che VIP's presence at a public

and persuasive as ir shows Ma!Ji

ceremony, The explosion will be heard

learning more abour her life - in whar

araund che world and she will pass

may be her lasc days - rhan she ever

direcdy inro legend, Mali i couldn'r be

knew before. Disarmingly slighc as it

more chrilled, Alrhough she has only a

unfolds, THE TERRORIST runs deep

few weeks co li ve, she is eager co gee

in the memory, calling up i mages of

scarred. Afrer a trip out of che j ung le,

fragile beaury as well as issues of

!ed through minefields by a young boy

commirmenc, che value of life and the

named Lorus, Mail i spends several days

rol! imposed by acts of policically

of down rime in a smail village outside

morivared violence.

Born in Chennai, Jndia, Afrer
graduaring from rhe Film and
Television Institute of India, he
began his career as a
ci nematographer. He has been
rhe ci nemarographer for some 3 5
fearure films and more rhan 40
documenraries in H i ndi, Tamil
and Malayalam, and has won
several National A wards as Best
Cinemarographer. In 1 988 he
made his firsr film as direcror, a
shorr - "Srory ofTiblu" which
received the l 988 National
Award for Besr Shorr Ficrion
film. A children's film, " Halo"
followed and rhis received rhe
1 996 National Award for Best
Children's Film. THE
TERRORIST ( 1 998) was the
firsr fearure film he direcced. He
followed it with "Malli" in 1 999.
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ROB E RT STONE

USA

AMERiKA' N I N BAB i L'i
AMERICAN BABYLON
Yönetmen Direccor: Robert Stone
Senaryo Screen play: Robert Stone
Görüntü Yön. Cinemacography: Robert
Sıone Kurgu Editing: Kare Davis Müzik
Music:Joe/ Harrison Katılanlar With:
jeff Faumleroy, Lonelljones Yapımcılar
Producers: Robert Stone & A mhony Horn

Yapı m Production Co.: Robert Stone
Productions, 69 Reade St., New York, NY
1 0007, USA; Phone: ı 2ı2 608 5 0 ı3; Fax:
ı 2 ı 2 587 05 43; e mail: robertJtone@att. net;
Cottrt TV, New York, USA Dünya Hakları
Export Age nı: ]a11e Ba/four FilmJ, Burghley
House, 3 5 Fortress Road, London \175 ı AQ.
ENGLA D; Phone: 44 207 727 1 5 28; Fax:
44 207 221 90 07; e-mail: janeathome@
onetel.net.uk

2000 1 35 mm. 1 Digital Betacam Video 1
Renkli Color 1 86'

• Otuz sekiz yaşındaki Afrikalı
Amerikalı bir narkotik polis dedektifı
olan Jeff Fauntleroy ile iş ortağı,
izleyicileri Atlantic City'nin arka
sokaklarına yerleşik mahvolmuş bir
toplumun bağrına yapılan bir aylık bir
yolculuğa çıkarır. Bu, kumar ve
uyuşturucu müptelası bir şehirde bir
anlam arayışıdır. Sanki gettoda
devriye gezmek yetmiyormuş gibi,
Fauntleroy ve polis memuru
arkadaşları kumarhane
otoparklarının tepesinden aşağı
ölüme atiayan insanlarla da uğraşmak
zorunda kalırlar. Ayrıca film çekimi
sırasında polis örgütü, kumarhane
çalışanlarının greviyle karşı karşıya
kalır, şansiarına kasırga gücünde bir
trepik fırtına çıkar, gerektirdiği onca
güvenlik önlemiyle Amerika güzellik
kraliçesi yarışması da bunların
hepsinin üstüne tüy diker . . .

Robert Stone'un ünlü eğlence
merkezi Atlantic City'nin çoğu
ziyaretçi tarafından görülmeyecek
köşelerine göz atan bu harikulade
yeni belgeseli, kentte aşırı gösterişli
sıra sıra yeni otel kumarhanelere yer
açmak için yıkılan sahildeki eski ahşap
iskeleye bakan muazzam otelleri
yerle bir eden bir dizi patlamanın
arşiv görüntüleriyle açılıyor. Ancak,
New Jersey sahilindeki bu saygın
sayfıye yerine kumar endüstrisinin
gelişinin, kentin karaderili gettosuna
pek az faydası olmuş. Yeni sahil
yolundan sadece iki blok ötedeki
molozları, terk edilmiş binaları ve
planlanmamış bir dizi teraslı evleriyle,
Atlantic C ity'nin Güney Bronx'tan
pek farkı yok. Suranın yoksulluk, suç
ve uyuşturucunun kol gezdiği bir
bölge olmasına şaşmamak gerek.
Fauntleroy'un da avucunun içi gibi
bildiği yerler buralar. Evi hoş bir
banliyöde ama, kendisi de o

semtlerden çıkmış, gitgide daha çok
sayıda çocukluk arkadaşının yol
boyunca dökülüp kaldığını gördüğü
için polis örgütüne katılarak kendini
kurtarmış. Ye 1 7 yıldır yaptığı işin
sonunda onun da hakkından geleceği
tehditini görünce, Tanrı'dan yardım
dilemiş. Fauntleroy, eğer sokaklarda
hizmet verip insanları koruyabiliyorsa,
aynı şeyi kilisede vaiz mimberinde de
yapabileceği sonucuna varmış. Stone
ile ekibinin Fauntleroy'ü izledikleri
ay, onun ilk vaazını, hem de başarılı
bir vaazı yerel ki lisede vermesiyle
sona eriyor. AMERIKA'NIN BABIL'I
cilalı bir yapıt değil, ama hem
işlenmemiş sivriliği keşfe çalıştığı
çevreye çok uygun, hem de Joel
Harrison'ın blues çağrışımlı müziği
fılmin ruh halini zenginleştirip
pekiştiriyor. "Atlantic City'de durum
sanılandan çok daha kötü, çok daha
karmaşık. Bu yeni binalarla düzelecek
bir şey değil. Iş olanakları ve evierden
de öte bir şey gerekli. Her şeyin
üstünde paraya tapan bir kültürün
tüm korkunç yanları sanki sokaklardan
fışkırıyor." - Robert Stone

Robere Srone's splendid new
documenrary which provides a glimpse
of rhe celebrared Adam i c Ciry rhar's
not usually seen by visjrors, opens wirh
some srock foocage of a series of
implosions rhar leveled ciry's immense
old boardwalk horels ro make room for
an array of gaudy new hotel casinos.
The arrival of rhe gambling i ndusrry
ro the venerable New Jersey seashore
resorr has done lirde, however, for rhe
ciry's black gherro. Jusr cwo blocks
away from rhe new srrip, Adanric Ciry
looks I ike rhe Sourh Bronx, srrewn
wirh nıbble, abandoned buildings and
a haphazard array of row houses. Nor
surprisingly, ir is an area sreeped in
poverry, erime and dnıgs. Ir js a
rerri rory Faunrleroy knows berrer rhan
rhe back of his hand. He made ir our of
rhar neighborhood - his home is i n a
pleasanr suburb - by joining rhe police
force as he saw more and more of his
childhood friends falling by the
wayside. And when the job he' s held
for 1 7 years rhrearened ar lasr ro
ovecwhelm him, he turned ro God for
help. Faunrleroy fıgures rhar if he can
serve and prorecr in rhe srreers, he can

• Jeff Faunrleroy, a 38-year-old

do the same in rhe pulpir. The monrh

African American narcorics dereeri ve,

rhar Srone and hjs crew follow

and hjs parrner rake viewers on a

Faunderoy araund culminares with hjm

monrh-long journey inro rhe hearr rhe

giving his fırsr serınon and a

devasrared communiry locared in the

rriumphanr one ir is, ar his local church.

backsrreers of Arlanric Ciry. Ir is a

AMERICAN BABYLO

search for meanjng in a ciry hooked on

po! is hed work, bur irs raw edginess is a

gambling and drugs. As if the gherro

good fır for rhe environmenr ir

is nor a

bear weren'r enough, Faunrleroy and

explores, irs mood enhanced rjchly by

his fellow officers musr also deal wirh

Joel Harrison's bluesy score. "I would

people jumping ro rheir dearhs from

say rhe si ruarian in Arlanric Ciry is a

rhe rop of casina parking srrucrures,

lor worse rhan ir appeared ro be, more

and in the course of film ing, che force

complicared . . . Ir won'r change wirh

is faced wirh a labor serike on che parr

new bwldings. Ir's more rhan jusr jobs

of cas i no workers, a h urricane-srrengrh

and houses. All rhe horors of a culrure

rropical srorm in rhe offing, ropped by

that worships money above all else

rhe Miss America pageane wirh all rhe

seems ro

securiry measures rhar enrruls . . .

che street." - Robert Srone

be pracrically oozing our of

1 958'de ABD'de doğdu.
Madison'daki Wisconsin
Üniversitesi'nde Tarih ve Film
Yapımcılığı, daha sonra da New
Yerk'ta Lee Strasberg Tiyatro
Enstitüsü'nde oyunculuk ve
yönetmenlik eğitimi aldı. Uzun
metrajlı ilk belgeseli "Radyo
Bikini" 1 987 yılında Oscar'a aday
gösterildi ve pek çok uluslararası
ödül kazandı. Bu film 1 946
yılında Bikini atolünde
gerçekleştirilen ilk nükleer
bomba testini ve sonuçlarını ele
almaktaydı. Daha sonraki yıllarda
uluslararası ödüller kazanan ve
özellikle tarihi belgeseller
yöneten bir belgesel sinemacı
olarak üne kavuşmuştur. Diğer
başarılı yapımiarı arasında,
Sovyetler ve Amerikalılar
arasındaki uzay yarışı üzerine
"The Sarellite Sky 1 Uyduların
Göğü" ( 1 990); SO'Ii yıllarda
Amerika'daki UFO kültü üzerine
uzun metrajlı muzip bir çalışma
olan "Farewell, Good Brothers 1
Elveda Iyi Kardeşler" ( 1 992) ve
TV kültürünün tarihçesini ele
aldığı "Signal to Noise 1
Sinyalden Gürültüye" ( 1 995)
vardır. Ayrıca Başkan Kennedy
ve dönemi hakkında, çok ilgi
gören 22 bölümlük bir dizi
hazırlamıştır. Yazar ve
yönetmenligin yanısıra, yapımcı,
kameraman ve kurgucu olarak
da çalışmıştır.
Born in 1 958 in USA. He studjed
Hisrory and Film Ptoducrion at
rhe Universiry ofWisconsin in
Madjson, rhen Acting and
Direecing ar rhe Lee Srrasbetg
Thearre Instimte in New York.
His firsr full length documenrary
"Radio Bikini" was naminared for
rhe Academy Award in 1 987 and
has received numerous
international awards. The film
exarnines the first nuclear bomb
rest on the Bikini aroll in 1 946 and
i ts consequences. Larer he becarne
farnous as an inrernarionaUy
awarded documenrary filmmaker,
in partimlar as a direcror of
rusrorical documenraries. His other
successful productions are "The
Sarelüre Sky" ( 1 990) abour che
race berween the Soviers and
Americans in the universe;
"Farewell, Good Brothers" ( 1 992),
a full-lengrh witry film about the
UFO cult in Fifries' America; and
"Signal ro Noise" ( 1 995) abour rhe
hjsrory of TV culrure. He' s also
made a much-admired 2 2-part
series abour Ptesidenr Kennedy
and his rime. Apart from being an
aurhor and djrecror, he has also
worked as a producer, carneraman
and curter.
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TUNUS-FRANSA TUNISI A-FRANCE

MOUFIDA TLATLI

E RKEKLE RiN M EVS i M i

1 947'de Tunus'ta, Sidi Bou
Said'de doğdu. Geleneksel bir
ailede büyüdü. Paris'teki
IDHEC sinema okulunda
eğitim gördü, 1 968'de kurgu
dalında uzmaniaşarak mezun
oldu. 1 968-72 arasında Fransız
ORTF Televizyonu'nda
senaryo editörü ve
prodüksiyon amiri olarak
çalıştı. Sonra Tunus'a döndü ve
1 970- 1 990 arasında pek çok
önemli Arap filminde kurgucu
olarak çalıştı. Yönetmen olarak
ilk filmi olan "Les silences du
palais 1 Sarayın Sessizliği" 1 994
yılında Cannes'da Altın Kamera
ödülü için yarıştığında
mansiyona layık bulundu ve 1 4.
Istanbul Film Festivali'nde Altın
Lale ödülünü aldı.
ERKEKLERIN MEVSIMI (2000)
yönettiği ikinci uzun metrajlı
fılmdir.

LA SAlSON DES HOMMES

THE SEASON OF MEN
Yönetmen Director: Moufıda Tlatli
Senaryo Screenplay: Moufıda Tlatli
Görüntü Yön. Cinematography: Youssef
Ben Youne( Kurgu Ediring: lsabel/e Devinck
Müzik Music: Anauar Brahem Oyuncular
Cast: Rabiaa Ben Abdal/ah, Sabah Bouzouita,
Ghalia Bm Ali, Hmd Sabri, Ezzedine
Noureddine, Azza Baaziz. Aclel Hergal.
Houyenı Ranaa, Kaouther Bel Haj Ali
Yapımcılar Producers: Margaret Menegoz
& Mohamed Tlat!i Yapı m Production Co.:
Ler Fi/ms du Losange, 22 avenue Pierre ler de
Serbie, 75016 Paris, FRANCE; Phone: 33 1
44 43 87 10; Fax: 33 1 49 52 06 40;
Maghrebfılms, TUNISIA; ARTE France
Cinema, FRANCE Dünya Hakları Export
Agent: Les Films du LoJange, 22 avenue Pierre
1er cle Serbie, 75016 PariJ, FRANCE; Phone:
33 1 44 43 87 10; Fax: 33 1 49 52 06 40

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 122'

On sekiz yaşında zeki bir genç
kadın olan Ayşe, Said'le evlenmek
için eğitimini yarıda bırakır. Said,
kendisi yılın 1 1 ayı Tunus kentinde
çalışırken onun da, tıpkı erkek
kardeşlerinin eşleri gibi Cerba
adasındaki evlerinde kalmasını ister.
Ayşe gelenekleri bir yana bırakarak
onunla birlikte Tunus'a gitmek ister;
hatta yol parasını vermek için
dokuduğu güzel halıları satmayı bile
teklif eder, ama Said bir şart koşar:
önce ona bir oğul doğuracaktır. Yıllar
geçtikçe, Ayşe'nin Said'li "mevsim"leri
gittikçe daha fazla çatışmayla dolar ve
bunlar, sert kayınvalidesinin sürekli
eleştirileriyle yılın geri kalanına da
yayılır. Ayşe, kaçma özlemiyle doludur.
Zamanla, Cerba'daki boğucu kadın
kaderinin kurbanı olacak iki kız
doğurur: Meryem ve Emine. Nihayet
Tunus'a taşınmasını mümkün kılacak
Aziz adlı bir oğlan doğurduğunda,
çocuk onun nörotik sorunlarının da
varisi olur. Said, oğlunun otizminin
kabahatini karısında bulur ve onu
çocuklarıyla gerisin geri, hep kaçmak
istediği yere, Cerba'ya gönderir.
Ayşe burada geçmişiyle uzlaşmaya
çalışırken, kızları ise hakettiklerine
inandıkları özgürlük için savaşır . . .

eviçi politikayı ele alan bu şiirsel, epik
çalışması bir önceki filmi kadar güzel
olduğu gibi, aynı şekilde incelikli ve
dokunaklı. Tunus'ta "erkeklerin
mevsimi", evlerinden uzakta çalışan
erkeklerin karılarını ziyaret etmek
için döndükleri izin dönemine verilen
addır. Tlatli'nin adını bu mevsimden
alan filmi de, kocalarının genellikle
ekonomik nedenlerle, varlığını
sürdürebilme amacıyla gidişinin
ıstırabını çeken her kadının
yaşayabileceği dramları söz konusu
ediyor. "Kızım büyüme çağındayken
bana birçok soru sorardı. Beni, iki
farklı kuşağın paralel öykülerini
anlatmak üzere ERKEKLERIN
MEVSIMI'ni yazmaya iten onun
kuşkuları oldu. Bu film, onun için.
Bugünün kızları ve onların
söylemeleri gereken sözler hakkında
dedikleri m, Tunus'ta sorun
çıkartacak . . . Planlarımı n uzun ve ağır
olmasını istedim ki, karakterlerimin
yalnızlığını ve tecrit edilmişliğini
vurgulasınlar." - Moufida Tlatli

of Djerba, white he works ı ı monrhs

1 994'deki duyarlı, Altın L.ale ödüllü
ilk yönetmenlik denemesi "Les
silences du palais 1 Sarayın
Sessizliği"nin ardından Moufida Tlatli,
modernlik ile erkeklerin kral,
kadınların ise yumuşak başlı
hizmetkarlar oldukları baskıcı
gelenekler arasına sıkışmış Tunuslu
kadınlar temasına geri dönüyor.
Tlatli'nin geleneksel Cerba sanatları,
kostümleri ve egzotik manzarasından
esinlenmiş olan ve tecrit edilmiş bir
kadınlar topluluğundaki kuşaklararası

husbands who deparr, generally for

of the year in Tunis. She longs to break

reasons econom ic and of survival.

•

suffocaring woman's fare in Djerba.
When she fınally gives birth

ro

a son,

Aziz, enabling the move ro Tunis, he
inherits her neuroses. Said blames her
for his son's autism, sending her back,
with her children, ro the place she so
longed to escape, Djerba. Back in
Djerba, Aicha artemprs ro come ro
rerms widı the past, while her
daughrers fıghr for rhe freedom rhey
feel rhey deseeve. . .
Afrer her sensirive, award-winning
directing debur in 1 994, "Les silences
du palais", Moufıda Tladi renırns ro
the dıeme ofTunisian women caughr
berween moderniry and oppressive
rraditions in which men are kings and
women rheir obedienr servanrs. Inspired
by rradi rional Djerban arrs and cosrume
and rhe exoric landscape, Tladi's
poetic, epic srudy of inrergenerational
domesric politics ser wirhin an isolared
communiry of women is as beauriful as
ir is subde and moving. In Tunisia,

"La saison des hommes" is che name
given ro rhe period when men who

• Aicha, an inrelligenr young woman

work away from home rerurn ro visir

of 1 8 , gives up her education to marry

their wives and Tlatli's eponymous

Said. He expects her, !ike his brother's

fılm broaches deamas that may be

wives, ro remain at home on the isiand

lived by all those who suffer through

with tradition and join h i m in Tu n is,

"When my daughter was growing up

and even suggests selling the beauriful

s he would ask me a lot of questions. It

carpers she weaves ro pay for che rrip,

was her doubts that led me

bur he imposes a condirion - that she

LA SAlSON DES HOMMES as a way

to

w ri re

bears him a son. Over che years, her

of teliing rhe paralle i srories of cwo

"seasons" wirh Said are increasingly

generations. This film is for her. Ir's

fılled wirh conflicr, which spills over

my take on the girls of roday and whar

inro che rest of year rhrough rhe

rhey have ro say is going ro cause

constanr criticism of her serice modıer

rrouble in Tunisia . . . I wanred my

in-law. Aicha longs ro run off. In time,

shors to be long and slow, so as to

she bears cwo daughters, Meriem and

emphasize che solirude and isolation of

Emi na, who fall vicrim ro the

my characrers." - Moufıda Tlatl i

Born in 1 947 in Sidi Bou-Said,
Tunisia. She was raised in a
rradirional family. She srudied at
the IDHEC fılm school in Paris,
majoring in ediring in 1 968.
Between 1 968-72 she worked as
a script ediror and producrion
manager for the French ORTF
Television. She then wenr back
ro live in Tunisia and worked as
ediror on many of rhe most
imporranr Arab fılms from 1 970
ro l 990. Her directarial debut
"Les silences du palais 1 Silences
of rhe Palace" received a Special
Mention ar Cannes for rhe
Camera d'Or award in 1 994 and
won the Golden Tulip award at
rhe 1 4rh Istanbul Film Festival.
LA SAlSON DES HOMMES
(2000) is che second fearure fı lm
she direcred.
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IRAN-FRANSA IRAN-FRANCE

HASSAN Y E KTAPANAH

C U MA

1 963'te Iran'da doğdu. Abbas
Kiarostami'nin "The Taste of
Cherry 1 Kirazın Tadı" ve "The
Wind Will Carry Us 1 Rüzgar
Bizi Sürükleyecek", Jafar
Panahi'nin "The Mirror 1 Ayna"
ve Ebrahim Forouzesh'in "The
Little Man 1 Küçük Adam" adlı
filmlerinde birinci yönetmen
yardımcısı olarak çalıştı. Ünlü
lranlı yönetmenler Ali Hatami
ve Tahmineh Milani'nin de bazı
filmlerinde birinci yönetmen
yardımcılığı yaptı. CUMA
(2000) yönettiği ilk uzun
metrajlı fılmdir.

DJOMEH
Yönetmen Director: Hassan Yektapanah
Senaryo Screenplay: Hanan Yektapanah
Görüntü Yön. Cinematography:
Ali Loghmani Kurgu Editing: Hanan
Yektapanah Oyuncular Cas t:jalil Nazari,
Mahmoud Behraznia, Mahbobeh Khalili,
Rashid Akbari, Valiol/ah Bela Yapımcı
Producer: Ahmad MoiiJsazadeh Yapım
Production Co.: Behnegar, No: 6 Fourth
Stı·eet, Saadat Abad 1 9986, Tehran, 1 RA ;
Phone: 98 21 208 45 07: Fax: 98 21 206 l l
3 7; Ltmteıı Films, Paı·is, FRANCE Dünya
Hakları Export Agent: Celluloid Dreams,
24 rue Lamartine, 75009 Paris, FRANCE;
Phone: 33 1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70
03 7 1

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 94'

• Cuma, Iran'ın kuş uçmaz kervan
geçmez kırsal bir bölgesinde küçük
bir mandırada çalışan bir Afgan
gencidir. Cuma her sabah mandıranın
sahibi Mahmud Bey'le, daha sonra
satmak için çevredeki küçük köylere
süt toplamaya gider. Kendisinden daha
yaşlı meslektaşı Habib'in aksine çok
saf yaradılışii olduğu için bu yerlerde
yabancı konumunda bulunuşundan
fazla etkilenmez. Köylülerin kendisine
kuşkuyla yaklaşmalarına ve soğuk
tavırları na karşın, o hep gülümser ve
herkese son derece içten yaklaşır.
Habib'in tutucu kişiliği yüzünden,
Cuma ona akıl danışmaya çekinir.
Yöreden bir kız olan Sitare'ye tutulup
lran'a yerleşme hayallerine kapılınca
bile. Ne var ki, katı Iran gelenekleri
kadın erkek ilişkilerinin açıkça
kurulmasına izin vermemektedir.
Cuma Mahmud Bey'e Sitare'yle
evlenebilmesi için aracı olmasını
ister; ancak bu, tüm kültürel sınırları
zorlayan cesur bir davranıştır. . .

Son Cannes Film Festivali'nde ilk
uzun metrajlı filmler yarışmasında
Altın Kamera ödülünü kazanan
CUMA, ırkçılığa ve Iran'da yaşayan
yabancıların karşı karşıya kaldığı
güçlüklere değinen iyi huylu bir film.
Tıpkı Kiorastami ve Makhmalbaf gibi,
Hassan Yektapanah da sıradan
kişilerin günlük yaşamlarını, filme
açıklanması zor bir aşılmazlık
duygusu katarak, son derece rahat
bir biçimde yeniden kurgulamakta.
Bu film de, artık Iran sinemasının
alarnet-i farikasına dönüşen
unsurların çoğunu içeriyor:
duygusallığa kaçmayan bir insancıllık,
belgesel benzeri bir gerçekçilik,
günlük yaşamın detaylarını
yansıtmaya yönelik takdir-i şayan bir
özen; profesyonel olmayan
oyuncular, ve büyük dramatik

süslemelerden sakınma. Yönetmenin
gözlemci stili, görünürde çok basit
olan sahnelere pek çok şey sığdırıyor.
Filmin büyük bölümü Cuma ile
Mahmud'un bir köyden ötekine
giderken yaptıkları konuşmalardan
oluşuyor. Yektapanah'ın öyküsünü
kurgulayış, ilişkileri oluşturma ve
diyaloglara temel bir rol verme
biçimi, sadece konuya değil, biçime
de hakim olduğuna dair güveninin
tam olduğunu gösteriyor. Kişilerin
itirafları büyük duygusal çağrışımlarla
yüklü, yine de günlük yaşamın
sıradanlığı içindeler. Filmdeki
kişilerden birinin söylediği gibi
"Yaşam bir döngü, bazen acı, bazen
tatlı". CUMA sadece, işçiler ve
yoksul halk üzerine sakin, olayları
izlemekle yetinen bir film olarak
kalmıyor, bizleri yaşamlarımızdaki
bazı önemli duygular üzerine kafa
yormaya da çağırıyor. Narin yapısı
bakımından Çehov'un yapıtlarını
anımsatan, sinemanın ölmediğimi
kanıtlayan bir film.

marriage w ith Serareh - a bold gesrure
that crosses all culcural boundaries . . .
Winner of rhe Camera d'Or for best
firsr fearure ar che lasc Cannes Film
Festival, DJOMEH is a sweec-nacured
picrure that rouches on racism and rhe
difficulcies faced by foreigners living in
Iran. Like Kiaroscami and
Makhmalbaf, Hassan Yektapanah is
able ro effordessly recreace che druly
parrerns of ordinary people's lives
while insrilling i n his work an
ineffable sense of che cranscendem. The
film inearnares many of rhe elemems
we have come ro recognize as hallmarks
of Iranian cinema: unsemimemal
humanism, documencary auchemicicy,
ennobling care devoced ro recording
quocidian derrul, use of nonprofessional
accors, and a lack of large dramari c
flourishes. The direcror's observacional
s tyle packs a great deal of information
into scenes w hi ch, on che surface,
appear simple. Much of rhe film cakes
place through a series of conversarions
berween Djomeh and Mahmoud as

• Djomeh is a young Afghan man

they cravel from one village ro anorher.

who works on a smail dairy farm in the

The manner in which Yekcapanah

remote Iranian coumryside. Every

builds his srory, ereares his

morning, Djomeh accompanies farm

relarionships and gives dialogue such a

owner Mr. Mahmoud ro nearby small

cemral role, is done wirh che

villages ro collecr milk for resale.

canfidence of sameone complerely

U nlike his ol der guardian and co

arruned nar jusr ro his subject buc alsa

worker Habib, Djomeh's naive spirir

ro rhe form irself. Revelarions, when

cannar be srifled because of his

rhey come, carry grear emocional

foreigner srarus. He smiles and speaks

resonance, yer stili manage ro convey a

openly despire rhe villagers' suspicious

qualiry of che everyday. As one of rhe

and cold arrirudes. Because of Habib's

chacacrers says, ''Life is a cycle 

conservarive personaliry, Djomeh does

somerimes birrer, sametimes sweet".

nar feel comforcable ruming ro him for

DJOMEH is nar jusr a quiec,

advise. Even when he falls for local girl

conremplacive film abour workers and

Serareh and dreams of setding down in

poor people; it is a mediration on some

Iran. Unforcunarely, srricr Iranian

of the central emorions in our lives.

cusroms do not allow for an open

Almosr Chekovian in irs delicare

courrship. Djomeh asks Mr. Mahmoud

consrruccion, ir is an affirmarion that

ro serve as a chaperone ro pursue

cinema is nar dead.

Bom in I ran in 1 963. He served
as First Assiseant Director on
Abbas Kiarosrami's "The Tasre
of Cherry" and "The Wind Will
Carry Us", Jafar Panahi's "The
Mirror" and Ebrahim
Forouzesh's "The Licrle Man".
He was also fırsr assisranr on
several fılms of acclaimed
Iranian direcrors Ali Haram i and
Tahmineh Milani. He made his
fearure fi l m debu r as a direcror
wirh DJOMEH (2000).

CAN LAN D l RMA S i N E MASI N DAN: iTALYA
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Bu filmierin gösterimi ASIFA!Italia'nın ve !talyan Kültür Merkezi (Istanbul)' un
degerli i�birligiyle gerçekle�tirilmi�tir.
The presencarion of these fılms was made possible w ith che ki nd cooperation of
ASIFA/ItaJia and lsticuro haliana di Culcura, lscanbul.

Katkıları için
YIYI DENT'e
teşekkür ederiz.
We would !ike ro rhank
V İ V İ DENT
for spansoring rhis secrion.

290

CANLANDlRMA SiN EMASINDAN: iTALYA \\ <>RI.l) Ol \ :\: 1 \IA 1 10:\:: l l ,\U
ITALYA

ITALY

BRU N O BOZZETTO
1 938'de M ilane'da doğan Bruno
Bozzetto canlandırma sinemasının
en tanınmış sanatçılarından biridir.
Meslege genç yaşta başlayan
Bozzetto, ismini izleyiciye ve
eleştirmenlere duyuran ilk kısa
metrajlı filmi "Tapum, Silahların
Öyküsü"nü yirmi yaşında
gerçekleştirmiştir. Bozzetto,
canlandırmayı her zaman sonsuz
imkanlar barındıran ve sadece
çocuklara degil yetişkinlere de hitap
eden bir ifade aracı olarak görmüş,
bu düşünceden hareketle satirik
"Sinyor Rossi" karakterini yaratmış,
üç uzun metrajlı animasyon filminin
("West and Soda 1 Batı ve Soda"
"Vip, My Brother Superman 1 Vip,
Kardeşim Süperadam" - "AIIegro
non troppo") ve 1 987'de gerçek
görüntüden yararlandıgı uzun
metrajlı filmi "Çin Lokantasının
Altında"nın gerçekleştirilmesini
üstlenmiştir. Bozzetto'nun gerçek
sineması, kısa metrajlı
yapımlarından, satirik, poetik ve
ironik, kesinlikle ekolojist, ama
"yetişkin" bir söylem yaratma
arzusundan dogmuştur.
•

• Born i n 1 938 in Milan, Bruno
Bozzetto i s one of che mo t renowned
anises of an i mared fılm. Bozzetto
began his career at an early age, and
attracted attencion with his fırst
shon fılm "The Story of Your Guns,"
which he made when he was 20-year
old. Bozzetto always pushed che
limits of animation, seeing it as
being not only for chi ldren, buc alsa
as an expressive vehicle through
which to address adults. W ith this in
mi nd, Bozzetto created che sacirical
character of Signor Rossi, who i s
featured i n three full-lengch
animations, ("Wesc and Soda," "Vip,
My Brother Superman,"' and "Al legro
non Troppo"), and i n real fılms such
as his 1 987 feature "U nder che
Chi nese Restaurant". Bozzetto's real
cine ma was born out of his w i sh co
ereare an ironic, poetic, marure and
ecologically m i nded commencary on
che world through his shorcs.
Bozzetro's arcistic produccion
encompasses a period of forcy years of
Italian h istory and tradition which
i ncludes che im portant events that
played a cricical role i n each of our

Bozzetto'nun sanatsal üretimi
ltalya'nın tarihinin ve geleneginin
kırk yılını kapsar; tüketimin ve
ekonomik patlamanın keyif düşkünü
yıllarından, global rekabete; soguk
savaştan, petrol krizine kadar,
herbirimizin hayatında kritik rolü
olan, önemli olaylara kadar herşeyi.
Bozzeto, etrafımızda olan bitenin
sürekli bir yeniden okunmasını,
canlandırma sineması gibi özel bir
ifade aracından yararlanarak
dakikası dakikasına getirmiştir
karşımıza.

lives such as economic depressions,
global conflicc, che Cold W ar and
perrol crisis. Bozzetro employs che
special expressive qualit ies of
animatian ro present us with a
conscanc rereading of rhe evenrs
going on around us from moment ro
momenr.
Bruno Bozzetto has made a plechora
of shorc fılms for an i nrernacional
audience specifıcally i n tended ro
fosrer bercer global relacionships. He
has received many awards from
around che world (more rhan 80)

Hepsi de tüm dünyayla iletişim
kurabilme amacıyla uluslararası
versiyonlarıyla Bruno Bozzetto
tarafından gerçekleştirilmiş onlarca
kısa metrajlı film. Tüm dünyada
(Annecy, Venedik, Melbourne,
Viyana, Prag, Montreal, Barselona,
Cannes, Roma, New York,
Tampere, Bilbao, Chicago, Varna,
Los Angeles, Hollywood,
Budapeşte, Hiroshima, Berlin,
Ottawa, Friburg, St. Gervais, Mont
Blanc, Şanghay, vs) ödüllendirilmiş
(SO'i aşan ödül) bir sanatçı. Festival
programına alınan 1 3 kısa metrajlı
film Bruno Bozzeto'nun eserlerini
ve sanatsal hayatını yansıtıyor.

from places such as: A n necy, Venice,
Cannes, Melbourne, Vienna, Prague,
Montreal, Barcelona, Rome, New
York, Bilbao, Chicago, Los Angeles,
Budapest, H i roshima, Berl i n ,
Ocrawa, Freiburg, Shanghai, eec.
The 1 3 short fılms i n che festival
program reflect Bruno Bozzecco's
works and arciscic l i fe.
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BRUNO BOZZETTO' N U N E N iYi YAPlTLARI
BEST OF BRUNO BOZZETTO
Dünya Hakları Exporr Agenr: Allilio

Valenti, via Vespucri 20 16156, Gmova. ITALY:
Phone: 390 /0 697 43 95: Fax: 390 10
65 998 53

SI NYOR ROSSi KAYAG A
G I DIYOR
IL SIG

O R ROSSI VA A SCIARE

S IGNOR ROSSI GOES S K I I NG

Yönetmen Director: Brmıo Bozzel/o

motosikletler da�ların zirvesine
kadar çıkmaktadır. Radyolar,
elektrikli testereler, televizyonlar
ve di�er buluşlar turistlere
dinlenme imkanı vermemektedir.
En sonunda, Sinyer Rossi aradı�ı
huzuru dev bir barajın dibinde
bulur, ama buranın da kendine göre
olumsuzlukları vardır . . .

1 963 1 Betactmı Video 1 10'

• Signor Rossi adares gerring far

Da�ları çok seven Sinyer Rossi,
tatilini karlar arasında geçirmeye
karar verir. Sabah erkenden uyanır,
hareket noktasına gelir ve grubun
geri kalanıyla beraber kayak pistine
ulaşır. Burada, kayakçının olmazsa
olmaz maceraları başlar: telesiyejdeki
uzun kuyruklar, tehlikeli olabilen
pistler, Sinyer Rossi üstüste
giyimliyken onu yakan, giysilerini
çıkardı�ında ise bulutların ardında
kaybolan güneşin "e�lencesi" başlar.
Ve bir de Sinyer Rossi'nin taklit
etmeye çalıştı�ı korkusuz
kayakçıların figürleri . . . En sonunda
da onu do�rudan oteldeki odasına
yuvarlayan fantastik trambolin
atlayışı. . .

away from rhe busrle and fılrh of rhe

•

• Signor Rossi, who li kes rhe
mounrains very much, decides ro
snow. He wakes up early in rhe
and arrives ar rhe ski slope wirh rhe
resr of rhe group. There his advencure
begins. There are Iong queues ar the
and rhe "fun" of rhe sun rhar burns
when he is wearing layers of clorhes
and hides behind the clouds when rhey
are removed . . . and rhen of course
there are moves of rhe fearless skiers
rhar Signor Rossi rries ro imirare.
Finally, rhere is a fanrasric rrampoline
jump rhar seııds Signor Rossi direcrly
ro his hotel room . . .

SINYOR ROSSi KAMPTA
SIG

OR ROSSI AL CAMPI

OR ROSSI AT CAMPI

G

G

Yönetmen Director: Bruno Bozzeuo
1 970 1 Belacam Video 1 9'

Sinyer Rossi şehrin
gürültüsünden, kirlili�inden uza�a,
açık havaya, do�aya kaçmayı çok
sever. Kamp deneyimini yaşamak
ister ve tatilini açık havada
geçirebilmek için gereken teçhizatı
edinir. Çok geçmeden, Sinyer
Rossi, "gürültü medeniyeti"nin
yerleşim bölgelerinden uzaktaki
yerleri bile ele geçirdi�ini
anlayacaktır: kayak kulübeleri
gürültülü tavernalara dönüşmüştür,
•

the adveıırures of rhe novice driver in
the mad rraffıc of rhe metropol is.
Afrer mechanical failures, accidenrs
and rhe tempration ro race wirh rhe
himself in rhe hospiral and in need of

SOTTA,CETl

P I CKLES

Before long, Signor Rossi fı nds out

Yönetmen Director: Bmno Bozzetto

rhar rhe "busrle of rhe ciry" has

1 9 7 1 1 Betacam Video 1 12'

reached even ro rhe remoresr areas.

Çeşitli tekniklerle gerçekleştirilen
1 4 kısa bölüm, "pixillation"
tekni�iyle canlandırılan küçük
mozaik parçalarıyla yazılmış
başlıkların ardından gelir: 1 ) Savaş,
2) Barış, 3) Ilahi güç, 4) Din,
S) Demokrasi, 6) Elektrik lşı�ı.
7) Reklam, 8) Uyuşturucu,
9) Televizyon, 1 O) Açlık, 1 1 ) Fetih,
1 2) Çevre kirlili�i. 1 3) Hayat,
1 4) Son . . . TURŞULAR'da,
Bozzetto, günlük hayattan alınan
konuları, yalnızca animasyon
tekniklerinin olanaklı kıldı�ı bir
sentezle anlatır. Bu fılmde, günlük
hayat deneyimi, sorular soran ama
şüpheye yer bırakmayan kısa ve
çabuk bölümlerde betimlenir.
Sanatçıya göre, dünyanın daha iyi
olma yönünde pek şansı yoktur,
hatta Bozzetto'nun filmlerinde sıkça
karşımıza çıkan kötümser bakış
açısı sorunlara bir çözüm bile
ön ermez.

and mororbikes can reach almosr ro
rhe rops of mounrains. There is no
way ro rest wirh all the radios,
elecrric saws, relevisions and other
conrraprions around. In the end,
ignor Rossi fıııds rhe peace he was
looking for ar the foor of a huge dam,
bur even here rhere are some rhings
rhar he didn'r bargai ıı on . . .

L' A UTOMOBILE

SIGNOR ROSSI BUYS A C A R

Yönetmen Director: Brtmo Bozzel/o
• Sinyer Rossi, i ş çıkışı şehirde
gezerken, herkesin otomobili
oldu�unu ve bu dört tekerlekli
aracın bir tek kendisinde olmadı�ını
görür. Aşa�ılık hissine kapılır,
derken araba reklamı panosu
taşıyan bir adam görür, kavalın sesi
onu çeker ve neredeyse bilinçsizce
peşinden gider. Ardından, arabaya
binmeye kadar varan süreç başlar:
sürücü kursu, ehliyet sınavı,
yüzlerce senet karşılı�ı çok
arzulanan arabanın satın alınması ve
acemi şoförün metropolün çılgın
trafi�indeki maceraları. . . Mekanik
arızalar, kazalar ve bir de korkusuz
sürücülerle yarış etme sevdası üst
üste gelince, Sinyer Rossi, bu sefer
kendi arızalarını tamir ettirmek
üzere hastaneye düşer! ..
• Signor Rossi, while raking a srroll

Signor Rossi Goes Skiing

repa i r-workı . .

spend his vacarioıı in rhe open air.

Ski clubs have become like raverns,

Sinyor Rossi Kayaga Gidiyor

fearless drivers, Signor Rossi fınds

TURŞULA R

1 966 1 Betacam Video 1 1 1 '

ski-l ifr, porencially dangerous slopes,

licensing resr, rhe purchase of rhe
d ream car wirh loads of Ioans, and

appropriare equipmenc so rhar he can

lL SIGNOR ROSSl COMPRA

morning, comes ro the deparrure point

car begiııs: rhe driving school, rhe

camping experience and gers rhe

SI NYOR ROSSI ARABA
AllYOR

spend his vacarion surrounded by

IL SIG

ciry ro rhe wide-open spaces of rhe
grear ourdoors. He wanrs ro li ve rhe

follows him almosr unconsciously.
Then the process of driving his own

•

Sinyor Rossi Kampta
Signor Rossi At Camping

Sinyor Rossi Araba Alıyor
Signor Rossi Buys a Car

• The fı 1 m preseıırs fourreen very
shorr secrions done i n a variety of
ani marian rechniques. Each seetion is
preseııred wirh rirle screens made of a
pixi lared mosaic: l ) War, 2) Peace,

3) Divine Power, 4) Religion,
5) Democracy, 6) Elecuic Lighr,

7) Adverrisemeıırs, 8) Drugs,
9) Television, L O) Hunger,

Turşular Pickles

l l ) Conquesr, 1 2 ) Pollurion,

1 3) Life, 14) End . . . Wirh PICKLE ,
Bozzerro preseıırs rhese ropics raken
from daily life through a syıırhesis
which is only possible wirh animarian
rechniques. The fi lm quesrions rhe
problems of daily life wirhour

afrer work, norices rhar everyone else

assigning blame through a fasr and

has a car and rhar he is rhe only one

shorr series of secrions. Accord ing ro

wirhour rhis 4 -wheeled m irade. He

Bozzerro, the world doesn'r really

feels i nferior. In the meaıırime, he

have a chance of gerring berrer, and

sees a man carrying a billboard

his fılms, which ofren preseıır a

adverrising a car and Signor Rossi,

pessimisric view wirhour presencing

bewirched by rhe music of the piper,

solurions, reflecr rhis belief.

Kutu Içinde Bir Hayat Life in a Box
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BRUNO BOZZETTO'N U N EN iYi YAPlTLARI
BEST OF BRUNO BOZZETTO
KUTU I Ç I N D E B I R HAYAT
U

A V/TA IN SCA TOLA

LIFE I N A BOX

Yönetmen Director: Bruno Bozzetto
1 967 1 Belacam Video 1 6 '

Filmin konusu, dev, dörtköşe
binaların arasında gelişir. Bir kadının,
dogum için hastaneye gitmesiyle
başlar. Dogan çocugun büyümesini
izleriz: evde oyun oynar, sonra
sırayla ilkokula, ortaokula, liseye
ardından üniversiteye gider. Ancak,
çocuk ara sıra kutu/binalardan dışarı
çıktıgında etrafındaki herşey degişir,
renklenir, dörtköşe hatlar
yuvarlaklaşır ve çiçeklerle dolu bir
manzara ortaya çıkar. Yine de her
seferinde gerçekiere geri dönmek
zorunda kalır. Çocuk büyür ve bu
sırada bir kutudan ötekine geçişleri
bazı anlarda çılgın bir hale dönüşür.
Sadece aşık oldugu, evlendigi ve
çocugu dogdugu zaman renkli
dünyasını yeniden yaşar. Ritm
hızlanır, çılgın yaşam şekli her an
daha da rahatsız edici hale gelir, en
sonunda kahramanımız gördügü
rüyada, çiçeklerle dolu tatlı
manzaraya son kez geri döner . . .
•

• The film's plor unfolds wirbin the
four-corners of enormous build.ings. I r
begins with a woman heading t o the
hospiral to give birth. W e see the
child she gave bi rth to as he grows: he
plays games at home, and rhen goes
from primary school, to middle
school, to high school and universiry.

olan sivrisineklerdir. Çok geçmeden,
kaynak bakımından oldukça zengin
bir insan ayagına rastlarlar ve hemen
yararlanmaya başlarlar. Insan ayagı,
bir petrol yatagıymışçasına inanılmaz
bir hızda tüketilirken, birden haşin
bir hareketle tepki gösterir. Ölesiye
korkan sivrisinekler, kiliseye koşup,
pişmanlıklarını göstermek için diz
çökerler. Ancak sonra korkuları
yavaş yavaş geçer ve duanın en
yogun anında sivrisineklerden biri,
"self servis" enerji deposu na
dönerek en kaliteli yerinden
em meye devam eder . . .

began with the film "Pickles". The
lead characters are mosquiros who are
looking for things ro eat amongst the
stones and flowers. Before long they
happen upon plump and juicy human
foot and they dig in. As they suck on
che foot through cheir voracious snours
as though they were em peying a gas
tank, they are srarrled by a harsh slap.
Fearing for cheir lives che mosquitos
rush ro a church and fall on che ir knees
ro show cheir humiliry and remorse.
Slowly their fear begins to fade and
they i merrupc their deepest momenrs
of prayer to return to che "energy
tank" and continue to consume from
the most abundanr spots.

1 983 1 Betacam Videc / 2 '

• 1 984 Los Angeles Olimpiyatları
dolayısıyla gerçekleştirilen bu kısa
film televizyonun izleyenler
üzerindeki etkilerini konu alır. Sahne,
televizyonun bulundugu salonda
geçmektedir. Küçük bir çocuk salona
girer ve uzaktan kumanda yardımıyla,
ekranında ne oldugunu görmedigirniz
televizyonu açar. Çocuk televizyonu
izledikçe, yayına göre degişmeye
başlar, önce bir kayakçıdır, sonra
kocaman bir tavuga dönüşür . . .
Annesi diger odadan seslendiginde,
yayın sırasında Sigmund'u esir alan
televizyon, "Büyük Büyücü"
olmaktan çıkar. Sigmund annesine
cevap verir, televizyonu kapatarak
odadan çıkar . . .

love, marries and has a child o f his
own that he relives that world of
colors again. The pace increases and
his hectic life becomes more and more
unbearable. I n the end he rerurns
through a dream one last time to the
sweet landscape full of Aowers . . .

SELF SERVIS
SELF SERVICE

Yönetmen Director: Bruno Bozzet/o
1 974 1 Belacam Video l l l '

SELF SERVIS, yozlaşmayı ve
dünyanın insanoglu tarafından
mahvedilmesini konu alan
'T urşular"ın devamıdır.
Başoyuncular, taşlarda ve çiçeklerde
bile beslenecek birşeyler aramakta

•

Self Servis 5elf Service

broadcasrs. Sigmund answers his
morher and rurns off the relevision as
he leaves the room . . .

B E B E K H I KAYESI
BAB Y STORY

Film bir yazıyla başlar: "Bu öykü
bir kadının içinde geçmektedir".
Görüntü bir kaç kez flulaşır ve
döllenmenin tasvir edildigi kadın
rahmini görürüz: kadının dölü bir
yumurtanın içinde spermlerin
kendisine ulaşmasını beklemektedir.
Spermler yumurtanın oldugu odaya
ulaşmak için yarışmaktadırlar ama
bu bir türlü gerçekleşemez. Önce
spermisid krem yollarını keser,
sonra bir prezervatifın içinde
kalırlar ve en son olarak dogum
kontrol hapıyla karşılaşırlar.
Dördüncü denemede spermlerden
biri bütün zorlukları aşarak döle
ulaşır. Sperm bir süre kur yaptıktan
sonra yumurtayla birleşir ve bir
fetüse dönüşür. Fetüs büyüdükçe
annenin karnı da büyüyecektir,
küçük bebek dogmadan önce,
muayenelere, yer degiştirmelere ve
annesinin hareketlerine katlanmak
zorunda kalacaktır.

beings upon the world that Bozzetto

the walls soften and there is a view

only at rhe momems when he falls i n

hi m a slave to the relevision

1 978 1 Belacam Video 1 10'

Yönetmen Director: B mno Bozzelto

sometimes in a crazy rhythm. lt is

from rhe enchammenr rhar has made

and descruccion wrought by human

changes. There are colors, the edges of

his life go ing from one box to another,

His morher calls to him from rhe
other room , and Sigmund is released

Yönetmen Director: Bmno Bozzetto

However, in rhose brief momenrs

real life. Once fully grown, he spends

rhe screen. One moment he' s a skier
and rhe nexr he is a huge ch i eken . . .

• SELF SERVICE i s a conrinuation

between box-buildings, everything

however, he is forced to go back to his

changes accordi ng to whar he sees on

of the depiction of the degeneration

SIG M U N D

filled with Aowers. Each time,

can'r see whar is on the screen. As the
child warches rhe relevision he

•

Sigmund

Bebek Hikiyesi Baby Srory

• The film opens wirh a narrative
screen, "This story rakes place inside
a woman's body". The image comes
in and our of focus a few times and
rhen sees the womb and the process
of concepr ion. The woman's egg
wairs ro be ferril ized by rhe sperm.
The sperm race to make ir ro the
room where rhe egg is wairing, but
rhey run i mo a lot of trouble. Fi rsr

Baeus

rheir path is i m peded by spermicidal
crea m . Then rhey ger caught i n a
condom, and even encounrer a birth
comrol pill. On the fourrh arrempr,
rhe sperm overcome rhese obsracles
and reach rhe egg. After a bir of
courring rhe sperm merges with the

• This shorr film, produced for rhe

egg and becomes a ferus. As rhe ferus

1 984 Los Angeles Olympics, is abour

grows so does rhe mocher's

television's impacr on viewers. The

midsection, and until it's born the

scene rakes place i n a living room

l i etle baby is forced ro undergo

with rhe relevision. A child enrers

medical exam inarions, physical

the room and uses rhe remore control

changes and moving around wirh irs

to rurn on rhe relevision, bur we

mor her. . .

Bay Tao Mister Tao
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BRU NO BOZZETTO' N U N EN iYi YAPlTLARI
BEST OF BRUNO BOZZETTO
BAEUS
Yönetmen Direcwr: Bmno Bozzetto
1 987 1 Belacam Video 1 7'

• Bir kadın ile sevgilisi şiddetli kavga
ederken eve bir böcek girer ve olup
biteni izler. Adam gider ve kadın
onun ardından ağlamaya başlar.
Kadına aşık olan böcek onu teselli
etmeye ve ona kur yapmaya çalışır.
Böceği görünce korkan kadın, eline
geçirdiği her şeyle onu öldürmeye
çalışır. Bir kaç denemeden sonra,
böcek büyüye başvurmaya karar
verir. Eski bir masal kitabında
okuduğu formülü hatırlar, kitabı
bulur ve harften harfe atlayarak
okumaya çalışır. En sonunda
başararak bir prense dönüşür, ama
ilk öpücükte bu sefer kadın böcek
olur. Karşılıklı bir sürü yanlış formül
denedikten sonra en sonunda
doğrusunu bulurlar, fakat tam o
sırada kadının sevgilisi geri döner.
Kadını başka bir adamın kollarında
görünce çıldırır ve ikisini de
öldürmeye kalkışır. Kadın tam
zamanında formülü söyler ve adam
böceğe dönüşerek kaçar . . .
• A li etle bug wacches as a woman
and her !over have a cerrible fıghc.
Then che man leaves and she begins
co cry. The bug is i n love wich che
woman and so he cries co console and
woo her. The woman is afraid of
bugs, however, and so she cries co ki ll
him wich anyching she can gee her
hands on. Afcer crying his luck a few
more cimes, che lictle bug decides co
resorc co magic and remembers a few
formulas from fairycales chac he read.
He fınds che book and reads ir
jumping from leccer co leccer. In che
end he can become a prince, buc wich
cheir fı rsc kiss che woman curns into
a bug. He has co experi ment a few
times before he changes her back, buc
he fınally gecs che formula righc. ] use
ar chac moment, che woman's ex
lover recurns, and he is enraged co see
her i n che ar ms of anocher man and
cries co ki ll chem boch. ]use in che
nick of rime che woman says che
magic words and che man becomes a
bug again and escapes . . .

BAY TAO
MISTER TAO

Yönetmen Direcwr: Bruno Bozzel/o
1 988 1 Belacam Video 1 3 '

Yalnız b i r adam, b i r dağ
tırmanışına başlar, karşılaştığı
güçlükleri aşarak ilerler. Dağın
zirvesinde durur, dinlenir,
etrafındaki manzarayı hayranlıkla
izler. Içinde bulunduğu anı

yaşamaktan öylesine mutludur ki,
müzik bile yapar. Eşyalarını toplar ve
bulutların arasına doğru tırmanışına
devam eder. Bilge birine benzeyen
uzun sakallı bir adamla karşılaşır;
kısa bir konuşmadan sonra, yaşlı
adam ardından bakarken, bulutların
arasında kaybolur . . .
• A !one man begins co elim b a
mountain, sceadily pressing forward
as he surmounts che hardships he
encounters. When he reaches che
peak, he liscens and looks adoringly
ar che panorama before h i m . He is so
happy ar rhar moment chac he begins
co make music. He colleccs his chings
and continues climbing amongsc che
clouds. There he meecs a sagacious
looking old man w i ch a long beard.
They calk briefly, and, looking ar che
old man, he disappeacs into che
clouds . . .

B Ü Y Ü K PATLAMA

• Bruno Bozzetto'nun yazdığı bu
kısa insanlık tarihi öyküsünde,
insanoğlunun tarih boyunca yaşadığı
çatışmalar bir dizi kısa bölümde
anlatılır. Film yanmakta olan bir
çalılıkla başlar, ateşin önünde ona
ulaşmak için ölümüne kavga eden iki
ilk insan görülür. Çalılık insanlık
tarihinde yaşanan tüm çarpışmaların
öncesinde karşımıza çıkar. Böylece
ardarda şunları izleriz: eski Mısır'da
iki ordu, iki Romalı askerin ve
ordularının savaşı, ortaçağda, iktidar
ve krallık için yapılan savaşlar, dini
hoşgörsüzlük. Zaman geçtikçe
çatışmaların sebepleri giderek daha
anlaşılmaz hale gelir; savaş ve
saldırganlık artık istisna değil, normal
sayılmaktadır. Filmin çeşitli bölümleri
yanan çalılık görüntüsüyle birbirine
bağlan ır . . . Film, Körfez savaşının
sıcak zamanlarında yapılmıştır,
silahların tehlikesini ve savaşın
anlamsızlığını vurgulamaktadır.

B IG BANG

• This shorc scory by Bruno Bozecco

Yönetmen Director: Brtmo Bozzetto

presents che hiscory of human confliccs

1 990 1 Belacam Video 1 4'

• Dünyanın, tüketim toplumunun
yarattığı atıkların çöp kutusu olarak
kullanılmasına dair acıklı bir masal.
Film, doğaya saygı gösteren şehirli iki
vatandaşın sakin hayatı ile büyük
şehirlerdeki çöp problemiyle
yüzleşrnek yerine, işi başkalarının
üstüne yıkarak kaçan güçlü
politikacıların tavrını karşılaştırır.
Ancak bir noktada, doğanın daha
önce uyarısını verdiği felaket
gerçekleşir ve çöpler büyük bir
patlamayla uzaya dağılır. Tüm bunlar,
dünyayı patiatan çöpleri hatıriayıp
kahkahalarla gülen dünyadışı varlıklar
tarafından izlenmektedir . . .

in i es entirecy through a series of shorr
image of a burning bush, and rwo
cavemen fıghring over i c. Before each
hisrorical conflicr, che bush is again
shown onscreen. Then we warch as
one skirmish follows anorher: in
ancient Egypr rwo armies do baccle, a
fıghr berween rwo Roman soldiers and
bartle berween rheir armies, Medieval
bardes for power and ro become che
king, and religious intolerance. Wirh
che passage of rime, che reasons for
rhese conflicrs grow ever impenerrable
and aggression is no langer creared as
an exceprion bur rarher a normal parr
of life. The fılm ries all rhese scenes
rogerher wir h che image of che
burning bush . . . Made during che

mass consurnpcion has caused che

mosr heared period of che Gulf W ar,

world co be used as a garbage can. The

che fılm srresses che danger of guns

fılm compares che accicudes of che

and che meaninglessness of war.

policicians who dump che
responsibi li ey for che urban wasre

BAKlŞ AÇlSI

problems on odıers wich che serene

PO/

for narure. The rime comes, however,
when che imminent environmental
d isascer fınally occurs and che crash
explodes ouc into space. Aliens who
have wacched che whole ching from
oucer space double over in laughcer
every rime chey remember che crash
explosion . . .

•

T OF VIEW

Yönetmen Director: Bruno Bozzetto
2000 1 Betacam Video 1 2'

• Izleyici, ormanda yaşayan
herkesi, suyu, bitkileri, kuşları,
kelebekleri, tavşanları, geyikleri
seyreder. Tüm bunlara kimin
gözünden bakmakta olduğunu fılmin
sonunda anlayacaktır . . .
• The audience is presented wirh

Ç EK I R G E L E R

images of all rhar lives in che foresr:

CA VALETTE

brooks, birds, buccerflies, rabbi es, and

CRlCKETS

deer. Ar che end of che fı lm, che po int

Yönetmen Director: Brımo Bozzel/o

of view from which all of chese scenes

1 990 1 Belacam Video 1 9'

Çekirgeler Crickecs

secrions. The fılm srarcs wirh rhe

• This is a sorrowful fable on che way

lives of rwo cicizens who have respecc

BUyük Patlama Big Bang

have been presented is revealed . . .

Bakış Açısı Poim of V icw
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G I ULIO G IAN I N I & E MAN U E LE LUZZATI
Gianini ve Luzzati'nin canlandırma
sineması dünyasının en ilginç ve
özgün ortak çalışmalarını
yaratmalarını sağlayacak tanışmaları,
1 940'1ı yıllara kadar uzanır. Ortak
çalışmalarının bazıları canlandırma
sinemasının başeserleri olarak
adlandırılabilir: bunların arasında,
Oscar adayı olan "Hırsız Saksağan"
ve "Pulcinella"yı, Giachino
Ressini'nin ölümünün 1 00. yılı
etkinlikleri nedeniyle yapılan
"Cezayir'de bir ltalyan Kızı"nı,
lsviçre Radyo TV kurumu için
yapılan ortametrajlı "Sihirli Flüt"ü,
RAl için yapılan "Turandot",
"L'Augellin", "Belverde"yi, Sony'nin
Claudio Abbado için yaptırdığı "La
casa dei duoni 1 Sesler Evi"nin
animasyon kısmını ve bazı video
klipleri sayabiliriz.
•

• Gianini and Luzzati are revered
for their oursrandingly original and
fascinaring collaborative creations i n
rhe arena o f a nimared cinema, where
they have been producing si nce rhe
1 940's. Many of the ir collaborarive
works are considered to be
masterworks of rhe an imared fil m ,
among these are: t h e Oscar awarding
winning "Thieving Magpie" and
"Pulcinella", "An Iralian Gir! i n
Algiers" (made in honor of r h e l OOrh
anniversary of Giachino Rossi ni's
dearh), "The Magic Flure" (produced
for Swiss Radio and Television),
"Turandot " , ''L'Augellin", " Belverde"
(produced for RAl), and the
an imared portion of "La casa de i
duoni 1 House of Sounds" (produced
by Sony for Claudio Abbado).
Giulio Gianini was born on 9

G iulio Gianini, 9 Şubat 1 927'de
Roma'da doğdu. Görüntü
yönetmeni olarak filmlerde ve
belgesellerde çalıştı; aralarında
Pablo Picasso ve Calder'i
sayabileceğimiz sanat filmleri
üzerinde yoğunlaştı. 60'1ı yıllardan
itibaren animasyana geçti ve
Luzzati'yle ortaklığının yanısıra
Michel Folon ve Leo Lionni gibi
isimlerle de çalıştı. ltalyan
canlandırma sinemasının en büyük
ustası olan Gianini, 1 999'a kadar
Roma Deneysel Sinema Merkezi'nin
Animasyon Bölümü'nü yönetmiştir.
Hollywood'daki Film Akademisi'nin
üyesidir.

February 1 92 7 , in Rome. He worked
as a visual d i recror for film and
documenraries, among which were
art films with artİsrs such as Pablo
Picasso and Alexandre Calder. He has
been working in animatian since the
1 960s and has worked with Michel
Folon and Leo Lionni in addition to
his collaborations wirh Luzzari. He is
rhe Master of Italian A n i marinn
(Maesrro dell'Animazione ltaliana),
and was di recror of the Rome
Experimental Cinema Cenrer's
Animatian Department unril 1 999.
He is a member of rhe Hollywood
Academy of Mor i on Picrures.
Emanuele Luzzati was born i n 1 9 2 1

Emanuele Luzzati, 1 92 1 'de
Cenova'da doğdu. Irk sorunundan
dolayı, 1 940'da Lozan'a taşındı ve
orada eğitim görerek Ecole des
Beaux Art'dan mezun oldu. Savaş
bittiğinde ltalya'ya dönerek sahne
tasarımcılığı, illüstratörlük,
dekoratörlük, seramikçilik gibi işler
yapmaya başladı. 60'1ı yıllarda
tiyatro alanında oldukça aktifti ve
ltalya'nın önde gelen şehir
tiyatrolarıyla çalıştı. Luzzati
yurtdışında da işler yaptı, ancak
bulduğu her fırsatta kendi kurduğu
Teatre d ella Tosse'ye geri döndü.
Luzzati, Gianini ile ortak
çalışmalarıyla kazandıklarının
yanısıra tiyatro alanında da bir çok
ödül sahibi olmuştur. Cenova
Üniversitesi'den Fahri Doktora
ünvanı almıştır. Hollywood'daki
Film Akademisi'nin üyesidir.

i n Genova. Because of racial
diffıculries, in 1 940 he moved ro
Lausanne and was educated there at
the Ecole des Beaux Arrs. After the
war ended he returned ro Iraly and
began doing work wirb set design,
ill ustrarion, decorarion, and ceram ics.
He was quire active in rhe field of
thearer in the 1 960s and worked
rogerher wirh rhe importanr rhearer
rroupes in Iraly. Luzzati has also
worked abroad bur has rerurned at
every opportunity ro the Tearro della
Tosse, which be founded. Luzzari has
received many awards for his work in
theater in addition to those he has
received for his collaborarive work
with Gianini. He received an
honorary Docrorare from the Genova
U niversity. He is a member of the
Hollywood Academy of Morion
Picrures.
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BEST OF EMANUELE LUZZATI
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accomplished che impossible. White
working on "The Magic Fluce" chey
found chemselves at odds over che
ediring of a particularly complicaced

S I H I RLi F L Ü T

kicked up sparks at che ı 963
Glyndenboum Festival: " I

THE MAGIC FLUTE

Yönetmenler Directors: Emanuele Luzzati
& C11ilio C ianini
1 999 1 Betacam Video 1 45 '

Mozart'ın aynı adlı eserinden
uyarlanan "Sihirli Flüt"ün
tasarlanması ve gerçekleştirilmesi
Gianini ve Luzzati'ye, güçlükler ve
engellerle karşılaştıkları, zorlu
çalışmalarla dolu iki yıla maloldu. Iki
sanatçının bu eseri bitirerek bir
imkansızı başardıkları söylenebilir.
Gianini ve Luzzati, "Sihirli Flüt"te,
kısaltılması gereken çok karmaşık
bir partitürle karşı karşıya
kalmışlardı. Luzzati'nin "Sihirli
Flüt"le 1 963'te Glyndenbourn
Festivali'nde karşılaşması bir çeşit
kıvılcım yaratmıştı: "Sihirli Flüt
sayesinde çeşitli karakterlerin farklı
müzikal gereksinimleri oldugunu da
anladım" diyor Luzzati ve ekliyor:
"Bir sahnenin, müzigin ritmine göre
degişebilecegini, hareketlerin,
görüntülerin, renklerin ritmini
müzigin belirledigini kavradım."
Opera'yı bu derece kavramanın
verdigi güçle, Luzzati ve Gianini
1 976'da müzik ile temsil arasında
daha kesin ve yakın bir buluşma
yaratmaya çalıştılar Sonuçta,
müzikten dogan karakterler, çizgi
filmde partitürün içinde neredeyse
bütünüyle eriyorlar. Hareketin
renksel ve figüratif ritmini kesinlikle
belirleyen ve bütüne hükmeden,
tamamıyla müzik. Luzzati'nin çizgisi
ise, Tamino ve Pamina'nın her bir iç
geçirişinden, Papageno'nun,
Papagena'nın ve Sarastro'nun tüm
yüz ifadelerine, Gece Kraliçesi'nin
genzinin kıpırtılarına kadar her şeyi
yorumluyor ve canlandırıyor.
Gianini ve Luzzati filmi, Papageno
ve Papagena'nın, kendilerinin ve
elele tutuşmuş küçük kopyalarının
perdeyi tam anlamıyla işgal ettigi
mutlu bir neşe dünyası görüntüsü
ile bitiriyorlar. Bu, izleyicide, "Sihirli
Flüt"ün zevkle izlenecek ve tadına
varılacak, degerli bir temsilini
seyrettiği duygusunu uyandırıyor.
•

co

many

difficulcies and obscacles, spenc a full
cwo years on che peeparation and
realisacion of an ani mateel film based
on Mozarc's "The Magic Fluce."
These arciscs both feel chac in
complecing this work they

GIULIO GIANINI

section. Luzzac i's "Magic Fluce"

IL FLAUTO MAGICO

• Gianini and Luzzaci, due

&

underscood that che various
characcers of che Magic Fluce have
differenc musical needs," says
Luzzaci , adding, "I saw that a scene
changes with che music; the
movemencs and the rhychm of che
colours are documenced in che
music . " Using the screngrh of cheir
grasp of opera, Luzzari and Gianini
ser out in 1 97 6 co ereare an even
more defined and symbioric
relarionship becween music and
represenracion. In che end, che
characcers born of rhe music d issolve
within each frame of che animateel
film. Music undoubcedly domi naces
throughout and drives che colourful
and fıguracive rhychm of che
movemencs. Luzzaci 's drawings
i ncerprec and give life co Tamino and
Pamina's every choughc, all of
Papageno, Papagena, and Sarascro's
facial expressions, and even down co
che cwicching of che Nighc Queen's
chroat. Gianini and Luzzari's fı lm
ends wirh an i m age of Papegeno and
Papagena holding hands wich each
other and w ith cheir min iacure copies
which fıll che screen in one merry
global image. Those who areenel this
screening will recognise that they've

geri dönerler . . . Bu film, Gianini ve
Luzzati'nin en popüler eseri olmuş
ve saksağan, ikilinin canlandırma
sinemasının simgesi haline gelmiştir.
H l RSlZ SAKSAGAN uluslararası
alanda da çok tanınmış, Oscar'a
aday olmasının yanısıra, 1 980'de
sinemanın doğuşundan bugüne
yapılmış en iyi sekiz animasyon
filminin arasına girmiştir.

Sihirli FIOt T h e Magic Flure

• This scory rells of three kings who
d eelare a war on the bi rds. Before
long che whole colorfuJ variety of
winged crearures are forced co escape
from the foresr in order co avoid
becoming che cargers for rheir
arrows. A magpie wancs co resise che
three ki ngs and flies from che seas co
che mouncains in order co wear out
those who pursue him; the k i ngs
fınally rake refuge in a casrle. Wirh
che help of the ocher birds of che

Hırsız Saksagan The Thieving Magpie

forest, the magpie uses his beak co
rear aparc the castle piece by piece,
turning ir inco an imposing birdcage.
Wirh the three kings imprisoned che
foresr is freed and che birds cerurn co
cheir peaceful exisrence . . . This fı lm
has become Giani n i and Luzzari's
most popular work and che magpie
has become che symbol of c heir
animateel fı l ms. I n addition co being
an i n rernarionally known work and
an Oscar candidare, in ı 980 THE
THIEVING MAGPIE was chosen as
one of che eighr grearesr films i n
animarion history.

Pulcinella

seen an unusual inrerprecarion of this
well-known scory and will enjoy che
ereats and casres of "The Magic
Flure."

H lRSlZ SAKSA G A N
L A GAZZA LADRA

THE T H I E V I NG M AG P I E

Yönetmenler Directors: Emanuele Luzzati
& Guilio Gianini
1 964 1 Betacam Video 1 1 2 '
• Öykü, yapacak daha iyi b i r işleri
olmadığından, kuşlara karşı "savaş
ilan eden" üç kralı anlatır. Çok
geçmeden, rengarenk bir çok
kanatlı türü, oklara hedef olmamak
için ormandan kaçmak zorunda
kalır. Bir saksagan, bu üç krala
direnmek ister ve denizler, dağlar
boyunca uçarak, peşine düşenleri
bitkin düşürür; krallar sonunda bir
kaleye sıgınırlar. Saksağan,
ormandaki diğer kuşların
yardımıyla, kaleyi gagasıyla parça
parça kopararak, muazzam bir
kafese dönüştürür. Üç kral
hapsolunca, orman özgürlügüne
kavuşur ve kuşlar sakin hayatiarına

PULCiN ELLA
Yönetmenler Directors: Eman11ele Luzzati
& Guilio Gianini
1 9 73 1 Belacam Video 1 12'

Gianini ve Luzzati'nin
Pulcinella'nın hayatın ı betimlemek
üzere anlattıkları öykü, hem
eglenceli ve neşeli, hem de
melankolik ve ironiktir. Çalışmasını
isteyen karısı ve peşindeki polisler
tarafından sürekli tacize ugrayan
Pulcinella, evinin çatı katına sıgınır
ve tiyatro dünyasında zaferler
kazanmayı düşler. Pulcinella, kısa
bir süre için de olsa, sıkıcı
hayatından kurtulmayı şiddetle
istemektedir. Gerçeklerden
uzaklaşmanın tek yolu, uyumak,
yani hiçbir şeyin yasak olmadıgı bir
dünyaya girmektir. Ancak rüyasında
ve hayali yolculuğunda bile
karşısına, ejderlerin simgeledigi
polisler ve karısı çıkar. Ressini'nin
müziginin dört nala giden notaları
eşliginde hepsinden kaçar ve bir
volkana varır, fakat kendini
•

Cezayir'de Bir !talyan Kızı

An I ralian Girl in Algiers

Pulcinella ve Sihirli Balık

Pulcinella and The Magic Fish
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EMANUELE LUZZATi VE GiULiO GiANi Ni'NiN EN iYi YAPlTLARI
BEST OF EMANUELE LUZZATI
dumandan bogulacakmış gibi
hisseder. Birden gerçegin içine
uyanır ve dumanın karısının balık
pişirdigi tavadan geldigini anlar;
tavayı uçarak kapar ve balıgı bir
lokmada yutar. Karısı onun
peşinden koşar; Pulcinella bir
şaşırtmacayla, tekrar uykuya dalmak
üzere yataga kadar gitmeyi
başarır . . . Birçokları tarafından
Gianini ve Luzzati'nin en önemli
eseri sayılan PULCIN ELLA
aralarında Moskova Festivali
Birincilik Ödülü'nün ( 1 973), Sinema
Eleştirmenleri'nin Gümüş
Kurdele'sinin ( 1 973), Oscar
adaylıgının ( 1 974) da bulundugu bir
çok başarı kazanmıştır.

&

GIULIO GIANINI

havayla anlatılır. Ressini'nin on
dakikalık uvertürü eşliginde, lsabella
ve Lindcro'nun gezi amacıyla
Venedik'ten başlayan ancak
yakalandıkları fırtına yüzünden
Cezayir sahillerine savruldukları
yolculugu izleriz. Mustafa'nın
askerleri, çifti deniz kıyısında
görürler ve genç kızı Sultan'ın
haremine götürmek üzere
kaçırırlar. Lindoro sevgilisinin
peşinden gider; ancak bu arada
Mustafa genç kızın güzelliğini görür
görmez ona vurulmuştur. lsabella
ve Lindoro bir gemiye binerek
kaçmayı başarırlar ve Sultan'ın
askerleri onları yakalayamaz . . .
Filmin jenerik müzigi olarak,
Ressini'nin "Fırtına" operasından
alıntılar kullanılmıştır.

dileklerini yerine getirmeye söz
verir. Şaşıran Pulcinella, bir deneme
yapar ve yiyecek bir şey ister; göz
açıp kapayıncaya kadar dilegi
gerçekleşir. Pulcinella'nın
meraklanan karısı da dileklerde
bulunmaya başlar; önce barakasının
güzel bir eve, ardından bir villaya,
en sonunda da bir saraya
dönüşmesini ister. Her seferinde
artan dileklerden usanan balık,
yarattıgı mucizeleri ortadan kaldırır.
Uyanıveren, Pulcinella, kendini
ancak bir ögüne yetecek kadar
küçük bir balıkla baş başa bulur . . .

o nce merry and enrerrai n ing,

• The film rells rhe story of che

very least he hopes co cac ch one fish.

melancholic and ironic. Pulcinella,

opera of the same name wir h an air of

While sirring on a cliff sraring

who is constanrly being harassed by

irony. Set ro Rossini's ten-minuce

blankly inco space, he spors a fish

• Gianini and Luzzari's srory
narrating the life of Pulcinella is ar

• Gianini and Luzzaci's Pulcinella
character rerurns ro the screen w ith
this fi lm. Pulcinella who is broke
l ives in a shack. One day, at his wife's
insistence, he goes fishing. At the

his nagging wife and the police, takes

overcure, we see Isabella and Lindoro

large enough ro last several meals.

refuge in rhe arric and d reams of

head out on a journey rogerher. The

However, che fish curns out ro be

vicrories of the scage. Pulcinella is

trip begins in Yenice as a simple

enchanced and begins ro speak. The

desperare for an escape from his

tour, but when they are caught in a

fish doesn't fancy che idea of falling

rrivial life, if even only for a shorr

terrible rempesr che pair are cassed

i neo a sizzling pan and so in order ro

white. The only way ro disrance

out onco che Algerian coascs.

avoid such a fare promises ro fulfi l
Pulcinella's every wish. The scunned

hi mself from these realities is ro

Mustafa' s soldiers see the couple on

sleep; ro emer a world where norhing

che seashore and ki d nap che young

Pulcinella decides ro give ir a rry and

is forbidden. However, even while

gir! in order ro rake her ro che

asks for some food. W i rbin the bii nk
of an eye, che wish is a reality.

craveli i ng through fanrasy and

Sultan's harem. Li ndoro follows after

dreams, his wife and the police,

his love, buc in che meancime

Pulcinella's busybody wife starrs ro

symbolised wirh dragons, emerge ro

Mustafa has fallen in love wirh her at

come up with wishes roo. Firsr she

oppose him. To rhe galloping of

first sight. Isabella and Li ndoro

has cheir licrle shack turned i neo a

Rossi ni's music, he escapes from

manage ro escape on a boat and the

beautiful house, then a villa, and

them all, bur rhen he comes upon a

Sultan's soldiers are unable ro capcure

finally i neo a palace. The fish soon

volcano, and it's as though Pulcinella

c hem . . . Porrions of Rossi n i 's opera

gets ri red of their ever more

will suffocare from the smoke. All of

"The Srorm" have been excerpced as

grandiose wishes, and vanishes along

a sudden he wakes up and realizes

rhe film's theme music.

some fish. He seeals rhe pan, ears the

PULC I N E LLA VE
SIHI RLI BALIK

fish, and us ing a bir of rrickery he

PULCI

manages ro escape. Again he goes ro

IL PESCE MAGICO

pan that his wife is usi ng ro cook

ELLA E

his bed where his can d rife off to a

PULCINELLA A N D

land of dreams once more . . . Among

THE M A G I C FISH

the many renowned works of Gianini

Yönetmenler Directors: Emanuele Luzzati

and Luzzati, PULCINELLA is

& Guilio Gianini
1 98 1 1 Betacam Video 1 l l '

considered by some as their most
i mporranr. Ir received First Prize ar
the Moscow Festival ( 1 97 3 ) , rhe Film
Critics' Silver Cord ( 1 97 3 ), and an
Oscar candidacy i n ( 1 974).

CEZAYIR'DE B I R
ITA LYAN KlZI
L'ITA LIANA IN ALGERI

AN I TALI AN GIRL IN ALGIERS

Yönetmenler Directors: Emanuele Luzzati
& Guilio Gianini
1 968 1 Betacam Video 1 12'
• Film, aynı adlı operanın
öyküsüdür ve masalsı, ironik bir

wirh his enchanrmencs. Upon waking
up, Pulcinella finds himself alone

that che smoke is coming from rhe

Gianini ve Luzzati'nin ineelikle
işledigi Pulcinella karakteri, bu
fılmle perdeye geri döner . . .
Metelige kurşun atan Pulcinella, bir
kulübede yaşamaktadır. Bir gün,
karısının ısrarıyla balık tutmaya
gider; hiç olmazsa bir tane balık
yakalamayı ummaktadır. Bir kayanın
üzerinde sakin sakin otururken, bir
kaç ögüne yetecek büyüklükte bir
balık görünür. Balık sihirli bir
biçimde dillenip konuşmaya başlar
ve kızgın tavaya düşmernek
karşıligında Pulcinella'nın bütün
•

wich a fish scarcely large enough for
one meaL . .

B i R Ü LKE - B i R S i N E MA: iTALYA
A COUNTRY - A CINEMA: ITALY

+k,,,.

ITAUANO Dl
Clii.TI:RA

Bu filmierin gösterimi lı.alyan Kültür Merkezi (Istanbul)' un degerli i�birligiyle
gerçekle�tirilmi�tir.

The presenracion of rhese fılms was made possible w ith the ki nd cooperarion of
Jsriruto Italiano di Culnıra, İsmnbul.

Katkıları için
F I DA FI LM'e
teşekkür ederiz.
We would like ro rhank
FİDA FiLM
for sponsoring this secrion.
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PUPI AVATI

M E LE KLE RiN YOLU

3 Kasım 1 938'de, ltalya'da
Bologna'da doğdu. Gerçek adı
Giuseppe'dir. Floransa ·
Üniversitesi'nde siyasal bilimler
okudu, daha sonra veterinerlik
ve müzik eğitimi aldı. 1 956- 1 964
yılları arasında bir caz grubunda
klarnet çalarak Avrupa'yı dolaştı.
1 968 yılında yönettiği "Balsamus,
l'uomo di Satana 1 Şeytanın Adamı
Balsam us" ile sinemaya geçtikten
sonra, kardeşi Antonio ile birlikte
bir yapım şirketi kurarak kendi
filmlerinin yanısıra diğer
yönetmenlerin filmlerinin de
yapımcılığını üsdendi. 1 97S'te
Pasolini'nin yönettiği "Salo o le
1 20 giorrnate di Sodoma 1 Salo
ya da Sodom'un 1 20 Günü"nün
senaryosu üzerinde çalıştı.
Verimli meslek yaşamı boyunca
gerilim ve korku filmlerinden
tarihi kostürnlü dramiara kadar
pek çok farklı türde filme imza
atmıştır. TV için de çeşitli diziler
ve özel programlar yapmıştır.

LA VIA DEGLI ANGEL/

MIDSUMMER NIGHT DANCE
Yönetmen Director: Pupi Avati Senaryo
Screen play: Pupi Avati & Anto11io Avati

Görüntü Yön. Cinemarography: Cesare
Bastelli Kurgu Edi ring: Amedeo Sa/fa Müzik
Music: Riz Ortolaili Oyuncular Casr:
Gian11i Cavi11a, Valentino Cervi, Carlo Del/e
Pia11e, Libero de Rienzo, Eliana Miglio, Chiara
Mulli, Paola Saluzzi, Mario Maranıana
Yapımcılar Producers: Antonio Avati &
Fiorenzo Serıese Yapım Producrion Co.: Duea
Film. Piazza Cola di Rierızo 69, 00192 Rome,
ITALY, Phone. : 39 06 321 48 5 1. . Fax: 39 06
32 1 5 I 08, e-mail: duea.film@f/asnet. it:
Medusa Film Dünya Hakları Exporr
Agenr: Adria11a Chiesa Enterprises, Via
Bamaba Oria11i, 24/A, 00197 !?om, 1TALY;
Phone: 390 6 807 04 00; Fax: 390 6 806 87
855 Türkiye Hakları Turkish &ghrs:
Umut Sanat Filmcilik. Akasyalı Sok., No: 18,
4. Levent, istanbul, TURKEY, Phone: 90 212
325 88 88; Fax: 90 212 278 32 82
1999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 121 '

• Her yıl baharda, muhteşem bir
gizli ayindeymişlercesine, dağın
erkekleri ve ovanın kadınları için
zaman durur. Vakit yine "Dans"
vaktidir, ve her zaman, herkes
kendini bildi bileli olduğu gibi, Dans
açık havada, vadide, baharın ilk
büyülü Cumartesi'sinde
yapılacaktır. Dağın erkekleri için
tüm köylerde, birbirinden uzak her
çiftlik binasında zaman yine
durmuştur. Aletlerini ve
sabanlarını, ama en önemlisi de
kendi başınalığın ağırlığını, o uzun
dağ kışlarının yalnızlığını bir kenara
bırakırlar. Sadece aşka, bir kadının
dokunuşuna ve gülen gözlerine dair
bir umudun getirebileceği keyifle,
kalpleri birdenbire hafıflemiş ve
şendir. Tabii kısa süre sonra
vadiden gelen o tanıdık sima oflaya
poflaya dağa tırmanacak, hemen işe
koyulacak ve daha onlara
sormadan bile hepsinin adını
kaydedeceğini bilecektir. Ve
elbette iyi bir kadın bulmak için
hiçbir ücret çok fazla değildir. Bu
yıl tek başına yaşıyan doktorun bile
aralarında olacağını duyarlar.
Vadideki o dans pisti, bir zamanlar
karısını bulduğu ve tam onbeş yıl
önce kaybettiği yerdir. Dans'ın
düzenleyicisine gıptayla bakarlar,
çünkü o kadınları görmüştür, genç
ve u mutlu bakirelerden şen dullara
kadar oraya gelecek olanların
hepsini - hatta kimileri biraz
"tadlarına baktığını" bile söyler.
Kalpleri aşk vaadi ve sonsuza dek
sürecek bir bahar umuduyla
dolduran Dans'ın anonsunu
yapmak üzere ortaya çıktığı her
yerde, bir humma salgını, sanki
havada dolaşan bir elektrik akımı
vardır . . .

Daha önceki yapıtları arasında, hepsi
Festival'de gösterilen, "Noi tre 1 Biz
Üçümüz", "Storia di ragazzi e di
ragazze 1 Oğlanların ve Kızların
Öyküsü" ve "Fratelli e sorelle 1
Erkek Kardeşler, Kız Kardeşler" de
bulunan, tanınmış ltalyan yönetmen
Pupi Avati'nin bu en son geniş
yelpazeli toplu oyunculuk filmi,
geçen yüzyılın başında ltalya'nın
çarpıcı kırsal kesimini mesken
tutuyor ve aşkı aramış olan herkese
yönelik masum, etkileyici ve
unutulmaz bir öyküyü anlatıyor . . .
Genç l nes bir antikacıda on parmak
daktilo olarak işe başlamıştır. Çok
geçmeden kendini patronun
beceriksiz oğlu Angelo'ya aşık
olmuş bulur. Her ne kadar genç
adam onu farketmezmiş gibi
görünse de, lnes onunla geleneksel
yıllık dansta karşılaşmayı hayal
etmektedir. Bu arada aşk mahzunu
delikanlı ise, kardeşi Loris'in
düzenlediği dans için bekarları
biraraya getirmeye çalışmaktadır . . .

they soon see the fam iliar fıgure from
down in the valley come huffıng and
puffıng up the moumain, drum m ing
up business, knowing even before he
asks that he would sign chem all up.
And, of course, no price is too high for
the hope of fınding a good woman.
This year they hear that even che
lonely docror is among those signing
up. The dance floor down in the valley
is where he had found his wife, and
losr her roo, fıfteen long years ago.
They look at che dance organİzer wich
a bi t of envy, for he has acruall y seen some say he has even had a litde
"casce" roo - the women, each and

Born on 3 ovember 1 938 in
Bologna, lraly. His real fırsr name
is Giuseppe. He srudied policical
science ar che Universiry of
Florence, rhen took a vecerinary
course and one in music. He coured
Europe as a dariner player in a jazz
band from 1 956 through 1 964.
Mcer caking up films wich
"Balsam us, l'uomo di Sarana 1
Balsamus, Saran's Man" in 1 968,
he formed his own produccion
company wirh his brorher Anronio,
which made his own work and
some by orher directors. In 1 97 5 ,
h e worked o n the screenplay of
Pasolini's "Salo o le 1 20 giormace di
Sodoma". In a prosperous career he
has direcced a wide speccrurn of
fılms ranging from ch riliers and
horror fılms to lavish hisrorical
dramas. He has also made several
series and special programs for TV.

every one, from the hopeful virgins ro
the merry widows. There is a a fever,
an elecrriciry

in

the air when he

appears ro announce this year's dance,
which fıll the hearts wich a proınise of
romance and the hope of a spring that
will lasr forever.
This laresr sweeping ensemble drama
by the renowned Iralian direcror Pupi
Avaci, whose previous work includes

• Every spring, !ike a splendid seeret

"Noi tre 1 We Three", "Storia di

ri te, time srops for the men of the

ragazzi e di ragazze 1 The Srory of

moumain and the women of the plain.

Boys and Girls" and "Frarelli e sorelle

Ir's rime for the "Dance", and ir is

1 Brothers and Siscers" (all shown at

held, as always, for as long as anyone

the Festival), is see agai nsc the srriking

can remember, ourdoors, down in the

backdrop of rural Italy at che turn of

valley, on the magical fırsr Sarurday of

the cemury and rells an innocent,

the season. Time srops for the men of

moving and unforgenable srory for

the moumain, in vii iage afrer vil lage,

anyone who has ever searched for

in each isolared community, as they

love . . . Young Ines is hired as a rouch

pm down their rools and ploughs, but

cypisc for an amique dealer. She soon

most of all ser asi de the weighr of

fınds herself falling for che man's

their solitude, the loneliness of those

feckless son Angelo. Though the guy

long moumaiıı wi mers. Suddenly

doesn't seem ro notice her, she dreams

rheir heam are light and gay, fılled

of meeting him at che annual dance.

with the ki nd of joy that only the

Meanwhile, lovelorn loser tries ro

hope of love, of a woman's rouch and

round up bachelors for said dance,

smiling eyes, can bring. Sure enough

which is mn by his brother Loris . . .

Ö nemli Filmleri
Selected Filmograp hy
1 969 Thomas e. . . gli hıdemoııiati

Thomas ve Ecinniler
1 975 B ordella Genelev
1 976 La casa dallefhıestre che

ridoııo Pencereleri

Gülen Ev

1 980 Aiutami a sog1ıare

Düş Görmeme Yardım Et
1 983 Uua. gita. scolastica
1 984
1 989

Bir Okul Gezisi
oi tre Üçümüz
toria di ragazzi e di ragazze

Oglanlarrn ve Krzlarrn Öyküsü

1 99 1 Bix
1 99 2 Fratelli e sorelle

Erkek
Kardeşler, Krz Kardeşler

1 99 3 Magııifical
1 996 Festival
1 999 La via degli atıgeli

Meleklerin Yolu
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MIMMO CALOPRESTI

IT ALY -FRANCE

D E N iZ i N SES i N i YEGLERi M

4 Ocak 1 9SS'te ltalya'nın
Polistena kentinde doğdu.
Başlangıçta belgesel filmci olan
yönetmenin ilk uzun metrajlı
kurmaca filmi takdirle
karşiianan ve Chicag o Film
Festivali'nde En Iyi lik Film
seçilen "ll seeonda volta / Ikinci
Kez"di ( 1 995). Bunu 1 998'de
"La parola amore esiste 1 Aşk
Sözcügü Gerçektir" izledi.
DENIZIN SESINI YEGLERIM
(2000) yönettigi üçüncü uzun
metrajlı fılmdir.

PREFERISCO IL R UM ORE DEL MARE

I PREFER THE SOUND OF THE SEA
Yönetmen Direcror: Mimmo Calopresti
Senaryo Screen play: Mimmo CalopreJti.
Heidmn Schleef & Francesco B mni Görüntü
Yön. Cinemarography: Luca Bigazzi
Kurgu Ediring: Massimo Fiocchi Müzik
Music: Franco Pie1·santi Oyuncular Casr:
Silvio Orlando, Michele Raso, Paolo Cirio.
Fabrizia Sacrhi, Mimmo Calopresti Yapımcılar
Producers: Donate/la Botti, Roberto Clorillo &
Luigi Mmini Yapım Producrion Co.:
Mikado, via Vittor Pisani, 20 124 Mi/an,
ITALY: Phone: 390 2 67 07 06 65: Fax: 390
2 66 7 1 1 4 88: A rcapix, Paı·is, FRANCE;
Biancafilm, Rome, ITALY Dünya Hakları
Exporr Agcnr: Celluloid Dreoms, 24 rue
Lamartine. 75009 Paris, FRANCE; Phone:
33 1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 7 1 ;
e-mail: injo@celluloid-dreams.com

2000 1 35

Born on 4 January 1 95 5 in
Polisrena, l raly. Formerly a
documenrary fılm-maker, his
fırsr fearure-lengrh fılm was rhe
acclai med ··ı ı seeonda vol ra 1 The
Second Time" ( 1 995) which won
Besr Firsr Film Prize in Chicago
Film Fesrival. He followed ir i n
1 998 wirh "La parola amore
esisee 1 The Word Love Exisr".
1 P.REFER THE SOUND OF
THE SEA (2000) is rhe rhird
fearure film he direcred.

mm. 1 Renkli Color 1 84'

Rosario ve Matteo eğitim ve
karakter, sınıf ve coğrafyanın ayırdığı
iki yeniyetmedir. Rosario ltalya'nin
iyice güneyinde, Calabria'da doğmuş
ve yetişmiştir. Babası hapistedir,
annesi bir Mafya kan davasının
kurbanı olmuştur. Son derece dindar
ve mağrur olan, kendi kendine yeten
Rosario, sorunlu gençler için kiliseye
ait bir yurtta bir süre kalsın diye,
rahip Don Lorenzo tarafından
Torino'ya getirilir. Bu düzen, şimdi
Torino'da başarılı bir işadamı olan
uzak akrabası, sabık Calabrialı Luigi
tarafından ayarlanmıştır. Luigi hafta
sonlarını kendi evinde geçirmesi için
Rosario'yu teşvik eder; çocuğun
varlığının kendi oğlu Mattea'yu
samurtkan pasifliğinden kurtaracağını
umut eder. Çocuklar arasında
mütereddit bir dostluk gelişir, ama
Rosario Luigi'de, kendi güneyli
kökenine ilişkin olarak, çoktan
derinlere gömülmüş kırgınlıkları
uyandırır. Resario'nun bağımsızlığı da
Mattea'ya babasının otoritesine karşı
isyan etmesi için esin sağlar. Gittikçe
tecrit olan Luigi, çocukların ikisiyle
de iletişim kuramaz hale gelir . . .
•

DENIZIN SESINI YEGLERIM
eğitimleri ve karakterleri nedeniyle
tamamen yabancılaşmış iki
yeniyetmenin, büyümeleri gereken
ama bunu nasıl yapacaklarını bir türlü
kestiremeyen iki erkek çocuğun
öyküsü. Kuzey ile Güney arasındaki
huzursuz ilişki ile sınıflar ve kuşaklar
arasındaki bölünmeler çoğu kez
ltalyan filmlerinin merkezindeki
temalar olmuştur. Yönetmen
Mimmo Calopresti bu sorunlara
incelik ve duygusal titreşim getiriyor.
Farklı dünyalardan gelen ergen iki
erkek çocuk arasındaki dostluğun bu

yoğun dokulu, dokunaklı dramı
geçen yılın ltalyan filmleri arasında
sivri ien, melankolik olsa bile kasvetli
olmaktan uzak bir yapıt. Kendisi de
aslen Güneyli olan ve filmde Don
Lorenzo'yu da canlandıran
Calopresti'nin hep birlikte çalıştığı
Francesco Bruni ve Heidrun Schleef
ile birlikte yazdığı bu kederli ve ciddi
dram yalnızlık, kavramama sorunları
ve çoğunlukla tatsız biçimde
sonuçlanan yardımcı olma sorunu
üzerinde kafa yoruyor; seçme,
başarısızlık, yenilgi ve belirsizlikler
üzerinde duruyor. Görüntü
yönetmeni Luca Bigazzi bu dramı,
daha çok üzücü ruh halini uygun bir
biçimde yankılayan karanlık, solgun
renklerle çekerek, seçkin bir iş
çıkarmış. "Cesare Pavese demişti ki:
Bu dünyada asla yalnız değiliz. En
kötü ihtimalle bir erkek çocukla, bir
ergenle, sonra da bir yetişkinle
beraberiz. Çocuk, ergen ve yetişkin
olarak kendimiz." Mimmo Calopresti

his sullen passiviry. A renrarive
friend hip develops between rhe boys
bur Rosatio arouses in Luigi his own
long-buried resenrmenrs abour his
sourhern roors. And Rosario's
independence inspires Marreo's own
rebel lion againsr his farher's aurhority.
Increasingly isolated, Luigi is unable
ro communicare wirh eirher boy

Filmleri
I PREFER THE OUND OF THE

Fi1mography

SEA rells rhe srory of rwo teeanagers

1 98 7 Ripresi

boys who have ro grow up bur cannot
fıgure our how. The uneasy rapport
between North and South as well as che

Melancholic wirhour being ponderous,
this densely rexrured, plainrive d rama
abour che friendship berween rwo
adolescenr boys from differenr worlds is
producrions. Wrirren by Calopresri,

Rosario was born and raised i n

Francesco Bruni and Heidrun Schleef,

Calabria in the far south. H is farher is

the sorrowfui, moving drama reflecrs

in prison and his morher rhe victim of

on quesrions of solirude,

a Mafıa vendecca. Deeply religious,

incomprehension and rhe ofren

proud and self-sufficienr, he is broughr

misgujded i mpulse ro help, on choices,

home for rroubled yourh. The move

(documentary belgesel)
Remizjitt

Mi m mo Calopresri brings delicacy and
emorional resonance ro rhose quesrions.

himself a Sourherner who plays Don

in a communiry

(documenıary belgesel)
Paco e Frt1ncesca

rhemes in I ralian fılms. Director

Lorenzo, wirh regular collaborarors

pe l l

(documenrary belgesel)

1 99 2 Paolo ho 1111 lavoro

divisions berween dasses and

and character, class and geography.

norrh ro Turin by a priest, Don

(documenıary belgesel)
1 990 Allo Fial era cosi

generations have often been cemral

reenaged boys separated by educari on

Lorenzo, for a

Fratelli m hıo ri

education and rheir characrers, rwo

a high poinr in lasr year's Iralian

• Rosario and Matteo are rwo

(documenıary belgesel)

complerely esrranged by rheir

fail ures, defears and uncerrainries.
Cinemarographer Luca Bigazzi delivers
disringuished work, shooring che

has been arranged by Lujgi, a distanr

drama mainly in somber, washed-our

relative and a former Calabrian, who is

colors rhar suirably echo irs proignanr

now a successful businessman in

mood. "Cesare Pavese said: We are

Turin. Luigi encourages Rosario ro

never alone in rhe world. Ar worsr, we

spend weekends ar his home where he

have che company of a boy, an

hopes rhe boy's presence will morivare

adolescenr, rhen an adulr. Those whom

his own son, Macceo, ro come our of

we have been." - Mimmo Calopresri

(documeıırary belgesel)
1 995 La seco11dt1 volta Ikinci Kez
1 998 La parola flmore esiste

Aşk Sözcügü Gerçektir
la Fiat
(documentary belgesel)
Preferisco il mmore del mm·e
Denizin Sesini Yeglerim

1 999 Tu/lo em
2000
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PARTiZAN JOH N NY
IL PARTIGIANO ]OHNNY

JOHNNY THE PARTI SAN
Yönetmen Direcror: Guido Chiesa
Senaryo Screen play: Guido Chiesa &
A monio Letıtti Görüntü Yön.
Cinemarography: Gherardo Gossi Kurgu
Edi ring: Luca Gasparitıi Müzik Music:
Alexander Balanescu Oyuncular Cast:
Stefano Dionisi, C/audio Amendola, A ndrta
Prodan, Fahrizio Gifuni, Alherto Gimignani,
Giuseppe Cederna, Chiara Muti Yapımcı
Producer: Domeniro Procacci Yapı m
Production Co.: Fandango, via Ajaccio 20,
00198 Rome, ITALY; Phone: 390 6 853 54
026; Fax: 390 6 853 53 790; e-mail:
fandangofilm@tin. it Dünya Hakları
Expoct Agenr: lntra Film.s, via E. Manfredi
1 5 , 00199 Rome, ITALY; Phone: 390 6 807
61 56; Fax: 390 6 807 61 5 7

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 3 5 '

Bir Ingiliz Edebiyatı ögrencisi
olan Johnny, 8 Eylül sonrası Alba'ya
döndügünde, kentinin Almanlar ve
asker kaçaklarını öldüren Faşist
işbirlikçiler tarafından yerle bir
edilmiş oldugunu görür. Yalnız
başına Langhe tepelerine doğru
giderken alelacele oluşturulmuş bir
partizan grubuyla karşılaşır ve
onlara katılır. Grup gerektigi
biçimde örgütlenemedigi için,
Johnny dışındaki bütün savaşçılar
bir Alman hücumu sonucu
düşmanlarca öldürülür. Bunun
üzerine Johnny başka bir gruba
katılır. Burada da yeni arkadaşları
birbiri ardına öldürülünce,
Johnny'nin isyanı giderek artar. Ona
tüm gücünü cesareti, hayatta kalmış
olan ve kendisine yardımcı
olabilecek yoldaşları vermektedir
Nazilerin her yeri yakıp yıkan faşist
saldırılarının ardından, Johnny son
derece zorlu geçen 1 944 kışında
talan edilmiş bir çiftlik evine,
soguktan korunmasız ve açlıktan
perişan bir halde sıgınır. Ancak
koşulların en zorlaştıgı bu anda,
düşüncesinin gerçek boyutuna
burada ulaşır ve niçin partizan
oldugunun bilincine varır. Kış sona
erdiginde, arkadaşı Pierre'in yeni
kurulan grubu bir faşist devriyesinin
peşine düştügünde, Johnny de en
önde gönüllü olarak onlara katılır . . .
•

·

okuma, gerçek seçimlere duyulan
bir istek . . . Yaşamı boyunca
partizan kalmış saygın bir kadın
şöyle demişti: 'Tüm belgeleri
yakmalı ve bir efsaneye
dönüşmeliydik. Bunu yapsaydık
olaganüstü bir efsane yaratmış
olacaktık." Johnny her şeyi yakar:
anıları, degerleri, yıldönü mlerini.
Geriye yalnızca öyküler, trajediler
ve heyecanlar kalır, zamanın
dışında. Zaman dışı bir tutarlılık ve
disiplin. Önümüzdeki sıradan günler
için küçük ölçekli büyüklükler." Guido Chiesa

che fı rsr ro volumeec . . .
A passianare look ar che srruggle
berween che Iralian Fascisr army of
World W ar II and rheir anri-Fascisr
counrerparrs, Il PARTIGIANO
JOHNNY views irs subject matter
through che eyes of a young parrisan.
"Nowadays, Johnny rhe Partisan is a
challenge and a desire. The challenge
of ourdaredness, che desire for
aurhenriciry . . . A disringuished
woman, a l i felong parrisan, said: "W e
should have burnr all che documenrs

• Johnny, an English lirerarure

and become a legend. W e would have

srudenr back in Alba afcer che 8

made a fanrasric legend". Johnny

Seprember, discovers rhar his rown

burns everyrhing: memories, values,

has been ravaged by Germans and

ann iversaries. All that remains are

local Fascisrs summarily k i l l i ng

srories, rragedies and emorions.

deserrers. While he leaves for che

Outside of rime. Coherence and

langhe hi lls alone, he meers up wirh

discipline wirhour rime. Smail

a group of parrisans and decides ro

magnirudes for che mediocre day

join this shoddily organized band of

ahead of us." - Guido Chiesa

anri-Fascisrs. Due ro che group's poor
organization, all che members excepr
Johnny fall vicrim ro rheir enemies
afrer a German attack. Then Johnny
joins up wirh anorher formarion. Bur
as his friends in che new unir are
k illed one afrer che orher, Johnny's
srruggle becomes even more i n rense,
and he is able ro rely only on his
courage and his surviving comrades
ro pull him through. Following the

2. Dünya Savaşı sırasında ltalyan
Faşist ordusu ile anti-faşist
direnişçiler arasındaki çarpışmaları
çarpıcı bir biçimde anlatan
PARTIZAN JOHN NY, olayı genç
bir parrizanın gözünden aktarıyor.
"Bugünlerde partizan Johnny bir
meydan okuma ve bir dilektir.
Zaman dışılık açısından bir meydan

newly reunired formarian leaves on
che rrail of a fascisr parrol, Johnny is

devastaring Nazi-fascisr roundups,
Johnny fınds himself alone during
che hard winrer of '44, i n a pillaged
farmhouse, suffering from cold and
hunger. lt is only in these exrreme
condirions rhar he fı nally fı nds his
ideal d i mension, his reasons for
becoming a partisan. Ar che end of
winrer, when his friend Pierre's

1 959'da ltalya'nın Torino
kentinde dogdu. 1 983'te
Amerika Birleşik Devletleri'ne
göç etti. Burada Jim Jarmusch
("Stanger Than Paradise 1
Cenneten de Garip", "Down
By Law / lçerdekiler"), Amos
Poe, Michael Cimine ve
Nicholas Roeg gibi
yönetmenlerin filmlerinde
çalıştı. Bu yıllar boyunca kısa
metrajlı filmler de çekti, müzik
ve sinema üzerine kitaplar
yayınladı ve pek çok ltalyan
yapımının Amerika temsilcisi
oldu. 1 99 1 'de "ll caso Martelle
1 Martelle Davası" ile Venedik
Film Festivali'ne katıldı ve En
Iyi lik Film dalında Altın Kupa'yı
aldı. 1 994'te Locarno Film
Festivali'nde yarışmaya katılan
"Babylon 1 Babil" adlı ikinci
kurmaca filmi Tori no Film
Festivali'nde Fipresci Ödülü'nü
kazandı. 1 999'da "Non mi
basta mai 1 Hiç Yetmiyor" adlı
belgesel filminin ilk versiyonu
To ri no Film Festivali'nde
Cipputi Ödülü'nü kazandı. Bu
filmin yeni bir versiyonu yakın
zamanda gösterime girecektir.
PARTIZAN JOHNNY (2000)
yönettil!i üçüncü uzun metrajlı
kurmaca film dir.
Born in ı 959 in Turin, lraly. He
emigrared ro the USA in 1 983
where he worked in Jim
Jarmusch ("Srranger Than
Paradise", "Down By Law"),
Amos Poe, Michael Cimino and
Nicholas Roeg films. During
those years he al so made shorr
fı lms, published books on music
and cinema, and was American
correspondenr for various I ralian
publicarions. In ı 99 ı he
presenred "Il caso Marrello" ar
the Venice Film Festival,
winning the Grolla d'oro for
best direcrorial debur. Ar the
Locarno Festival in 1 994 he
presenred his second fearure fi l m
"Babylon" in comperirion, and
won che Fipresci Prize ar the
Turin Film Festival. In 1 999 the
firsr version of his documenrary
film "Non mi basra mai" won
the Cippuri Award ar the Turin
Festival: ir 'will be released soon in
a new guise. IL PART!GIANO
JOHNNY (2000) is the third
fearure film he direcred.
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THE HUNDRED STEPS
Yönetmen Director: Marco T11llio
Giorclana Senaryo Screenplay: C/audio

Fava. Monica Zapelli & Marco T11llio
Giorclana Görüntü Yön.
Cinemarography: Roberto Forza Kurgu
Edi ring: Roberto MiJJirofi Oyuncular Cast:
Luigi Lo Cascio, Luigi /llfaria Burruano, Lucia
Sardo, Paolo Brig11glia, Tony Sperandeo, A ndrea
Tidmıa, Cla11dio Gioi Yapımcı Producer:
Fabrizio Mosm Yapı m Production Co.:
Tiui Film, via dei Ballllari 4, 00186 Rome,
ITALY; Phone: 390 6 682 10 1 1 8; Fax: 390
6 682 14 3 74; RAl Cinema, Rome, ITALY
Dünya Hakları Exporr Agenr: Tiui Film,
via dei Ballllari 4, 00186 Rome, ITALY;
Phone: 390 6 682 10 1 1 8: Fax: 390 6 682
14 3 74

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 4'

• 1 960'1arın ortaları. Digerlerine
benzeyen küçük bir Sicilya köyü
olan Cinisi, uyuşturucu trafiğinde
önemli bir noktadır. Agaçlarla
süslenmiş uzun bir cadde, eski bir
manastırın yıkıntıları üzerine
dikilmiş olan belediye binasına
uzanır gider. Onun arkasında
yükselen bir dag gökyüzünü
kapatmaktadır. Insanlar kafede
buluşur, selamlaşır, saygı dolu bir
şekilde şapkalarıyla birbirlerine
selam verirler. I nsanlar herşeyi
oldugu gibi kabul ederler,
suçlamadan ve soru sormadan.
Etrafında olup bitenleri merak eden
zeki ve kurnaz delikanlı Peppino
lmpastato, akıllı oğlunun bir patren
olacağı günü iple çeken babası
tarafından 'cemiyet'le tanıştırılır.
Ancak, yüzeyde herşeyin normal
görünmesine karşın, etrafta
Peppino'nun zihnini kurcalayan
tedirginlik unsuru bir şeyler vardır:
annesinin endişeli bakışları,
çelişkilere işaret eden
tamamlanmamış cümleler,
Giulietta'sının içindeyken havaya
uçurulan amcası Cesare gibi bazı
akrabaların trajik ölümleri; ama en
kötüsü de, sordugu soruları izleyen
ve anlama çabalarını bogan o
sessizlik. Peppino'nun evi, artık
Cinisi'yi yöneten Mafya babası Tano
Badalamenti'nin evinden sadece yüz
adım uzaklıktadır. Ve Peppino bir
noktada, artık o yüz adımı
katetmeyecegine karar verir.
Yetişkinlige geçiş dönemi tam da,
dünya gençlerinin babalarının
değerlerine ve katı görüşlerine ters
düştügü 1 968 yılında zirvesine
erişir. Peppino da otoriteye
başkaldırır ve Sicilya'da bunun
anlamı Mafya'ya ve sessizlik

gelenegine meydan okumaktır.
Havadaki elektrik yoğunlaşır.
Peppino meclis seçimlerine katılır,
amacı mücadelesini Belediye
Meclisi'ne taşımaktır . . .

1 950'de Milane'da dogdu. Milane
Üniversitesi'nde kültürel
antropoloji ve sanat tarihi okudu,
ama sanata olan ilgisi onu
sinemaya sürükledi. 1 979'da ilk
uzun metrajlı kurmaca filmi
"Maledetti vi amer6"yu yönetti.
italya'da terörizm konusunu
inceleyen bu film, Locarno Film
Festivali'nde Altın Leepar
ödülünü aldı. Televizyon için
Carlo Castellaneta'nın romanı
üzerine kurulu olan "Notti e
.., nebbie"yi yaptı. 1 99 1 'de "La
domenica specialmente" adlı
filmin bir bölümünü ("La veve sul
fuoco") yönetti. UNICEF'in 50.
yıl kutlamaları sırasında
çocukların yaşadıgı korkunç
deneyimler üzerine belgesel
yapması istenen beş !talyan
yönetmenden biriydi. Onun
çektigi "Scarpette bianche 1 Beyaz
Ayakkabılar", Angola'da mayınlar
yüzünden sakat kalmış çocuklar
üzerineydi. Bundan önce de,
Paselini'nin ölümü üzerine yazdıgı
denemeyi filme dönüştürmüştü.
Sinemacılık faaliyetleri dışında,
opera yönetrnişi ve Vita segreta
dearh of some of rhose relarives - !ike
del signore del/e mocdıine ( 1 990)
his u nde Cesare who was blown up
adında bir kitap yazmıştır.
in his Giulierra - bur worsr of all rhe

silence which meers his quesrions and
smorhers his efforrs

w

undersrand.

One h undred sreps separare

"Bu, Mafya hakkında bir film degil.
Daha çok enerji hakkında, inşa
etme arzusu, hayalgücü hakkında,
göge bakıp dünyaya meydan
okumaya ve onu degiştirebilecegini
düşünmeye cüret etmiş çocukların
mutlulugu hakkında bir film. Aile
çatışması, aşk ve hayalkırıklıgı, utanç
ve kan bagları hakkında bir film. '68
gençliginin başardığı tüm iyi şeyler
hakkında, onların ütopyaları ve
cesaretleri hakkında bir film." 
Marco Tullio Giordana

The armosphere becomes inrense.

• Mid-sixries, Cinisi, a smail

elecrions, aiming

Sicilian vii iage ! i ke many orhers, is

w

Peppino's house from rhar of Tano
Badalarnemi, rhe new Mafıa boss
who now lords ir over Cinisi. And ar
a cerrain poinr, Peppino makes up his
mi nd rhar he won'r follow rhose
h undred sreps any more . . . His
adolescence reaches i rs apex i n 1 968
when r h e world's yourh conrradicred
rheir farhers' values and cerrainries.
Peppi no al so rebels agai nsr aurhori ry
and in Sicily rhis means challenging
rhe Mafıa and rhe rradirion of silence.
Peppino srands in rhe council
w

bring his barrle

rhe Town Hall . . .

an i m porram crossroads for drug
rraffıcking. A long srreer, planred

MARCO TULLIO

GIORDANA

"This isn'r a film abour rhe Mafıa.

wirh rrees, leads up ro rhe rown hall

Ir's more a fil m abour energy, abour

which rises on rhe ruins of an ancienr

rhe de i re

convenr. Towering behind ir, a

i magination and rhe happiness of a

w

build, abour

Born in 1 950 in Milan. He
srudied cu! tura! anthropology and
hisrory of arr ar Mi lan Universiry,
and his arristic ineeresrs led him
inro film. 1 979 he directed his
firsr fearure "Malederri vi arner6",
which examined rhe rise of
terrorism in !taly, and won the
Golden Leopard ar rhe Locarno
Film Festival. For television he
made Norri e nebbie", inspired
by the novel by Carlo Casre l l anera
In 1 99 1 he directed one episoele
("La veve sul fuoco ") of the fi 1 m
La domenica speci al men re" ,
while on rhe occasion of the 50th
anniversary ofUNICEF, he was
one of the five lralian directors
asked ro make a documenrary on
horrendous experiences endured
by children. His was Scarperre
bianche 1 The Whire Shoes" on
children damaged by !and mines
in Angola. Before rhar, he had
turned his own essay on Pasol ini's
dearh inro a film. Aside from his
filmmaking activities, he has
directed opera and had published
a novel, Vita segreta del signore del/e
trıacr:hine ( 1 990).
"

"

"

mounrain blocks our rhe sky. People

group of kids who da red

meer ar rhe cafe, say hello,

rhe sky and challenge rhe world,

respecrfully doff rheir caps. People

thinking rhey could change ir. Ir is a

Filmography

accepr rhings as rhey are, wirh no

film abour fam ily conflin, love and

recri m i narions and no quesrions

disillusion, abour shame and blood

1 979 Maledetti vi amer6
1 980 La caduta degli A11gefi

asked. Peppino Impasraro, a brighr,

relarions. Ir' s a film abour all rhe

quick-wi rred young man, curious

good rhi ngs rhar rhe your h of '68

abour all rhar is going on areund

achieved, and is abour rheir uropias

w

look ro

him, is inrroduced ro rhe 'sociery' by

and rheir courage. " - Marco Tullio

a farher am bi rio us ro ee his smarr

Giordana

son evenrually become a boss. Sur,
alrhough superfıcially everyrhing

Ribeili lsyank§r

Meleklerin Gazabı
1 983 Notli e nebbie (TV)
1 988 Apprmtamento a Liverpool

Liverpool' da Randev u

1 99 1 La domenica. speciafmeııte

Özellikle Pazar (co-director
ortak yönetmen)
1 995 Pa.sofini, rm delil/o italimıo

Pasolini, Bir ltalyan Cinayeti

seems quire normal, rhere is
somerhing mosr disconcerring in rhe
armosphere which rankles in
Peppino's mind: his morher's

Filmleri

_

rroubled looks, half spoken senrences
which h i nt of conflicrs, rhe rragic

1 996 Scarpette biauche

Beyaz Ayakkabılar
(belgesel documentary )
1 997 La rovina de/la. patria

(documemary belgesel)
2000 1 cento passi Yüz

Adım

.
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CARLO MAZZACURATl

KUTSAL D i l

1 956'da Padova'da dolldu.
Bologna Üniversitesi'nde
edebiyat okudu. Daha sonra
Padova'da bir sinema klübü
olan "Cinema Uno"da
programcılık ve animatörlük
yaptı. 1 979'da gerçekleştirdilli
1 6 ının'lik "Vagabondi 1
Ayiakiar" 1 983'te Milano'da,
Gaumont şirketi tarafından
"Filmmaker" bölümüne
konulan dallıtım ödülünü
kazandı. 1 982'de Roma'ya
yerleşti ve senaryo
çalışmalarına başladı. Bu arada
ortak bazı çalışmalara katıldı ve
televizyon için programlar
yaptı. 1 985'te Franco
Bemini'yle birlikte "Notte
ltaliana 1 ltalyan Gecesi''nin
senaryosunu yazdı ve iki yıl
sonra gerçekleştirdilli bu ilk
filmiyle "Gümüş Kurdele" ve
"Altın Ciak" ödüllerini kazandı.

LA LING UA D E SANTO

THE SAINT'S TONGUE
Yönetmen Director: Carlo Mazzamrati
Senaryo Screenplay: Carlo Mazzacurati,

Franco Bemini, Umberto Comare/lo & Marco
Peflmello Görüntü Yön. Cinemacography:
Alessandro Pesci Kurgu Edi ring: Paolo
Cottignola Oyuncular Casc: Antonio
Albanm. Fabrizio Bentivoglio, IIabella Ferrari,
Toni Bertorelli, /va1ıo Marescotti, Marco
Paolini, Giulio Brogi Yapımcılar
Producers: Marco Poccioni, Marco VaiJania &
Federico Di Chio Yapı m Produccion Co.:
Rodeo Drive, via Michele Mercati 5 1 , 00197
Rome. ITALY; Pho11e: 390 6 322 04 93; Fax:
390 6 322 09 5 1 ; MeduJa Film, Rome,
ITALY Dünya Hakları Exporc Agenc:
Adriana Chiesa EnterpriJeJ Iri. Via Barnaba
Oriani, 24a, 00197 Rome, ITALY; Phone:
390 6 807 04 00: Fax: 390 6 806 87 855

1 999 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 0'

Kırkiarına merdiven dayamış
Antonio ile Willy iki yakın arkadaştır
ve sürekli olarak Padua'nın en ucuz
ve en köhne barı olan Antille'e
takılmaktadırlar. Bir zamanlar
profesyonel bir ragbi oyuncusu olan
Antonio, maçiara ağzında sigarasıyla
çıkmasıyla ünlenmiştir. Willy ise eski
bir satıcıdır. Bir iflas dalgası sonucu
hem işinden, hem de karısından
olmuştur. Yine bir gün, iki arkadaş,
beş parasız ve geleceğe dönük
beklentisiz bir şekilde, dünyanın
gidişatını Antille bardan izlerlerken,
zengin bir mahalledeki bir kilisenin
bağış kutusunu çalmaya karar
verirler. Hırsızlık girişimleri
başarısızlıkla sonuçlanır, ancak
kaçadarken Antonio ani bir refleksle
mücevher kaplı bir kutuyu kapar,
sonradan bunun yoksulların ve
düşkünlerin koruyucusu Aziz
Antenio'nun dilini saklayan kutsal bir
eşya olduğu anlaşılır. Bir altın madeni
bulduğunu düşünen Antonio, dili sağ
salim geri verme karşılığı olarak
Vatikan'dan fidye ister. Kilise para
ödemeyi reddedince, acemi hırsızlar
kutsal eşyadan bir kaç yakut söküp
bunları bir çingene grubuna satmaya
çalışırlar. Ancak çingenelerin Aziz
Antenio'nun hayranları oldukları
anlaşılır; çingeneler mücevherlerin
kaynağın ı öğrenince dehşete
düşerler. Çingenelerin başı
Krondano çalınan kutsal eşyanın
öyküsünü basına açıklar ve Aziz
Antenio'nun kendisine şans
getirdiğine inanan başarılı bir işadamı
olan Maritan Aziz'in dilinin zarar
görmeden geri gelmesi için bir ödül
koyar . . .
•

Bir eleştirmenin 2000 Venedik Film
Festivali'nin sonunu süsleyen güzel
"

ltalyan filmi" diye tanımladığı bu hoş,
zekice işlenmiş, hareketli komedi
ltalya'da gişe rekorları kırmakta ve
izleyicilerin büyük beğenisini
toplamakta. Alessandro Pesci'nin
olağanüstü görüntü yönetimiyle
filme ustaca katılmış manzaraların
şiirselliği konu ve karakterlerlerle
bütünleşiyor. "Bu filmde iki zıt
dünyayı karşılaştırmaya çalıştım. Bir
yanda, hüzün yüklü ve yaşama uyum
sağlayamayan iki kişi var; bunlar
hayatta başarılı olamayanları, treni
kaçıranları, bir bar köşesinde düş
kurmaktan başka bir şey
yapamayanları temsil ediyor. Öte
yanda ise bugün var, yani bugünkü
yaşam (özellikle de Kuzeybatı
ltalya'dan göründüğü biçimiyle).
Acımasız ve yüzleri gülmeyen
insanlarla dolu, zengin ama mutsuz
bir dünya . . . Bu, hakkında fazla şey
söylenınemiş tüm kafadar ahbap
çavuş filmlerine yönelik bir sevgi
gösterisi." - Carlo Mazzacurati

Saint Anronio, the patron saint of the
humble and needy. Thinking he may
have found a gold mine, Antonio
demands a ransom from the V arican in
exchange for rhe safe rerurn of the
congue. When the church refuses ro
pay, che novice rhieves pry so me of the
rubies from che relic and rry ro seli
them ro a pack of gypsies. However, it
rurns out che gypsies are big fans of
Saint Anconio, and are horrified when
they d iseover che source of che jewels.
Krondano, che gypsy leader, rakes rhe
srory of the srolen relic ro the media,

Born in Padua in 1 956. He
srudied li reracure in University
of Bologna. Larer, he worked as
film programmer and ani maror
in a cine-club in Padua, "Cinema
Uno". He realized a L 6mm film
"Vagabondi 1 The Vagabonds"
in ı 979 and ir won rhe
distribution award by Gaumont
in "Filmmaker" secrion, in
Mi lan ı 983. He sertled in Roma
in ı 982 and srarred his
scripwriring accivies. He also
collaborated wirh ochers; he
made TV programs. He wrore
rhe script for "Norre ltaliana 1
I ralian Nighc" in ı 985 wirh
Franco Bernini . Two years larer
he direcred ir as his fearure
debur and it won " astro
d'argenco" and "Ciak d'oro"
awards.

who have a field day wirh ir, and
Mariran, a successful businessman
who believes he owes his good forrune
ro Sainc Anronio, sreps forward ro
offer a bounty for the safe recovery of
che sainc's rongue . . .
Deseribed by one eritic as " lraly's
beaurifuJ finishing rouch ro che 2000
Yenice Film Festival" this delightfully
enchancing, elever and moving comedy
is in w ide distribution in lraly as a box

• Anronio and Willy, rwo friends

office and audience success. The poerry

approaching rheir forries, frequenr rhe

of landscape is integral ro the plot and

Aneille bar, rhe cheapesr and mosr

characrers, skillfully integrared i neo

miserable bar in Padua. Anronio was a

che film by Alessandro Pesci 's

professional rugby player, famous for

exrraordinary ci nemarography. " I rried

playing wirh a cigarette dangling

ro compare rwo comrasting worlds in

from his mouth. Willy was a

this film. On che one hand there are

salesman, but a vorrex of bankruptey

cwo patheric and inadequare figures

has left him without borh his job and

who represenc those who haven'r made

his wife. One day, while they are

ir, haven'c been successfuJ and, having

warchiog che world go by from the

missed the bus, have norhing lefr ro do

Aneille bar, shorr on money and with

bur imagine, maybe from a seedy

no i mmediare prospects, they decide

provincial bar. On the other hand is

ro sreal rhe donation box at a church

roday, our presenc (mainJy seen from

in a prosperous neighborhood. The

the norrh-wesr of Italy). A rich and

burglary rurns disastrous, bur as they

unhappy world full of rurhless and sad

flee, Anronio i mpulsively grabs a

people . . . This is an act of love rowards

jeweled curio that rurns out ro be a

all those buddy films never ralked

holy relic, containing che rongue of

abour." - Carlo Mazzacurari

Filmleri

Fil mogr ap hy
1 98 7

Notte 1 talimza

!talyan Gecesi
Esmer Güzeli

1 989 ll preto bel/o
1 99 3 ll toro Boga
1 99 6

Vema va ·veloce

Vesna Yavaş Git

1 999 La li11gua

Kursal Dil

del Jaııto
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ALESSAND RO P IVA

BAŞ DÖN M ESi

1 966'da ltaya'da Salerne'da
doğdu. Şu anda Roma'da
yaşamaktadır. Okul çağını BAŞ
DONMESI'nin geçtiği Bari'de
geçirdi. Film kurgucusu olarak
çalıştı ve yönetmen olarak
toplumsal konular üzerine
be!geseller çekti. BAŞ
DONMESI (2000), yönettiği ilk
uzun metrajlı fıl mdir .

LA CAPAGIRA

MY HEAD'S SPINNING
Yönetmen Director: Alessandro Piva
Senaryo Screenplay: Andrea Piva
Görüntü Yön. Cinematography:
Gianenrico Bianchi Kurgu Editing: Thomas
Woschitz & Alessandro Piva Müzik Music:
ivan lwco Oyuncular Cast: Dino Abbrescia,
Mhıo Barbarese, Minuno Mancini, Dame
Mannone, Paolo Sassane/li Yapımcılar
Producers: Umberto Massa, Valerio Barileili
& Alessandro Piva Yapı m Production Co. :
Kubla Khan & Mımbuı Dünya Hakları
Export Agent: Kubla Khan; 27, Viale del
I'U11iversita, 00185 Rome, ITALY: Phone: 39
06 446 0085; Fax: 39 06 447 03240 e-mail:
kublakhan@katamail.com

Born i n 1 966 in Salerno, lraly.
He currendy lives in Rome. He

spenr his school days in Bari,
where LACAPAGIRA takes
place. He worked as a film
ediror, and as a fıl m maker he
made several documenraries on

social issues. LACAPAGIRA
(2000) is his first fearure film as

director.

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 73 '

Çok soğuk bir kışın son günlerinde
Bari. Küçük bir dolandırıcı grubu
şehrin varoşlarında gece gündüz
dolaşarak, Balkanlar'dan gönderilen
ama gönderildiği yere hiçbir zaman
ulaşmayan kıymetli bir paketi
aramaktadır. Peki bu paketin içinde
ne vardır? Dolandırıcılarımız için çok
önemli birtakım şeyler ve izleyicinin bu
kentin şaşırtıcı yeraltı dünyasına giden
kapıları açabileceği bir maymuncuk . . .
•

BAŞ DÖNMESI, liman kenti Bari'deki
küçük gangsterlerin dünyası üzerine
bir film, ama aynı zamanda bölgenin
kendine özgü dil ve ifadelerine de
saygı sunuyor. Lehçeyle konuşulan,
kabareden tiyatro, televizyon ve filme
kadar çok farklı mesleki ortamlardan
gelen bir düzine aktör tarafından
anlatılan "koral" bir 'film. Ama
oyuncuların bir ortak noktaları var:
hepsi Barili. Orada doğmuşlar
ve/veya orada oturuyorlar ve hepsi
yerel lehçeye hakim. Bir sokak dili
bu, sert ve şiddet dolu, karanlık,
bölge sınırları dışında anlaşılmaz bir
dil. BAŞ DÖNMESI ilk kez bu lehçeyi
olduğu gibi, önemsizleştirmeden ya
da güzelleştirmeden, kentin yeraltı
dünyasının (Adriyatik'in uzak
kıyılarından yasadışı göçmenler,
kaçakçılık ve uyuşturucu da dahil) ve
kentin kendisinin, ilk kez (tabir
caizse) aşağıdan, sokaklardan görülen
Bari'nin bir dizi portresini çizmekte
kullanıyor. Piva'nın filmi birkaç
anlamlı katmanı birden ustaca
dengeleyen bir kara komedi. Önemli
olan öykü değil, içindeki insanlar ve
durumlar. Herkes çılgın, herşeyi
kapsamına alan bir bugünde
yaşıyorlar, kentin ölü bölgeleri ve
karanlık alanları arasında, yasadışı
süprüntü yığınları, terk edilmiş

binaları ve boş tarlalarıyla gettolar
arasında "padroni" gibi hareket
halindeler. Film onları kınamıyor,
sadece varlıklarının tanımını yapıyor.
Bu bile bu kara öykünün olayiarına bir
amaç, bir fon kazandırmaya yeterli.
"Bari bir sınır şehri, her türden eşya
ve kaçak mal için bir kesişme noktası.
Burası benim büyüdüğüm, bütün
korku ve takınolarımı geliştirdiğim yer.
Temel de eski şehirden bahsediyorum.
Benim hayal dünyamda orası bir
yandan her türden şeyin üstünü
örtebilecek karanlık bir labirent, öte
yandan da şehrin kentli kalbini bütün
çıplaklığıyla sergileyebileceği,
herkesin herkesi tanıdığı bir yer.
Tabii bir de lehçe konusu var; benim
gibi başka bir yerde doğmuş biri için
bu lehçeyi anlamak zordur. Belki bu
yüzden bunu filmimin merkezine
yerleştirdim: onu sokaklardan çıkarıp
benimsernek için." - Alessandro Piva

thing in common: they all come from
Bari. They were born and/or li ve there,
they can all speak the local dialect, a
srreer language, hard and violenr, clark
and incomprehensible beyond the
regional borders. LACAPAGIRA uses
this dialect for the first rime for what
it is, neither rrivializing nor
prettifying it to painr a series of
portraits of the local underworld
(i ncluding illegal immigranrs from the
far shores of the Adriatic, comraband
and drugs) and the ciry of Bari irself,
seen for the firsr rime ever from below
(so ro speak), from the srreets. Piva's
film is a black comedy which expert!y
balances several expressive layers at
once. Whar counrs is not the story, but
the people and the siruarions. They all
l ive in a wild and all-consuming
present, moving as 'padroni' berween
the dead zones and the clark areas of
the city, the ghetros wirh rheir illegal
rubbish dumps, abandoned buildings

• Bari, in the last days of a very cold

and empty fields. The film does not

wi nrer. A group of small-time crooks

condemn rhem, it only deseri bes their

cruises through the suburbs of the city

existence. This alone suffices to give

by day and by night, and they look out

the events of this black tale a purpose,

for a precious package which was sent

a background. "Bari is a border rown, a

from the Balkans but never reached his

crossroads for all manner of goods and

addressee. What does the package

conrraband. This is where I grew up,

conrain? Im portam goods for our

and here is where I developed all my

crooks and a skeleron key with which

fears and hang-ups. I' m mainly ralking

the audience can open the doors ro a

about the old rown. In my imagination

surprising urban u nderworld . . .

it is a clark labyrinrh capable of
concealing all sort of rhings, bur ir is

LACAPAGIRA is a film about the

also a place in which the ciry can lay

world of smail-time gangsters in the

bare i ts rural heart, where everyone

port rown of Bari, but also an hamage

knows everyone. And then there's the

to the region's unique language and

dialect that is hard ro understand for

expressions. lt is a 'choral' film related

those who - like me - were born

by a dozen acrors from very differenr

elsewhere. Perhaps this is why l 've

professional backgrounds, from cabaret

placed ir at the hearr of my film: to rry

spoken in dialect though thearre,

to lead it our of the alleyways and ro

television and fi lm. Bur they have one

adopr ir. " - Alessandro Piva
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PAOLO ROSA

U N UTAMAYAN ADAM

Brera Akademisindeki
ögreniminin ardından çeşitli
sergilere katılarak görsel
sanatlar alanındaki çalışmalarını
sürdürdü. Venedik'te
gösterilen "Facce di festa 1
Şenlik Yüzleri" adlı orta
metrajlı filmi gerçekleştirdigi
1 979 yılında sinemayla
ilgilenmeye başladı. Farklı
alanlardan sanatçıların biraraya
gelerek video aracılıgıyla
artistik ifadeye izleyiciyi de
katmayı hedefledikleri Studio
Azzurro deneyimi 1 982'de
başladı. Fabio Cirifino,
Leonardo Sangiorgi ve Stefano
Roveda ile video enstalasyonlar
yaptı. 1 985'te "L'osservatorio
nucleare del sig. Nanof 1 Bay
Nanofun Nükleer Gözlemevi"
adlı orta metrajlı kurmaca filmi
yönetti. Ardından üç tiyatro
oyunu sahneledi. Sinemaya
olan ilgisi, diger yönetmenlerle
(Silvio Soldini, Daniele Segre,
Chicco Stella) beraber
bagımsız sinema kooperatifi
"lndigena"yı kurarak ve "La
variabile Fe Isen" ( 1 988) (Cochi
Ponzoni ile birlikte); "Rimini
Lux" ( 1 993) adlı kısa filmleri
çekerek devam etti.
UNUTAMAYAN ADAM
(2000) yönettiği ilk uzun
metrajlı kurmaca fılmdir.

IL MNEMONISTA

THE MNEMONIC
Yönetmen Director: Paolo Rosa Senaryo
Screenplay: Lara Fr1!111ber & Paolo Rosa
Görüntü Yön. Cinematography: Fabio
Cirifino Kurgu Editing:jacopo Quadri
Müzik Music: Luca Francesconi Oyuncular
Casr: Sandro Lombardi, Roberto Herlitıka,
Sonia Bergamasco, Sergio Bini, Cristina
Prosepio, Pietro Lombardi Yapımcılar
Producers: Cianfilippo Pedote & Daniele
Maggioni Yapı m Producrion Co.: Studio
Aııurro. via Davanıali 5, 201 58 Milano,
ITALY; Phone: 390 2 393 2 1 33 1 ; Fax: 390
2 3 76 00 79; e-mail: studioaııurra@planel.il
Dünya Hakları Expo rt Agem: Studio
Aııurro, via Davanıali 5, 201 58 Milano,
ITALY; Phone: 390 2 393 2 1 3 3 1 ; Fax: 390
2 3 76 00 79; e-mail: studioaızurra@platıet.it

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85 '

Büyük bir şehrin orkestrasının
baş kemancısı olan S., algıladığı
herşeyi ayrıntısıyla hatırlaması n ı
sağlayan sıra dışı b i r hafızaya
sahiptir. Bu yeteneği yüzünden artık
notaları bile ayırdedemez hale
geldiğinde, dünyaca ünlü psikolog
profesör L.'den yardım istemeye
karar verir. Üstün özelliklere sahip
bu kişilikle, hem tıbbi, hem de
insani açıdan yakından ilgilenen
psikoloğun tedavisi umulan sonucu
vermeyince, S. iyileşme çabasından
vazgeçerek, kendisini gerçek
dünyada bir "fenomen" olarak
sergilerneye karar verir. Böylece,
bir 'mnemonist 1 hafız' olarak
'hafıza oyunu' gösterileri yapmaya
başlar. Hafızası, gösteriler yüzünden
yabancı bir sürü öğeyle dolan S.,
ümitsizce bu yükten kurtulmaya,
'unutmaya' çabalar. Sonunda,
önemsiz gözüken bir olay, onu,
hayatını altüst eden bu sonsuz
hatıralar deposundan
kurtaracaktır...
•

Sinema, görsel sanatlar ve
tiyatronun anlatımlarının buluştuğu,
oldukça karmaşık ve deneysel bir
güzergahta giden, zor ve hırslı
U NUTAMAYAN ADAM, ruhun
içine yapılan sinernatografik ve
entelektüel bir yolculuk. Film,
1 965'te Rus nöropsikolog
Aleksander Lurija tarafından Küçük
Bir Kitap, Büyük Bir Ha(lza adlı
kitabında anlatılan (ve daha önce
Borges'in ve bu konuda bir tiyatro
oyunu yazan Peter Brock'un da
ilgisini çeken) gerçek bir olaydan
yola çıkıyor ve bu sıradışı kişinin
beyninde yapılan bir yolculuk olarak
gelişiyor. Çocukluğun ve şimdiki
zamanın, hafızanın ve saplantıların,

neredeyse herşeyi bilmenin ve
umutsuzluğun iç içe geçtiği bu
dünya, az bulunur bir ineelikle
işlenmiş. Tüm sesler, görüntüler ve
bilgiler, kalıcı birer görsel koda
dönüşerek kahramanın her şeyi
hatırlamasını sağlamakta ve onu
gerçek ile düş arasındaki sınırı n
kaybolduğu b i r psikolojik boyuta
sürüklemekte. Ve bu (gerçek) masal
bize, teknolojinin ürettiği görsel ve
duyusal tahriklere sürekli biçimde
maruz kalan ve bir anlamsızlık
kaosunun içine düşme tehlikesiyle
karşı karşıya bulunan günümüz
insanının, kendisiyle ve gerçekle
olan ilişkisinde yaşadığı 'kısa
devre'lere, ve görsel yoğunluk
sonucu yakalandığımız bellek
çöküşüne dikkat çekmek istiyor.
• The lead violinisr of a big ciry

orchesrra, S., has an exrraordinary
memory rhar allows him ro remember
everyrhing he perceives wirh derail.
When rhis ralenr brings him ro a
poinr where he can'r even di fferemiare
nores, he decides ro solicir help from
che world-renowned psychologisr,
Professor L. The professor rakes grear
inreresr in rhis exrraordi nary characrer
for borh personal and medical reasons,
bur his rrearmenr does nor bring
abour rhe desired resulr. S. gives up on
rherapy and decides ro exhibir h i mself
around che world as a phenomenon.
He srarrs doing a memory game-show
as a mnemonic. S., whose memory
gers filled wirh srrange srimuli
because of rhese shows, desperarely
tries ro rid himself of rhis burden and
"forger". Finally a seemingiy
insignificanr evenr saves him from rhis
endless warehouse of memories which
has rurned his life upside-down . . .

A complex, ambirious and
experimenral fil m in which cinema,
rhe visual ares and rhearrical
expressi on meer, IL MNEMONISTA
is a cinemaric and inrellecrual
journey i nro che soul. The film
eriginares from a rrue srory rold by
Alexandre Lurij , a renowned Russion
neuro-psychologisr, i n his book, A

Smail Book, An Enormous Memory
(which has also caughr rhe arrenrion
of Borges and Perer Brook, who
wrore a play on che subjecr). In rhe
film rhe srory develops as a journey
inside rhe brain of rhis unique
person. This world i n which
childhood and rhe presenr, memory
and obsessions, virrual omniscience
and desperarion all collide, is
depicred wirh grear subrlery. All rhe
sighrs, sounds, and i nformarion
rransform i n ro permanenr visual
codes allowing rhis man ro remember
everyrhing while dragg i ng him ro a
psychological dimension where rhe
boundary berween realiry and dream
disappears. This (real) fairyrale draws
arrenrion ro che conremporary
i ndividual who is consranrly
bombarded by visual and oral
srimuli , and rherefore always on rhe
verge of fall i ng inro a chaos of
meaninglessness. The film poinrs our
rhe shorr-circuirs i n our relarionships
and rhe collapse of memory rhar is
caused by rhis ineense visual rraffic.

Afrer finishing his srudies ar che
Brera Academy, he presenred
works i n rhe visual arrs ar a
variery of exhibirions. His
ineeresrs in cinema began in
1979 wirh his mid-lengrh film
"Facce di fesra 1 Carnival Faces,"
which was shown in Venice. In
order ro bring arrisrs wirh
differenr backgrounds rogerher
rhrough video projeers wirh an
arrisric ai m, he began rhe
experimenral Srudio Azzurro in
1982. He made video
insrallarions wirh Fagio Cirifino,
Leonardo Sangiorgi and Srefano
Roveda. In 1 985 he direcred rhe
mid-lengrh ficrional film
"L'osservarorio nucleare del Sig.
Nanof 1 Mr. Nanofs Nuclear
Observarory." Following rhis he
sraged rhree plays. He conrinued
his work in cinema in
collaborarion wirh orher
direcrors, (Silvio Soldini,
Daniele Segre, and Cicco Srella),
as an independenr cinema co
operarive called "Indigena" ro
make rhe shorr film "La
variablite Felsen" ( 1 988, wirh
Cochi Ponzoni) and "Rimi ni Lux"
( 1 993). IL MNEMONISTA
(2000) is his fearure film
direcrorial debur.
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PASQUALE SCIM ECA

P LAC I DO RIZZOTTO

1 956'da ltalya'da Alimusa,
Palermo'da doğdu. Liseden
sonra Floransa'ya taşındı.
Burada Edebiyat'tan mezun
oldu ve Çağdaş Tarih üzerine
uzmanlaştı. l 989'a kadar
Edebiyat ve Tarih öğretmenliği
yaptı, sonra bağımsız yapım
kooperatifi Arbash Film'i kurdu
ve ilk uzun metrajlı filmi, 1 6
mm'lik "La donzelletta"yı çekti.
1 993'te ilk 35 mm filmi "ll
giorno di San Sebastiano",
Venedik Film Festivali'nde
"!talyan Sinemasının Vitrini"
bölümünde gösterildi; bu film
ayrıca En Iyi ilk Film dalında
Altın Küre'yi aldı. Sonraki
yıllarda birçok belgesel yaptı.
1 996'da ikinci uzun metrajlı
filmi "Briganti di Zabut",
Taormina Film Festivali'nde
Özel Mansiyon aldı, Grosseto
Film Festivali'nde de üzel Jüri
Ödülü'nü kazandı.

Yönetmen Director: Pasquale Scimeca
Senaryo Screen play: Pasquale Scimeca
Görüntü Yön. Cinematography:
Pasquale Mari Kurgu Editing: Babak
Karimi Müzik Music: Agricantus
Oyuncular Cast: Maı·cello Mazzarella,
Vincenzo Albanese, Canne/o Di Mazzarelli,
Gioia Spaziani Yapım Producrion Co.:
Arbash Film, Via Dante 1 4, 90020
Aliminusa, lTALY; Phone & Fax: 390 9 1
899 7 0 36 Dünya Hakları Exporr Age m :
Adriana Chiesa Enterprim sri, Via Barnaba
Oriani. 24a, 00 1 97 Rome, ITALY; Phone:
390 6 807 04 00; Fax: 390 6 806 87 855

2000 1 35 ınm. 1 Renkli Color 1 1 03 '

1 O Mart 1 948 akşamı nda,
Corleone Sendika Merkezi
Sekreteri Placido Rizzotto ôrtadan
kaybolur. Ne tesadüftür ki, onun
ortadan kayboluşunu takiben bazı
genç adamlar öne çıkıp !talyan
çağdaş tarihinde önem kazanırlar:
soruşturmayı yürüten ve
Rizzotto'nun katillerini tutuklayan
jandarma yüzbaşısı Carlo Alberto
Dalla Chiesa; Rizzotto'nun yerine
geçen genç üniversite öğrencisi Pio
La Torre; ve diğer tarafta da,
Rizzotto'nun katili Luciano Liggio
ile adamları, yani yeni Mafya
babaları . . .
•

çalıştığım şey, bazı tarihi şartlar ve
zamanlardaki (savaşlar, devrimler,
toplumsal kargaşa gibi), kuşaklar
arası uçurumdu. Artık birbirleriyle
konuşmayan ya da birbirlerini
anlamayan babalar ve oğulları. Bu
filmde 'oynayan' insanların
ruhlarında ve ailelerde bile,
yüzlerce yıllık temelleri altüst eden
toplumsal (ve politik) bir
ayaklanma. Böylece Corleone bir
sahneye, terk edilmiş insanlığın
tiyatrosuna dönüşüyor. Ve bu,
sadece trajedik bir şekilde
sonlanabilir." - Pasquale Scimeca
• On rhe eveni ng of 10 March 1 948

Efsaneleri ve kahramanların
doğumları ile ölümlerini, kolektif
hafıza kaydeder. Hafıza, Pasquale
Sciemca'nın savaş sonrası Sicilya
yeraltı dünyasının köylü kökenierini
tanımlayan, epik öykü aniatımlı
panoraması boyunca yaşıyor.
Sciemce bu süreci, Sicilya'da
yozlaşma ve zorbalığa karşı tutkuyla
mücadele eden, cesaretini aşk ve
fedakarlıkla ödeyen Corleoneli
sendikacı Placido Rizzotto'nun
meydan okuyan mücadelesi
aracılığıyla anlatıyor. Bu genç
idealistin kan dondurucu öyküsü,
pek tanınmayan oyuncuların
olağandışı yüzleri ile sinernatografik
bir şiiri; ilgi çekici, gerilim dolu bir
senaryoyu; üstün yönetimi ve
akıldan çıkmayan, kederli bir müziği
harmaniayan mükemmel bir film
diliyle anılıyor. 2000 Venedik Film
Festivali'nde filmin gösterimini tam
oniki dakika süren çarpıcı bir alkış
izledi. Bu özyaşamsal baladın
karakterleri arasında görünen bazı
gerçek kişilerin dönemin haber
filmlerinden alınan görüntülerini de
içeren PLACIDO RIZZOTTO, bu
yılın en ilginç !talyan filmlerinden
biri. "Bu fılmde göstermeye

rhe Secretary of the Codeone Trade
Union Headquarrers, Placido
R izzorco, disappears. By a strange
rwist of fare at the time of his
disappearance some young men
converge and become imporranr i n
Iralian conremporary h iscory for
various reasons: the caprain of the
cambinieri Carlo Alberco Dalla
Chiesa, who carried out the
investigation and arrested R i zzorto's
murderers; the young university
srudenr Pio La Torre, who cook over
from Rizzotro; and, on rhe other side,
Luciano Liggio, Rizzorro's murderer
and his gang members, who wenr on
co become Mafia bosses . . .
lt is collecrive memory that records
legends and rhe birrh and dearh of
heroes. Memory l i ves through
Pasquale Sciemca's panorama of epic
srorytelling that deseribes the
peasam origins of the post-war
Sicilian underworld through the
d efiant struggle of Placido R izzotto,
the trade unionise of Corleone, who
passionately fought Sicilian
corruprion and ryranny, paying for
courage wirh love and sacrifice. This
young idealisr's chilling tale is

commemorared by exquisite fil m
language that blends the
extraordinary faces of lirrle known
actors wirh cinemacographic poerry, a
compelling, suspenseful script,
superb direcrion and a haunring,
mournful score. Twelve long minures
of moving applause followed the fil m
a t rhe 2000 Venice Film Festival.
PLACIDO R IZZOTTO which also
features newsreel foorage of some of
the real-life figures who appear as
characters in this biographicaJ ballad,
is one of the most compell i ng of this
year's Iralian films. "What I rried co
show in this film is the divide
between generarions during cerrain
h iscarical conditions and times (wars,
revolurions, social rumulr). Farlıers
and sons who no longer speak co or
understand eaclı other. Social (and
polirical} upheaval which disruprs
cenruries-old foundations, even
within the fam i lies and the souls of
the people 'acting' io this film. Thus
Codeone becomes a srage, rhe rheatre
of derelict humaniry. And it can only
end i n rragedy." - Pasquale Scimeca

Born in Alimusa, Palermo, lraly
in 1 956. After higlı school he
moved to Florence, where he
graduated in Lirerarure,
specialising in Conremporary
History. He raught Lirerarure
and Hisrory until 1 989 when he
founded rhe independent
producrion cooperarive Arbash
Film, wriring and directing his
firsr fuJI-Iengrh film in 16 mm
"La donzellerra". In 1 992 he
parricipared ar rhe Taormina
Film Festival wirh "Un sogno
perso". In 1 993 his firsr film in
35 mm, "Il giorno di San
Sebasriano", was presenred ar rhe
Ven ice Film Festival in rhe
"Verrina del cinema iraliano"
secrion; ir also won rhe Golden
Globe for rhe Best Firsr Film. I n
rhe followi ng years h e made
numerous documentaries. In
1 996 his second full-lengrh
film, "Briganri di Zabur",
gained a Special Mention ar the
Taormina Film Fesrival and won
rhe Special J ury Prize ar rhe
Grosseto Film Festival.
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EKMEK VE LALELER

S I LVIO SOLDINI

KAPANlŞ F i L M i
CLOSING FILM

PANE E TULIPANI

BREAD AND TULIPS
Yönetmen Director: Silvio Soldini
Senaryo Screenplay: Doriana Litlndelf&
Si/vio Soldini Görüntü Yön.
Cinematography: Lltca Bigazzi Kurgu
Editing: Cariolla Cristiani Müzik Music:
Giovanni Venosta Oyuncular Cast: Licia
Maglietta, Brttno Ganz, GiUJeppe BattiJton,
Marina Massironi, Antonio Catania, Fe/ice
Andreasi Yapımcı Producer: Daniele
Maggiuııi Yapım Production Co.: Monogatari,
via G. Previati 33, 20149 Mi/an, ITALY;
Phone: 390 2 48 00 90 07: Fax: 390 2 48 00
47 58; lstituto Lllle, Raicinema, Amka Fibm
Productiom, TS/ Dünya Hakları Export
Agent: Adriana Chiesa EnterpriJes, Via Bartıaba
Oriani, 24/A , 00197 Roma, 1TALY; Phone:
390 6 807 04 00; Fax: 390 6 806 87 855
Türkiye Hakları Turkish Rights: Umut
anat Fi/mci/ik. AkaJyalı Sok., No: 18, 4. Levent,
istanbul, TURKEY, Phone: 90 212 325 88 88;
Fax: 90 212 278 32 82
2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 15 '

• Kırklı yaşlarında bir ev kadını
olan Pescara'lı Rosalba, katıldıkları
bir otobüs turunun verdiği mola
sırasında, yol kenarındaki bir
kafeteryada bırakıldığını farkedince
oldukça sinirlenir. Unutkan
kocasının ve çocuklarının onu almak
üzere dönmelerini beklemek yerine,
eve kendi başına gitmeye karar verir.
Ancak kendini Venedik'e, yani
tanımadığı bir şehre doğru giden bir
arabada bulur. Zaten ertesi gün de
Pazar' dır . . . ve Rosalba'nın serüveni
başlar. Bir günlük kaçamak diye
düşündüğü şey, ailesine yazdığı bir
mektupta belirttiği gibi, "küçük bir
tatil"e dönüşür. Evde işler çığrından
çıkmış, kocası Mimmo sinirinden
çıldırmıştır. Yanında çalışanlardan bir
hidrolik uzmanının ucuz polisiye
romanlara çok meraklı olduğunu
öğrenince, onu karısını bulsun diye
Venedik'e gönderir. Bu arada bir kez
olsun kendi özgürlüğünü kocasının,
ailesinin ve toplumun isteklerinin
önüne koyan Rosalba, yeni bir hayata
başlamıştır. Huysuz bir yaşlı anarşist
tarafından işletilen bir çiçekçi
dükkanında iş bulur, kendi intiharını
düzenlemekle meşgul kibar bir
Iziandalı olan Fernando'nun işlettiği
hana yerleşir, bir estetisyen ve masöz
olan yeni komşusu Grazia ile iyi dost
olur. Grazia ve Fernando'nun ısrarı
üzerine de eski tutkusu olan
akordiyona yeniden başlar.
"Hidrolikçi" dedektif Costantino ise,
birçok maceranın ardından en
sonunda Rosalba'nın izini bulduğunda,
kendisini de hiç beklemediği bir
duruma karışmış bulur . . .

EKMEK V E LALELER, bir süre için
ev işlerinin usandırıcılığından
kaçarak, arkadaş caniısı ve tuhaf

tiplerle dolu bir dünyaya sürüklenen
bir ev kadını üzerine, hoş ve narin
bir film. Başroldeki Licia
Maglietta'nın güçlü performansı,
küçük kız ruhunu, analara has
suçluluk duygusunu ve kendini
keşfetme heyecanını tam kıvamında
birleştiriyor. Önyargıları ve sahte
ahlaki prensipleri olmayan
hayalperesder için müthiş bir öykü
olan bu fılmde Soldini'ye has
bellibaşlı izierin hepsi var: tatmin
arayan kadınlar, güçlü bir mekan
duygusu ve şaşırtıcı bir olay
örgüsüyle sunulan yol filmi teması.
Ama atmosfer, Soldini'nin daha
önceki üç filmindekinden daha hafif.
Yönetmen bu filmiyle her zamanki
festival ve sineast kitlesinin ötesine,
daha büyük bir seyirci kitlesine
ulaşabileceğini göstermeye niyetli
görünüyor. Film geçen Nisan'da
ltalya'nın David di Donatello ödülleri
töreninde, En Iyi Film, En Iyi
Yönetmen ve En Iyi Senaryo da dahil
olmak üzere tam dokuz ödül almıştı.
• During a coach cour, Rosalba, a

forry-something housewife from
Pescara, is annoyed co find she's been
lefr behind in a roadside cafeceria.
Inscead of wairing for her absent
minded husband and children co come
back for her, she decides co go home
alone. She ends up in a car headed for
Venice, a ciry she is unfami liar wirh.
The nexr day is Sunday anyhow . . . and
her advennue begins. W hat should
have been a day off rurns i neo a "smail
vacation" - as she herself puts ir in a
lerrer ro her family. The house is a mess
and her husband Mimmo is furious.
When he learns rhar one of his
employees, a hydraulics experr, is big
on pulp rhrillers, he disparches him co

Venice ro find his wife. In rhe
meancime, Rosalba, putring her own
freedom, for once, above rhe demands
of husband, family and society, has
begun a new l i fe. She finds work ar a
flower shop run by an irascible old
anarchisr, checks i neo an inn run by
Fernando, a kindly Icelander who is
plorring his own swcide, and becomes
close friends wirh her neighbor Grazia,
an esrherician and masseuse. Ar
Fernando's i nsistence, Rosalba goes
back ro her old passion, rhe accordion.
When Cosrancino, rhe "hydraulics"
derecrive, finally picks up her rrail
afrer many advenrures, he al so finds
h imself mixed up in somerhing he
hadn'c foreseen . . .
BREAD AND TULIPS is a charming
and fragile film abour a housewife who
remporarily flees from rhe gri nd ing
redium of her household duries and
dri fes inro a world of am icable weirdos,
held rogecher by Li cia Maglierca's
strong central performance, wich just
rhe righc combination of girlishness,
m aremal gwlr and excired seLf
d iscovery. A great srory for dreamers
wirhour prejudices and false morals,
che film has all rhe Soldini rrademarks:
women searching for fulfillmem, a
road movie rheme played off agrunsr a
scrong sense of place and unlikely
plorring. Bur the atmesphere is
alrogerher lighrer rhan in Soldini's
three previous outings. The director
seems keen ro show char he can reach
our beyond his usual festival and
cineasre audience ro a w ider public. Ar
Iraly's David di Donacello awards
ceremony in lasr April, rhe film swepr
rhe board wirh an impressive nine
awards including Best Film, Best
Director and Best Screenplay.

1 958'de ltalya'nın Milane
şehrinde doğdu. 1 979'dan
itibaren New York
Üniversitesi'nde sinema okudu
ve Milane'ya döndükten sonra
birkaç kısa film çekti:
"Drimage"( 1 982), "Paesaggio
con figure" ( 1 983) ve "Giulia in
ottobre" ( 1 984). Kendi yapı m
şirketi Monogotari'yi kurup
1 9BS'de ilk belgeseli "Voci
Celeste"yi yaptı. ilk uzun
metrajlı kurmaca filmi "L'aria
serena de I'Ouest 1 Batı'nın
Dingin Havası"nı 1 990'da
yönetti. Bunun ardında yine
övgüler alan birkaç film daha
yaptı, ama ilk _b üyük başarısını
EKMEK VE LALELER (2000) ile
kazandı. Gerçekçiliği ve
gerçeküstücülüğü, delidolu
komediyi ve maskaralığı
harmaniayan bu film, sadece
kendi ülkesinde degil, Cannes,
Moskova, Toronto ve Londra
gibi festivallerde de çok
beğeni Idi.
Born in 1 958 in Milan, lraly. A
filmmaking srudenr ar New
York University from 1 979, he
made several shorrs on his rerurn
ro Mi lan: "Drimage"(l 982),
"Paesaggio con figure" ( 1 983)
and "Giulia in ocrobre" ( 1984).
He set up his own producrion
company, Monogarari, and made
his firsr documenrary, "Voci
Celesre" in l 98 5 . He direcred
his firsr feature film, "L'aria
serena de I'Ouesr" in l 990.
Several highly-acclaimed
features followed bur ir is wirh
BRE AD AND TULIPS that he
has had lıuge success. A comedy
rhar embraces realism and
surrealism, screwball and
drollery, ir has already been
hailed, not only ar home, bur ar
such fesrivals as Cannes,
Moscow, Toronro and London.

Filmleri
Filmography
1 990 L'a.ria. serena. de I'Ouest

Batı'nın Dingin Havası
1 99 3 Un'anima divisa

Ikiye Bölünmüş Ruh
Akrobatlar

1 99 7 Le aeroba le
1 999 Rom Tour

(co-directOr ortak yönetmen)
2000 Pane e tuliparıi

Ekmek ve Uileler
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EDOARDO WINSPEARE

ATEŞLi KAN

1 96S'te Avusturya'da,
Klagenfurt'ta doğdu.
Çocukluğunun tamamını
Güney ltalya'da geçirdi.
Floransa Üniversitesi'nde
Modern Edebiyat öğrenimi
gördü ve Münih'teki Sinema
Okulu'nu bitirdi. 1 989 tarihli
ilk kısa filmi "A Toilette's Short
Story 1 Bir Tuvalecin Kısa
Öyküsü"nün ardından, çeşitli
konular üzerine ve
Kazakistan'dan Peru'ya farklı
farklı yerlerde çekilmiş altı kısa
belgesel film yaptı ("ll Ghetto
di Venezia ( 1 989); "San Paolo e
la Tarantola" ( 1 990) gibi). lik
uzun metrajlı filmi olan
"Pizzicata" ( 1 996) ile San
Sebastian Film Festivali Yeni
Yönetmenler Ödülü'nün
jürisinden Özel Mansiyon aldı.
O zamandan beri ltalya'nın
güneyindeki geleneksel kültürü
araştırınayı ve duyurmayı
sürdürmektedir. Tıpkı 2000
yılında San Sebastian'da Yeni
Yönetmenler Odülü'nü
kazanan ikinci uzun metrajlı
filmi ATEŞLI KAN'da (2000)
olduğu gibi.

SANG UE VIVO

LIVE BLOOD
Yönetmen Direcror: Edoardo \Vimpeare
Senaryo Screenpl ay : Edoardo \Vimpeare
Görüntü Yön. Cinematography: Pcıolo
Camera Kurgu Editing: Luca Bmedetti
Müzik Music: Zoe Oyuncular Cast: Pino

Zimba1 Lambe,.to Proboı C/audio Giangrecoı
Alessandro Valemi Yapımcı Producer:
Maurizio Tini Yapı m Production Co.:
Sidecas Filrm & TV, V. Le Mazzini 9, 00195
Rome, ITALY; Phone: 390 6 32 600 950;
Fax: 390 6 32 600 354 Dünya Hakları
Export Agent: Pablo Sri, Via Luca de/la
Robbia 22, 00153 Rome, ITALY; Phone: 390
6 5 74 50 04; Fax: 390 6 5 75 52 42; e-mail:
zinglos@tin.it

2000 1 3 5

11111.1 1

Renkli Color 1 95 '

45 yaşındaki Pino Zimba hayat
dolu bir meyva ve sebze satıcısıdır.
Ayın sonunu getirebilmek için, gelirini
Arnavutluk'tan gelen kaçak sigaralada
desteklemek zorundadır. Sorunları
sadece ekonomik değildir. Eski bir
uyuşturucu bağımiısı olan, kendinden
çok daha genç erkek kardeşi Donato
da Zimba için bir endişe kaynağıdır.
Ikisi de, Zimba'nın kendini sorumlu
tuttuğu bir kazada babalarının ölmüş
olmasından dolayı bir travma
yaşamaktadırlar. Donato ünlü bir
panderetta'cıdır. Panderetta,
Güneydoğu ltalya'ya özgü, dansçıları
bir tür transa sokan pizzicata dansında
kullanılan büyük bir tamburindir.
Donato, Zimba'nın liderliğini yaptığı
bir folk grubunu, tam da grup bir plak
şirketiyle anlaşma imzalamak
üzereyken bırakmaya karar verince,
iki kardeş arasında işler karışır. Zimba,
Donato'yu eroin bağımlılığından ve
vicdansız bir suçlu olan Giovanni'den
uzak tutmak için tek yolun müzik
olduğunu bilmektedir. Donato
panderetea yerine küçük suçlada dolu
bir dünyayı tercih eder: orada küçük
hırsızlıklar, şurada tehditler, ötede
uyuşturucunun etkisindeki arkadaşlar
- içine düştüğü dipsiz kuyuda yavaş
yavaş daha derine doğru çekilmeye
başlar. Yardım almadan, ağabeyinin
sevgisi olmadan asla başaramayacak,
asla yeniden yüzeye çıkamayacaktır . . .
•

ltalya'nın bölgesel sinemacılık
hareketi, ltalya çizmesinin topuğunda,
Salento lehçesiyle, profesyonel
olmayan oyunculada ve gerçekçi bir
ruhla çekilmiş olan ATEŞLI KAN'la
küçük ama etkin bir başarı daha
kazanıyor. Aynı bölgeden gelen diğer
mini-hit "LaCapaGira 1 Baş Dönmesi"
gibi bu filmde de lehçe öyle ağır ki,

film ltalya'da bile ltalyanca altyazılı
olarak gösterime girdi. Yönetmen
Edoardo Winspeare önceki filmi
"Pizzicata" ile (daha önce Festival'de
gösterilmişti) ltalya film endüstrisinde
ismini duyurmayı başarmıştı. ATEŞLI
KAN, fonda Winspeare için çok
kıymetli olan müziğiyle, günümüz
Salento'sunda geçen trajik bir aşk ve
işlevsiz ai!e öyküsü. Yönetmen
ltalya'nın güneyinde sık rastlanan o
çetin suçluluk ve kaçaçılık
yaşantısının ikna edici bir portresini
çiziyor. Müzik, filmin kahramanı
Zimba'nın kanı canı, ailevi sıkıntılarını
ve mafyaya olan borçlarını
unutmasını sağlayan şey. Salentino da
birçok şekilde bu filmin kanı canı,
ona gerçekçilik ve güç kazandırıyor.
"Sorun yaratacağını biliyordum ama
daha doğal olsun diye lehçe
kullandım. Bu insanlar böyle
konuşur." - Edoardo Winspeare
• 4 5-year-old Pino Zimba is a zesrful

fruir and vegerable seller. To make
ends meer ar rhe end of rhe monrh, he
musr supplemenr his ineome wirh a
shipmem of comraband cigarerres
from Albania. H is problems are not
merely economical. His brorher,
Donaro, an ex-drug addicr and much
younger, is also a cause of concern ro
Zimba. Borh are in rrauma over the
dearh of rhei r farher i n an accidenr for
which Zimba feels responsible. Donaro
is very famous as a performer on the
pandererra, a large rambourine used for
rhe pizzicara, a ciance typical of
Southeast Iraly, rhar rransporrs rhe
daneers ro a rrance. Things come ro a
head berween the brothers when
Donaro decides ro abandon rhe m us ical
folk group led by Zimba on rhe very
eve, when the group is abour ro sign a

conrracr wirh a records agency. Zimba
is well aware that music is the only
means ro draw Donaro away from
dependence on heroine and ro keep
him away from Giovanni, a hearrless
criminal. Insread of rhe pandererra,
Donaro oprs for a world of perry
offenses: a smail rhefi: here, a rhrear
rhere, friends under rhe influence of
drugs fı.ırrher al1ead - he goes deeper
and deeper, driven inro a borromless
pir. W irhoı.ır help, wirhoı.ır love from
his brorher, he will never make ir,
never surface agai n . . .
Iraly's regional filmmaking movemenr
scores anorher small bur impressive
success wirh SANGUE VIVO, shor in
rhe boor-heel of Iraly in Salenro dialect
wir h a non-professional casr and a
srrongly realisric rhrusr. As wirh rhe
other recenr hir from the same region,
"LaCapaGira 1 Theheadisspinning",
the dialect is so rhick the pic is being
released wirh Iralian subrirles. Direcror
Edoardo Winspeare has already
managed ro srake a daim in rhe Iralian
film indusrry, wirh his previous film,
"Pizzicara" (previoı.ısly shown ar rhe
Festival). SANGUE VIVO is rhe rragic
srory of love and dysfuncrional families
ser in presenr day Salenro wirh a back
drop of rhe music so dear ro Winspeare.
He ereares a convincing porrrair of the
rough life of criminaliry and smı.ıggling
common in rhe soı.ırh of Iraly. For
Zimba, music is his life blood, whar
enables him ro forger his family rroı.ıbles
and his debrs ro rhe mob. In many
ways Salemi no is the life blood of the
fi l m as well, giving ir realism and grir.
"I knew ir woı.ıld ereare problems, bı.ır
I used dialect so ir would be more
natural.. Thar's rhe way rhese people
speak. " - Edoardo Winspeare

Born in 1 965 in Kl agenfu rt
Ausrria. H e spenr all his
childhood in Southern Iraly. He
srudied Modern l i re rar ure ar the
,

Universiry of Florence and he

graduared from rhe School of
Cine ma of Munich. Mrer his
firsr shorr film in 1 989, "A
Toilerre's Shorr Srory" , he
di recred six documenrary fil ms
(such as I l Gherro di Venezia,
1 989; "San Paolo e la
Taranrola", 1 990) on various
su bj ec rs and shor in places as
differenr as Kazaklısean and
Peru. H is firsr fearure fil m ,
"Pizzicara" ( 1 996), received a
Special Mention from the jury of
the San Sebasrian Fesrival's New
Directors A ward. S ince rhen, he
has conrinued researching and
promoring rradirional culrure
from rhe sourh of Iraly as in his
second fearure film, SANGUE
VIVO (2000), which won rhe
New Directors' Award in San
Sebastian 2000.
"

TÜRK S i N E MASI

2000-200 1

Dr. N EJAT F.
ECZACIBASI

VA K F I
Katkıları için
Dr. N EJAT F. ECZACl BAŞI VAKFI'na
teşekkür ederiz.
W e would !ike co thank
Dr. NEJAT F. ECZACIBAŞI VAKFI
for spansoring this secrion.
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SERDAR AKAR

DAR ALA N DA KISA PASLAŞMALAR

1 964'de Ankara'da doğdu.
1 98S'te Ankara Iktisadi ve
Ticari Ilimler Akademisi'nin
Sevk ve Idare Bölümü'nü,
1 994'te Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi'nin Sinema-TV
Bölümü'nü bitirdi. "Med Cezir
Manzaraları" ( 1 990), "Iki Başlı
Dev" ( 1 992), "Yorgun Savaşçı"
ve "Ay Vakti" ( 1 993), "Soğuk
Geceler" ( 1 995), "Istanbul
Kanatlarımın Altında" ve "Ali"
( 1 996), "Avcı" ( 1 997)
yönetmen yardımcılığını
üstlendiği bazı filmlerdir.
"Gemide" ( 1 998) ile
yönetmenliğe başladı.
DAR ALANDA KISA
PASLAŞMALAR (2000)
yönettiği ikinci uzun metrajlı
fılmdir.

OFFSIDE
Yönetmen Director: Serdar Akar
Senaryo Screen play: Önder Çakar & Serdar
Akar Görüntü Yön. Cinematography:
lviehmet Aksm Kurgu Edi ring: Hakan Akol
& Onur Tan Müzik Music: Fahir Atakoğlu
Oyuncular Casr: Miijde A r, SavaJ Dinrel,
Rafet El Roman, Erkan Can, Şahnaz Çaktralp,
Uğur Po/at, lımail İncekara, Sezai Aydm,
Kemal Kocatiirk, Devin Özgiir Çmar, Akarya
Yapımcılar Producers: Ostiin Karabol &
Nida Karabol Yapı m Producrion Co.:
Umut Sanat Filmeilik Sinmıaaltk San. ve Tic.
Ltd. Şti. . A kasyalt Sok. No: 18, 4. Levent,
İstanbul, TURKEY: Phone: 90 212 325 88
88; Fax: 90 212 278 32 82 Dünya
Hakları Exporr Agenr: Umut Sanal
Filmeilik Simmacı/tk San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Akasyali Sok. No: 18, 4. Levent, İstanbul,
TURKEY; Phone: 90 212 325 88 88; Fax:
90 2 1 2 278 32 82
2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 20'

• Annesi, babası ve kızkardeşiyle
aynı evi paylaşan Suat, kalecisi
olduğu Esnaf Spor'un
antrenmanlarından fırsat buldukça,
babasının manifaturacı dükkanında
çalışmaktadır. Otuzuna merdiven
dayamış bu geçkin delikanlı,
mahallenin genç ve güzel kızı
Nurten'e aşıktır. Küçük M ustafa
aracılığıyla Nurten' e gizlice yolladığı
mektuplarına bir türlü yanıt
alamamaktadır. Mahalle sakinlerinin
en büyük arzusu Esnaf Spor'un
Amatör Kulüpler Ligi'nde şampiyon
olmasıdır. Amatör ligde şampiyon
olmanın sağlayacağı profesyonel
kulüp olma şansı, bazı çıkar
çevrelerini de harekete geçirir.
Ülkü Spor'un genç ve hırslı başkanı
Cem de bunlardan biridir. Esnaf
Spor'a alelacele transfer edilen
Serkan, ilk cinsel deneyimini yeni
takımının antrenörü Hacı'nın
sevdalı olduğu Aynur'la yaşar. Şehir
dışında bir evde yaşayan ve Ermeni
asıllı olduğu söylenen bir hayat
kadınıdır Aynur. Serkan'ın transferi
takımdan çok mahallenin genç
kızlarını etkiler. Serkan ile Nurten'i
sokakta gizlice konuşurken gören
Suat, önceki mektuplarına yanıt
alarnamasına rağmen, Nurten'e son
bir mektup yazarak onu isteteceğini
bildirir. Serkan'ın kendisinden daha
önce davrandığını öğrenince de
deliye döner ve Aynur'un evine
kapanır. Suat'ın Aynur'un evinde
olduğunu öğrenen Hacı, onu teselli
etmeye gider. O gece, tesadüfen
Hacı ile Aynur'un konuşmalarını
duyan Suat, Hacı ile Aynur'un
ilişkilerini öğrenince oldukça
şaşırırır . . .

DAR ALANDA KISA
PASLAŞMALAR, 1 998 yılında i l k
uzun metrajlı filmi "Gemide"yle

Antalya'da Altın Portakal Ödülü'nü
alan ve Cannes Film Festivali'ne
davet edilen Serdar Akar'ın ikinci
uzun metrajlı filmi. Konusu gerçek
bir yaşam öyküsünden yola çıkılarak
kaleme alınan bu film, aşklarını,
sevdalarını, beklentilerini amatör
futbol tutkusuyla renklendiren,
sevdaları ve farklı beklentilerinin
yanısıra yaşamlarını amatör futbol
tutkusuyla bütünleştiren insanların
öyküsü. "Sonunda ne yaparsanız
yapın aniattığınız şey yaşam oluyor.
Yaşarken kolay fark edilmeyen, göz
önünde olmayan şeyler var;
deşilmesi gereken de onlar işte.
Yaşamı daha iyi anlamak için daha
derinine bakmak gerekiyor çünkü.
Hayat, olayların veya tanıdığınız
kişilerin altındaki gerçekleri
arayarak geçiyor." - Serdar Akar
• Suat, who stili lives with his

mother, farher and sister, works at
his farher's srore i n his spare c i me
afcer praccici ng as goalkeeper for
Esnaf Spor, an amaceur fooc bali team .
Approaching his rhircies, he is in che
lacrer days of his prime. S uar is in
love wich Nurten, che neighborhood
beaucy, buc she has never responded
ro any of che many seeret lerters he
has sene ro her through Lirde
Mustafa. The whole neighborhood's
grearesr wish is for Esnaf Spor ro w in
che amaceur foorball league
championship, which would also give
chem a shor ar becoming a
professional club. The opporrunicy ro
go professional gers the smail-rime
powers that be i neo acrion. Cem, che
young and ambicious presidenc of
Ü lkü Spor is one among chem.
Serkan, a player who was hurriedly
transferred to Esnaf Spor has his first
sexual experience wich Aynur, wich
whom his coach Haci is i n love.

Aynur is a prostirute of Armenian
descent, l iving in a house outside che
cown. Serkan's transfer affeccs the
girls of che neighborhood more than
che team. Suat sees Serkan and
Nurten calking secredy in che street,
and despire never having received any
answer ro his lecrers, he wrices one
more informing her that he will be
going ro her family ro ask for her
hand. Upon finding ouc chac Serkan
has already moved in on her, Suat
goes mad and locks h i mself up in
Aynur's house. Haci learns that Suat
has gone to Aynur's, and goes there
ro console him. That night Suat
overhears Haci and Aynur calking
and is surprised ro learn of the ir
relacionship . . .
OFFSIDE is che second feature film
by d i recror Serdar Akar, whose firsc
fil m , "Gemide 1 On Board", won the
Golden Orange award at che Antalya
Film Festival and was invited ro the
Cannes Film Festival. The new film
is based on a rrue scory. I r is che cale
of people who inrercwine cheir love,
!use, and expectations with rheir
passion for amaceur foocball.
"Ulcimarely, no matter what you do,
the srory you eel! is the real life.
There are chings not easily noticed;
chings chac are not under scruciny
white chey are lived. Those are che
very ch i ngs c hac need ro be focused
on. In order ro understand life becter,
one needs ro look at it deeper. Life
passes as we search for the reali t ies
beneath evencs and personalities of
our acquainrances." - Serdar Akar

Born in 1 964 in Ankara. In
1 985, he graduared from che
Business Managernem
Deparrmenr of che Ankara
Academy of Economic and
Commercial Sciences and from
che Film & TV School ar Mimar
Sinan University in Istanbul in
1 994. He was che assiseane
director for "Med Cezir
Manzaraları" ( 1 990), "İki Başlı
Dev" ( 1 992), "Yorgun Savaşçı"
and "Ay Vakti" ( 1 993), "Soğuk
Geceler" ( l 995), " İ stanbul
Kanadarıının Alrında" and "Ali"
( 1 996), and "Avcı" 0 997). He
made his feacure film direcrorial
debut wich "Gemide 1 On
Board" ( l 998). OFFSJDE (2000)
is che second fearure film he
direcred.
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A H M ET ÇADIRCI

REN KLi - TÜ RKÇ E

1 956 yılında Adana'da dogdu.
Hacettepe Üniversistesi
Kütüphanecilik Bölümü'nü
bitirdi. Çukurova Üniversitesi
Egitim Fakültesi'nde yüksek
lisans yaptı. Kısa filmler çekti.
Adana'da yerel gazetelerde
film eleştirileri yazdı.
Televizyon dizileri, kısa filmler
ve uzun filmlerde oynadı.
RENKLI - TÜRKÇE (2000)
yönettigi ilk uzun metrajlı
filmdir.

IN COLOR - IN TURKISH
Yönetmen Director: Ahmet Çad1rct
Senaryo Screen play: Osman Cava
Görüntü Yön. Cinemarograph y : Erol
Civan Kurgu Editing: Ayhan Orgürsel
Müzik Music: Baba Zula Oyuncular
Cast: iliifer Aydan. Osman Cava, Aleasya
Aslttürkmen, Mmtafa Uztmytlmaz. Rtıa
Siimnez Yapımcı Producer: Hidayet Pe/it
Yapım Production Co.: Galata Film Vitko
Yapwı Reklamaltk ve Organizasyon Ltd Şti.,
Mqrutiyet Cad. , o: IB41IO, Şijhane,
İstanbul, TURKEY; Phone: 90 2 1 2 252 5 1
9B; Fax: 90 2 1 2 249 73 BO Dünya
Hakları Export Agent: 1FR, Istimai
Filmler ve !?eklam/ar, Biiyiikdere Cad. 75,
B0670 Mas/ak. Istanbul. TURKEY: Phone:
90 2 1 2 2B5 23 22; Fax: 90 212 276 62 76

2000 1 35

lfli/J. 1

Born in Adana in 1 956. He
studied Library Sciences in
Hacettepe Universcy. He
received his Masters degree
from che Çukurova University
Department of Educacion. He
eli reeceel shorr films and
worked as a film eritic in local
papers i n Adana. He has al so
appeared in TV serials, shorc
films and feacure fi lms. IN
COLOR - IN TUR KISH
( 2 000) is his feacure film
direecarial debur.

Renkli Color 1 B l '

•

Seks filmleri oynatan salaş, eski
bir semt sinemasında makinistlik
yapan Sabit, içine kapalı biridir.
Kimsesi yoktur. Sinemadan pek
uzaklaşmamış, yalnız bir adamdır.
Sinema onun evi, dünyası, her
şeyidir. Öte yandan sinemaya
takılan çeşitli tipler vardır. Sarhoşu,
esrarkeşi, tombalacısı, sapııtı. hepsi
farklı dünyalarda yaşarlar.
Dostoyevski'nin ve Kafka'nın
romanlarında rastlayabileceıtimiz
tiplerdir bunlar. Sinemada da işler
pek parlak deıtildir. Salon bir yıl
içinde kapanacak, ve iş merkezine
dönüştürülecektir. Bir gün müdür
Celal işi bırakınca, sinemanın sahibi,
Beyoıtlu'ndaki film şirketlerinden
filmleri getirme işini Sabit'e verir.
Sabit, film şirketinde prodüktör
Şadi'nin uzatmalı sevgilisi, bir
zamanların ünlü seks yıldızı Zerrin
Öz'ü görür. Kadın yaşlanmıştır,
oyunculuıtu bırakmıştır, hatta
yaşamından utanç duymaya
başlamıştır. Sabit Zerrin'e o kadar
hayrandır ki, bir gün sapiantılı bir
biçimde kadının peşine düşer . . .

• Sabir is che projecrionisr in a run
down porno movie rhearer locared in a
decaying parr of che ciry. He is an
isolared lonely characrer in his rhirries.
The porno-house is his home and all
rhar he has in rhis world. The people
who enrer che rhearer are reminiscenr
of che characrers one finds in srories by
Dosroevsky or Kafka. They are
drunks, drug addicr , scam-arrisrs,
and perverrs - all of whom are sruck
in rheir own lirrle worlds roo. They
are complerely ordinary when looked
ar from che outside, buc, in reality,
they all have very rich inner lives. One
day Celal, the theater manager resigns.
Rather than finding a new manager
for a theater that is not making money
and which will be soon closed down,
the owner gives the position to Sabit.
At one of the film companies in
Beyoğlu, Sabit sees Zerrin Öz, a
former porn star anel filmmaker Şadi's
long-time lover. She has aged, quit
performing, and even come ro feel
shame about her life. Sabit is such a
devoted fan of Zerrin's rhat one day he
obsessively follows her around . . .

Adını eski film afişlerinde yer alan
ünlü ibareden alan RENKLI TÜRKÇE, makinist Sabit'in Zerrin
Öz'e olan sapiantılı tutkusunu
anlatırken, 1 974- 1 98 1 arası Türk
Sineması'nı etkileyen, seks
filmlerinin çekildi!ti bir döneme ışık
tutmaktadır. Bu filmin insanları
toplumun dışına itilmişler, en
alttakiler ve kaybedenlerdir. Ancak
dışarıdan sıradanmış görünen bu
insanların, yakından bakıldııtında
zengin ve "Renkli - Türkçe" bir
yaşamları oldugu görülecektir. Film,
insanın en olanaksız ve güç
koşullarda bile sevebilecegini ve
yitik bir aşkın peşinden
gidebilecegini anlatmaktadır.

COLOR - IN TURKISH takes
i ts name from the descriprion wrirren
on old movie posters. While teliing
the story of fi lm-projectionist Sabit
anel his obsessive long i ng for Zerrin
Öz, the film also sheds light on the
Turkish cinema of 1 974- 1 98 1 , a
period when che sex films were very
popular. This period cannoc be
ignored, in spice of rhose who have
erieel ro forgee ir or ro prevenr i es
remembrance. IN COLOR - I
TU RKISH is abom che disgraced
and the losc, common people who,
upon closer examinacion, have rich
1 ives chac are i n facc 'colorful and
Turkish'."
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SINAN

KOMSER ŞEKSPiR

1 953'te Kars'ta do�du. Ankara
Hacettepe Üniversitesi'nin
Sanat Tarihi Bölümü'nden
1 977'de mezun oldu. 1 975
yılında Türkiye'nin önde gelen
yönetmenlerin Atıf Yılmaz,
Zeki Okten ve Şerif Gören'in
asistanlıklarını yaparak sinema
hayatına başladı. 1 978 yılında
çekti�i ilk kısa film olan "Halı
Türküsü" ile Moskova Film
Festivali'nde Birincilik
Ödülü'nü aldı. lık uzun metrajlı
kurmaca filmini 1 980'de
yönetti. 1 978 yılından itibaren
reklam filmleri çekmektedir.
1 993 yılında "Berlin in Berlin"i
çekerek sinema hayatına geri
dönmüş ve yaratıcılı�ının yeni
bir dönemine girmiştir.

COMMISSAR SHAKESPEARE
Yönetmen Director: Sinan Çetin
Senaryo Screenpıay: Meı11t Ceylan
Görüntü Yön. Cinemarography: Kamil
Çeti11 Kurgu Editing: Ayli11 Zoi Tinel
Müzik Music: Omer Ozgiir Oyuncular
Cast: Kadir inanır. Miijde Ar, Okan Bayiilgm,
Pelin Bat11, Ozkan Ult�r, Mwll Ceylan.
Selahattin Duman, Gazan/er Ozcan
Yapımcııar Producers: Cemi! Çetin &
Sinalı Çetin Yapı m Producrion Co.: Plato
Film, Akyol Cad , Vişne Sok. , No: 1 412,
Cihangir, 80060 istanbul, TURKEY; Phone:
90 2 1 2 252 45 83; Fax: 90 2/2 249 3 5 84
Dünya Hakları Export Agent: Plato
Film, Akyo! Cad , Vişne Sok. , No: 1 412,
Cihangir, 80060 istanbul, TURKEY; Pho11e:
90 2 1 2 252 45 83; Fax: 90 2 1 2 249 35 84

2000 1 3 5 mm. 1 Renkli Coıor 1 1 1 5 '

Komiser Cemi! çok sert bir
polistir. Bir gün biricik kızının
ölümcül bir hastalı�ı oldu�u ortaya
çıkar. Kızını hayata ba�layan tek
şeyin "Pamuk Prenses ve Yedi
Cüceler" oyununda oynamak
oldu�unu anladı�ı gün hayatı de�işir.
Çünkü artık mesle�ini tehlikeye
atarak karakolda bir tiyatro kurup
kızının istedi�ini gerçekleştirmek
zorundadır. Böylece karakolda
bulunan Fahişe, Tinerci, Mafya
Babası, Fikir Suçlusu ve sokak
çocuklarından oluşan tiyatro
toplulu�u Komiser Cemil'in kızını
hayata ba�lamak için çalışmaya
başlarlar. Ve şimdi Komiser, kızının
kazanmayı çok istedi�i TV
yarışmasına katılıp ya kazanacak, ya
da Büyük Devlet'in, ciddi ve sert
yüzüne çarpıp mesle�ini ve kızını
kaybedecektir . ...
•

• Commissar Cemi! is a hard-nosed
po! ice officer. One day he learns rhar
his only daughrer has a terminal
i l lness. When he realizes rhar playing
"Snow Whire and rhe Seven
Dwarves" is rhe only rhing in life
rhar she's clinging ro, his l i fe changes
dramarically. He purs his posirion i n
danger b y serring up a rhearer a r rhe
police srarion in order ro make his
daughrer's wishes come rrue. The
Prosrirure, Glue-sniffer, Mobsrer,
Ideological Prisoner who happen ro
be ar rhe srarion and some srreer
children form rhe rhearer rroupe rhar
srarrs ro pracrice in an efforr ro keep
commissar Cemil's daughrer hanging
on ro her srruggle for life. Now rhe
commissar will eirher emer rhe TV
comperirion rhar his daughrer wanrs
so despararely ro win, or will run i n
ro rhe hard a n d unfeeling face of rhe
Srare, ro lose his job and his
daughrer . . .

ETiN

Born in 1953 in Kars. He
graduared from Hacerrepe
University in Ankara in 1 97 7 ,
where h e srudied Arr Hisrory.
He began his film career in 1 97 5
by assisring such eminem
Turkish direcrors as Arıf
Yılmaz, Zeki Ökren, and Şerif
Gören. In 1 978, he made his
firsr shorr film, "Halı Türküsü 1
Song of rhe Rug", which was
awarded Firsr Prize ar rhe
Moscow Film Festival. He
direcred his firsr fearure film in
1 980, and he has been making
commercials si nce 1 978. In
1 993, he rerurned ro cinema
wirh his fearure film, "Berlin in
Berlin", rhus emering a new
phase in his creative
development.

Filmleri
Filmography
1 980

Bir Günün Hikayesi
Story ofa Day

ı 98 1
ı 982

Çiçek Abbas
Çirkinler de Sever

The Uglies Love Too
Numara mnber 1 4
ı 9 8 6 Gökyüzü The Sky
ı 987 Prenses The Pri11cess
1 985 1 4

ı 993
ı 995
ı 998
2000

Berlin in Berlin
Bay E Mr. E
Propaganda
Komser Şekspir

200 1

Romantik Roma11tic

Commissar Shakespeare

3 13
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SEMIH KAPLANOGLU

H E RKES KEN D i EVi N D E

1 963'de lzmir'de doğdu.
1 980'de lzmir Atatürk
Lisesi'nden mezun oldu. Dokuz
Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Sinema-TV
bölümünden kendi yazıp
yönettiği 1 6 mm. siyah-beyaz,
I S dakikalık "Mobapp" adlı
bitirme teziyle mezun oldu.
Süha Arın'ın hazırladığı "Eski
Evler Eski Ustalar" ve "Mimar
Sinan" belgesellerinde kamera
asistanı olarak çalıştı_ 1 99 1 'de
Show TV'de yayınlanan
"Sinevizyon" adlı haftalık bir
sinema programını hazırladı_
"Şehnaz Tango" adlı TV
dizisinin ilk 52 bölümünü yazıp
yönetti. 1 996'dan bugüne
reklam filmleri yönetmenliği
yapmaktadır. 1 984'ten beri
Hürriyet Gösteri, Gergedan,
Argos, Cumhuriyet gibi gazete
ve dergilerde plastik sanatlar
ve sinema hakkında makaleleri
yayınlanmaktadır. 1 996'da
yayın hayatına geçen Radikal
gazetesinde Çarşamba günleri
yayınlanan Karşılaşmalar adlı
bir köşesi vardır. HERKES
KENDI EVI NDE (200 1 )
yönettiği ilk uzun metrajlı
sinema fılmidir.

AWAY FROM HOME
Yönetmen Director: Senıih Kaplanoğlu
Senaryo Screen play: Semih Kaplanoğlu,
Ozden Cankaya & Serpil Ktre/ Görüntü
Yön. Cinematography: Haik Kirakosian
Kurgu Editing: Hakan Akol & Onur Tan
Müzik Music: Selim Atakan Oyuncular
Cast: Erol Keskin, Tolga Çevik, Atma Bielska,
Şükran Giingbr, Cüneyt Türe/, Devrim Parscan,
Yalfln Akçay Yapımcılar Producers:
Ali T. Bi/gen, Levent Onan & Leyla Ozalp
Yapım Production Co.: Hay/azı
Prodiiksiyon, Gazi Umur PaJa Sok, 1 71 1 -2,
Balmumctl, istanbul, TURKEY; Phone: 90
2 1 2 2 1 3 l l 1 5 ; Fax: 90 2 1 2 356 22 68;
e-mail: haylazz@superonline.rom Dünya
Hakları Export Agent: Keriman Ulusoy,
86, rue Laguier, 7501 7 Paris. FRANCE;
Phone: 33 I 48 87 36 26

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 0'

Nasuhi, yıllar önce bıraktığı
toprağına ölmek üzere geri
dönerken, yeğeni genç Selim, kura
sonucu vatandaşlığını kazandığı
ABD'ye, yani yeni bir hayata doğru
yola çıkmak üzeredir.
Çocukluğundan beri ayrı kaldığı
uzun yol kaptanı babasını
Istanbul'da aramak için evinden
kaçan Rus kızı Olga ise babasının
artık Sydney'de yaşadığını öğrenir.
Avustralya'ya gitmenin maddi
olanaklarını ararken başı derde
girer. Perişan bir haldeki Olga'yı
Nasuhi bulur. Olga da böylece
kahramanianınıza katılır. Bu üç
karakter, Nasuhi'nin elli yıl önce
yola çıktığı Ege kasabasına birlikte
giderler. Selim'e miras kalan
zeytinlik ve içindeki taş ev, Nasuhi
için yeryüzündeki tek sığınaktır.
Selim içinse Amerika'ya yanında
götürebileceği tek servettir. Selim
bir karar vermek zorundadır: ya
Türkiye'deki tek kökünü, yani o evi
ve toprağı satacak, ya da köklerinin
peşindeki Nasuhi'ye bırakacaktır .
•

_ .

H ERKES KENDI EVI NDE, geride
bıraktığımız yüzyılın son günlerinde,
köklerini ve geleceği arayan üç
karakterin çaresiz yolculuklarını
anlatıyor. "HERKES KENDI
EVI NDE projesi öz olarak,
küreselleşen dünyamızda manevi
sınırların kalktığı bu zamanda,
zihinlerimizde muhafaza etmeye
çalıştığımız, ancak, giderek değişen
yurt ve vatan kavramlarını evrensel
ölçülerde yurtiçi ve yurtdışındaki
genç izleyicilerle paylaşmayı
hedeflemekte. Bugün dünyanın her
yerindeki genç insanların büyük
çoğunluğu ülke ve topraklarından
uzaklara gitmeyi düşünmekte.
H ERKES KENDI EVINDE, yurdu
Türkiye'den elli yıl kadar uzakta

kaldı ktan sonra geri dönen ihtiyar
bir kahramanla, vatanını sonsuza
kadar terk etmeye karar vermiş bir
genci, ve yine vatanını bırakıp
yollara düşmüş bir başka genç
kadını biraraya getirip, günümüzde
manevi bir sorun haline dönüşen
vatansızlığı irdelemek istiyor." Semih Kaplanoğlu
• As Nasuhi is rerurning to his

homeland rhar he had lefr behi nd
years ago, his young nephew Selim,
who was selecred i n rhe lorrery for
American cirizenship, is heading our
to a new l i fe. Olga, a Russian gir!
who has runaway from home to
search for her esrranged farher, who
w as a long-d is ran ce vayage sea
caprain. She had believed rhar her
farher was in Istanbul, bur learns rhar
he has moved on to Sydney. While
she looks for mo ney to go to
Ausrralia, she gers i nro rrouble.
Nasuhi fı nds Olga in dire srrairs, and
rherefore she joins rhe orher
proragonisrs. Togerher rhese rhree
characrers srrike our to rhe Aegean
town rhar Nasuhi had abandoned 5 0
years ago. The o l iv e garden and rhe
rock house wirhin ir rhar Selim has
inherired is rhe only home Nasuhi
has on che face of rhe earrh For Seli m
ir is rhe only forrune rhar he has ro
reserde wirh in rhe Srares. Selim has
to make a decision ei rher ro sel! his
i nherirance i n Turkey, or leave rhem
ro Nasuhi , who deeply needs to fınd
his roors . . .
_

A W AY FROM HOME presenrs rhe
desparare journeys of rhree characrers
in search of rheir place in rhe world
ar rhe end of rhe 20rh cenrury.
"A W AY FROM HOME essenriall y
aims ro presenr young viewers, borh
ar home and abroad, wirh rhe

conceprs of home and !and, which we
musr srruggle ro preserve in rhis
globalized modern world rhar erases
rhe spiriruals borders of idenriry.
Taday, a grear majority of young
people in rhe world cansicler living
far from rheir home counrry and
!and. AWAY FROM HOME brings
an elderly characrer rerurni ng to his
home afrer a 50-year absence rogerher
wirh a yourh who has decided to
leave his counrry for good and a
young woman who is away from her
counrry in search of her idenriry, as a
means of exploring rhe conremporary
problem of be i ng wirhour !and. " 
Sem i h Kaplanoğlu

Born in L 963 in İ zmir. He
graduared from rhe İzmir
Ararürk High School in 1 980.
He graduared from rhe Film &
TV Deparrmenr of rhe School of
Fine Ares ar rhe Dokuz Eylül
Universiry wirh "Mobapp," a
1 5-minure 1 6mm black and
whire film rhar he wrore and
direcred himself He worked as
an assisranr cameraman for Süha
Arın's documenraries "Eski
Evler Eski Usealar 1 Old Houses,
Old Masrers" and "Mimar Sinan
1 The Archirecr Sinan." In 1 99 1
he prepared rhe weekly cinema
program "Cinevision" for Show
TV. He wrore and direcred rhe
firsr 52 episodes of rhe relevision
series "Şehnaz Tango. " Since
1 996 he has creared and direcred
many commerciak Since 1 984,
he has had many arricles on
cinema and rhe ares published in
newspapers and magazines such
as Hürriyer Gösreri, Gergedan,
Argos and Cumhuriyec In l 996
he began wriring a weekly
column, called Karşılaşmalar
(Encounrers), for Radikal
newspaper_ A WAY FROM
HOME (200 1 ) is his fearure film
direcrorial debuc
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M E LE KLER EVi

Ö M E R KAVUR

1 944'te Ankara'da do!!du.
Paris'te sosyoloji, gazetecilik ve
sinema dalında yüksek öl!renim
gördü, Birçok belgesel ve
reklam filmi çektL ilk uzun
metrajlı konulu filmi "Yatık
Emine"yi 1 974'te yönettL
Antalya Film Şenli!!i'nde ve
sinema yazarlarının yıllık
de!!erlendirmelerinde çeşitli
--- filmleri ödüllendirHdL
"Körebe", "Amansız Yol" ve
"Gece Yolculuğu" filmleriyle
Kültür Bakanlı!!ı Sinema
Ödülleri'ni kazandı. 1 986'da
"Amansız Yol", 1 987'de
"Anayurt Oteli" ve 1 992'de
"Gizli Yüz" filmleriyle
Uluslararası Istanbul Film
Festivali'nde "Yılın En Iyi Türk
Filmi" ödülünü üç kez kazandı.

HOUSE OF ANGELS
Yönetmen Direcror: Omer Kavur
Senaryo Screenplay: Peride Çiçekoğlu, Erol
Hrzam & Omer KaıJI/r Görüntü Yön.
Cinemarography: Ali Utk11 Kurgu
Editing: Mevliit Koçak Müzik Music:
Cahit Berkay Oyuncular Cast: Talat Bul11t,
Hamle Ataizi. Aytaç Annan, Arsla11 Kacar,
Haldun Boysan. Tarık Papuççuof,lu, iieda Çif,
Ye/iz Tozan, Macit Koper, Metin Belgin
Yapımcılar Producers: Omer Kavur,
Janos Rozsa & Mihai Gheorghi11 Yapı m
?roduction Co.: Alfa Film, TURKEY;
Objektiv Film St11dio, HUNGAI�Y; E-Motio11
Film, ROMANIA Dünya Hakları Export
Agent: Alfa Film Ltd. Şti. , Isıik/al Cad. ,
Ha/ep Iş Ham, 140150 K: 5, Beyoğ/11, Istanbul,
TURKEY; Phone: 90 2 1 2 243 63 40: Fax:
90 2 1 2 245 3 1 08; e-mail: alfafilm@turk.net

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 109'

• Savaş muhabirli!!inden yorulan,
a.rtık yaşamında sükunet arayan
Ahmet, Urfa'ya terk edilmiş evlerin
fotoğrafların ı çekmeye gelir. Burada
eski dostu lbrahim'e misafir olur.
Ancak fotoğraf çekerken tanık
olduğu bir cinayet tüm planlarını
altüst edecek, yaşamını bir
karabasana dönüştürecektir.
l brahim ortadan kaybolur, Ahmet
tutuklanır, bir takım karanlık
adamlar peşine takılır ve bütün bu
karmaşık olaylar yaşanırken
karşısına, cinayetin izini süren
Arzuhan adında genç bir kadın
çıkar. Baskı altında olmasına
rağmen, Ahmet'in yitirdiğini sandığı
duyguları yeniden canlanır. Ancak
Arzuhan da aniden ortadan
kaybolur. Aşk ve ölüm ikileminde
kalan Ahmet, labirentimsi ve
karanlık bir dünyanın acımasız
çehresini keşfedecek, ancak
Urfa'dan Van'a gerçeğin peşinde iz
sürmekten vazgeçmeyecektir . . .

70'1i yıllarda yaptığı fılmlerle ulusal
ve uluslararası bir çok festivalde
beğeni toplayan, yaklaşık otuz yıllık
sinema geçmişiyle kendi kuşağının
en özgün, en kişisel sinemasını
yapan Ömer Kavur'un, 3 7. Antalya
Altın Portakal Film Festivali'nden üç
ödülle dönen M ELEKLER EVI adlı
son filmi daha önceki yapıtiarına
fazla benzemeyen bir çalışma.
'Akrebin Yolculuğu'ndan beri üç
yıldır sessiz kalan Kavur, bu filmini
bir "Türk usulü kara film" olarak
niteliyor ve "şiddet içeren bir tutku
ve aşk öyküsü" diye tanımlıyor.
"Biraz harekete dayalı, polisiye yanı
ağırlıklı bir film oldu. Iddiası olan bir
film değil; çok daha düz ve anlaşılır,
polisiye kalıpları içinde bir hikaye
düşündük. Bu anlamda geçmiş
filmlerimle bir farklılık var . . . Filmin

konusu gereği politika var. Fakat
siyasi bir film çekmek gibi bir
derdimiz yoktu." - Ömer Kavur
• Ahmer, a former war repoerer now

searching for rranquiliry in his life,
has come ro phorograph eleserred
houses i n Urfa, and white rhere he
will sray wirh his old friend İbrahim.
However, che nexr day, he wirnesses
a murder, which upsers all his plans
and rransforms his life inro a
nighrmare. İ brahim mysre rio us l y
disappears, and che police suspecr
and arresr Ahmer. Meanwhile,
gunmen are afrer him. In rhe midsr
of all this, he encounrers Arzuhan, a
young woman searching for che rrurh
abour rhe murders. In spire of rhese
pressures, Ahmer rediscovers feel i ngs
rhar he rhoughr had diecl through his
relarionship wirh Arzuhan, bur she
also suddenly d issappears. In a race
berween love and dearh, Ahmer's
encounrers a merei less world of
labyrinrhi ne clarkness, bur he refuses
ro abandon his search, which rakes
him from Urfa ro Van, unril he finds
our che rrurh . . .
Ö mer Kavur gainecl much peaise ar
many national and inrernarional film
fesrivals wirh his films from the
1 970's, and has usecl his 3 0-year
career ro make the most unique and
personal cinema of his generarion.
Wirh his laresr fil m , HOUSE OF
ANGELS, Kavur delivers a work rhar
looks unlike all his previous
encleavors and won three Altın
Porrakal awards at the Anralya Film
Festival. Kavur who has been silenr
for three years afrer "Akrebin
Yolculuğu 1 Journey on the Clock
Hand", qualifies his new fil m as "a
Turkish sryle film noir" and deseribes
i t as "a srory of passion and love wirh

a certain dose of violence". "Ir
became a film sornewhar based on
acrion. I ts heavy inrrigue qualiry
became more dominanr. It is not a
film wirh lofry goals; we hoped ro
ereare a more srraighrforward and
accessible srory wirbin the thriller
genre formar. In that sense i r differs
from my previous films. It does dea]
wirh politics, but only as a resul c of
the plot. It wasn't i ntended to be a
political fil m . " - Ö mer Kavur

Born in 1 944 in Ankara. He
srudied sociology, journalism
and film in Paris. He has
directeel many documencaries
and commercials. His feature
debut , "Yatık Emine" came i n
1 974. A number of his fi lms
were awarded prizes i n the
Anralya Film Festival and were
highly recommended in the film
c ri ti cs annual selections.
" Körebe 1 Bli ndfold", "Amansız
Yol / Desperare Road" and
"Gece Yolculuğu 1 Night
Journey" won prizes awarded by
che Minisrry of Culrure. He
received the "Best Turkish Film
of che Year" award four ti mes
from the l n rernac i o na l Istanbul
Film Festival with "Amansız Yol
1 Despe rare Road" in 1 986,
"Anayurt Üreli 1 Morberiand
Hotel'' in 1987, "Gizli Yüz 1
The Seeret Face" in 1 992, and
"Akrebin Yolculuğu 1 Journey
on che Clock-Hand" in 1 997 .
'

Filmleri
Filmography
1 974
1 979

Yatık Emine
Yusuf ile Kenan

1 98 I

Ah Güzel Istanbul

Yusufatıd Ke1ıan

Oh Beautiful 1stmıbu l

I 982 Kırık Bir Aşk Hikayesi
A B roken Love Story
Göl The Lake
I 984 Körebe Blhıdfold
1 985

Amansız Yol

I 986

Anayurt Oteli

Desperale Road

Motherlaml Hotel

I 987

Gece Yolculu�u

Night }om-ney
I 99 I Gizli Yüz The Seeret Face
I 995 Buluşma Meeting
I 997 Akrebin Yolculu�u
Joumey on the Clock-Hand
2000 Melekler Evi House ofAtıge/s
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All Ö ZGENT Ü R K

BALALAYKA

1 945 yılında Adana'da doğdu.
orta, lise öğrenimini Adana'da
yaptı. Eğitimi sırasında Türksözü
gazetesinde çalıştı. Adana'da
ortaokul sıralarında bir yandan
da çocuk tiyatrosu çalışmalarına
başladı. Lise sıralarında köyleri
dolaşan bir tiyatro grubu kurdu.
Adana Gençlik Kültür
Derneği'nin başkanlığını yaptı.
Adana Şehir Tiyatrosu'nda
profesyonel oyuncu oldu. Dört
sayı süren bir edebiyat dergisi
ç,ıkardı. 1 973 yılında Istanbul
Universitesi Sosyoloji Bölümü'nü
bitirdi. 1 97 1 'de kamera
asistanlığı ve senaryo yazarlığı
yaparak sinemaya başladı. Yılmaz
Güney ve Atıf Yılmaz gibi
yönetmeniere asistanlık yaptı.
1 979'da çektiği ilk uzun metrajlı
filmi "Hazal" ile adını duyurarak
birçok ödülün sahibi oldu. Ikinci
filmi "At"la 1 983'te T.okyo Film
Festivali'nde Büyük Odül'ü
kazandı. Daha sonra yönettiği
fılmlerle ulusal ve uluslararası
alanda başanlara imza attı.
lik,

Yönetmen Director: Ali Özgentiirk
Senaryo Screenplay: Ipi Özgentiirk
Görüntü Yön. Cinemarography: Mirsad

Herovic Kurgu Edi ring: Hakan Akol & Onur
Tan Müzik Music: Ajkın Arsunan
Oyuncular Casr: Uğur Yiicel, Cem Davran,
Yekaterina Rednikova, Ozan Giiven, Ercan
Yazgau, Nadezha Gorelova, Allajuganova,
Anna Voronova, Atday Ulılljtk. Necdet Yakm,
lske11der Bağcılar Yapımcı Producer: Erol
Avcı Yapım Production Co.: TMC Film
A.Ş., Gazeteciler Sitesi, Dergiler Sok. , 2912,
80300 Esemepe, İstanbul, TURKEY; Phone:
90 212 288 92 60: Fax: 90 212 288 92 7 1
Dünya Hakları Exporr Agem: TMC
Film A.Ş., Gazeteciler Sitesi, Dergiler Sok. ,
2912, 80300 Esmtepe, İsta11bul. TURKEY;
Phone: 90 212 288 92 60; Fax: 90 2 1 2 288
92 7 1

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 5 '

• Puslu b i r Batum sabahından,
yaşlı bir otobüs lstanbul'a doğru
çeşitli duraklardan Rus kadın
yolcularını toplayarak yola çıkar. Bu
kadın dolu otobüsün üç Türk erkek
yolcusu vardır. Bunlar babalarının
vasiyetini yerine getirmek için yıllar
sonra biraraya gelen üç kardeştir.
Hayata babasının gözlükleriyle
bakan Necati Bey, açık denizierin
maceraperest gemicisi Hasan ve
yıllardır görmedikleri, Almanya'dan
gelen küçük kardeşleri Mehmet. Bu
farklı karakterler ve hayatlar aynı
yolculukta buluşurlar. Otobüsün
içinde yepyeni bir dünya oluşur.
Aşka ve yaşamın özüne doğru yol
alan bu insanlar için yeni sorular,
yeni arzular ve aşklar söz
konusudur artık. Sonra hayatın sert
yüzleşmesiyle karşı karşıya kalırlar.
Yaşarken cennet ve cehennemi
görürler ve öğrenirler . . .

• On a misry morning, an old bus
leaves from Barum ro go ro Istanbul.
As rhe bus srops ar various places on
rhe way, Russian women of all ages
and professions, each wirh her unique
rale, ger on board. Also cravel i i ng i n
rhis bus full o f women are three
Turkish men. They are rhree brothers
who have come rogerher after many
years ro carry our rheir farher's lasr
wish. The eldesr, Necati Bey views
l i fe through his father's eyes. Hasan
is a sailor, rhe conqueror of open seas
and women's hearrs. The youngesr of
rhe three, Mehmet, grew up with
rheir morher i n Germ a n y and has
much ro learn abour his brothers,
l i fe, and love. All rhese differenr
characrers and rheir views on l i fe
i nrerrwine. Passions flare and
preconceprions are sharrered as rhis
d isparare collecrion of passengers
simulraneously embark on personal
journeys of d iscovery. A chain of
irreversible evenrs leads rhem ro
hearrbreak, rragedy, and growth. Ir is
a journey on a bus full of joy, sadness,
love, and l i fe irself. . .

Born in 1 945 in Adana, where he
also spenr mosr of his formarive
years. He worked ar rhe Children's
Thearer rhere, and ar Türksözü
newspaper while stili in
highschool. He alsa organized a
thearer group which staged plays
for rhe villages of the area. He
began his career as a professional
acror in the Adana Municipal
Theater and was elecred presidenr
of rhe Adana Yourh Culrural
Associarion. He also published a
lirerary magazine which lasted four
issues. In 1 973, he graduared from
rhe Istanbul University
Department of Sociology. He
began his cinema career in 1 97 1 as
an assistant cameraman and screen
wrirer. He has acred as an assistant
ro famous Turkish directors such
as Yılmaz Güney and ArıfYılmaz.
He has received many awards and
gor his break in 1979 wirh his firsr
fearure film "Hazal". He won the
Grand Prize ar Tok."}'o Film Festival
in 1 983 wirh his second film" Ar 1
The Horse". His larer films have
also been acknowledged in borh
national and international arenas.

Fil m l e ri
Filmog rap h y
1 979
1 982
1 985
1 987

Hazal
At The Horse
Bekçi The Guard
Su da Yanar
Water Also Bunıs

1 99 2
1 995
1 997
2000

Çıplak Nude
Sır The Seeret
(shorr kısa film)
Mektup The Letter
Balalayka
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F i LLER VE Ç i M E N
ELEPHANTS AND GRASS
Yönetmen Director: Derviı Zaim
Senaryo Screenplay: Derviı Zaim
Görüntü Yön. Cinemarography: Eriimf
Şmkay Kurgu Editing: Mustafa Prqeva
Müzik Music: Serdar Atqer Oyuncular
Casr: Haluk Bilginer, Saneın Çelik, Ali
Siirmeli, Bii/mr Kayabar Uğur Po/at, Taner
Bar/as, Taner Birse/, Arif Akkaya Yapımcı
Producer: Ali Akdeniz Yapı m Producrion
Co.: Panfilm Filmeilik Ltd. Şti. , Sıraselviler
Cad. , Soğana Sok.. o: 1911 7, Cihangir,
Beyoğlu, istanbul, TURKEY; Phone: 90 212
25 1 04 63; Fax: 90 212 244 24 4 7 Dünya
Hakları Expon Agent: Öıeıı Film,
Sakr:ıağaa Cad., o: 2 1 , Beyoğlu. Istanbul,
TURKEY; Phone: 90 212 25 1 06 27; Fax:
90 2 1 2 244 5 8 5 1

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 5 '

Uluslararası bir maraton
koşucusu olan, milli atlet Havva
Adem, bir silgi fabrikasında
çalışmaktadır. Kardeşi lldem,
Doğu'daki askerliği sırasında mayına
basıp sakat kalmıştır ve acil tıbbi
yardıma ihtiyacı vardır. Havva'nın
amacı Avrasya maratonunu
kazanmak ve verilen para ödülünü
kardeşinin tedavisinde kullanmaktır.
Kendisine antremanları sırasında
tek destek, lüks bir otelden,
yiyecek yardımı biçiminde
yapı lmaktadır. Ancak bu otel, mafya
tarafından ucuza satın alınmak
istenmektedir. Otel sahibi Ali
Kansız oteli satın almak isteyen
ünlü uyuşturucu baronu Sabit
Üzücü'ye karşı direnişinin bedelini
canıyla öder. Bu arada Sabit
uyuşturucudan kazandığı paranın bir
kısmını sus payı olarak, bakan Aziz
Bebek'e dolaylı yoldan
yollamaktadır. Ancak parayı bakana
vermesi gereken, faili meçhul
cinayetierin faili tetikçi Camoka,
kendi krallığını kurmak amacıyla
paraya el koyunca işler karışır.
Havva, özel tim, tetikçiler,
uyuşturucu, kara para, kirli
politikacılar ve istihbarat teşkilatları
arasına sıkışmış, var gücüyle
Avrasya maratonuna
hazırlanmaktadır. Ancak finiş çizgisi
çok uzaktadır . . .
•

Derviş Zaim'in kendi tabiriyle
"gerilla film yapımcılığı"yla
kotardığı, yani ödünç kamera,
ödünç ışıkla çektiği, oyuncuların
para almadan oynadığı ilk filmi
''Tabutta Röveşata" Altın Portakal
Film Festivali'nde "En Iyi Film"
seçildikten sonra, uluslararası
platformda da yirmiden fazla ödül
alarak hatırı sayılır bir başarı elde
etmişti. Zaim'in ikinci filmi FILLER

VE ÇlM EN, ilk filmden epey farklı
bir dil, olay örgüsü ve atmosferle
karşımızda. Iyi bir oyuncu
kadrosuna sahip filmde,
"Susurluk"la gün yüzüne çıkan
politikacı-mafya-polis ilişkileri ve
bunlarla kesişen insan öyküleri
anlatılıyor. Zaim, esas amacının
"Kaos, rastlantı ve zorunluluk
üzerine bir film yapmak" olduğunu
söylüyor.
• Arhlere Havva Adem (Eve Adam)

is an international macarhen cunner,
and she works ar an eraser facrory ro
supporr herself. Her brorher, İldem,
srepped on a lancimine during his
milirary service in Easrern Turkey;
this accidenc has lefr him
handicapped and i n dire need of
medical rrearmenc. Havva' s goal is ro
win the Eurasian marathon, so she
can use rhe prize money for her
brorher's needs. The only supporr she
receives during her rraining is from a
luxurious hotel, which gives her its
leftover food . The mob is rrying ro
rake over this hotel cheaply, bur the
hotel owner, Ali Kansız, resisrs. Sabit
Üzücü, rhe drug dealer who is rrying
ro rake over the hotel, makes A l i pay
for his resiseence wirh his l i fe. In rhe
meancime, Sabit sends a courier wirh
a portion of his drug earnings ro a
cabiner member, Aziz Bebek, as
bribe for his silence. Bur when
Camoka, the hirman behind many
famed unsolved murders, decides not
to deliver the bribe money, bur to
insread keep ir and esrablish his own
kingdom, Havva is caughr berween
special forces agencs, h i rmen, drugs,
dirry money, coreupc po l i r i c i a ns , and
intelligence agencies. All rhe while
she cominues training for the
Eurasian mararhon, bur the finish
l i ne is far away . . .

Derviş Zaim's firsr film, "Tabuna
Röveşara 1 Somersault i n a Coffin",
was, i n his own words, "a guerrilla
fil m producrion, wirh a borrowed
camera, borrowed lights, and unpaid
actors". everrheless, rhe film won
the Golden Orange for Best Film ar
the Antalya Film Festival, in
addition ro becoming a serious
success on rhe international circuir
with more rhan 20 awards. Zaim's
second film, ELEPHANTS AND
GRASS, is presemed wirh a
serikingiy differenc cinemaric
language, plor srnıcrure, and
armosphere. In this well-casr film,
rhe ries berween poliricians, the
Mafia, and the police, as revealed by
the Susurluk scandal, are examined
through i n ceresring l i fe-stories. As
Zaim says, h is goal was ro "make a
film abour chaos, coincidence, and
obligarion".

1 964 yılında doğdu. Boj!aziçi
Üniversitesi Iktisadi ve ldari
Bilimler Fakültesi, Işletme
Bölümü'nü I 988 yılında
bitirdikten sonra, Ingiltere'de
Warwick Üniversitesi'nde
Kültürel Çalışmalar dalında
master yaptı. Film çalışmalarına
I 99 I yılında "Kamerayı As"
adlı deneysel video filmini
çekerek başladı. Ertesi yıl
"Rock Areund the Mosque"
adlı TV belgeselini çekti. 1 99295 yılları arasında TV yazarlığı,
yapımcılığı ve yönetmenlij!i
yaptı. 1 995 yılında Ares
Harikalar Diyarında adındaki
romanını yayınladı. Antalya
Altın Portakal Film
Festivali'nde "En I yi Film", "En
Iyi Senaryo", "En Iyi Erkek
Oyuncu" ve "En Iyi Kurgu"
dallarında dört Altın Portakal
kazanan, daha sonra da yurt
dışındaki festivallerde pek çok
ödül alan ilk uzun metrajlı filmi
"Tabutta Rövaşata"nın ( 1 996)
senaryosunu da kendisi yazdı.
FILLER VE ÇlMEN (2000)
yazıp yönettij!i ikinci fılmdir.
Born in 1 964. In 1 988 he
graduared from rhe Managernem
Deparrmenr of rhe Boğaziçi
University, Faculry of
Economics and Adminisrrarive
Sciences, and larer d id his MA in
Culrural Studies ar Warwick
University in England. He
began his work in film wirh the
experimenral video "Hang the
Camera" in 1 99 l . The next year
he made the TV documenrary
"Rock Araund rhe Mosque".
From 1 992 ro 1 995 he worked
as a relevision wrirer, producer
and direcror. He published a
novel, Ares Harikalar Diyarmda
(Ares in \Vonderland), in 1 995.
He wrore rhe screenplay for his
fearure debur, "Taburra Rövaşara
1 Somersaulr in a Coffın" ( 1 996),
which was awarded wirh four
Golden Orange awards for Besr
Film, Besr Screenplay, Best
Acror, and Best Ediring ar rhe
Anralya Film Festival, in
addirion ro receiving many
prizes ar film fesrivals abroad.
ELEPHANTS AND GRASS
(2000) is rhe second fearure film
he wrore and direcred.
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ABUZER KADAYI F

1 938'de Istanbul'da doğdu.
Edebiyat Fakültesi'ndeki
eğitimini yarıda bıra�tı ve
sinemaya Memduh Un'ün
yanında senaryo diyaloğu
yazarak ba�ladı. Uzun bir süre
Memduh Un'ün asistanlıgını
yaptı. Bu arada Lütfi Akad, Halit
Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç
gibi ünlü yönetmenlerin yanında
da asistanlık görevi yaptı.
1 964'te ilk filmi "Hayat
Kavgası"nı gerçekleştirdi. 40
kadar filmin yönetmenliğini
yaptıktan sonra, 1 972'de
sinemaya ara verdi, reklam
fılmciliğine yöneldi. 1 986'da "Biri
ve Diğerleri"ni gerçekleştirdi ve
bu filmle Istanbul Uluslararası
Sinema Günleri'nde "Yılın En Iyi
Türk Filmi" ödülünü aldı. Aynı
başarıyı bir sonraki filmi
"Uçurtmayı Vurmasınlar"la
( 1 988) sürdürdü. 8. Uluslararası
Istanbul Film Festivali'nde "Yılın
En Iyi Türk Filmi" ödülünü
kazandıktan sonra, "Piano Piano
Bacaksız" ( 1 99 1 ), "Sen de
Gitme Triandafilis" ( 1 996) ve
"Kaçıklık Diplomasi" ( 1 998) adlı
filmleriyle çeşitli ulusal ve
uluslararası festivallerde ödüller
aldı. ABUZER KADAYIF (2000)
yönettiği son filmdir.

ABDZER BAKLA VA
Yönetmen Director: Tunç Ba;aran
Senaryo creenplay: Kandemir Koııdttk
Görüntü Yön. Cinemarography: Ali
Utku Kurgu Editing: Nevzat Di;iarrk
Müzik Music: Özkan Tllrgay Oyuncular
Cast: Merin Akprnar, Talat Bulllt, Sibel
Tllrrrago1, Özlenı Savaı. Şebnem Özinal, Ebru
Deıtan. Me/da Arat, Mazlum Kiper Yapı m cı
Producer: HiiJeyin Apaydrn Yapı m
Production Co.: Replik TV Film Yaprm Ltd.
Şti., Bağdat Cad. Yqilbahar Sok. No: 36,
Çiftehavuzlar, Istanbul, TURKEY; Phone: 90
216 368 70 1 6; Fax: 90 2 1 6 302 72 65
Dünya Hakları Export Agent: Wamer
Bros. , Topçuoğlu Cad. , Uygun lı Merkezi 216,
Taksim, luanblll, TURKEY; Phone: 90 2 1 2
23 7 2 0 00; Fax: 90 2 1 2 23 7 2 6 00

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'

Bir üniversitede sosyoloji
profesörü olan Ersin Balkan'ın eşi
sokak çocukları tarafından öldürülür.
Bunun üzerine profesör, sokak
çocuklarının egitilip topluma
kazandırılacağı bir tesis kurmaya
karar verir. Bu amacını
gerçekleştirebilmesi için çok fazla
paraya ihtiyacı vardır, bu nedenle
Ersin Balkan kimliğini gizleyerek ünlü
türkücü Abuzer Kadayıfı yaratır. O
artık, çiğköfte yoğururken, kebap
yerken, kızlara sulanırken boy boy
resimleri yayınlanan ve her fırsatta
dinden imandan söz edip bozuk ve
komik bir Türkçe'yle çeşitli
konularda bilgiçlik taslayan, ahkam
kesen sempatik görünümlü esprili
bir sanatçıdır. Sırrını doktor sevgilisi
Ece'den bile saklayan profesörün bu
çift karakterli yaşamını bilen tek kişi,
eski başarısız bir türkücü olan ve
Abuzer'in menajerligini de üstlenen
hemşehrisi Abdo'dur. Siyasi partiler,
konserlere, turnelere, çeşitli TV
programiarına çıkan, kasetleri kapış
kapış satılan Abuzer'i kendi saflarına
çekip milyonlarca hayranından
yararlanmak isterlerken, mafya da
onun ardı arkası gelmeyen
kazancından payını almak
istemektedir. Film mafya, medya ve
siyaset arasındaki ilişkiler, Ersin ve
Abuzer kimliklerinin çatışması ve
Ersin'in diğer kimligini saklayarak
sürdürmeye çalıştıgı ilişkisiyle
hareketlenir . . .
•

Sanat, sanatçı kavramlarının nasıl
degişime ugradığı, önemliler ile
degerlilerin nasıl yer degiştirdigi,
toplum genelinde düşünce ve
begeni biçimlerinin son dönemde
nerelere vardığını irdeleyen
ABUZER KADA YIF çok hızlı
tempolu ve baştan sona kahkaha
dolu bir film.

• Sociology professor E rsin Balkan's

wife is m urdered by sereec children.
As a resul c, che professor decides ro
build a faci liry for che educarion and
rehabil irarion of sereec kids.
However, he need a lor of money ro
achieve rhis goal, and cherefore Ersin
Balkan derermines ro conceal his
idenci ey and ereare che famous
folksinger, Abuzer Baklava. In rhis
guise, he is a cure and funny singer
who does all rhar is expecred of such
a publ ic persona in Turkey. He poses
for piccures white mak i ng Tarrar
mearballs and eacing kebab. Wirh his
accenred and broken Turkish he
makes reference ar every opporcuniry
ro religion and fairh, white dai m i ng
expercise on every ropic. N or even
che professor's love, Ece, knows abour
his double-life. The only one who
knows che rrurh is Abdu, a fai led
faiksinger from Ersin's homerown,
who also serves as his manager.
Palirical parries wanr ro draw Abuzer
ro rheir side in order ro cash in on his
huge populariry wirh m i l l ions of
fans, white che mafia wanrs a si ice of
his earnings. The film explores che
relacions berween mafia, media and
polirics, che clash of che Ersin
Abuzer characrers, and che
relarionship rhac Ersin eries ro
conrinue wich Ece white concealing
his al cemare idenci ey . . .
ABUZER BAKLAV A is a fasr-paced
movie rhac is funny from srarr ro
fi nish. As ir enrerrains, however, che
fil m alsa analyzes che conflarion of
wealch and imporrance, che way rhar
che conceprs of are and anisrs have
changed, and che recenc drascic
sociecal changes in modes of rhoughr
and appreciarion.

Bom in ı 938 in lsran bul. Afrer
srudying 1 irerarure for a period,
he lefr school and began working
as a dialogue wricer for director
Memduh Ün, larer becoming his
assiseane for many years. He also
worked as an assiseane to such
eminem direcrors as Lütfi Akad,
Hali c Refiğ, Atıf Yılmaz, and
Errem Göreç. In 1964, he direcred
his firsr fearure film, "Hayar
Kavgası 1 Bacrle ofLife". He had
direcred almosr 40 films by 1 972,
when he swicched to making
commercials. Then in ı 986, afrer
a long period of silence, his "Biri
ve Diğerleri 1 One and che Ochers"
was released, and ir won "Best
Turkish Film of che Year" award
ar che Istanbul lnrernarional Film
Days. He followed char film wich
"Uçurrmayı Vurmasınlar 1 Don'c
Ler Them Shoor The Kire" in
1 988, which won che "Besc
Turkish Film" award ar che 8rh
lncernarional Isranbul Film
Fescival. His following efforrs,
"Piano Piano Bacaksız 1 Piano
Piano Kid" ( 1 99 1 ), "Sen de
Girme Triandafılis 1 Please Don'r
Go" ( 1 996) ve "Kaçıklık
Diplaması 1 Graduare of Insani ey"
( 1 998) have been recognized wirh
awards from many narional and
inrrernarional film fesrivals.
ABUZER BAKLAVA (2000) is
his laresr film.
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OYU N BOZAN

1 9SS'te Manisa'da dogdu.
Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Basın Yayın
Yüksek Okulu mezunudur.
1 974 yılında başladıgı sinema
çalışmalarını belgesel, reklam,
tanıtım ve sinema filmleri
çekerek bugüne kadar
sürdürdü. 1 983 yılından
itibaren gerçekleştirdigi üç
sinema filmi, "Kardeşim
Benim" ( 1 983), "Züğürt Ağa"
( 1 986) ve "Selamsız Bandosu"
( 1 987), yurt içi ve yurt dışı
birçok film festivaline katılmış,
çeşitli ödüller ve övgüler
almıştır. 1 99 l 'de yönettigi
"lmdat ile Zarife"nin ardından
9 yıl ara verdigi sinemaya,
2000'de OYUNBOZAN'la geri
döndü.

-

UNFAIR GAME
Yönetmen Direcror: NeJli Çiılgeçen
Senaryo creenplay: NeJli Çiılgeçen & Sait
Ayıemur Görüntü Yön. Cinemaıography:
Erdal Kahraman Kurgu Edi ring: Mehmet
Bozkuı Müzik Music: Nadir Giıktürk
Oyuncular Casr: Zeki Alasya, Okan
Bayülgen, Nika!aous Sergianapoulos, Dimitra
Matsouka, Şafak Sezer, Soner Ağm, Ostün
Amtay, Maria tavrakel!i, Giil Onat, Me/da
Arat, Tekin Temel, Mert AstJtay Yapımcılar
Producers: Tiirker lnanoğlu, Christo & itıo
Elmacıoğlu Yapı m Production Co.: Erler
Film; Ertiirk Sokak, No:5, 8 1 6 / 0 Kavacık,
Beykoz, Istanbul, TURKEY: Phone: 90 2 1 6
425 12 5 0 ; Fax: 9 0 2 1 6 425 12 6 6 ; Epsi/on
European Te!evision and Cinema Production,
Athens, GREECE Dünya Hakları Export
Age m: Erler Film; Ertürk okak, o:5, 8 1 6 1 0
Kavacık, Beykoz, Istanbul, TURKEY; Phone:
90 2 1 6 425 12 50; Fax: 90 2 1 6 425 12 66
2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105 '

Ünlü şair-yazar Kemal Yılmaz
taksi şoförü Metin'in eski bir
müşterisidir. Aralarında yılların
oluşturdugu sıcak bir dostluk
vardır. Çaresiz bir hastalıga
yakalanmış olan yazar ölmek
üzeredir. Hayatta tek bir beklentisi
kalmıştır artık; öldürülen
dostlarının katillerini öğrenmek.
Metin ise bu tür idealleri hiç
anlayamamakta, yaşamın içinde
sıradan bir şekilde eriyip gitmek
istemektedir. Kemal eserlerini
yazdıgı dag otelini son kez görmek
ister. Her zamanki gibi onu Metin
götürecektir. Ancak bu arada Metin
bir cinayete şahit olmuş ve
katillerin eline düşmüştür. Böylece
kahramanlarımız kendilerini hiç
beklemedikleri bir oyunun içinde
bulurlar . . .
•

• Renowned poer-wrirer Kemal

Yılmaz is an old cusromer of Merin,
who is a raxi driver. They have a
warm friendship rhar has been
esrablished over years. The wrirer
learns rhar he is rerminally ili and
soon will die. The only ai m rhar he
has lefr in l i fe is ro find rhe k i l lers of
his murdered friends. Merin can'r
understand Kemal's sense of
idealism, and has only ever wanred ro
remain where he is, meiring away
inro banaliry of every day' s life.
Kemal wanr ro rerurn one lasr rime
ro rhe mounrain resorr where he
wrore all of his books. As always,
Merin will rake h i m rhere, bur in rhe
meanrime he wirnesses a murder and
is held caprive by rhe killers.
Consequently, our heroes find
rhemselves playing a game rhar rhey
never would have expecred . . .

Born in Manisa in 1 95 5 . He is a
graduare of rhe Press and
Publicarions Department ar rhe
School of Po! irical Sciences ar
rhe Ankara University. In 1 974,
he began his career as a
filmmaker wirh documentaries,
commercials and rhearrical
releases. Three of his fearure
lengrh fılms, "Kardeşim Benim 1
My Brorher" ( 1 983), "Züğürr
Ağa 1 The Agha" ( 1 986) and
"Selamsız Bandosu 1 The Band"
( 1 987), participared in many
national and international
fesrivals, were received wirh
grear critica! acclaim and won
many awards. Afrer relaesing
" İ mdat ile Zarife 1 Zarife, The
Daneing Bear" in 1 99 1 , he took
a break from cinema. UNFAJR
GAME (2000) is his firsr fearure
film after 9 years of silence.

SERG i
EXHIBITION

l nstiıuı

.i\ Français

v..ft1�.��

Bu sergi Fransız Kültür Merkezi (Istanbul) tarafından düzenlenmiştir.
This exhibirion has been

realized by the French Culrural Cenrer, İstanbuL
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ALEXANDRE TRAU N ER - S i N EMA'DA

SO

YI L

ALEXANDRE TRAUNER - 50 YEARS OF CINEMA
Küratör Curacor: Patrick Sonnet
Ünlü set tasarımcısının yapıtlarını
yansıtan, tablolar, eskizler ve
fotoğraflardan oluşan bir sergi.
•

1 4 Nisan 1 4 Mayıs 200 1
Fransız Kültür Merkezi Sergi Salonu
-

Bu kapsamlı sergi, bir değil iki
görsel sanatın - resmin ve
sinemanın - ustası olan bir
sanatçının geniş, son derece zengin
ve yaratıcı çalışmalarına benzersiz
bir perspektif getirmeyi amaçlıyor.
Bu sergi seçkin bir tablo, çizim ve
fotoğraf koleksiyonu aracılığıyla,
Alexandre Trauner'in hala sinema
tarihinin uzun ve ayrılmaz bir
öğesini oluşturan prestijli
kariyerinin izini sürüyor.
Sanatçının yaşam öyküsü için lütfen
1 06. sayfaya bakınız.
• An exhibicion of phocographs,

plans, paincings, and skerches chac
refleccs che work of che renowned see
designer.
1 4 April - 1 4 May 200 1
French Culrural Cencre Exhibicion Hall
This major exhibicion aims co pcovide
a unique perspeccive over a large and
superlacively rich and imaginarive
body of work by a master of not one,
buc cwo, of che visual ares: paincing
and mocion-picrure.
Thcough i es outstanding colleccion of
paincings, drawings and phocographs,
che exhibicion recraces Alexandre
Trauner's prescigious career, which
has been, and remains, a long and
inseparable rhread in che hiscory of
che cinema.
For che biography of che are ise, please
refer co page l 07.
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YÖN ETMELiK
iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI ULUSLARARASl l STANBUL FILM FESTiVALI

1 . TAR i H
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzen lenen
20. Uluslararası Istanbul Film Festivali, 1 4-29 N isan 200 1
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
2.

AMAC I

Festivalin amacı Türkiye'de sinemanın gel işimini destekleyerek
nitel ikli fi lmierin ticari dağıtımını teşvik etmektir.
3.

PROGRAM

20. Uluslararası Istanbul Film Festivali aşağıda belirtilen
bölümlerden oluşmaktadır:
a) Sanat (yazın, tiyatro, müzik, dans, sinema ve plastik sanatlar)
teması üzerine filmierin veya edebiyat uyarlamaları n ı n
katı ldığı b i r Uluslararası F i l m Yarışması.
b) Festivalin özel teması üzerine, yarışma dışı, bilgilendirici bir
bölüm. Bu bölümde uzun metraj lı kurmaca filmler,
belgeseller ve kısa fi lmler gösterime sunulur.
c) Ustalara Saygı
d) Özel bölümler
e) Türk Sineması 2000-200 1
4.

ULUSLARARASI YARIŞMA

a) Optik ses bantlı, 35 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 tarafın dan verilir. Yapımcılar,
yönetmenler, dağıtımcı lar, ulusal film kuruluşları ve yabancı
elçi likler fi lm önerebil irler.
c) Yarışmaya kabul edilen tüm fi lmler özgün kopyalarıyla
sunulacak, olanaklar elverdiğince I ngi l izce, Fransızca veya
Türkçe altyazılada gösterilecektir.
d) 1 Ocak 1 999'dan önce gösterime giren filmler ve Türk
filmleri dışında, Türkiye'de ticari dağıtımı çıkmış olan fi lmler
yarışmaya kabul edilmez.
e) Gösterim programı ve düzeni Genel Müdürlük tarafı ndan
beli rleni r.
f) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, film
eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alan ı nda tan ınmış
benzeri kişilerden oluşan uluslararası bir seçici kurul
tarafından değerlendi rilir.
g) Seçici kurul Uluslararası Istanbul Film Festivali Büyük Ödülü
olarak, "En Iyi Film" seçilen yapıtın yönetmenine "Altın Uile
Ödülü"nü verir. Büyük ödül paylaştırı lamaz.
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.
S.

KATILIM BELGES i

Festivalin her bölümünde gösteri len filmierin yapımedarına bir
katılım belgesi verilir.

6.

S i GORTA

Festivalce seçilen fi lmiere ait kopyaların, Festivale tesliminden
kopyayı sağlayan kuruluşa iadesine kadar geçen süre içindeki
sigortasından Festival sorumludur.
Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, film şirketinin
katılma formunda belirttiği değer tutarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Katılımcının katı lma formunu 1 6 Şubat 200 1
tarihine kadar Festival bürosuna yollamadığı durumlarda, sigorta
şi rketi kopyaya 2.500.-Amerikan Doları değer biçecektir.
7.

TAŞIMA

a) Festivalde gösterilecek fi lmler, ön kontrol, çeviri ve bası n
gösterileri i ç i n , 1 6 Mart 200 1 tarihine kadar lstanbul'a gelmiş
olmalıdır.
b) Festivale gönderilen filmler, navlunu katılımcı tarafından
ödenmiş olarak yollanmalıdır. Türkiye'deki depolama,
gümrük, sigorta ve işlem masrafları Festivalce karşılanacaktır.
Festival sadece dönüş navlun bedelini öder. Festival,
"ödemeli" olarak gönderilen kopyaların navlununu
üstlenmez.
c) Filmler, Festivalin bitiminden sonraki iki hafta içinde,
belirtilen havaalanına gönderilecektir. Taşımayla i lgili
ayrıntılar alıcıya ayrıca· bildirilecektir. Festival, fi lmierin
yollandığı havaalan ındaki depolama masraflarından sorumlu
değildir.
d) Kopyalar ve uçak taşıma makbuzları doğrudan Festival
adresine yollanmalıdır:
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
20. Uluslararası Istanbul Film Festivali
lstiklal Caddesi, No. 1 46 Luvr Apt. Kat 2
Beyoğlu 80070 - Istanbul 1 TÜRKIYE
e) Gönderenin adresi her film in üzerinde belirtilmelidir.
Katılımcı, filmin adını, nakliye tarih ve türünü bel irtlen bir
gönderi notun u uçak postası, telgraf ya da faksla Festival
ofisine yollamalıdır.
8.

F EST i VAL HAKLARI

Festival Düze n leme Kurulu gösterim için yeterli teknik
özel liklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına
sahiptir.
20. Uluslararası istanbul Film Festivali'ne katılanlar, bu
yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer hususlar
hakkındaki kararlar, FIAPF'ın film festivalleriyle ilgili uluslararası
yönetmelikleri doğrultusunda, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
tarafından verilir.
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REGULATIONS
İSTANBUL FOUNDATION FOR C LTURE A

D ARTS INTERNATIONAL İSTANBUL F I LM FESTIVAL

1 . DATES

6. INSURANCE

20th International Istanbul Film Festival organized by the

The Fes riva! is responsible for the i nsurance of the prinrs selecred

Istanbul Foundation for Culrure and Ares will take place from

by rhe Festival from rhe moment they are received by rhe Festival

1 4-29 April 200 1 .

ro rhe moment they are collected by the forwarding agenr.
Should a prim be losr or damaged, the Fesrival's responsibility

2 . AIM

could be engaged only ro the exrenr of the value indicared by the

The ai m of the Festival is ro encourage the development of cinema

producer on the enrry form . If the enrranr does nor send rhe enrry

in Turkey and ro promote films of quality in the Turkish market.

form ro the secretariat of the Festival u mil 1 6 February 200 1 , rhe
pri m will be valued by the i nsurance company on 2 . 500.- US
Dollars.

3 . PROGRAM

The program of the 20th International Istanbul Film Festival
consists of the following sections:

7. TRANSPORT

a) An international competition for feature films on art (lirerature,

a) Film prinrs ro be screened in rhe Festival musr arrive i n

theatre, music, dance, cinema and the plastic ares) and

Istanbul for checking, translation and press screenings b y 1 6

adaptations.

March 200 1 .

b) Non-competitive, informative seetion on the specialized theme
of the Festival. Features, documenraries and shorts can be

b) All fi lms must be sene ro rhe Festival, freighr prepaid by the
enrranr. Turkish srorage, cusroms, insurance and handl i ng
charges will be paid by rhe Festival. The freighr cosrs for rhe

selected for this section;

rerurn only are paid by the Festival. The Festival will not pay

c) Tribures;

freighr charges on any prinrs sene "collecr".

d) Special sections;

c) Films w i ll be rerurned wirbin rwo weeks afrer the dosing of rhe

e) Turkish Cinema 2000 - 200 1

Festival ro rhe airpon of desrinarion. The consignee will be
4. INTERNATIONAL COMPETITION

norified of rhe shipping derails. The Fesriva! is not responsible

a) Fearure films in 35 m m . with optical soundtrack and a

for srorage fees ar the airport.

minimum length of 1 .600 m. can be selecred for the

d) Prinrs and airway bi lls should be senr direcrly ro rhe Festival
address below:

compet i tion.
b) The fina! decision for selection and scheduling will be taken by

İstanbul Foundation for Culrure and Ares

the General Direcrorate. Producers, directOrs, distributors, film

20th International İstanbul Film Festival

institutes and embassies may propose titles.
c) All films in the competition will be screened at the Festival in
their original version, whenever possible with English, French

İsriklal Caddesi, No. 1 46 Luvr Apt. Kar: 2
Beyoğlu 80070 - İstanbul 1 TURKEY
e) The rerurn address of the sender should be marked on each
film. The enrranr should send a notice of disparch by airmail,

or Turkish subtitles.

cable or relefax ro the secretariat of rhe Festival indicaring the

d) Films will not be considered i f:

ri de, dare and way of shipmenr.

- released before 1 January 1 999,
- already released in Turkey, excluding the Turkish enrries.
e) The screening schedule is decided upon by the General
Direcrorate.

f) Films in the competition will be j udged by an international
jury composed of directors, writers, producers, actors, critics,

8 . RIGHTS

Films not meering the rechnical requirements for public screening
may be disqualified.
Paniciparion in the 20rh Istanbul Inrernarional Film Festival

cinema-hisrorians and others known for their involvemenr i n

implies rhe acceprance of these regularions.

cinema.

All issues not covered by these general regulations will be resolved
by rhe Istanbul Foundation for Culture and Ares in accordance

g) The j ury presenrs :
- "The Golden Tulip Award",

as

the Grand Prize of the

Istanbul International Film Festival, to the direcror of the
selecred film. The Grand Prize may not be shared.
The j ury may also give:
- A "Special Prize of the Jury", for a specific conrribution (by a
director, writer, player, director of phorography, composer or
art direcror).
h) Directors of the films adınitred ro the competition will be the
guests of rhe Fesriva! for 6 days.
5. CERTI FICATE OF PARTI C I P ATION

A certificare of paniciparion will be issued ro rhe producers of rhe
films presenred in all secrions of rhe Fes riva!.

wirh rhe international regularions of FIAPF for rhe film fesrivals.
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Aşkın Boşa Giden Emegi Love's Labour's
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IRAN I RAN
Kadın Oldugum Gün The Day I Became a Woman 238
KafOrun Kokusu, Yaseminin Rayihası Smell of Camphor, Fragrance of Jasmine

iRAN-FRANSA I RAN-FRANCE

Cuma Q jomeh

288
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ITALYA-FRANSA-ALMANYA IT ALY -FRANCE-GERMANY

IRAN-iTALYA IRAN-ITALY
Daire The Circle

1 900 1 54
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Ginger ve Fred

i RLANDA I RELAND
Tuzlu Su Saltwater

237
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iSPANYA SPAIN

Yoldaşlar
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Pereira Diyor ki
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Arıcı

2S ı

The Beekeper ı 3 5

iZLANDA ICELAND

ISVEÇ SWEDEN
Fırtınadan Önce Before che Scorm
Sadakatsiz Fai chless 2 7 ı

Evrenin Melekleri

284

IZLANDA-NORVEÇ-DANi MARKA-FRANSA
1 O 1 Reykjavik

239
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Baeus 293
Bakış Açısı Poinc of View 293
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Ölü ya da Diri Dead or A l ive 224
Prova Audition 225
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-

HUNGARY-GERMANY-FRANCE

Karanlık Armoniler Werckmeiscer Harmonies

Bernardo Bercoıucci: Mecamorphosis of a Poec 82

Tazio Secchiaro l i : From Dolce Vi ca co che Mychs of che Silver Screen 75

304

ITALYA-FRANSA ITALY -FRANCE
Acı Aşk The Handsome Anconio ı 25
Beyaz Geceler White ighcs ı 24
Denizin Sesini Yeğlerim I Prefer che Sound of che ea
IV. Henry Henry I V ı n
Gece The Nighc ı 21
ltalyan Usulü Boşanma Divorce - Icalian Scyle ı 28
!talyan Usulü Evlilik Marriage Ira! ian ey le ı 3 ı
Sekiz Buçuk 8 1 /2 ı 29
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Ferreri, Seni Seviyorum Ferreti, 1 Love You 86
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Luchino Visconti 88
Meleklerin Yolu Midsummer Nighc Dance 298
Ne Yazık ki Yosmanın Teki Too Bad She's Bad 223
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Partizan Johnny Johnny che Panisan 300
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Pulcinella 295
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Self Servis Self Service 292
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Sinyor Rossi Kayağa Gidiyor Signor Rossi Goes Skiing 29 ı
Tazio Secchiaroli: Dolce Vita'dan Beyazperdenin Efsanelerine
Turşular Pickles 29 ı
Unutamayan Adam The Mnemonic
Yüz Adım The H u ndred Sceps 3 0 ı

Angels of che Un i verse 96

ICELAND-NORW AY -DENMARK-FRANCE

iSVEÇ-DANiMARKA-iTALYA SWEDEN-DENMARK-ITALY

Ikinci Kattan Şarkılar Songs

A Special Day 1 3 2

iTALYA-PORTEKiZ ITALY-PORTUGAL

Time' s Up! 232

Birlikte Togecher

The Organizer 1 3 0

Özel Bir Gün

iSPANYA-ŞILi-ABD SPAIN-CHI LE-USA

Kippur
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Anita Treni Kaçırınadı Ani<a Takes a Chance 1 64
54. Sokak 5 4 c h S"eec 79
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()yuncular Anresses 1 6 1
Olmek f!eya Olmemek) To Die (or Ot) ı 63

Vakit Tamam!

Ginger and Fred 1 3 4

ITALYA-i SViÇRE ITALY -SWITZERLAND

299
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M EKSi KA MEXICO
Paramparça 'Aşklar - Köpekler'

Love's a Bitch 252

POLONYA POLAND
84

Büyük Hayvan The Big
Wojaczek 264
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RUSYA RUSSIA
Tatlı Sweet
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Daughcer 6 5

TAYLAND THAILAND
69 6ixcynin9 24 ı
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Erkeklerin Mevsimi
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Sessiz Ölüm Silenc Deach 279

YUNANiSTAN GREECE
Sönen Işık

Fading Lighc 60
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