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APRIL 13-28 NiSAN 2002 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
21. Uluslararası Istanbul Fi lm Festivali'nin 
gerçekleştiri lmesine katkıda bulunan 
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu, 
Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve 

21st INTERNATIONAL 
iSTANBUL FILM FESTIVAL 

Istanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would !ike to thank the Promotion Fund of the 
Turkish Prime Ministry, the Ministry of Culture, 
the Ministry of Tourism and Greater Municipality of 
İstanbul whose generous contributions have made the 
2lst International İstanbul Film Festival possible. 
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Uluslararası Fi lm Yapımcı ları Dernekleri Federasyonu (Paris) 
tarafından resmen tanınmıştır. 

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





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

3 O. Y 11 Bir avuç girişimciydiler. Yüzlerce yıl 
yeryüzünün en özgün kültürlerini yaratmış bulunan 
Istanbul'un çağdaş yaşamda bir dünya kültür başkenti 
olabileceğine inanmışlardı. Dr. Nejat Eczacıbaşı ve 
arkadaşları, bu inançla, otuz yıl önce, Cumhuriyet'in 
kuruluşunun ellinci yılında Istanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı'nı kurdular ve 1973'te Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali'ni başlattılar. Birkaç yıl sonra Film Festivali, 
daha sonra da Tiyatro, Caz Festivalleri ve Bienal 
gerçekleştirildi. Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı böylece, 
dünyada beş sanat festivali düzenleyen tek kuruluş 
oldu. Giderek festivaliere katılan ülkelerin sayısı yılda 
eliiyi aşmış, sanatçı sayısı ise iki bini bulmuştu. Bir 
yandan da Aya Irini, Yedikule Surları, Yerebatan Sarayı, 
Beylerbeyi Sarayı, Galata Mevlevihanesi, Aynalıkavak 
Kasrı gibi, Istanbul'un değerli tarihsel yapıları kültür ve 
sanata kazandırılıyordu. Kurucular bir şeye daha 
inanıyorlardı: Özlenen yaratıcılık, özgürlük ve 
demokrasi ortamı ancak sivil toplum kuruluşlarının 
çoğalması ve gelişmesiyle gerçekleşebilir. Özel 
kuruluşlar, girişimciler, sivil toplum örgütlerini 
desteklemelidirler. Özel kuruluşlar başta olmak üzere, 
Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, 
Istanbul Belediyeleri'nin ve medyamızın büyük desteği 
olmasaydı Vakıf hiçbir zaman bu denli ilgi çekmez, 
bugün vardığı düzeye gelemezdi. Istanbul Kültür ve 
Sanat Vakfı destekleriniz için size minnettardır. 

Şakir Eczacıbaşı 
Yönetim Kurulu Başkanı 

30th Year Ir began wirh a handful of men of enrerprise 

and initiative. They were convinced that Istanbul, as the capital 

ciry of three empires that produced brillianr culrures over the 

cenruries, could funcrion as a modern culrural capital. This belief 

inspired Dr. Nejat Eczacıbaşı and a few friends to esrablish the 

Istanbul Foundation for Culrure and Arrs rhirry years ago and 

iniciared the International Istanbul Music Festival in 1973, the 

50rh anniversary of the Turkish Republic. A few years larer, the 

Film Festival srarred and rhen the Thearre and Jazz Fesrivals and 

the Biennial. The Istanbul Foundation for Culrure and Arrs rhus 

became the only insrirurion in the world responsible for the 

organisation of fıve differenr fesrivals, in which as many as rwo 

rhousand performers from more rhan fıfry counrries now participate 

annually. These festivals, by urilizing historic buildings such as 

Hagia Eirene, Casde of the Seven Towers, Basilica Cisrern, 

Beylerbey i Palace, Galata Lodge of the Whirling Dervishes, and 

Aynalıkavak Pavilion for performance venues have reviralized many 

of Istanbul' s time-honoured monumenrs in the service of art and 

music. The founders believed that a truly free, creative and 

democraric environmenr can be creared only through the growrh 

and development of civil institutions supported by enl ighrened 

individuals of enrerprise and visian and by the private and public 

sector. Wirhout the supporr of the privare sector, the Miniseries of 

Culrure, Foreign Affairs and Tourism, the Municipalities of 

Istanbul and the Turkish media, the Foundation could not have 

achieved the success it has. W e are grareful for the support they 

have provided to the Istanbul Foundation for Culcure and Arts. 

Şakir Eczacıbaşı 

Chairman 



iSTAN BUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 

ONUR KURULU THE HONORARY BOARD 

Cumhurba�kanı AHMET NECDET SEZER 
President 

Başbakan BÜLENT ECEVIT 
Prime Minister 

Içişleri Bakanı RÜŞTÜ KAzlM YÜCELEN 
Minister of Internal Affairs 

Dışişleri Bakanı ISMAIL CEM 
Minister of Foreign Affairs 

Maliye Bakanı SÜMER ORAL 
Minister of Finance 

Mil l i  Egitim Bakanı METIN BOSTANCIOGLU 
Minister of Education 

Ulaştırma Bakanı ENIS ÖKSÜZ 
Minister of Transport 

Kültür Bakanı ISTEMIHAN TALAY 
Minister of Culture 

Turizm Bakanı MUSTAFA TAŞAR 
Minister of Tourism 

Istanbul Valisi EROL ÇAKIR 
Governor o f  İstanbul 

Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
ALl MÜFIT GÜRTUNA 
Mayor of İstanbul 

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI 

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

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



KURUCULAR VE ÜYELER ÜYELER MEMBERS 

FOUNDERS AND MEMBERS 
AKBANK TAŞ. ISTANBUL TICARET ODASI 

LEYLA GENCER, Devlet Sanatçısı Scace Areise AKSA, AKRILIK KIMYA SAN. A.Ş. KOÇ HOLDING A.Ş. 

Başkan AKSU, IPLIK DOK. VE BOYA ARA KUYUMCUYAN 
President APRE FAB. TAŞ. Ll BAŞ INŞAAT VE YAT. A.Ş. 

MEHMET ŞUHUBI ALBER BILEN MILLI PIYANGO I DARESI 

Başkan Yardımcısı PlNAR ARAN-ARITAŞ SU ARITMA HALIT NARlN 

Vice Presidenr SAN. A.Ş. NET TURIZM TIC. VE SAN. A.Ş. 

ARÇELIK A.Ş. NOVARTIS SAGLIK, G I DA 

KURUCULAR AYGAZ A.Ş. VE TARI M  Ü RÜNLERI SANAYli  A.Ş. 

IZZET BAYSAL VAKFI ORGANIK KIMYA SAN. VE TIC. A.Ş. 
FO UNDERS 

Dr. MUSTAFA BIRGI  PAMUKBANK TAŞ. 

FETTAH AYTAÇ BORUSAN, BORU SANA Yil A.Ş. PROFILO HOLDING A.Ş. 

BURLA MAKINA TICARET BP PETROLLERI A.Ş. MEHMET ŞUHUBI 

VE YATIRIM A.Ş. ERDOGAN DEMIRÖREN TEKFEN EGITIM, SAGLIK, 
MEHMET R. DEVRES DEMI RÖREN ŞIRKETLER GRUBU KÜLTÜR SANAT VE DOGAL 
ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. Prof. HAYRI DOMANIÇ VARLIKLARI KORUMA VAKFI 
ALl KOÇMAN AHMED ŞECI EDIN TÜRK EKONOM I  BANKASI 
BERNAR NAHUM 

OSMAN EDIN TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
OSMANLI BANKASI A.Ş. 

EGE HOLDING A.Ş. TÜRK HENKEL KIMYEVI 
IZZET PENSOY 
PERFEKTÜP AMBALAJ SAN. ELGINKAN HOLDING A.Ş. MADDELER SAN. A.Ş. 

VE TIC. A.Ş. ÖZER ESEN TÜRK PETROL VE MADENI YAGLAR TAŞ. 

SlNAI YATIRIM VE KREDI GÜMÜŞSUYU HALl SAN. VE TIC. A.Ş. TÜRK PI RELLI LASTIKLERI A.Ş. 
BANKASI A.O. VIT ALl HAK KO TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş. 

TATKO, OTOMOBIL LASTI K  HÜRRIYET GAZETECILIK VE TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş. 
VE MAKINA TIC. TAŞ. MATBAACILIK A.Ş. TÜRKIYE ŞIŞE VE CAM 

AFIF TEKTAŞ 
IBM TÜRK LTD. ŞTI.  FABRIKALARI A.Ş. 

TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA 
BANKASI A.Ş. IŞIKLAR HOLDING A.Ş. TÜRKIYE VAKlFLAR BANKASI TAO. 

TÜRKIYE TURING VE IKTISAT BANKASI TAŞ. ULUSOY TURIZM VE SEYAHAT 

OTOMOBIL KURUMU ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI KOLL. ŞTI . 

ISTANBUL MENKUL ÜNILEVER-IŞ TIC. VE SAN. 

KlYMETLER BORSASI TÜRK LTD. ŞTI. 

ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş. 

lST AN BUL SANA YI ODASI YAPI KREDI SIGORTA 



YÖNETIM KURULU YÜRÜTME KURULU DANIŞMANLAR 

BOARD OF ADMINISTRATION EXECUTIVE BO ARD ADVISORS 

Başkan Başkan Genel Danışman 
Chairman Chairman General Advisor 
ŞAKIR ECZAClBAŞI ŞAKIR ECZAClBAŞI S IR JOHN TOOLEY 

Başkan Yardımcı ları Üyeler Spansorluk Danışmanı 
Vice Chairmen Members Sponsorship Advisor 
Prof. TALAT HALMAN TAYFUN INDIRKAŞ ATILLA AKSOY 
ASlM KOCABIYlK DOGAN TEKELI 

Kurumsal Kiml ik Danışmanı 
Dışişleri Bakanlığı DENETIM KURULU AUDITORS Corporate Identity Advisor 
Minisrry of Foreign Affairs BÜLENT ERKMEN 

Maliye Bakanlığı 
ÇELIK ARSEL 

Kültür Merkezi Danışmanı Dr. ALT AN EDI S 
Ministry of Finance Cultural Centre Advisor 

Milli Eğitim Bakanlığı YÖNETIM MANAGEMENT DOGAN TEKELI 

Ministry of Education Genel Müdür Grafik ve Yayın Danışma Kurulu 

Kültür Bakanl ığı General Direcror Graphic Design and Publications 

Minisrry of Culture Prof. ERSlN ONAY Advisory Commiree 

Genel Müdür Sekreteri 
YURDAER ALTINTAŞ 

Turizm Bakanlığı BÜLENT ERKMEN 
Ministry of Tourism Executive Secretary 

PAUL McMILLEN 
FUL DURAN 

Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirliği Genel M üdür Sekreter Yardımcısı Hukuk Işleri Danışma Kurulu 
The Office of  Senior Advisor ro  the Assistant ro the Executive Secretary Legal Advisors 
Prime Minister for Foreign Promorion YASEMIN BASKAN ASLI BAŞGÖZ 

Turizm Bakanlığı Uluslararası ESAT BERKSAN 

Tanıtma Genel Müdürü Istanbul M üzik Festivali Yönetmeni NILGÜN GENÇ 

Ministry of Tourism, Director, International Mali Işler Danışmanı 
General Direcrorate of Information İstanbul Music Festival Financial Advisor 

AHMET ERENLI SACIT BASMACI Devlet Opera ve Balesi 
Uluslararası Genel Müdürü 
Istanbul Film Festivali Yönetmeni 

Idari Işler Danışmanı 
General DirectOr of che Administrarive Affairs Advisor 
State Opera and Baller Direcror, International 

RIFAT ÖKTEM 
İstanbul Film Festival 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü HÜLYA UÇAN SU 
General DirectOr of the S ta te Thearres Uluslararası 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Istanbul Tiyatro Festivali Yönetmeni 

Orkestrası Müdürü Direcror, International 

Direcror of the Presidential Symphony İstanbul Theatre Festival 

ürehescra Doç. Dr. D IKMEN GÜRÜN 

HAMIT BELLI 
Uluslararası Istanbul Caz Festivali ve 
Pazarlama Yönetmeni 

Prof. Av. ERCÜMEND BERKER Direcror, International 
Prof. Dr. MÜNIR EKONOM I  İstanbul Jazz Festival & Marketing 
GENCAY GÜRÜN GÖRGÜN TANER 
TAYFUN INDIRKAŞ 

Uluslararası Istanbul Bienali Yönetmeni 
Doç. YEKTA KARA 

Direcror, International İstanbul Biennial 
HÜSAMETTIN KAVI 
ÖMER KOÇ 

EMRE BAYKAL 

AKIN ÖNGÖR Mali ve idari Işler Yönetmeni 

Prof. Dr. BÜLENT ÖZER Direcror, Finance and Administration 

ERSlN ÖZINCE AS U MAN BAYRAM 

Dr. CAN PAKER Basın ve Halkla I l işkiler Yönetmeni 
GÜLER SABANCI Direcror, Press and Public Relations 

DOGAN TEKELI ESRA NILGÜN M I RZE 

ERKUT YÜCAOGLU Spansorluk Yönetmeni 
Direcror, Sponsorship 
ÖMÜR BOZKURT 

Teknik Işler Yönetmeni ve 
IKKM Proje Koordinatörü 
Direcror, Technical Affairs & 
ICCC Project Coordinator 
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ULUSLARARASI iSTAN BUL F i LM FESTiVALi 
INTERNATIONAL İSTANBUL FILM FESTIVAL 

Danışma Kurulu Advisory Committee 
ATILLA DCRSAY 
ÖMER KAVUR 
SEVIN O KYAY 
BARIŞ PIRHASAN 
BEKI PROBST 
ALlN TAŞÇIYAN 
KADRI YURDATAP 

Uluslararası I l işkiler International Correspondents 
EDNA FAINARU 
UMBERTO ROSSI 
ARUNA VASUDEV 

Yönetmen Director 
HÜLYA UÇAN SU 

Yönetmen Yardımcısı Assistant Director 
ALl SÖNMEZ 

Yardımcı Assistant 
NURAY OMAÇ 

Koordinatör Coordinator 
AZIZE TAN 

Konuk Ağırlama Hospitality 
SARA BERKER 
ÖZLEM ÖZMEN OKUR 
ÖYKÜ ÖZSOY 

Film Trafiği Prim Coordinators 
YUSUF PINHAS 
AZIZE TAN 

Elektronik Altyazı Koordinasyonu E lectronic Subtiding 
ALMILA AKDAG 
AZIZE TAN 

Fi lm Kopya Kontrol Film Technical Control 
GÖKHAN PAMUKÇU 
GÜLAYlAÇAR 
SEDA ÇELEBI 

Basın ve Halka I l işkiler Press and Public Relations 

Yönetmen Director 
ESRA NILGÜN MIRZE 

Yönetmen Yardımcısı Assistant Director 
NILGÜN SARAÇOGLU 

Departman Sekreteri Department Secretary 
AYNUR ATAKUL 

Iç Basın Koordinatörü Local Press Coordinator 
ID IL KARTAL 

Dış Basın Koordinatörü International Press Coordinator 
ÜSTÜNGEL INANÇ 

Prodüksiyon Production 
ILGIN ERARSLAN 

Web Tasarım Web Design 
ÖMER ARI 
ÖZLEM OKLU 
ISMAIL TOK 

Basın Bültenleri Press Bulletins 
SEVIN OKYAY 
NECA Tl SÖNMEZ 

Spansorluk Sponsorship 

Yönetmen Director 
ÖMÜR BOZKURT 

Yardımcılar Assistants 
SELIN AYSAY BAKAL 
MINE TAŞ EYMÜR 

Pazarlama Marketing 

Yönetmen Director 
GÖRGÜN TANER 

Koordinatör Coordinator 
CAN SAGDIÇ 

Yardımcı lar Assistams 
MERIÇ SOYLU 
ESIN USLU 

Gişe ve Protokol Koordinatörü 
Box Office and Protocol Coordinator 
ZELIHA KAYA 

Mali ve Idari Iş ler Finance and Administration 

Yönetmen Director 
AS U MAN BAYRAM 

Yönetmen Yardımcısı Assistant Director 
ABDULLAH KARADENIZ 

Muhasebe Accounting 
ŞEBNEM GÖÇMEN KURT 
BAŞAK SUCU 

Teknik Işler Technical Affairs 

Yönetmen Director 
NILÜFER KONUK 

Yardımcı lar Assistants 
GÖKHAN URULU 
KEMAL YIGITCAN 

Arşiv Archives 
EMINE ŞAHIN YEŞIL 
S IBEL ÖZKAN 

Arşiv Fotoğrafları Archives Photos 
AYLIN ÖZMETE 
MUAMMER YANMAZ 

Video Çekimleri Video Recordings 
FATIH BALKIŞ 
TAMER ÇAVUŞOGLU 

Santral Operater 
AYŞEM SAYAN YILDIRIM 

Yardımcı Hizmetler Services 
AZM I  AKSUN 
PERlHAN ARIBULAN 
ADEM KALAÇ 
SÜLEYMAN ÖZDEMIR 



TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS 

Sayın Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı 
Sayın Hüsamettin Özkan, Başbakan Yardımcısı 
Sayın lsmail Cem, Dışişleri Bakanı 
Sayın Istemihan Talay, Kültür Bakanı 
Sayın Mustafa Taşar, Turizm Bakanı 
Istanbul Valiligi 
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıgı 
Başbakanlık Başmüşavirligi 
Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlıgı 
Kültür Bakanlıgı Müsteşar Yardımcılıkları 
Kültür Bakanlıgı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlügü 
Dışişleri Bakanlıgı Kültür Işleri Genel Müdürlügü 
Dışişleri Bakanlıgı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlügü 
Kültür Bakanlıgı Kültür Merkezleri Daire Başkanlıgı 
Turizm Bakanlıgı Tanıtma Genel Müdürlügü 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlügü 
Türk Hava Yolları Genel Müdürlügü 
Atatürk Havalimanı Mülki Idare Amirligi 
Istanbul Gümrükler Başmüdürlügü 
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri 
Daire Başkanlıgı 
Beyoglu Belediye Başkanlıgı 
Kadıköy Belediye Başkanlıgı 
Karayolları 17. Bölge Müdürlügü 
Atatürk Havalimanı Giriş Gümrügü Müdürlügü 
Atatürk Havalimanı Çıkış Gümrügü Müdürlügü 
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlügü 
Gümrükler Genel Müdürlügü 
Geçici Muafiyetler Şube Müdürlügü 

ABD Basın ve Kültür Merkezi (Martin Quinn, Sevil Sezen) 
Akademi Sanat Iletişimi Hizmetleri AŞ. (Nejat Şener) 
Ali Taygun 
Alin Taşçıyan 
Allegro Filmproduktions GesmbH (Karin Girsch) 
Alliance Atlantis Motion Picture Distribution 
(Marion de Marcil/ac) 
Altyazı Dergisi (Yamaç Okur) 
Annette Solakoglu 
A & P Filmeilik (Şükrti Avşar, Pamir Demirtaş, liknur Akanlar) 
Arenafılm 1 Footprint Films ljane Elizabeth) 
Arkeion Films (Richard Delmotte) 
Art Yapı m (Do�an 0/guner) 
Arte (Annamaria Lodato) 
Aruna Vasudev 
Aslan Ruso 
Associated Producers (Fe/ix Golubev) 
Associazione Amici di Vittorio De Sica (Ernesto Nicosia) 
Atatürk Kültür Merkezi Müdürlügü (Bülent Bilgin) 
Ateş Gümrükleme (Cem Ertaş) 
Atilla Dcrsay 
Atlas Sineması (/rfan Atasoy, Cevdet Pişkin) 
Austrian Film Commission (Anne Laurent, Maria Erler) 
Avcı Matbaacılık (Ahmet Avcı, Mehmet Ava) 
Ayda Aksel 
Aygün Hotels (Hülya Ebeperi) 
Ayla Dümer 
Aza Video Cinema Club (Yiannis Zahopou/os) 
Barış Pirhasan 
Başak Sigorta (Muzaffer Bilgili, Burcu Dinçer, Serap Topsakal) 
Bavaria Film International (Stefanie Zeitler) 
Beki Probst 
Belge Film (Sabahattin Çetin, Ayşegül Çetin) 
Beta Cinema (lsabelle Pal/uaud) 
Birlik Medya (Ergun Gürsoy, Ozan Korkut) 
Beyoglu Güzelleştirme Dernegi 
Beyoglu Sineması (Pervin Tan, Temel Kerimo�lu) 
Bozkurt Karasu 
The British Council, London 
(Satwant Gi/1, Simona Marchegiani) 
British Film Institute (Bryony Dixon, Fleur Buckley) 
Buenos Aires Film Festivali ( Marce/o Alderete) 
Bülent Erkmen 
Cana! + Image, UK ljohn Heran, Charlie Baker) 
Can Dündar 
Can Gürzap 
Catalan Films (Carme Puig) 
Celluloid Dreams (T anja Meissner, Pascafe Ramonda) 
Cervantes Enstitüsü, Istanbul ljose L Me/ena) 
Chantier Films (Metin Anter, Ayça Özen) 
Christos Georgiou 
Cinecitta International (Francesco Gesualdi, Pao/a Ruggiero) 
Cineteca Bologna (Guy Bar/ee) 
CO Production (Zeynep Özbatur) 
The Coproduction Office (Fionnua/a jamison) 
Dan Wolman 
Danish Film Institute (lnge Merete Nıırreglırd) 
Defne Halman 
DFFB - Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin 
(Cristina Marx) 
DHL (liknur Türkmen, Işın Çelik, Emel Arma�an) 
Digiturk - Dijital Platform 
DKFY (Deniz Kunkut) 

Dogan Tekeli 
DreamEyes (Bertrand de Solliers) 
Duygu Sagı ro gl u 
Edna Fainaru 
Els Films de la Rambla, S.A. (Laura Rovira) 
Emek Sineması (lsmet Kurtuluş, Hikmet Dikmen) 
Emre Azizierli 
Engin Ayça 
Entertainment Film, UK 
Er Film (Hayri Aslan) 
Erju Ackman 
Estela Bravo 
Faik Akın 
Ethem Özgün Öztürk 
Farabi Cinema Foundation (Amir Esfandiari) 
Fida Film (Murat Akdi/ek, Se/ma Ya/aman) 
Film Four International (Ubby Hughes, Mike Runaga/1) 
Film Tonic Ine. ( Ariane Giroux-Dal/aire) 
Filma Ltd. (Karaca Sarıo�lu) 
Filma-cass Film Yapım (Mine Vargı) 
Fireworks Pictures (Bill Bellamy) 
Flach Pyramide International (Eric Lagesse, Paul Richer) 
Flanders International Film Festival - Ghent 
F.M.C. (Anne-Marie La Toison) 
Fortissimo Film Sales (Marnix van Wijk) 
Foundation Raoul Servais 
Fransa Dışişleri Bakanlıgı, Sinema Bölümü ljanine DeunO 
Fransız Kültür Merkezi, Istanbul 
(Aiain Baurdon, Thierry Hugot) 
Fuji Film (Mehmet C. Garan, Cem Sarp) 
Gail Miller 
Gaumont (Elsa Guillot) 
Ghada Terawi 
GoEast Film Festival (Natascha Gikas) 
Greek Film Center (Voula Georgakakou) 
Haluk Bener 
Hollanda Başkonsoluslugu ljA.M. Giesen, Semra Ulusoy) 
Hollywood Classics (Melanie Tebb, Mandy Rosencrown) 
Hong Kong Film Festivali (Vivien Leung) 
ltalia Cinema (Giovanni Marco Piemontese, A/essio Massatani) 
lntercinema Art Ageney (Raissa Fomina, lzabel Krasnikova) 
International Delivery Film & Television Services Ltd. 
(Paul Hermon) 
Iranian lndependents (Mohammad Atebbai) 
lsabella Gullo 
lrfan Film (/rfan Atasoy, Eli( Atasoy) 
IFR (Ezel Akay) 
Inancan Mümessillik (Muammer Can, Muzaffer Can) 
lsrail Başkonsoloslugu, Istanbul (Zali de Toledo) 
ltalya Başkonsoloslugu (Luciano Pezzotti) 
ltalyan Kültür Merkezi, Istanbul (Tanju Şahan) 
Jacques Dubrulle 
The Japan Foundation (Naoji Matsubara, Ma ri Hiruta) 
Japonya Başkonsoloslugu (Takeshi lshihara) 
Kadri Yurdatap 
Kanada Büyükelçiligi (Eric Wa/sh, Sirnin Taylaner) 
Kampüs Medya (Yener Özgür Özaydın) 
Kawakita Memorial Film Institute (Yuka Sakano) 
Keriman Ulusoy 
Kod Müzik (Necati Tüfenk) 
Köksal Engür 
Las Producciones Del Escorpion s.l. (Emiliano Otegui) 
Lenfilm Studies (0/ga Agrafenina) 
Luna-Film GmbH ljudit Ruster) 
Maagalot Productions Ltd. (Ronnie Manor) 
Magnum Film (Tunç Başaran) 
Magyar Filmunio (Annamaria Basa, Katalin Vajda) 
Marathon Films (Ceci/e Kiegel) 
The Marmara (Bige Güreli, Neslihan Özyi�it, Cem Gündeş, 
Feza Solak/ar, Ata Eremsoy, Didem Gürgam) 
Mas Matbaacılık AŞ. (Lokman Şahin, Cenap Kangöz) 
Mavi Filmeilik Ltd. Şti. (Zeki Demirkubuz) 
Mercure Distribution ljacques /e G/ou, Genevieve Lhote) 
Mezopotamya Kültür Merkezi (Özkan Küçük) 
MFRK (Margarita Malayeva) 
Mihriban Sandal 
Mine Film 
Ministerio de Educaci6n Cultura y Deporte, 
Institute de Cine (ICAA) (Manuel Uamas) 
MK2 (Yann Marchet) 
MSÜ 1 STM (Prof. Sami Şekero�/u, Alev ldriso�lu) 
Muammer Yanmaz 
Muhteşem Film (/rfan Tözüm) 
Murat Önol 
MusicArtDance Films (Aanya Whitehead) 
Nat Film Festivali (Kim Foss) 
Natalya Rumyantseva 
Nazan Sezer 
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı 
(Kıymet Coşkun, Demet Elkatip) 
New Line ljenny Clements) 
Nikkatsu Corporation (Yasue Nobusawa) 
Ninja T un e (Suzi Green) 
Nişantaşı Güzelleştirme Dernegi 

Nour Productions (Mai Masri) 
Ofset Yapımevi (Derya Beşikçi, Sermet To/an) 
Ora Reklam Hizmetleri AŞ. (Cem Sa�al) 
Orfeo Films (Kathrin Bergmann) 
Overseas Film Group (Gina Nahum, Tiffany Naiman) 
Ömer Ali Kazma 
Ömer Kavur 
Özen Film (Mehmet Soyars/an, Haluk Ünsal, Aygün Ahunbay) 
President Films (Sebastien Chesneau, Joe/le Prigent) 
Pathe International (Geraldine Lepicard) 
Philadelphia Film Festivali ljennifer Arndt-johns) 
Primary Talent International Ltd. (Eileen Mulligan) 
Proctor Film & TV (El/is Driessen, Maaike van Sprang) 
Promoshop (Sedat Altun) 
Rai Trade (A/essandra Sotti/e, Margherita Zocaro) 
Reklamiş (Mehmet Süzen) 
Renaissance Films (Georgina jackson) 
Rexx Sineması (Viron Anas, Merih Ergün) 
Rıfat Öktem 
Richmond Hotels (Ahmet Seymen, Çi�dem Öney) 
Roberto Ciccutto 
Roissy Films (Dominique Rayroles) 
Sacher Film (Daria Trio/o) 
Sacit Basmacı 
Safran (Aslı Altan, Ziya Yağtu) 
San Francisco Film Festivali (Cari Spence, A/exandra Cantin) 
Sarmaşık Sanatlar ljale Onanç) 
Savoy Oteli (Hasan Barut) 
Sayan Tur (Vedat Sayan) 
Schenker BTL (Aiexandra Vol/ez) 
Schramm Film (Fiorian Koerner von Gustorf) 
Senator Entertainment AG (Norbert Maass) 
SESAM 
Sevin Okyay 
Shochiku Co. Ltd. (Kiwamu Sato) 
SILMAR (Esmer Erdem) 
Sinefekt (Cihan Baydur, Kerem Kurdo�lu) 
Sinegraf Film Yapım ve Yönetim Ltd. Şti. 
(Osman Sınav, Tan er Özbel) 
Sinepop Sineması (Mehmet Soyarslan, Hüsnü Beyazsaç) 
Singapere Film Festival (Philip Cheah, Meng Chue) 
Sir John Tooley 
Slovenian Film Fund (Tanika Sajatovic) 
Sony Pictures Entertainment (Dee Hopkins, Cothy Escande/1) 
Stelci & Tavani Trasporti lnternazionali s.r.l. (Cinzia Tavani) 
Storm Entertainment ljaime Eduardo) 
Storyteller 
Studio Canal Plus (Dominique Brunet, C/arence Banamy) 
Swedish Film Institute (Gunnar Almer) 
T & C Film ( Mareel Hoelın, Susa Katz) 
Taxim Hill (Bahar Güven) 
TAV 
Tayfa (Dori Kiss, Güngör Türkömer) 
Telewizja Polska (Barbara Fundalinska) 
Tipograf (Osman Tülü) 
Toei Company, Ltd. (Toshiyuki Hasegawa) 
Toho International Co., Ltd. (Yukio Kotaki) 
Tohokushinsha Film Corı:ıoration (Mika Umehashi) 
Tohum Kültür Merkezi (Umit Elçi) 
T olga Kalavak 
Tor Film Production (lrena Strzalkowska) 
T osara Film (Katerina Ri/ey) 
Turek Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. (Sema Çubukçu) 
Türk Hava Yolları, Taksim Satış Müdürlügü 
(Ayşegül Özen Özkano�lu, Ahmet Cüneyt Halepliler) 
Umberto Rossi 
Umut Sanat Filmeilik Sinemacılık 
(Funda lnceer, Orhan Meriç, Gülistan T artar) 
Unifrance Film International (Antoine Khalife) 
Universal Picture International (Chris Mercier, Pau/a Pratt) 
Ümit Ünal 
Üsküp Film Festivali (Dejan Pavlovic) 
Vi king Turizm (Simin Koçaş) 
Wall Şehir Design 
(Şenol Yüksel, Besnur Koran, Berna Karahan) 
WB (Brio n jamieson) 
WB, Türkiye (Haluk Kaplano�lu) 
WB Amsterdam 
WDR (Osman Okkan, Dieter Oeck/) 
Wellspring ljulia Panely, Michael Pannacciulli) 
Wildfıst Motion Pictures (George Eid) 
Winchester Films (Andrew Brown) 
Working Title Films 
The Works Ltd. (Rachel Kitten) 
Yalçın Boratap 
Yekta Kara 
Yeni Sinemacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (Sevil Çakar) 
Yeni Yapım Film Ltd. (Handan lpekçi) 
Yurdaer Altıntaş 
Yurdagül Altınöz 
Yusuf Bolayırlı 
Yusuf Karabol 
Zamata Films (Hakan Şahin) 
Ziegler Film (Tanja Meding) 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
21. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Kurumsal Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would like to thank 

the Corporate Sponsors 
whose generous concributions have made the 

2 lst International İstanbul Film Festival possible. 

KOÇBANK 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2 1. Uluslararası istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Festival Spansoru'na 

teşekkür eder. 

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

whose generous contribution has made the 
2 lst International İstanbul Film Festival possible. 

TURKCE LL 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
21. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde destek sağlayan 
Mekan Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would like to thank 

the Sponsors of the Movie Theaters 
for the contribution they have made to the 
2lst International İstanbul Film Festival. 

Atlas 

MAXFACTOR 

Beyoğlu 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2002 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 i ts 

Press Spansors for providing 
complimentary announcements of the 

2002 İstanbul Festivals. 

Cumhuriye( 

�Milliyet 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2002 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festivalleri'ne destek olan 

Dergi Sponsorları'na teşekkür eder. 

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

Magazine Sponsors for providing 
complimentary announcements of the 

2002 İstanbul Festivals. 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2002 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 

2002 İstanbul Festivals. 

�� 
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istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2002 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz 

yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne destek olan 
radyo kuruluşlarına ve 

Dijital Platform Spansoru'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would like to thank the fallawing radio stations and 

Digital Platform Spansor providing 
complimentary announcements of the 

2002 İstanbul Festivals. 

AÇIK RADYO 

NTV RADYO 

RADIO MYDONOSE 

RADIO OXI-GEN FM 95.9 

RADYO EKSEN 96.2 

RADYO FOREKS 

� 
DIGITUAK 

t/ 



Vittorio De Sica filmlerinin gösterimi Associazione Amici di Vittorio De Sica 
kurumunun ve ltalyan Kültür Merkezi ( lstanbul)'un 

değerli işbirliğiyle gerçekleştiri lmiştir. 
The presenration of Virrorio De Sica's films was made possible with 
the kind cooperarion of the Associazione Amici di Virtorio De Sica 

and Istituto Italiano di Culrura, Istanbul. 

"""'" 
ITAWAli!OUl 
CUt.TUilA 

Tunç Başaran filmlerin in  gösterimi Kültür Bakanlığı, 
Sinema ve Telif Hakları Müdürlüğü i le MSÜ/Sinema-TV Merkezi'n in 

değerli işbirliğiyle gerçekleştiri lmiştir. 
The presencation of Tunç Başaran's films was made possible wirh 

the ki nd cooperation of the Minisrry of Culture, General Directorare 
of Cinema and Copyrights, and MSÜ/Film-TV Center. 

Shohei Imamura fi lmlerinin gösterimi japon Vakfı, 
Bologna Fi lm Arşivi ve Kawakita Memorial Fi lm Institute'un 

değerli işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 
The presentation of Shohei Imamura's films was made possible with 
the ki nd cooperarion of the ]apan Foundation, Bologna Film Arehive 

and Kawakita Memorial Film Institute. 

-llii!J3'E);l[.ic 
The Japan Foundation 

Nanni Moretti fi lmlerinin gösterimi Cinecitta Holding S.p.A. 
kurumunun, !talyan Kültür Merkezi ( Istanbul) ve Sacher Film s.r.l.'nin 

değerli işbirl iğiyle gerçekleştirilmiştir. 
The presenrarion of Nanni Moretti's films was made possible with the 

ki nd cooperation of the Cinecirra Holding S.p.A., 
Istituto Italiano di Culcura, İstanbul and Sacher Film s.r . l .  

1&1 HOLDING *'"""'" ITAI.IA"'00/ 
CUI.TUIIA 

Alain Delon fi lmlerinin gösterimi Fransız Dışişleri Bakanlığı'n ın ve 
Fransız Kültür Merkezi ( lstanbul)'un değerli işbirl iğiyle gerçekleştirilmiştir. 

The presencarion of Alain Delon's films was made possible with the 
kin d cooperarion of the Minisrry of Foreign Affairs of France 

and French Culrural Institute, İstanbul .  
MlNtSTiUt.E DES AFPAIRES IOTRANGI<Rı!S 

tUIIIIU t 1 U U tU IIUlltU 
tii!WftU 1 �111M_. 
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Programın oluşmasında ve 
filmierin sağlanmasında katkılarını esirgemeyen, 

aşağıdaki Büyükelçilik ve Başkonsolosluklara 
teşekkür ederiz. 

W e would like to extend our gratitude to the 
Embassies and General Consulates below 

for their kind contribution in the realization 
of the program and in providing the fılms. 

ABD BASlN VE KÜL TÜR MERKEZi 
U.S. PRESS AND CULTURAL OFFICE 

HOLLANDA BAŞKONSOLOSLUGU 
GENERAL CONSULATE OF THE NETHERLANDS 

iSRAIL BAŞKONSOLOSLUGU 
GENERAL CONSULA TE OF ISRAEL 

iT AL YA BAŞKONSOLOSLUGU 
GENERAL CONSULATE OF IT AL Y 

JAPONYA BAŞKONSOLOSLUGU 
GENERAL CONSULATE OF ]APAN 

KANADA BÜYÜKELÇILIGI 
EMBASSY OF CANADA 



istanbul Festivalleri 
• 

1 nternet'te 
internet http://www.istfest.org 

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



Bu istanbul bizim, festivaller hepimizin ... 
Bu kart sizin. 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, "festivalsiz" bir Istanbul düşünemeyen 
herkesi, lmnbul Kiltür n Sallll hltu olmaya davet ediyor. Istanbul 
Kültür ve Sanat Dostları, tüm festivallerde belirli bir dönem bilet 
satın alma önceliği elde edecek, bilgi sahibi olacak, özel indirimlerden 
faydalanacak. Üstelik bütün bu ayrıcalık ve fırsatlar, iki kişi için 
geçerli. Festivaller çok yakında; bilgi, ID Iletişim: O 21& 55& 98 5& 
ve www.istan .. uldastlari.arg adresinde. 

iD Kartınız ile; 
• IKSV Festivalleri ile di�er kültür ve sanat aktiviteleri konusunda yo�un ve öncelikli 
olarak bilgilendirilirsiniz. • IKSV Festival ve Etkinliklerinde (2002 Film Festivali 
hariçl.% 20 indirim hakkına sahip olursunuz. • Belirli bir dönemde, yer garantisi 
olmadan bilet satın alma önceli�i elde edersiniz. • Tüm indirim ve fırsatlardan 
iki kişi faydalanırsınız. • Ozel şifreniz ile ID Iletişim ve Portal Hizmetleri'nden 
yararlanırsınız. • "Buluşma Noktası" amblemi olan cafe, bar. tiyatro vb. yerlerde 

çeşitli indirim ve özel imkanlardan taydalanma imkanına sahip olursunuz. 
• Festivallerde ücretsiz broşür ve % 20 indirimli katalog temin edersiniz. 

ID, 7 Nisan 2002 tarihinde gün boyu CNN-Türk'te tanıtılacak. 

Ayrıntılı bilgi için mutlaka izleyin. 







Y ıliardır İstanbul The Marmara Hotels, 

Festivalleri'nin kurumsal the Corporate Sponsor of 

sponsorluğunu yapan the Istanbul Festivals for 

The Marmara Hotels, many years, is proud to 

bu sene de 21. Uluslararası support again this year 

İstanbul Film Festivali'nde the 21 st International 

sinemaya emeği geçen Istanbul Film Festival. 

konuklannı ağırlamaktan 

gurur duyuyor. 

~ 
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MARMARA 
Turkish Hospitality ... European Style ... 
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RENAULT OTOMOBiLLER YARATIR 

nç mü geliyor? 
nuda düşünme 

üzü koruyoruz. 

RENAULT 

Hep özgürce düşünen, özgürce 
film yapmanın yollarını arayan. 
sinema sanatını yepyeni 
taşıyan yaratıcılara saygıyla ... 



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

Sektörümüzün dünya lideri olarak bu sorumluluğu onurla üstleniyoruz. 
Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin kurumsal sponsoru olarak 8 yıldır yüzlerce 
filmi ve binlerce sanatseveri Istanbul ile buluşturmanın gururunu sizlerle paylaşıyoruz. 

,. .. . ... � .... ..... 
WDRU7WIDE EXPRE.SJ'fl 
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en bir kol hareketi var, 
bu harekete • 

ısi eşlik ediyor: ôelikanlım, iyi bak 

la bir delikanlılık yaşamalarına izin 

ıe, bagımsız bir o lke için mOcadele 

içine çekiliyorlar. BUtOn bir dünya 

ı gözler Vietnam'da. ABD tutup da 
ımıdan Commer'ı bOylikelçi olarak 

ıkara'ya atayırıca ortalık karışıyor ... 

rıdan atılarak öldürülilyor Meh 
ehetoglu, Taylan Ö O , . meı 
un ökJOrül 

. zg r ve nıceleri 

· ··· .�· �lan, o günlerde 

Devrime ve bağımsızlı�a in nan, bu y 

''Tam Bağımsız Türkiye için Mustafa 

"Anayasana Sahip Çık" mitingi düze 

Y kalıyor, silahlı mücadeleye yönel 

/ı 
' 1'" ve Türkiye Halk Kurtuluş Par 

.'/ ��yş �} � )')lirilen a 

. enr anel r ;ac(rl, � 

bugün Deni G . ' m pal. 
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9byH .ıM 
54 yıl boyunca 
her hikayenin 

iki yüzü 
oldugu na inandı k ... 
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"GECE KIRMIZISI" 

..... Mekan: Yatak odası. Jodle Ozerinde 

inoe btr p ey taktat k ba!şına uyuyor. 

Yerda g nlerdl' toplanrnamınatak leri 
ve giysiter atılmış. Kamerahalının 

Ozerinde kan lzlerln taldp eder ve hızlı 

bir art'la yan cxı.ya geçer. Yerdo Bill. d n 

nasıl öldlirOidOyse ynı pozisyonda 

yatıyordur. 

Cut/ Sokaktan ganteci çocuk goçor. 

E n tam kapısına paspasın Ozerine donk 

gelecek g bl gaut. atar. 

Tam o sırad o n Içinde rahatsız odk:l bir 

şoldlde lefon çalar. 

Cutl Jod sadeoe blr kez ça n telefonun 

seslyte uyanır. Hiç sabah rnahmurtuQu 

yqamadan yata n kalkar. Yine Itedesiz 

bir şekilde kocası BllrJn boylu boyunca 

yalbOı odanın �nı kapetır. Evin behQeyo 

açıtan kap sını açar. P spuın Gzenndekl 

gazee.yı ır ve bahçedetd sandalyelerdon 
blrtne oturarak d okur. 

Jodie bahçedeyt<en yine telefon çalar ama 

b\.1 kez i kez çalıp au r ... 

Yan 1<orr.,ı Cettıy eınde bir klhve ftnc:enıyta 

behçellnden el ...., ve . ..wnl bir w.deyle 
kooufUr. 

SES 

Sfx: 
Kuş s slorl .... 

8/slklet pedallanmn ses/ .... 

Gozottmln paspass d şmo ses/. ·pıor 

To/olon sosJ. 

Kapının kapanma ses/. 

Gazoto sayfolsnnm hışırtısı. 

Tolfton esJ. 

C. thy: 

GOrı.ydın Jodlfl, Nabftr1 







TüRK 



Kanal D, 
yurdumuzda ve 

dünyada yaşanan 
işmeleri izleyicilerine 

an1nda ilettiği haber 
leri ve gündemdeki 

lan tartişmaya açt1ğ1 
haber 
Türkiye' 
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DiKKAT! 
BAŞLIYOR ... 

Uluslararası Istanbul Film Festivali 

Festival katılımcıianna başarılar dileriz. 

www. tvS.com.tr 



Hemen arayın! 
0212 473 73 73 
www.digiturk.gen.tr 

DI AK �rklye'nin Dijital Platformu 



oturduğunuz koltukta yolculuğa 

Bilmediğiniz ülkelere, tarumadığıruz 

huzuru, gerçek yaşamdaki yolculuklarınızda da 

hissetmeniz için Atatürk Havalimaru Dış Hatlar 

Terminali'ni doğu ile batı arasındaki en güvenli 

geçiş noktası haline getirdik. Başka hiç bir yerde 

kendinizi dünyarun diğer yarısına bu kadar yakın 

ve bu kadar güvende hissedemezsiniz. 

Tepe Akfen Vie 

llllll 
ATATÜRK HAVALiMANI-iSTANBUL 
DIŞ H A TLAR TERMiNA L i  

ATATÜRK HAVALiMANI- iSTANBUL DIŞ HATLAR TERMiNALi 
www.ataturkairport.com 









Markanızı daha etkili tanıtmanın, sesinizi daha 

güçlü duyurmanın ve hedeflediğiniz başarıyı 

yakalamanın binlerce noktası var. 

Klasik, ışıklı ve süper billboardları, megaboardları, 

kule ve silindir panoları, raket, kaset ve 

backlightlarıyla kendi alanında bir çığır açan 

Birlik Medya, Türkiye'nin en büyük açıkhava 

reklam kuruluşu. Tanıtım çalışmalarında her türlü 

özel projeye göre verdiği danışmanlık hizmetinden ürün ve 

yer seçiminde gösterdiği titizliğe, günün 24 saati sunduğu 

bakım hizmeti ve yüksek servis kalitesinden en son 

teknolojik yeniliklerin izlenmesine kadar her konuda, 

sektöründe güvenin simgesi olan Birlik Medya, 

açıkhavanın gücünü gözler önüne 

sermeye devam ediyor. 

1 
reklamcılık tic. ve san. ltd. şti. 

Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:2 
80496 Esentepe/istanbul 
Tel: (+90)(212) 216 30 30 pbx Faks: (+90) (212) 347 37 96 
http://www.birlikmedya.com 
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• • • ISRAIL'E ELAL ILE UÇAN HERKESE 
• • • • • • KUDUS VE TEL-AVIV'DE 3 GUNLUK 

4 YILDIZLI OTELLERDE 
• KAHVAL Tl DAHIL 
• KONAKLAMA BIZDEN. 

istanbul- Tel Aviv- istanbul Gidiş- Dönüş fiyatı $220 
[Havaalanı vergisi dahil değildir.) 

Ayrıca ELAL ile Tel Aviv'den; Chicago, Los Angeles, Miami, New York, Montreal, Toronto, 
Beijing, Bangkok, Hong Kong, Mumbai, Johannesburg, Nairabi'ye direkt uçma imkanı. .. 

Rumeli Caddesi Nisantası isMerkezi 
No:1 Kat:4 80220 Nisantası-istanbul 
Tel: (0212) 291 4516 (6 Hat) 
Fax:(0212) 230 37 05 
E-mail: sales.turkeyramail.elal.co.il The Airline of lsrael 
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[ Taşımacılığın Zamanda Buluştuğu Yer ] 
Lojistik Dağıtım istanbul içinde ve Türkiye genelinde kargo-dağıtım hizmeti 
vermek üzere 1994 yılında kurulmuştur. 
Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içinde ülkemizin seçkin firmalarına 
.en kaliteli hizmeti vermeyi ilke edinmiştir. 

Süratli dağıtımımız zamandan para kazanmanızı sağlar. 
Güven,li dağıtımımız ile gönderileriniz doğru zamanda doğru yere ulaşır. 
Uzman ve deneyimli kadromuz her zaman sorularınıza cevap vermek üzere 
görevdedir. 
Sürat, güven ve uzmanlığın birleştiği yerde LOJiSTiK OACITIM'ın kaliteli 
hizmeti vardır. 
Genel Müdürlük: Zincirlidere Cad. No : 6 Meddiyeköy - istanbul 

Tel: (0212) 275 15 30 (Pbx) 
www.logistics-cargo.com www.logistics.com 







Dr.NEJAT F.  
ECZACIBAŞI 
VA K F I  
YAYINLARI 

''Kuşaktan Kuşağa" 
yeni bir kuşakla daha buluşuyor ! 

Dr. Nejat F. ECZACIBAŞl 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 'nın yaşam öyküsü 
"Kuşaktan Kuşağa"nın ikinci baskısı çıktı .  İ lk  kez 
1 982 Eylül'ünde, Eczacıbaşı Topluluğu'nun kırkıncı 
yıldönümünde yayım lanan "Kuşaktan Kuşağa"da 
Eczacıbaşı sadece kendi çocukluk, gençlik ve 
öğrenim yıllarını,  başarılarla dolu iş yaşamını  ve 
topluma yönelik uğraşlarını deği l ,  yeni Türkiye'nin 
kuruluşunu, siyasal serüvenini,  yaşadığı ekonomik 
ve sosyal gelişmeleri de anlatıyor. 

80 yıl l ık ömründe Türkiye'nin yeniden doğuşuna 
tanık olan, H itler'in Almanya'sında öğrenim 
gören,  Roosevelt i ktidarının başlarında 
Amerika Birleşik 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 ilgilendirecek olaylar, 
yorumlar, görüşler ve öneriler yer al ıyor. 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın 
"İzlenimler, Umutlar" ve 
"Yeni Bir Türkiye" adlı yapıtlanndan 
sonra, sınırlı dil güncelleştirmeleri ve 
ayrıntı l ı  dizinler eklenerek ikinci kez 
basılan "Kuşaktan Kuşağa", 
genç kuşaktan okurlarıyla 
kucaklaşmaya hazır . . .  

Genel DaQ1t1m: Tekin Yaymevi 
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iSPANYA SPAI 

CARLOS SAURA 
• Kırk yılı aşkın süredir Ispanya'nın 
dünyaca tanınmış yönetmenlerinden 
biri olan Carlos Saura, ülkesinin 
siyaset ve kültürüne adanmış bir 
miras yaratmıştır. Ister Franco 
dönemi filmi "La caza 1 Av" da ( 1 965) 
şiddetin kelime anlamının ve mecazi 
anlamının deşilmesi olsun, ister 
Ispanya Iç Savaşı sırasında bir kabare 
trupunun öyküsünü anlatan "Ay! 
Carmela" ( 1 990) gibi daha özgür 
ruhlu bir trajik-komedi olsun, 
Saura'nın sineması ülkesinin 
toplumsal arazisinin haritasıdır 
aslında. Saura sinemanın, müziğin 
(annesi konser piyanistiydi), resmin 
(kardeşi ünlü bir ressamdı), dansın, 
tiyatronun ve sanat, politika, 
psikoloji ya da davranışlara ilişkin 
her şeyin tutkulu bir aşığı olarak 
büyüdü. Gerçekçi fi lmlerden 
sembolik filmiere ya da allegorik 
siyasi filmiere uzanan; aşkı, 
gelenekleri, deneyleri ve çok daha 
fazlasını biraraya getiren, dans ve 
müzik hakkındaki şi irsel çalışmalara 
varan hayret verici zenginlikte bir 
filmografiye sahiptir. 

4 Ocak 1 932'de Ispanya'nın Aragen 
bölgesinde Huesca'da doğan Saura, 
Iç Savaş yıllarını Madrid ve 
Barcelona'da geçirdi. Sinemaya ilgisi 
çok küçük yaşta başladı. Piyanist olan 
annesi ona müzik sevgisi, ressam 
kardeşi Antonio da resim tutkusu 
aşılamıştı. Yeniyetmelik döneminde 
fotoğraf çekmeye başladı ve 1 950'de 
bir 1 6  mm kamerayla çizimlerden 
oluşan ilk kurmaca filmlerini 
gerçekleştirdi. 1 950-53 yılları 
arasında profesyonel fotoğrafçılık 
yaptı, eserleri sergilendi. Başlangıçta 
Endüstri Mühendisliği eğitimi gördü, 
ancak fotoğrafçılık, sinema ve 
gazeteciliğe yatkınlığı, onun bu 
eğitimi bırakıp Madrid'teki Institute 
de lnvestigaciones y Estudios 
Cinematograficos (Sinematografik 
Çalışma ve Araştırma Ensititüsü)'ne 
kaydalmasına yol açtı. Film 
çalışmalarını Escuela de 
Periodismo'ndaki (Gazetecil ik 
Okulu) zaman zaman katıldığı 
kurslarla birleştirdi. Okuldayken, 
Manzanares nehri, üzerine 9 
dakikalık bir belgesel olan ilk filmi "El 
pequeıio rio Manzanares 1 Küçük 
Manzanares Nehri"ni ( 1 956) çekti. 
1 957'de eğitimini tamamladı ve 
yönetmenlik diploması aldı. 
Mezuniyet projesi "La tarde del 
demingo 1 Bir Pazar Öğleden Sonra" 
adında 32 dakikalık bir kısa filmdi. 
1 964 yılına kadar aynı okulda 
eğitmenlik yaptı, daha sonra 
tamamen politik nedenler yüzünden 
ayrılmak zorunda kaldı. 

1 955'te Eduardo Ducay'ın 
tamamlayamadığı bir filminde 
yönetmen yardımcılığı, birkaç 
filmde küçük rollerde aktörlük, 
Maric Camus'nün "Muere una 
mujer" adlı filminde senaryo 
yazarlığı yapan Saura'nın i lk kez 
profesyonel yönetmenliğine 
soyunduğu film, Cuenco köyü 
hakkında renkli olarak çektiği 
45 dakikalık seyahat belgeseli 
"Cuenco"dur. Meslek hayatına 
savaş sonrası ıstırabını kanıtlamak 
ve Franco yönetimi sırasındaki 
dalaveraları görüntülemek amacıyla 
başladı. ilk kurmaca filmi "Los 
golfos 1 Sokak Serserileri"nde 
( 1 959), Saura, Madrid'in yoksul 
mahallelerindeki asi gençlik 
sorununu sosyolojik açıdan ele aldı, 
amatör oyuncular kullandı, çağdaş 
Ispanya'nın geri kalmış ve baskıcı 
yanını ima etti. ilk yönetmenlik 
denemesinde, toplum dışı bırakılmış 
insanların cephesinde yer alarak 
hem l irik, hem de belgesel üslupta 
bir film yapmayı başarmıştı. Maric 
Camus'nün yazdığı "Lianto por un 
bandido 1 Bir Hayduta Ağıt"ın 
( 1 963) ardından çektiği "La caza 1 
Av"la, yalın biçimde görüntülenen 
çölleşmiş bir vadideki bir günlük av 
sırasında aralarında kavga eden üç 
sabık Franco'cu askerin karakterleri 
aracılığıyla, hala Iç Savaş 
deneyiminin yakasını bırakmadığı bir 
ülkedeki ahlaki bölünmeleri 
inceledi. Bu film de, daha önceki 
"Sokak Serserileri" de, beklendiği 
gibi, sansüre uğradı. 

Saura'nın ilk çalışmalarında 
riyakarlık, şiddet ve cinsel nevroz, 
siyasi, ahlaki ve dini baskının 
meyveleri birbiri ardınca ortaya 
çıktı: "Peppermint Frappe 1 Nane 
Likörü"nde ( 1 967), rüyalarının kadını 
tarafından reddedilen bir doktor, 
kadını öldürmeden önce kendi 
asistanını fetişist bir tavırla onun 
dublörü haline getirecek şekilde 
değiştirir; "El jardin de la delidas 1 
Lezzetler Bahçesi"nde ( 1 970), {bir 
araba kazası sonucunda di lsiz kalmış) 
sabık bir Franco'cu işadamının ailesi, 
!sviçre' deki banka hesaplarının 
numarasını hatırlasın diye onun 
hayatından sahneler canlandırırlar; 
"Ana y los lobos 1 Ana ve 
Kurtlar"da ise ( 1 972), Ingiliz bir 
mürebbiye, annenin hakim olduğu 
bir evin üç oğlunun eline düşer; genç 
adamlar sırasıyla askeri saldırganlığı, 
cinsel şiddeti ve Kil ise'yi simgeler. 
Gerçekten de Saura'nın ilk 
dönemindeki karakterler geçmişin 
ağırlığını üstlerinde hissederler; 
filmierin olay örgüleri ise geçmiş ile 

bugünü, fantezi ile gerçekliği, ilgi 
çekici sonuçlar yaratarak biraraya 
getirir. Bunların arasından en 
unutulmazı, "Cria cuervos 1 Besle 
Kargayı"nın ( 1 975) kahramanı, 
annesi ve zinacı babasının 
öldürüldüğüne inanmayı reddeden 8 
yaşındaki kız çocuğudur. Bu fi lm, 
hem çocukluktaki akıl karışıklığı 
hakkında duyarlı bir çalışma, hem de 
geçmişin geleceği etkileyiş biçimi 
üzerine akıldan çıkmayan bir tezdir. 

Carlos Saura Ispanya Iç Savaşı ve 
onun kötü sonuçlarıyla ilgilenen i lk 
lspanyol sinemacılardan biridir. 
Birçok filminde, savaş yıllarını ve 
sonrasını, 1 930'1arda doğan ve 
ilerideki yı l larda duygusal ve 
psikolojik hasarlardan acı çeken 
savaş sonrası insanlarını 
incelemiştir. Saura yapıtlarında 
sadece savaşın değil, savaş sonrası 
dönemde Franco'nun zaferiyle 
pekiştirilen baskıcı eğitim sistemi ve 
kapalı aile yapısının olumsuz 
yönlerini de ele almıştır. 1 975 
yıl ında Franco'nun ölümüne kadar 
Ispanya'da bu bakış açısını serbest 
olarak açıklamak mümkün deği ldi. 
Filmler, senaryo yazımı sırasında ve 
bitiminde sansüre uğruyordu. 
Yönetimin karşısında olan hiçbir 
şeye izin verilmezdi. Saura'nın 
kendine özgü stili ve çalışma 
yöntemi bu ortamda gelişmiştir. 
O ve zamanın genç yönetmenleri 
tabu konulara değinmek amacıyla 
göndermelere, çağrışım ve 
alegerilere başvurmuşlardı. 



5 3 Saura, geçmişin etkisini ve bugünü 
açıklama konusundaki süregelen 
önemini göstermek için, olayların 
kronolojik akışını bozar. Filmlerinde 
geçmiş ve bugün, gerçeklik ve fantezi 
özellikle içiçe geçirilmiştir. Rüya 
figürleri en az perdede gördüğümüz 
aktörler kadar elle tutulabilir ve 
somuttur. Izleyici bunlar arasındaki 
farkı zorlukla ayırt edebilir. Saura 
çoğunlukla aynı oyuncuları birkaç 
filminde birden oynatmıştır. Bir süre, 
filmlerinde başrolde sürekli olarak, 
daha sonra karısı olan Geraldine 
Chaplin'i kullanmıştı. Sanat yaşamının 
ilk bölümünde aynı prodüktör (Eiias 
Querejeta) ve aynı ekiple çalışmayı 
yeğlemişti. Bu nedenle ilk dönem 
filmlerinin pek çoğunda bir süreklilik 
göze çarpar. Aynı zamanda, her film, 
o dönemde Ispanya'yı etkileyen 
belirli bir politik ve sosyal atmosferi 
yansıtır. Franco'nun ölümünden 
sonra filmlerden sansürün 
kaldırılması ve demokrasinin yeniden 
kurulmasıyla Saura karmaşık ve 
çizgidışı üsiObunu bırakarak daha 
basit, neredeyse belgesele yakın 
filmler gerçekleştirmeye başladı. 

1 975'ten itibaren Saura toplumsal ve 
siyasal sorunlar hakkında filmierin 
yanısıra resim, müzik ve dansa ilişkin, 
daha kişisel esin kaynakları olan sanat 
filmleri yapmaya başladı. Bir kızın, 
anılarını onun gözünden yazan 
babasına yaptığı ziyareti anlatan "Eiisa 
vida mia 1 El isa, Aşkı m" ( 1 977); 
terörizm ve işkenceyi işleyen "Los 
ojos vendados 1 Bağlı Gözler" ( 1 978) 
ve kaderleri kötü dört gencin 
anarşik, apolitik eylemlerini izleyen 
"Deprisa, deprisa 1 Çabuk, Çabuk" 
( 1 980) gibi. Artık Franco sansürü 
olmadığına göre, Saura çağdaş 
Ispanya'nın ona yaşattığı hayal 
kırıklıklarını daha doğrudan 
sunabilirdi. Yine de, bir doğum günü 
partisi konuklarının Ispanya'daki son 
değişiklikleri simgeledikleri bir 
komedi olan "Mama cumple cien 
aiios 1 Annemiz Yüz Yaşında" ( 1 979), 
onun alegeriye başvurma eğiliminin 
devam ettiğinin kanıtı oldu. 

Saura'nın en beğenilen ve yenilikçi 
çalışmaları, meslek hayatının 
ortalarında, flamenko dansçısı ve 
koreograf Antonio Gades'le birlikte 
yaptığı, Ispanya kaynaklı malzemeden 
yararlanarak tam anlamıyla lspanyol 
olan dans biçimlerine adadığı filmler 
oldu: Lorca'nın oyunundan uyarlanan 
bale "Bodas de sangre 1 Kanlı 
Düğün" ( 1 98 1 )  sanattaki törensel 
geleneği selaml ıyordu; "Carmen"in 
( 1 983) Ilamen ko versiyonu, 
performans ile sahne dışı gerçeklik 
arasındaki ayırımı bulanıklaştırıyordu; 
De Falla'nın müziğiyle yapılan "El 
amor brujo 1 Büyülü Aşk" ise ( 1 985), 
bütün bir köyü sesli çekim yapılan bir 
sette yaratarak yapaylığa kucak açan 

canlı bir filmdi. Bu üçlemeyle 
uluslararası seyircilerin kalplerini 
fetheden Saura, bu sayede fatih Lope 
de Aguirre'in efsanevi Güney 
Amerika ülkesini araması üzerine 
epik bir film olan "El Dorado"yu 
( 1 987) yapmayı başardı. 

Saura'nın daha sonraki iki dans filmi, 
"Sevillanas" ( 1 992) ile onun devamı 
olan "Fiamenco" ( 1 995), öyküyü 
tamamen bir yana bırakarak yalnızca 
koreografi üzerinde yoğunlaşmış ve 
ortaya, Endülüs'ün zengin çingene 
mirasından derlenmiş göz kamaştırıcı 
bir dans ve müzik resmigeçidi 
çıkmıştı. Arjantin'de geçen "Tango" 
( 1 998), onun Ispanya dışındaki i lk 
dans filmiydi. Bu aynı zamanda 
yönetmenin dansın içine örülmüş bir 
anlatıya döndüğü film oldu. Sonuçta, 
bir kültürün sanatını ruhunun aynası 
haline getirmesinin, insanı olduğu 
yere mıhlayan bir başka örneği 
ortaya çıkmıştı. Saura "Taxi"de 
( 1 996) bugünün dünyasında, her 
yerde varolan hoşgörüsüzlük 
çevresinde bir tur attı. Muhteşem 
"Goya" ( 1 999) ise, görsel sanatların 
tarihinde bir yolculuktu. Dostu ve 
yurttaşı, Aragonlu meşhur yönetmen 
Luis Buiiuel'e saygı sunan son filmi 
"Buiiuel y la mesa del rey Salomôn 1 
Buiiuel ve Sultan Süleyman'ın 
Masası"nda (200 1 )  ise, son derece 
serbest bir yaklaşım benimseyerek, 
hem gerçek ile kurmaca olan, hem 
de geçmiş ile bugün arasındaki 
sınırları yıktı. 

Saura'nın filmleri çeşitli film 
festivallerinde birçok saygın ödül 
almıştır. Bunların arasında şu ödüller 
de var: 1 965'te "Av" ve 1 967'de 
"Nane Likörü"yle Berlin Film 
Festivali'nde Gümüş Ayı. 1 973'te "La 
prima Angelica 1 Kuzin Anglica" ve 
1 975'te ve "Besle Kargayı" için 
Cannes'da Jüri Özel Ödülü. Ayrıca, 
"Annemiz Yüz Yaşında" 1 979'da 
Yabancı Dilde En Iyi Film dalında 
Oscar'a aday gösterildiği gibi, San 
Sebastian Film Festivali'nde de Jüri 
Özel Ödülü almıştır. 

"Bütün filmlerimi belli bir 
duygulanmayla hatırlıyorum, çünkü 
bütün filmlerimi çok seviyorum. Ama 
il le de filmierin kendisi için değil -
filmin çekimine ilişkin bir anım 
olduğu için, orada birisine rastladığım 
için, ya da eşierirnden biri benimle 
çalıştığı için . . .  Benim için sinema 
yaşamımın bir parçası." -
Carlos Saura 

• For over forry years one of Spai n' s 
most im porram and imernarionally 
recognized directors, Carlos Saura has 
creared a legacy devared to che politics 

and culrure of his coumry. Wherher ir 
be che literal and metaphorical 
explorarion of vi alence in che Franco-

era film "La caza 1 The Hum" ( 1 965) 
or a more free-spirired rragicomedy 

!ike "Ay' Carmela" ( 1 990), chronicling 
a cabarer rrio during che Spanish Ci vii 
W ar, Saura's cinema is a virrual map co 
che sociological rerrain of his 
homeland. Saura grew up as a 
passianare !over of films, music (his 
morher was a concen pianisr), paiming 
(his brocher was a famous artisr), 

dance, rhearer and everyrhing 
canceming an, politics, psychology or 
behavior. His record is sublime, from 

realiscic to symbolic or allegorical 
palirical films, to poetic works on love, 
dance and music which blend 

rradirions and experimemarion, and 
mo re. 

Born on 4 January 1 932 in Huesca, 
Aragon, Spain, Saura spenr most of che 
Civil W ar years in Madrid and 
Barcelona. His imeresr on cinema 
srarred when he was very young. His 
morher, who was a pianisr, insrilled in 
him che liking for music, and his 
brorher, Anronio, who was a painrer, 
che passian for an. When he was an 
reenager he srarred to pracrice 
photography, and in 1 950 he made his 
firsr illusrrared fearure films wirh a 1 6  
mm camera. H e  became a professional 
photographer from 1 950 to 1 953 and 
had work shown in exhibirions. He 
was firsr educared as an Indusrrial 
Engineer, bu c his vocarion for 
phocography, cinema and journalism 
made him leave his studies and 
marriculare ar che Insrituto de 
Invesrigaciones y Estudios 
Cinemarogcificos (Cinemarographic 
Study and Research Insriture) in 
Madrid. Sporadically, he combined his 
film studies wirh che courses ar che 
Escuela de Periodismo (Journalism 
School). White in school he made his 
firsr film, "El pequefio rio Manzanares" 
( 1 956), a 9-minute documemary abour 
the Manzanares ri ver. In 1 95 7  he 
finished studying and gor the director 
diploma. His graduarion film was a 
32-minure shorr called "La rarde del 
domingo 1 A Sunday's Afrernoon". He 
srayed ar school as a reacher unril 
1 964, when he was forced ro leave for 
srricrly palirical reasons. 

In 1 95 5, Saura had worked as assiseane 
director of an uncomplered film by 
Eduarda Ducay. He had made brief 
acring appearances in a few films. He 
had wrirten rhe script for Mario 
Cam us' "Muere una mujer" as well as 
for same unrealized projeers of che 
same director. Saura's firsr professional 
film direecing job came in 1958 when 
he filmed "Cuenco", a forry-five 
minnce travel documemary in cal or on 
rhe provincial village Cuenco. He 
began his career wirh rhe neo-realisr 

goal of filming resrimony of posrwar 
misery and manipularions of life u nder 
Franco. In his fearure film debur, "Los 

Filmleri 
Filmography 

1 956 El pequeiio Rio Manzanares 
Küçük Manzanares Nehri 
(shorr documenrary 
kısa belgesel) 

1 9  5 7 La tarde del domingo 
Bir Pazar Öğleden Sonra 
(shorr kısa film) 

1 958 Cuenco (medium lengdı 
documenmry 
orta uzunlukta belgesel) 

1 9  59 Los golfos Sokak Serserileri 
1 963 Llanto por rm bandido 

Bir Hayduta Ağıt 
1 965 La caza Av 
1 96 7 Peppermint frappi 

Nane Likörü 
1 968 Stress es tres, tres 

Stres Üçtür, Üç 
1 969 U:ı madriguera Kovan 
1 970 El ja.rdin de la delicias 

Lezzetler Bahçesi 
1 972 Anıt y los lobos 

Ana ve Kurtlar 
1 973 U:ı prima Angelica 

Kuzin Angelica 
1 975 Cria cuervos Besle Kargayı 
1 977 E/isa vida mia El isa, Aşkı m 
1 978 Los ojos vetıdados 

Bağlı Gözler 
1 979 Ma ma cumple cie12 atlos 

Annemiz Yüz Yaşında 
1 980 Deprisa, deprisa 

Çabuk, Çabuk 
1 9 8 1  Bodas de sangre 

Kanlı Düğün 
Dulces boras 
Geçmişin Tatlı Anıları 

1 982 Antonieta 
1 983 Ca.rmen 
1 984 Los zmıcos Kol Değnekleri 
1 985 El amor brujo Büyülü Aşk 
1 987 El Dorado 
1 988 La noche oscura 

Karanlık Gece 
1 990 Ay Camıela! 
1 992 Sevillanas 

El Sur Güney 
1 993 Dispara! Ateş! 
1 995 Flameııco 
1 996 Taxi 
1 998 Pajarico Minik Kuş 

Tmıgo 
1 999 Goyct 
200 1 Bm1uel y la mesa del rey 

Salomon 
Buiiuel ve Sultan 
Süleyman'ın Masası 



54 golfos 1 The Delinquenrs" ( 1 959), 

Saura rackled the juvenile delinquency 
in the Madrid's poor guarters from a 
sociological poinr of view, using non
professional acrors and indicaring, by 
implicarion, the backward and 
repressive narure of conremporary 
Spain. In his firsr srage as direcror he 
rried ro rake a posirion in favor of 
ourcasr people, and he gor ro make a 
borh lyric and documenrary-sryle 
cinema. Fallawing "llanro por un 
bandido 1 Weeping for a Bandir" 
( 1 963) wrirten by Mario Camus, "La 
caza 1 The Hum" examined rhe moral 
divisions of a country sri ll haunred by 
the experience of Civil War, through 
rhe characrers of three ex-Francoisr 
soldiers who fal !  out during a day' s 
shooring in a srarkly phorographed 
desert valley. This film as well as his 
earlier success "Los golfos" were 
censored as expecred. 

In Saura's early work, hypocrisy, 
violence and sexual neuroses recur rime 
after rime as rhe fruirs of polirical, 
moral and religious repression: in 
"Pepperminr Frappe" ( 1 967), a docror, 
rejecred by rhe woman of his dreams, 
fetishisricall y rransforms his assistant 
ro become her double, before killing 
the former; in "El jardin de la delicias 1 
The Garden of Delighrs" ( 1970), the 

family of an ex-Francoisr businessman 
(left mu re by a car accidenr) re-enacr 
scenes from his life in order ro help 
him recall the number of the ir Swiss 
bank accounr; and in "Ana y los lobos 1 
Ana and the Wolves" ( 1 972), an 
E nglish governess falls prey ro rhree 
sons of a morher-dominared 
household, the young men respecrively 
symbolic of milirary aggression, sexual 
violence and the Church. The pasr 
hangs heavily indeed over Saura's early 
characrers, wirh plors merging pasr 
and presenr, fantasy and reality ro 
inrriguing effecr. Most memorably, 
rhe 8-year-old heroine of "Cria cuervos 
1 Raise Ravens" ( 1 97 5 )  refuses ro 
believe rhar her morher and adulrerous 
farher are dead; besides being a delicare 
study of childhood confusion, the film 
is a haunring thesis on the way rhe 
pasr affecrs the furure. 

Saura was one of the firsr Spanish 
filmmakers ro dea! w ith rhe Spanish 
Civil W ar and irs aftermarh. In several 
films he explored the impacr of the 
war years and of the posrwar period on 
men and women of his generarion, 
those who were born in the 1 930s and 
who suffered emorional and 
psychological damage that affecred 
rhem well inro rheir adulr years. We 
see in his films rhe negarive effecrs not 
only of rhe war, bur alsa of the 
repressi ve system of ed ucarion and of 
the confusing family srructures that 
were consolidared by the rriumph of 
Franco in the posrwar period. U mil 

Franco's dearh in 1975,  ir was not 

possible ro express this viewpoinr 
openly. Films were censored ar the 
script srage and again upon 
complerion; norhing conrroversial was 
allowed. lt was in this armosphere rhar 
Saura developed his sryle and method 
of working. In order ro deal wirh raboo 
subjecrs, he and rhe young direcrors of 
rhar rime, resorted ro racrics of 
allusion, associarion and allegory. 

Saura destroys the chronological 
sequence of evenrs in order ro show the 
impact of the pasr and i ts continued 
im portance in explaining the present. 
In his early film presenr and pasr, 
reality and fantasy are deliberarely 
fused rogerher. Dream figures seem ro 
be as palpable and as concrere as any of 
the "real" acrors on screen. The 
audience learns ro disringuish rhem 
through changes in clorhing and in the 
acrors voices and facial expressions. 
Sa ura has o fren used the same acrors i n 
several movies. For a while Saura was 
persistem on Geraldine Chaplin, his 
w i fe ro be, on the lead. He has alsa 
worked w ith the same producer (Elias 
Querejera) and crew for most of his 
early career. So rhere is a grear 
conrinuity from one of his movies ro 
the nexr. Every film is alsa a 
consequence of the particular po! irical 
and social elimare prevailing in Spain. 
Wirh the dearh of Franco and rhe 
subsequenr abalition of film censorship 
and resrorarion of democraric rule, 
Saura moved away from complex, non
Lİnear forms and began to make 
simpler, almost documenrary-like 
movies. 

Since 1 97 5  Saura alrernated films 
abour social and po! irical problems 
wirh more personally inspired art-films 
and quasi-documenraries about art, 
music and dance. "Elisa vida mia 1 
Elisa My Love" ( 1 977) concerned a 
daughrer's visir ro his farher, who is 
wriring his memoirs from her own 
viewpoinr; "Los ojos vendados 1 
Blindfold" ( 1 978) dealr with rerrorism 
and rorrure, and "Deprisa, deprisa 1 
Fasr, Fasr" ( 1 980) followed rhe 
anarchic, apolirical acrions of four 
doomed delinquenrs. Wirh no 
Francoise censor, Saura could now 
presenr his d isenchamed view of 
conremporary Spain more direcdy: Ar 
the same rime, "Mama cumple cien 
afios 1 Morher Turns a Hundred" 
( 1 979), a comedy in which birthday 
parry guests symbolize recent changes 
in the new Spain, evidenced a 
conrinuing rendeney ro allegorize. 

Saura's most acclaimed and innovarive 
work in his mid-career has been films 
devored ro uniquely Spanish forms of 

dance while using Spanish source 
marerial, in collaborarion wirh the 
flamenco dancer and choreographer 

Anronio Gades: adapred from Lorca's 
play, the baller "Bodas de sangre 1 
Blood Wedding" ( 1 98 1 )  was a 
celebration of rirual rradirion in art; a 
flamenco version of "Carmen" ( 1 983) 
blurred rhe disrincrion berween 
performance and off-srage reality; 
while "El amor brujo 1 Love 
Bewirched" ( 1 985), ro music by De 
Falla, was a vivid picrure rhar 
embraced arrifice by crearing an enrire 
village on a sound srage. Having won 
an international audience wirh this 
rrilogy, Saura was able ro film an epic 
accounr of the conquisrador Lope de 
Aguirre's search for rhe legendary 
South American land of "El Dorado" 
( 1 987). 

Saura's nexr two dance films, 
"Sevillanas" ( 1 992) and irs sequel 
"Flamenco" ( 1 995) dispensed 
complerely wirh srory and 
concenrrated solely on choreography, 
stringing rogether a dazzling 

processian of dance and music culled 
from rhe rich gypsy herirage of 
Andalusia. The Argentina-hased 
"Tango" ( 1 998) was his firsr dance 
film outside of Spain. Ir was alsa a 
rerurn ro inrerweaving narrative 
wirhin the dance. The resulr was yer 
anather rransfixing portmit of a 
culrure's abiliry ro mirror irs soul 
through irs art. In "Taxi" ( 1 996), Saura 
rook a trip around roday's world, 
araund the inrolerance rhar exisrs 
everywhere. And sumpruous "Goya" 
( 1 999) was a journey araund rhe 
hisrory of rhe visual arrs. His laresr, 
"Bufiuel y la mesa del rey Salomon 1 
Bufiuel and and King Salomon' s 
Table" (200 1 )  which pays rribure ro 
his friend and counrryman, the 
renowned Aragon filmmaker Luis 
Bufiuel, takes an exrremely free 
approach, collapsing boundaries 
berween the real and the ficrional, the 
past and rhe present. 

Saura's films have won many 
presrigious prizes, among which rhere 
are the fallawing ones: Silver Bear in 
the Berlin Festival for "La Caza" 
( 1 966), in 1 965, and for "Pepperminr 
F rappe", i n 1 967 . Special J ury A wards 
in Cannes for "La prima Angelica" in 
1 973,  and for "Cria cuervos" in 1975 .  
Alsa, the film "Mama cumple cien 
afios" gor an Oscar namination in 
1 979 as the best foreign film, and ir 
alsa won the Special J ury A ward ar the 
San Sebasrian Festival 

"I remember all my films wirh a 
cerrain sentimenr, because l like all of 
my films very much. Bur not 
necessarily for the films rhemselves 
ir's because I have a memory of rhe 
filmmaking, or I mer somebody rhere, 

or one of my wives worked wirh me . . .  
For me, cinema is part of my life." 
Carlos Saura 
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GÜRCISTAN REPUBLIC OF GEORGIA 

OTAR lOSSELIAN I 
YAŞAMA BIR ERMIŞ 
GÖZÜYLE BAKMAK 

• Otar losseliani yıllardır 
Fransa'da yaşıyor ve artık bir 
Fransız yönetmen sayılıyor. Oysa o 
bize çok yakın bir ülkeden, 
şimdinin Gürcistan Cumhuriyeti'nin 
Tiflis kentinden geliyor. 1 934'de 
doğmuş, sanatçı bir ailenin çocuğu. 
Önce Tiflis Konservatuarı'na 
gidiyor, sonra Moskova'daki 
Bil imler Akademisi'ne giriyor. Ama 
asıl yapmak istediğinin sinema 
olduğunu anlayınca, Sovyetler'in 
tanınmış sinema okulu VGIK'e 
giriyor ve oradan 1 96 1  yı l ında 
mezun oluyor. Mezuniyet fi lmi,  
"Aprili 1 Nisan" adlı hoş bir kısa 
film. Birbirini seven, ama gündelik 
yaşamın tekdüzeliği içinde 
aşklarının göz göre göre yok olup 
gitmesine tanık olan iki gencin 
hikayesi .  . .  Yani, tam losseliani'ye 
yakışır bir tema . . .  

losseliani, o günden sonra, hep 
benzer temalar çevresinde 
dönecektir. Eleştirdiği, 
mekanikleşmiş, sahteleşmiş ve 
bayağılaşmış bir yaşam biçimidir. 
Özlediği ise insancıl değerlerin 
egemen olduğu, hayatın 'kaliteli' 
olduğu bir dünyadır. Bu 'kalite' en 
çok bireyler arası iletişimde, sıcak, 
geleneksel ve uygar i l işkilerde 
kendini gösterecektir: "Bir dost 
masası çevresinde oturmak, birl ikte 
içmek ve şarkı söylemek, 
etrafındakilere hoş şeylerden söz 
etmek . . .  işte kültür budur" demişti, 
b iraz da alaycı bir tavırla. 

1 964'te "T udji 1 Demir Dökümü" 
adl ı  kısa fi lmiyle, bir sanayi üretim 
merkezinde mekanikleşen yaşamı 
ve yok olan i l işki leri eleştirir. Dziga 
Vertov'a yakışır bir "kamera-göz" 
kullanımı aracılığıyla . . .  1 967'deki 
"Giorgobistve 1 Düşen Yapraklar" 
adlı ilk uzun metraj l ı  kurmaca filmi, 
onu dünyaya tanıtır: bir şarap 
kooperatifinde çalışan sıradan, 
içedönük bir genç işçinin serüveni, 
bürokrasinin, sosyalist toplumu bile 
kemiren yükselme ve zengin olma 
hırsının bir gözlemi, gerçek hayatın 
yanıbaşından geçip giden insanların 
incelikli bir eleştirisidir. Tipik 
Gürcü olan losseliani kişilikleri, 
içinde yaşadıkları Sistem' e asla 
gerçek bir uyum sağlayamazlar. 
Kökenlerine, geleneklerine ve 
gerçek yaşam değerlerine 
bağl ı l ıkları, bunu önler. Bu elbette 
dönem yöneticilerinin hiç de 
onayladıkları bir söylem değildir. 
Bu yüzden, losselian i 'nin fi lmleri, 

bırakınız dünyaya açılmayı, 
Gürcistan dışında Sovyetler'de bile 
doğru-dürüst gösterilmez. O, 
Sovyet sinema sistemi içinde tam 
anlamıyla bir marjinal, b ir orijinal 
olarak kalacaktır. Ama kuşku yok 
ki Gürcü sinemasının genelde 
Sovyet sistemiyle pek bağdaşan bir 
sinema olmadığı gerçeği, onun 
destekçisidir. Nitekim Sergey 
Paradjanov, Tengiz Abuladze, 
Chengalaya kardeşler gibi Gürcü 
yönetmenler de rejim karşısında 
aynı uyum zorluklarını ve filmlerini 
çok zor koşullarda yapabilme 
serüvenini yaşayacaklardır. 

1 97 1 'de " lkho shashvi mgalobeli 1 
Bir Zamanlar Şarkı Söyleyen Bir 
Karatavuk Vardı" adlı fi lmini yapar. 
Bu kez kahramanı, bi ldiğince 
yaşayan ve toplumun ölçütlerine hiç 
uymayan bir müzisyendir. Yani 
losseliani kahramanları galerisinin 
bir diğer tipik örneği. . .  Beş yıl 
sonra çektiği "Pastorali 1 
Pastoral''in ( 1 976) kahramanları da 
avare müzisyenlerdir. Sıkı kurallara 
bağlı bir sistem içinde sanki bir 
bohem hayatı süren ve saf bir genç 
kıza gerçek yaşamın nimetlerini 
öğreten sanatçılar . . .  Bu iki fi lm de 
rejim tarafından hiç sevilmeyecek 
ve uzun yıllar dış ü lkelere çıkmaları 
yasaklanacaktır. 

Sanatçı bu yüzden, 1 980'1erden 
itibaren dış ülkelerde çalışmayı 
seçer. "Euskadi" ( 1 982) adlı bir 
belgeseli Bask yöresini anlatır. 
Sonra Fransa'yı tümüyle yeni vatanı 
olarak beller. "Les favoris de la 
lun e 1 Ayın Gözdeleri" ( 1 984), 
bizlere sanki 1 930'1ardan ve Rene 
Clair'in fi lmlerinden kalma bir 
Paris'i ve orada, sinema denen 
belalı alanda çalışmayı deneyen bir 
yönetmenin serüvenini anlatır. 
Yaratıcı bir çevre içindeki dostluk 
ve yaşamın tadın ı  iyi bir şarap gibi 
çıkarma çabası üzerine bir fi lmdir 
bu . . .  Kişileri Fransız da olsalar, 
anavatan Gürcistan'a çok şey 
borçlu olan . . .  

Sonra yine belgesele döner: "Un 
petit monastere en T escane 1 
Tescana'da Küçük Bir Manastır" 
( 1 988), "Et la lumiere fut 1 Ve 
Sonra Işık Geldi" ( 1 989, Afrika'da 
çekilmiş ekolojik çağrışımlı bir 
parabol). 1 992'de çektiği "La chasse 
aux papillons 1 Kelebek Avı", 
istanbul Film Festivali'ndeki 
gösteriminin ardından bizim 
sinemalarımıza dek gelen ilk ve 
şimdi l ik tek filmidir. Ve ben bu film 
için şöyle demişim: "Gürcü 

sinemasının bu seçkin sanatçısı, yine 
kendine özgü bir fi lm 
gerçekleştirmiş. Ele aldığı eksantrik 
kişiliklere sevgiyle yaklaşıyor, 
karakterleri ve kişilikleri sanki bir 
Jacques Tati gözlemcil iğiyle, hınzır 
bir mizahla besleyerek çiziyor. Bu 
arada, eskinin kaçını lmaz biçimde 
yok olan değerlerine, her şeyi 
paraya dönüştüren bir bezirganl ığa, 
soylu değerleri si l ip geçen 
kapitalizme veya bu sistemin 
nimetlerine aç, kendi eski-Sovyet, 
yeni-Rus vatandaşlarına aynı 
alaycılıkla yaklaşıyor. Belki herkesin 
keyfine göre olmayan, ama 
sinemada her şeyden çok 
incelikiere ve nüanslara önem 
verenler için hoş bir keşif 
olabilecek değişik bir fi lm." 
(Hayatımızı Değiştiren Filmler, 
1 998). 

"Sanatı m tıpkı hayat gibi olmalı" 
diyen iosseliani'nin çabaları, aralıklı 
olarak sürer. "Brigands, Chapitre 
VII / Haydutlar" ( 1 996), tarih in  
değişmezliği üzerine alaycı b ir 
masaldır. 1 997 Istanbul F i lm 
Festivali'nde izlediğimiz bu film, 
Ortaçağ'da, Sovyet Rusyası'nda 
Stal in döneminde ve en son 
günümüz Gürcistan'ında ortaya 
çıkan Mafya düzeni içindeki 
haydutların, sonuç olarak hep aynı 
kişi ler olduğunu gösterirken, her 
sistemin yarattığı parazit ve 
soyguncu takımıyla dalgasını geçer. 
"Gelecek kuşakları mutlu etme 
iddiası, her dönemde en kanl ı  



56 sonuçlara yol açmıştır" der 
sanatçı .  . . Onun gözünde i nsana 
gerçek mutluluk getirecek bir 
ideoloji ve b ir  politik sistem henüz 
keşfedilmemiştir. 2000 Istanbul 
Fi lm Festival i'nde izlediğimiz 
"Adieu, plancher des vaches 1 
Elveda, Sevgi l i  Yuvam" ( 1 999) ise, 
günün birinde kent vareşiarına 
inerek sıradan ve yoksul insanların 
yaşamına karışmayı deneyen bir 
zengin çocuğunun öyküsünü 
anlatır. Yine losseliani'ye özgü 
biçimde, felsefe yüklü, alabi ld iğine 
alaycı, ama ası l  mizahını sanki ince 
bir kabuk ardında saklı tutan bir 
filmdir bu. 

2002 Berl in Film Festivali 'nde 
sanatçıya bir Gümüş Ayı (En Iyi 
Yönetmen) ödülü ve ayrıca 
FIPRESCI ödülü getiren son fi lmi 
"Lundi Matin 1 Pazartesi Sabahı" 
(200 1 )  ise onun sanatının sanki 
incelikl i b ir doru k noktası .  . .  
Tekdüze bir fabrika işçil iği 
yaşamından birden sıtkı sıyrılan bir 
adamın, kendisini hayatın tam içine 
ve Yenedik'e uzanan bir yolculuğa 
atmasını öyküleyen film, artık 
sistemler-ötesi daha genel bir 
dünya ve düzen eleştirisini 
içeriyor. losseliani, yer yer 
Chaplin'i, yer yer Tati'yi hatırlatan, 
ama yine de çok kendine özgü 
kalan fi lminde, artık yaşlı ve çok 
görmüş-geçirmiş bir ermiş gibi 
bakıyor dünyaya . . .  Bizlere 
gösterdiği, anlamsızlığın egemen 
olduğu ve kalıp-kiişe değerlere 
teslim olmuş bir dünya. Ama 
umutsuz değil bu fi lm . . .  Diğer 
yapıtlarındaki gibi, umut Kaf 
dağının değil, cesur ve radikal bir 
kararın ardında . . .  Belki her şeyi 
bırakarak kaçıp gitmek, doğaya ve 
dünyamızda hala varolan 
güzeli ikiere sığınmak . . .  Örneğin 
Yenedik kentine turistlerin hiç 
göremeyeceği bir açıdan, uzak bir 
çatın ın tepesinden bakmak . . .  Ye 
yaşamda hala varolan güzellikleri 
görebilecek yeni bir ç ift göz 
edinmek . . .  Görüldüğü gibi, h iç de 
zor değil. Yeter ki dünyaya, 
losseliani'ye özgü o hem yaşlı, hem 
de taptaze bakışla bakmayı 
becerin . . .  

Atilla Dcrsay 

A WISE MAN'S EYES 

• Otar losseliani lives in France and 

is mosdy considered now as a French 
arrisr. Neverrheless his home country 
is Republic of Georgia, thus he 
comes from a very close geography to 
Turkey. Born in 1 934, he first 
studies at the Tbilisi Conservatory, 
but in Moscow he proceeds with 
science. When he realizes that what 
he's really inceresred in is cinema, he 
rakes studies at the prestigious 
VGIK fi lm school and graduates in 
1 96 1 .  His graduation film,  " Aprili 1 
April" is a short abour rwo young 
people in love, wirnessing the 
i nevicable warning om of their 
feelings by the daily life's monotony. 

The art i st w i l l  very o fren mak e use of 
this main theme. What he's 
denouncing is mostly a way of life 
which has become mechanical, false 
and groresque. And what he misses 
most is a world where life has sri ll 
basic qualities, where human values 
are stili dominant. This 'quality' is 
especially hidden in the 
communication between individuals, 
in warm, traditional and civilized 
relations : "To sit around a table with 
friends, ro d ri nk rogerher and to 
sing, to have a decenr conversarion . . .  
This is culrure", he o nce said. An 
irony which surely has i ts part of 
truth . . .  

In 1 964, in a short film called 
"Tudji 1 The Steel" ,  losseliani 
observes the gradual mechanizarion 
of human relations in an indusrrial 
center. And makes use of a "camera
eye" in rhe best Dziga Vertov 
s tyle . . .  In 1 967 he makes 
"Giorgobisrve 1 Falling Leaves", the 
story of a shy young man who works 
in a wine cooperarive, a fearure fi lm 
which rakes as targer the bureaucracy 
and the human obsession of money 
which stili survives in the socialise 
system .  His characters are typically 
Georgian and totally unable to live 
in harmony with the Soviet system .  
They are roo much connecred with 
their roots, rradirions and culnıre to 
do rhat properly. And this message 
which com es out of his film s is not 
about to please the aurhorities. 
Therefore, his fi lms are not only 
unexporred, bm hardly shown 
within the counrry. He will always 
remain a marginal figure in the 
Soviet cinema. Neverrheless, 
losseliani is not the only one. The 
Georgian cinema, wirh names such 
as Sergei Paradjanov, Tengiz 
Abuladze or the Chenguelaia 
Brothers, wil l always be the 
rebellious ch i Id of the system. 

W as a Singing Blackbird" .  This rime 
his main hero is a musician who lives 
at the sideways of the society and has 
by no means the smallest wish of 
accepting the rules of the 
esrablishmenr. Five years later, in 
" Pasrorali 1 Pas to ral" ( 1 97 5 ), he 
depicrs a group of wondering 
musicians, artİsrs who li ve a 
bohemian life and who reach a young 
gir! rhe joys of life and freedom. 
Neirher of these fi lms w ili make out 
of him a favorire of rhe regime, bur 
will travel abroad - wirh big 
difficulries - and esrablish him as a 
master of cine ma, w ith a personal 
touch and humor. 
losseliani gradually decides to live 
and make films abroad. "Euskadi"  
( 1 982) is a documenrary abour the 
Basq u e region. The n he chooses 
France as his new home. "Les favoris 
de la lune 1 Favorites of rhe Moon" 
( 1 984) is abour a director and rhe 
fi lm people shown in a Paris which 
seems untouched si nce the Rene 
Clair fi lms. Ir's abour friendship in a 
creative milieu and the efforr to 
enjoy life as a bottle of champagne. 
The heroes are French, but stili very 
much Georgian or maybe simply 
universal . 

Then losseliani rries the 
documentary again. "Un perir 
monasrere en Toscane 1 A Small 

Monasrry in Toscany", "Er la  lumiere 
fur 1 And Then There Was Lighr" 
( 1 989; an ecological essay shot in 
Africa). "La chasse aux papillons 1 
The Burrerfly Hum" ( 1 992) is his 
first film ever to be shown 
commercially in Turkey, afrer its 
screening in Istanbul Film Festival. 
And this is part of w hat I have 
written abour it at the rime: " . . .  

This disringuished arrisr from the 
Georgian cinema has again made a 
very personal film. He depicts his 
eccentric characrers with a very 
precise observation and an enormous 
symparhy. His humor is not very far 
from Jacques Tati's, bur sri l l  
differenr. He has the same ironic 
approach eirher to the inevitably lost 
values of the past, to the groresque 
capitalism which tries to turn 
everything into profit, or to his ex
citizens who are only too hungry ro 
ger rheir part of the new system -
which, in reality, is the oldest. . .  A 
film maybe not for everybody, bur 
which promises an enormous 
pleasure to the 'happy few'  open
minded enough for this new 
language and irs hardly perceptible, 
but very funny nuances."  

losseliani says "My art should reflect 
life irself'. And his effom for that 

purpose stili continue. "Brigands, 
In 1 97 1  comes "Ikho shashvi Chapirre VII 1 Brigands - Chapter 
mgalobeli 1 Once Upon a Time There VII" ( 1 996), anorher of his films 

Filmleri Filmography 

1 95? Akvm·eli (short kısa film) 
1 959 Sapovnela (shorr kısa film) 
1 962 Aln·ili Nisan (shorr kısa film) 
1 964 Tudji Demir Dökümü 

(shorr kısa film) 
1 967 Giorgobist-ve 

Düşen Yapraklar 
1 968 Dzeveli kartu/i simgera 

Eski Gürcü Şarkıları 
(shorr kısa film) 

1 982 Sept pieces pour cinema noir 
et blı1.1ıc - Lettre d' un cinias/e 
Siyah-Beyaz Sinema Için 
Yedi Parça - Bir Sinemacının 
Mektubu (shorc kısa film) 

1 97 1  1 kho shllsh·vi mgalobeli 
Bir Zamanlar Şarkı Söyleyen 
Bir Karatavuk Vardı 

1 976 Pastorali Pastoral 
1 983 Euskadi ete 1 982 

Bask Ülkesi 1 982 Yazı 
1 984 Les favoris de la lune 

Ayın Gözdeleri 
1 988 Un pet it monastere eıı 

Toscane 
Tescana'da Küçük 
Bir Manastır 

1 989 Et lt�. lumierefut 
Ve Sonra Işık Geldi 

1 992 LA chasse aux papillons 
Kelebek Avı 

1 994 Seule, Georgie 
Yalnız Gürcistan 
(3-part documenrary 
3 bölümlük belgesel) 

1 996 Brigmıds, chapiı.·e VII 
Haydutlar 

1 999 Adieu, plaııcheı· des vaches 
Elveda, Sevgili Yuvam 

200 1 Lımdi Matiıı 
Pazartesi Sabahı 



5 7 already screened at Istanbul Film 
Festival , is an ironic rale abour how 
history repears irself. The bandits in 

the Middle Ages, the ones in the 
Stalin period and the mafıoso in the 
afrermath of the regime change in 

the presem day Georgia, are all the 
same people1 . . .  Thus, every polirical 
system ereares i ts own parasires and 

thieves and they all have the same 
face' . . .  "The efforrs of making happy 
che furure generarions, in every 

system, has creared nothing bur 
disasrer and rragedy" says 
losseliani . . .  For him, no ideology has 

brought yer rrue happiness to 
humankind. "Adieu, plancher des 
vaches 1 Farewell, Terra Firma" 
( 1 999) is rhe story of a rich farher's 
boy who desperarely rries to have 
relarions wirh ordinary people in the 
srreers. Ir's again a delicare film, full 
of a bi tt er philosophy and s harp 
observation. 

losseliani 's lasr film to dare, "Lu ndi 
Marin 1 Monday Morning" (200 1 )  
has brought him rwo prizes in Berlin 
2002: the Silver Bear (as the best 
director) and the FIPRESCI award . 
Ir '  s anorher crest in the arrisr's work. 
Irs main hero is a factory worker, 
who suddenly gets bored of 
everyrhing and throws himself in to 
life, with a trip to Venice. 
Iosseliani's denunciarion is now 
beyond sysrems and ideologies - is 
rhere any Jefr anywayl - and irs 
eri ricism is the one of the world 
we're in and the life we live. Irs sryle 
is sometimes approaching Chaplin's 
or Tari's, bur ir's stili very personal 
and losseliani sees life through the 
eyes of a w ise man who has seen 
many rhings and who has lived quire 

long. What he shows us is a world 
dominared by the absurd, 
surrendered to the worn our and 
eliche values. Bur his work is not 
hopeless, neirher is that lasr film.  
And the hope is  not  behind high 
moumains, it's jusr behind a radical 
and courageous decision to rake. 
What is needed is maybe to run 
away from our daily lives and take 
refuge in the hidden beauries araund 
us. As looking to Yenice from the 
top of an old building, a perspecrive 
no rourisr is ever allowed ro see. And 
maybe ro have a new pair of eyes ro 
see everyrhing differendy. Not so 
difficulr, finally . . .  Provided that one 
can look ar the world wirh the 
arrisr's eyes which are borh old and 
stili very young. 

Atilla Dorsay 





JÜRi LER 
JURIES 



ULUSLARARASI YARIŞMA JÜ RiSi 
INTERNATIONAL COMPETITION JURY 

JERRY SCHATZBERG (ABD USA) Başkan Presidenc 
1 927'de New York'ta dogdu. Miami Üniversitesi mezunudur. Fotografçı Bill 
Helbum'e asistanlık yaptı; sonra serbest çalışan bir fotografçı olarak kariyerini 
başlattı. Moda fotograflan Vogue, Esquire, Glamour ve Life gibi dergilerde 
yayınlandı. Birkaç TV reklam filmi yönettikten sonra, 1 970'de "Punle of a 
Downfall Child 1 Şöhretin Bedeli" ile sinema yönetmenligine adım attı. Bunu 
"The Panic in Needle Park 1 Esrar Bitti" ( 1 97 1 )  ve Cannes'da Altın Pal m iye 
ödülünü kazanan "Scarecrow 1 Korku luk" ( 1 973) izledi. 70'1erin başında ortaya 
çıkan ve hem eleştinmenleri, hem de izleyicileri etkileyen Hollywood 
Rönesansı'nın başını çekenlerdendir. ABD'deki başansı 70'1erle birlikte yükselip 
düşüşe geçti. ama Avrupalı hayranlarını hiçbir zaman kaybetmedi; son filmi 
"Reunion 1 Buluşma"nın ( 1 989) başarısı bunun kanıtıdır. 

ES TE LA BRA VO (ABD USA) 

Amerikalı olmasına karşın 1 963'ten bu yana Küba'da yaşamakta ve 1 979'dan 
beri Küba hakkında filmler çekmektedir. Uzun yıllar boyunca Latin Amerika'da 
yaşayıp çalıştıgı için, yapıtiarına önemli bir çift kültür deneyimi ve perspektifi 
taşımayı bilmiştir. Bugüne kadar yaptıgı ve Latin Amerika, Afrika ve 
Karayipler'deki olayları mercek altına alan 30 filmin çogu uluslararası film 
festivallerinde çeşitli ödüller kazanmış, ABD'de PBS, Kanada'da CBC. 
Ingiltere'de Channel 4, Fransa'da Canal +, Avustralya'da ABC kanallarında 
gösterilmiştir. Londra'daki National Film Theater'da düzenlenen filmlerinin 
toplu gösterisinde "dünyanın en önemli belgesel sinemacılarından biri" olarak 
degerlendirilmiştir. 

HAYASHI KANAKO Qaponya Japan) 
1 962 yılında Tokyo'da dogdu. 1 985 yılında Tokyo'daki 5ophia 
Üniversitesi'nden mezun oldu. 1 986- 1 997 yılları arasında genel koordinatör 
olarak görev yaptıgı Kawakita Memorial Film Institute' da, Japon filmlerinin 
uluslararası festivallerde yer almasına ve çeşitli sinematek ve arşiv 
kurumlarında Japon yönetmenlerin toplu gösterilerinin hazırlanmasında 
katkıda bulundu. Üç yıl Hong Kong'ta yaşadıktan sonra 2001 yılının Mayıs 
ayında Tokyo'ya geri döndü. 1 998'den beri Berlin Forum için, 1 999'dan 
200 l 'e kadar da Yenedi k Film Festivali için Asya sinemaları danışmanı olarak 
görev yapmıştır. Ikinci yılından beri. yeni sivrilen Asyalı filmcilerin katıldıgı 
"Yeni Auteur'ler" adlı bir yarışması, özel gösterimieri bulunan ve ustaların 
başyapıtlarının mercek altına alındıgı Tokyo FimeX'in yönetmenidir. 

MARCO MÜ LLER {ltalya Italy) 
1 953 yılında Roma'da dogdu. 1 97 1 -78 arasında Çin Dili ve Kültürü uzmanı ve 
antrepolog olarak çalıştı, etnik müzikler ve görsel antropoloji dalında alan 
çalışmaları ve yayınlar gerçekleştirdi. 1 977-97 arasında çeşitli Avrupa dergi ve 
gazetelerinde film eleştirmenligi yaptı. 1 98 1 -89 arasında ltalyan ve lsviçre 
televizyonları için filmler ve sinema endüstrisi üzerine programlar hazırlayıp 
yönetmiştir. To ri no ("Eiectric Shadows" bölümü) ( 1 979-82); Pesaro ( 1 982-9); 
Retterdam ( 1 989-9 1 )  ve Locarno ( 1 99 1 -2000) film festivallerinin yöneticiligini 
yapmıştır. 1 98 1 -92 arasında Venedik Film Festivali'nin danışmanıydı. Dogu 
Avrupa, Asya, Afrika. Latin Amerika'da 200'den fazla filmin finansmanına 
katkıda bulunmuştur. Benetton'un Fabrica'sının film ve video bölümünün 
başındadır ve 1 984'den beri Fabrica Cinema için film yapımcılıgına başlamıştır. 

IŞ IL ÖZGENTÜRK (Türkiye Turkey) 
1 948 yılında Gaziantep'te dogdu. Çocuklugu ve ilk gençligi bu kentte geçti. 
Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında çeşitli 
tiyatrolarda hem yazar, hem oyuncu olarak görev aldı. Daha sonra çocuk 
edebiyatı alanında çeşitli ürünler verdi. Ardından yetişkinler için yazmaya 
başladı. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nde röportajlar yaptı. Film 
senaryoları ("Yılanı Öldürseler", "At", "Bekçi", "Su da Yanar") ve oyunlar 
yazdı. "Seni Seviyorum Rosa" ( 1 99 1 )  filminin senaryosunu yazdı ve yönetti. 
Film ulusal festivallerde pek çok ödül kazandı ve yurtdışında çeşitli 
festivallerde Türkiye'yi temsil etti. Şu sıralarda Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe 
yazıları yazmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli kentlerinde film atölyeleri 
yönetmektedir. 

DAN WOLMAN (lsrail Israel )  
1 94 1 'de Kudüs'te dogdu. Yaşamının ilk yıllarını Etiyopya'da geçirdi. Liseyi 
Kudüs'te bitirdikten sonra sinema egitimi almak üzere ABD'ye gitti. 1 962- 1 965 
arasında New York City College'daki Film Enstitüsü'nde, 1 965-68 arasında ise 
New York Üniversitesi'nde ögrenim gördü ve NYU'dan mezun oldu. 1 968'de 
lsrail'e dönerek. 1 970 yılında Cannes Film Festivali'nde yanımaya davet edilen 
ilk kurmaca filmi "The Dreamer 1 Düş Kuran"ı çekti. Son 35 yılda ödül kazanan 
pek çok kısa film, kurmaca film, TV filmi, reklam filmi ve belgeselin yazar, 
yönetmenlik ve yapımcılıgını üstlendi. 1 999'da Kudüs Uluslararası Film 
Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülü aldı. Tel Aviv Üniversitesi, New York 
Üniversitesi. School of Visual Arts - New York'ta ve diger okullarda sinema 
dersleri vermiştir. 

DERVIŞ ZAIM (Türkiye Turkey) 
1 964 yılında dogdu. Bogaziçi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, 
Işletme Bölümü'nü 1 988 yılında bitirdikten sonra, Ingiltere'de Warwick 
Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar dalında master yaptı. Film çalışmalarına 
1 99 1  yılında "Kamerayı As" adlı deneysel video filmini çekerek başladı. Ertesi 
yıl "Rock Around the Mosque" adlı TV belgeselini çekti. 1 992-95 arasında TV 
yazarlıgı, yapımcılıgı ve yönetmenligi yaptı. Antalya Altın Portakal Film 
Festivali'nde "En Iyi 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. 2000 yılında, yine pek çok ödül kazanan 
ikinci filmi "Filler ve Çimen"i yazıp yönetti. 

Born in 1927 in ew York. He is a graduare ofMiami University. He worked as 
assiseane w phowgrapher Bill Helbum ( 1 954-65); rhcn he scarred his career as a 
freelance scill phocographer. His fashion phocography has been published in 
magazines such as Vogue, Esquire, Glamour and Life. Afrer directing sonıe TV 
commercials, he made his debur as a  fearure film direcror in 1970 wirh "Puzzle of a 
Downfall Child". He followed ir wir h "The Pan i c in eedle Park" ( 1 97 1 )  and 
"Scarecrow" (1 973) which won a Golden PaJm ar Cannes. He became one of che 
leading protagonisrs in the Hollywood Renrussance that srruck the erides and film
goers al ike at the beginning of the '70s. His critica! fallawing in the U rose and 
fell wirh rhe '70s, bur he never losc his European devocees, as wicnesses the 
imemarional success of his lasr film, 1 989's ''Reunion". 

She is an American who has been living in Cuba si nce 1963, and has been making 
films abom Cuba since 1979. As a fi lmmaker who has lived and worked for many 
years in Larin America, she brings an imporcanr biculrural experience and 
perspecrive in her work. he has made 30 films, many of which have won 
numerous awards at inrernacional film fescivals and ai red on PBS (US), CBC 
(Canada), Channel 4 (UK), RAl (Icaly), Canal + (France) and ABC (Auscralia). A 
retrospective of her work, presented by London's National Film Theacer (NFT), 
acknowledged her as ''one of che world's faremost documemary filmmakers". 

Born in Tokyo in 1962. She graduaced from Sophia University in Tokyo in 19 5 .  

She inrroduced Japanese films co Inrernacional Film Fescivals, and assisced 
recrospectives of Japanese direcrors ac cinemacheques or archives, as general 
coordinawr of Kawakica MemoriaJ Film Institute from 1 986 ro 1997. She lived in 
Hong Kong for three years, and came back ro Tokyo in M ay 2001.  She has been 
working wir h Berlin Forum (from 1998) and Yenice Film Fescival ( 1 999 co 2001) 

officially as a cansultam of Asian cinema. From i es second edi tion, she is the 
director of Tokyo Filme X, which is a youth film festival which i ncludes "New
Auceurship", a compet i tion program of emerging Asian fılmmakers, special 
screenings, and che masterpieces of great filmmakers in focus. 

Born in Rame in 1 95 3.  He has worked as sinologist and anchropologisc ( 1 97 1 -

78): field-researches and publications i n  echnomusicology and visual 
amhropology. He was film eritic ( 1 977-97) for various European periodicals and 
dailies. He wrme and direcced programs abouc films and the film-induscry for 
I calian and Swiss televisions (1981 -89). He served as festival director for Turin 
"Eieccric shadows" ( 1979-82); Pesaco ( 1 982-9); Roccerdam ( 1989-91) and Locarno 
( 1 99 1 -2000). He was fescival consulcanc for Yenice Film Fescival (198 1-92). He 
has co-fınanced over 200 fıl ms from Eastern Europe, Asia, Africa, Lacin America. 
He is che head of che Film & Video Depanmenc of Beneccon's Fabrica and since 
1 998 he has scarted producing, co-producing and co-financing fılms for Fabrica 
Cine ma. 

Born in Gaziancep in 1 948. Her childhood and adolescence were spenc in this 
city. She was educaced ac che Economy Faculty ofiscanbul University. During her 
university years, she worked at various thearres borh as wrirer and acrress. l..arer 
she wroce children's licerature and chen scarced co wrire for adulcs. For many 
years, she made imerviews ar che daily Cumhuriyet, in addition co wricing film 
seripts ("Yılanı Öldürseler", "At", "Bekçi", "Su da Yanar") and plays. She wroce 
and direeceel che fılm "Seni Seviyorum Rosa" ( 1991), which received many awards 
in narional fescivaJs as well as represenring Turkey in imernacional fescivals. 
Curremly she has a column in che daily Cumhuriyet and she furcher direcrs many 
film workshops in various ciries of Turkey. 

Born in 1941 in Jerusalem. He spenr che fırsr years of his life in Erhiopia. After 
fınishing high school in Jerusalem, he wenr ro the Un i red States co study film. 
From 1 962 co 1965 he scudied ar The Film lnsciruce ofCiry College New York. 
From 1965 co 1 968 he complered his studies ar New York University. In 1 968 he 
rerurned to lsrael and shoc his fırsc fearure, "The Dreamer", which was an official 
enrry ar Cannes Film Festival 1970. In che lasc 35 years, he wroce, directed and 
produced many award winning shorc fılms, fearure fılms, TV dramas, 
commercials and documemaries. In 1 999 he was offered a l ifetime achievemenr 
award ac Jerusalem Incernational Film Festival. He raughc cinema at Tel Aviv 
University, ew York University, School of Visual Ares - ew York and other 
schools. 

Born in 1964. In 1988 he graduaced from the Managernem Depanmenr of the 
Boğaziçi Universiry, Faculcy of Economics and Adminiscracive Sciences, and later 
did his MA in Cultural Studies ar Warwick University in England. He began his 
work in film wirh che experimenral video "Hang rhe Camera" in 1991 .  The next 
year he made che TV documenrary "Rock Areund the Mosque". From 1992 to 
1 995 he worked as a relevision wrirer, producer and direccor. He wroce che 
screenplay for his feature debuc, "Tabutta Rövaşata 1 mersault in a Coffın·· 
( 1 996), which was awardcd wirh four Golden Orange awards for Best Film, Besc 
Screenplay, Besr Acror, and Besr Ediring ar che Anca! ya Film Fescival, in addition 
co receiving many prizes at film fescivals abroad. In 2000, he wrore and direcced 
his second feacure film, "Elephanrs and Grass", which also received many awards. 



U LUSAL YARIŞMA JÜRiSi 
NATIONAL COMPETITION JURY 

ERDEN KlRAL (Türkiye Turkey) Başkan Presidenr 

1 942 yılında Gölcük'te dogdu. Istanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde Seramik 
egitim i aldı. Daha sonra Çagdaş Sinema, Gerçek Sinema, 7. Sanat dergilerinde 
ve Vatan gazetesinde sinema yazıları yazdı. ilk filmi 1 978 yılında yönettigi 
"Kanal" dır. Ikinci filmi "Bereketli Topraklar Üzerinde" ( 1 980) Strasbourg'da 
"En Iyi Avrupa Filmi Büyük Ödülü", üçüncü filmi "Hakkari' de Bir Mevsim" 
( 1 983) Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı Ödülü", dördüncü filmi "Ayna" 
( 1 984) Figuera da Foz'da "En Iyi Avrupa Filmi Ödülü"nü kazandı. 1 981'de 
"Dilan"ı, l 988'de "Av Zamanı"nı çekti. Yedinci filmi "Mavi Sürgün" ( 1 993) 1 3. 
Uluslararası Istanbul Film Festivali'nde "Altın Lale Ödülü"nü kazandı. 1 984 
yılından bu yana Berlin "Akademie der Künste" (Güzel Sanatlar Akademisi) 
üyesidir. 

MEHMET ASLANTUG (Türkiye Turkey) 

25 Eylül 1 96 1  'de Samsun'da, Kafkasya göçmeni çiftçi bir ailenin beşinci ve son 
çocugu olarak dogdu. ilk, Orta ve Lise egitimini orada tamamladı. Oyunculuga, 
tiyatro için ve tümü ögrencilik yıllarında olmak üzere "deneme sahneleri"nde 
başladı. Iktisadi Idari Bilimler Fakültesi Işletme Bölümü egitimini profesyonel 
oyunculukla takas ederek 1 986'da ilk sinema filmi için kamera karşısına geçti. 
Sinema sektörü için oyunculugun dışında, "yapım koordinatörlügü" ve "YKÜ" 
görevlerinde bulundu. 1 993 yılında kendi yapı m şirketini kurdu. Prodüksiyon 
ve prodüksiyon sonrası süreçler için teknik altyapı üniteleri oluşturdu. Son 
beş yılda, özel televizyon kanalları için TV filmi/dizi projeleri hazırladı, yapımcı, 
yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalarda bulundu. 

DANIELE CAUCHARD (Kanada Canada) 

1 975'de Montreaı Sinema Sanatı Konservatuvarı'nda programcı olarak 
çalışmaya başladıgından beri sinemayla içiçe. Bu kurumda baş programcı 
olarak geçirdigi, 1 998'e kadar süren 24 yıl boyunca, dünyanın her yanından, 
çeşitli sinemacıların ve oyuncuların filmlerinden oluşan çok sayıda retrospektif 
düzenledi. Aynı zamanda, Montreal Film Festivali'nin ilk kez yapıldıgı 1 977 
yılından bu yana, bu fesrivalde de görev alıyor. Başkan yardımcısı sıfatıyla, 
sorumluluk alanına festivali n genel organizasyonuyla idari işler ve program 
hazırlama da giriyor. Profesyonellelere ve izleyicilere her yıl yaklaşık 400 uzun 
ve kısa film sunan bu festival, dünyanın en popüler film festivallerinden biri 
haline gelmiş durumda. 

Prof. NACi GÜÇHAN (Türkiye Turkey) 

Üniversite ögrenimini psikoloji üzerine yaptı. 1 978 yılından beri Anadolu 
Üniversitesi'nde ögretim üyesi olarak çalışmaktadır. Galatasaray ve Kıbrıs 
Dogu Akdeniz Üniversiteleri'nde de lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde sinema tarihi, film eleştiri-analiz, TV program yapımı konularında 
dersler vermiş, Anadolu Üniversitesi Iletişim Bilimleri Fakültesi'nde ve aynı 
üniversitenin Devlet Konservatuarı'nda yönetici olarak görev almıştır. 
Akademik çalışmalarının yanı sıra, kuruluşundan bu yana Anadolu 
Üniversitesi'nin egitim televizyonu yayınlannda yapımcı. yönetmen, 
koordinatör ve danışman olarak görev almış. 2SO'den fazla belgesel, kısa film 
ve televizyon programına imza atmıştır. Ingiltere'de ve Almanya'da yapımcı ve 
yönetmen olarak çalışmıştır. 

YELDA REYNAUD (Türkiye Turkey) 

Avusturya'nın Bregenz kentinde dogdu. Beş yaşındayken Türkiye'den ayrıldı. 
I S  yaşına kadar Almanya' da, daha sonra üç yıl Mısır'da yaşadı. 19 yaşından beri 
Fransa'da yaşamakta ve çalışmaktadır. Önce tiyatroyla ilgilendi ve oyunculuk 
egitimine ünlü L'ecole Florent'da başladı. Iki yıl sonra Stanislavski'nin 
asistanlarından Tania Balachova'nın okulunda Vera Gregh'in kursuna devam 
etti. Bir tutku kabul ettigi ve formasyonu için gerekli gördügü tiyatro 
çalışmalarından sonra sinemaya geçti. Yılmaz Arslan'ın yönettigi "Yara" ( 1 998) 
filmindeki rolüyle gerek Türkiye'de, gerekse yurtdışında En Iyi Kadın Oyuncu 
ödülüne layık görüldü. Daha sonra rol aldıgı filmler arasında "Les filles ne 
savent pas nager" (Anne-Sophie Birot, 2000); "Roberto Succo" (Cedric Kahn, 
2001 ) ;  "Amnesia" (Veronique Meriadec, 2002) vardır. 

F I PRESCI JÜRiSi 
FIPRESCI JURY 

GYÖRGY BARON (Macaristan Hungary) Başkan President 

NIGEL F LOYD (Ingiltere United Kingdom) 

KUTLUKHAN KUTLU (Türkiye Turkey) 

ANTON GiULiO MANCiNO (ltalya Icaly) 

THILO WYDRA (Almanya Germany) 

Born in Gölcük in 1942. He srudied Ceramics ar rhe Istanbul Academy of Fine 
Arrs. Then he wrote arricles on cinema for the magazines Çağdaş Sinema, Gerçek 
Sinema, 7. Sanat and the daily Varan. His fırsr film is "Kanal / Cana!" ( 1978). His 
second film "Bereketli Topraklar Üzerinde 1 On Fenile Land" ( 1 980) received the 
"Besr European Film Grand Prize" in Strasbourg, his third film "Hakkari'de Bir 
Mevsim 1 A Season in Hakk5:ri'"' ( 1 983) was awarded rhe "Silver Bear·· in the Berlin 
Film Festivali, his fourth "Ayna 1 Mirror" ( 1 984) received the "Besr European Film" 
award in Figuera da Faz. He made "Di lan" in 1987 and "Av Zamanı 1 Hunting 
Time" in 1988. His seventh film ""Mavi Sürgün 1 The Blue Exile'' ( 1 993) was 
awarded the "Golden Tulip" in the 1 3th International İstanbul Film Festivali. He 
has been a member of the Berlin "Akademie der Künsre" ever si nce 1984. 

Born on Seprembcr 25rh, 196 1 ,  in Samsun as rhe fıfrh and lasr child ofa farming 
family, who have migrared from Caucasia. He finislıed primary, secondary school 
and high school in Samsun. He starred acting in thearre and on "experimencal 
srages" w hile a studem. Trading his scudies at rhe Ecnomic Managernem Faculty 
Business Administration Depanınem wirh professional accing, he came in front of 
rhe camera in 1986 for his fırsr cinema film. In che secror he has worked as acror, 
"production coordinarior" and "YKÜ". In 1993 he founded his own producrion 
company, and creared infrasrrucrure units for producrion and posr�producrion 
processses. During the lasr fıve years he has prepared TV fılms/series for privare 
TV channels, worked as producer, director and acror. 

She has been involved in the field of cinema since she srarred programıning ar the 
MonrrCal Conservacory ofCinemarographic Arr in 1975. During rhe 24 years she 
spenr as head programmer of this insritution, unril 1998, she organized a large 
number of rerrospecrives of fılms from all araund che world, filmmakers, accors. 
She has been simulraneously involved in che organization of the Monrrfal World 
Film Festival since irs crearion in 1977. In her capacity as vice�presidenr, she is in 
charge of che general organization of the Festival including adminisrracive 
responsibiliries and programming. Presenring approximately 400 features and 
short fılms are every year ro professionals and rhe general public, the Festival has 
become one of the most popolar film festival s in the world. 

He has srudied psychology ar the university and, as of 1 978, has been rcaching ar 
rhe Anarolian University. He has alsa raught history of cinema, film criticsm
analysis, TV program producrion on lisans, yüksek lisans and dokrora levels in 
Galatasaray and in che Cyprus Eastern Med irerranean Universiries Üniversiry, and 
worked as administrator in both the Anata! ian University Faculry of 
Communicarions and the Srare Conservarory of che same university. Aparr from 
his academic studies, he has worked as producer, direcror, coordinaror and 
consulranr in the educarion TV broadcasr of the Anatolian University ever si nce 
irs foundation, and has made more rhan 250 documentaries, shorc films and TV 
programs. He has worked as producer and direcror in Brirain and Germany. 

Born in Bergenz, Ausrria. She lefr Turkey ar age five. She Jived in Germany un til 
she's fıfteen, rhen wenr to Egypr where she scayed for che nexr three years. She's 
been living and working in France si nce age 19 .  She was first inceresred in rheacre 
and srarred her studies ar the famous L'ecole Florenr. Afrer rwo years she followed 
the course of Vera Gregh at che drama school ofTania Balachova, one of 
Sranslavski's assisranrs. Afrer her sra,ge career which she considers a necessary 
formation period and a passion, she moved ro cinerna. W i ch her performance in 
"Yara" ( 1 998) by Yılmaz Arslan, slıe won Best Actress awards in Turkey (Antalya, 
ÇASOD) and abroad (Mar del Plara). Among her later films are: "Les filles ne 
savent pas nager" (Anne-Sophie Birot, 2000); "Roberto Succo" (Cedric Kahn, 
2001); "Amnesia" (Vfronique Meriadec, 2002). She's planning ro continue her 
arrisric career in USA from next September on. 
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FRANSA-KANADA FRANCE-CANADA 

BETTY FiSHER VE DiGER ÖYKÜ LER 
BETTY FISHER ET AUTRES HISTO/RES 

BETTY FISHER AND OTHER STORIES 
Yönetmen Direcror: Cla11de Miller Senaryo 

creenplay: Sylvie Kwh/in, based on tht nOtJtl 
"The Tm of H andı" by Ruth Rendeli Görüntü 
Yön. Cinemarography: Chriıtophe Po/lock 
Kurgu Editing: Wronique umge Müzik Music: 
FranfoiJ Dompierre Oyuncular Cast: Sandrine 
Kiberlain, Nicole Garda, Mathildl Seig11er, Luck 
!ılenJil, Yı,.,)acqii<J Yapımcılar Producers: 
}'m Marmion, Annie Mitler & Nicole Robert 
Yapım Production Co.: UGC YM, 24, aven��e 
Chari<J-de-Ga111ie, 92522 Ne11illy-Jur-Seine, 
FRANCE; Phone: 33 1 46 40 45 68; Fax: 33 1 
46 37 7 3 21 ;  Le.ı Film1 de la BoiJJiere, FRANCE; 
Go Film1, Montreeıl, Qulbec, CANADA Dünya 
Hakları World Sales: France TlliviJion 
Diuribmion, 1 , boul. Victor, 75015 Paris, 
FRANCE; Phone: 33 1 44 25 Ol Ol;  Fax: 33 1 
44 25 Ol 07 

2001 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 /00' 

• Bu psikolojik geril im filmi, iki 
dünyanın çatışmasını anlatıyor: 
küçük oglu Joseph'le birlikte mutlu 
bir yaşam süren başarılı romancı 
Betty'nin dünyası ile birkaç blok 
ötedeki alışveriş merkezinde 
garsonluk yapan ve istenmeyen oglu 
Jose'ye dogru dürüst bakmayan 
bekar anne Carole'ün dünyası. 
Carole harap bir evde, aralarında 
insafsız bir emlak düzenbazının da 
bulundugu birkaç erkekle birl ikte 
yaşamaktadır. Betty'nin az buçuk 
kaçık annesi Margot, uzun bir 
aradan sonra yeniden kızının 
yaşamına balıklama daldıgında, bu 
iki dünya kesişir. Joseph 
pencereden düşüp ölünce, Betty 
aldıgı sakinleştiricilerin etkisinde 
uyuşuk bir varoluşa gömülür. 
Margot kızına sevgisini göstermek 
için tuhaf bir yöntem bulur: ona 
Joseph'le aynı yaşta yeni bir çocugu, 
istismar ve terk edilmiş Jose'yi 
getirir. Kısa süre sonra, Betty 
gazetede Jose'nin kaçırılmış 
oldugunu okur. Şimdi ne 
yapacaktır? Böylece, üç kadının ve 
onların etrafındaki erkeklerin 
yaşamını paramparça eden gerilimli 
bir av başlar . . .  

Deneyimli Fransız yönetmen 
Claude Mil ler, Ruth Rendeli'ın The 
Tree of Hands adlı romanının 
uyarlaması olan bu son filminde, 
"La classe de neige 1 Kar 
Sın ıfı"ndaki tırnak kemirten 
psikolojik gerilim tarzına dönerek 
hem tansiyonu hem de anlatım 
hünerini artırıyor. Oyunculuklarının 
zirvesindeki kadroda, çocugunu 
kaybedip hemen sonra yeni bir 
çocuga kavuşarak yaşamın 
kurmacaya taş çıkartmasına tanık 

olan Betty Fisher rolünde Sandrine 
Kiberlaine başı çekiyor. Mi l ler'in, 
birbirleriyle baglamılı bir dizi öykü 
şeklinde yapı landırılmış, girift, 
sürprizlerle bezeli senaryosu 
Rendeli'ın ruhuna sadık kalıyor. 
Montreal Dünya Film Festivali 'nde 
En Iyi Kadın Oyuncu ödülünü 
paylaşan başarılı üç kadın oyuncusu 
ise (Sandrine Kiberlain, Nicole 
Garcia ve Mathilde Seigner), 
karamsar bir ahlaki öykünün 
duygusal uç noktalarını saglam ve 
şaşırtıcı bir mantıkla yansıtıyorlar. 

• This psychological rhriller rells 
rhe srory of rwo worlds colliding: rhe 
world of Berry, a successful novelisr 
who l ives happily wirh her young son 
Joseph, and rhar of Ca role, a young 
single morher who works as a 
wairress in a shopping mall bar a few 
blocks away and barely cares for her 
unwanred son Jose. Carole l ives on a 
sink esrare - rogerher wir h rhe 
several men areund her, including 
rhe desperare perperraror of an 
ourrageous real esrare scam. These 
rwo worlds meer when Margor, 
Berry's sornewhar disrurbed morher, 
suddenly bursrs back inro her 
daughcer's l ife afrer a long absence. 
When Joseph dies afrer fal l i ng our of 
a window, Bercy rerreacs inro a 
benumbed exisrence fuel led by 
rranquilizers. Margor fınds a srrange 
way ro show her love ro her daughrer 
- s he brings her a new chil d rhe same 
age as J oseph, rhe abused and 
abandoned Jose. Shorrly rhereafrer, 
Berry reads in rhe newspaper rhar 

Jose had been kidnapped. Whar is 
she ro do? Thus begins a suspenseful 
hum which sharrers rhe l ives of rhese 
rhree women and those of rhe men 

areund rhem . . .  
I n  his laresr film,  an adaprarion of 
rhe Rurh Rendell novel The Tree of 
Hands, vereran French direcror 
Claude Mil ler rerurns ro rhe nail
biring psychological ehriller mode of 
his recenr "la classe de neige 1 Class 
Trip", and cranks up boch rhe rension 
and rhe narrarive ingenuiry. Sandrine 
Kiberlain leads a casc ar rhe rop of 
rheir game as rhe besc-sel l ing aurhor 
Berry Fisher, who observes l ife 
ourdoing fıcrion when she fınds 
herself losing a child, rhen j usr as 
suddenly acquiring anorher. 
Srrucrured ! ike a ser of l inked srories, 
Mil ler's inrricare, cwisr-laden scripr 
does jusrice ro rlıe Rendeli spirir, and 
rhe fıne female leads (Sandrine 
Kiberlain, Nicole Garcia and 
Marhilde Seigner) who shared rhe 
Besr Acrress Prize ar rhe lasr 
Monrreal World Film Fesrival, bring 
ouc rhe ernerional excremiries of a 
black moral ral e wir h a sreely, 
surprising logic. 

CLAUDE MILLER 
1 942'de Paris'te do�du. Sinema 
Sanatları Enstitüsü'nde ö�renim 
gördü. Daha sonra Mareel 
Carne, Robert Bresson, 
Michelle Deville, Jacques 
Demy, Jean-Luc Godard ve 
François T ruffaut'nun yanında 
asistan olarak çalıştı. l ik 
yönetmenlik çalışması olarak 
1 967'de "Juliet dans Paris 1 

Juliet Paris'te" adlı kısa filmi 
gerçekleştirdi. Iki kısa film daha 
yaptıktan sonra, i lk uzun 
metraj lı kurmaca filmini 1975 
yılında yönetti. O günden beri 
ça�daş Fransız sinemasının en 
çok be�enilen 
yönetmenlerinden biri 
olmuştur. 

Born in Paris in 1 942. He 
scudied ac che Insci cu ce of 
Cinemacographic Ares, chen 
worked as an assiseane co Mareel 
Carne, Robere Bresson, Michelle 
Devi lle, Jacques Demy, Jean-luc 
Godard and François Truffauc. 
He launched his own career as 
direcror wirh a 1 967 shorr, 
"Juliec dans Paris 1 Jul iec in 
Paris". Afcer cwo more shorcs, he 
direcred his fırsr feacure fılm in 
1 975 . Since chen, he became one 
of che most highly regarded of 
conremporary French direccors. 

Filmleri 
Filmography 

1 975 La me ille u re faf01l de 
mareber 
Yürümenin En Iyi Biçimi 

1 977 Diles-lui que je /'aime 
Ona Kendisini 
Sevdiilimi Söyle 

1 9 8 1  Garde a. ·vue Gözaltı 
1 982 Mortel/e rmıdomıee 

Ölümcül Gezi 
1 985 L'effroııtle Arsız Kız 
1 988 La. petile voleme 

Küçük Hırsız 
1 992 L'accompagııalrice 

Eşlikçi Kız 
1 994 Le Jom·ire Tebessüm 
1 997 La classe de 11eige Kar Sınıfı 
2000 La cha.mbre des ma.giciem 

Büyücü Kadınların Odası 
200 1 Betty F iJher et au tre s 

histoires 
Betry Fisher ve Diger 
Öyküler 



65 KAPANlŞ FiLMi CI.OSI:'\(, 1·1 1.:\1 

FRANSA-iTALYA FRA CE-ITALY 

PAZARTESi SABAH I 
LUNDl MATlN 

M ONDA Y MORNING 
Yönetmen Director: Otar losuliani Senaryo 
Screenplay: Otar losseliani Görüntü Yön. 
Cinemaıography: \ffilliam LNbtchansky Kurgu 
Edi ring: Otar loJJeliani Müzik Music: Nirolas 
Zourabichvili Oyuncular Cast:jacqutı Bidou, 
Arrigo Mozzo, Anne Kravz-Tamavsky, Narda 
8/anrhtt, Da to T aritla.JJhvili-Joueliani, Anna 
Lamour-Fiori, Myriam Laidoımi-Denis, Adrien 
Pachod, Pascal Chanal, Radslav Kinski 
Yapımcılar Producers: Martine Marignttc, 
Maurice Tinchant, Roberto CiCIIItO & Luigi Musini 
Yapı m Production Co.: Pierre Grist 
Productiom, 52, rue Charlo, F-75003 Paris, 
FRANCE; Plxme: 33 1 40 27 99 06; Fax: 33 1 40 
27 97 16; e-mail: piem-griıe-produdiom@wonadoo.fr 
Dünya Hakları World Saıes: Ce//t,/oid 
DreamJ, 2 rue Turgot, F-75000 PariJ, FRANCE; 
Plxme: 33 1 49 70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 
7 1 ;  e-ınail: tanja@cellllloid-dreamurmı 
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• Her Pazartesi sabahı, Vincent 
aynı rutinle karşı karşıyadır: saat 
beşte kalkar, çalıştığı fabrikaya bir 
buçuk saatte ulaşır ve monoton 
işinin başına geçer. Işe giderken 
yolda sigara içemez, işe varınca 
orada da s igara içmesine izin 
yoktur. Eve vardığında tek istediği, 
kendini gerçek tutkusuna yani 
resim yapmaya vermektir; ama bu 
sefer de ailesini düşünmek 
zorundadır; onlar da biraz yüzünü 
görmek isterler. Vincent'ın şurasına 
kadar gelmiştir artık. Karısından ve 
çocuklarından bıkmıştır, köyde 
yaşayan tuhaf tiplerden de. 
Bunlardan bazıları, her gün aynı 
yolu tepen Albert, herkesin 
mektuplarını okuyan postacı, ve 
gözünü dikip ısrarla kadınlara bakan 
rahiptir. Bir gün Vincent kalkıp 
biraz dünyayı görmeye karar verir. 
Venedik'e giden bir trene biner. 
Tren gara girerken uyanır; 
günlerden pazardır, insanlar 
gülümseyerek dolaşmakta, hayattan 
keyif alıyor gibi görünmektedir. 
Vincent harika bir gün geçirir ve 
tıpkı kendi gibi kaynakçı olan ltalyan 
Carlo'yla tanışır. Pazartesi sabahı 
Vincent, yeni arkadaşının evinde 
gözlerini açar. Cario'nun çalar saati 
aynı Vincent'ın evindeki saat gibi 
çalmaktadır, bu yüzden Vincent da 
elinde olmadan uyanır. Cario'nun 
işe gitmesi gerekmektedir; 
Cario'nun çalıştığı fabrikada Vincent 
bir tabela görür: Sigara lçilmez . . .  

Büyük usta losseliani keyifle izlenen 
bu son fi lminde insan mutluluğunun 
sırrını arıyor. 

• Every Monday morning, Vincem 
is faced with the same old roucine: he 
gets up at fıve and then it cakes him 
one-and-a-half hours w ger co che 
facwry where he performs his 
monoconous job. He can'c smoke on 
the journey w work and when he gets 
w work, he' s not allowed ro smoke 
rhere eicher. As soon as he gers home, 
all he' d really like ro do is devoce 
himself ro his real pass i on - paiming 
- buc chen chere2s che family ro 
consider; they wam ro see something 
of him roo. Vincem is fed up ro che 
eyeballs. He's had enough of his w i fe, 
his chi ldren as well as the peculiar 
characters who live in the village. 
These characrers include old Alberr, 
who plods rhe same crack every 
single day, the postman who reads 
everybody's leners and the priesr who 
i nsisrs on ogling che women. One 
day, Vincem decides ro go and cake a 
look at the world. He gecs on a train 
bound for Venice. He wakes up j usc 
as the train pulls i mo the station; i r  
is Sunday, people are walking around 

wich smiles on rheir faces and seem 
ro be enjoying life. Vincem has a 
wonderful day during which he 
meers Carlo, who is, like Vincem, a 
welder by rrade. On Monday 
morning, Vincem wakes up at his 
new friend's place. Carlo's alarm 
clock sounds exacdy like Vincent's 
one ar home and so Vincenc can't 
help gereing up roo. Carlo has ro go 
co work; at the facrory where Carlo 
works Vincem sees a sign which 
reads: No Smoking . . .  

Great master losseliani looks for the 

serer of human happiness in his laresr 
fı lm which is a pure joy ro warch. 

OTAR lOSSELIANI 
2 Şubat 1 934'te Gürcistan'ın 
Tiflis şehrinde doğdu. Sinemaya 
geçmeden önce Tiflis 
Konservatuvarı'nda müzik, 
Moskova Üniversitesi'nde 
matematik eğitimi gördü. 
Moskova Sinema Akademisi 
VGIK'e gitti ve orada 
Dovzhenko'dan dersler aldı. 
1 958'de ilk kısa filmi "Akverel"i 
çekti. Yetkililer orta metrajlı 
filmi "Aprili 1 Nisan"ın ( 1 96 1 )  
dağıtımına izin vermeyince, 
tiksinti içinde sinemayı bırakıp 
yıl larca film çekmedi. 1 963-65 
arasında önce bir balıkçı 
teknesinde denizci, daha sonra 
da Rustavi metalürji fabrikasında 
işçi olarak çalıştı. 1 966'da ilk 
uzun metrajlı kurmaca filmi olan 
"Guiorgobistve 1 Yapraklar 
Düşerken"i yönetti. 1 968 
Cannes Film Festivali'nde 
Eleştirmenlerin Haftası 
bölümünde gösterilen bu film 
FIPRESCI ödülünü kazandı. 
1 976'da yaptığı "Pastorali 1 
Pastoral" birkaç yıl yasaklanıp, 
ardından da ancak kısıtlı bir 
dağıtıma çıkınca, ülkesinde 
sanatsal özgürlüğe sahip 
olmadığını düşünmeye başladı. 
Bu fılmin 1 982 Berlin Film 
Festivali'nde başarılı olmasının 
ardından Fransa'ya yerleşti ve 
burada 1 984 yılında "Les favoris 
de la lu ne 1 Ayın Gözdeleri"ni 
çekti. Bu film de Venedik Film 
Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne 
layık görüldü. Sovyetler 
Birliği'nin dağılmasından sonra 
da Fransa'da çalışmaya devam 
etti. 

Born in Tbilisi, Georgia on 2 
February 1 934. He was cra i n ed as 
a musician ar che Tbilisi 
Conservacory and scudied 
machemacics ar Moscow 
University before swicching to the 
cinema. He acrended the Moscow 
Film Academy, VGIK, where he 
was eurored by Dovzhenko and 
directed his fırsc short, "Akverel" 
in 1 958. When his medium
lengch fılm "Aprili 1 April" 
096 1 )  was w i thheld from 
distribution by che auchoricies, he 
quit che cinema in disgusc for 
several years. From 1 963- 1 965 he 
worked fırsc as a sailor on a 
fıshing boac and chen ar che 
Rusravi metallurgical facrory. In 
1 966 he direcced his fırst feacure 
fılm "Guiotgobisrve 1 When 
Leaves Fall" rhac was presenced ar 
che Crirics' Week ar che 1 968 
Cannes Film Fesrival and won a 
FIPRESCI award rhere. When his 
1 976 fılm "Pascorali 1 Pasroral" 
was shelved for a few years and 
c hen granced only a l imited 
disrribucion, he grew sceprical 
abour geering any arciscic freedam 
in his homeland. FoUowing 
"Pascorali"s success ar rhe 1982 
Berlin Film Festival, che direcror 
moved ro France where in 1984 
he made "Les favoris de la lune". 
The fılm was discinguished wirh a 
Special Jury Prize ar che V en ice 
Film Festival. Mrer che 
disruprion of che Soviet Union he 
concinued ro work in France. 





ULUSLARARASI YARIŞMA 
INTERNATIONAL COMPETITION 



68 ULUSLARARASI YARIŞMA 1:\:'1 EH:\: A'I IO:\:A L  COl\11'1·'1 n 10:\: 

FRANSA FRANCE 

BENiM KARl M  ARTiST 
MA FEMME EST UNE ACTRICE 

MY WIFE IS AN ACTRESS 
Yönetmen Director: Yvan Atta/ Senaryo 
Screenplay: Yvan Atta/ Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Remy Chevrin Kurgu 
Ediring:Jennifer Auger Müzik Music: Brad 
Mehldau Oyuncular Casc: Charlotte 
Gainsbourg, Yvan Atta/, Terence Stamp, Notmit 
L110sky, Lauren/ Baleall Yaparncı Producer: 
Claur.k Berri Yapım Producrion Co.: Renn 
Productions, 1 0  rue Lincoln, 75008 Paris, 
FRANCE; Pho11e: 33 1 40 76 9 1  00; Fax: 33 ı 
45 61 44 75; Katharina; TFI Filmı Dünya 
Hakları World Sales: Preıident Filmı, lmnreuble 
le Barjac, 1 boulevard Victor, 7501 5  PariJ, 
FRANCE; Phone: 33 1 44 25 O l  OJ; Fax: 33 ı 
44 25 Ol 83; e-lllllil: preıir.kntfilmı@jrancetv.com 
Türkiye Hakları Turkish Righrs: Umut 
Sanat Filmrilik, AkaJyalr Sok. No: 18, 4. Levent, 
!ıtanbul, TURKEY; Phone: 90 212 325 88 88; 
Fax: 90 212 278 32 82 

200ı 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 93' 

• Genç spor yazarı Yvan, ünlü 
aktris Charlotte'la evlidir. Normal 
bir yaşantı sürdürmeye çalışırlar ama 
kadının ünü işlerini zorlaştırı r- imza 
avcıları yemeklerinin yarıda 
kalmasına yol açar, trafik cezası 
kesmeye hazırlanan polisler 
Charlotte' u tanıyınca gülümser ve 
onları bir ihtarla koyverirler. 
Gerçekleştirilmesi imkansız restoran 
rezervasyonları, Yvan yerine 
Charlotte arayınca mucizevi bir 
şekilde gerçekleştirilir. Bütün bunlar 
bir erkek olarak egosunu tehdit edip 
zorlasa da, Yvan karısının bir yıldız 
olmasının getirdigi güçlükleri 
yenmeyi başarır. Yani bir barda bir 
erkek ona, karısını bir başka adamla 
perdede çırılçıplak sevişirken 
gördügünde kıskanıp kıskanmadıgını 
sorana kadar. Bu mesele o ana kadar 
Yvan'ı ciddi olarak hiç rahatsız 
etmemiştir, ama yabancı onun 
kalbine kuşkunun ilk tohumunu eker. 
Charlotte ise, Yvan güvensizlige her 
kapılışında bunun üstesinden gelmeyi 
bil miştir. Ne var ki, T erence 
Stamp'le oynadıgı son filmini çekmek 
için Londra'ya gittigi vakit, Yvan'ın 
soruları gitgide daha ısrarlı bir hal 
alır. Stamp, iki ilişki arasında oldugu 
bir dönemdedir. Yvan'ın 
kıskançlıgından yıpranan Charlotte 
da, evlilikleri hakkında kuşkular 
duymaya başlar. Birden iki 
oyuncunun iyi huylu, dokunaklı ve 
son derece insani ilişkileri 
ciddileşmeye başlar. Paris'teki Yvan 
ise oyunculuk derslerine başlamaya 
karar verir ve orada canlı bir 
sarışının dikkatini çeker . . .  

Aslında bir aktör olan Yvan Atta!, 
ünlü aktris Charlotte Gainsbourg'la 
olan kendi evliligini, erkek 

güvensizligi ve kıskançlıgı üzerine 
kurulu bu iyi düşünülmüş, sıcak ve 
seyirciyi içine çeken filmin temeli 
olarak kullanmış. Sinema ve eğlence 
sektörünün hep gözler önündeki 
dünyasında, insanın pusulayı şaşırması 
belli ki çok kolay; Atta! da bu baskıyı 
aşacak olgunlukta olmayan bir çifti 
bekleyen tuzakların incelikli bir 
portresini çiziyor. BENIM KARlM 
ARTISTi, sadece işin içindeki birinin 
bakışı olmaktan kurtaran şey, Atta!' ın 
iki kahramanına karşı aklı başında bir 
denge unsuru olarak, sanayiyle hiç 
ilgisi bulunmayan kişilerden 
yararlanma yolundaki zekice buluşu. 
"Aktör olarak kısa meslek 
hayatımda, bazen benden aşk 
sahneleri çekmem istenmişti. Günü 
çıplak, bir aktrisi öpüp okşayarak 
yatakta geçirdiğiniz zaman, gece eve 
gidip kendi karınızla normal bir 
yemek insana hep biraz tuhaf gelir. 
Bir aktör için her şey, ya da hemen 
hemen her şey sahte olsa bile, aynı 
zamanda gerçektir." - Yvan Attal 

• Yvan, a young sporcs wrirer, is 
married ro a famous accress -
Charlotte. They try ro live a normal 
life, buc her fame makes ir difficulr 
aurograph humers ineereupc rheir 
dinners, cops abouc ro serve craffıc 
summonses lee chem off w i ch a 
warning and a sm ile when they 
recognize her, and impossible-ro-ger 
restaurant reservacions magically 
appear when Charlotte makes che calls 
inscead of Yvan. All ch is chreacens and 
challenges his male ego, buc Yvan is 
able ro rake her scardom in scride. 
Unril, that is, a man at a bar asks him 
if he gers jealous wacching his w i fe 
make love in rhe nude ro anorher man 
on screen. le has never seriously 

bochered him before, buc che s tranger 
sows che fırsc seed of doubc in his head. 
Charlotte has successfu!ly handled all 
ofYvan's insecuriries, bu c when she 

goes to London to sh oor her laresc film, 
which co-scars Terence Scamp, Yvan's 
quesrions become more and more 

insiscene. Scamp is berween 
relarionships and Charlotte, worn 
down by Yvan's jealousy, scarrs to 
doubc rheir marriage. Suddenly, rhe 
actors' good-nacured, touching and 
very human relacionship srarrs to gee 
more serious. Back in Paris, Yvan 
decides to start accing dasses on his 
own, where he soon attraccs che 
accenrion of a lively blonde . . .  

An actor in real life, Yvan Acral has 
used his own marriage to rhe famous 
accress Charlotte Gainsbourg as che 
basis for this fınely-judged, warm and 
inrensely involving comedy abouc 
male insecuricy and jealousy. In che 
high-profıle world of film and 
eneercainmene, ir is obviously very easy 
ro lose one's bearings and Acral 
delicarely delineares rhe pirfalls char 
awair any couple nor macure enough to 
handle che pressure. Whac makes MA 
FEMME E T UNE ACTRICE much 
more rhan a simple insider's look is 
Arral's ineelligene use of people not 
associared wirh che induscry as a sane 
couneerpoinc co his two procagonisrs. 
"In my shorc career as an actor, I was 
sametimes called upon co shooc some 
love scenes. When you spend che day 
in rhe bed, naked, kissing and 
caressing an accress, ir'a always a lirrle 
bir scrange to go home at nighc and eac 
a normal meal wich your own w i fe. 
Even if, for an accor, everyching is fake, 
everyching, or nearly everyrhing, is 
also for real." - Yvan Arcal 

YVAN ATTAL 
1 965 yılında lsrail'in Tel Aviv 
kentinde dogdu. Yirmiye yakın 
filmde oyunculuk yaptıktan 
sonra 1 997'de ilk yönetmenlik 
denemesi olan " l've Got a 
Woman 1 Bir Kadınım Var"ı 
gerçekleştirdi. BENIM KARlM 
ARTlST (200 1 ), yönettigi ikinci 
fi lmdir. 

Born in Tel Aviv, lsrael in 1 965.  
He has acred in  close co 20 
fearure fılms and made his 
direecing debur wirh ' '! 've Goc a 
Woman" in 1 997. MA FEMME 
EST UNE ACTRlCE (200 1 )  is 
his second film as a direcror. 
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KRALLIGI M  
MY KINGDGM 
Yönetmen Director: Don Boyd Senaryo 
Screenplay: N irk Drwies & Don Boyd, impired by 
William Shakespeare'' "King Lear" Görüntü 
Yön. Cinematography: Dewald Aukml4 Kurgu 
Editing: Adam Ross Müzik Music: Deirdre 
Gribbin & Simou Fisher Turnet· Oyuncular Cast: 
Richt1rd Harris, Lynn Redgrave, Emma Cathet'tll()()(/, 
L.oı1iJe L.ombard, L.orraine Pilki11gto1ı Yapomeolar 
Producers: Neal \fleiJman & Gabriella Barheı· 
Yapım Producrion Co.: Primary Pictures, 227 
Broadway #204, Salila ll•lonica CA 90401 ,  USA; 
Phone: 1 3 1 0 260 01 05; Fax: 1 3 10 260 1 5  64; 
e-mail: ppix@rompuserve.com,· S ky Pirtum; W avt 

Pictures, UNITED KINGDOM Dünya Hakları 
World Sales: OverJeaJ Filmgroup, 8800 SımJet 
Boulevard, Suite 302. l.oJ Angeles CA 90069, USA; 
Phone: 1 3 1 0 855 1 1 99: Fax: 1 3 1 0 855 01 52 
Türkiye Hakları Turkish Rights: U mm Sanat 
Filmcilik, Akaıya/1 Sok. No: 18, 4. Leveııt, !Jtanbıil, 
TURKEY; Phone: 90 212 325 88 88; Fax: 90 212 
278 32 82 
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• Herkesin korktuğu son derece 
güçlü bir adam olan Sandernan 
Liverpool suç örgütünün reisidir. 
Sokakta bir hırsızlık sırasında çok 
sevdiği karısı Mandy vurulup ölünce, 
büyük bir kararlı l ıkla kati l i yakalayıp 
öldürme planları yapmaya başlar. 
Manen yıkılan ve ne yapacağını 
bilemez bir hale gelen Sandernan 
yasadışı krallığını üç kızı arasında 
paylaştırmaya karar verir. Bunlar 
genelev patroniçesi Kath, futbol 
kulübü sahibi Tracy ile aralarında en 
genci ve Sandeman'ın favorisi olan 
eski uyuşturucu bağımiısı Jo'dur. 
Babasına sadık olan Jo onun işlerine 
karışmak istemez; bunun sonucunda 
Tracy ile Kath arasında Sandeman'ın 
krallığı için amansız bir mücadele 
başlar. Kath'in çok iyi silah kullanan 
kocası Dean ile Tracy'nin belalı 
uyuşturucu kaçakçısı kocası Jug 
yangına körükle giderler. Çetenin 
yönetimi için Sandernan ailesi ile 
diğer ortaklar arasındaki iç savaş 
kızışırken, polis memuru Puttnam ile 
gümrük görevlisi Quick, Sandeman'ı 
suç dünyasını terketmeden önce 
yakalayıp, parmaklıkların arkasına 
tıkmak için son bir girişimde 
bulunurlar. Kıskançlık hezeyanları 
kısa süre içinde kontrolden çıkar ve 
sonunda Sandernan bahtsız kaderi ve 
kızlarının nankörlüğüyle baş başa 
kalır . . .  

William Shakespeare'in "Kral Lear" 
tragedyası, burada günümüz 
Ingiltere'sinde geçen, güçlü aile 
bağlarını ve güç tutkusunu ele alan 
suç üzerine kurulu bir filme 
dönüştürülmüş. Yasadışı suç 
dünyasını fona yerleştiren, bağımsız 
ruhlu yönetmen ve yapımcı Don 
Boyd, bir klasiği özünü koruyarak 
çağdaş bir yapıta çevirirken 
yeteneğini sergilemekte. Filmde 

günümüzün hükümdarlarının 
Suckingham Sarayı'nda yaşayan 
Windsorlar değil, başanya ulaşmak 
için ailelerini bile devreden 
çıkarabilen ve kendi krallıklarını 
kuran "Baba"lar olduğu 
savunuluyor. Bu çarpıcı ve 
yadırgatıcı uyarlama esin kaynağını 
hemen çağrıştırmıyor, tabii eğer bu 
kaynağı bilmiyorsanız. Bunun 
nedeni, bir bakıma Boyd'un esin 
kaynağından oldukça özgür biçimde 
yararlanmasından, bir bakıma da 
fı lmin çekildiği mekandan 
kaynaklanıyor; mekan olarak 
kullanılan harap ve kasvetli 
Liverpool limanı ve buranın sürekli 
yağmur altındaki sisli rıhtımları 
farklı bir atmosfer yaratmakta. 
Sandernan rolünde muhteşem bir 
oyunculuk sergileyen günümüzün 
Kral Lear'i Richard Harris'e 
kendisini destekleyen bir oyuncu 
kadrosu sunan Boyd elindeki temel 
kaynakları yaratıcı bir şekilde 
kullanarak KRALLIGIM'ı yaşlılığı ve 
ebeveynler i le çocukları arasındaki 
kırılgan il işkiyi inceleyen acı tatlı bir 
öyküye dönüştürüyor. 

• Feared and immensely powerful 
Sandernan is che elderl y teader of a 
Liverpool erime syndicace. When his 
beloved wife Mandy is gunned down 
during a sereec robbery, he secs abouc 
hunting down che kil ler wich grim 
decerminacion. Broken and dispiriced, 
he decides co splic his illegal empire 
becween his three daughcers: brochel
owner Kach, foocball-club-owner 
Tracy and che youngesc and his 
favourice, ex-drug-addicc ]o. Loyal Jo, 
however, does not want co gee involved 
in her facher's dealings, which leads 

co a heaced baccle becween Tracy and 
Kach over Sandeman's empire; aciding 
fuel co che fire are Dean, a scrong-arm 

man for Sandernan who's married co 
Kach, and Jug, Tracy's spouse and a 
nocorious drug dealer. As a civil war 
rages among Sandeman's family and 
associaces over control of his syndicace, 
palice officer Puccnam and cuscoms 
agent Quick make one lasc accempc co 
put Sandernan behind bars before he 
recires from his life of erime. Jealous 
emocions spiral out of control quickly, 

leaving Sandernan co reflecc on his 
lonely fare and che ingracicude of his 
daughrers . . .  

William Shakespeare's "King Lear" is 
cransposed into a modern-day British 
erime drama in this cense cale of family 
cies and che lusc for power. Using che 
erime world as a backdrop, free
spirired producer and director Don 
Boyd, showed his ski ll ar modernizing 
a dassic white remaining crue co i es 
spiric. The film suggescs chac modern 
regencs are not che Windsors in 
Buckingham Palace, bu c che self-made 
Godfachers who build cheir empires 
wich a ruchless commicment co 
success, ofcen alienacing cheir families 
in che process. This rough and scurdy 
adapeation does not immediacely 
reveal i es roocs, unless you are aware of 
ics inspiracion. In part, this is because 
Boyd has caken greac libercies wich che 
original, bu c i c is alsa due co che film's 
sereing - che ravaged and depressed 
seaporc ofLiverpool - whose rainy 
and mis ey docklands are used co greac 
acmospheric effecr. Boyd provides 
Richard Harris who delivers an 
ascoundi ng performance as Sandeman, 
che modern-day Lear, wich a fine casc 
of snivelling supporcers and uses his 
source macerial imaginacively co turn 
MY KINGDüM into a bittersweet 
refleccion on old age and che delicare 
relacionshi p becween parents and 
cheir children. 

DON BOYD 
1 948'de lskoçya'da doğdu. 
Sinema kariyerine kısa metrajlı 
filmler, belgeseller ve reklam 
fi lmleri çekerek başladı. 
Yapımcı ve yönetmen olarak 
gerçekleştirdiği verimli 
çalışmaların yanısıra, belgesel 
çalışmalarıyla da beğeni 
kazanmış ve "Ruby Wax 
Meets . . .  " adlı televizyon 
dizisiyle BAFT A ödülünü 
almıştır. 

Born in Scocland in 1 948. He 
began his career as a directOr of 
shorc films, documencaries and 
commercials. In addition ro his 
prolific work as borh a producer 
and direccor, he is alsa a noced 
documencarian and won a 
BAFTA Award for his relevision 
series "Ruby Wax Meecs . . .  " 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmography 

1 99 1 Twenty-One Yirmi Bir 
1 995  Kleptomania Kleptomani 
1 998 Lucia. 
200 1 My Ki1ıgdom. Krallı�ım 



70 ULUSLARARASI YARIŞMA I NTI· R i\ ATIONAL Uli\1 1'1-TI'I IO:'\ 

TÜRKIYE TURKEY 

YAZG I 
FATE 
Yönetmen Director: Zeki Demirkubuz 
Senaryo Screenplay: Zeki Dtmirkubuz, baıtd 
on the novel "L'{tranger" by Albert Camuı 
Görüntü Yön. Cinematagraphy: Ali Utku 
Kurgu Edi ring: Zeki Demirkubuz Oyuncular 
Caıt: trdar Oıyin, Zeynep Tokuj, Engin Giinaydm. 
Demir Karahan Yapımcı Producer: Zeki 
Demirkubuz Yap1m Producrion Co.: Mavi 
Filmeilik Ltd. Şti, Bolahenk Sok . . 1 913, 
GiimiiJiuyu, luanbul, TURKEY: Phone: 90 212 
252 83 20; Fax: 90 2 1 2  292 7 1  70 Dünya 
Hakları World Sales: Mavi Filmeilik Ltd. Şti, 
Bolahenk Sok., 1 913, Giimiijıuyu, lıtanbul, 
TURKEY; Phone: 90 212 252 83 20; Fax: 90 
212 292 71 70 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 120' 

• Gümrük Müdürlügü'nde 
muhasebeci olarak çalışan Musa, 
yaşamın boş ve saçma olduguna 
inanmaktadır. Yaşamını değiştirmek 
için bir çaba harcamaz. Kendini 
olayların akışına bırakmıştır, çünkü 
her şeyin aynı kapıya çıktıgını 
düşünmektedir. Annesinin ölümü 
Musa'yı etkilemez. Onu sevmesine 
karşın, bu ölüm içinde bir sevinç 
bile uyandırır. Kendi kendine karar 
vermek istemediği için hoşlanmadığı 
bir kızla, sırf o istiyor diye evlenir. 
Oysa yaşadıgı dünyada insanlar 
kaderlerini kendi güç ve iradeleriyle 
çizmektedirler. Musa, bir anne i le 
iki çocuğunun ölümünden sorumlu 
tutularak gözaltına alınır. Ancak bu 
olaya da tepkisiz kalacaktır . . .  

Zeki Demirkubuz'un "Karanlık 
Üstüne Öyküler" adını verdiği 
üçlemesinin ilk film olan ve 
senaryosunu Albert Camus'nün 
"Yabancı" adlı ünlü romanından 
esinlenerek yazdıgı Y AZGI, nedeni 
olmaksızın kendini suçlu hisseden 
ve iradesini kullanmayı reddeden 
bir insanın öyküsü. "Bütün hayatım 
boyunca yaşadıgım suçluluk 
duygusunu, ama aynı zamanda 
imtiyazl ılara ve gerçekte yalnızca 
imtiyaz isteyenlere duydugum 
nefreti aniatmayı hep istiyordum." 
Zeki Demirkubuz 

• Musa who works as a bookkeeper 
in the cuscoms office, believes in che 
emptiness and absurdicy of life. He 
doesn't scruggle to change his life; he 
lecs himself to the flow of events 
because he thinks that it all leads co 
the same end. The dea ch of his 
morher doesn't effect him. Although 
he loves her, her death even makes 
him joyful. In order not to decide 
himself, he marries with a gir! whom 
he doesn't !ike, bu c jusr because she 
wants to. Whereas in this world, 
people dea! wich their fare w ith their 
own will and power. Musa is arrested 
for che dea ch of a morher and her two 
kids. However, he doesn'c give any 
reacrion to c his event, eicher . . .  

The firsc film of Zeki Demirkubuz's 
"Tales About Darkness" crilogy, 
FA TE, che screenplay of which has 
been inspired by Alberc Camus' 
famous novel "Scranger", deseribes 
che story of a person who feels guilcy 
wichout any reason and rejeccs co use 
his wil l .  "All my life, 1 always 
wanted co express my feeling of guilc 
and my hacred cowards che privi leged 
and co ch os e who are seeking 
privilege only . " - Zeki Demirkubuz 

ZEKI DEMIRKUBUZ 
1 964'te Isparta'da doğdu. 
Istanbul Üniversitesi'nin 
Iletişim Bölümü'nden mezun 
oldu. 1 986'da Zeki Ökten'in 
asistanı olarak mesleğe başladı 
ve 1 994'te ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmi olan "C Blok"u 
çekene kadar yönetmen 
yardımcılığı yaptı. Daha sonraki 
filmleri "Masumiyet" ( 1 997) ve 
"Üçüncü Sayfa" ( 1 999) pek çok 
ödül kazandı. "Karanlık Üstüne 
Öyküler" başlıklı üçlemesinin 
ilk iki filmi olan YAZGI ve 
"ltiraf'ı 200 1 yılında 
gerçekleştirdi. 

Born in  Isparta in  1 964. He has 
graduaced from che Department 
of Communicacions ac Istanbul 
University. He began his film 
career as an assiseant co director 
Zeki Ökcen in 1 986 and worked 
as assiseant director until making 
"B lock C", his firsc feacure film, 
in 1 994. His following films, 
"Innocence" ( 1 997) and "The 
Third Page" ( 1 999) won many 
awards. He direcced FATE and 
"Confession", che firsc cwo fılms 
of his "Tales Abouc Darkness" 
crilogy, in 200 1 .  

Filmleri 
Filmografı 

1 994 C Blok B lock C 
1 997 Masumiyec lmıocmce 
1 999 Üçüncü Sayfa 

The Third Ptıge 
200 1 Yazgı Fate 

Itiraf Confeısion 
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ALMANYA GERMANY 

DENEY 
DAS EXPERIMENT 

THE EXPERIMENT 
Yön etmen Director: Oliver H irschbiegel 
Senaryo Screenplay: Mario Giordino, Christoph 
Darnstiidt & Don Bohlinger, based on the novel 
"Black Box" by Mario Giordino Görüntü Yön. 
Cinemarography: Rainer Klammann Kurgu 
Ediıing: Hans Funck Müzik Music: Alexanrkr 
Van Bubenheim Oyuncular Cast: Moritz 
8/eibtreu, Christian Berke/, Oliver-Stokowski, 
Wotan W ilke Mbhring, Stephan Szasz, Po/at Dal 
Yapomeolar Producers: Norbert Preım, Marc 
Conrad, Fritz Wildfeuer Yapı m Producrion 
Co.: Fanes Film GmbH, ElisabethJtr. 50, 80796 
Munich, GERMANY; Phone: 49 89 272 56 l l ; 
Fax: 49 89 272 22 62 Dünya Hakları World 
Sales: Senator international, 8666 \Yiilshire 
Boulevard, Beverly Hi/ls, CA 902 1 1 ,  USA; Phone: 
1 3 10 360 1441; Fax: 1 3 1 0  360 1447; e-mail: 
jd@senatorentertainmem.com Türkiye Hakları 
Turkish Righrs: A & P Fi/mcilik, Omer Avni 
Mah., Imam Kerim Çrkmazı, No: 2 Kat: I. 
Giimii;suyu, lıtanbul, TURKEY; Phone: 90 212 
25 1 34 77; Fax: 90 212 249 69 32 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 20' 

• Şansı yaver gitmeyince taksi 
şoförlügü yapmaya başlayan sabık 
gazeteci Tarık Fahd, Köln'de bir 
gazetede çıkan ve psikolojik bir 
deney için gönüllülere 4,000 mark 
öneren bir ilana cevap verir. Iki hafta 
süreyle, gerçek koşulların 
benzerlerinin yaratıldığı bir hapishane 
ortamında yaşamayı da içeren, bir 
saldırganca davranış araştırması olan 
deneye ilişkin her şey tuhaf 
görünmektedir, hatta işe askerlerin 
de karıştığını ima eden şeyler de 
vardır. Yeniden gazeteciliğe dönmek 
isteyen Tarık, sabık patronunu, 
kimliğini gizleyerek katılacağı bu 
deneyde kendisine sponsor olmaya 
çağırır; bunun karşılığında o da 
sonuçları gazeteye bildirecektir. 
Tarık'ın deneye başlamasından bir 
önceki gece, taksisi Dora adlı güzel 
genç bir kadının kullandığı başka bir 
arabayla çarpışır. Az önce babasını 
kaybeden Dora perişandır, Tarık onu 
yatakta teselli eder. Ertesi sabah 
Dora arkasında hiçbir iz 
bırakmaksızın yok olmuştur, ama 
Tarık onu unutamaz. Bir 
üniversitenin bodrumunda 
oluşturulmuş sahte hapishaneye 
girdiğinde, kızın anısını da yanında 
götürür. Başlangıçta, gerek 8 
gardiyan, gerekse 1 2  mahkum, işi bir 
oyun olarak ele alır. Ama olup biteni 
gözlüğündeki mini-kamerayla 
kaydeden Tarık gardiyanları 
kışkırtmaya başlayınca, işler çığrından 
çıkar. Deneyi denetleyen psikologlar 
durumun farkındadır ama müdahale 
etmemeye karar verirler. Gerçeklik 
ve rol yapma arasındaki çizgi hızla 
bulanırken, akla hayale gelmez bir 
kabus başlar ve kontroldan çıkan 
deney bir ölüm-kalım meselesine 
dönüşür . . .  

Sıkı bir olay örgüsüne sahip, aksiyon 
dolu bir gerilim fi lmi olan DENEY, 
California'daki saygın Stanford 
Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir 
araştırma projesi üzerine kurulmuş. 
Bu proje sırasında, "iktidarın verdiği 
sarhoşluk", klinik gözlem altındaki 
insanların kontrollerini tamamen 
yitirmesine kadar, sınırları zorlayan 
bir biçimde sınanmıştı. Stanford 
deneyinde proje en kritik anda 
kesilmiş, böylece katı lanların 
hiçbirinin fiziksel ya da ruhsal hasar 
görmemesi sağlanmıştı. 
Hirschbiegel'in Almanya'da büyük 
gişe başarısı kazanan ve insanı 
soluksuz bırakan filminin ikinci 
yarısında, deney yarıda 
kesilmediğinde nelerin olabileceğini 
görüyoruz: vahşet, gücün kötüye 
kullanımı, kan çıkana kadar atılan 
dayaklar ve hatta cinayet. 

• Tarek Fahd, a onerime journalise 
now down on his luck as a cab driver, 
answers an ad in a Cologne newspaper 
offering 4.000 marks each to 
volunteers for a psychological 
experiment. Everyrhing abour the 
experiment - investigation of 
aggressive behavior which involves 
living in a simulared prison 
environment for rwo weeks - seems 
odd, not to mention a certain smell of 
mil itary involvement. Tarek, who is 
looking ro ger back into journalism, 
persuades his former boss ro sponsor 
his undereover parricipation in the 
experiment in returo for which he 
will  report the results in the 
newspaper. One nighr, jusr before 
Tarek begins the experiment, his taxi 

is hit  by another car driven by a 
beauriful young woman named Dora. 
Dora is distraught, having j ust lost 

her farher, and Tarek comforrs her i n  
his bed. The next morning Dora is 
gone, vanished without a trace, bur 
Tarek can'r forger her and he takes his 
memories of her w i rh him when he 
srarts his rerm in a mock prison that 
has been consrrucred in a university 
basement. At the start, everyone, 8 
guards and 1 2  prisoners alike, take i t  
as a game. Bur when Tarek, who is 
recording the proceedi ngs with a 
mini-cam in his glasses, begins to 
provoke the guards, che situation 
begins ro ger out of hand. The 
psychologisrs who are overseeing the 
experiment are aware of w har is 
happening bur they decide not ro 
intervene. As the l ine berween reality 
and role playing quickly blurs, an 
unimaginable nightmare develops 
and the experiment which spirals out 
of control turns into a matter of life 
and death . . .  

A rightly narrared and action packed 
rhriller, DAS EXPERIMENT is 
based on a research project conducred 
at the presrigeous Seanford University 
in California, during which the 
"intoxicarion of power" was resred ro 
i ts very l imirs before humans under 
elinical observation lost control of 
rhemselves completely. In the case of 
the Seanford experiment the project 
was broken off at the eri ri cal moment, 
so that no physical or psychological 
harm was inflicred on any of the 
parricipants. During the second half 
of the breatlıtaking H irschbiegel 
film,  which became a runaway box 
office hit  in Germany, we see what 
probably would have happened had 
che experiment not been interrupred: 
brutality, abuse of power, bloody 
beatings, even homicide. 

O LIVER HI RSCHBIEGEL 

Almanya'nın önde gelen TV 
yönetmenlerinden biridir. i lk 
yönetmenlik denemesi, 1 986 
yapımı televizyon fi lmi "Das 
Goi Projekt"ti. O günden bu 
yana Alman televizyonunun en 
fazla çalışan ve begenilen 
yönetmenlerinden biri oldu. 
Ülkesinde birçok ödül 
kazandıgı gibi "Trickser" 
( 1 996) ve "Das Urteil" ( 1 997) 
ile en iyi yabancı TV draması 
dalında iki kez Emmy adayı 
oldu. Diger TV filmleri arasında 
"Mörderische Entscheidung -
Umschalten erwünscht" 
( 1 99 1  ), "Kinderspiel" ( 1 992), 
"Ostwarts" ( 1 994), "Rex - die 
frühen Jahre" ( 1 997) ve 
"T odfeinde" ( 1 998) de vardır. 
DENEY (200 1 )  onun ilk uzun 
metrajlı sinema fi lmidir. 

He is one of Germany's rop TV 
direcrors. He made his directing 
debut in in 1 986 with the 
relevision film, " Das Goi 
Projekt", and has s i nce become 
one of the most active and 
highly regarded directOrs in 
German television, winning 
several domesric awards and rwo 
Emmy nominations for best 
foreign TV dtama for "Trickser" 
( 1 996) and " Das Urreil"  ( 1 997). 
Among his other work are 
"Mörderische Enrscheidung -
Umschalten erwünscht" ( 1 99 1 ), 
"Kinderspiel" ( 1 992), 
"Ostwiirts" ( 1 994), "Rex - die 
frühen Jahte" ( 1 997) and 
"Todfeinde" ( 1 998). DAS 
EXPERIMENT (200 1 )  is his 
first fearure film for the cinema. 
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POLONYA-ISVIÇRE-ALMANYA POLAND-SWITZERLAND-GERMANY WOJCIECH 
r-----------�---------------------------------------------------------I MARCZEWSKI 
WEISER 
Yönetmen Di_recror: Wojcitch Marczewıki 
Senaryo Screen play: Wojciech Marrzewski, 
Maciej Strzembosz & Toni Grisoni, baıed on tht 
novel "'\fleiser Dawitkk" by Pawel H11elle 
Görüntü Yön. Cinematography: Krzy!to[ 
Ptak Kurgu Editing: Milenia Fiedler Müzik 
Music: Zbigniew PreiJner Oyuncular Cast: 
Martk Kondrat, Kryıtyna)anda,Juliane Kohltr, 
Tert.Ia Marczewıka, Zbignieıu Zamachowski, 
Krzyszto[Giobisz, Michael !11endl,}attusz Gajos 
Yapımcı Producer: Krzyszto[Zanussi Yapı m 
Producrion Co.: Studio Filmowe Tor, Pulauıka 
61, 02-595 \flarsaw, POLAND; Photte: 48 22 
845 53 03: Fax: 48 22 845 50 45; e-mail: 
tor@tor.com.pl; Vega Film AG, Z11rich, 
SWJTZERLAND; ProvobiJ Film, Berlitt, 
GERMANY Dünya Hakları World Sales: 
Studio Filmowe Tor, Pulawska 61, 02-595 
\flarsaw, POLAND; Phone: 48 22 845 53 03; 
Fax: 48 22 845 50 45; e-mail: tor@tor.com.pl 
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• 1 967 yazı, Polonya. Küçük bir 
kasabada yaşayan 1 2  yaşındaki dört 
yakın arkadaş, Pawel, Piotr, Szymek 
ve Elka, hayatlarının en sıradışı 
günlerini yaşamaktadırlar. O yaz, 
Dawid Weiser adında gizemli bir 
musevi çocukla tanışırlar. Hayal 
gücü hayli kuvvetli bir delikanlı olan 
Dawid, eski bir cephanelik 
keşfetıniştir ve bir gün hep birlikte 
oynarlarken, onlara eski bir tüfek 
gösterir. Dawid iyi bir atıcı 
olduğunu ispat eder. Arkadaşlar 
civardaki bir akıl hastanesinden 
kaçmış olan bir "deli adam"a 
rastlarlar. Çocuklar adama yiyecek 
ve giyecek verirler; adam da 
karşılığında onlara korkutucu 
kehanetlerde bulunur. Bu arada 
Dawid ilginç şeyler tasarlamaktadır: 
arkadaşlarına bir dizi patlama 
sergileyecektir. Ancak bir tünelde 
yapılan müthiş bir patlama gösterisi 
sırasında, Dawid iz bırakmadan 
ortadan kaybolur. Tüm aramalara 
rağmen, cesedi bulunamaz ve yasal 
soruşturma da sonuçsuz kalır. Dört 
arkadaş için bu olay bir muammaya 
dönüşür ve onların peşini hayat 
boyu bırakmaz; bu yüzden korku ve 
karabasanlar içinde yaşamaya 
başlarlar . . .  Yıl 2000 olur. 
Açıklanamayan olayın üzerinden 
otuz yıl geçmiştir. Pawel, kız 
arkadaşı Juliane'la birlikte, 
Hamburg'tan Polonya'ya, uzun yıllar 
yaşamış olduğu kasabasına geri 
döner. Pawel hala Weiser'in 
açıklanamayan kayboluşunu 
unutamamıştır. Kirndi bu çocuk? 
Yoksa kaybolması da her zaman 
yaptığı numaralarından biri miydi? 
Ya da bu olayın ardında daha 
korkunç bir şeyler mi vardı? . . .  

• I n  a small cown in Poland in che 
summer of 1 967, a quarrer of 1 2-
year-olds, Pawel, Piorr, Szymek and 
Elka, li ve rhrough some of rhe most 
exrraordinary days of c heir lives. Thar 
summer they meec a myscerious 
Jewish boy, Dawid Weiser. A highly 
imaginacive lad, Dawid has 
discovered an old municions camp 
and one day, while che kids are 
playing togecher, he presencs chem 
wich an old rifle. Dawid himself 
proves co be che best shoc. The 
friends come across a "crazy man" - a 
mencally discurbed man who has 
escaped from che nearby hospi cal. 
The kids provide rhe man wich food 
and clorhing and he repays chem 
wich frighrening prophecies. 
Meanwhile, Dawid has been planning 
somerhing special: he crears his 
friends ro rhe demonsrrarion of a 
series of explosions. During one 
parcicularly specracular explosion in a 
cunnel, however, Dawid disappears 
wichour a rrace. Despice a rhorough 
search, his body is never found, and 
rhe official invesrigarion never comes 
to any conclusion. To rhe principal 
parcicipanrs of rhe evenrs rhe who le 
affair becomes a puzzle that haunrs 
rhem throughout rheir lives, a cause 
of larenr fears and nighcmares . . .  The 
year is 2000. Three decades afrer rhe 
unexplained incidenr, Pawel and his 
girlfriend Juliane rerurn ro his 
homerown in Poland from Hamburg, 
where he had been living for many 
years. Pawel sri l l  cannot forger 
Weiser's baffling disappearance. 
Who was rhis boy? W as che 
disappearance jusr anorher of his 
rricks? Or was chere somerhing more 
sinister behind ir?  . . .  

1 944'te Polanya'da Lodz'da 
dogdu. Üniversitede tarih ve 
felsefe ögrenimi gördü, 
ardından Lodz Sinema 
Okulu'nun film yönetmenligi 
bölümünden mezun oldu. 
Grafıker olarak çalışmaya 
başladı, kısa süre içinde 
senaryo yazartığı ve 
yönetmenlik alanlarına geçti. 
1 984 yılından bu yana 
Kopenhag'daki Danimarka 
Ulusal Sinema ve Televizyon 
Akademisi'nde görev 
yapmaktadır. Ingiltere, 
Almanya, !sviçre ve Polonya'da 
da sinema üzerine dersler 
vermiştir. 

Born in Lodz, Poland in 1944. 
He scudied history and 
phi losophy in university before 
graduating in film direcrion 
from rhe Lodz Film School. He 
began working as a graphic 
areise bur quickly gravitated ro 
screenwriting and direcrion . 

Si nce 1984 he has worked for 
the Danish National Film and 
Television Academy in 
Copenhagen. He has raughc 
cinema as well in Britain, 
Germany, Switzerland and 
Poland. 

Filmleri 
Filmography 

1 968 The A11atomy l..esso11 
Anatemi Dersi 

1 978 Nightmares Karabasanlar 
1 980 S hivers Titremeler 
1 99 1  Escape from the Liberty 

Citıema. 
Özgürlük Sineması'ndan 
Kaçış 

1 997 Time ofT•·eachery 
Ihanet Zamanı 

2000 \Veiser 
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IRAN IRAN 

BiTM EMiŞ ŞARKI 
QATEH-YE NATAMAM 

UNFINISHED SONG 
Yönetmen Director: .Maziar M iri Senaryo 
Screen play: Kambozia Partavi Görüntü Yön. 
Cinemarography: Hassan Pooya Kurgu 
Editing: Hay<kh Safi-Y<�ri Müzik Music: 
Mohanmıad-Reza Darviıhi Oyuncular Casr: 
Ali-Reza A11oushjar, Ghogha Bayat, Honein 
Soleinıani, Mohse11 Ghazi-Moradi Yapımcılar 
Producers: Davud Rashidi & Mohammad 
Ghasemi Yapı m Production Co.: Film Emrouz, 
No. 28, 3rd Floor, Eshraghi Street, North 
Sohrevardi Avenue, Tehran, IRAN; Phone: 98 2 1  
8 6 1  088: Fax: 98 2 1  866 639 Dünya Hakları 
World SaJes: Aran Media & Art, Iranian 
/11tiependen1J, No. 7. #9 4th Street, Sabounchi Street, 
Abba Abad, Tehran 153 36, IRAN: Phont: 98 2 1  
874 l l  68; Fax: 9 8  2 1  2 2 7  l l  57; e-mail: 
atebbai@intelirnet. ne/ 
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• Farhad adlı genç bir müzikolog 
gelecek kuşaklar için geleneksel halk 
şarkıları toplamak ve bunları 
kaydetmek amacıyla doğum yerine, 
I ran'ın Horasan bölgesine döner. 
Iran'ın bu bölgesi uzun süredir ülke 
folklorunun beşiği sayılmaktadır ve 
genç adam araştırmasının sonucunu 
büyük bir hevesle beklemektedir. 
Ancak oraya vardığında, zengin bir 
müzikal kültürden geriye yalnız 
ninnilerin ve ağıtların kaldığını görüp 
şaşkına döner, cesareti kırılır. 
Dahası, bu şarkıları söyleyecek 
kimseyi bulamaz, çünkü şeriata göre 
bir kadının halk içinde şarkı 
söylemesi ya da şarkı söylerken 
sesinin kaydedilmesi suçtur. Yerel 
halkı, araştırmasına yardımcı olmaları 
için ikna etmeye çalışır ama, 
gayretleri boşunadır. Derken, kabul 
edilemez müzik sevgisi nedeniyle 
hapse düşen Heyran'ın öyküsünü 
duyar. Farhad önce bu kadınla 
tanışmaya, sonra da onun güvenini 
kazanmaya çalışır. Tamamen 
şarkıların kaderine odaklanan 
Farhad, kendi ailesinin Heyran'ın 
hapse girmesinde oynadığı rolü 
öğrendiğinde herşeye göz yu mar . . .  

Maziar Miri'nin ilk uzun metrajlı 
çalışması, yürek ısıtan, tartışmaya yol 
açacak, önemli ve nostalj ik bir film; 
her şeyin ötesinde de, li ri k bir yapıt. 
Bütün halk şarkılarını ezbere bilen 
efsanevi kadın şarkıcı Heyran'ın 
gerçek öyküsü üzerine kurulu olan 
BITMEMIŞ ŞARKI, bir adamın 
köklerine ve geçmişine dönüşünün 
özenle anlatılmış hikayesi. Bu 
yolculuk onu ülkesinin yakın politik 
tarihine götürüyor ve köktencilik 
uğruna nelerin kaybolup gittiğini 
açığa çıkarıyor. Filmin candamarını, 

müziksiz ayakta kalamayan, kişisel 
belleklerinde ve kollektif bellekte 
müziğin yerini garantilernek için 
tehlikeye atılan iki birey arasındaki 
ilişki oluşturuyor. Miri yeni tür lranlı 
yönetmeni temsil ediyor - kendisini 
derinden etkileyen konulara 
değinme özgürlüğü edinebilmek için 
devletten herhangi bir para yardımı 
ya da destek almadan film yapmak 
isteyen bir bağımsız o. Iran sinema 
eleştirmenleri tarafından derhal 
tartışmalı görülen ve sekiz ay 
boyunca yasaklanan BITMEMIŞ 
ŞARKI, çok kişisel ve duygusal bir 
çalışma. Odak noktasında siyasi ve 
kültürel çalkantı içinde bir ülkenin 
bulunmasına karşın temaları 
evrenseL Önemli ve dokunaklı bir 
öyküsü olan BITMEMIŞ ŞARKI, Iran 
sinemasının en keskin ve şiirsel 
örneklerinden biri. 

• A young m usicologisc named 
Farhad recurns ro che region of his 
birch, che Iranian province of 
Khorasan, co compile and record 
cradirional folk songs for poscericy. 
This part of Iran has long been 
considered che cradie of che councry's 
fol klore and he is enchusiascic abouc 
rhe ouccome of his research. When he 
arrives, however, Farhad is scunned 
and discouraged ro discover that, 
from a vibranc musical culcure, only 
lullabies and dirges have been 
preserved. Furchermore, he cannot 
find anyone willing co sing chese 
songs because women are forbidden 
co do so according co che Islamic law 
which makes ir a erime for women co 
sing in public or ro be caped. After 

fucilely accempcing co convince many 
of che residencs co cooperace in  his 
research, he is rold abouc Heyran, a 

female singer who ended up in prison 
because of her unacceptable love of 
music. Farhad accempcs co meec the 
woman, then srruggles ro earn her 
confidence. Focused almosr emirely 
on the fare of the songs, he is 
blindsided when he discovers che role 
his own family played in Heyran's 
life and imprisonmenc . . .  

Maziar Mi ri has made a debut fearure 
which is hearcwarming, controversial, 
significanc and nosralgic; above all, i r  
is  lyrical. Based on the true scory of 
the legendary female singer Heyran 
who knew all rhe folk songs by hearr, 
UNFINISHED SONG is the 
carefully rendered rale of a man's 
renırn ro his roors and his pasr, a 
journey that leads him rhrough rhe 
recent potirical hisrory of his counrry, 
revealing whar has been losr in rhe 
name of fundamentalism. The hearr 
of this fılm lies in rhe relationship 
berween rwo individuals who cannot 
survive w ithout music and who take 
risks ro ensure irs place in rheir 
personal and collecrive memories. 
Mi ri represents a new breed of Iranian 
filmmaker - he' s an independent who 
wants ro make fılms wirhour any sorr 
of government subsidy or supporr in 
ord er ro have the freedom ro address 
subjects that interesrs him deeply. 
Immediardy regarded by Iranian fi lm 
crir ics as conrroversial and banned for 
eighr months, UNFINISHED SONG 
is a highly personal and emorional 
work. Irs focus is on a country 
suffering through polirical and 
culrural rurmoil bur irs rhemes are 
universaL An imporrant and moving 
srory, UNFINISHED SONG is 
Iranian filmmaking ar irs most 
incisive and poetic. 

MAZIAR MIRI 
1 97 1  'de Iran'da Tahran'da 
doğdu. Iran Televizyon 
Yayıncılığı Akademisi'nde kurgu 
egitimi aldı. Kariyerine 
televizyon için kurguculuk 
yaparak başladı ve onlarca film, 
belgesel ve TV dizisinde çalıştı. 
Yönetmenl ige ilk adımını kısa 
film "Robin Hood"la ( 1 996) 
attı . Bu film Iran'da hala 
yasaklıdır. Sonra 1 997'de TV 
dizisi "Rezayet Family 1 
Rezayet Ailesi"nde 
yönetmenlik yaptı. Bunun 
ardından, Iran'da dogayla ilgili 
üç bölümlük belgesel olan 
"i ranian Nature 1 Iran'ın 
Dogası" geldi. Epey tartışma 
yaratan ilk uzun metrajl ı  
kurmaca filmi BITMEMIŞ 
ŞARKI (200 1 ), Horasan'ın 
kuzeydogusundaki çöllük 
yörede yaptıgı bir belgesel için 
müzik arayışının ardından 
yazdıgı özgün bir öyküden 
uyarlanmıştır. 

Born in Tehran, Iran in 1 97 1 .  
He srudied ediring ar rhe 
Iranian Broadcasring College. 
He began his film career as an 
ediror for relevision, working on 
dozens of fılms, documentaries 
and TV series. He made his 
directing debur with the shorr 
fıcrion film "Robin Hood" 
( 1 996), which remains banned 
in Iran. He rhen co-direcred rhe 
TV series "Rezayer Family "  in 
1 997. This was followed by 
"lranian Narure" ( 1 997-99), a 
rhree-parr documenrary about 
narure in Iran. UNFINISHED 
SONG (200 1 ), his controversial 
fearure debut, is based on an 
original srory he wrore afrer 
looking for music for a 
documenrary he made in rhe 
norrhwest desert province of 
Khorasan. 
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NORVEÇ NORW A Y  

ELLiNG 
ELLING 
Yönetmen Director: Peller Nr:ess Senaryo 
Screenplay: Axel Helbtenius, based on uB/ood 
Brothers" by Ingvar Ambjınuen Görüntü Yön. 
Cinematography: Svein Krlr�tl Kurgu Editing: 
1 nge-Lire Langfeldt Müzik Music: Larr Li/lo 
Stenberg Oyuncular Cas<: Per Chrirtian Elleften, 
Sven Nordin, Marit Piajacobren,)1rgen Langhelle 
Yapımcı Producer: Dag Alveberg Yapım 
Producrion Co.: Maipo Film and TV Produkrjon, 
P.O Box 275, North 131 9  Bekkertua, NORWA Y; 
Phone: 47 6 752 5 1  90; Fax: 47 6 752 5 1  96; e
mail: maipo@ınaipo.no Dünya Hakları World 
Sales: Truıt Film Saleı, Filmbyen, 2650 Hvidovre, 
DEN MARK; Phone: 45 36 86 87 88; Fax: 45 36 
77 44 48; e-mail: poıt@trmt-film.dk Türkiye 
Hakları Turkish Rights: Chamier FilmJ, 
Profi/o Altjverij Merktzi, Cemal Sahir Sok., 26128, 
Mecidiyeköy 80470, lıtanbul, TURKEY; Phone: 
90 212 212 56 13; Fax: 90 212 216 92 61; 
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• Eliing hala annesiyle birlikte 
yaşayan nevrotik, utangaç bir yazar 
adayıdır. En azından, annesi ölene 
ve zavall ı Eliing saglık yetkilileri 
tarafından harap durumdaki evden 
çıkarılıp devlet bakımevine 
gönderilene kadar. Kılı kırk yaran 
türden biri olan Ell ing, dış dünyayla 
sıfır deneyimi olmasına karşın çok 
okumuştur ve hayalgücü hemen 
hemen her zaman serbest 
uçuştadır. Devlet psikiyatri 
kliniginde, kafasını sekse takmış 
hantal ve irikıyım Kjell Bjarne'yle 
aynı odayı paylaşmak zorunda kalır. 
Oda arkadaşının aksine, Kjell Bjarne 
dış dünyaya çıkmaya can 
atmaktadır; o, El i ing'in hiper-titiz 
süper egosunun neşeli, iyi huylu alt
ben'i gibidir. Klinikte geçen iki yıl ın 
ardından, iki adam Oslo'da devletin 
bir sosyal yardım dairesine 
yerleştirilirler. Kendi başlarının 
çaresine bakmaları beklenmektedir 
ve işin zor kısmı da burada başlar. 
Eliing binadan ayrılmayı ve telefona 
bakmayı reddeder, Kjell Bjarne'yi 
de sadece dükkandan bir şeyler alıp 
çabucak dönmesi için dışarı bırakır. 
Yavaş yavaş, Kjell Bjarne bitişik 
dairedeki kadınla ilişki kurar ve 
Eliing bir kıskançlık krizine kapılır. 
Ayrıca bu durum Ell ing'i hayatının 
en önemli kararını almak zorunda 
bırakır: ya her şeyi kontrol 
edemedigi gerçegini kabul edecek 
ya da yine kozasına çekilecektir . . .  

Norveç tarihinin en başarıl ı  
romanlarından birinden uyarlanan 
ELLING, toplumda yerlerini 
bulmaya çalışan iki uyumsuzun 
talihsiz maceralarını anlatıyor. 
Petter N<ess'in hassasiyetle 
yönettigi bu yürek ısıtan film, 
muzipçe komik ve duygusal açıdan 
etkileyici; ama aynı zamanda 

yabancılaşma ve nevrasteni 
konusunda tamamen Kuzey'e has 
bir anlayış ve şefkat sergiliyor. Ince 
gözlemler içeren komik sahnelerle 
dolu (ikilinin i lk kez bir resterana 
gidişi ve ilk şaraplarıyla 
karşılaşmalarındaki ustal ıklı 
zamanlamaya dikkat) ve sıradışı bir 
l irizme (amatör bir şair olan 
El l ing'in, başyapıtlarının ciagıtımı 
konusunda eşsiz bir yöntemi var) 
sahip olan ELLING, yaşamı 
dogrulayan ama asla aşırı 
duygusallıga kaçmayan bir film. 
Genelde komik bir havası olsa da, 
iki baş karakterin sorunlarını da 
üstünkörü biçimde ele almıyor; 
mizah ile neredeyse dehşete varan 
yogun bir kaygı arasında gidip 
geliyor. Norveç'te muazzam bir 
gişe başarısı saglayan ve Yabancı 
Film dalında Oscar adayı S yapıt 
arasına giren ELLING, nevroz 
üzerine, aldatıcı biçimde iyi huylu 
görünen bir komedi. 

• Eli ing is a neuroric, shy would-be 
wricer who sri l i  l ives wirh his 
morher. That is ar leasc umil she 
di es, and poor El iing is cas c of che 
dilapidaced home by che health 
authoriries and sene ro scare 
inscirurion. Alrhough fussy El i ing 
has zero experience wich che outside 
world, he is remarkably weli-read 
and his imagination is almosr always 
in free flighr. In che scace psychiatric 
clinic,  he's forced to room wich che 
hulking Kjeli Bjarne, a lumbering 
bruce who's obsessed with sex. 
Unlike his roommace, Kjeli Bjarne is 
anxious ro enter che outside world -
he's che buoyant, good-narured id ro 
Eli ing's hyper-fascidious superego. 

Afcer cwo years spenr at the clinic,  
cwo men are placed i n a walfare 
aparement in Oslo rogether, and are 

are expecced ro rake care of 
themselves - and rhar's when che 
hard part begins. Eliing refuses ro 
leave che building or answer che 
relephone, and he wili  only allow 
Kjell B jarne ro make brief runs ro che 
srore. Gradually, Kjeli Bjarne serikes 
up a relacionship wich che woman 
nexr door, which drives El l ing into a 
jealous rage. Ir also forces him ro 
make the mosc importanr decision in 
his l ife: eirher accepr che facr rhat he 
can'r control everyrhing or slip back 
i mo his cocoon . . .  

Based on one of che mos c successful 
novels i n  Norwegian hisrory, 
ELLING relaces che misadvemures of 
cwo m isfıcs crying ro fınd cheir place 
in sociery. Gendy directed by Pener 
Nress, che hearrwarming film is slyly 
funny and emorionally affecting, yer 
i r  also features a discinccively Nordic 
underscanding of, and symparhy for, 
alienacion and neurasthenia. Filied 
with exquisirely observed comic set 
pieces (nore the masrerful ciming of 
the pair's firsr trip to a restaurant and 
rheir firsc encounter w i ch wine) and 
disringuished by an offbeac lyricism 
(an amareur poer, El i ing has a unique 
way of distributing his masterpieces), 
ELLING is l ife-affırming, yer never 
maudlin.  If the rone is generally 
comic, ir never gives short shrift ro 
either principal' s problems - i r  
oscillates berween humor and a kind 
of anxiecy so intense i t  borders on 
rerror. A huge hi c in Norway and one 
of the five candidaces for an Oscar as 
Besr Foreign Film, ELLING is a 
deceprively good-naruted comedy 
about neuroses. 

PETTER NJESS 
Norveç'te dogdu. Senarist, 
yönetmen ve aktördür. l ik 
uzun metrajlı kurmaca filmi 
"Absolute Hangover 1 Tam Bir 
Geceden Kalma" ( 1 999), en iyi 
erkek ve kadın oyuncu 
dallarında Amanda ödüllerini 
aldı. 1 997'den beri Oslo New 
Theatre'da oyun 
yönetmektedir. Oyunları 
arasında "EIIing and Kjell 
Bjarne"nin eleştirmenlerden 
büyük övgü alan sahne 
prodüksiyonu da vardır. 
ELLING (200 1 )  yönettigi ikinci 
uzun metrajlı sinema fılmidir. 

Born in Norway. He is a 
scriptwrirer, direcror and acror 
whose fırsr feature "Absolute 
Hangover" ( 1 999) won Amanda 
awards for irs male and female 
leads. Si nce 1 997 , he has 
direcred plays ar the Oslo New 
Thearre, where he was 
responsible, among orhers, for 
rhe crirically-acclaimed srage 
version of "Elling and K jel! 
Bjarne". ELLING (200 1 )  is the 
second feature film he direcred 
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TAYLAND-HONG KONG THAlLAND-HONG KONG 

JAN DARA 
Yönetmen Director: Nonzee Nimibutr 
Senaryo Screenplay: Sirapak Paoboonkerd & 
Nonzet Nimibutr, based on "The Story o/Jan Dare/' by 
Utsana Phletmgtham Görüntü Yön. 
Cinematography: Nallawut Kitikun Kurgu 
Editing: Suni! Asvinikul Müzik Music: Pakawat 
\Vaiwitaya & Chartchai Pongprapaparı Oyuncular 
Cast: Vipavee Charoetıpura, Chriıty Chımg, Suwinit 
Panjamawat, Santis11k Promsiri, Eakarat Sarsukh 
Yapımcılar Producers: Nonzee Nimibutr, 
Uangkamol Limcharoen,Jojo Hui & Yuet Chuen 
Yapım Producrion Co.: Applause Pirturei, 14/F, 
10 Knutsford Terraa TST, Kowloon, HONG KONG; 
Phone: 852 23 66 16 22; Fax: 852 23 66 06 61;  
e-f&lil: mail@applausepictum.rom Dünya Hakları 
World Sales: Fortissimo Film Sa/es, Cruquiusweg 
40, 1019 AT Amsterdam, THE NETHERLAN DS; 
Phone: 3 1 20 627 32 15; Fax: 3 1 20 626 1 1 55; 
e-mail: irlfo®fortissimo.nl Türkiye Hakları 
Turkish Righrs: Umut Sanat Filmcilik, Akasyalı 
Sok. No: 18, 4. Levent, Istanbul, TURKEY; Phone: 
90 212 325 88 88; Fax: 90 212 278 32 82 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 120' 

• Jan Dara, ilk anıları babasının 
dadısıyla sevişınesine ait olan genç 
bir adamın adıdır. 1 930'1u yıllarda 
Bangkok'daki zengin Vasanan 
ailesinin oğlu olarak doğan Jan 
Dara, evinde garip bir durumdadır. 
Annesi Dara onu doğurduktan 
sonra ölmüştür, bunun ardından da 
kendisine Khun Luang ('Büyük 
Efendi') denmesinden hoşlanan 
işgüzar bir adam olan memur 
babası, çocuğu ebediyyen piç diye 
damgalamıştır. Henüz her şeyden 
etkilendiği bir yaşta, 1 3'ündeyken, 
kötü kalpli üvey kız kardeşi hiç ilgisi 
olmayan bir tecavüzü onun üstüne 
yıktıktan sonra, Jan Dara, rahat ama 
sorunlu evinden kovulur. Yıl lar 
sonra, artık güçlü bir adam olmayı 
geride bırakıp hastalıklı bir iskelete 
dönüşmüş olan babasından intikam 
almak için eve geri döner. l ik 
gençliğinin yuvasına geldiğinde üç 
kadına ilişkin sapiantısı yüzünden 
hırpalanır: Kültürlü, çok seksi ve 
Batıiiiaşmış üvey annesi, sonunda 
evlenıneye zorlandığı dalavereci 
üvey kardeşi ve hep sevmiş olduğu 
bakire sınıf arkadaşı. Artık 
yaşlanmış olan babasının cinsel 
fetih lerini aşarak onu aşağılamaya 
giriştiği nde, Jan Dara farkında 
olmadan en çok korktuğu kişiye 
dönüşmeye başlar . . .  

Bu muhteşem, son derece cinsel 
epik, hem 1 930'1ardaki Tayland'ın bir 
portresini sunuyor, hem de 
Tayland'ın seçkin yönetmeni 
Nonzee Nimibutr'un çalışmalarını 
keşfetme konusunda harika bir 
başlangıç oluşturuyor. "Jan Dara'nın 
Öyküsü", Tay edebiyatının gelmiş 
geçmiş en tartışma yaratmış ve 
erotik çok-satan kitabı. 1 966'da 
yayımlandığı andan itibaren birçok 
yönetmen kitabın film haklarını 
yazarın mirasçısından almaya çalıştı, 

ama hiçbiri başanya ulaşamadı. 
Ancak, yine seçkin bir Tayland 
metninden uyarlanmış, 1 999 yapımı 
bir hayalet öyküsü olan ödüllü 
geri l im filmi "Nang Nak" sayesinde, 
Nimibutr, romanın hakkını elinde 
tutanları filmi yapmasına izin 
vermeleri için ikna etmeyi başardı. 
Filmin ilk bölümü, çocukluk 
anılarının parça parça ve sanrısal 
niteliğiyle tanımlanmış. Yönetmen 
öyküsünü zengin ve katmanlı bir 
görsellikle anlatarak, onca güzelliğin 
ve girdap benzeri bir cinselliğin 
rüyamsı niteliğini kuvvetlendiriyor 
ama, iç gıcıklamaya kalkışmıyor, 
çünkü onu asıl ilgilendiren bedenin 
işlevlerinden çok ruhsal tuzaklar. 
"Normal bir insan, karmaşık bir 
bütündür, iyi unsurlada kötü 
olanların bir dengesidir. Jan Dara bu 
dengeyi sağlamaktan aciz biri . . .  Ben, 
insan zihninin doğası hakkında, 
küresel bir seyirci kitlesine hitap 
etmek isteyen Taylandlı bir 
yönetmen sıfatıyla, evrensel bir öykü 
anlatıyorum." - Nonzee Nimibutr 

• Jan Dara is the name of a young 
man whose earliest memories are of 
his own father having sex with his 
nanny. Jan Dara who is bom inro che 
wealthy Visanan family in Bagkok in  
the '30s, is in an  awkward posirion in 
his home. His morher Dara died after 
giving birth ro him and thereafter his 
farher, an offıcious civil servanr who 
likes to be called Khun Luang ( 'Great 
Master'), forever branded him as a 
bastard. At the render age of 1 3 ,  he is 
cast out of his comforcable but 
troubled household after his evi! half
stepsister frames him for a rape he d id 
nor commir. Years later Jan Dara 
retums home as a young adult ro seek 
revenge on his farher, now a sickly 
skeleton of a once-powerful man. Back 
in the house of his yourh, Jan Dara is 

rom berween his obsessions w i ch three 
women: his sophisricared, highly 
sexual and Westemized stepmother, 
the manipulative stepsister with 
whom he is ulrimarely forced inro 
marriage and his virginal classmare he 
has forever loved. As he se ts out ro 
belirrle his father by outdoing the 
now old man's sexual conquesrs, Jan 
Dara is unwittingly becoming the 
person he dreads mosr. . .  

This sumpruous, inrensely sexual epic 
serves as borh a porrrair ofThailand 
in the rhirties and a marvellous 
inrroducrion ro the work of Nonzee 
Nimibutr, Thailand's pre-eminenr 
filmmaker. "The Srory of Jan Dara" is 
the mosr conrroversial and erotic 
best-seller in all Thai l iterarure. In 
the time since i ts  publication in 
1 966, numerous filmmakers have 
rried ro purchase rhe movie rights 
from rhe aurhor's heir withour 
success. However, on rhe srrength of 
his 1 999 ehriller "Nang Nak", an 
award-winning ghost srory also 
adapted from a fundamenral Thai 
rexr, Nimibutr was able ro convince 
rhose holding rhe rights ro Jet him 
devetop ir. The early part of rhe film 
is characterized by the fragmenred 
and hallucinatory quali ty of 
childhood memories. The directOr 
rells his srory wirh rich and layered 
visuals, compounding the dream-like 
qualiry of so much beaury and 
swirling sex; bur he doesn'r ser out ro 
ri riliare as he' s more inceresred in 
psychological traps rhan in bodily 
funcrions. "A normal person is a 
complex whole, a balance of good 
elemenrs and bad. Jan Dara is a man 
incapable of achieving that balance . . .  
I '  m teliing a universal srory abour the 
narure of the human mi nd as a Thai 
direcror who wanrs ro address a global 
audience. " - Nonzee Nimiburr 

NONZEE NIMIBUTR 
Tayland'da doğdu. 
Bangkok'daki Silpakorn 
Üniversitesi'nden görsel 
iletişim tasarımı dalında mezun 
oldu. Yirmi yıla yakın bir süre 
müzik videoları ve TV 
reklamları yönettikten sonra, 
ilk uzun metrajlı kurmaca filmi 
"Dang Bireley and the Young 
Gangsters 1 Dang Bireley ve 
Genç Gangsterler"i ( 1 997) 
yaptı. Film Tayland'da gişe 
rekoru kırdı. Bu rekor, şu anda 
Tayland tarihinin en fazla iş 
yapan filmi olan, bir sonraki 
filmi "Nang Nak" ( 1 999) 
tarafından kırıldı. Şimdiye 
kadarki en iddialı projesi olan 
JAN DARA (200 1 )  üçüncü 
filmidir. 

Bom in  Thailand. He eamed a 
Bachelor of Arrs in visual 
communicarion design from 
Silpakorn University in 
Bangkok. Afrer directing music 
videos and relevision 
commercials for over 20 years he 
released his debur fearure "Dang 
Bireley and rhe Young 
Gangsrers" ( 1 997). Ir ser a box 
office record in Thailand, which 
was rhen broken by his nexr 
film, "Nang Nak" ( 1 999), now 
rhe highesr-grossing film in 
Thai hisrory. His mosr 
ambirious project yer, JAN 
DARA (200 1 )  is his rhird film. 
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HOLLANDA THE NETHERLANDS 

MAGONYA 
MAGONIA 
Yönetmen Director: lneke Smits Senaryo 
Screen play: A rthur japin1 based on his "Magonian 
Stories" Görüntü Yön. Cinematography: 
Piotr Kukla Kurgu Ediring: Rene Washington 
Müzik Music: Gio Tsintıadze Oyuncular 
Casr: D irk Roofthoofi, \Vii/em Voogd, Ramsey 
Nasr, Nato Murvanidze, Nodar Mgaloblishvili 
Yapımcı Producer: Valirie Schuit Yapım 
Producrion Co.: E JelVonder Films, 
Nieuwendammerdijk 538, 1023 BX Amsterdam, 
THE NETHERLAN DS; Phone: 3 1  20 636 36 
78; Fax: 3 I  20 636 77  I6; e-mail: 
injo@viewpointdocs.com; NPS Television Dünya 
Hakları World Sales: Fortiuimo Film Sa/es, 
Cruquituweg 40, I019 AT Amsterdam, THE 
NETHERLANDS; Phone: 3 I 20 627 32 I 5; 
Fax: 3 I 20 626 I I 55; e-mail: injo@jortiuimo.ni 
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• Her hafta bir oğul, sadece engin 
ufuk ve denizle çevrili güzel bir 
adaya, egzantrik babasını ziyarete 
gider. Kumsalda tek başlarına 
oturan ikili, ardına kadar açık 
dünyanın karşısında, mitik ve şi irsel, 
minik bir insanlık imgesi oluşturur. 
Fiyakalı uçurtmalar yapar ve onları 
deniz mavisi göğe bırakırlar. Baba 
oğlunu Magonya adlı bir ülkeye 
ilişkin masallarla büyüler. Ruhlarını 
kumlardan kaldırıp her ikisini, 
denizlerle çöller üzerinden 
süzülmelerini sağlayarak, bir camiler 
ve upuzun minareler dünyasına 
gönderir. Öykülerin ilkinde, yaşlı 
bir müezzine bakan bir kadın onun 
genç yardımcısına aşık olur. Bir 
başkasında, birbirine yabancilaşmış 
bir çift, kara derili yaşlı bir adam ve 
oğluyla karşılaşır. Bu tesadüfi 
karşılaşma, onların insanlarla 
temasa ve özgürlüğe duydukları 
özlemi harekete geçirir. Öykülerin 
sonuncusu ve ne tuhaftır ki en sakin 
olanı, boralar ve dalgalar tarafından 
tahrip edilen bir balıkçı l imanında 
geçer. Bir kadın, çevrenin verdiği 
felaket sinyallerine rağmen, sevdiği 
adamın geri dönmesini bekler. Baba 
öykülerini oğluyla paylaşırken, 
çocuk dünyayı yaşlı adamın uzakları 
gören gözleriyle görmeye başlar. 
Billurdan öyküler gelgit gibi geri 
çekilmeye başlayınca da, babasının 
kırılganlığını ve endişelerini fark 
eder . . .  

lneke Smits'in nefis filmi 
MAGONYA, öykü anlatımı ve 
hayalgücü üzerine olduğu gibi 
bunların bireyler arasındaki bağları 
kuvvetlendirmesi ve bizi uzak 
dünyalara götürmesi üzerine de bir 
film; bizi gündelik hayatımızdan 
koparıp semalardaki hayali bir 
dünyaya taşıyan şiirsel bir dram. 

Smits'in öyküye karşı rahat ve 
duruma hakim yaklaşımı, oyuncu 
kadrosunun muazzam 
performanslarıyla tamamlanıyor. 
Piotr Kukla'nın görüntüleri 
kapsamlı ve zarif, renk paleti ise 
genellikle yalın ve pastel; fantastik 
olanı ve de belki nostaljiyi başarıyla 
çiziyor. MAGONY A ender 
rastlanan bir uçuculuğu yakalamış. 
Her öykü dikkatli ve kesin bir 
biçimde kendi ayrıntılarıyla 
süslenmiş, ama hepsi biraraya 
gelince tam bir hafifl ik duygusu 
uyandırıyorlar. "Benim için fantezi, 
rüyalar ve umut olmadan, gerçek, 
dayanılmaz bir şey olurdu. Tıpkı 
fi lmimdeki insanlar için olduğu gibi, 
gerçek ile fantezi arasında daima bir 
zıtlık vardır. Onlar gerçekten 
kurtulmanın yolunu, Magonya'ya 
kaçmakta bulmuşlar; ben ise bunu 
perdede hayali bir dünya yaratarak 
yapıyorum." - lneke Smits 

• Every week, a son visits his 
eccenrric farher on a beautiful island, 
surrounded only by the endless 
horizon and the sea. Alone on the 
beach, the pair form a tiny image of 
humani ey against the w ide open 
world, mythic and poetic. They build 
elaborate ki tes and release them inro 
the sea bl u e s ky. The father 
captivares his son with tali rales of a 
!and called Magonia, lifring their 
spirirs off the sand and sending them 
soaring over seas and deseres ro a 
world of mosgues and rowering 
minarets. In one, a woman cares for 
an old muezzin, a Muslim crier who 
calls the hour of daily prayers, but 
falls in love with his young 
apprenrice. In another, an estranged 
couple has an encounrer witlı an old 
black man and his son. This chance 
meering sparks rheir longing for 

human conract and for freedom. The 
last, and ironically the most serene of 
the rales, is ser in a fishing port 
ravaged by gales and waves. A 
woman waits for the man she loves ro 
return, against rhe carastrophic 
evidence given by the environmenr. 
As the father sh ares his stories w i rh 
his son, the boy comes to see the 
world through the elder's far-seeing 
eyes. As the crystalline tales recede 
!ike the tide, he also recognizes his 
farher's fragiliry and inrensiry . .  

Ineke Smirs's exguisire fi lm 
MAGONIA is about the power of 
storyrelling and imagination, and the 
way they can strengtlıen the bonds 
between individuals and transport us 
inro disrant worlds. 
The film is a poeric drama that 
transpons us from our everyday l ife 
ro an imaginary world in the sky. 
Smirs's relaxed and compelling 
approach ro rhe srory is 
complemenred by rhe tremendous 
performances of the casr. Piorr 
Kukla's cinematography is sweeping 
and refined while the color palette is 
generally spartan and pastel, a 
beaurifu1 depicrion of the fanrasric or 
perhaps of nosralgia. MAGONIA 
attains a rare evanescence, as each tale 
is carefully embellished with irs own 
details and precision, but the overall 
feel is sheer weightlessness. "To me, 
reality would be unbearble wirhout 
fantasy, dreams and hope. Just as for 
the people in  my film, there is always 
a discrepancy between reality and 
fantasy. They find their way our of 
reality by escaping ro Magonia, I do 
so by creating an imaginary world on 
the screen." - I neke Smits 

INEKE SMITS 
1 960'da Hollanda'da 
Rotterdam'da doğdu. 
Londra'daki Ulusal Sinema ve 
Televizyon Okulu'nda 
yönetmenlik konusunda ihtisas 
yapmadan önce, Ratterdam 
Sanat Akademisi'nde güzel 
sanatlar eğitimi aldı. Aralarında 
"Monas Plen" ( 1 990), "Rose, 
Violet and Lily" ( 1 992). 
"Hoerenpreek" ( 1 996) ve 
"The Cloud Factory"nin de 
( 1 997) bulunduğu birçok kısa 
film yönetti. MAGONYA 
(200 1 )  ilk uzun metraj lı 
kurmaca fılmidir. 

Born in Rocterdam, The 
Nerherlands in 1 960. He 
studied fine art at the 
Ratterdam Art Academy before 
specializing in direecing at che 
National Film and Television 
School in London. She has made 
several short films, including 
"Monas Plen" ( 1 990), "Rose, 
Violet and Lily" ( 1 992), 
"Hoerenpreek" ( 1 996) and "The 
Cloud Facrory" ( l 997). 
MAGONIA (200 1 )  is her 
feature film debur. 
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KAN UNSUZLAR M EYDAN I 
KIKAR HACHALOMOT 

DESPERADO SQUARE 
Yönetmen Director: Beııny Torati Senaryo 
Screenplay: Bmny Torati Görüntü Yön. 
Cinematography: Dror Moreh Kurgu Editing: 
YosefGrunfeld Müzik Music: Shmt-Tov Levy 
Oyuncular Casr: Yona E/ian, Mohammed Bacri, 
YosefShiloah, U ri Gabriel/e, N ir Levy, Sharon 
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• Zamanın unuttuğu bir mahallede, 
Morris Mandaben'un ilk ölüm 
yıldönümü yaklaşırken en küçük 
oğlu Nisim bir rüya görür. Rüyasında 
babası ona ailenin işlettiği eski 
mahalle sinemasını yeniden açmasını 
emreder. Böylece Morris'in yıllar 
önce bir daha asla film göstermeme 
yolundaki yemini de bozulacaktır. 
Nisim ve kardeşi George, eski 
günlerde sinemanın makinisti olan 
Aron Gabardine'i de yanlarına alarak 
Morris'in isteğini yerine 
getireceklerdir. Nisim'in rüyayı 
gördüğü gün, Morris'in kardeşi 
Avram Mandabon, anma töreni için 
geri döner ve yirmi beş yıl uzak 
kaldığı mahallesine yerleşir. Onun 
dönüşü, eski aile kavgalarının 
yeniden ortaya çıkmasına yol açar. 
Morris'in eşi Senyora Mandabon, 
Avram'la konuşmaz bile. Sinema 
konusunda "mahallenin otoritesi" 
kabul edilen "Hintli" Yisrael'in 
tavsiyesine uyan kardeşler ise, bir 
aşk üçgenini anlatan ve eski sinema 
salonunun gözdesi olan Hint filmi 
"Sangam"ı muhteşem bir galayla 
yeniden göstermeye karar verirler. 
Senyora, oğullarının hangi filmi 
gösterıneyi tasarladıklarını öğrenince 
bu fikre karşı çıkar. Onları başka bir 
film bulmaları için ikna etmeye 
çalışır, ancak onlar fikirlerinde ısrar 
ederler. Çok geçmeden, "Sangam"ın 
tek kopyasının Avram Amca'nın 
elinde olduğunu anlarlar, amcaları 
ise filmi onlara vermeyi reddeder. 
Böylece, hem Morris'i anma, hem de 
filmin gösterim tarihi yaklaşırken, bir 
çatışma kaçınılmaz görünür . . .  

Tel Aviv'in Hatikva Mahallesi'nde 
geçen ve orada çekilen 
KANUNSUZLAR MEYDAN!, 

buradaki yüksek suç oranı hakkında 
bir fi lm olmaktan uzak, sevgi ve 
nostalj i üzerine bir film. "Cinema 
Paradiso 1 Cennet Sineması"nı 
hatırlatan ve ağır bir Sefarad 
baharatıyla lezzetlenmiş bu hoş film, 
karşı l ıksız aşkı ve bir mahallenin 
eski bir sinema salonuna duyduğu 
muhabbeti anlatan duygusal bir 
çalışma. Fi lmin tuhaf karakterleri, 
dünyanın dört bir yanındaki 
insanların özel yerler ve özel 
kutlamalar yaratmak için nasıl 
birbirleriyle etkileşip birlikte 
çalıştıklarını anlatıyor. Bir dipnot 
olarak, melodramatik Hint 
fi lmlerinin bir zamanlar Hatikva'da 
gerçekten çok popüler olduğunu da 
ekleyelim. Cumartesi geceleri, 
sinemaya gitme gecesiydi .  1 980'1i 
yıl larda bir Hatikva Mahallesi 
eylemeisi olan, bugün kırk altı 
yaşındaki yönetmen T orati de, 
sanatçı ve performansçıların 
mahalle sakinlerine ders verdikleri 
ELLA'nın kurucularından biriydi. 

• In  a neighborhood rhar rime 
forgor, rhe firsr anniversary of Morris 
Mandabon's dearh is approaching, and 
his youngesr son, Nisim has a dream. 
In rhe dream his farher orders him ro 
re-open rhe old family-mn 
neighborhood cinema rhus breaking 
rhe vow Morris had made many years 
ago never ro screen movies agai n .  
Nis im and his brorher George, 
rogerher wirh Aron Gabardine, who 
used ro be rhe projecrionisr back in 
rhe old days, are going ro fulfill 
Morris' requesr. The same day N isim 
has his dream, Avram Mandabon, 
Morris' brorher, rerurns for his 
brorher's memorial and reserrles in rhe 
neighborhood afrer a rwenry-five-year 

absence. His rerurn causes old family 
feuds ro reappear. Seniota Mandabon, 
Iate Morris' wife, won't even speak ro 
him. Following the advice of Yisrael 
"rhe I nd ian", who is considered the 
"neighborhood aurhority" on films, 
the brothers decide ro screen 
"Sangam" for one big gala, an Inciian 
film about a love triangle and the old 
theater's most popular movie. Seniota 
objects ro the idea especially when she 
learns which movie her sons plan to 
screen and tries to convince them ro 
find a differenr film, but they insisr. 
Soon they realize that the only prinr of 
"Sangam" is in rhe hands U nde 
Avram, who refuses ro give it ro rhem. 
And so, as the rime for Morris' 
memorial approaches, as well as the 
screening dare, ir see m s that a das h is 
i nevi rab le . . .  

Ser and shor in Tel Aviv's Harikva 
Quarrer - and rather rhan a srory 
abour this area's erime rare, 
DESPERADO SQUARE is a story 
abour love and nosralgia. Reminiscenr 
of "Cinema Paradiso" and spiced wirh 
a heavy Sephardic flavor, rhis charming 
film is a senrimemal work abour 
unfulfılled love and a neighborhood's 
affecrion for an old rhearer. The quirky 
characrers of rhe film illusrrare how 
people all over the world inreracr wirh 
each other and work rogerher to ereare 
special places and special celebrarions. 
As a foornore, we should add that 
melodramaric Inciian films were 
acrually very popular in Harikva. 
Sarurday nighr was the big nighr out 
ro see a film. 46-year-old director 
Torari was a Harikva Quarrer acrivisr 
and founder of ELLA in the early 
1 980s, in which anisrs and performers 
raughr dasses to residenrs . .  

BENNY TORA Tl 

1 956'da lsrail'in Tel Aviv 
kentinde doğdu. Tel Aviv 
Üniversitesi Sinema ve 
Televizyon Bölümü'nden 
mezun oldu. 1 985- 1 992 
arasında Golan Globus 
stüdyosundaki yapımcılık 
dönemininin ardından 
i srail' deki evsizler hareketi 
üzerine bir belgeseli 
yöneti rken, bir yandan da i lk 
uzun metrajlı kurmaca filmi 
KANUNSUZLAR 
MEYDANI'nın (2000) 
senaryosunu hazırladı. 

Born in 1956 in Tel Aviv, Israel. 
He is graduare of rhe Cinema 
and Television Department of 
the Tel Aviv University. 
Producer ar rhe Golan Globus 
studio from 1 985 ro 1 992, he 
direcred a documenrary on rhe 
homeless movemenr in Israel, 
while preparing the script of his 
firsr fearure lengrh film 
DESPERADO SQUARE 
(2000) 
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BULGARISTAN-HOLLANDA-MACARiSTAN BULGARlA-THE NETHERLANDS-HUNGARY 

AMERiKA M E KTUBU 
PRISMO DO AMERIKA 

LETTER TO AMERICA 
Yönetmen Director: lglika Triffonova 
Senaryo Screenplay: Iglika Triffonova 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Ra/i 
Ralchev Kurgu Ediıing: Yordanka Bachvarova & 
Floor Sınai Müzik Music: Milcho Leviev 
Oyuncular Cası: Phillip Avramov, Ana 
Papadopulu, Peter Antonov Yapımcılar 
Producers: Rossiiia Vaikanova, Petra Goedings & 
Laızlo Kantor Yapı m Producrion Co.: Klas 
Film, 156 Kniaz Borii I st., 1000 Sofra, 
BULGARIA; Phone & Fax: 359 2 52 68 68; e
mail: Klasfi/m@sofianet.1Jet; Phanta Vision 
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• Ivan ve sevgilisi, Bulgaristan'ın 
Sofya şehrinde huzurlu bir yaşam 
sürmektedir. Ivan' ın en iyi arkadaşı 
Kamen, yeni bir hayat kurmak için 
Amerika'ya taşınmıştır ve ikisi, 
video kasetler aracılığıyla teması 
sürdürmektedir. Bir gün Ivan 
telefonla arkadaşının ciddi bir araba 
kazası geçirdiğini ve o anda New 
York'taki bir hastanede komada 
yattığını haber alır. Anlayışsız bir 
konsolosluk yetki lisi yüzünden vize 
alamayan Ivan, arkadaşına bir video
mektup göndermeye karar verir. 
Kasette çocukken Kamen'in 
ninesinden öğrendikleri, bir 
zamanlar ölüleri hayata 
döndürebildiğine inanılan yarı 
unutulmuş bir halk şarkısı 
bulunacaktır. Şarkı "Hayat bir gölge 
gibi geçer . . .  " diye başlamaktadır, 
ama Ivan sözlerin tamamını 
hatırlayamaz; nine ise Pirin 
dağlarında, medeniyetten uzak bir 
köyde yaşamaktadır. Arkadaşını 
komadan çıkarabilmek için şarkının 
sözlerini öğrenmeyi kafasını takan 
Ivan, yaşlı kadını bulabilmek için 
yollara düşer. Yolda birçok 
enteresan tiple karşılaşır ve video
mektubunu hazırlamaya başlar. 
Dağl ık kırsal bölgede gözlerden ırak 
yörelerde kurulmuş köylerden 
geçen Ivan, hızla kaybolan Bulgar 
geleneklerini ve yaşam tarzlarını 
keşfeder. Hareketli ve modern 
dünyada, yaşamın genellikle gözden 
kaçan ayrıntılarını fark etmeye 
başlar. Ancak artık kimse hayata 
döndüren o şarkıyı hatırlamıyor 
gibidir . . .  

Yönetmen lglika Triffonova 
Bulgaristan'da saygıdeğer bir 
belgeselci olarak kabul edilir. 

AMERIKA MEKTUBU onun ilk 
kurmaca filmi .  Üç ayrı çekim 
mekanını - Sofya'yı, New York'u ve 
Bulgar dağlarında bir köyü -
birbirine bağlayan bu film, birlikte 
büyüyen iki çocuk arasındaki 
arkadaşlığı ve uzun süre önce 
unutulmuş bir şarkıyı bulmaya 
yönelik arayışı anlatıyor, ama asıl 
konusu hızla kaybolan bir kültür. 
Doğu Avrupa'daki birçok ülke gibi, 
Bulgar kırsal kesiminden şehirlere 
göçleri n halk gelenekleri üzerinde 
çok önemli bir olumsuz etkisi var. 
T riffonova kamerası nı dağlık bir 
arazinin yaz vaktindeki güzelliğine, 
yaşlıların yaşadığı bir köye yapılan 
ziyarete, New York ve Sofya'nın 
telaşına tam bir tezat oluşturan 
pastoral taşra yaşamına çeviriyor. 
Hastane odasında Ivan'ın 
mektubunun uyandırdığı etki ise, 
şüphesiz adını yine duyacağımız bu 
Bulgar sinemacının yeteneğini 
sergileyen bir sürpriz sunuyor. 

• Ivan and his girlfriend live a 
peaceful life in Sofia, Bulgaria. His 
best friend Kamen has moved to the 
United States to begin a new life, and 
he and Ivan have been keeping in 
rouch via che exchange of videorapes. 
One day Ivan learns by phone that his 
friend has been involved in a serious 
car accidenr and is now in a coma in a 
New York hospiral. Refused an 
American visa by an unsymparhecic 
cansular offıcial, Ivan decides to send 
his friend a video-leerer concaining a 
half-foegorten song they learned as 
children from Kamen's grandmorher, 
an old folk song once believed capable 
of resurreccing che dead. Ir srarrs as 
"Life passes !ike a shadow . . .  " bu c Ivan 
doesn'r remember all che words and 

the grandmocher lives in a remote 
village in che Pirin mounrains. Ivan 
who is obsessed wirh geering the song 
righc to awake fis friend from che 
coma, sers out on an odyssey to find 
che old lady. Along che way he meers 
an assorcmenr of eccenrric characcers 
and begins to put cogecher his video
letter. Traveling through villages 
rucked away in che mouncainous 
counrryside, Ivan discovers quickly
disappearing B ulgarian rradi tions and 
lifesryles, and his eyes are opened to 
the derails of life that are ofren missed 
in a busy, modern world. Yer no one 
seems to be able to remember che 
resurreccion song anymore . . .  

Iglika Triffonova is regarded a 
respecred documenrary filmmaker in 
Bulgaria, and LETTER TO 
AMERICA is her firsr fearure film.  

Linking three shooring locarions 
Sofia, New York and a village in the 
Bulgarian mounrains - che film rells 
abouc a friendship becween rwo boys 
who grew up togerher and a search for 
a long-forgotten song, bur ir  is really 
about a culrure that is quickly 
disappearing. Like many counrries in 
Easrern Europe, che migratian from 
che Bulgarian counrryside to che 
ciries is having a profound negacive 
effecr on folk tradirions. Triffonova 
opens her lens to embrace che beaury 
of a mounrain landscape in summer, 
to visic a village inhabiced by che 
elderly, to focus on a bucolic rural life 
that conrrasrs w i ch che rus h and flurry 
of New York and Sofia. And the 
response in che hospical room to 
Ivan's lerter provides che rwisr rhar 
confirms che ralenr of a Bulgarian 
filmmaker we will surely hear from 
again. 

IGLIKA TRIFFONOVA 
1 957'de Bulgaristan'ın Sofya 
şehrinde do�du. 1 982'de, 
Bulgaristan Tiyatro ve Sinema 
Akademisi'nde yönetmenlik 
dalında mezun oldu. Sekiz yıl 
boyunca ara sıra oyunculuk 
yaptı ve sinema filmlerinde 
yönetmen yardımcısı olarak 
çalıştı. Daha sonra, l 990'da, ilk 
filmini yazıp yönetti. "Year of 
1 990 1 1 990 Yılı" adındaki bu 
belgesel, Berlin Film 
Festivali'nde ödül kazandı. 
Çekti�i diğer belgesel filmler 
arasında "Possible Distances 1 
Olası Mesafeler" ( 1 992), 
·:_Murder Stories 1 Cinayet 
Oyküleri" ( 1 993), "Portret na 
edna aktrisa 1 Bir Aktrisin 
Portresi" ( 1 994) ve onu 
ülkesinde saygıde�er bir 
belgesel yönetmeni haline 
getiren "Po patya" ( 1 995) 
bulunuyor. AMERIKA 
MEKTUBU (200 1 ), yönetti�i ilk 
uzun metrajlı kurmaca filmdir. 

Born in Sofia, Bulgaria in 1 957 .  
She graduaced in direecing from 
che Bulgarian Academy of 
Theacre and Cinema in 1 982. 
She acced occasionaJJy and 
worked as an assistant director 
in features for eighr years before 
wricing and directing her firsc 
fi lm in 1 990, a documencary 
encided "Year of 1 990", wbich 
won a prize ar the Berlin Film 
Festival . She has also direcced 
"Possible Disrances" ( 1 992), 
"Murder Scories" ( 1 993), 
"Porerer na ed na akrrisa" 0 994) 
and "Po pa eya" ( 1 995) which 
made her a respecred 
documencary filmmaker in her 
counrry. LETTER TO 
AMERICA (200 1 )  is her fırsr 
ficcion feacure. 

Filmleri 
Filmography 

1 990 Year o/ 1 990 1 990 Yılı 
(documencacy belgesel) 

1 992 Possible Distances 
Olası Mesafeler 
(documencacy belgesel) 

1 993 Murder Stories 
Cinayet Öyküleri 
(documentacy belgesel) 

1 994 Portret tıa edna aktrisa 
Bir Aktrisin Portresi 
(documencary belgesel) 

1 995 Po patya 
(documencacy belgesel) 

200 1 Prismo do Amerika 
Amerika Mektubu 
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ÇIN CHINA 

BIRAKMA 
ZUOTIAN 

QUITTING 
Yönetmen Direc[Or: Zhang Yang Senaryo 
Screenplay: Zhang Yang & Huo Xin Görüntü 
Yön. Cinemaıography: Wang Yu & Cheng 
Shouqi Kurgu Ediıing: Yang Hongyu Müzik 
Music: Zhang Yadong Oyuncular Cası:jia 
HongJheng,jia Fengsen, Chai Xiuling, Wang Tong, 
Shun Xing Yap1mcı Producec: Sam Duann 
Yapı m Producrion Co.: Imar Film Company, 
Ltd. , Bldg 34, Guaugximen Bei/i, Chaoyang 
DiJtrict, /00028 Beijing, CH/NA; Phone: 86 /0 
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2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 12 1 '  

• 1 980'1i yılların sonunda Çin 
sinemasında yeni bir yıldız doğdu: 
bu Jia Hongsheng'ti. "Haydut ilah" 
yaftası vurulan Jia, bir dizi ikinci sınıf 
Çin filminde gangsterleri ve 
kahramanları oynadı. Ereini ilk kez 
Pekin'de, bu fılmin de yönetmeni 
olan Zhang Yang'ın yönettiği 
"Örümcek Kadının Öpücüğü" adlı 
oyunda travestiyi canlandırırken 
denedi. Kısa süre sonra da, Wang 
Xiaoshuai'nin filmi "Frozen 1 
Donmuş"ta sahte intiharlar sunan 
bir sanatçıyı oynadı. Bir sonraki 
sinema rolü ise altı yıl sonra geldi: 
Lou Ye'nin "Suzhou River 1 Suzhou 
Nehri"nde, motosikletli kurye 
Mardar'ı canlandırdı. Aradaki kayıp 
yıllarda münzevi bir uyuşturucu 
müptelası olarak yaşamıştı. O 
dönemde oyunculuğu bıraktı, 
arkadaşlarıyla bütün i l işkilerini kesti, 
kendini bir apartman dairesine 
kilitledi ve üstüste en sevdiği 
müziğin teyplerini dinledi. Aklını 
Beatles'a takmıştı, John Lennon'ın 
oğlu olduğundan emindi. Jia'nın 
annesiyle babası, Çin'in 
kuzeydoğusundaki küçük bir tiyatro 
trupunun üyeleriydi. Oğullarının 
başarısına çok sevinen ama onun 
uyuşturucu bağım lılığı yüzünden 
akılları başlarından giden anneyle 
baba, bir müptelanın neler 
yapabi leceğin i  tahmin etmekten 
uzak bir saflıkla, onu tedavi etmeye 
çalışmak için Pekin'e taşındılar . . .  

Hem tarihsel bir biyografı hem de 
bir dokü-drama olan ve Jia'nın 
cehennemi yaşamının gerçek 
kahramanlarının hemen hemen 
hepsinin kendilerini canlandırdıkları 
BlRAKMA, herhangi bir kategoriye 
kolayca yerleştirilemeyen bir film. l ik 

yarısında, J ia'nın doğal olarak kırılgan 
psikolojik durumu ve uyuşturucuları 
denemesi yüzünden yavaş yavaş bir 
umutsuzluk durumuna girişine tanık 
oluyoruz. Ikinci yarı ise, Jia'nın 
hastalara gaddarca davranılan bir akıl 
hastalıkları merkezinde tedavi görüp 
kurtulması üzerine. Zhang bu 
muazzam duygusal tuvale, aynı 
derecede incelikli bir görsel tablo ve 
şaşırtıcı bir estetik özgürlük 
duygusuyla hakim oluyor; fılmin ilk 
yarısında sinema zamanıyla, ikinci 
yarısında ise sinema uzamıyla yapılan 
cüretkar deneyler söz konusu. "J ia 
Hongsheng'in öyküsü, 1 980'1er ile 
1 990'1ar arasında; rock müziğinin, 
batı pop-kültürünün ve 
uyuşturucuyu ilk kez denemenin 
yeni bir yaşam üslubuna yol açtığı 
dönemdeki Çin gençliğinin tipik 
öyküsüdür . . .  Gelişmekte olan 
toplumla olan çelişkisi, hassas ruhsal 
durumu ve gıpta ettiği kahramanları 
taklit etme arzusu, onun çöküşüne 
yol açmıştı." - Zhang Yang 

• In the Iate 80s a new film srar, Jia 
Hongsheng, emerged in  China. 
Labeled "the rhug idol", he gained 
fame paying gangsrers and heroes in 
a series of Chinese B-movies. The 
firsr rime he rried heroin was while 
he was appearing on srage in  Beij ing 
as the drag queen in "Kiss of the 
Spider Woman", direcred by Zhang 
Yang. Soon afrer, he played rhe arrisr 
who presenrs faked suicides in Wang 
Xiaoshuai 's "Frozen". His nexr screen 
role came around six years larer, 
when he played the mororcycle 
courier Mardar in Lou Ye's "Suzhou 
River". During those "missing" years 
he has become a j unkie reel use. He 
sropped acring, cur himself off 

enrirely from all his friends, locked 
himself in an aparement and l isrened 
ro rapes of his favorire music over and 
over again. Obsessed w ith rhe 
Bearles, he was convinced that he was 
John Lennon's son. Jia's parenrs were 
members of a smail rhearre rroupe in 
a rown in Norrheasr China. 
Overjoyed by rheir son's success but 
disrraughr by his addicrion, they 
moved ro Bei j ing ro rry ro cure him, 
naively underestimating how badly 
an addicr can behave . . .  

Bor h hisrorical biography and 
documenrary re-enacrmenr, 
QUITTING defies easy 
caregorization, wirh the real 
proragonisrs of Jia's hellish life 
journey playing rhemselves in almost 
every case. The film's first half 
wirnesses Jia led gradually inro a state 
of despair by his narurally fragile 
psychological stare and his 
experimenrarion wirh drugs, while the 
film's second half is abour Jia's 
redemprion in a brutal mental 
insrirurion. Zhang harnesses this huge 
emotional canvas with an equally 
sophisricared visual tableau and an 
astonishing sense of aesthetic freedom 
- the film's first half conrains a bold 
experiment with cinemaric time, the 
second with cinemaric space. "Jia 
Hongsheng's story is typical of 
Chinese yourh between rhe 1 980s and 
the 1 990s, when the influx of rock 
music, wesrern pop-culrure and firsr 
time experimenration wirh drugs led 
to the birth of a new lifesryle . . .  His 
conflicr wirh the devetoping sociery, 
his fragile menral state and his desire 
to emulate his personal vision of his 
heroes led to his breakdown." 
Zhang Yang 

ZHANG YANG 
I 965 yılında Pekin'de doğdu. 
Çin'in yeraltı müzik videoları 
aleminin öncülerinden ve son 
kuşak Çinli sinemacıların en 
önemli üyelerindendir. 1 992 
yılında Merkezi Tiyatro 
Akademisi'nin yönetmenlik 
bölümünden diploma aldı. 
Mezuniyecin ardından Pekin'de 
"Örümcek Kadın'ın 
Öpücügü"nü sahneye koydu ve 
eleştirmenlerin büyük 
övgüleriyle karşılandı. Ilk filmi 
"San dui yuan yang yi zhang 
chuang 1 Acılı Aşk Çorbası"nı 
1 997'de çekti. Bu ilk filminin 
bağımsız doğasına karşın, 
1 998'de tüm Çin film ödüllerini 
silip süpürdü. Bu fi lm ayrıca 
ülkede gişe başarısı yakalayan 
i lk bagımsız Çin fılmiydi. 1 999 
yapımı "Shower 1 Banyo", San 
Sebastian, T oronto ve Seattle 
film festivallerinde ödüller 
kazandı ve onun dünya çapında 
tanınmasını sagladı. BIRAKMA 
(200 1 )  yönettigi üçüncü fılmdir. 

Born in Beij ing, China in 1 965. 
One of che pioneer directors of 
China's underground music 
video scene and outstanding 
member of the laresr genetation 
ofChinese filmmakers, he 
graduared from the Direcror's 
Department at the Central 
Theater Academy in 1 992. Afrer 
graduarion he direcred a Chinese 
producrion of "Ki ss of the Spider 
Woman" in Beijing garnering 
critica! accolades. He made his 
firsr fearure film, "San du i yuan 
yang yi zhang chuang 1 Spicy 
Love Soup" in 1 997. Despite rhe 
independent nature of this first 
film, he swepr all rhe national 
Chinese film awards in 1 988. It 
was also the firsr independent 
Chinese film ro achieve domestic 
box office success. With 
"Shower" ( 1 999) which won 
awards at San Sebasrian, Toroneo 
and Seartle film fesrivals, he 
became an international ly 
known director. QUITTING 
(200 1 )  is his third film. 
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MARTiN iÇ iN B iR ŞARKI 
EN SANG FÖR MARTIN 

A SONG FOR MARTIN 
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Ahluedt, Kristina Tiirnqiıt,jonas Faik 
Yapomeolar Producers: Lars Kolvig, Michael 
Obel & Bil/e August Yapı m Production Co.: 
Moonlight Filmprodurtio11, DK-2100 Copenhage11, 
DENMARK; Phone: 45 35 44 l l  l l ; Fax: 00 45 
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• Martin Fischer altmışlı yaşlarının 
başında, tanınmış ve saygın bir 
klasik müzik bestecisi ve orkestra 
şefıdir. Bir konser provası sırasında, 
Martin orkestranın baş kemancısı 
olan, kendinden on yaş küçük 
Barbara i le tanışır. Barbara yıllardır 
evlidir ve iki yetişkin çocu�u vardır, 
tıpkı Martin gibi. Ikisi de artık 
duyguları üzerine fazla 
düşünmedikleri yaşlardadırlar, ama 
bir mucize olur. Bu iki olgun insan 
birbirlerine şiddetle aşık olur ve 
birlikte yaşamaya karar verirler; 
gizl iden gizliye de�il, karı koca 
olarak. Boşanmak ikisi için de kolay 
olmaz, hatta Barbara yeni aşkının 
bedelini o�lunu kaybederek öder; 
çünkü o�lu, onun da mutlu olma 
hakkı oldu�unu kabul etmeye 
yanaşmaz. Martin enerji doludur, 
yeni bir opera bestelemeye başlar; 
Barbara da ona yardım eder ve 
müzik, birlikte yaşadıkları yeni 
hayatın her adımında onlara eşlik 
eder. Çocuklarıyla sorunları yavaş 
yavaş çözülür ve artık herkes bilge 
ve kibar Martin' e, genişleti lmiş 
ailelerinin yeni reisi olarak saygı 
göstermektedir. Ancak bu s ırada 
Martin beklenmedik hafıza kayıpları 
yaşamaya başlar. Teşhis, 
Alzheimer'dır. Bu tedavisi olmayan, 
güçten düşürücü hastalık ile aşk 
arasındaki mücadele haksız, 
ümitsizce ve acı doludur, hatta yeni 
bir gizi bile açı�a vurur . . .  

Avrupa sinemasının en kadri 
kıymeti bi l inmemiş ve çok yönlü 
yönetmenlerinden, Oscar ödüllü 
Bille August, bir dizi büyük bütçeli 
destansı fı lmin ardından, MARTIN 
IÇIN BIR ŞARKI ile ("Pelle the 
Conqueror 1 Fatih Pelle" ve "Best 

lntentions / Iyi N iyetler" gibi) 
önceki işlerinin daha içtenlikli 
tonuna dönüyor. Bu fılmin 
August'un duygusal açıdan en yürek 
burkucu yapıtlarından biri olması, 
onun becerisinin bir göstergesi. 
Çok büyük ölçekli olmamasına 
karşın, bu fılmin August'un en çetin 
işlerinden biri oldu�u rahatl ıkla 
söylenebilir. Filmin i lk bölümü, 
"Summertime" benzeri eli i l i  yılların 
melodramlarını akla getiren, 
neredeyse baş döndürücü bir 
romantizmle sunuluyor. Aşkın 
sınırlarını ve ba�ımsızlı�ın önemini 
sorgulayan bir aşk öyküsü olan 
MARTIN IÇIN BIR ŞARKI, 
August'un ve oyuncularının 
yetene�inin açık bir kanıtı. F i lm bir 
taraftan melodramın yo�un 
çekimine sahip, öte yandan yo�un 
bir duygudaşlık ve itidal duygusu 
taşıyor. I ç parçalayan ve kalp 
sıziatan bir yapıt. 

• Martin Fischer is  a well-known 

and highly respected classical 

composer and conductor in  his early 

sixties. W h i le rehearsi ng for a 

concert, Mart in  becomes acquainred 

wirh Barbara Hartman, the 

orchesrra's concertmaster who is  ten 

years his j unior. Barbara has been 

married for years and has two adult 

chi ldren, the same as Martin.  They 

are both at the age when they don'r 

think much abour their feel i ngs,  but 

then a m iraele happens. Two marure 

people fal !  deepl y i n lo ve w ith  each 

or her and decide to l i  ve to gerher -

not secretly but as husband and 

w i fe. Divorce is not easy for eirher of 

them,  i ndeed Barbara m ust pay for 

this  new love w ith the loss of her 

son, because he refuses to adınit thar 

BILLE AUGUST 
1 948'de Danimarka'da do�du. 
Stockholm'de okudu ve 
ba�ımsız bir yönetmen olmadan 
önce, genellikle lsveç'te çalıştı. 
Modern Avrupa Sineması'nın en 
kendinden emin ve çok yönlü 
yönetmenlerinden biridir. 
Filmleri, küçük ve içtenlikli 
çalışmalar ile geniş kapsamlı 
epikler arasında gidip 
gelmektedir. ilk filmi "In My Life 
1 Hayatımda"nın ( 1 979) 
ardından "Zappa"yı ( 1 982), daha 
sonra da ''T wist and Shout"u 
( 1 985) çekti. Cannes'da Altın 
Palmiye'yi kazanan ve Yabancı 
Dilde En Iyi Film dalında hem 
Altın Küre hem de Oscar alan 
"Pelle the Conqueror 1 Fatih 
Pelle" ( 1 987) ile uluslararası 
arenada isim yaptı. Ingmar 
Bergman, senaryosunu yazdı�ı 
"Best lntentions / Iyi Niyetler"i 
yönetmek üzere onu seçti. 
Bergman'ın senaryosundan 
çekti�i bu fılmle, 1 992'de ikinci 
Altın Palmiye'sini kazandı. Sonra 
Meryl Streep, Glenn Close ve 
Jeremy lrons'ın da oynadıgı 

----'------i Amerikan yapımı "House of 

she has a righr to be happy. Martin 

i s  ful l  of energy and begi ns 

compasing a new opera; Barbara 

helps h i m  and music accompanies 

every step of their new l ife rogether. 

Problems with their chi ldren are 

gradually solved and everyone 

respecrs the wise and gracious 

Mart in  as the head of the ir  extended 

family .  However, Martin begins to 

suffer from unexpected losses of 

memory and is diag nosed with 

Alzheimer's. The struggle between 

love and this  i ncurable, debil iraring 

d isease is  unfair, desperate, full of 

pain,  and even brings a new 

revelation . . .  

After a string of big budget epics, 

Academy Award-winner Bille 

August, one of European c inema's 

most underrared and versatile 

d irectors, rerurns to che more 

i nt imate tone of his earlier works 

(such as "Pelle the Conqueror" and 

"Best Intenrions") with A SONG 

FOR MARTIN. It is an index of 

August's skill  thar this may be his 

most emotionally wrenching work. 

I ts scale notwithstanding, i t  easily 

ranks wirh August's most 

challenging work. The first secrion of 

the film is  presented with an almost 

swooning romanticism, suggesting 

fifties melodramas ! ike 

"Summertime". A love story which 

questions rhe l i mits of love and the 

i m  portance of independence, A 

SONG FOR MARTIN is a testament 

to August's - and his performers' 

ralent. The film boasts the i neense 

pull of melodrama, yer is 

characterized by a sense of sympathy 

and restraint.  A harrowing and 

heartbreaking work. 

Spirits 1 Ruhlar Evi" ni ( 1 993), 
Selma Lagerlöfün "Jerusalem 1 
Kudüs" adlı romanının destansı 
bir uyarlamasını (film ve 
televizyon dizisi olarak), 
Danimarkah yazar Peter 
Hoeg'dan uyarlanan ve Julia 
Ormond'un oynadı�ı "Smilla's 
Sense of Snow 1 Smilla ve Kar" ı 
( 1 996) ve Jean Valjean rolünde 
Liam Neeson'ın oynadıgı 
görkemli Hugo uyarlaması "Les 
Miserables 1 Sefıller"i ( 1 997) 
çekti. MARTIN IÇIN BIR ŞARKI 
(200 1 ), yönetti�i son uzun 
metrajlı sinema fılmidir. 
Bom in Denmark in 1 948. He 
studied in Stockholm and worked 
primarily in Sweden before 
becoming an independent 
d i recror. He is one of modern 
European cinema's most assured 
and versatile directOrs 
oscillating between sınaller more 
İntİmare works and sweeping 
epics. He debuted with "In My 
life" ( 1 979) followed by "Zappa" 
( 1 982) and "Twist and Shout" 
( 1 985). He made a name on the 
international scene with "Pelle 
the Conqueror" ( 1 987) which 
took the Palme d'Or at Cannes as 
well as a Golden Globe and Oscar 
for Best Foreign language Film. 
Then Ingmar Bergman selecred 
him to direct his script for "Best 
lntentions" and in 1 992 he won 
his second Palme d'Or with the 
film he made from it. He then 
shot an American production of 
"House of the Spirits" ( 1 993) 
starring Meryl Streep, Glenn 
Close and Jeremy lrons, followed 
by a grand epic srory based on 
Sel ma Lagerlöfs novel 
"Jerusalem" (film and television 
series), a film version of "Smilla's 
Sense ofSnow" ( 1 996) by Danish 
wrirer Peter Hoeg starring J ulia 
Ormond, and a grandiose 
adapeation of Hugo's "les 
Miserables" 0 997) wirh liam 
Neeson casr as Jean V al jean. A 
SONG FOR MARTIN (200 1 )  is 
his last fearure film. 
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PORNOG RAFi 
LE PORNOGRAPHE 
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Oeıhaiu Kurgu Edicing: Fabrice Rouaud & 
Françoiı Maurel Müzik Music: Lar�rit 
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Producer: Carole Scolla Yapı m Producrion 
Co.: Halil et Co11rt, 38 me deı Martyrs, 75009 
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 55 31 27 27; Ft�x: 
33  i 55 3 1  27 2Bi e-mail: in[o@hautetcourt.com; 
In Extremis Jmageı Dünya Hakları World 
Sales: Merct�re Distribution, 27 rue de la Butte a11x 
Caille.r, 75013 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 44 
/6 88 44; Fax: 33 1 45 65 07 47; e-mail: 
infos@merrure-diJtribution.fr Türkiye Hakları 
Turkish Righcs: Belge Film, Kulol,lu Mah. Al,a 
Kiilham Sok., A§a Hamam/ Apt. 1313, Beyoğl11, 
istanb11l, TURKEY; Pbo11e: 90 212 249 78 5 7; 
Fax: 90 212 251 36 3 7  

2001 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 108' 

• 70'1erin popüler pornocularından 
Jacques Laurent ticari başarı adına 
sanatsal hedeflerinden vazgeçmiştir. 
Yirmi yıldan uzun bir süre sonra, 
Jacques'ın seks filmlerinden çıkıp 
daha tatmin edici bir şeyler yapma 
çabası meyve vermemiştir. Porno 
yönetmek, Jacques'ın bulabiieceği 
işler arasında, hem kendi birikmiş 
borcunu hem de karısı Jeanne'ınkini 
biraz olsun azaltabilecek düzeyde 
gelir sağlayan tek iştir. Jacques'ın 
yeniyetme oğlu Joseph'le arası da 
yıllardır, yani çocuk onun klasik 
anlamda bir sinemacı olmadığını 
anladığı andan beri açıktır. Şimdi 
prensip sahibi bir üniversite 
öğrencisi ve siyasi eylemci olan 
Joseph yetişkinlik yaşamına geçmeye 
hazırdır; Jacques ise kendi yetişkin 
yaşamıyla ne yapacağından pek emin 
değildir. Tam Jacques işine geri 
dönerken ikisinin yolları yine kesişir 
ve Jacques birdenbire yapımcıların 
istediği türden bir film yapmanın hiç 
içinden gelmediğini farkeder. Cinsel 
i l işkiyi sevgi içeriyormuş gibi 
göstermeye çalışırken, hayatta 
bildiği tek mesleğe artık uygun 
olmadığının farkına varır. Mesleki 
hoşnutsuzluğundan dolayı hüsrana 
uğrayan Jacques'ın düşünceleri, 
seksenli yıllarda sinema 
endüstrisinden ayrılmadan önce 
çekmeyi planladığı, 
gerçekleştirilmemiş bir kişisel 
"opus"a ka yar . . .  

Bertrand Bonelle'nun bu ikinci uzun 
metrajı, kişisel ve profesyonel bir 
çıkmaza girmiş tecrübeli bir porno 
yönetmeninin işlerine odaklansa da, 
daha çok baba-oğul ilişkisi ve sıkıntılı 
bir adamın kendi mesleği 
konusundaki düşünceleri üzerine bir 

film. Bu etkileyici ve iğneleyici 
mizahi film, kariyeri bir değer ölçütü 
olarak kullanmaya karşı uyarıda 
bulunuyor ve bizi neyin müstehcen 
olduğuna dair yeniden düşünmeye 
itiyor. PORNOGRAFI inandırıcı ve 
başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip. 
Özellikle Jacques rolünde Yeni 
Dalga'nın iken aktörü Jean-Pierre 
Leaud, çok az diyaloğu olmasına 
karşın dikkat çekici. Filmi n büyük 
bölümü boyunca sessiz ve düşüneeli 
görünen aktörün sonlardaki çarpıcı 
monoloğu hem Leaud'nun keskin 
ölçülülük duygusunu, hem de 
Bonelle'nun incelikli diyalog 
anlayışını sergiliyor. Mizahın en 
yoğun olduğu sahneler, Jacques'ın 
yönetmenlik çabalarının gösteri ldiği 
bölümler. Porno janrı diyalogları ve 
kalıpları, oğlunu ve karısını seven ve 
tek hedefi ruh huzuru olan bir 
adamın öyküsünü anlatan büyük 
tabloya yerleştiri ldiğinde birden 
gülünç görünmeye başlıyor. 

• Jacques Laurene, a popular 
pornographer back in the sevenries, 
rraded in his artistic ambitions for 
commercial success. More than rwo 
decades later, Jacques' srruggles to 
ger out of adult movies i neo 
somerhing more satisfying have not 
borne fruit .  Directing porn is the 
only work Jacques can find that pays 
enough to put a dene i n the de b ts 
he's racked up, as well as those of his 
wife Jeanne. Jacques has been 
estranged from his reenaged son 
Joseph for several years, since the boy 
discovered that his father was not a 
conventional aureur. Now a 
principled college srudene and a 
palirical activisr, Joseph is ready to 
start his adult l ife, w hile Jacques is 

BERTRAND BONELLO 

1 968'de do�du. Klasik müzik 
e�itimi aldıktan sonra, 1 993'te 
kısa filmler yapmaya başladı. 
"The Adventure of James and 
David 1 James ile David'in 
Macerası" ( 1 997) adlı kısa •••r::::r-ır-..,.!!"""'-j fi lminde senaryo ve müzik de 

concerned wirh how best ro proceed 
wirh his.  Their parhs cross again j usr 
as Jacques is returning to work, and 
he suddenly finds himself resiseane to 
making the kind of film his 
ptoducers wanr. When he rries to 
portray sex acts as involving love, 
Jacques realizes that he is no tonger 
suited for the only career he has ever 
known. Frusrrared by his lack of job 
sarisfacrion, Jacques' rhoughts turn 
to an unrealized personal "opus" that 
he was to have filmed before he left 
the industry in the eighries . . .  

While i r  focuses on che work of a 
veteran porn director at a personal 
and professional impasse, Berrrand 
Bonello's second fearure is really 
about a srruggling farher-son 
relationship and a thoughrful man's 
reflections on his vocarion. This 
affecring and wryly humotous film 
cautions against using career as a 
measure of worth and forces us ro 
rerhink what we cansicler obscene. LE 
PORNOGRAPHE features a 
convincing and accomplished cast. 
The part of Jacques is especially well 
played by the icon actor of the 
nouvelle vague, Jean-Pierre Leaud, 
who is seriking even with a minimum 
of l ines. Quiet and reflective through 
most of the film, he delivers an 
arresting monologue toward the end, 
showcasing borh Leaud's acute sense 
of emorional proportion and Bonello's 
exquisire ear for dialogue. The scenes 
from Jacques' attempts at directing 
provide most of the h u mor, the 
generic porno dialogue and conceits 
suddenly seeming ridiculous when 
embedded in the larger story abour a 
man who loves his son and w i fe and is 
after nothing but peace of mi nd. 

kendisine aitti. Bugüne kadar 
iki uzun metrajlı kurmaca film 
çekmiştir: 1 999 Berlin Film 
Festivali'nde gösterilen 
"Quelque chose d'organique 1 
Organik Bir Şey" ( 1 998) ve 
PORNOGRAFI (200 1 ). 
Vaktinin bir kısmını Paris'te, bir 
kısmını Montreal'de 
geçirmektedir. 

Born in 1968. Afrer training as a 
classical musician, he began 
making short fi lms in 1 993. In 
his shorr film "The Advencure of 
James and David" ( 1 997) he was 
alsa responsible for the script 
and for the soundrrack. He 
direcred rwo features: "Quelque 
chose d'organique 1 Somerhing 
Organic" ( 1 998) which was 
selecred for the 1 999 Berlin 
Film Festival, and LE 
PORNOGRAPHE (200 1 ). He 
divides his time berween Paris 
and Monrn�al. 
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• Çocukluktan beri arkadaş olan 
Louise ve Nathalie, artık otuzlu 
yaşlarındadırlar. On yıl önce ikisi de 
gözünü tiyatroya dikmiş, drama 
egitimi almışlardır; ama eglenceye ve 
erkeklere bayılan Nathalie hayalini 
gerçekleştirirken, en iyi arkadaşına 
aşık olan ve arpacı kumrusu gibi 
düşünen Louise diş hekimi olmuştur. 
Şimdi, on yıl sonra, Louise ve kocası 
Nicolas, dişçi muayenehanesi 
açtıkları Avignon'a gelen bir oyuna 
gittiklerinde, iki arkadaş tekrar 
buluşurlar. Nathalie oyunun yıldızı, 
onun yetenekli ama zor sevgilisi 
Matthias ise yazarı ve yönetmenidir. 
Louise kulise gidince, çok şaşıran 
Natalie onu sıcak bir şekilde karşılar. 
Nathalie'nin soyunma odasında 
geçirdigi kısa sürede, Louise'in 
arkadaşına duydugu küllenmiş tutku 
yeniden alevlenir. Nathalie'nin 
Avignon'dan sonra Kopenhag'da 
sahne alacagın ı  ögrenen Louise, 
Danimarka'nın başkentine uçar. 
Orada Nathalie'yi kandırıp "Lulu"nun 
Paris prodüksiyonuna oyuncu 
seçmekte olan ünlü sahne yönetmeni 
Walter Amar'la görüştürerek 
arkadaşının kariyerini fişeklerneye 
çalışır. Planı işler ve Louise 
arkadaşının kısa süre sonra gelecek 
olan başarısını, onun adına yaşamaya 
başlar: Nathalie'yle birlikte yaşamak 
için kendi işini ve kocasını terk eder, 
provalara katılır ve genel olarak 
kendini onun için vazgeçilmez hale 
getirir. Ama ilişkilerinin nereye 
dogru gittigi konusunda Louise'in ve 
Nathalie'nin kafasında apayrı fikirler 
vardır . . .  

Filmin Fransızca adı çift anlamlı: hem 
prova, hem de tekrar etme itkisi 
anlamına geliyor. Yönetmene göre 

filmin konusu, ikinci anlamda yatıyor. 
"TEKRAR' ın "psikolojik gerilim" 
denen türle benzerlikleri var, ama 
bazı başka duygusal tarafları da var . . .  
"La nouvelle Eve 1 Yeni Havva"nın 
ardından, iki kadın arasındaki tutkulu 
ilişkiyi ele almak istedim. Biri hemen 
her istedigini büyük bir kolaylıkla 
elde ediyor. Digeri içinse her şey 
daha zahmetli. Louise, Nathalie'ye 
hayran. O, tam Louise'in olmak 
istedigi şey. Bu durum ona yardım 
etme arzusunu, onun için bir şeyler 
yapma arzusunu, sonra da ona sahip 
olma ve onu yok etme arzusunu 
doguruyor. Aşkın ve düş kırıklıgının 
madalyonun iki yüzü gibi tamamıyla 
içiçe geçtigi bir ilişki istedim. Bu 
insana ürkütücü gelebilir. Hep bir 
rahatsızlık hissi duyuluyor. Iki güzel 
aktrisin durumlara daha da büyük bir 
belirsizlik vermesini istedim." -
Catherine Corsini 

• Louise and achalie who grew up 

cogecher and had been close friends 
si nce childhood, are boch in cheir 30s. 
Ten years earlier, chey had boch see 
cheir sighcs on che cheacre and scudied 
drama, bu c only fun and boy-loving 
Nachalie realized her dream while 
brooding Louise, who had a crush on 
her best friend, wenr on ro become a 
prosrlıodoncisc. Now, a decade larer, 
they meer up again when Louise and 
her husband Nicolas arrend a touring 
play in Avignon where they have see 
up rheir dencal pracrice rogerher. 

achalie is the play's srar and her 
gifred bur difficulr boyfriend Macchias 
is irs aurhor and director. Louise goes 

backstage, where a surprised Nathalie 
greecs her warmly. In the brief rime 
she spends in Narhal ie's dressing 
room, Louise' s old buried passion for 

her friend is reawakened. Learning rhat 
Nachalie will nexr be playing in 
Copenhagen, Louise flies off ro rhe 
Danish capital where she arranges ro 
give her friend's career a boosr by 
ericking her inco meering rhe famous 
srage director W alter Amar who is 
looking ro casc his Paris producrion of 
"Lulu". The scheme works and 
Narhalie begins ro experience her 
friend's impending success vicariously: 
she abandons her own job and husband 
co live wich Nathalie, arcend rehearsals 
and general Iy make herself 
indispensable. Buc Louise and Nathalie 
have differenr ideas abour where rheir 
relacionslıip is heading . . .  

The French rirle of rhis film has a 
double meaning: a cheacrical rehearsal 
and che repericion compulsion. 
According ro rhe director rhe second 
meaning is the subject of rhe film. "LA 
REPETITON has similariries wirh 
whar people cal! che "psychological 
rhriller", w i ch addirional sen ci menral 
aspects . . .  Afrer "La Nouvelle Eve", 
I felr !ike dealing wirh rhe passionare 
relarionship berween rwo women: 
Nachalie and Louise. One who obrains 
jusc abour everyching she wanrs wirh 
incredible ease. And che ocher for 
whom everyrhing is much more 
laborious. Nachalie fascinares Louise. 
She is w hat she would !ike ro be. This 
leads ro che desire co help her, co do 
rhings for her, rhen ro possess her and 
desrroy her. I wanred a relarionship in 
which love and frusrrarion are 
impliciry blended like rwo sides of a 
coin. This can seem rerrifying. The 

unease is rhere aU the time. I wanred 
rwo beauriful acrresses ro lend greacer 
ambiguiry co che siruarions." 
Catherine Corsini 

CATHERINE CORSINI  
Fransa'da do�du. Paris'te Sahne 
Sanatları Konservatuarı'nda 
Michel Bouquet'yle ve Antcine 
Vitez'le çalıştıktan sonra, 
SO'Ierin başında kısa filmlerle 
yönetmenli�e başladı. lık uzun 
metrajlı kurmaca filmi, 1 986 
tarihli "Poker"di. O zamandan 
beri hem televizyonda hem de 
sinemada çalışmaktadır. 

Born in France. She srudied ar 
rhe Conservaroire d'Arr 
Dramarique in Paris under 
Michel Bouquec and Anroine 
Virez before beginning her 
filmmaking career in rhe early 
'80s directing shorrs. She made 
her fearure debur in 1986 wirh 
"Poker" and has si nce worked 

Filmleri 
Filmography 

1 986 Poker Poker 
1 99 1  In terdil d'amour 

A�k Yasak (TV) 
1 993 Les amoureux A�ıklar 
1 995 junresse san s dieu 

Tanrısız Gençlik (TV) 
1 996 Derıis 
1 998 LA nouvelle Eve Yeni Havva 
200 1 Ler ripitition Tekrar 



85 SANATLAR VE SiNEMA :\ Wl  s AND T H I:  1\tOVIFS 

AVUSTRALYA AUSTRALIA 

V ASLA V Nij i NSKi'N i N  GÜNLÜGÜ 
THE DIARIES OF V ASLA V NI]INSKY 
Yönetmen Director: Paul Cox Senaryo 
Screenplay: Paul Cox, based on the dim·ieı of 
Vas/av Nijimky Görüntü Yön. 
Cinemacography: Paul Cox Kurgu Editing: 
Paul Cox Müzik Music: Paul Graboıvsky 
Mektupları Okuyan Lerters read by: Sir 
o.,·ekjacobi Yapomeolar Producers: William 
Marshall, Kevin L11cas Yapı m Production Co.: 
lllmrıintltion Films, 1 Victoria Avenue, Albert Park, 
V/C 3205, AUSTRALIA; Pho11e: 6/ 3 96 90 52 
66; Fax: 6 /  3 96 96 56 25; Music ArtJ Dance 
Fii111J Dünya Hakları World Sales: Wi11J1t1r 
Film & TV. 4 1 9  Park Avenue South, 20th Floor, 
New l'ork NY 10016, USA; Phoıre: 1 212 686 
67 77; Fax: 1 212 545 99 3 1; e-mail: 
ejonathan@witıstar.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95'  

• 1 9 1 7'nin sonlarında, Vaslav 
Nijinski St. Moritz'de, karısı 
Romola ve kızları Kyra'yla birl ikte, 
Birinci Dünya Savaşı'nın sona 
ermesini beklemektedir. Ünlü 
dansçı Diaghilev'in Ballets Russes 
adlı toplulugundan ayrılmış ve başka 
gösterilere çıkmanın da kesinlikle 
imkansız oldugunu görmüştür. Bir 
yıl sonra Nijinski bir ruhi bunalım 
geçirir ve mücadelesinin kaydını anı 
defterlerinde tutar . . .  

Paul Cox daha önce de, sıradışı 
"Vincent"inde, ünlü ressamın 
görkemli bir portresini  çizmek için 
kaynak malzeme olarak Vincent 
van Gogh'un kardeşi Theo'ya 
yazdıgı mektuplardan yararlanmak 
suretiyle bu güzergahtan geçmişti. 
Şimdi VASLAY N IJ INSKI'N I N  
GÜ NLÜGÜ'nde de aynı şekilde 
çizgi dışına zorlanmış bir sanatçıyla 
benzer şekilde özdeşleşiyor. 
Burada umutsuzluk oldugu kadar, 
müthiş bir güzellik, dünyaya i l işkin 
artmış bir duyarl ı l ık da var, ve bell i 
ki Cox N ij inski'nin defterlerini 
okuyunca kendinden geçmiş. Van 
Gogh gibi, N ij inski de dünya i le 
belirl i bir paylaşım bulmuş, ve bu 
da yazdıklarını büyüleyici hale 
getiriyor. "Vincent"ta oldugu gibi, 
sanatçıyı hiç görmüyoruz, sadece 
Sir Derek Jacobi'nin büyük bir 
duyarlıl ıkla okudugu sözcüklerini 
duyuyoruz. Cox, sözcüklere eşlik 
etsin diye kendini  ş i irsel, 
çagrışımsal, içsel ama dogrusal 
olmayan görsel malzeme bulmaya 
zorluyor. Seçilen görüntülerin 
oluşturdugu yelpazeyi, N ij inski'den 
gelen itiraflar vurguluyor ve bu 
sekansları desteklemek için Cox 
balelerden bazı sahneleri yeniden 
yaratıyor; içlerinde en ünlüsü 
Debussy'nin L'apres-midi  d'un 

faune'unun yeniden sahnelenmesi. 
Ama N ij inski kendini  en güçlü 
şekilde, dolmakaleminden bir 
ırmak gibi dökülen kelimelerle 
açıklıyor. Apolitik olan N ij inski naif 
ama derinl ik sahibi bir düşünür 
("tenle düşünüyorum"), Tanrı'yı en 
panteistik şekliyle, kendinde ve 
çalışmalarında mevcut bir varl ık 
olarak hissediyor. Diaghilev ve 
Stravinski, Nietzsche ve l sa 
üzerine düşüncelerini; et yeme ve 
mastürbasyon, karısı ve kızı 
üzerine görüşleri izliyor. Cox'un 
ister istemez kaleidoskopik ve 
izlenimci olan tekni�i ona, 
biyografık porerelerin 
tuzaklarından kaçınma, ve kendis ini  
"hareketsizligin degil, hareketin 
adamı" diye tanımlamış olan 
kahramanının, çok daha derin l ikl i  
ve tereddütlü bir portresini 
yaratma fırsatı veriyor. Bel ki Cox 
kendisini de böyle görüyordur, 
ama bu aynı zamanda sinemanın 
nasıl olması gerektigine i l işkin bir 
reçete. 

• In Iate 1 9 1 7 ,  Vaslav Nij insky was 
in St. Moritz awaiting the end of 
World W ar I with his wife Romola 
and rheir daughter Kyra. The famous 
dancer had spli t with Diaghilev's 
Baliers Russes and found it  virrually 
impossible to secure other 
engagemems. One year larer, 
Ni j insky suffered a mental 
breakdown, and recorded his 
struggles in his notebooks . . .  

Paul Cox has rravelled this landscape 
before, using Vincem van Gogh's 
lerters to his brorher Theo as source 
material for a sublime porrrair of the 
paimer in the exceprional "Vincem". 
Here, in THE DIARIES OF 
V ASLA V NIJINSKY, Cox identifies 

in a sim i lar way with an artise forced 
ro the edge. If rhere is despair ro be 
found here, there is alsa a terrible 
ki nd of beauty, a heightened sense of 
the world, and Cox was surely 
transporred when he read Ni j insky's 
notebooks. Ni j insky, like van Gogh, 
found a particular ki nd of 
communion with rhe world which 
makes his accounrs fascinating. As in 
"Vincenr", we never see the artist, we 
only hear his words, read here with 
great sensitivity by Sir Derek Jacobi. 
To accompany the words, Cox forces 
h imself to find visuals that are poeric, 
associarive, imerior and non-linear. 
The ran ge of i magery se leered is 
heightened by the confessions that 
come from Ni j insky - and to 
supplement these sequences, Cox 
recreares scenes from same of the 
bali ers, mosr famousl y a re-scagi ng of 
Debussy's "L'Apres-midi d 'un faune". 
Stili, Ni j inksy reveals himself most 
forcefully through rhe words which 
flow l ike a serearn from his pen. 
Apolitical, Ni j insky is naive and yer 
a profound thinket ("' am thinking 
in the flesh"), who feels Gad as a 
presence in him and in his work, but 
in the mosr panrheisric manner. 
Thoughts abour Diaghilev and 
Srravinsky, Nietzsche and Christ 
alternate with his views on meat
earing and masrurbation, his wife 
and daughrer. Necessarily 
kaleidoscopic and impressionisric, 
Cox's rechnique allows him to avoid 
rhe pirfal ls of the biographical 
porrrait and ereare a much more 
profound, hesimm picture of his 
subject, a man who deseribed himself 
as being "a man of morion not 
immobiliry" - perhaps Cox's own 
image of himself, bm al so a 
prescriprion for whar the cinema 
should be. 

PAUL COX 
1 940'ta Hollanda'nın Venlo 
kentinde do�du. Yirmili 
yaşlarında Avustralya'ya 
yerleşti. Meslek hayatına 
1 960'1ı yıllarda foto�rafçı ve 
kısa film yönetmeni olarak 
başladı. 1 970'1erin ortasında da 
uzun metraj lı kurmaca filmiere 
geçti. Dünyanın her yanındaki 
festivallerde çeşitli ödüller 
kazanmış 25 kurmaca filmi ve 
belgeseli vardır. 

Born in Venlo, The Nerherlands 
in 1 940. He moved to Australia 
in his rwemies. He launched his 
career in the sixries as a 
photographer and director of 
sh ort fi 1 m s and began making 
features in the mid-seventies. He 
has direcred more than 25 
features and documenraries 
which have won numerous 
awards ar fesrivals araund the 
world. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 

1 976 11/ımıhwtiom Aydınlanmalar 
1 977 /mide UJOking Out 

Içeriden Dışarıya Bakış 
1 979 Kostas 
1 98 1  Lonely Hem·ts Yalnız Kalpler 
1 983 Man of Flowers Çiçek Adam 
I 987 Vincml 
1 989 lslmıd Ada 
1 99 1  A Woman's Tale 

Bir Kadının Öyküsü 
1 994 Exile Sürgün 
1 996 Lust atıd Revenge 

Şehvet ve Intikam 
1 997 The H idden Dimeızsion 

Gizli Boyut 
2000 lnnocence Masumiyer 
200 1 The Diaries of 

Vas/av Nijimky 
Vaslav Nijinski'nin Günlügü 
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AVUSTURYA AUSTRlA 

KAFKA - PARÇALAR 
K.aF.ka - FRAGMENTS 
Yönetmen Director: Chrisrian Frosch 
Senaryo creenplay: Christian Frouh, /xmd on 
ltiieri by Franz Kafka Görüntü Yön. 
Cinemacogcaphy:johanntr H amme/ Kurgu 
Editing: Christian Frosch Müzik Music: VOOV 
Oyuncular Cast: Ları Rudqlph, Ursula Ofner 
Yapımcı Producer:johannes Hammtl & 
Chrmian Frosch Yapı m Production Co.: 
Hammt/film, Otttrrchg. 37117, i\-1030 Vienna, 
AU TRIA; Phont & Fax: 43 1 7188305 Dünya 
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Color and B& W 1 85' 

• Franz Kafka i le sevgi lisi Felice'in 
birbirlerine yazdıkları tutkulu aşk 
mektuplarından parçalar, şiirsel bir 
dokuya sahip bu çagdaş, çagrışımlar 
uyandıran, izlenimci fılmin temelini 
oluşturuyor. 1 9 1 2'de Franz Kafka, 
Felice'le karşılaşması hakkında 
şöyle yazmıştı: "Masada 
oturuyordu. Kim oldugunu hiç 
merak etmedim, onu kendini 
hemen açıga vuran bir şey olarak 
gördüm. Boşlugunu açıkça 
gösteren kemikli, ifadesiz bir yüz. 
Kırılmış gibi görünen bir burun, 
düz, çekicilikten uzak saçlar. 
Sandalyemi çektigimde, ona ilk kez 
dikkatlice bakmıştım, 
oturdugumdaysa, su götürmez 
kararıma varmıştım bile." Bu anı 
yıllarca süren tutkulu mektuplar 
izler. Yüzlerce mektup ve birlikte 
geçirilen sadece birkaç gün. Yüksek 
edebi degeri olmayan bu mektuplar 
yönetmen Frosch'u, Kafka'nın 
yaşamına mahrem bir pencere 
açtıgı için degil, işlerine ışık tuttugu 
için ilgilendirmiş. Kafka'nın yalnızca 
Felice'e karşı degil, yazmaya karşı 
da bir sapiantısı vardı. "Bu böyle 
devam edemez, bu mektuplarla 
birbirimizi yaralıyoruz. Günde iki 
mektup çılgınlık. Bir yakınl ık degil, 
sadece mevcudiyet ile eksikligin 
katlanılması güç bir karışımını 
yaratıyorlar." Frosch'un filminde, 
Kafka ve Felice tarihsel birer 
kişiden çok edebi b irer karakter, 
metin parçalarına eşlik eden 
imgelerse açıklayıcı olmaktan çok 
çagrışımsal. Dahası bu imgeler, 
Kafka'nın mektupları yazdıgı 
zamana baglı degiller. Bazen kaba 
grenli dokusu ve titrek kamerasıyla 
eli i l i yılların ev yapımı filmlerine 
benziyorlar, bazen de düşse!, 
izlenimci bir nitelikleri var. 

• Fragmenrs from the passianare 
exchange of lerters berween Franz 
Kafka and his beloved Felice, form 
rhe basis for a poeric associacive, 
conremporary and impressionisric 
film. In 1 9 1 2, Franz Kafka wrore 
abour his encounrer wirh Fe! ice: "She 
sar at the mble. I was not in the least 
curious about who she was, but 
immediarely regarded her as 
somerhing self-evidenr. A bony, 
empty face, that openly expressed irs 
empriness. A nose that looks broken, 
lank, unateractive hair. When I cook 
my chair, I cook a better look at her 
for che first time and when I sat 
down, I had already drawn my 
indisputable conclusion. "  Whar 
follows is a passianare exchange of 
lerters rhar !as red for years. H undreds 
of lerters and only a few days 
rogerher. These lerters d id n or 
inreresr directOr Frosch so much 
because of che inrimare glimpse of 
Kafka's l ife, but for rhe lighr rhey 
rhrow on his work, wirhour 
rhemselves having any lofry lirerary 
value. Kafka was nor j usr passessed 
by Fe! ice, but also by wriring, by 
language. "This can'r go on !ike rhis, 
we hurr each orher wirh rhese lerters. 
Two lerters a day is insaniry. They do 
nor ereare closeness, only a mixrure of 
presence and absence rhat is 
unbearable." In  Frosch' fi lm, Kafka 
and Felice are more l irerary characrers 
than hisroric figures and rhe images 
accompanying rexr fragmenrs are 
more associarive rhar illusrrarive. 
Moreover, rhey are nor tied ro rhe 
rime when Kafka wrote his lerters. 
ometimes they resemble home

movies from the fifries, wirh a course 
grain and from a shaky camera angle, 
somerimes rhey have a dreamy, 
Impressionist characrer. 

CHRISTIAN FROSCH 
1 966'da, Avusturya'da dogdu. 
Şimdi Berlin'de yaşıyor ve 
orada çalışıyor. 1 982- 1 986 
arasında fotografçılık ögrenimi 
gördü, daha sonra ( 1 987-
1 994) Viyana Film 
Akademisi'ne ve Berlin'deki 
Sinema ve Televizyon 
Akademisi'ne devam etti. Çok 
sayıda sinema ve televizyon 
yapımında, farklı görevler 
(kameraman, ışıkçı, drama 
ögretmeni) üstlendi ve birkaç 
senaryo yazdı. 

Born in 1 966, in Ausrria. 
He now lives and works on 
Berlin. He srudied phorography 
( 1 982- 1 986) and rhen wenr ro 
che Vienna Film Academy and 
the Film and Television 
Academy in Berlin ( 1 987-
1 994). He has also fulfilled a 
variety of funcrions (camera, 
lighring, d rama coaching) on 
several film and relevision 
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WIG AND THE ANGRY ]NCH Paso kentinde doğdu. Sinema, HED televizyon ve tiyatroda oyuncu 

Yönetmen Director: john Cameron Mitchell 
Senaryo Screenplay:john C"meron Mitchell 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Frank 
DeMarr:o Kurgu Editing: Andreıv Mamts Müzik 
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Andrea Mttrtin, Alberta \'Vatson, Ben Mayer
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TURKEY; Phone: 90 2 1 2  325 BB B8; Fax: 90 212 
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• Komünist Doğu Berlin'de 
doğmuş, hayattaki iki hayali bir rock 
yıldızı olmak ve diğer yarısını bulmak 
olan Hansel, kendini Amerikan 
Ordusu'nun radyosuyla 
yetiştirmiştir: yani lggy, Bowie ve 
Lou Reed'le. Birkaç yıl sonra Hansel, 
karaderili bir Amerikalı asker olan 
Luther'in cazibesine kapılır. Luther, 
bir tek koşulla delikanlıya denizaşırı 
ülkelerde daha iyi bir yaşam vaat 
eder: bir cinsiyet değişimi amel iyatı 
geçirip her türlü işlevini yerine 
getirebilen bir kadın olacaktır ki, 
Luther de onunla evlenebilsin. 
Ameliyatta ciddi bir hata olur, adını 
Hedwig'e değiştiren Hansel'e bu 
ameliyattan çirkin bir "kızgın çıkıntı" 
hatıra olarak kalır. Bir yıl sonra, 
Berlin Duvarı'nın yıkıldığı gün 
kendini kimsesiz ve çaresiz kalmış, 
üstelik boşanmış olarak, kir-pas 
içinde bir Kansas treyler parkında 
bulan Hedwig, toparlanır, yeni bir 
peru k alır ve bir rock grubu kurar. 
Genç ve dindar şarkıcı Tommy'de 
bir aşık/hami bulur ama Tom my 
sonunda onu terk eder, giderken 
şarkılarını da çalar ve Hedwig'in hep 
hayalini kurduğu çapta büyük bir 
rock yıldızı olur. Acılaşan ama espri 
anlayışını yitirmeyen Hedwig, pan
Siavik grubu Kızgın Çıkıntı ile, 
Tommy'yi stadyum konserlerinin 
bütün biletlerinin önceden satıldığı 
turnesinde bir gölge gibi izler; ve bu 
arada, neredeyse boş restoranlarda 
şaşırıp kalan müşterilerle bir avuç 
gözükara hayrana çalar. Travesti 
d iva, alışveriş merkezlerindeki deniz 
ürünü restoranlar zincirinde 
düzenlediği bir turnede, çalkantılı 
yaşam öyküsünü anlatırken, meşhur 
rock star'ı Tom my Gnosis'in eski 
sevgilisi olarak edindiği dedikodu 
gazetesi ününden yararlanmaya 
çalışır . . .  

"This is Spinal Tap" ile "Rocky 
Horror Picture Show" bu fılmde 
biraraya geliyor ve sonuç hayal 
edebileceğinizden çok daha iyi. 
Eleştirmenler tarafından övgüyle , 
karşıianmış (ve Manila'dan Izianda'ya 
kadar pek çok yerde sahnelenmiş) 
aynı adlı off-Broadway rock 
müzikalinden beyazperdeye 
uyarlanan HEDWIG VE KlZGlN 
ÇIKINTISI'nı, daha önce besteci/söz 
yazarı Stephen Trask ile birlikte 
özgün yapıtı yaratan ve başrolünü 
oynayan John Cameron Mitchell 
yönetmiş. Basın dosyasında bu tuhaf, 
komik, görsel olarak çarpıcı, çılgınca 
yaratıcı film bir "post-punk neo-glarn 
rock odisesi" olarak tanımlanmış. 
Öykü daha çok, hepsi birer 
rock'n'roll mücevheri olan şarkılarla 
anlatıldığı halde Mitchell'in vahşi, 
ipnotize edici performansı sahnede 
olduğu gibi perdede de akıldan 
çıkmaz nitelikte: korkutucu, neşeli 
ve dokunaklı. Anında bir kült hit 
olan bu gösterişli öncü çalışma, 
200 l 'in en sıradışı ama aynı zamanda 
en fazla keyif veren filmlerinden biri. 

• Hansel, a boy born in communisc 
East Berlin, whose l ife' s cwo dreams 
are ro become a rock scar and ro find 
his ocher half, raised himself on 
American Army's radio - Iggy, 
Bowie and lou Reed . Some years 
lacer Hansel is accracced ro lucher, a 
black American G.L,  who promises a 
beccer l ife overseas for che young boy, 
under one condicion: chac he undergo 
a sex-change operation co become a 
fu l ly funccional female who he can 
c hen marry. The operation is 
seriously bocched, leaving che now
renamed Hedwig wich a nascy "angry 
inch" .  A year lacer, finding herself 
high, dry and divorced in a dingy 
Kansas crailer park on che day che 

Berlin W all comes cumbling down, 
she picks herself up, gecs a new wig 
and forms a rock band. She 
encouncers a lover/prorege in young 
and religious singer Tommy, who 
evencually leaves her, seeals her songs 
and becomes a Imge rock scar 
Hedwig always dreamed of be ing. A 
birter yer wircy Hedwig wich her 
pan-Siavic band, The Angry ! nch, 
shadows Tom my' s sold-out scadium 
rour, performing in near-empcy 
rescaurancs for bewildered diners and 
a few die-hard fans. Through a 
collage of son gs, flashbacks and 
animacion, che drag queen diva rells 
her curbulenc l ife srory on a rour of 
chain serip-mall seafood rescaurancs, 
rrying ro capitalize on her cabloid 
celebricy as che supposed ex-lover of 
famed rock srar, Tom my Gnosis . . .  

"This is Spinal Tap" meers " Rocky 
Horror Piccure Show" and che resulc is 
someching far beccer rhan you'd ever 
imagine. Adapced from che crirically 
acclaimed off-Broadway rock musical 
of che same name - which has 
spawned produccions from Manila ro 
Icetand - HEDWIG AND THE 
ANGRY !NCH is direcced by John 
Cameron Mitchell who, along wich 
composer/lyricisc Stephen Trask, 
creaced and scarred in che original 
produccion. The press kic coucs this 
weird, clever, funny, visually 
scunning, wildly innovacive film as a 
"Posc-punk neo-glarn rock odyssey". 
While che scory is cold moscly 
through songs, which are perfecc rock 
and roll gems, Micchell's fierce, 
hypnocic performance is as indelible 
on film as ic was on scage - fearful ,  
hilarious and moving. An inscanr culr 
hi c, rhis flamboyanr vanguard work is 
one of che most unusual yer l ikable 
film s of 200 1 .  

olarak çalıştı. New York 
Drama Bölümü Tiyatro 
Grubu'nun kurucu üyelerinden 
biridir; bu grup için Tennessee 
Williams'ın Kingdom of Earth 
adlı eserini uyarlamış ve 
yönetmiştir. Eflatun'un 
Symposium'unun esin kaynağı 
olduğu "post-punk neo-glam
rock müzikali" "Hedwig ve 
Kızgın Çıkıntısı"nı 
müzisyen/besteci Stephen 
Trask ile birlikte geliştirdi. 
Başlangıçta travesti ve rock 
kulüplerinde tek kişilik gösteri 
olarak sunulan yapıt, önce 
Amerika' da, daha sonra da 
Avrupa'da başanya ulaştı. Off
Broadway prömiyeri 1 998'de 
gerçekleşti. Mitchell 2000 
yılında, Sundance Uzun Metraj lı 
Kurmaca Film 
Laboratuarı'ndaki 
danışmanların cömert 
yardımlarıyla, yapıtı 
beyazperdeye uyarladı. Film 
Sundance, Berlin, San 
Francisco, Deauville ve Seattle 
gibi önemli festivallerde birçok 
ödül kazandı. 

Born on 21 April 1963, in El 
Paso, Texas. He has worked as 
an accor for film, celevision and 
che scage. He is a founding 
member of che New York 
D rama Department Theacer 
Company, for which he adapced 
and direcced Tennessee 
Williams' Kingdom of Earch. 
His posc-punk neo-glam-rock 
musical inspired by Placo's 
Symposium, " Hedwig and cl:ıe 
Angry I nch" was developed 
cogecher wich musician/song 
wricer Stephen Trask. Performed 
firsc as a one-man show in 
rransvescice and rock clubs, rl:ıe 
piece was successful fi rsr i n 
America, lacer on in Europe and 
received i es off-Broadway 
premier in 1 998. He adapred it 
ro film in 2000 wich che 
generous help of advisors in che 
Su ndance Fearure Film Labs. It 
won many prizes ar im porram 
fescivals like Sundance, Berlin, 
San Francisco, Deauville and 
Seaccle. 
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• Avrupa'da turnede olan bir 
ltalyan tiyatro kumpanyası, 
Pirandello'nun kendini erkeğinin 
gözünde tanımlayan bir kadını 
anlatan "Come tu mi vuoi 1 Beni 
Arzuladığın Gibi"sini sahnelemek 
üzere Paris' e gelir. Oyunun Fransız 
baş aktrisi Camille, hem gösteriden, 
hem de yönetmeni, rol arkadaşı ve 
sevgi l isi olan Ugo'dan sıkılmıştır. 
Paris eski anılarla doludur. Üç yıl 
önce tüvitli, ciddi ve bilgiç 
Pierre'den, s ırf adamın aşkı onun 
oyunculuk kariyerini tehlikeye 
soktuğu için ayrı lmıştır. Camille 
birdenbire, artık asık yüzlü dansçı 
Sonia'yla yaşayan eski sevgil isine ilgi 
duymaya başlar. O sırada sahneye 
koyduğu yapımdan pek hoşnut 
olmayan ve farklı bir şeyler bulmak 
için etrafı koklayan Ugo, tam da 
aradığı şeyi bulmuştur: bu 
basılmamış bir Goldoni oyununun 
zor bulunur bir elyazmasıdır. Bu 
arada, etkileyici bir elyazması 
koleksiyoncusunun mirasçısının kızı 
olan ve edepsizce flört meraklısı 
Dominique'e, ya da Do'ya 
kilitlenmiştir. Do'nun sinsi üvey 
kardeşi Arthur ise, niyetini Sonia'ya 
açık etmiştir - en azından bir 
kısmını. Sonunda eski ve yeni 
tutkular, bir ölüm kalım savaşına yol 
açar. Bu savaşta herkes ne istediğini 
açıkça ortaya koymak zorundadır . . .  

Yeni Dalga'nın öncülerinden olan, 
ciddi fi lmlerle anılan Fransız 
yönetmen Jacques Rivette'e 
iliştirmeyi düşünebileceğiniz tüm 
sıfatiarın içinde, "kıvrak" listenin en 
sonlarında, "hoş" ve "gelip geçici"nin 
yakınında bir yerlerde yer alır. Ama 
bu sözcüklerin hepsi gülünç ve 
sevimli, hoş ve zarif bir karakter 

komedisi olan BIL BAKALIM'a çok 
uygun. Bu parlak ve keyifli dansta üç 
kadın ve üç erkek birbirlerinin 
zihinlerine, kalplerine ve koliarına 
girip çıkıyor. Herkes elinde olandan 
farklı bir şeyin peşinde. Bu şehvetli 
bencillik, zaten bütün büyük farsların 
motorudur. 73 yaşındaki Rivette 
piyesteki gerçeklik-illüzyon 
paralelliklerinden yararlanıyor ama 
filmi Pirandello'ya özgü motiflerin 
etrafına kurmaktan akıllıca kaçınıyor. 
Usta yönetmen her şeyi, oyun 
yazarının eserindeki ·titizlikle 
yapılandırılmış irenilere denk 
düşecek biçimde, hafif ve zorlamas ız 
tutuyor. Acele etmeden ilerleyen 
fi lmin süresi iki buçuk saati aşıyor. 
Ancak "La belle noiseuse 1 Tatlı 
Bela" ya da "Celine ve Julie 
T eknede" gibi Rivette maratonlarını 
izlemiş olanlar için bu film bir yüz 
metre koşusu gibi kalıyor. Rivette'in 
kendine özgü hakimiyeti, fılmin her 
anında kendini belli ediyor. 

• An Iralian theatre company, on 
rour across Europe, comes to Paris to 
stage Pirandello's "Come ru mi vuoi 1 
As You Desire Me" - abour a woman 
who defınes herself in the eyes of her 
man. Cam ille, the leading French 
accress of che play, is bored w ith the 
show and with U go, her direcror, co
srar and !over. Paris is fuJ 1 of old 
memories. Three years ago she had 
abandoned rhe rweedy and stiff pedant 
Pierre, whose love for her threarened 
her ambirions as an acrress. Camille is 
sudden Iy inceresred in her former beau 
who now lives with the sarurojoe 
dancer Sonia. Vaguely d issatisfıed w ith 
his current produccion, U go is sniffıng 
araund for somerhing differenr and has 
found just whar he' s looking for: a rare 

manuscript of an unpublished Goldoni 
play. In rhe process he has locked onra 
rhe ourrageous flirr Dominique, che 
daughrer of rhe heir ro an impressive 
collecrion of manuscripts, alsa known 
as Do. And Do's prowling half-beorher 
Arthur has already made his intentions 
clear ro Sonia - same of rhem, anyway. 
Old and new passions fınally flare up 
in a barele for life and dearh in which 
each must make clear what he really 
wanrs . . .  

Of all of the adjectives you mighr 
rhink ro append ro the reflexively dour 
French direcror Jacques Rivette, one of 
rhe founders of rhe Nouvelle Vague, 
nimble would rank sornewhere near 
the borcom of the lisr, righr rhere nexr 
ro funky and ephemeral. B ur all rhese 
words apply to his VA SA VOIR, a 
gracious - and gracefuJ - character 
comedy which is d rol! and lovable. I t  
is a lurninous roundelay, as  rhree men 
and rhree women tum b le in and out of 
one anorher's minds, hearrs and arms. 
Everyone is looking for somerhing 
other rhan w har he or she has. Thar 
lusty self-interest is the moror of all 
grear farces. 73-year-old Riverce plays 
along wirh rhe realiry-illusion parallels 
of rhe piece bur cleverly avoids rhe 
dangers in building a movie araund 
Pirandeli ian morifs. The master 
director keeps rhings lighr and 
unforced, parallel ro rhe mericulously 
structured ironies in playwrighr's 
work. The movie rakes i es time, 
srrerching our over 1 50 minures, but 
to anyone who sar rhrough Riverre 
marathons !ike "La belle noiseuse" or 
"Ce line and Julie Go Boaring," rhis is 

jusr a 1 00-merer sprinr. Riverre's 
characteristic command is visible and 
norable everywhere. 

JACQUES RIVETTE 
1 928'de Fransa'da Rouen'da 
do�du. 1 952-65 yılları arasında 
Eric Rohmer ve Jean-Luc 
Godard'la birlikte, önce 
"Gazene du Cinema"da, daha 
sonra da "Cahiers du 
Cinema"da çalıştı ve 1 963'ten 
sonra bu derginin editörlü�ünü 
üstlendi. "Yeni Dalga" 
yönetmenlerinden biri olarak, 
sinema yaşamına Renoir'ın 
yanında yönetmen yardımcısı 
olarak başladı; T ruffaut ve 
Rohmer'in 1 6  mm. kısa 
filmlerinde kameramanlık yaptı. 
1 960'ta ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmi "Paris nous 
appartient 1 Paris Bizimdir"i 
gerçekleştirmeden önce, pek 
çok kısa film yöneni. En zor ve 
deneysel Fransız 
yönetmenlerinden biri sayılır ve 
uzun, usa seslenen, yo�un bir 
biçimde kişisel filmleriyle 
tanınmıştır. 

Born in 1928 in Rouen, France. 
He collaboraced wirh Eric 
Rohmer and Jean-Luc Gadard on 
the "Gazerre du Cinema", and 
rhen on "Cahiers du Cinema" 
from 1 952-65, as ediror-in-chief 
from 1 963. One of che "Nouvelle 
Vague" directors, he began 
fı1mwork as an assistant ro Renoir 
and was a cameraperson on 1 6  
mm. shorr fılms b y  TrufTaut and 
Rohmer. He directed many shorr 
fılms before direecing his fırst 
feacure "Paris Nous Apparrienc" 
in 1 960. One of che most 
unpredictable and experimencal 
French direcrors, he's been known 
wich his long, cerebral and 
incensely personal fı lms. 

Filmleri 
Filmography 

1 960 Paris tıom appartient 
Paris Bizimdir 

1 966 La. religieuse Dindar Kadın 
1 968 L'arnour fou Çılgın Aşk 
1 974 Celiııe etjulie vmıt en bateau 

Celine ve Julie Teknede 
1 975 D uel/e Düello 
1 976 oroit 
1 978 Merry-Go-Rormd Atlıkarınca 
1 98 1  Le porıt du nord 

Kuzey Köprüsü 
1 984 L'amour par ferre Yerde Aşk 
1 986 Hurleveııt Rüzgarlı Tepe 
1 988 La bande des quatre 

Dörtler Çetesi 
1 9 9 1  La bel/e noiseme Tatlı Bela 
1 993 }emme la Pucelle: 

Les batailles - Les prisom 
Baki re Jeanne: Savaşlar -
Zindanlar 

1 995 Haut basfragile 
Üst Alt Kırılgan 

1 998 Seeret defeme Gizli Savunma 
200 1 Va savoir Bil Bakalım 
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• Paris, 1 942. 1 940'da Dr. Alfred 
Greven yönetimindeki Continental 
adlı Alman şirketi, Fransız filmleri 
yapımına başlamıştır. Şirkette 
çalışanlara göre, içinde bulundukları 
durum, Alman işgali altındaki 
Fransa'nın sallantılı iklimini 
yansıtmaktadır. Herkesin kendine 
aynı soruyu sormak zorunda olduğu 
bir dönemdir bu: Hiçbir şey olmamış 
gibi devam edip canavarın dişlerinin 
erişmediği yerde, yani ağzının içinde 
çalışmak mümkün mü; yoksa 
Almanlarla çalışmayı reddedip 
bırakmak mı daha iyi? Jean-Devaivre, 
yer altı direniş hareketindeki faal 
rolünü örtrnek için kasten 
Continental'da işe giren bir 
yönetmen yardımcısıdır. Bir eylem 
adamıdır o; pervasız, atılgan ve 
cüretkk Muhalif bir senarist olan 
Jean Aurenche ise, Almanların ona 
yaptığı tüm teklifleri reddetmekten 
cayar. Doğal bir merak duygusuna 
sahip, açık fikirli, sessiz ve düşüneeli 
bir adamdır; aynı zamanda kalbini üç 
ayrı sevgilisi arasında paylaştırmak 
zorunda kalmıştır. Her şeyin 
ötesinde de, siyasi olaylara tanıklık 
eden ve kalemini eline alıp yazmaya 
başladığı anda kendi direnişini 
başlatan bir adamdır . . .  

Bertrand Tavernier'nin çok parlak 
yeni filmi GEÇIŞ IZNI , Fransa'da 
sinemanın Altın Çağı kabul edilen 
bir döneme, yani Nazi işgali 
s ırasındaki sinemacılığa şapka 
çıkarıp selam yolluyor. 
Tavernier'nin filmi, adını, çoğu 
fi lmin çekildiği ama sokağa çıkmanın 
yasak olduğu saatlerde gerekli olan 
özel izinden alıyor; ama ayrıca savaş 
döneminde sinema endüstrisine 
hakim olan, iyi fi lm yapmak için 

birçok yasadışı eylemin gözardı 
edi ldiği "bırakın yapsınlar" 
atmosferine de işaret ediyor. 
Naziler Fransız basınına ve 
radyosuna propaganda aracı olarak 
bakıyorlardı, ama iş sinemaya 
gelince önemli olan Fransızları olan 
bitenden haberdar etmekten çok, 
eğlendirmekti. Çeşit çeşit anıları 
içiçe geçiren film, yolları kesişen iki 
adamın çalkantılı, zorlu kişisel 
tarihlerinin izini sürüyor. Bu iki 
adamın dışında, bazıları duruma 
uyarak taviz verip işbirliği yapan, 
bazılarıysa başkaldırmaya ve 
Almanlara karşı koymaya karar 
veren on kişinin daha yaşamları 
anlatılıyor. Bazen sürükleyip 
götüren, bazen eğlendiren, bazen 
şefkatli, bazen de yürek parçalayıcı 
olan GEÇIŞ IZNI, Fransız 
sinemasının en iyi örneklerinin tüm 
niteliklerine sahip. 

• Paris in 1 94 2 .  In 1 940,  a German 
company named Conrinental, 
direcred by Dr. Alfred Greven, began 
producing French films. For rhose 
working ar rhe company, rheir 
si ruarion reflecrs rhe precarious 
elimare in France under German 
occuparion. This is a time in which 
everyone is obliged to as k w herher it 
is possible ro carry on as if notlıing 
had happened and continue working 
in rhe very mourh of rhe beasr, as ir 
were, where his teerh can do no harm 
- or is it better to refuse to work 
with rhe Germans and quit? Jean
Devaivre is an assisranr direcror who 
delibemrely rakes a job working for 
Cominenral in order to camouflage 
his acriviries in rhe Resisrance. He is 
a man of acrion; reckless, impulsive 
and bold . Jean Aurenche, a dissidenr 

screenwrirer, is adamant abour 
refusing all offers made ro him by rhe 
Germans. He is a quiet and 
rhoughrful man, passessed of a 
narural curiosiry and open-minded; 
he also happens to be torn berween 
no less rhan three differenr lovers. 
Above all, he is a man who is wirness 
to political evenrs, who embarks 
upon his own form of resistance rhe 
moment he takes up his pen and 
begins ro write . . .  

Bertrand Tavernier's brilliant new 
film, LAJSSEZ-PASSER pays homage 
to filmmaking during rhe Nazi 
occupation, a time often considered ro 
be France's Golden Age of cinema. 
Tavernier's rirle, which lirerally 
alludes ro the special pass for after
curfew hours when many films were 
m ade, al so all u des ro the laissez-fai re 
armosphere of the movie industry 
during rhe war, where many legal 
rrespasses were overlooked in favor of 
grear movie making. Alrhough the 
Nazis relied on the French press and 
radio ro be rools of propaganda, when 
ir came to filmmaking, what 
mattered was to keep rhe French 
enrertained, rarher rhan informed. 
Inrerweaving d ifferenr memories, rhe 
film follows rhe rurbulenr, 
challenging personal hisrories of two 
men whose paths cross. Besides these 
two men, the lives of ten or her people 
are porrrayed, some of whom 
reconcile rhemselves with the 
siruarion and opr for collaborarion, 
orhers of whom, however, decide to 
rebel and oppose rhe Germans. By 
rurns gripping, amusing, render and 
heart-wrenching, LAJSSEZ-PASSER 
has all the earmarks of French cinema 
ar irs besc 

25 Nisan 1 94 1 'de Lyon'da 
do�du. Paris'te, yönetmen 
Volker Schlöndorff'la aynı sırayı 
paylaştığı Lycee Henri IV'te 
öğrenim gördü. Iki yıl hukuk 
okudu, ancak sinema tutkusu 
baskın çıkınca, yönetmenlerle 
söyleşiler yaparak, özellikle 
"Positif' ve "Cahiers du 
Cinema" gibi Fransız 
yayınlarında film eleştirileri 
yazmaya başladı. Sinema 
endüstrisine, Nouvelle Vague 
(Yeni Dalga) filmlerinin çoğunu 
gerçekleştiren yapımcı Georges 
de Beauregard'ın yanında halkla 
ilişkiler uzmanı olarak girdi. Aynı 
zamanda çeşitli senaryoların 
yazılımına katkıda bulundu ve 
1 963'te ilk kısa filmini çekti. 
1 974'te ilk uzun metrajlı filmi 
olan ve Fransız sinemasının en 
ünlü ödülü Prix Louis Delluc'ü 
kazanan "L'horloger de Saint 
Paul 1 Saatçi"yi yönettL O 
günden bu yana, filmleri 
uluslararası be�eni toplayan, 
Fransa'nın en önemli 
yönetmenlerinden biri 
konumuna geldi. 

Born on 25 April 1 94 1  in Lyon, 
France. He was educared ar the 
Lycee Henri IV in Paris, where he 
shared a desk wirh director 
Volker Schlöndorff. He studied 
law for rwo years bur gave in ro 
his passion for cinema and began 
wriring inrerviews wirh directors 
and film reviews for various 
French publicarions, especially 
"Posirif' and "Cahiers du 
Cinema"_ He enrered che film 
indusrry proper as a publicisr for 
prod ucer Georges de Beauregard, 
who made many of che "Nouvelle 
Vague" films. He alsa 
collaborated on a number of 
seripes and in 1963 directed the 
firsr of several shorrs. ln 1 974 he 
made his firsr fearure, ''L'horloger 
de Sainr-Paul", for which he won 
rhe French cinema's most covered 
award, le Prix Louis Delluc Since 
rhen he has been one of rhe 
faremost French directors whose 
films received critica! acclaim 
bor h i n F ran ce and ab road_ 

Önemli Filmleri 
Selected Fi lmography 

1 973 L'horloger ele S aint-Paul 
Saatçi 

1 976 Le juge el /' assassin 
Yargıç ve Katil 

1 98 1  Coup ele torchon 
Toptan Temiz l ik 

1 984 Un dimancbe a la campagne 
Kırda Bir Pazar 

1 986 Aut011r de minuit 
Geceyarısına Dogru 

1 987 La passion Biatrice 
Beatrice Tutkusu 

1 989 La vi e et rietı d1 a.u tre 
Aslolan Hayattır 

1 990 Daeltly Nostalgie 
1 992 L.627 
1 994 La fiile tl'Artagnan 

D'Arragnan'ın Kızı 
1 995 L'apptlt Yem 
1 996 Ca.pitaine Conan 

Yüzbaşı Conan 
1 998 Çfı. commence aujoıtrd'hu.i 

Herşey Bugün Başlıyor 
200 1 Laissez-passer Geçiş Izni 
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ITALYA ITALY 

SES SANA BAHŞEDILDi 
LA VOCE A TE DOVUTA 

THE VOICE HAS BEEN BESTOWED TO YOU 
Yönetmen Direcıor:jacopo GaJJman 
Senaryo Screenplay:jacopo Gaııman Kurgu 
Edi ring: Giovanni Oppediıano Katılan W ith: 
Viuorio GaJJman Yapımcı Producer:jacopo 
Camnan Yapı m Producrion Co.:jacopo 
Gaııman, Via Angtlo Brunetti 33, 00186 Rome, 
JTALY, Phone&Fax: 39 06 323 06 05 Dünya 
Hakları World ales:jacopo Gaııman, Via 
Angelo Brunetti 33. 00186 Rome, /TALY, 
Phone&Fax: 39 06 323 06 05 

2001 1 Betecam Vi<ko 1 Renkli ve Siyah-Beyaz 
Color and B&W 1 45 '  

• Hem tragedyada hem de farsta 
bir dev, ustaligını oynadıgı her rolün 
gereklerini yansıtan olaganüstü 
aktör Vittorio Gassman ( 1 922-
2000) ltalya'nın en önemli 
oyuncularından biri kabul edil ir. SES 
SANA BAHŞEDILDI geleneksel 
türde bir yaşam öyküsü degil. Daha 
çok Gassman'ın bir insan ve oyuncu 
olarak duyarlı bir biçimde 
yansıtılması: filmlerinden parçalar, 
arşiv belgeleri, tiyatro oyunlarından 
sahneler, kendisiyle yapılan 
görüşmeler ve aile yaşamından 
sahneler aracılığıyla, aktör'ün genç 
oglu Jacopo Gassman, babasının 
insani ve sanatçı kişiligini sanat ve 
ölüm gibi temel kavramlar açısından 
ele alıyor . . .  

"Bu film benim ilk fılmim ve babam 
hakkında bir şeyler aniatma isteği 
ve keyfi bu öykünün ardındaki itici 
güç oldu. Ancak şunu söyleyebilirim 
ki fılmin bir örgü öğesi var ve 
bunun da, çeşitli anlamlarıyla, 
üzerinde düşünülen ölüm, gerçek 
ölüm ve tanık olunan ölüm, yani 
ölüm teması olması belki de tesadüf 
değil. Kullanılan sesler ve metinler 
(şiir, tiyatro, sinema ya da babamın 
sesi olsun), farklıl ıklarıyla bunun 
etrafında dolaşıyorlar. Bazen onu 
alaycı bir biçimde saf dışı 
bırakırken, bazen de ele alıp bir 
neden bulma ugraşına giriyorlar. 
Sanırım filmin odak noktası bu ve 
bu aynı zamanda Vittorio 
Gassman'ın ne kadar yaşama 
arzusuyla dolu olduğunun, işlenen 
temanın onunla ne kadar az 
uyuştuğunun altını çizmenin de bir 
yolu." - Jacopo Gassman 

• A gianc in boch cragedy and farce, 
a fabulous player who could apply his 
calencs co che demands of any role, 
Viccorio Gassman ( 1 922-2000) was 
considered one of Icaly's outstanding 
accors. LA VOCE A TE DOVUT A is 
not a convencional biographic 
porcraic. It is more of a sensicive 
evocacion of Gassman as man and 
accor: combining fi lm clips, archival 
marerial, scenes from chearre 
performances, incerviews and scenes 
from his family l ife, che accor's son 
Jacopo Gassman examines che human 
and artisric idenci ey as well as major 
chemes such as art and dea ch . . .  

"This was my debut film and che 
desire and joy of eel! ing someching 
abour my farher morivaced che scory. 
However, I can say that che fi lm has a 
ploc element and it may not be only 
coincidence that this happens co be, 
in its various meanings, dearh 
chought of, real dearh, and wirnessed 
deach; rhac is, cheme of dearh. Voices 
and rexcs used (poems, rhearre, 
cinema, or my farher's voice) turn 
around ir in rheir diversicy. 
Somerimes rhey playfully exclude 
him, and somecimes they handie 
him, crying ro find a reason. I chink 
this is che focal po ine of che film, and 
this is also a way of undedining how 
Viccorio Gassman was ful l  of a desire 
co li  ve, and how che cheme caken is 
not comparible wich him." -
Jacopo Gassman 

JACOPO GASSMAN 

26 Haziran 1 980' de Roma' da 
doğdu. Vittorio Gassman'ın 
ogludur. Şu anda sinema 
egitimi görmektedir. SES 
SANA BAHŞEDILDI ve "l l piu' 
bel gioco del mondo 1 
Dünyanın En Güzel Oyunu" 
adlı iki belgesel yönetmiştir. 

Bornon 26June 1 980 in Rome. 
He is che son of Vittorio 
Gassman. He is currendy a 
scudenr of film. He direcred rwo 
documenraries: LA VOCE A TE 
DOVUT A and "İ l  piu' bel gioco 
del mondo 1 The Mosr Beauriful 
Play of che World". 
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FRANSA FRANCE 

MORETTi 
NANNİ MORETTi 
Yönetmen Direcror: Andri S. Labarthe 
Görüntü Yön. Cinematography:Jarquer 
Audrain & Christophe Adda Kurgu Editing: 
Danit/le Anezin & Vincent Roget Katlianiar 
W ith: Nanni Aforeffi, Gioı1anni Bullafava 
Yapı m Production Co.: La SEPT; Art 
Producrion, AMIP, INA Dünya Hakları 
World Sales: ARTE, 8 me Marceau, lssy-les
Moulineoux 92785. FRANCE; Phone: 33 I 55 00 
77 77: Fax: 33 I 55 00 77 00 

1990 1 Betacam Video 1 Renkli Color 1 59"  

• 1 95 3  Brunico doğumlu Nanni 
Moretti, bu belgesel fi lm 
gerçekleştirildiğinde altı uzun 
metrajlı filmi  yazıp yönetmişti. 
Bunlar: "lo sono un autarchico 1 
Kendi Kendime Yeterim" ( 1 967), 
"Ecce bombo" ( 1 978), "Sogni d'oro 
1 Altın Düşler" ( 1 98 1  ) ,  "Bianca" 
1 984, "La messa e finita /Ayin Bitti" 
( 1 985) ve "Palombella Rossa 1 Kızıl 
Güvencin"di ( 1 989). Nan ni Moretti, 
ltalyan sinemasının bu haşarı 
çocuğu, Roberto Resselini ve Pier 
Paolo Pasel ini'nin yaramaz oğlu ve 
işte onu Sicilya'da "Kızıl Güvercin"in 
çekim mekanlarında, Roma'daki 
montaj odasında sıkışmış durumda, 
ya da bir tenis kortunda, Tiber'in 
kıyısında, sadık dostu Giovanni 
Buttafava'nın eşliğinde, nihayet 
evinde, MonteYerde'deki eski bir 
mahallede bulunan bir binanın en 
üst katındaki küçük dairesinde 
izliyoruz. Nanni Moretti, fobileri, 
fantazi leri, öldürücü mizahı ve 
olağanüstü canlılığıyla karşımızda . . .  

• Born ar Brunico i n  1 953 ,  Nanni 
Morere i was che aurhor of s ix ful l  

lengrh fılms when c h  is documentary 
was realized. These fı lms were: "lo 
sono aurarchico 1 I '  m Aelf-Suffıcient" 
( 1 976), " Ecce bomba" ( 1 978), "Sogni 
d'oro 1 Sweet Dreams" ( 1 98 1 ), 
"Bianca" ( 1 984), "La messa e fın ira 1 
The Mass ls Over" ( 1 985)  and 
"Palombella rossa 1 The Red Dove" 
( 1 989). anni Moretti ,  l'enfant 
rerrible of che Italian cinema, che 
rurbulenr son of Roberto Rosselini 
and Pier Paolo Pasolini ;  rhere he is, 
fılmed in Sicily, in che shooring spor 
of "Palombella rossa", pinched in the 
ediring room ar Rome, or in a rennis 
courr, on the border of rhe Tiber, in 
company of his fairhfi.ıl friend 
Giovanni Buttafava; rhere he is, 
fınally ar home, in the small 
aparement he occupies, ar the lasr 
floor of a building in the old 
neighborhood of Monreverde. The re 
he is Nanni Morerti,  wirh his 
phobias, his fanrasies, his k i l l ing 
humor and his exrraordinary 
viraliry . . . 

ANDRE S. LABARTHE 
Oyuncu ve yönetmen olarak 
Fransız sinema dünyasında çok 
özel bir yere sahiptir. Cahiers 
du Cinema dergisi, 40. 
yıldönümü sayısında bu 
sınıflandırılamaz sinemacıyı 
şöyle tanımlamıştır: "Cahiers du 
Cinema'nın eski editörü, 
"Günümüz Sinemacıları" 
dizisinin yaratıcısı olan Labarthe, 
araştırmaya ve çok yönlü bir 
uzman kişi olarak eğilimlerinin 
kendisini sürükledi�i. dans, 
resim, Orson Welles üzerine 
filmleri ve konuları 
derinlemesine irdeleyen 
heyecan uyandırıcı söyleşileri 
çekmeyi sürdürüyor: "auteur" 
söylemi, modernlik, parlak bir 
sentez gücü ve başka iştah açıcı 
konular . . .  Jeanine Bazin'Je 
birlikte çekmeye başladıkları, 
"Günümüz Sineması" adıyla 
bilinen, ve geçti�imiz yıllarda 
Kitano, Doillon ve Cronenberg 
üzerine çekilmiş üç bölümünü 
Festival'de izlediğimiz ünlü 
diziyi yeniden hayata 
döndürmüşlerdir. 

As an acror and director he has a 
very special niche in che "French 
cinemaric landscape". In rheir 
40rh anniversary issue, Cahiers 
du Cinema deseribed rhis 
uncaregorisable fılmmaker rhus: 
"A former Cahiers editor, erearar 
of"Cineasres de norre remps", 
Labarrhe conrinues to search see k 
and make fılms wherever his 
inciination as a polymarh 
connoisseur rakes him: fılms 
abour dance, paincing, Orson 
Welles, long-running incerviews 
and srimularing inrerviews. 
Polirique des aureurs, moderniry, 
a brillianr abiliry to synchesize 
and ocher appecizing morsels. 
In  collaboracion wich Jeanine 
Bazi n, he revived che famous 
series they iniciared - now known 
as "Cinema de norre cemps" 
from which we enjoyed three 
episodes (on Kicano, Doillon and 
Cronenberg) in che pasr Fesrivals. 

Filmleri 
Filmography 

1 966 Mareel f>agnol, ou le cinema. 
tel qu'on le pade Mareel 
Pagnol, ya da Söz Edildigi 
Biçimiyle Sinema 

1 967 Le dhıosaure et le bebe 
Dinozor ve Bebek 

1 968/70 Rauscheııberg, fragmeııt 
d' un portr�ıit Rauschenberg, 
Bir Portrenin Parçası 

1 983 Enfants coureurs du temps 
Zamanın Ko�ucu Çocukları 

1 985 Carolyn Carlson, so/o 
Carolyn Carlson, Solo 

1 986 Portmit d' tm <lrtiste: Vassi/i 
Kandimky Bir Sanatçının 
Portresi: Vassil i Kandinsky 

1 989 L'homme qui tl vu l'homme 
qui tl v11 /'ours Ayıyı Gören 
Adamı Gören Adam 

1 990 Nttnni Moı·etti 
(Cinema de nocre cemps 
Günümüz Sineması) 

1 992 Les lrois serrures Üç Kilit 
1 994 Eric Rohmer, preuves a 

l'appui Eric Rohmer, 
Destekli Kanıtlar 
(Cinema de nocre remps 
Günümüz Sineması) 
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ITALYA ITALY 

iŞTE YAŞAM: ViTTORiO DE SiCA 
COSİ E LA VİTA: VİTTORİO DE SİCA 

THAT'S LIFE: VITTORIO DE SICA 
Yönetmen Director: Sandro Lai Senaryo 
Screenplay: Sandra Lai, Ttdlia Keıisch 
(consultanl) Kurgu Edi ring: Gianfranco Pranno 
Müzik Music: Francesco De Lura & Aleısandro 
Forti Yapımcı Producer: Aleısandra Souilt 
Yapım Produe<ion Co.: RA/ Trade SPA, Via 
Umherta Novara 18, 00195 Rame, IT AL l'; Phone: 
39 06 374 984 73; Fax: 39 06 372 34 92; e
mail: souile@raitradt.il Dünya Haklarr \Vorld 
Sales: RAl Trade SPA, Via Umherta Navara 18, 
00195 Rame, IT ALl'; Phone: 39 06 374 984 73; 
Fax: 39 06 372 34 92; e-mail: Jollile@raitrade. it 

200 I 1 Betacam Video 1 Renkli ve Siyah-Beyaz 
Color and B& W 1 55'  

• IŞTE YAŞAM: VITIORIO DE 
SICA bize, "Ladri d i  Biciclette 1 
Bisiklet Hırsızları" filmiyle !talyan 
Yeni Gerçekçil ik akımının sembolü 
haline gelmiş olan ünlü yönetmenin 
( 1 90 1 - 1 974) yaşamına ve 
çalışmalarına bir yolculuk yapma 
olanagı sunuyor. Arşivlerden 
alınmış görüntülerle, De Sica'nın 
SO'Ii ve 60' 1 ı  yıllarda yaptıgı 
röportajlar ile basına verdigi 
demeçleri, senaryo yazarları 
Sabatini ve Zavattini'yle 
buluşmalarını biraraya toplayan bu 
video belgeseli, "ltalyanlar doguştan 
oyuncu oldukları için, filmlerinde 
profesyonel olmayanlara yer 
vermeyi" tercih eden yönetmenin 
kapsamlı bir portresini çiziyor. Bu 
belgesel için arşivlerden alınan bazı 
fi lmler elden geçirilip yenilenmiş. 

• COSİ E LA VİTA: VİTTOR.İO 
DE SİCA offers us a journey into the 
l ife and work of the famotıs director 
( 1 90 1 - 1 974), of which "Ladri di  
B iciclerre 1 Bicycle Thief' ( 1 948) is  a 
symbol of Italian eo-Real ism. 
Combining archival foorage, 
interviews from the 'S Os and '60s, 
and encounters wirh his scriprwrirers 
Sabarini and Zavarrini ,  this video 
documentary porrrays a fılmmaker 
who preferred "to give parrs in his 
fılms ro non-professionals, since 
lralians are born actors" .  Some 
archival material was also restored for 
this documencary. 

SANDRO LAI 
1 938 yılında do�du. 
Demografik Istatistik Bilimi 
mezunudur ve Gazeteciler 
Sendikası üyesidir. !talyan 
Tiyatro Merkezi'nde Giulio 
Pacuvio, Mario Ferrero ve 
Orazio Costa'nın yönetti�i 
oyunlarda asistanlık yapmıştır. 
1 967'den beri çalıştı�ı RAl için 
araştırmacı belgeseller 
hazırlamış, aralarında "Green", 
"L'altra edicola", "ltalia mia 
benche"nin de bulundu�u 
kültürel programların 
editörlü�ünü üstlenmiştir. 
1 997'den beri "La storia siamo 
no"nun planlama şefidir. 2000 
yılında Francesco Maselli'yle 
beraber, 20 bölümlük TV dizisi 
"Un luogo chiamato cinema"yı 
yazmıştır. 

Born in 1 938. He graduared in 
Demographic Scacisrical Science 
and is a member of rhe Regisrer 
of Journalisrs. He has worked 
wirh the Iralian Thearre Center 
as assistant direcror for plays 
direcred by Giulio Pacuvio, 
Mario Ferrero and Orazio Cosra. 
Since 1 967 he has worked for 
rhe RAl, for whom he has made 
many documenraries
invesrigarive reporrs and edired 
culrural programmes, including: 
"Green", '"L'alrra edicola", " J ralia 
mia benche". He has been 
planning chief of "La sroria 
siamo noi" since 1 997 . In 2000, 
rogerher wirb Francesco Maselli, 
he wrore "Un luogo chiamato 
cinema"', a rwenry-parr series for 
TV. 
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ITALYA ITALY 

ROBERTO ROSSELLi Ni  
Yön etmen Director: Cari o Lizzani Senaryo 
Screen play: Viuorio Giaccis & Carlo Lizzani 
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: Diego 
01/nnocerızo Kurgu Edi ring: Dani/o Perticara 
Müzik Music: Pasquale FilastO Yapımcılar 
Producers: Laura Pel/ini & Silvia Pettini 
Yap1m Production Co.: Fe/ix Film1 Via F. 
Caı;al/olli 1 1 9, 00152 Rome, ITALY; Phone: 39 
06 323 67 90; Fax: 39 06 323 56 95; e-mail: 
felixfilm@katamail.com RAl, Rome, ITALY; 
Dünya Hakları World Sales: Fe/ix Film. Via 
F. Cavallolli 1 1 9, 00152 Romt, ITALY; Phont: 
39 06 323 67 90; Fax: 39 06 323 56 95; t-mail: 
felixfi/m@katamail.com 

2001 1 Bttacaın Video 1 Renkli ve Siyah-Beyaz 
Color and B& W 1 64'  

• !talyan Yeni Gerçekçilik akımının 
öncülerinden ve yirminci yüzyılın 
ikinci yarısında Avrupa Sineması'nın 
en önemli ustalarından biri olan 
Roberto Rossellini, ünlü film 
yönetmenleri arasında en uzun ve 
en zengin sinema kariyerine sahip 
olanlardan biridir. "Roma, citta 
aperta 1 Roma Açık Şehir" ve 
"Paisan"dan, lngrid Bergman 
klasikleri "Stromboli" ve "Viaggio in 
ltalia / ltalya'ya Yolculuk"a ve 
televizyon için yaptığı son 
çalışmasına kadar, Rossel l ini'nin 
eserleri ve fikirleri sinema ve 
eleştiri alanlarında derin bir etki 
yaratmıştır. Carlo Lizzani'nin 
Rosselini'ye adadığı bu belgesel, 
yönetmenin Roma'daki yetişme 
çağlarından başlayarak yaşamını ve 
çalışmalarını konu alıyor. Filmde 
yönetmenin yaşadığı ya da filmlerini 
çektiği mekaniara (Roma, Amalfi 
sahili ve Paris) yer verilirken, 
birl ikte çalıştığı kişilerin, 
çocuklarının, sevdiği kadınların, onu 
sanat anlayışları ve düşünceleriyle 
etkileyenlerin, ayrıca onu "usta"ları 
kabul eden kişilerin görüşleri 
aktarılıyor. Fi lm lngrid Bergman'ın 
onun yaşamı ve sanatı üzerindeki 
etkilerini bir kez daha inceliyor, 
Rossell ini 'nin edebiyat ve tarihe 
karşı özel ilgisini ele alıyor. 
Sinemadan uzaklaştıktan ve 
televizyona döndükten sonra, 
büyük yapıtiara ve tarihin büyük 
kişilerine karşı duymaya başladığı 
sonsuz ilgi, onun I kinci Dünya 
Savaşı sırasında ve sonrasında bir 
sinemacı olmanın getirdiği her 
telden çalma alışkanlığını bir tür 
telafi etme gayreti olarak 
görülebilir. Ressel i in i  politikayla çok 
yakından ilgilenen bir entellektüel, 
aynı zamanda da bir sinema 
filozofuydu. 60'1ı yıl larda giriştiği, 
tarihi öğretici bir biçimde yeniden 

yazma çabaları bu özelliklerinin 
onun sanatsal yaratıcılığındaki 
yansımasıydı . . .  

• A key figure in the Italian Neo
Realist movemenr and one of the 
great masters of European cine ma in 
the second half of the 20th century, 
Roberto Rossellini had one of the 
longest and most varied careers of 
major film directors. From "Roma, 
citta aperra 1 Rome, Open City" and 
"Paisan", through the Ingrid 
Bergman classics "Stromboli" and 
"Viaggio in Iralia 1 Journey to Iraly'', 
ro his larer work for television, 
Rossellini's work and ideas had a 
profound influence on filmmaking 
and criticism. Carlo Lizzani's 
homage-documenrary reviews his life 
and work beginning wirh a look back 
ar his formative years in Rome. The 
fi lm visirs the places where he lived 
or made his fi lms: Rome, the Amalfi 
coast and Paris. W e hear from his 
collaborators, his children, the women 
he loved and from the people he 
influenced artistically and 
inrellecrually, the people who elected 
him rheir "master". The film re
examines lngrid Bergman's influence 
on his l ife and art, and it studies 
Rossellini 's special affıniry wirh 
li rerarure and history. His insariable 
attracrion to the grear works and 
grear figures of the pasr, afrer he has 
disranced himself from rhe cinema 
and turned to relevision, appear taday 
as a ki nd of compensarion for rhe 
dispersiveness rhar being a fi lmmaker 
during and afrer rhe Second World 
W ar had forced on him. He was a 
highly poliricized inrellecrual bur he 
was also a philosopher of rhe cine ma, 
and the didacric reconsrrucrions of 
history that he began making in rhe 
'60s was a reflecrion of rhose elemenrs 
in his arrisric makeup . . .  

CARLO LIZZANI 

1 922'de Roma'da dogdu. 
Sinema kariyerine gazeteci ve 
eleştirmen olarak başladı. 
ltalyan Yeni Gerçekçilik 
akımının i lk teorisyenlerinden 
biridir. 1 940'1arın sonlarında 
yönetmen yardımcısı ve 
senaryo yazarı olarak, 
aralarında Vergano ("Outcry 1 
Çığlık", 1 946), Rossellini 
("Germany, Year Zero 1 
Almanya, Sıfır Yılı", 1 947), De 
Santis ("Bitter Rice 1 Acı 
Pirinç", 1 948) ve Lattuada'nın 
da ("The Mill on the Po 1 Po 
Değirmeni", 1 949) bulunduğu 
yönetmenlerle birlikte çalıştı. 
l ik uzun metraj l ı filmini 
("Achtung! Bandit! 1 Dikkat! 
Haydut!") 1 95 l 'de çekti. 
"Chronicle of Poor Lovers 1 
Fakir Aşıkların Güncesi"yle 
( 1 95 1 )  uluslararası arenada 
dikkat çekti. 1 980 yılında 
çektiği "Fontamara" adlı fi lmi 
Montreal Film Festivali'nde 
Büyük Ödül'ü kazandı. 
"Luchino Visconri" (2000) adlı, 
bu yönetmenin yaşamını 
anlatan belgesel filmi geçen 
sene Festival'de gösterilmiştir. 
Eleştirmen ve deneme yazarı 
olmasının yanısıra, ünlü bir 
!talyan sineması tarihçisidir. 

Born in Rome in 1 922. He 
began his fılm career as a 
journalise and eri tic, and was one 
of rhe early rheorisrs of !ral ian 
Neo-Realism. In rhe lare '40s he 
worked as an assisranr director 
and screenwriter for, among 
others, Vergano ("Ourcry", 
1 946), Rossellini ("Germany, 
Year Zero", 1 947), De Sanris 
("Birrer Rice", 1948) and 
Larruada ("The Mill on the Po", 
1 949). He direcred his fırsr 
fearure, "Achrung! Bandit1" i n  
1 95 1 ,  and gained international 
arrenrion wirh "Chronicle of 
Poor Lovers" ( 1 954). His 
"Fonramara" ( 1 980) won rhe 
Grand Prize of rhe Arnericas ar 
rhe Monrreal Inrernarional Film 
Festival. His biographical fi lm 
"Luchino Visconri" (2000) was 
shown ar lasr year' s festival. A 
eritic and essayist, he is also rhe 
author of a nored history of rhe 
Ital ian ci nema. 



96 SiNEMA SiNEMAYA BAKlYOR U;\;l·i\IA PI.I-KS :\1 U;\;ri\IA 

FRANSA-PORTEKIZ FRANCE-PORTUGAL 

SERBEST DÜŞÜNÜR i MAMURA 
IMAMURA LE LIBRE PENSEUR 

Yönetmen Director: Paıtlo Rocha Görüntü 
Yön. Cincmacography: Yudai Kato, Maurice 
Perrimond, Makoto ueyoshi & Satoıhi T akam11ra 
Kurgu Editing: Victor jorge AlvtJ Katılanlar 
With: Shohei lmamura, Paulo Rocha Yapım 
Production Co.: La Sept / A rte; AM IP, INA, 
FRANCE; Rosa Filmes, PORTUGAL Dünya 
Hakları World Sales: ARTE, 8 rue Marceau. 
lssy-les-Moıtlineallx 92785, FRANCE: Phone: 33 
1 55 00 77 77: Fax: 33 1 55 00 77 00 

1995 1 Betacam Vidu! 1 Renkli Color 1 62' 

• 1 926 dogumlu Shohei lmamura, 
Cannes Film Festivali'nde iki kez 
Altın Palmiye ödülünü kazanmadan 
çok önce, Japon sinemasının yeni 
dalgasının keşif eri olarak ortaya 
çıkmıştı. 1 994'ün Temmuz ayında, 
Paulo Rocha, Portekiz yeni 
dalgasının bu i lk temsilcisi, 
Tokyo'yu ziyaret ettiğinde, niyetini 
açıkça ortaya koydu: "Saçları 
kırlaşan lmamura'yı, gençliğinin 
küstahlıgı içinde Madame 
Omboro'yu çekerken izlemek, fetiş 
oyuncusu büyük Kitamura ve 
kadınlarla birlikte içerken yara gibi 
dar o edepsiz açılarını çalmak, onu 
"Pornocular"ın dekorlarının flu 
kenarlarından çekip çıkarmak 
istedim . . .  " 

• Born in 1 926, Shohei Imamura 
very soon asserrs himself as the scout 
of the new wave of the Japanese 
cinema before he gers rwo times the 
Golden Palm Award ar the Cannes 
Film Festival. When, in 1 994, Paulo 
Rocha, the first represenrarive of 
Porruguese new wave pays a visir ro 
Tokyo, his inrenrions are clear: "I 
wanred ro rrack down Imamura 
turning grey, when he was shooring 
Madame Omboro in his insolenr 
yourh, sreal his obscene angles, 
narrow as wounds, the blurred edges 
of the decors of "The Pornographers", 
while he was drinking wirh the good 
women and the grear Kiramura, his 
acror fet i sh . . .  " 

PAULO ROCHA 
22 Aralık 1 935'te Portekiz'de 
doğdu. Fransa'nın önde gelen 
sinema okulu IDHEC'e 
gitmeden önce, Lizbon'da hukuk 
okudu. IDHEC'te 1 959- 1 96 1  
arasında yönetmenlik eğitimi 
gördü ve mezun olduktan sonra 
Jean Renoir'a asistanlık yaptı. 
Daha sonra "Acto da primavera 
1 Bahar Oyunu" ve "A caça 1 
Av"da ( 1 963) Manoel de 
Oliveira'nın asistanı olmak için 
Portekiz' e döndü. Yönetmen 
olarak ilk filmi "Os verdes anos 
1 Yeşil Yıllar"la ( 1 963) Portekiz 
"Yeni Sinema"sına önemli bir 
katkıda bulundu. lik filmi büyük 
başarı kazandığı halde, 1 966 
yapımı "Mudar de vida 1 Hayat 
Degişikligi"ne gelene kadar, 
başka uzun metrajlı kurmaca 
film yapmadı. 1 970'1erin 
başlarındaki iki kısa film dışında, 
yönetmenligi 1 983'e kadar 
bıraktı. Bu dönemde, 1 973-74'te 
Portekiz Sinema Merkezi'nde 
görev yaptı. 1 975'te, Tokyo'daki 
Portekiz Büyükelçiliği'ne Kültür 
Ataşesi olarak atandı ve 1 983'e 
kadar orada kaldı. Ülkesine 
döndüğünde çalışmalarını biraz 
daha sıklaştırmıştır. 

Born on 22 December 1 935 in 
Porcugal. He srudied law in 
Lisbon before anenciing France's 
premiere film school, IDHEC 
where he srudied directian 
berween ı 95 9 and 196 l .  
Fallawing graduarion from 
IDHEC, he assisred Jean Renoir. 
He rhen rerurned ro Porcugal ro 
assist Manoel de Oliveira w ith 
"Acro da primavera 1 The Spring 
Play" and "A caça 1 The Hunr" 
( 1 963). He made an imporranc 
concriburion ro Porrugal's "New 
Cinema" wirh his direcrorial 
debur "Os verdes anos 1 The 
Green Years" ( 1 963). Though his 
debur fearure mer wirh grear 
success, he d id not release anorher 
fearure unril "Mudar de vida 1 
Change of life" in ı 966. Except 
for a pair of shorr films in rhe 
early 70s, he would abandan 
filmmaking unril 1 983. In the 
inrerim, he spenr ı 973-74 
serving as a sraff member of the 
Cem ro Porrugues de Ci ne ma. I n 
ı 97 5 ,  he was ap po i nred Cu! rural 
Anache ar the Porruguese 
Embassy in Tokyo; he remained 
rhere unril ı 983. His subsequenr 
oupur has been more frequenr 
rhan before. 

Filmleri 
Fiımography 

I 963 Os verdes a11os Yeşil Yıllar 
1 96 7 Mudtır de vi da 

Hayat Degişikligi 
1 983 A i/ha dos amores 

Aşkların Adası 
1 986 O desejados Ayın Dagları 
1 988 Masque de fer co11tre abime 

b/eu Demir Maske Mavi 
Uçuruma Karşı 

1 993 0/iveim /'architecte 
Mimar Oliveira 

1 995 lmam11ra le /ibre penseur 
Serbest Düşünür Imamura 

I 998 O rio do oro Altın Nehri 
2000 A ra iz de curaçao 

Yüregin Kökü 
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BEINEIX ÖLÜ MCÜL DEVi R 
MORTEL TRANSFERT 

MORTAL TRANSFER 
Yönetmen Direcror:Jean-}acqueı Beineix 
Senaryo Screenplay:jean-jacque.r Beineix, 
baJed on the novel by jean-Pierre Gattegno 
Görüntü Yön. Cinemacography: Bmolt 
Delhomme Kurgu Edi ring: Yv<r DeschampJ 
Müzik Music: Reinhardt \Vagner Oyuncular 
Cast:}ean-Hugues Anglatk, Hlltne tk Fougerolles, 
Milzi Manoj/(}flic, Valentino Sa11ca, Robert Hirsch, 
Yvtr Rtiner, Catherine Mouchet Yap1mc1 
Pcoducer:}ean-Jacques Beineix Yapı m 
Production Co.: Cargo Films, 9, rue Ambroiıe 
ThomaJ, 75009 PariJ, FRANCE; Phone: 33 1 53 
34 1 3  80; Fax: 33 1 53 34 1 3  Bl; e-mail: 
cargo@cargofilmuom Dünya Hakları World 
Sales: Bavaria Film International, 
Bavariafilmplatz 8, 8203 1 GeiJelganteig, 
GERMANY; Phone: 49 89 64 99 26 87; Fax: 49 
89 64 99 37 20; e-mail: ste/anie.zeit/er@bavaria
film.de 

2000 1 35 mın. 1 Renkli Color 1 122' 

• Dr. Michel Durand Paris'te 
başarılı bir kariyeri olan, kırklı 
yaşlarında, boşanmış bir 
psikiyatristtir. Hastalarından biri de, 
kendi analisti tarafından ona 
devredilmiş, pek namuslu bir geçmişi 
olmayan önemli bir işadamının karısı 
Olga Kubler'dir. Karşısındakini 
tahrik eden ama tarnin etmeyen 
türden bir sadomazoşist olan Olga, 
içiçe geçmiş birden fazla nevroz 
yaşamaktadır. Bunlardan biri acı 
verici ve aşağılayıcı seks, biri de 
engel olamadığı bir çalma huyudur. 
Olga polis tarafından bazı kıymetli 
mücevherlerin çalınması hakkında 
sorgulandığında, Durand'ı tanık 
göstermiştir. Durand ise soygun 
sırasında Olga'nın kendisiyle 
konsültasyonda olduğunu 
söylemesine karşın, aslında kadının 
nerede olduğundan hiç emin değildir 
ve muhtemelen suçlu olduğunu 
düşünmektedir. Durand ayrıca 
Olga'nın sıradışı cinsel ilişki 
öykülerinden oldukça sıkıldığını itiraf 
etmeye de korkmaktadır. Bir gün 
Olga yine en sevdiği konuda uzun 
uzun konuşurken, Durand 
uyuyakalır. Birkaç dakika sonra 
uyandığında, kanepesinde Olga'nın 
cesediyle karşılaşır. Durand'ın 
Olga'nın başına ne geldiği konusunda 
en ufak bir fikri yoktur, cesedi ne 
yapacağını da bilemez. Öte yandan, 
polisi aramaya çok korkar ve onu 
ofisinde bir yere saklamaya kalkışır. 
Çok geçmeden, gizemli bir yabancı 
onu takip etmeye başlamıştır ve 
giderek daha da şüphelenen sevgilisi 
Helene tarafından terk edilmiştir. 
Olga'nın kocası Max'ın, kadının 
ondan çaldığı ziynetleri bulması 
konusundaki ısrarından da 
sıkılmıştır . . .  

Sekiz yıl l ık bir aradan sonra, 
uluslararası birer hit olan "Diva" ve 
"Betty Blue"nun başarı lı yönetmeni 
Jean-Jacques Beineix, tatmin edici 
bir fılmle dönüyor. ÖLÜMCÜL 
DEVIR, en sorunlu hastasını 
öldürmüş olabilecek ya da 
olmayabilecek narkoleptik bir 
psikanalist hakkında, gerçeküstü, 
çağdaş bir kara film. Senaryoyu da 
kendi yazan Beineix, kara mizahıyla 
(ve cesetten kurtulma konusunda 
yaşanan güçlüklerle) Alfred 
Hitchcock'un "Frenzy"sini hatırlatan 
görkemli, aşina ve aldatıcı biçimde 
akıllıca bir film kotarmış. Başrolünü 
duruma uygun hırpanilikteki bir 
Jean-Hugues Angiade'ın oynadığı ve 
klasik "noir" üslübuyla yapılmış bu 
karanl ık, nükteli komedinin önde 
gelen temaları arasında psikanaliz, 
sapıklık, para ve ölüm var. Bu 
temaların hepsi de analist-hasta 
ilişkileri konusunda bazı ciddi 
soruları gizlerneye hiç çalışmadan, 
ciddiymiş izlenimi veren bir mizahla 
ele alınıyor. 

• Dr. Michel Durand is a divorced 
psychiarrisr in his early forries wirh a 
successful pracrice in Paris. One of 
his parienrs is rhe beauriful wife of a 
prominenr business man wirh a less 
rhan scrupulous pasr, Olga Kubler, a 
sadomasochisr rease referred by his 
own analysr. Olga is dealing wirh a 
number of inrerwoven neuroses, 
including a srrong rasre for painful, 
degrading sex and a compulsive habir 
of srealing rhings. Olga has already 
used Durand as an al ibi when 
quesrioned by rhe police about the 

rhefr of some valuable jewels, and 
while Durand rold rhe aurhoriries 
rhar Olga was in consulration wirh 

him ar rhe rime of rhe robbery, rhe 
rrurh is he' s nor sure where she was 
and imagines she's probably guilry. 
Durand is also afraid ro admir rhar 
he' s become quire bored wirh Olga's 
srories abour her unconvenrional 
sexual liaisons, and one day as she 
goes on abour her favorire subjecr, he 
falls asleep. A few minures larer, 
Durand wakes up, and finds Olga's 
dead body on his couch. Durand has 
no idea what happened ro Olga and 
isn'r sure whar ro do wirh rhe body, 
but he' s roo frighrened ro call rhe 
police, so he rries ro hide her in his 
office. Soon, Durand finds himself 
fol lowed by a mysrerious srranger, 
dumped by his increasingly 
suspicious girlfriend Helene, and 
borhered by Max, Olga's husband, 
who insisrs rhe docror find some 
valuables rhar Olga srole from him . . .  

Afrer an eighr-year absence, Jean
Jacques Beineix, rhe acclaimed direcror 
of rhe inrernarional hirs "Di va" and 
"Berry Blue", rerurns wirh a sarisfying, 
surreal piece of conremporary noir 
abour a narcolepric psychoanalysr who 
may or may nor have m urdered his 
mosr difficulr parienr. Reminiscenr of 
Alfred H irchcock's "Frenzy" in irs 
macabre humor (and difficulry in body 
disposal), Beineix, who also wrore rhe 
screenplay, has crafred a sumpruous, 
evocarive and deceprively elever film. 
Srarring an appropriarely haggard 
Jean-Hugues Anglade, rhe darkly 
wirry comedy drama handled in rhe 
dassic noir fashion, has psychoanalysis, 
perversion, money, and dearh among 
the principal rhemes, which are rreated 

wirh a dead-pan humour rhar does nor 
h ide some serious quesrions abour 
analysr-parienr relarionships. 

Ş, Ekim 1 946'da Paris'te doğdu. 
Uç yıl tıp okuduktan sonra 
altmışlı yılların sonunda stajyer 
olarak sinemaya adım attı. 
Claude Berri, Rene Clement, 
Claude Zidi ve Jerry Lewis gibi 
yönetmeniere assistanlık 
yaptıktan sonra, 1 977'de ilk 
kısa filmi "Le chien de 
Monsieur Michel / Bay 
Michel'in Köpeği"ni çekti. ilk 
uzun metrajlı filmi "Diva" 
( 1 980), ve üçüncü filmi "37"2 
le matin 1 Betty Bl u e" ( 1 986) 
ile seksenli yılların kült 
yönetmenlerinden biri haline 
geldi. Son yıllarda onlarca 
reklam ve birçok televizyon 
belgeseli çekti, bunlardan 
bazılarıyla ödüller kazandı. 
Ayrıca ressam olarak da isim 
yaptı. ÖLÜMCÜL DEVIR 
(2000), sekiz senedir çekti�i ilk 
sinema filmidir. 

Born on 8 Ocrober 1 946 in 
Paris. He srudied medicine for 
rhree years before srarring his 
film career as a rrainee ar rhe end 
of rhe sixries. He worked as an 
assisram direcror for, among 
orhers, Cia u de Berri, Ren e 
Clemem, Claude Zidi and Jerry 
Lewis before making his firsr 
shorr film, "Le chien de 
Monsieur Michel" in 1 977.  His 
fearure debur, "Di va" ( 1 980), 
and his third film "37"2 le marin 
1 Beny Blue" ( 1 986) rurned him 
i mo one of rhe culr direcrors of 
rhe eighries. More recendy he 
has made dozens of commercials 
and several relevision 
doucumemaries, some of which 
have been awarded prizes. He 
also made a name for himselfas 
a paimer. MORTEL 
TRANSFERT (2000) is his firsr 
fearure film in eighr years. 

Filmleri 
Filmography 

1 980 Diva 
1 983 La lıme dans le cmıiveau 

Saçaktaki Ay 
1 986 37"2 le mati11 Betty Blue 
1 989 Roselyrıe et /es lions 

Roselyne ve Aslanlar 
1 992 IP 5 
2000 Mortel transfert 

Ölümcül Devir 
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HARRY NASIL AGAÇ OLDU? 
HOW HARRY BECAME A TREE 
Yönetmen Director: GQran Pa1kaljevir 
Senaryo Screen play: Gomn Paskoljevic & 
Christine Gemet, based on the story "Lao Dtm'' by 
Yang Zhengsu11g Görüntü Yön. 
Cinematography: M ilan Spasic Kurgu 
Editing: Perar P11rnik0flic Müzik Music: Sıefano 
Arnaldi Oyuncular Cast: Co/m Mea11y, Cilian 
Murphy, Adrian Dunbar, Kerry Condo11, Pat 
Luffan Yapımcılar Producers: Rircardo Tozzi. 
Liam O'Nei/1, Cl i ve ParJons & Amoine de Cltrmont 
Tonerr Yapı m Production Co.: Can/ey s.r.l., 
via de/la Fraza, 59, 00186 Rome, ITALY; Phont: 
390 6 367 201 ;  Fax: 390 6 367 20 50; e-mail: 
info@cauleya.it; Paradox Pirtures, IRELAND; 
Film & General Prod. , UK: MACT Prod., 
FRANCE Dünya Hakları World Sales: 
Bavaria Film International, Bavariafilmplatz 8, 
8203 1 Geiselganteig, GERAIANY; Phoı�t: 49 89 
64 99 26 87; Fax: 49 89 64 99 37 20: e-mail: 
stefanie.zeit/er@bavaria-film.de 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 

• lrlanda, 1 924. Çiftçi Harry 
Maloney Iç Savaş sırasında sevgili 
oğlu Patrick'i yitirir. Kısa süre sonra 
karısı Anna da ölür. Harry'nin 
yaşamı Skil let köyü yakınlarındaki 
küçük evde, diğer oğlu Gus'la 
birl ikte sürmektedir. Ama içinde 
yaşadığı ortam kadar sert, türlü 
güçlükler atiatmış bir karakter olan 
Harry, yavaş yavaş içine kapanmaya 
başlar. Bir gün, ciddi bir şekilde 
bunalımdayken, aklına bir fikir gelir: 
yok edecek bir düşman bulacaktır. 
Sevgi ona hiçbir şey vermemiştir, 
bu yüzden belki nefretin ona bir 
kez daha yaşama hissi verebileceğini 
düşünür. Harry, "insanın değeri 
düşmanından belli olur" diye 
düşünerek, kendine düşman olarak 
kasabadaki en güçlü adamı seçer: 
Skil let'teki pub'ın ve birçok 
işyerinin sahibi olan George 
O'Fiaherty. Harry onu yok etmeye 
girişerek, kendi alaycı kurnazlığıyla 
kötücül ima ve dedikodu 
mihraklarını harekete geçirir. Ne 
var ki, bu durum Harry'nin hoş ama 
kafası biraz ağır işleyen oğlu Gus'ı 
da içine alır; çünkü Gus, George'un 
hizmetçisi Eileen'e aşıktır . . .  

Tecrübeli Sırp yönetmen Goran 
Paskaljevic savaşla sarsı lmış ü lkelere 
ilişkin dinamik, hatta patlamaya 
varacak kadar ihti laflı 
incelemeleriyle tanınır. Bir Çin halk 
öyküsünden uyarlanan, dünyanın 
kendi oturduğu hızla değişen küçük 
köşesinde en büyük kalabilmek için 
bir adamın neler yapabileceğini 
anlatan ağzı bozuk, komik alegeri 
HARRY NASIL M:.AÇ OLDU? ise, 
Paskaljevic'in kariyerinde farklı bir 
adım. Sinematografi ıssız bir 
coğrafyayı vurguluyor ve insanın 
Harry gibi öfkeyi sevgiye tercih 
ettiği zamanlarda her şeyin daha 

kasvetli göründüğü gerçeğinin altını 
çiziyor. Harry'nin kederi, sürekli 
gördüğü bir kabusla özetlenebilir: 
i lkin bir ağaca dönüştüğünü ama 
sonra kesilip birçok tabut haline 
geldiğini görüyor. O seçtiği 
düşmanın yıkımını yönetmek için 
çaresizce debelenedursun, rüya 
giderek daha da gerçek gibi 
görünmeye başlıyor, kendini hınca 
ve nefrete böylesine adayan bir 
adamı bekleyen yalnız, onur kırıcı 
kaderi haber veriyor. "lik başta, 
Çin' e ait ama kesinlikle evrensel 
olan bu öyküyü Sırbistan'da 
geçirmeyi düşünüyordum. Ancak, o 
sırada ülkeme dönemediğim için, 
yıllarca yaşadığım Fransa ve iyi 
bildiğim ltalya aklıma geldi. Sonunda 
Irianda'yı seçtim, çünkü orası 
Beckett'ın diyarı. Bu öyküde olduğu 
gibi trajedinin mizahla karıştığı, ciddi 
olanın absürd, neredeyse grotesk 
hale geldiği bir yer. Kanımca, 
kararım doğruymuş." -
Goran Paskaljevic 

• Ireland, 1 924. During rhe Civil 
W ar, farmer Harry Malaney loses his 
dar! ing son, Parrick. Shorrly afrer, his 
wife Anna dies wo. Harry' s life goes 
on in the lirrle house near the vil lage 
of Skiller wirh his other son, Gus. 
Sur, a characrer as rugged and 
wearhered as rhe environmenr around 
him, Harry slowly begins ro close in 
on himself. One day, deeply 
depressed, he develops an idea: he' ll 
fınd an enemy w desrroy. Love has 
given him norhing, so he rhinks hare 
may give him rhe feeling for life once 
more. Harry decides rhar "a man is 
measured by his enemies" and 
accordingly, he picks the most 
powerful man in rown - George 
O'Flaherry, who owns Skiller's pub 
and most of i ts businesses. Harry sers 

abour ruining him, mobilizing his 
cynical cunning and rhe malignanr 
forces of innuendo and rumor. The 
problem is that this engulfs Harry' s 
nice-bur-dim son Gus, who is in love 
wir h George's maid Ei leen . . . 

The vereran Serbian direcror Goran 
Paskaljevic is known for dynamic, 
even explosive studies of socieries 
rocked by war. A change of pace is 
HOW HARRY BECAME A TREE, 
a ribald, comic parable based on a 
Chinese folk rale, which derails rhe 
lengrhs a single man will go ro in 
order ro be rhe biggest rhing in his 
rapidly-changing l irrle corner of the 
world. The cinemawgraphy 
emphasizes the desolare rerrain, 
undedining the facr rhar rhings look 
bleaker when, !ike Harry, one chooses 
angsr over love. Harry' s fundamenral 
misery is encapsulared by a recurring 
nighrmare in which he rurns inro a 
rree only ro be cur down and 
fashioned inro coffıns. As he rries 
desperarely ro orchesrrare rhe 
downfall of his chosen enemy, che 
dream see m s increasi n gl y real, 
prefıguring rhe lonely, ignominious 
fare that awairs a man so devared ro 
rancor and harred . "1 fı rsr rhoughr I 
would ser this swry, which is Chinese 
yer absolurely universal, in Serbia. 
However, since I could not rerurn ro 
my counrry ar the rime, I rhoughr of 
France, where I have lived for some 
years, rhen of Iraly which I know 
well. Finally I chose I reland because 
ir is rhe land of Beckerr where, as in 
this srory, tragedy mingles wirh 
humor, w har is serious ofren becomes 
absurd, al most groresque. I feel my 
decision was righr . " -
Goran Paskaljevic 

GORAN PASKA EVIC 
1 947'de eski Yugoslavya 
Cumhuriyeti'nde, Belgrad'ta 
dogdu. Prag'daki FAMU Sinema 
Okulu'nda okudu ve Markovic, 
Karanovic ve Kusturica gibi 
diger Yugoslav sinemacılarla 
birlikte, "Prag Ekolü"nü 
oluşturdu. 40'ın üzerinde 
belgesel, kısa film ve uzun 
metrajlı kurmaca film çekti, 
bunların çoğu dünyanın dört 
bir yanında festivallerde 
gösterildi. 

Born in Belgrade in the former 
Republic of Yugoslavia in 1947. 
He srudied ar Prague's FAMU 
Film School and, rogerher wirh 
orher Yugoslav fılmmakers, such 
as Markovic, Karanovic and 
Kusturica, formed rhe so-called 
'"'Prague School". He has 
direcred more rhan 40 
docıımenraries, features and 
short fılms, many of which have 
screened ar fesrivals around the 
world. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 

ı 976 Beach Guard In lfliııter 
Kışın Plaj Bekçisi 

ı 978 The Dog Who Loved Traim 
Trenleri Seven Köpek 

ı 980 Special Treatmmt 
Özel Muamele 

1 982 Twilight Time Tan Vakti 
ı 987 Guardian Aııgel 

Koruyucu Melek 
ı 990 Time of Mirac/es 

Mucizeler Zamanı 
ı 992 Tango Argentino 

Arjantin Tangosu 
ı 995 Someotıe Else' s America 

Başkalarının Amerika'sı 
ı 998 The Powder Keg Barut Fıçısı 
200 ı How Harry Became a Tree 

Harry Nasıl Agaç Oldu? 
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KANADA CANADA 

KA YIP VE ÇI  LG IN 
LOST AND DELIRIOUS 
Yönetmen Director: Ua Pool Senaryo 
Screenplay:Judith Thompıon, based on the novel 
"The Wiveı of Bat h" by SHJan Sıva n Görüntü 
Yön. Cinemamgraphy: Pitrre Gi/1 Kurgu 
Editing: Goltan Huot Müzik Music: y.., 
Chamlıerland Oyuncular Cast: Piper Perabo, 
je.JJica Pari, MiJcha Barton,jackie Burroughs, 
Graham Greene, M imi Kuzyk Yapımcılar 
Producers: Lorraint Richar"' Greg Dımınıeli & 
Louiı-Philippe Rochon Yapım Production Co.: 
Cirt-Amlrique, 5800, b/vd. Sairrt-Laurent, CDN
Montreal, Quebec H2T IT3, CANA DA; Phone: 1 
514 278 80 80; Fax: 1 5 1 4  278 40 40; Dummeli 
Films, Toromo, CANADA Dünya Hakları 
World Sales: TFI /nternational, 125 rue)ea1t 
)acqueı Rormeau, 92138 lsıy-Lts-Mou/ineaux, 
FRANCE; Phone: 33 1 4 1 4 1 1 5  04, Fax: 33 1 41 
4 1 3 1  44 Türkiye Hakları Turkish Rights: 
Belge Film, Kıl/ollll /Ilah. Ala Külham Sok., Ala 
Hamanrr Apt. 1313, Beyoll11, lstanbt�l, TURKEY; 
Phone: 90 212 249 78 57; Fax: 90 212 25 1 36 37 

2001 f 3 5  mm. f Renkli Color f 1 02' 

• Fare lakabıyla da bi l inen Mary, 
annesinin ölümünün etkisinden 
kurtulmaya çalışan sessiz bir kızdır. 
Mary'nin duygusal ihtiyaçlarını 
görmezden gelen babası ve yeni 
üvey annesi, onu bir kız okuluna 
gönderirler. Oradaki oda 
arkadaşları kültürlü Paulie ve 
dünyevi zevklere düşkün T ory 
arasında kısa sürede bir dostluk 
kurulur. Ama Fare çok geçmeden 
Paul i e i le T ory'nin sadece arkadaş 
olmadıklarını, aralarında fiziksel bir 
il işki de bulundu�unu anlar. l i k  başta 
onların lezbiyen e�ilimleri 
karşısında hayrete düşse de, ikisiyle 
de dost kalır. Ancak T ory'nin 
kızkardeşi o kadar açık fikirli 
de�ildir ve Tory'yi olan biteni 
annesiyle babasına söylemekle 
tehdit eder. Korkan ve kafası 
karışan Tory, hemen Paulie'yle 
arasındaki il işkiye son verip o 
civardaki bir erkekler okulunda 
okuyan Jake i le birlikte olmaya 
başlar. Paulie'nin kalbi kırılmıştır, 
aşk ve kayıp üzerine epik uzunlukta 
şiirler yazarak çaresizce Tory'yi 
yeniden kazanmaya çalışır. Koruda 
buldu�u ve iyileştirmeye çalıştı�ı 
yaralı kuş, kendi yaralı kalbi için bir 
metafora dönüşmüştür. Bu arada 
ö�retmenlerinden Faye Vaughn'un 
onun ruhunu anlayan biri oldu�unu 
keşfetmiştir . . .  

Susan Swan'ın "The Wives of Bath" 
adl ı  romanından uyarlanmış bu 
güçlü filmde üç zeki ve akı l l ı  okul 
kızı aşkın hazları, acıları ve çeşitleri 
üzerine çok özel bir ders 
ö�reniyorlar. Quebec'li sinemacı 
Lea Pool'un ilk Ingilizce filmi KA YIP 
VE ÇILG IN, son zamanlarda 
yeniyetme kızlar üzerine çekilmiş 
hiçbir filme benzemiyor; romantik 
öyküsünü birçok Amerikan lise 

komedisinin düzeyine asla 
indirmiyor. Pool zengin, ortaya iyi 
düşünülerek çerçevelenmiş ve 
oluşturulmuş bir film çıkarmış; 
klasik görsel stili bu tuhaf, zaman 
zaman iç parçalayıcı karşı lıksız aşk 
öyküsüne ciddiyet kazandırıyor. 
"Son yirmi yıldır, kendi başlattı�ım 
ve kendi yazdı�ım filmleri çektim . . .  
KAYlP VE ÇILGIN benim açımdan 
can alıcı öneme sahip temaları iyice 
incelemek ve genişletmek için ideal 
bir film oldu�unu kanıtladı. Büyüme 
ça�ı. eşcinsel l ik ve gerçek aşkı 
arama temaları romancı Susan 
Swan ve senarist Judith Thompson 
tarafından kusursuz bir biçimde 
işlenmişti. KAYlP VE ÇILG IN 
gerçekten benim vizyonum ile 
yazarların ve oyuncuların 
vizyonunun ideal evlili�ini temsil 
ediyor." - Lea Pool 

• Mary, alsa known as Mouse, is a 
quiet girl who is sri ll eecovering from 
rhe dearh of her mor her. Mary' s 
farher and new srepmorher, who are 
bl i nd ro her emorional needs, sen d 
her away ro an all-girls college, where 
she becomes fasr friends wirh her new 
roommares, sophisricared Paulie and 
world Iy Tory. Bur Mouse soan 
discovers that Paulie and Tory are 
more rhan jusr friends, and have 
begun ro pursue a passianare physical 
relarionship. Wbile iııirially puzzled 
by rheir lesbian leanings, Mouse 
remains close friends with borh of 
rhem; Tory's sister is nar so open 
minded, however, and rhrearens ro 
teli rheir parenrs abour Tory's affair. 
Afraid and confused, Tory quickly 
breaks off her romance wir h Paul i e 
and rakes up wirh Jake, a srudenr ar a 
nearby boys' school. Paulie is 
hearrbroken, and desperarely 
srruggles ro win Tory back by 

wriring her epic-lengrh poems on the 
subject of love and lass. Paulie alsa 
finds a meraphor for her wounded 
hearr as she finds an injured bird in  
the woods and srruggles ro  res ro  re ir 
ro health; in  addirion, she discovers 
an undersranding saul in the person 
of Fa ye Vaughn, one of her 
reachers . 

Three wise and wirry schoolgirls 
learn a very special lesson abour the 
joys, sorrows, and varieries of love in 
this powerful drama based on the 
novel "The Wives of Bar h" by Susan 
Swan. The firsr English-language 
fearure for Q uebecois filmmaker Lea 
Pool, LOST AND DELIRIOUS 
genuinely feels unlike any orher film 
recenrly made abour reenage girls, 
never bringing irs romanric srory 
down ro the level of many 
sophomoric American comedies. Pool 
ereares a lush, rhoughrful ly framed 
and composed film; her classical 
visual sryle lends graviras ro this 
srrange, ar times haunting, 
examinarion of unrequired love. "For 
the lasr 20 years, I have direcred 
fi lms that I have personal Iy ini ciared 
and wrore . . .  LOST AND 
DEL1RIOUS has proven ro be che 
ideal film ro furrher explore and 
expand rhemes rhar are of critica! 
incerest ro myself. The rhemes of 
adolescence, homosexuality and che 
quesr for rrue love were perfecrly 
execured by che novelise Susan Swan 
and screenplay wrirer Judirh 
Thompson. LOST AND 
DELIRlOUS rruly represenrs the 
ideal marriage berween my visian 
and che visian of the w ri ters and the 
acrors . " - Lea Pool 

LEA POOL 
1 9SO'de, lsviçre'de Soglio'da 
doğdlj. 1 97S'te Kanada'ya göç 
etti. Uç yıl sonra, 
Montreal'deki Quebec 
Üniversitesi'nin Iletişim 
Sanatları bölümüne girdi. 
Birçok video prodüksiyonu, 
kısa belgesel ve televizyon 
programı yaptı. 1 979'da, 
senaryosunu yazdı�ı, 
yönetmenliğini ve yapımcılı�ını 
üstlendi�i orta uzunluktaki filmi 
"Strass Cafe" dört festivalde 
ödül aldı. 1 984'te ilk uzun 
metrajlı fi lmi "La femme de 
l'hôtel / Otel Kadını"nı yazıp 
yönetti. Film hem 
eleştirmenler, hem de 
seyirciler tarafından coşkuyla 
karşılandı. 1 986' da "Anne 
Trister"i çekti, 1 988'de ise 
Yves Navarre'nin romanı 
"Kurwenal"i beyazperdeye 
aktardı. Bu film, aralarında 
Venedik, Chicago ve Istanbul 
da bulunmak üzere, tam 34 
uluslararası festivalde 
gösterildi. Bunu 1 99 1  'de ödüllü 
filmi "La demoiselle sauvage 1 
Vahşi Genç Kız", 1 992-93'te 
ise "Mouvements du desir 1 
Arzunun Hareketleri" izledi. 
Eleştirmenler onun farklı 
üslObuna dikkat çekip, 
filmlerinin duygusal etkisini ve 
muhteşem güzelliğini övdüler. 
"Emporte-moi 1 Götür Beni" 
( 1 998) Berlin Film Festivali'nde 
Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 
KAYlP VE ÇILGIN (200 1 )  
yönetti�i son filmdir. 

Born in 1 950, in Soglio, 
Swirzerland. She emigrared ro 
Canada in 1 975 .  Three years 
larer, she enrered rhe Universice 
du Quebec a Monm�al in 
Communicarion Ares. She wenr 
on ro direct numerous video 
producrions, shorr documenrary 
and ficrion films, and relevision 
programs. In 1 979, she wrore, 
shor and produced "Srrass Cafe", 
a medium-lengrh film, which 
won awards ar four fesrivals. Jn 
1 984, she wrore and direcred her 
firsr fearure, "La femme de 
l'hôrel" which was greered 
enrhusiasrically by borh crirics 
and rhe public. In 1 986, she 
shor "Anne Trisrer" and rhen, in 
1 988, she broughr "A corps 
perdu", an adapeation of Yves 
Navarre's novel Kurwenal ro the 
big screen. The film was 
fearured in 34 international film 
fesrivals, among rhem Venice, 
Chicago and ls ran bul. Nexr 
came her 1991 award-winning 
fearure film "La demoiselle 
sauvage", and rhen, in 1 992-93, 
"Mouvemenrs du desir". Crirics 
have nored her disrincrive sryle 
and praised her films for rheir 
emorional impacr and 
magnificenr beaury. Her 
"Emporre-moi" ( 1 998), won the 
Special Jury Award ar Berl in 
Film Festival. LOST AND 
DELIRIOUS (200 1 )  is her laresr 
film. 
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INGILTERE UNITED KJNGDOM 

SON DiLEK 
LAST ORDERS 

Yönetmen Director: Fred Sebepisi Senaryo 
Screen play: Fred Schepisi, based on the novel by 
Graham Swifı Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Brian Tuja11o Kurgu 
Editing: Katt \Villiam.r Müzik Music: Paul 
Grabowsky Oyuncular Cası: Michael Caine, 
Tom Courtenay, David Hemmings. Bob Hoskim, 
H elen Mirrerı, Ray \Vinstone Yapımcılar 
Producers: Fred Schepisi, Elisabeth RobifiJOIJ 
Yapım Production Co.: Scala Productions. 1 5  
Frith Street, Londo11 \VI D 4RE, ENGLAND; 
Pho11e: 44 207 734 70 60; Fax: 44 207 437 32 
4B; e-mail: scalaprod.r@aol.rom; MBP; \Vinchester 
Films; Maiden Movies Dünya Hakları World 
Sales: Wi11chester· Films, 19 Heddon Street, Ltındon 
W/B lLS, ENGLAND; Phone: 44 207 B5 1 65 
00; Fax: 44 207 B5 1 65 05; e-mail: 
mai/@winchesterent.co.uk Türkiye Hakları 
Turkish Rights: Umut Sallaf Filmcil ik. AkaJyalı 
Sok. No: IB, 4. Levem, lstanbnl, TURKEY; Phone: 
90 212 325 BB BB: Fax: 90 212 27B 32 B2 

2001 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 10' 

• Dostluklarını yaşam boyu 
sürdüren bir grup arkadaş, East 
End'li kendine özgü kişiliği olan 
kasap Jack Dodds'un ölümü 
dolayısıyla biraraya gelir. Jack'in son 
arzusu, onların hep birl ikte 
Londra'dan sahil kasabası Margate'e 
gitmeleri ve küllerini l imandan 
denize savurmalarıdır. Bu duygusal 
yolculukta, Jack'in ölümüyle 
yüzleşirken onunla anılarını yeniden 
yaşarlar ve herbirinin gizli duyguları 
açığa çıkar. Kurnaz bahisçi Ray, eski 
boksör Lenny, sakin huylu 
müteahhit Vic ve Jack'n oğlu Yince 
grubun delikanlı l ık günlerini anarlar, 
uzun zamandır gizledikleri sırlarını 
anlatarak ilişkilerine açıklık 
getirirler. Dörtlü Yince'ın 
kullanılmış araba satan dükkanından 
aldıkları afıl i siyah Mercedes'le Kent 
yöresin i  hızla geçerken, Jack'in dul 
karısı Amy, Jack'in varl ığını 
reddettiği zeka özürlü kızları june'u 
ziyaret etmek amacıyla kendi 
anlamlı yolculuğuna çıkar. Bir 
pub'da kafa çeken arkadaşlar, 
kırgınlıkları yaratanların da her 
derde çare olanların da insanın 
kendi arkadaşları olduğunu 
keşfederler. Gözyaşları yerini 
kahkahalara bırakır, kahkahaların 
hemen ardındansa hüzünlü anılar 
canlanır . . .  

Michael Caine, Bob Hoskins, 
H elen Mirren, Tom Courtenay, 
David Hemmings ve Ray Winstone 
gibi bir dönemin en seçkin Ingiliz 
oyuncularının yer aldığı ve 
görkemli oyunculuklarını 
sergi ledikleri SON DILEK, 
yaşamları içiçe geçmiş bir grup eski 
arkadaşı ele alan, acı ve tatlı anlar 
barındıran bir öyküyü anlatıyor. 
1 996 Booker Ödülü'nü kazanan 
Graham Swift'in romanından 

esinlenilen bu filmde, Avustralyalı 
yönetmen Fred Schepisi öyküsünü, 
hüzün ve mizahı tam dozunda 
kullanarak anlatıyor. Sevgi, 
bağışlama, dürüstlük ve bağlıl ığı ele 
alan bu zekice kotarı lmış, etkileyici 
film, sevgi ve arkadaşlığın getirdiği 
sevinçleri ve acıları yaşamış olan 
herkese yönelik. Schepisi romanın 
manevi dürüstlüğünü, içten 
insancı l l ığını ve çarpıcı mizahını 
koruyarak "sıradan insanlar"ın 
aslında hiç de s ıradan olmadıklarını 
ve yaşam boyu süren 
arkadaşlıkların trajedilerin 
üstünden gelebileceğini yansıtıyor. 
Fi lmin kadrosuysa olağanüstü. 
Kayıp ve anılar üzerine kurulu bu 
öyküde oyuncular, sevdiğimiz 
birinin ölümünün ardından 
yaşadığımız mizah ve kıskançlık, 
sevgi ve öfke gibi duyguları adeta 
yaşıyorlar. Her düzeyde olağanüstü 
yetenek sergileyen SON DILEK 
herkesi etkileyecek bir film. 

• A group of l ifelong friends gee 
together following the death of 
charismatic East End butcher Jack 
Dodds, whose last wish was for them 
all to go on a road trip from London 
to the seaside town of Margate to 
scatrer his as hes off the pier. As rheir 
senrimemal journey begins and rheir 
own emotional mysteries unfold, rhey 
try to come to terms with Jack's 
death by reliving their lives with 
him. Ray, a dodgy bookie, Lenny, an 
ex-boxer, Vic, a serene undertaker; 
and V ince, Jack's son, recollecr the 
group's younger and wilder days, 
shedding lig ht on rheir relarionships 
and providing insighrs inro their 
long-buried secrers. As the foursome 
speed across rhe Kenr counı:-ryside in 
a shiny black Mercedes from Vince's 
used-car dealership, Jack's widow 

Amy underrakes her own very 
significanr journey to visir rheir 
menrally handicapped daughter, 
J u ne, who Jack refused ro 
acknowledge. As the pilgrimage 
rurns inro a pub cra wl the drinking 
buddies discover that through ir all, 
ir's your friends who break your hean 
- and your friends who mend i r .  
Tears are replaced by laughter and 
then just as quickly followed by more 
poignanr memories . .  

Fearuring brillianr performances 
from a casr of some of che mos c 
discinguished Brirish actors 
of the ir generat i on - Michael Caine, 
Bob Hoskins, Helen Mirren, Tom 
Counenay, David Hemmings and 
Ray Winsrone - LAST ORDERS is 
an exquisire, bittersweer cale abour 
the delicarely inrerwoven desrinies of 
a group of old friends. Based on 
Graham Swift's 1 996 Booker Prize 
winning novel, Australian direcror 
Fred Sebepisi tells ch is story wirh 
jusr che righr bl e nd of sadness and 
humour. Gloriously affirming love, 
forgiveness, honesry and loyalty, rhis 
ineelligem and rouching fi lm is 
certain to ring true wirh anyone who 
knows the joys and pains that love 
and friendship can inspire. Schepisi 
keenly captures che book's insighcful 
honesry, frank humaniry and 
rollicking humour, revealing chac 
"ordinary people" are not ordinary at 
all, and thar che friendships of l ife 
can transeenci irs tragedies. And whar 
a casr. They b ring this srory of loss 
and memory ro life wirh all the 
humour and jealousy, love and anger 
that we experience when confronred 
by the fi nal i ey of the dea ch of a loved 
one. Superbly crafred at every level, 
LAST ORDERS w i l l  resonace wirh 
everyone. 

FRED SCHEPISI 
1 939'da Avustralya'da, 
Melbourne'da doğdu. Son otuz 
yıldır Avustralya'nın en 
etkileyici yönetmenlerinden 
biri olarak kabul edilmektedir. 
ilk uzun metraj lı filmi "The 
Devil's Playground 1 Şeytan'ın 
Oyun Alanı" ( 1 976) ile şöhrete 
kavuşmadan önce, yaratıcı 
belgeseller ve reklam filmleri 
çekmiştir. 

Born in Melbourne, Ausrralia in  
1 939. He i s  widely considered 
one of rhe mosr influemial 
filmmakers to have emerged 
from Australia over rhe l ast 30 
years. He direcred innovarive 
documemaries and commercials 
before esrablishing his 
repurarion wirh his debur 
fearure, "The Devil's 
Playground" ( 1 976). 

Filmleri 
Filmography 

1 976 The Devi/'s Playgromıd 
Şeytan'ın Oyun Alanı 

1 978 The Chmıt ofjimmie 
Blacksmith 
Jimmie Blacksmith'in 
Türküsü 

1 982 Barbarosa 
1 984 Iceman Buz Adam 
1 985 Pletıty Bolluk 
1 987 Roxamıe 
1 988 A Cry hı the Dark 

Karanlıkta Bir Çı�lık 
1 990 The Russia House Rus Evi 
1 993 S ix Degrees ofSeparııtimı 

Ayrılı�ın Altı Derecesi 
1 994 l.Q. 
1 997 Fierce Crea.tures 

Vahşi Yaratıklar 
200 1 l.Ast Orclers Son Dilek 
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ABD USA SCOTT McGEHEE & ı---D-i_P_S_i_Z _________________________ --1 DAVID SIEGEL 
San Francisco'lu sinemacı ikili, 

THE DEEP END filmlerinin yazımını, yönetimini 
ve yapımını üstleniyor. ilk uzun 
metrajlı kurmaca filmleri 
"Suture 1 Dikiş Yeri" ( 1 993), 
1 994 Sundance Film 
�.estivali'nde En Iyi Görüntü 
Odülü'nü kazanmış, sonra da 
Cannes'da gösterilmek üzere 
seçilmişti. Ikili 1 999'da bagımsız 
yapım firması iS'ı kurdu. 

Yönetmenler Directors: Scott McGehee & 
David Siegel Senaryo Screenplay: Sco/1 
McGehee & David Siegel, based on the novel "The 
Blaıık W all" by Elisabeth Sanxay Holding 
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: Giles 
Nuttgens Kurgu Editing: Lauren Z11ckerman 
Müzik Music: Peter Nashel Oyuncular Cas<: 
Ti/da Swinton, Gorafl Visrıjic, Jonathan T11cker, 
Peter Donat, josh L11cas, Raymond Barry, Tamara 
Hope,jordon Dorrafıce Yapımcılar Producers: 
Scott McGehee & David Siegel Yapı m 
Production Co.: 15 PiCIItre Dünya Hakları 
World Sales: 20th Century Fox, Box 900, Beverly 
Hi/ls, California 90213,  USA; Phone: 1 3 10 369 
19 44 Türkiye Hakları Turkish Rights: 
Özen Film, Sakızağaci Cad. , No: 21,  Beyo/tlu, 
Istanbul, TURKEY; Phone: 90 212 292 84 BO; 
Fax: 90 212 244 28 5 1  

2001 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 99' 

• Lake Tahoe'lu ev kadını Margaret 
Hall, bir alkollü araba kullanma 
olayının ardından, 1 7  yaşındaki oglu 
Beau ve onun 30 yaşındaki sevgilisi 
Darby Reese'le, adamın işlettigi gay 
bar'da yüzleşir. Eve döndükten 
sonra, Beau'ya Darby'nin 5,000$ 
karşılığında ilişkilerini sona erdirmeyi 
teklif ettigini söyler. O gece Darby 
eve gelir; teklif edilen rüşvete kızmış 
olan Beau, onunla kavga eder. Darby 
sendeler ve kaza sonucu üzerine 
düştüğü çapaya saplanarak ölür. 
Margaret sabah yürüyüşüne 
çıktığında Darby'nin cesedini bulur 
ve tabii onu Beau'nun öldürdüğünü 
farzederek göle atar. Balıkçılar 
cesedi bulunca, polis soruşturma 
başlatır. Hall'ların evine Alek Spera 
adında bir yabancı gelir ve gizli bir 
göreve çıkmış deniz subayı kocası 
T om'u görmek ister. Spera 
Margaret'a zorla Beau ile Darby'nin 
cinsel ilişkide bulunduğu bir video 
kaset izletir, sonra da onu, kendisine 
ve ortağı Carlie Nagle'a 50,000$ 
vermezse polise kasedin bir 
kopyasını göndermekle tehdit eder. 
Margaret parayı denkleştiremez. 
Şantajcı, tam o eve geldiği sırada 
kalp krizi geçirmekte olan Tom'un 
babası Jack'i kurtarır. Artık 
Margaret'a sempati duyan Spera, 
ödeme tarihini biraz ileri atma 
konusunda Nagle'la konuşmayı kabul 
eder. Darby'nin öldürülmesi 
vakasında bir şüpheli tutuklanınca, 
Spera Margaret'a, Nagle'ın bir 
anlaşma yapmaya hazır olduğunu 
söyler . . .  

D IPSIZ durmak bilmez bir 
yaratıcı l ıkla, kahramanı için her 
seferinde daha da derin çukurlar 
kazıyor - en sonunda kadın, 
sorunlarının ağırlığı altında yenilmiş 
gibi görünürken de aynı yaratıcılıkla 

onu çukurdan çıkarıyor. Fi lmin 
uyarlandığı El isabeth Sanxay 
Holding imzalı 1 947 tarihli polisiye 
roman The Blank Wa/1, daha önce 
1 949'da Max Ophuls'un "The 
Reckless Moment" adlı filmine 
kaynaklık etmişti. Bu uyarlama ise, 
temelde 1 950'1erin seçkin kara 
filmlerinin modern bir versiyonu. 
DIPSIZ Hitchcock'un sevdiği türden 
bir geril im yaratıyor: masum biri 
yanlış yere suçlanır, suçluymuş gibi 
görünür, bu durumla başa çıkmaya 
çalışır, ama çok önemli bilgilerden 
mahrumdur. Fi lmin yazarl ığını ve 
yönetmenliğini üstlenen McGehee 
ve Siegel, heyecan yaratmak için 
aksiyona başvurmak yerine, 
gangsterlerin tehdidine karşı ailesini 
birarada tutmaya çalışan 
kahramanının içinde bulunduğu 
gerginliği kullanarak gerilim 
yaratıyor. Anneliği hem güç hem de 
zayıfl ık kaynağı olarak gösteren, 
sürekli taciz edilen, çaresiz, sevgi 
dolu anne rolünde Tilda Swinton 
müthiş bir performans sergiliyor. 

• Afcer a drunk-driving incidene 
involving her 1 7  -year-old son Beau 
and his 30-year-old lover Darby 
Reese, Lake Tahoe housewife 
Margarec Hall confroncs Darby at che 
gay bar he manages. Returning home, 
she informs Beau that Darby offered 
to end che relacionship in exchange 
for $5 ,000. That nighr, Darby shows 
up at che house; angry over che 
accempced bribe, Beau fıghcs wich 
him. Dacby scaggers out and 
accidencally impales himselfon an 
anchor. During a morning walk, 
Margaret fınds Darby's corpse and 
assuming Beau ki lled him - dumps i c 
in che lake. Fishermen d iscover che 
body and che police invescigace. A 
s tranger named Al ek S pera appears at 

che Hall home, demanding to see 
Margarer's husband Tom, a naval 
offıcer away on a seeret mission. Spera 
forces Margarec to warch a video of 
Beau having sex wich Darby and 
chreacens to send a copy co che police 
unless she pays him and his partner 
Carlie Nagle $50,000. Margarec fails 
to raise che money. The blackmailer 
arrives at che house in time co help 
save Tom's father Jack from a heacc 
actack. By now sympachecic to 
Margaret, Spera agrees to talk with 
Nagle abouc detaying che paymenc. 
When a suspecc is arresced for Darby's 
murder, Spera cells Margaret that 
Nagle is willing co make a deal . . .  

THE DEEP END uses relentless 
ingenuicy co dig i es heroine i neo 
deeper and deeper holes - uncil fınally, 
when she seems defeaced by the weighc 
of her problems, ic's equally ingenious 
in digging her out again. Adapced 
from a 1 947 erime novel by El isabetlı 
Sanxay Holding, The Blank W all, 
which was previously fılmed in 1 949 
by Max Ophuls as "The Reckless 
Moment", this is essencially a modern
day version of che vincage fılm noir 
dramas of che 1 950s. THE DEEP 
END ereares that ki nd of suspense 
Hicchcock li kes, in which an innocem 
person is wrongly accused, looks 
guilcy, cries co cope and lacks essencial 
information. Rather than resorring to 
action co produce ehri lls, che wrirer
directors McGehee and Siegel, build 
suspense through che inner cension of 
che fılm's heroine, as she cries co hold 
her family life cogecher white fending 
off che gangscers who chreacen co 
deseray it. Tilcia Swinton gives an 
amazing performance as che harassed, 
desperace, loving mocher, which 
comments on mocherhood as a source 
of boch power and vulnerabilicy. 

DIPSIZ (200 1 ), beraber yazıp 
yönettikleri ikinci uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 

Writing, direec ing and 
producing, they are a San 
Francisco-based filmmaking 
team. Their fırst feature, 
"Suture" ( 1 993), won the 
Cinemarography Award at the 
1 994 Sundance Film Festival, 
and was an offıcial selection at 
Cannes. In 1 999, cogether they 
co-founded independent 
produccion company i 5 .  THE 
DEEP END (200 l )  is che second 
feature fılm they co-wroce and 
co-d i recced. 



1 03 EDEBiYATTAN BEYAZPERDEYE FR0!\1 LITFRA'I I I{E ·ı O SI I.\'I· R  S< l U  E� 

KÜBA-ISPANYA-FRANSA CUBA-SPA IN-FRANCE 

OTOBÜS DURAG I 
LISTA DE ESPERA 

THE W AITING LIST 
Yönetmen Director:juan Caıios Tabfo 
Senaryo Screenplay:)uan Carlos Tabfo & Art11ro 
Arango, based Ofl the 11ory "LiJla de espera" by Ar111ro 
Aratıgo Görüntü Yön. Cinematography: Ham 
Bunnatm Kurgu Edi ring: Canrıen Frfas Müzik 
Music:joJI Marfa Vitier Oyuncular Cast: 
Vladimir Cmz, Thaimf Alvariiio,jorge Pemgorrfa, 
Satumino Garrfa, Alina Rodrfguez, Antonio Valero 
Yapımcllar Producers: Gerardo Herrero, Canıi/o 
Vi.., & Thierry Forte Yapım Production Co.: 
Tornaıol Films, PlaUJ de Emi/iojmnenez, Mil/as n°2, 
esr lzq, /0d., 28008 Madrid, SPAIN; Phone: 34 91  
542 95  64; Fax: 34 91 542 87  10; e-mail: 
torllaJol@tonıaJo/filmJ.Com; DM VB Films, 
FRANCE; /CA/C, CUBA Dünya Hakları 
World Sales: Artbox, Departement France Televi.sion 
(/Le Barjac'', 1 ,  Bo1devard Victor, 75015 Paris, 
FRANCE; Pho11e: 33 1 44 25 Ol 62; Fax: 33 1 44 
25 Ol 95 Türkiye Hakları Turkish Righrs: 
Belge Film, K11loll11 Mah. Ala Kiilham Sok., Ala 
Hamamı Apt. 1313, Beyoğl11, lsta11b111, TURKEY; 
Pho11e: 90 212 249 78 57; Fax: 90 212 25 1 36 37 

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 106' 

• Bir Küba kasabasındaki köhne bir 
aktarma duragında, otobüs bekleyen 
yolcuların oluşturduğu kuyruk uzar 
da uzar. Geçen otobüslerin hepsi 
doludur. Tek u mutları, durağın 
yegane aracının tamir edilmesidir. 
Saatler geçer. Genç mühendis 
Emilio, bir lspanyol'la nişanlı genç ve 
güzel Jacqueline, isimsiz bir kör 
adam ve digerleri beklemektedir. 
Geceyarısına dogru Havana 
istikametine gitmekte olanlar tamir 
edilen otobüse biner. Tanıştıkları 
andan itibaren iyi aniaşan Emilio ve 
Jacqueline, biraz buruk bir şekilde 
vedalaşırlar. Ancak otobüs yeniden 
bozulur. Duragın yöneticisi 
Fermindez, sorunun bir çözümü 
olmadığını ve durağın kapanacagını 
duyurur. Insanların çogu ayrılır, ama 
Emilio kalıp otobüsü kendilerinin 
onarmalarını önerir. Fernandez'in 
itirazlarına karşın, küçük bir grup 
öneriyi kabul eder, o andan itibaren 
de tuhaf ve şefkat dolu bir öykü 
örülmeye başlar. Hemen hepsi, 
kendilerinin en iyi taraflarıyla 
yüzleşip barışacaklardır . . .  

Kübalı yazar Arturo Arango'nun 
1 994 tarihli , Bekleme Kuyruğu adl ı  
ödüllü öyküsünden uyarlanan bu 
dokunaklı ve mizahi film, gerçekçilik 
ve fantezinin harika bir karışımında 
parıldayan insan dogasının zaferini  
kutluyor. Yönetmenin müteveffa 
Tomas Gutierrez Alea ile birlikte 
gerçekleştirdiği iki filmi, birçok ödül 
kazanan 1 993 tarihl i "Fresa y 
chocolate 1 Çilek ve Çikolata" ile 
1 994 tarihli "Guantanamera"yı 
begenenler, Juan Carlos Tabio'nun 
bu son çalışmasında önceki iki 
filmdeki oyuncu kadrosuna yer 
verdigini görmekten memnun 

kalacaklar. Iflas etmiş bir otobüs 
sistemi, Küba'nın toplumsal altyapısı 
için kullanılabilecek en iyi 
metaforlardan biri, ve bu yöntemi 
iyi huylu ve kimseye fazla 
dokunmayacak bir biçimde işleyen 
OTOBÜS DURAGI, insanlar arası 
dayanışmanın bürokratik ve 
mekanik verimsizliğin üstesinden 
gelmesi üzerine basit bir öyküyü 
anlatan çok keyifli bir komedi. 
"Arturo Arango'nun, Bekleme 

Kuyruğu'nu okuduğumda, bu öykü 
üzerine kurulu bir film yapmak 
istediğime karar verdim. O zaman 
da öykünün son derece imalı 
olduğunu düşünüyordum, şimdi de. 
Şüpheye mahal bırakmayacak bir 
şekilde Kübalı bir mekana sahip bu 
öykü, ebedi insan emelleri üzerine. 
Yerel adetleri, karakterleri ve 
temaları üstün bir şekilde anlatan 
bir çalışma." - Juan Carlos Tabio 

• At a rundown transir station in a 
Cuban rown, the l ine of passengers 
wairing for a bus ro rake rhem 
sornewhere else jusr keeps growing 
longer. Every bus that passes through 
is already fulL Their only hope is ro 
wair for the bus srarion's sole vehicle 
ro be fixed. lt al temares berween 
roures, one heading easr and one 
wesr. The hours go by . . .  Emilio, a 
young engineer, Jacqueline, a 
beauriful  young woman engaged ro a 
Spaniard, a nameless blind man and 
other characrers are wair ing. Around 
midnighr, those heading roward 
Havana ger on a b us. Emilio and 
Jacqueline, who immediarely go 
along well, say goodbye wirh some 
sadness. Fermindez, the manager, 
announces that rhere is no 'solurion ro 
the problem and the station will be 

closing. Most of the people leave, bur 
Emilio suggesrs sraying and 
repairing che bus rhemselves. Despire 
Fernandez's proresrarions, a smail 
group decides ro rake on che 
challenge and from rhen on, a srrange 
and render srory is woven. Almosr all 
of rhem com e ro rerms wirh che best 
parrs of rhemselves . . .  

Based on a prize-winning 1 994 srory 
of che same name by Cuban wrirer 
Arturo Arango, this rruly poignanr 
and humorously delighrful fi lm 
celebrares the rriumph of human 
narure ro sh ine in a wondeful m ix of 
realism and fantasy. Admirers of 
1 993's multiple award-winning 
"Fresa y chocolare 1 Srrawberry and 
Chocolare" and of 1 994's 
"Guanranamera" - borh films he co
helmed wirh rhe Iate, grear Tomas 
Gurierrez Alea, will be pleased ro see 
that directOr J uan Cari os Tablo' s 
laresr outing largely reprises the casr 
of the earlier fi lms. A broken-down 
bus system is as good a meraphor as 
anyrhing for Cuba's societal 
infrasrrucrure, and THE W AITING 
LIST makes good-nawred bur 
innocuous com i c use of the device ro 
re ll a simple srory of human 
cooperarion prevailing over 
bureaucraric and mechanical 
inefficiency. "When I read THE 
W AITING LIST, by Arturo Arango, 
I decided that I wanred ro make a 
fi lm based on rhar srory. I rhoughr 
rhen and sri l l  do rhar rhe srory is 
highly suggesrive. Unmisrakably 
Cuban in serring, ir is abour erernal 
human aspirarions. Ir is a work rhar 
reflecrs on local cusroms, characrers 
and rhemes in a rranscendenr way." 
Juan Carlos Tablo 

JUAN CARLOS TABlO 
1 943 yılında Küba'da doğdu. 
Küba ulusal film yapım kurumu 
ICAIC'de yönetmen yardımcısı 
olarak görev aldı ve 1 963- 1 980 
yılları arasında belgeseller 
gerçekleştirdi. 80'1i yılların 
başında yönetmenliğe geçip 
senaryolar yazmaya başladı. 
Küba sinemasının yaşayan en 
ünlü yönetmenidir. 

Born in 1943 in Cuba. He 
worked as an assistant director 
for ICAIC, and made 
documenraries from 1 963 ro 
1 980. In early Eighries he 
turned ro direecing and wricing 
seri pes. He is che most famous 
Cuban film director alive. 

Filmleri 
Filmography 

1 983 Se pemmta 
1 986 Do/Iy Back (shorr kısa film) 
1 987 Plaff 
1 992 El elefante y la. bicicleta 

Fil ve Bisiklet 
1 993 Presa y chocolate 

Çilek ve Çi kolata 
(co-direcror ortak yönetmen) 

1 994 Guanta.ıamera 
(co-direcror ortak yönetmen) 

2000 Usta de espera 
Otobüs Duratı 
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ARNAVUTLUK-FRANSA ALBANI A-FRANCE 

SLOGAN LAR 
SLOGAN S 

Yönetmen Director: Gjergj Xhuvani 
Senaryo Screen play: Yiljet Aliçka, baJed 011 hiJ 
book "The Sto11e Sloga11J", y...., Hanehar & Gjergj 
Xhuvani Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Gerald Thiaville Kurgu Edicing: Didier Ranz 
Müzik Music: DeniJ Barbier Oyuncular Cası: 
Artur Gorishti, Luiza Xhuvani, Agim Qirjaqi, 
Birr• Haıko, iko Ka11xhtri, Fwim Çelaq, Robert 
Ndrt��ika Yapomeolar Producers: Anne
Dominique TouJJaint & Paıcal Judelewirz Yapı m 
Producıion Co.: lA Filnu deJ Tournellet, 10 rue 
Saint-A11aıtaıe, 75003 PariJ, FRANCE; Phone: 
33 1 42 77 62 43; Fax: 33 1 42 77 76 70; e
mail: tournel/es@toumelleı.com; Albanian General 
ViJion, ALBANIA; RoiJJy Film1, FRANCE; lA 
Filmı en Hiver, PRANCE Dünya Hakları 
World Sales: Celluloid Dreamı, 2 rue Turgot, 
75009 PariJ, FRANCE; Phone: 33 1 49 70 03 
70; Fax: 33 1 49 70 03 71;  e-mail: 
injo@relluloid-dreamı.com 

2001 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 90 '  

• Yetmişlerin sonlarında 
Arnavutluk. Enver Hoca rejimi 
ülkeyi demir yumruğu altında 
tutmaktadır ve neredeyse tüm 
sınırlar kapalıdır. Genç ve yakışıklı 
biyoloji öğretmeni Andre, başkent 
Tiran'dan ayrılarak dağlardaki bir 
ilkokula gider. Burada eğitim ile 
sistemin esaslarını zihinlere aşılama 
adeta aynı anlama gelmektedir ve 
Andre'nin i lk görevi, sınıfı için resmi 
bir slogan seçmektir. Bir 
meslektaşının tavsiyesine uyup 
eldeki en kısa sloganı seçmek 
("Zafer Devrimci Ruhun Olacak!'\ 
"Amerikan Emperyalizmi Kağıt Bir 
Kaplandan Başka Bir Şey Değildir"e 
tercih etmiştir) onun lehine olur, 
çünkü çok geçmeden And re, 
sınıfının bu sloganı dağın yamacına 
taşlarla yazması gerektiğini öğrenir. 
Çok yorucu ve çetin bir iştir bu, 
çünkü her harfi n 1 ,S metre boyunda 
olması gerekmektedir. Andre'nin 
slogan seçimi, çekici Fransızca 
öğretmeni Diana'yı öfkelendirir ve 
Andre'nin onunla barışma çabaları, 
parti çizgisine ayak uyduramamanın 
sonuçlarını anlamasına yardımcı 
olur. Neyin karşı-devrimci bir eylem 
oluşturduğu konusundaki fikri ise, 
sloganlardan birini değiştirmekle 
suçlanan okuma yazma bilmez bir 
çobana yardım etme çabası 
sonucunda daha da aydınlan ır. 
Ancak üst düzey parti 
yetkililerinden oluşan bir kortejin 
köyden geçeceği duyulunca, yerel 
bürokratlar hummalı bir telaşa 
kapılır, çünkü köyün karşı
devrimeilikle suçlanmaması için, 
vakti geçmiş sloganların derhal 
yenileriyle değiştirilmeleri 
gerekmektedir . . .  

Cannes Film Festivali'nde gösterilen 
i lk Arnavutluk filmi olan bu traji-

komik hiciv, geçen yıl Gençlik 
Ödülü'nü kazandı. SLOGANLAR, 
siyasi propagandanın insanların 
yaşamlarını absürd ve trajik 
denecek bir ölçüde istila ettiği bir 
dönemde küçücük bir dağ 
kasabasına gelen genç öğretmenin 
mizahi ve dokunaklı öyküsünü 
ustaca deşiyor. Gerçek olaylar 
üzerine kurulu olan 
SLOGANLAR'ın en takdire değer 
yanı, abartmaktan kaçınması: 
Iktidardakiler küçük hesaplar 
peşinde ve dar görüşlü, ama soytan 
ya da fazlaca kötücül değiller. Çok 
duyarlı bir yönetmen tarafından 
sevgi ve mizah duygusuyla 
yönetilmiş olan bu filmin komik 
denecek ölçüdeki absürd gerçekliği, 
muazzam bir anlama ve özdeşleşme 
duygusu uyandırıyor. "Amacım bu 
sistemi gözardı etmek değil, 
unutmamamız gereken bir dönemin 
anısını canlandırmaktı. Senaryo 
gerçek olaylar üzerine kurulu, ama 
film belgesel olma amacı taşımıyor." 
- Gjergj Xhuvani 

• Albania in rhe lare sevenries, 
when rhe Enver Hoxha regime held 
rhe counrry in an iron grip and rhe 
fronriers were all bur closed. And re, a 
young and handsome biology reacher, 
leaves rhe capiral ciry, Tirana, for an 
elememary school in rhe mounrains. 
Here, educarion and indocrrinarion 
are virrually synonymous and Andre's 
firsr rask is ro selecr an offıcial slogan 
for his class. Choosing rhe shorresr 
available ("Glory ro rhe 
Revolurionary Spirir ı "  wins our over 
"American Jmperialism is Norhing 
More Than a Paper Tiger") on rhe 
advice of his colleague proves ro be ro 
his advanrage, as Andre soon learns 
rhar his class will have ro spell ir our 
wirh srones on rhe mounrainside, a 

grueling and arduous rask si nce each 
lerrer is ro be 1 ,5 merers rall. Andre's 
c ho ice of slogan ra i ses rhe i re of rhe 
arrracrive French reacher Diana and 
his arrempr ro reconcile wirh her 
helps him undersrand rhe 
ram ificarions of fai ling ro roe rhe 
parry l ine. His comprehension of 
whar consrirures a counrer
revolurionary acr is furrher 
enl ighrened when he inrervenes on 
behalf of an i l i i rerare shepherd 
accused of rampering wirh one of the 
slogans. Bur when ir is heard rhar a 
morareade of high-ranking parry 
officials wil l  be passing though rhe 
vil lage, local bureaucrars are senr inro 
a frenzy, as ourdared slogans musr be 
updated immediarely for fear rhar 
counrer-revolutionary charges will be 
laid against rhe rown . . .  

This rragi-comic satire is rhe first 
Albanian film ro screen ar rhe 
Cannes Film Festival, where ir won 
rhe Prix de la J eunesse lasr year. 

LOGANS defrly mines rhe humor 
and parhos of a young schoolreacher's 
arrival in a riny mounrain rown ar a 
rime when pot ir ical propaganda 
invades people's lives ro absurd and 
rragic ends. Based on acrual evenrs, 
SLOGANS's mosr admirable qualiry 
is irs refusal ro exaggerare: The people 
in power are perry and narrow
minded, bur rhey are nor made our ro 
be buffoonish or overly evil. Direcred 
wirh love and humor by a deeply 
sensirive direcror, rhe hi lariously 
absurd reality of rhe film evokes a 
rremendous degree of emparhy and 
idenrificarion. "My inrenrion was nor 
ro ourrule rhis sysrem, bur ro furrher 
a memory of a period rhar we musr 
nor forger. The scripr is based on rrue 
evenrs, bur i r  does nor inrend ro be a 
documenrary ." - Gjergj Xhuvani 

GJERGJ XHUVANI 
1 963'te Arnavutluk'un Tiran 
şehrinde doğdu. Tiran'daki 
Güzel Sanatlar Ulusal 
Akademisi'nde sahne sanatları 
egitimi aldıktan sonra birçok 
fılmde yardımcı yönetmenlik, 
bazı animasyon filmlerde de 
yazarlık yaptı. Aynı zamanda 
başarılı bir yazar da olan 
("Fakirlerin Gemisi" adında bir 
çocuk kitabı ile "Öglene 
Kadar" adında bir romanı 
vardır) yönetmenin ödüllü 
filmleri arasında ilk uzun 
metrajlı sinema fi lmi "Last Love 
1 Son Aşk" ( 1 995) ile kısa filmi 
"Funeral Business 1 Cenaze 
Işleri" ( 1 999) bulunmaktadır. 
SLOGANLAR (200 1 ), yönettigi 
ikinci uzun metraj lı kurmaca 
fılmdir. 

Born in Tirana, Albania in 
l 963. Afrer studying dramaric 
arrs ar Tirana's Narional 
Academy of the Fi ne Arrs, he 
worked as an assistanr director 
on numerous movies and as a 
writer for animared fılms. Also 
an accomplished aurhor (he has 
published a children's book, 
"The Boat of rhe Poor", and a 
novel, "Unril Noon") his award
winning fılms include his 
fearure debur "Lasr Love" ( 1 995) 
and rhe shorr "Funeral Business" 
( 1 999). SLOGANS (200 1 )  is the 
second fearure film he direcred. 
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ALMANYA GERMANY 

BENZiN iSTASYON U  
THE GAS STATION 

Yönetmen Direccor:}os Stelling Senaryo Screenplay:jos Stelling Görüntü Yön. 
Cinemacography: Goert Giltaij Kurgu Edi ring: Bert Rijkelijkhuiun Oyuncular Cası: Gene 
Berwets, El/en ten Damme. Martijn Bosnıan Yapımcı Producer: Regina Ziegler Yapım 
Production Co.: Ziegler Film GmbH & Co. KG. Neue lvmtstrasse 14, D-14057 Berlin, 
GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 320 90 567; e-mail: injo@ziegler-film.com; 
WDR, Kobı, GERMANY Dünya Hakları World Sales: Ziegler Film GmbH & Co. KG, Neue 
Kantstrasse 14 .. D-14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 320 90 567; 
e-mail: injo@ziegler-film.com 

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 28' 

• Diyalogsuz kısa filmierin hakkı teslim edilmiş ustası, Hcllandalı 
yönetmen Jos Stelling, i lk erotik öyküsü "The Waiting Room 1 Bekleme 
Odası" ( 1 995) i le Hollanda, Rusya ve lsviçre'deki festivallerde pek çok 
ödül almıştı. Ve eger, yerel tren istasyonunuzun kalabalık bekleme 
odasında, pis pis sırıtan o maço hakkında çok parlak buluşlarla dolu 
matrak bir öykUsü olan o filmin gelmiş geçmiş en kaçık Erotik 
Öyküler'den biri oldugunu düşündüyseniz, Yaşam'ın Büyük Savaş 
Alanı'na yani iş saatinde otoyola iniş için kemerierinizi baglayın! Yavaş 
şeridin sıkıntısını alın, üzerine başkalarına üstün çıkmanın baharatını 
ekleyin, bir de üstüne kız-erkek toslaşma maçı koyun. Ne eksigi kaldı? 
Bir sonraki benzin istasyonunda bir mola. Bir flörtü sürdürmek için, 
otoyoldaki yorucu bir trafik tıkanıklıgının ardından insanı ferahlatması -
ve vaatlerde bulunması - için bu dostça vahadan iyisi olabi l ir mi?.. 

"Bekleme Odası"nın dünyanın dört bucagında övgüyle karşılanması 
yapımcı Riegina Ziegler'in ikinci bir Erotik Öykü için Jos Stelling'e açık 
kart sunmasına yol açtı: sonunda meteliksiz kalma ve diziyi uzun metraj lı 
bir üçlemeye çevirme yolunda opsiyonu da bulunan bir açık kart. Stelling 
bu öyküsünü de anlatmak için tek bir kelimelik aldatıcı diyalogdan dahi 
medet ummuyor. 

• An acknowledged master of rhe shorr sans dialogue, Durch direcror ]os 
Srel l ing won a bundle of awards for "The W aiting Room" ( 1 995), his fırsr 
Eroric Tale, ar fesrivals in Holland, Russia, and Swirzerland. And if you 
rhought rhar richly invenrive spoof of the leering macho in God's Lirtle 
Acre, rhe crowded wairing room of your local railway srarion, was one of the 
luniesr Eroric Tales ever made, rhen buckle your seat belr for a ride down 
Life's Grear Bartlefıeld: rhe expressway during rush hour! Take the boredom 
of rhe slow !ane, add the spice of one-upmanship, rop ir off wirh a delighrfuJ 
giri-boy burting march, and whar's missing? A layover ar rhe nexr gas 
station. Whar berrer place ro continue a flirr rhan rhar friendly oasis offering 
relief- and promise - after a fariguing rraffıc-jam on rhe expressway' .. 

The world-wide honors showered on "The W aiting Room" prompred 
producer Regina Ziegler ro offer ]os Srelling carre blanche for a second 
Eroric Tale - w ith an oprion ro go for broke and round rhe series out ro a 
fearure-lengrh rrilogy. Once more Srelling doesn'r !ean on a word of 
specious dialogue ro re!! his srory. 

ALMANYA GERMANY 

GECE H EMŞi RESi 
THE NIGHT NURSE 

Yönetmen Direccor: Bernd Heiber Senaryo Screenplay: Bernd Heiber Görüntü Yön. 
Cin.emacography: Komtantin Kröning Kurgu Ediring: Haike Brauer Müzik Music: Kai-Uwr 
Kohlschmidt Oyuncular Cast: Paul Fassnacht, Franziska Petri, Wi/fried H()(hholdinger, Hildegard Alex 
Yapımcı Producer: Tanja Ziegler Yapım Production Co.: Ziegler Film GmbH & Co. KG, Nme 
Kantstrasse 14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 320 90 567; 
e-mail: injo@ziegler-film.rom; \VDR, Koln, GERMANY Dünya Hakları World Sales: Ziegler Film 
GmbH & Co. KG, Neue Kantstrasse 14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 
49 30 320 90 567; e-mail: iııjo@ziegler-film.rom 

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 28' 

• Polonya sınırı yakınlarında Brandenburg; her şey bir diş agrısıyla 
başladı. Sonra şefi aradı ve ona ihtiyacı oldugunu söyledi. Fazla mesai 
yapması gerekli; yani bir acil koguşunda gece boyunca bir gangsterin 
başında nöbet tutması. Konzak, polis olduguna olacagına pişman oldu. 
Üstel ik mahküm boksör tipli, dakikası dakikasına uymayan biriydi, 
hastanedeki oda ise Büyük Salıra'nın göbeginden farksızdı. Gece 
hemşiresi nöbetine geldiginde, ter Konzak'ın sırtından süzülmeye 
başlamıştı bile. Kalçaların çalkalan ışı . . .  gözlerindeki bakış . . .  gerçekten 
de bir içim suydu. Konzak diş agrısını da, mahkümu da unuttu gitti . . .  

Erotik Öyküler dizisi başlatıldıgında, hemen adı duyulmuş deneyimli 
yönetmenlerle dizi için anlaşılmıştı. Ancak yıllarla birlikte bu "kulüp" 
genişledi. Yapımcı Tanja Ziegler çok geçmeden şu soruyu sordu: 
"Neden genç yönetmenlere, film akademilerinin mezunlarına, dizide 
hala neyin eksik oldugunu, genç izleyicilerin buna i l işkin çagdaş ahlak 
konuları hakkında diyecek neleri oldugunu, ne tür öykülerin etik ve 
estetik sınırları daha da zorlayacagını sormuyoruz? Portfolyosunda 
sadece dört ögrenci fi lmi oldugu halde, Heiber sinema ve sahne 
yönetmeni olarak adını duyurdu. 

• B randenburg, near the Polish border; it all srarred wirh a roorhache. 
Then the boss called ro say he was needed. Exrra Duty - ro guard a 
gangsrer for rhe nighr in an emergency ward. Konzak was sorry he ever 
became a cop. Besides, the prisoner was a moody boxer-rype, and the room 
ar the hospiral was !ike in rhe middle of the Sahara Deserr. Swear was 
already dripping down his back when the night nurse sropped by on her 
rounds. A sway of the hips . . .  rhe look in her eye . . .  she was a real 
knockour. Konzak forgor rhe roothac he and the prisoner . . .  

When the Eroric Tales were launched vereran name direcrors were 
immediarely associared wirh rhe series. Over rhe years, however, rhe "club" 
has expanded. Ir was only a marret of rime before Tanja Ziegler ra i sed the 
question: why don't we ask young direcrors, graduates of the film academies, 
w har rhey feel may be sri ll missing in rhe series, w har rhe young audience has 
ro say about relared issues of conremporary morali ey, w har ki nd of rales 
mighr rest the erhical and aestherical boundaries even further. Despire jusr 
four srudenr fılms in his porrfolio, Bernd Heiber has made a name for himself 
as an aurhor and srage director. 
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ALMANYA GERMANY 

KiMONO 
KIMONO 

Yönetmen Director: Hal H art/ey Senaryo Screenplay: Hal H art/ey Görüntü Yön. 
Cinematography: Sarah Caıuley Kurgu Edi ring: Steve ilkemen Müzik Music: Hal Hrırtley 
Oyuncular Casr: : Miho Nikaido, Ling, Valerie Ce/is. Y1111 Shm Yapımcı Producer: Regina 
Ziegler Yapı m Production Co.: Ziegler Film GmbH & Co. KG, Neue Kafllstrasse 14, D-14057 
Berlin. GERMANY; Phont: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 320 90 567; e-mail: injo@ziegler
film.rom; \VDR, Kbln, GERMANY Dünya Hakları World Sales: Ziegler Film GmbH & Co. KG. 
Nt11t !Vınwrasse 14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50: Fax: 49 30 320 90 
567; e-mail: injo@ziegler-film.rom 

1 999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 26' 

• Bir kır yolunda sıcak bir yaz günü. Gelinlikli genç bir kadın bir 
arabadan atı lır. Kayıp ve düş kırıklı�ına u�ramış bir halde, bir ot 
denizinde amaçsızca dolaşarak karanlık bir ormana girer ve orada terk 
edi lmiş bir ev keşfeder. Yorgun ve bitkin, bir yatağa uzanır. Uykusundan 
bir gökgürültüsüyle uyandığında da, buharı tüten bir fincan sıcak çay ile 
yerde bir paket görür. Paketi açar, içinden bir kimono çıkar. Gelin artık 
yalnız olmadığını anlamıştır, ama kirnonoyu giyme li midir acaba? . . .  

Hal Hartley, imzasını taşıyan kişisel bir Erotik Öykü isternek için doğal bir 
seçimdi. Bu gerçek "bağımsız" sinemacı (bazen takma isimlerle) filmlerinin 
tasadanmasından gösterime girmesine kadar senarist, yönetmen, yapımcı, 
besteci, kurgucu, zaman zaman da oyuncu sıfatıyla, her kisveye bürünerek 
çalışır. Ayrıca, vaktiyle itiraf ettiği gibi, ilk Erotik Öyküler dizisinde 
gördüklerini de sevmiş KI MONO, bütün Erotik Öyküler arasında tek 
kültürlerötesi bakış deneyimi. Yüzeyde Fransız avangardını anımsatan 
anlatım numaraları ve Yeni Amerikan Sineması'nın öncülü�ünü yaptı�ı 
görüntü bölünmeleri var. Yüzeyin altında ise Japon hayalet öyküleri ne, 
Freud mecazlarına, rüya yorumlarona ilişkin referanslar yer alıyor. Sözün 
kısası, KIMONO'da her sinemaseverin gönlüne göre bir şeyler mevcut. 

• A hor summer day on a counrry road . A young woman in her bridal 
dress gers kicked out of a car. Losr and frusrrared, she wanders off across a 
sea of grass inro a clark wood - and discovers an abandoned house. Tired 
and worn out, she lies down on a bed. When she is awakened from her nap 
by a cl ap of rhunder, she sees a cup of seearning hor rea and a package on 
the floor. She opens it - and finds a kimono. The bride knows she no langer 
is alone . . .  bur should she put on the ki mono' . . .  

Hal Harrley was a narural ro approach for a personal, signarured Eroric Tale. 
A rrue " independent" filmmaker, he is credired (somerimes under 
pseudonyms) as wrirer, director, producer, composer, ediror, occasional acror, 
and you-name-ir in the making of his fılms from canception ro release. 
Moreover, as he once confessed, he liked what he saw in the fırst ET series 
KIMONO srands alone among all the Eroric Tales as a cross-cultural viewing 
experience. On rhe surface are narrative ploys reminiscenr of rhe French 
Avant-Garde and image fracrion advanced by New American Cinema. Below 
rhe surface are references ro rhe Japanese ghosr srory, ro Freudian meraphors, 
ro drearn inrerprerarions. In shorr, KIMONO has somerhing for every cineasre. 

ALMANYA GERMANY 

GÜÇLER 
POWERS 

Yönetmen Director: Petr Zelenka Senaryo Screenplay: Petr Zelenka Görüntü Yön. 
Cinematography: Miro Gahor Kurgu Editing: Vladimir Barak Oyuncular Cast: Ivan Trojan, 
Tomas Pavelka, Nela Boudova Yapımcı Producer: Regina Ziegler Yap1m Production Co.: 
Ziegltr Film GmbH & Co. KG .. Ne11e Kanwrasse 14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 
320 90 50; Fax: 49 30 320 90 567; e-mail: injo@ziegler-film.mn; \VDR, Kbln, GERMANY 
Dünya Hakları World Sales: Ziegler Film GmbH & Co. KG, Ne��e Kan/Sirasse 14, D-14057 
Berlin, GERMANY: Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 320 90 567; e-mail: injo@ziegler
film.rom 

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 28' 

• Peter'in rüya gibi bir işi vardır. Şık bir Prag gece kulübünde sevilen 
bir sihirbazdır ve onun gösterisi striptizcilerinkinden daha fazla al kış 
almaktadır. Gerekti�i zaman onun yıpranan sinirlerine şefkat 
göstermeye hazır ve istekli, göz çelici bir asistana sahiptir. Ama başında 
bir de Sylvia vardır: Samanlıkta seyranın bir alyansa değebileceğini 
unutan hoppa, aklı beş karış havada bir kızkardeş. Peter, geleceği 
görmesini, parmağıyla bir CD'yi ovuşturarak müzik duymasını ve Allah 
bilir daha neleri yapmasını sa�layan ekstra - hadi, do�aüstü diyelim -
güçleri olduğunu keşfedince işler daha iyiye gider - yoksa kötüye mi 
desek? Sorun mu nedir? Artık eskiden olduğunun aksine, hiçbir şeyi 
kontrol edemez hale gelmiştir . . .  

Yeni Çek sineması serpilip gelişmekte. Zelenka'nın zekice, esprili, 
incelikli bir senarist/yönetmen olarak sergilediği yetenek ona coşku 
dolu övgüler getirdi. Kendisinden bir Erotik Öykü yönetmesi 
istendiğinde, yanıtı tipik bir Zelenka yanıtı oldu: "Bana göre hava hoş; 
ama zaten yeterince erotik filminiz oldu�una göre, felsefi erotik bir şey 
yapal ım!" Sonuç ise, yeni mil lenyumun eşi�inde, birdenbire kontrol 
edemedi�i "güçler" bahşedilmiş bir gece kulübü sihirbazı hakkında 
özenle oluşturulmuş, iyice cilalanmış bir Erotik Öykü olan GÜÇLER. 

• Perer has a drearn job. He's a popolar magician in a posh Prague 
nightclub, whose acr draws more applause rhan the srrippers. He' s gor an eye
catching assistant who is ready and willing ro cuddle his frayed nerves 
whenevet necessary. B ur he's alsa got Sylvia on his neck: a perr, scarrerbrained 
sister who forgers that a toss in the hay may just be worrh a wedding ring. 
Things rake a rurn for rhe berrer - or worsel - when he discovers he passesses 
exrra - ler's say, supernatural - powers that enable him to see into the future, 
hear music by rubbing his fınger over a CD, and God knows w har. The 
problem? Perer can'r comrol anything any more !ike he used ro . . .  

New Czech Cinema is flourishing. Zelenka's flair as a sharp, witty, 
saphis ricared wrirer-director won him accolades of praise. When approached 
ro direct an Eroric Tale, Perr's response was rypical Zelenka: "Okay wirh me 
- but si nce you've got enough eroric ones, ler' s do somerhing philosophic 
eroric!" The resulr was POWER - a neady consrrucred, highly polisbed 
Eroric Tale abour a magician at a nightclub who is suddenly endowed with 
"powers" he can'r control at the dawn of rhe new millennium. 
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ANGELA 
ANGELA 

Yönetmen Director: Amos Kol/ek Senaryo Screen play: Amos Kol/ek Görüntü Yön. 
Cinematography: Ed Talavera Kurgu Edi ring: Sheri Bylander Müzik Music: David Carbonara 
Oyuncular Casr: Victor Argo. A11Stin Pmdleton, Valerie Geffner, f\·lark Margol is, i\1auhew Powtrs 
ete. Yapımcı Producer: Regina Ziegler Yapı m Production Co.: Ziegler Film GmbH & Co. KG, 
Neue Kan/Ilram 14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 320 90 
567: e-mail: injo@ziegler-film.com; \'VDR, Köln, GERMANY Dünya Hakları World Sales: 
Ziegler Film GmbH & Co. KG, Neut Kantstrasse 14, D-14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 
320 90 50; Fax: 49 30 320 90 567; e·mail: injo@ziegler-film.com 

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 27' 

• Manhattan - yıllar boyunca haftanın her günü olduğu gibi. Hayat, 
yetmişine merdiven dayamış ama hala son kez kurtlarını dökme 
özlemiyle kıvranan Bob için hayli rutin bir hale gelmiştir. Belki de ruh 
doktoru haklıdır: Gazeteye bir ilan verip birini araması en iyisidir. 
Angela gibi birini, Çünkü burası New York'tur. Her şey olabilir. Insanın 
önü açıktır, arş-ı alaya kadar . . .  

Amos Koli ek ("Fiona"nın ( 1 999) v e  "Fast Food, Fast Women 1 Hızlı ve 
Dişi"nin (2000) yönetmeni), hatırı sayılır yetenekleri konusundaki bir 
soruyu yanıtlarken "Yıllarla birlikte üsiObum değişti" diyor. "Başka ne 
diyebilirim ki? Kendi gözlerinizle görmeniz gerek." Insanın elini kolunu 
bağlayan bir açık sözlülükle "Sevdiğim kişilerle çalışmayı tercih 
ediyorum" diye de ilave ediyor. Bu bir sır, bir dogma ya da pratik bilgi 
değil - bir amentü. Kollek'in ana konusu - New York'ta yaşam, aşk ve 
özlem - filmlerinde daima hazır ve nazır. Bu Erotik Öykü ise onun son 
filmi "Queenie Aşık" (200 1 )  üzerine bir çeşitleme. 

• Manharran - as ir is every day of rhe week, year in, year our. Life is 
prerry rourine for Bob, abour ro turn 70, yer aching for one lasr fling. 
Maybe his shrink is righr: he should place an ad in  rhe paper and jusr go 
our and look for someone. Sameone !ike Angela. Because: This is New 
York . . . .  Anyrhing can happen . . .  The sky's rhe li  m ir. . . 

"My sryle has changed over the years ," responded Amos Kollek (director of 
"Fiona" ( 1 999) and " Fasr Food, Fasr Women" (2000)), co a query abour his 
considerable ralems. "Whar else can I say' You'li jusr have co see for 
yourself." "Because I prefer co work wirh people I !ike," he adds wirh 
disarming candor. ot a secrer, nar a dogma, nar a rule of rhumb - bur a 
credo. Kollek's main topic - life, love, longing in the B ig Apple - is 
omnipresent in his fi lm work. This Eroric Tale ise a variarion on his laresr 
fearure film, "Queenie in Love" (200 1 ). 

ALMANYA GERMANY 

NEDEN ŞU işi YOLDA YAPMIYORUZ? 
WHY DON'T WE DO IT IN THE ROAD 

Yönetmen Director: Eoin Moore Senaryo Screenplay: Eoin Moore Görüntü Yön. 
Cinematography: Bernd Liihr Kurgu Edi ring: Dirk Grau Müzik Music: Ka i-U u. Kohlschmidt 
Oyuncular Casr: IIabelle Stoffel, Erdal YJ!dJz, Thomas Morris, Kirsım Block Yapımcı Producer: 
Tanja Ziegler Yapı m Production Co.: Ziegler Film GmbH & Co. KG, Neue Kantitrasse 14. D-
14057 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 320 90 567; e-mail: injo@zitgler

film.COin; Iri DR. Köln, GERMANY Dünya Hakları World Sales: Ziegler Film GmbH & Co. KG, 
Neue Kamstrasse 14, D-14057 Berlin, GERMANY: Phone: 49 30 320 90 50; Fax: 49 30 320 90 
567: e-mail: in/o@ziegler-film.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 28' 

• Genç bir çift cinsel fantezilerini gerçekleştirmek için "şu işi" Berlin'in 
turistleri en çok çeken ve Times Square'e benzeyen mekanı (tabii, 
Almanya'daki herhangi bir yer oraya ne kadar benzeyebil irse) 
Postdamer Meydanı'nda, yolun ortasında yapmaya karar verirler. O işi 
orada yapmayı nasıl becerecekleri de, postmodern bir yaratıcı sanatçı 
olan Zarah'nın fikridir. Zarah o işi Anton'la umumi yerlerin en tuhaf ve 
cüretkar olanlarında yapmaktan hoşlanır, trafiğin en sıkışık olduğu yer 
ve zamanlarda. Bu sefer ise işin keyfini arttırmak için özel bir arzu 
nesnesi bulmuştur . . .  

Berlin'deki Alman Sinema Akademisi (DFFB) mezunu, her işin ustası 
Eoin Moore, filmlerinin senaryolarını yazıyor, onları yönetiyor, 
görüntülerini çekiyor ve kurguluyor; sözün kısası, o, yapımın başından 
sonuna kadar tam anlamıyla kontrol etmeyi tercih eden uygulamacı bir 
yönetmen. Eoin Moore'un Erotik Öykü'sü NEDEN ŞU IŞI YOLDA 
YAPMIYORUZ? meramını anlatmak için büyük ölçüde belgesel 
gerçekçiliğe başvuruyor. Yeni Berlin'in en kalabalık köşesi olan 
Potsdamer Meydanı'nda çekilen filmde çift "şu iş"i, tam orada, 
röntgenciler ve kulak misafirlerinin solgun silüetlerinin hemen berisinde 
yapıyor. 

• A young couple decide ro exercise rheir sexual fanrasies by "doing ir" in 
rhe middle of the road on Porsdamer Plarz, Berlin's heaviesr rourisr 
arrracrion and as close ro Times Square as Germany w i l l  ever ger. How 
they manage ro "do ir" rhere is Zarah's idea, a postmodern creative arrist, 
who li kes doing it wir h Anton in the most quainr and daring of public 
places - righr where and when rhe rraffıc is the heaviesr. This rime, ro 
heighren rhe fun,  Zarah hirs upon a special objecr of desire . . .  

A graduare of the Deursche Film und Fernsehakademie Berl in (DFFB), 
jack-of-all-rrades Eoin Moore wrires, direcrs, phorographs, and edi ts his 
fi lms - in shorr, he is a hands-on direcror who prefers ro be in full control 
of producrion from srarr ro finish. WHY DON'T WE DO IT IN THE 
ROAD' - Eoin Moore's Eroric Tale - leans heavily of documenrary realism 
ro make i es poim . Shoc on Porsdamer Plarz, the busiesr corner in New 
Berlin,  this is where the couple "do ir" j usr beyand the pal e of voyeurs and 
eavesdroppers. 
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TÜRKIYE TURKEY 
NAzlM H i KM ET BELG ESELi 
NAZlM HiKMET DOCUMENTARY 
Yönetmen Director: Can Diindar Metin 
Yazarı Wrirren By: Can Dündar Görüntü 
Yön. Cinematography: Can Diindar Kurgu 
Ediıing: Ayhan Demir Müzik Music: Fazrl Say 
Dünya Hakları World Sales: Can Diindar, 
Emek 60. Sok., Ankara, TURKEY; Phone: 90 3 1 2  
212 75 47 Fax: 9 0  312  2 1 2  4 2  99 

2002 1 Betacam Vitkv 1 Renkli Color 1 105' 

• NAzlM HIKMET BELGESELI, 
Nazım Hikmet'in 1 7  Haziran 1 9S 1 
günü Istanbul'dan kaçışından, 1 S 
Ocak 1 963'te Moskova'da ölümüne 
kadar geçen süreci anlatıyor . . .  
Istanbul'dan Moskova'ya kaçıp, Türk 
vatandaşlıgından vatan haini 
suçlamasıyla çıkarılan, Moskova'da 
törenlerle karşılanan, Stalin'e 
yönelttiği eleştirilere karşın 
"Rusya'ya sıgınmış şair" kimligi 
yakıştırılan ve SO. doğum gününde 
Rusya'da büyük bir sevgi seliyle 
karşılaşan Nazım Hikmet'in 
yaşadıkları . . .  Nazım'ın Galina'yla 
tanışması ve daha sonra Vera'ya aşık 
olması da, özel hayatına ait çok özel 
görüntülerle ekrana getiriliyor. 
Vera'yla evliliginin ve Vera'nın 
gözyaşları içerisinde nikaha gidişinin 
yansıtıldıgı belgeselde ayrıca Nazım'ın 
60. yaşgününde yaptığı hazin 
konuşma kendi sesinden 
yayınianıyor . . .  

Uzun yıllar boyunca Nazım Hikmet 
Türkiye'de yasaklıydı. Ozanın 2002 
yılındaki 1 00. dogumgünü 
kutlarnalarına ilk kez resmi düzeyde 
Kültür Bakanlıgı da katıldı ve böylece 
bir anlamda "devlet Nazım'la barıştı". 
Bir yıl önce Nazım Hikmet Kültür ve 
Sanat Vakfı'nın girişimi ve Kültür 
Bakanlığı'nın destegiyle, Can Dündar 
ve ekibi tarafından 4 bölümlük 
kapsamlı bir TV belgeselinin 
hazırlığına girişildL Festival için 
yeniden kurgulanarak 1 OS dakikalık 
bir filme dönüştürülen NAzlM 
HIKMET BELGESELI işte bu iklim 
içinde, bu "tarihi barışma"nın ekrana 
yansıyan boyutu olarak hazırlandı. 
Belgeselde Nazım Hikmet'in "dünya 
şairi" niteliğini öne çıkaran 
yurtdışında geçen "hasret yılları" ön 
plana alındı. Bu amaçla, Türk-Rus 
Işadamları Derneği'nin katkılarıyla 

Rusya' da, Azerbaycan'da, 
Bulgaristan'da çekimler ve söyleşiler 
yapıldı. Nazım Hikmet'le ilgili 
arşivlere girilerek görüntüler, 
belgeler toplandı. Bu arada Nazım 
Hikmet'in gündelik hayatını 
belgeleyen, amatör kamerayla 
çekilmiş, bir saatlik çok özel bir film, 
ilk kez günışığına çıkarıldı. Nazım'ın 
şiirlerini seslendirdiği, düşünce ve 
duygularını anlattığı radyo ve film 
kayıtlarına, konuşma bantlarına 
ulaşıldı. S2 tanık, dört dilde onun 
şiirini, politik mücadelesini, duygusal 
serüvenini anlattı. Bugüne dek Nazım 
Hikmet'le ilgili olarak yapılmış en 
kapsamlı belgesel olma iddiasını 
taşıyan bu yapımın, metin yazarlıgını 
ve yönetmenliğini Can Dündar 
üstlendi. Filmin özgün müziğini Fazı! 
Say besteledi. Nazım'ın şiirlerini 
Genco Erkal seslendirdi. 

• NAzlM HiKMET 
DOCUMENT AR Y retares rhe process 
srarcing from rhe escape of Nazım 
Hikmet from Isranbul on 1 7  June 
1 9 5 1  upro his dearh in Moscow on 1 5  
Januray 1 963 . . .  Whar Nazım 
Hikmet, who had escaped ro Moscow 
from Isranbul, who has been exrradired 
wirh rhe accusarion of rrairor, who was 
mer in Moscow wirh celebrations, who 
was labelled as "a poet taking refuge in 
Russia" in sp i te of his criricisms 
againsr Stalin and who was received 
w ith a wave of alfecrion in Russia on 
his 50th birchday, has been 
thorough. . .  azım' s meering with 
Galina, later his falling in love with 
V e ra com es ro the screen w ith very 
special images of his private life. In the 
documemary, where his marriage ro 
Vera and her going ro the wedding in 
tears is reflected, the sad speech of 
Nazım on his 60th birthday is also 
broadcast from his voice . . .  

For long years, Nazım Hikmet was 
forbidden in Turkey. The Minisrry of 
Culrure participated in the l OOth 
anniversary celebrations of the poet in 
2002 for the first time formally and 
thus the "srare reconciled wirh 
Nazım" in a sense. A year ago, 
prepararions for a TV documemary by 
Can Dündar and his ream had been 
starced on the initiative of the azım 
Hikmet Foundation for Culrure and 
Art and wirh rhe supporr of rhe 
Minisrry of Culrure. NAzlM 
HiKMET DOCUMENTARY, which 
has been re-edi red for rhe festival as a 
1 05-minute film, has been prepared 
in this climate, as a dimension of rhis 
"hisrorical reconciliarion" thar was 
reflecred on rhe TV screen. In the 
documenrary, rhe "years of yearning" 
of Nazım Hikmet abroad - which 
underlines his be ing a "poer of rhe 
world" - are in focus. Accordingly, 
shoorings and inrerviews were made 
in Russia, Azarbai jan and Bulgaria, 
wirh the comriburions of rhe 
Associarion of Turkish-Russian 
Businessmen. Archives on azım 
Hikmet were visired, images and 
documems collecred. Meanwhile a 
very privare one-hour film 
dowmenring rhe daily life of Nazım 
Hikmer, shor by an amareur camera, 
was brought ro lighr for rhe firsr 
time. Radio and film recordings, 
voice bands where Nazım has recited 
his poems, talked abour his thoughts 
and emotions were reached. Fifty-rwo 
wirnesses have narrated his poerry, 
po! irical srruggle, and emorional 
advemures in four languages. The 
wrirer and direcror of rhis production, 
daiming ro be rhe most conclusive 
documentary of Nazım Hikmer ever, 
is Can Dündar. The original music is 
by Fazı! Say. Nazım's poems are 
recired by Genco Erkal. 

CAN DÜNDAR 
16  Haziran 1 96 I 'de Ankara'da 
doğdu. 1 982 yılında Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Basın Yayın Yüksek 
Okulu'ndan mezun oldu. 
1 979'den itibaren sırasıyla 
Yankı, Hürriyet, Nokta, 
Haftaya Bakış, Söz ve 
Tempo'da çalıştı. 1 986'da 
Ingiltere'de London School of 
Journalism'de okudu. 1 988'de 
ODTÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü'nden Siyaset Bilimi 
dalında master diplomasını aldı. 
I 996'da ODTÜ Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi bölümünde 
doktorasını tamamladı. 
Televizyon'a 1 988'de TRT'de 
başladı. 1 989'da "32. Gün"de 
çalışmaya başladı. 1 99 1  'den 
beri pek çok TV belgeseline 
imza atmıştır. En son hazırladığı 
4 bölümlük NAzlM HIKMET 
BELGESELI, CNN Türk 
kanalında yayınlandı. 1 994 
yılında Yeni Yüzyıl'da başladığı 
köşe yazarlığına daha sonra 
Sabah gazetesinde devam etti. 
Halen Mill iyet gazetesinde köşe 
yazılarına, 1 994'ten beri de 
Aktüel'de haftalık yazı larına 
devam etmektedir. 

Born on 1 6  June 1 96 1  in  
Ankara. In  1 982, he graduared 
from The Press and B roadcasring 
Department of rhe Faculry of 
Po! irical Sciences ar Ankara 
University. Since 1 979 he has 
worked ar Yankı, Hürriyet, 
Nokta, Hafraya Bakış, Söz ve 
Tempo, ordered chronologically. 
In  1 986 he arrended rhe London 
School of Journalism in Brirain. 
He gor his masrers degree from 
rhe Middle Easr Technical 
Universry (METU) Social 
Sciences lnsrirure, on Polirical 
Science in  1 988. He finished his 
PhD in 1 996 ar rhe METU 
Polir ical Science and Public 
Managernem Department. He 
srarred in relevision in l 988 
wirh rhe TRT, Turkish Srare 
Radio Television Corporation. I n  
1 989, h e  began working in rhe 
morhly "32. Gün" program. He 
ptepared many TV 
documenraries since 1 99 1 .  His 
laresr documenrary, rhe 4-parr 
NAziM HiKMET 
DOCUMENT AR Y was 
broadcasr by rhe CNN Turk. 
The daily column he had srarred 
in Yeni Yüzyıl in 1 994, he 
conrinued ar the Sabah 
newspaper. Presenrly he gers on 
wirh his column in Milliyer and 
wtites weekly in Aktüel since 
1 994. 
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• Nakış ustası Ferhat, sevdalısı 
güzeller güzeli Şirin'ine kavuşabilme 
ugruna Mehmene Banu tarafından 
verilen çok önemli bir görevi 
üstlenir. Önce dagları delip yöre 
halkını suya kavuşturması şarttır. 
Ferhat'ın d irenme gücüne dağlar 
dayanabilir mi /  Aşkın o müthiş 
gücüyle dağları delen Ferhat, 
sonuçta emeğinin karşı lığını 
alacaktır . . .  

Yıllar önce Nazım Hikmet'in insan 
emeğindeki değeri ve önemi öne 
çıkararak yorumladığı, Doğu'nun en 
ünlü aşk masallarından biri olan 
"Ferhat ile Şirin", bir Azeri 
yönetmenin gözüyle beyaz perdeye 
aktarılmıştı. Aynı zamanda "ilk 
Türk-Sovyet ortak yapımı" olan BIR 
AŞK MASALI'nda, Ferhat i le Şirin'in 
efsanevi öyküsü, Bolşoy Balesi 
dansçılarının katkısıyla coşku yüklü 
renkli bir dünyaya dönüşmüştü. 

• Ferhad, a crafred engraver, takes 
over a very im porram duty enrrusred 
to him by Mehmene Banu in order to 
come togerher with the very 
beautiful Shirin, the love of his life. 
First, he should bear down a hole in 
the mounrains and bring water 
through to the denizens. Can the 
mounrains stand up against the 
resiseing srrengrh of Ferhad � Boring 
a hole in the mounrains through that 
rerrifıc power of love, Ferhad fınally 
gers the reward of his labor . . .  

Many years ago, " Ferhad and Shirin", 
one of the most famous love srories of 
the East that Nazım Hikmet has 
commenred on, by bringing forrh the 
value and im portance of human 
labor, had been transferred to silver 
screen wirh the look of an Azebai jani 
director. In  MY LOVE MY 
SORROW - which also happens to 
be "the fırsr Turkish-Soviet co
producrion" - the legendary story of 
Ferhad and Shirin has been turned 
i mo a colorful world full of 
enrhusiasm through the conrriburion 
of the Bolshoi Baller dancers. 

EJDER iBRAHIMOV 
Azerbaycan'da dogdu. Yazar, 
profesör ve yönetmendir. 
Filmegrafisinde yer alan 1 4  
uzun metraj lı kurmaca filmle 
ülkesinin en ünlü 
yönetmenlerinden biridir. Son 
filmi "Hazar Denizi'nin 
Dogusunda" adını taşımaktadır. 

Born in Azerbaijan. He is wrirer, 
professor and director. One of 
the best known directors of his 
counrry, his fi lmography 
includes 1 4  fearure films. His 
laresr film is "On the East of the 
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NAzlM H i KM ET, Ş i iR  YOLDAŞ 
NAZlM HiKMET, CAMARADE POESIE 

NAZIM HiKMET, COMRADE POEM 
Yönetmen Director: Lu/u J\1enast Görüntü 
Yön. Cinemacography: Grega.,· Urmzewski 
Kurgu Edi<ing: Nicole Agosıini Yapımcı 
Producer: Amte�A1arie /...n Toison Yapı m 
Produe<ion Co.: F.M.C., 104-106 me 

Oberkampf, 7501 1 Pariı, FRANCE; Phone & Fax: 
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• Türk şair ve yazar Nazım 
Hikmet, 1 902'de Selanik'te dogdu. 
1 92 1 'de ülkesinde sürdürülen 
lstiklal Savaşı'na katı ldı ve 1 922'de 
ekonomi ve sosyoloji okumak için 
Moskova Üniversitesi'ne gitti. 
1 928'de lstanbul'a döndü ve hem 
basında çalışmaya hem de i lk 
oyunlarını ve şiirlerini yayınlamaya 
başladı. 1 928 ile 1 933 yılları 
arasında iki kez fikirleri dolayısıyla 
hapse atı ldı, 1 938'de bu sefer 35 yıl 
hapse mahkum edildi. Hapiste 1 3  yıl 
geçirdikten sonra açlık grevine 
başladı. Durumu dünyanın dikkatini 
çekince, hapisten çıkarıldı. Serbest 
bırakıldıktan hemen sonra 
Türkiye'den kaçıp Moskova'ya gitti. 
1 963'de, Moskova'da öldü . . .  Bu 
belgesel onun çetin yaşamına ve 
sıradışı eserlerine dürüst bir 
kamera tutuyor. Ozanın şiirlerini 
Müşfik Kenter'in okudugu, 
"Yazarların Yüzyı lı" dizisi 
kapsamında France 3 televizyonu 
tarafından hazırlana bu filmdeki 
söyleşiiere katılan isimler arasında 
Cevat Çapan, Memet Fuat, Atilla 
Coşkun, Murathan Mungan ve 
Güzin Dino da var. 

• Nazım Hikmet, Turkish poet and 
writer, was born in 1 902 at 
Thessaloniki.  In 1 9 2 1  he engaged 
himself in the fight for rhe 
independence of his counrry, rhen he 
left the country in 1 92 2  to study 
economics and sociology at the 
Moscow University. He came back co 
Istanbul in 1 928, where he worked in 
the press and published his first 
thearre plays and poems. From 1 928 
to 1 93 3  he was incarcerared two 
times for his opinions, rhen one more 
time in 1 938 when he was convicted 
to 35 years of prison. After 1 3  years 
in jail, he starred a hunger-strike, rhe 
international opinion was alerced and 
he was tak en out of prison. 
Immediately after his l iberarion, he 
ran away from Turkey and joined 
Moscow where he di ed in 1 963 . . .  
This documentary is a candid look ar 
his diffıculr life and exrraordinary 
works. Cevar Çapan, Memer Fuar, 
Atilla Coşkun, Murathan Mungan 
and Güzin Dino are amongthe names 
who participare in che interviews of 
this film, prepared by France 3 
relevision wirhin che series "Century 
of Wrirers", and in which the poer's 
works are recred by Müşfik Kenter. 

LULU MENASE 
Istanbul'da doğdu. Üsküdar 
Amerikan Kız Lisesi'ni 
bitirdikten sonra, Paris l l l  
Üniversitesi'ndeki Tiyatro 
Çalışmaları Enstitüsü'nden 
lisans ve master diplaması aldı. 
1 972-77 yılları arasında 
Mehmet Ulusoy'un yönettiği 
dokuz oyunda rol aldı. 1 980 
yılında ilk oyununu sahneye 
koydu ve bunu yönettiği yedi 
oyun izledi. Sinema 
çalışmalarına 1 988 yılında 
Marie Rapp'la birlikte yönettiği 
"Maison de sable 1 Kumdan 
Ev" adlı kısa filmle başladı. 
Bunu ertesi yıl Jean-Ciaude 
Wooters'le beraber 
gerçekleştirdiği "Les derviches 
tourneurs 1 Dönen Dervişler" 
adlı belgesel izledi. Diğer 
çalışmaları arasında, 1 O 
bölümlük TV dizisi "La 
nouvelle en Turquie 1 
Türkiye'de Roman" ( 1 993), 
metinlerini yazdığı Canal +'te 
yayınlanan "Troisieme sexe a 
Istanbul 1 Istanbul'da Üçüncü 
Cinsiyet" ( 1 994) adlı belgesel, 
1 999'da Charles Fourier 
üzerine yaptığı bir_ belgesel ve 
2000'de çektiği NAZlM 
HIKMET, ŞIIR YOLDAŞ vardır. 

Bom in Istanbul. Afcer 
graduaring from Üsküdar 
American High School, she gor a 
BA and master degree from 
Insrirur des Erdudes Thearrales 
ar Paris III University. From 
1 972-77 she acred in nine plays 
direcred by Mehmet Ulusoy. She 
sraged her firsr play in 1 980 and 
followed this w i ch seven mo re 
plays. She srarred his film work 
wirh "Maison de sable 1 Sand 
House", a shorr film co-direcred 
wirh Marie Rapp. Her nexr 
project was "Les derviches 
rourneurs 1 The Whirling 
Dervishes" ( 1 98 1  ), a 
documenrary co-realized wirh 
Jean-Claude Woorers. Among 
his other film work are "La 
nouvelle en Turquie 1 Novel in 
Turkeyı" ( 1 993), a 1 O-part TV 
series; "Troisieme sexe ii Istanbul 
1 The Third Sex in Istanbul" 
0 994), a documentary 
broadcasred on Cana! + which 
she wrore; a documenrary she 
made abom Charles Fourier 
( 1 999) and AzıM HiKMET, 
CAMARADE POESIE (2000). 
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• Dieter Oeckl ve Osman 
Okkan'ın altı yı l l ık bir hazırlık 
döneminden sonra, 1 993-94 
yıllarında Türkiye, Almanya, 
Moskova, Sibirya, Amerika ve 
Küba'da yapılan arşiv çalışması ve 
çekimlerle tamamladıkları bu 
belgesel film, Nazım'ın yaşam 
öyküsü ekseninde 20. yüzyıl ın 
çelişki ve çatışmalarını içeren bir 
özgeçmiş niteliği taşıyor. Yaşar 
Kemal, Abidin Dino, l brahim 
Balaban, Sovyet Şairi Yevgeni 
Yevtuşenko ve Nazım'ın Rusya'daki 
ilk arkadaşı Galina Kolenikovai'nin 
de aralarında bulunduğu çok 
sayıdaki kişi Nazım'ı anlatıyor. i lk 
olarak 1 994'de Avrupa Kültür 
Kanalı ARTE'de yayımlanan ve daha 
sonra birçok televizyon kanalı ve 
fesrivalin yanısıra, Nazım Hikmet'in 
yüzüncü doğum yıldönümünde 
Küba'da gösterilen belgesel ayrıca 
Stalin'i eleştirmesi nedeniyle 
KGS'nin Nazım'a karşı giriştiği 
suikastı gün ışığına çıkarıyor. 

• This documenrary complered by 
Osman Okkan and Dieter Oeckl 
through arehive work and shootings 
in Turkey, Germany, Moscow, 
Siberia, United States and Cuba 
during 1 993- 1 994 and after a 
prepararion period of s ix years, has 
the characteristic of an aurobiography 
comprising the conflicts and 
contradictions of the 20th century, 
araund the axis of Nazım's l ife srory. 
Many people, including Yaşar 
Kemal, Abidin Dino, İbrahim 
Balaban, Soviet poet Yevgeny 
Yevtushenko and Nazım's fırst ftiend 
in Russia, Galina Kolenikovai talk 
about Nazım. The documenrary 
which was broadcast in ARTE, the 
European Cultural Channel in 1 994 
was later shown by many TV 
channels and at festivals, and then 
again in Cuba on Nazım Hikmet' s 
1 00th birth anniversary, alsa reveals 
the assassination staged by the KGB 
against Nazım because he had 
criticized Stalin. 

DIETER OECKL 
Alman televizyon kurumlarında 
uzun bir süre kameraman 
olarak çalışmıştır. Son yıllarda 
bazı belgesellerde yönetmen 
yardımcılığı ve yönetmenlik 
görevlerini de üstlenmiştir. --�!"""'--....ı Güncel ve toplumsal konuları 
ele alan filmleriyle tanınır. 

He has worked for a long time as 
cameraman in German television 
instirutions. In recenr years he 
has worked as assistant direcror 
and direcror in same 
documenraries. He is known for 
his films dealing with current 
issues and social issues. 

Alman Radyo-TV Kurumu 
WDR'de redaktör ve belgesel 
yönetmeni olarak 
çalışmaktadır. Çektiği filmler, 
Avrupa Kültür Kanalı ARTE 
için hazırladığı "Nazım Hikmet" 
ve "Yaşar Kemal" konulu 
"Belgesel Akşamları" 
programlarının yanısıra, Avrupa 
ve Amerika'da televizyon 
programlarında ve festivallerde 
gösteri ldi. "Yaşar Kemal" 
belgeseli, 1 998 "LiteraVision" 
Film Festivali Jüri Özel 
Ödülü'nü aldı. WDR için 
hazırladığı Aziz Nesin 
Belgeseli'ni de kapsayan 
"Çağdas Türk Yazarları" dizisi, 
Alman liseleri için "Eğitim 
Televizyon u" programına 
alındı. 200 1 12002 yıllarında 
ARTE ve WDR'de 
yayımlanmak üzere "Türk 
Yunan Ilişkileri; Mikis 
Theodorakis ve Zülfü Livaneli" 
belgesellerini hazırlamaktadır. 

Works at German Radio
Television Instirution as 
documenrary direcror. "Nazım 
Hikmet" which he made for the 
European Culrural Channel 
ARTE and "Yaşar Kemal" have 
been shown in many TV 
programs and festivals in Europe 
and in the United States, in 
addition ro being broadcast in 
"Documenrary Evenings" 
programs. His documenraty 
"Yaşar Kemal" received the 
Special Jury Award in rhe 1 998 
"LiteraVision" Film Festival . 
The series named 
"Conremporary Turkish 
Amhors" he made for WDR, 
including the Aziz Nesi n 
Documenrary was made part of 
the "Education Television" for 
German high schools. He is 
currently preparing 
documenraris ro "Turkish-Greek 
Relations; Mikis Theodorakis 
and Zülfü Livaneli" 
documenraries in 200 1 /2002 ro 
be broadcasr by ARTE and 
WDR. 
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RUSYA RUSSIA 

F iLM KAMERALl ADAM 
CHELOVEK S KINOAPPARATOM 

THE MAN WITH A MOVIE CAMERA 

• Sovyet yönetmen ve kurarncı 
Dziga Vertov, deneysel kurgu ve 
yeni l ikçi özel efektler kullanımı 
aracılığıyla, dünyaya yeni bir bakış 
yöntemi yaratmaya girişmişti. 
Sovyetler Birliği'nin hayatındaki bir 
günün heyecan uyandırıcı portresi 
olan ve neredeyse kübist 
sayılabilecek çalışması FILM 
KAMERALl ADAM, kurgucusu 
Elizaveta Svivlova (aynı zamanda 
eşiydi) ve görüntü yönetmeni 
Mikhail Kaufman (aynı zamanda 
kardeşiydi) ile paylaştığı bir inançtan 
doğdu: Sinemanın gerçek amacı, 
hayatı yaşandığı gibi sunmak 
olmalıdır. Bu amaçla üçü burada, 
şafaktan alacakaranlığa dek bir 
Sovyet kentinin hayatının bir günlük 
portresini sunarlar; ancak film 
aslında aralarında Moskova, Kiev ve 
Odessa'nın da bulunduğu farklı 
kentlerde yapılan çekimleri biraraya 
getirmiştir. Filmin adındaki adam, 
en olmadık yerlerde ortaya çıkarak 
kamerasını her gün bir ulusun 
yaşantısını aynı anda yeniden 
yaratan pek çok insana ve mekana 
çevirir. Açılış bildiriminden sonra, 
fılmde hiç söz yoktur - ne dış ses, 
ne de altyazı - ama hareketli bir 
biçimde kurgulanmış göz 
kamaştırıcı görüntüler meraıniarını 
yeterince anlatır. Bu film, içinde 
yaşayan insanlarından çok, yapıları 
ve makineleri üzerinde yoğunlaşmış 
modern bir kent için 
gerçekleştiri lmiş bir kutlamadır. 
Çarpıcı nihai etkisinin büyük kısmı 
evrensel nitelikte olduğu halde, 
iyimser tonunu Sovyet devletinin 
ilerlemesinin haklı çıkarılması olarak 
görmek de mümkündür. 

Görsel olanı işitsel olana yeğleyen 
"saf' sinemanın bir belgesi olarak 
FILM KAMERALl ADAM, Sovyet 
devlet sisteminin bir ürünü sıfatıyla 
sahip olduğu kısıtlamaları aşan, son 
derece heyecan verici bir çalışmadır. 
Vertov'un, anlatımsal sinemanın 
gerçek yaşamı sunmak için yeterli 
olmadığı iddiası ise elbette tartışılır 
niteliktedir. Ve bu ti lmin günlük 
hayatın aracısız bir sunumu olarak 
önerilmesi de, fılmin optik oyunları 
nedeniyle ve daha da önemlisi, 
yoksulluk, suç ve diğer toplumsal 
dertleri hiç gösterıneyişi yüzünden 
sekteye uğramıştır. Komünist Parti 
sansürünün haşinliği düşünülürse 
buna şaşmamak gerekir. Gene de 
FILM KAMERALl ADAM öyle 
enerjik biçimde yaratılmış ve 

işlenmiştir ki, ve onlarca unutulmaz 
görüntü sanki siz daha onları 
hazınedemeden öyle bir geçip 
gitmektedir ki, projeye uygulanan 
siyasi kısıtlamaları bir kenara bırakıp, 
20. Yüzyıl kent yaşamının en büyük 
sinemasal methiyelerinden biri 
olarak fılmin tadını çıkarmak 
kolaydır. 

• Soviet filmmaker and theorisr 
Dziga Verrov ser our ro ereare a new 
way of looking ar rhe world through 
rhe use of experimenral ediring and 
innovarive speeial effeets. His near
eubisr film THE MAN WITH A 
MOVIE CAMERA - a pulsaring and 
rousing porrrair of one day in the l ife 
of rhe Soviet Union - grew our of his 
belief, shared by his ediror, El izavera 
Svivlova (who was alsa his wife), and 
his einemarographer, Mikhail 
Kaufman (alsa his brorher), rhar rhe 
rrue goal of einema should be ro 
presem life as ir is lived. To thar end, 
rhe filmmakers offer a day-in-rhe-life 
porrrair of a Soviet eity from dawn 
umil dusk, rhough rhey aerually shor 
rheir foocage in several eiries, 
including Moseow, Kiev, and Odessa. 
The man of rhe movie's ri de shows up 
in the darnedesr plaees, poiming his 
lens ar myriad people and places rhar 

simulraneously reereare the life of a 
narian eaeh day. Mrer an opening 
sraremenr, rhere are no words in rhe 

film - neirher voiee-over nar ri des 
bur the dazzling imagery, kinerieally 
edi red, is eloquem enough. This is a 
eelebrarion of rhe modern eiry rhar 
eoneenrrares on irs buildings and 
maehinery more rhan irs eirizens, and 
ir' s possible ro read irs upbear rone as 
a vindiearion of Soviet stare progress, 
rhough mueh of rhe film's ulrimare 
impaer is universal. 

As a documem of "pure" einema that 
favors rhe visual over the aural, THE 
MAN WITH A MOVIE CAMERA is 
a rremendously exeiring work that 
soars over i ts limitations as a produer 
of the Soviet srate system. Vertov's 
daim that narrative einema was 
inadequate to presenr real life is 
eerrainly arguable. And to offer this 
film as an unmediated presemarion of 
daily life is undercut by the film's 
oprieal trieks and, more imporrantly, 
i ts stinring on any portrayal of poverty, 
erime, and orher social i lls - not 
surprising given the heavy hand of the 
Communist Parry eensors. 
Neverrheless, THE MAN WITH A 
MOVIE CAMERA is so energetieally 
coneeived and execured, wirh dozens of 
memorable images flying by almosr 
more quickly than you can absorb 
rhem, that it' s easy ro cast aside the 

polirieal limitations imposed on the 
project and enjoy ir as one of rhe grear 
film odes to 20rh eemury urban life. 

Yönetmen Director: Dziga Vertov 
Senaryo Screenplay: Dziga VertOfJ 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Mikhail Kaufman Kurgu Editing: 
Elizaveta Svivlova Müzik Music: Piern 
Hmry Yapım Production Co.: Vufku 
Kaynak Print Source: Arkeian Films. 
6, rue de Saint Peterıbnurg. 75008 Pari ı, 
FRANCE; Phone: 33 1 44 70 98 98; 
Fax: 33 1 45 22 73 50: e-mail: 
arkeion.films@wanadoo.fr 

1 929 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
69' 
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RUSYA RUSSIA 

DZIGA VERTOV 
• 2 Ocak 1 896'da, o sıralar Çarlık 
Rusya'sının bir parçası olan 
Polonya'nın Bialystok kentinde 
do�du. Gerçek adı Denis 
Arkadievitch Kaufman'dır. 
Kardeşleri Mikhail ve Boris 
Kaufman da tanınmış görüntü 
yönetmenleri olmuştur. On yaşında 
şi ir yazmaya başladı, 1 6'sında ise 
keman ve piyano ö�renimi gördü�ü 
Bialystok Müzik Konservatuarı'na 
gird i . 1 9 1  S'ten itibaren Rusya'da 
yaşamaya başlayan Vertov, 1 9 1 7'de 
St. Petersburg'da nöroloji okumaya 
başladı. Orada insanın ses 
aracılı�ıyla algılamasını araştırmaya 
girişti ve bir Işitme Laboratuarı 
kurdu. Burada do�al sesleri 
kurguladı ve sonra onları fonetik 
birimlerde gruplayarak yeniden 
yaratmaya çalıştı. Serbest bir 
şekilde "çevrilen topaç" ya da 
kel imenin tam anlamıyla "topaç 
dönüyor" anlamına gelen takma 
adını da bu sırada aldı. 1 9 1 7'deki 
Bolşevik Devrimi'nin ardından, 
Vertov, Sovyet yurttaşlarının 
yaşamlarından parçalar içeren filme 
alınmış kronolojik bir kayıt olan 
Kino-Nedel ia'da (Haftalık Sinema) 
yazar, editör ve denetçi olarak 
çalışmaya davet edildi. Bu 
parçalarla, izleyicileri daha fazla 
etkilemek için yaratıcı kurgulama 
deneyleri yapmaya koyuldu. 1 9 1 9  
yıl ında, "Devrim'in Yıldönümü" adlı 
uzun metraj l ı  derleme filmin 
kurgusunu yapmak için bu fi lm 
dizisindeki görevinden ayrı ldı . 
Bunun ardından iki kısa fi lm geldi :  
''T saritsyn Muharebesi" ( 1 920) ve 
"Ajitasyon Tren i VTSIK" ( 1 92 1  ) . 
1 922'de on üç makaralık "Iç 
Savaşın Tarih i"ni yaptı. Daha sonra 
kendi haber dizisi Kino-Pravda'ya 
(Sinemasal Gerçek) başladı. Diziyi 
resmi Sovyet gazetesi Pravda 
onuruna böyle adlandırmıştı. Bu 
dönemde, kurgu tekniklerini 
geliştirdi ve sinemanın kitlelere en 
uygun sanat oldu�una i l işkin 
gelişmekte olan kuramiarını biledi. 
1 9 1 9'da sanata karşı halk 
konusundaki yıpratıcı tartışmaya 
di�er entelektüellerle birl ikte o da 
katı ldı . O yıl, Kino-Giaz'ı 
(Sinemasal Göz) kurmak için, 
aralarında müstakbel eşi Elisaveta 
Svilova ve kardeşi Mikhail 
Kaufman'ın da bulundu�u 
sinemacılarla biraraya geldi. Kino
Giaz'ın amacı, kameranın tarafsız 
gözünün gerçeği kaydetmek ve 
organize etmeye, öznel ve çoğu 
kez kusurlu insan gözünden çok 
daha uygun olduğu yolundaki fikrini 
yaygınlaştırmaktı. 1 922'de bu grup 
devrimci bir manifesto yayımladı; 

Vertov bu manifestoda bütün 
konulu fılmlerle gerici, yalan dolu 
ve güçsüz olduklarını söyleyerek 
alay ederken, gerçek yaşamın 
"farkında olmadan yakalanmış" 
gerçeğini kaydeden fi lmleri göklere 
çıkardı. Yönetmen Marksizm'den 
fazlasıyla etkilenmişti. "Shagai, 
Sovet! / I leri Sovyet!", "Shestaya 
Chast' M ira 1 Dünyanın Altıncı 
Parçası" (her ikisi de 1 926) ve en 
tanınmış filmi "Chelovek s 
Kinoapparatom 1 Film Kameralı 
Adam" ( 1 929) gibi daha sonraki 
çalışmalarında, hayli ş i irsel bir 
Marksist görüş sundu. Izleyiciyi 
filme al ınmış gerçekliğe karşı, 
insanların gerçeği algılamaları 
hakkında aktif bir diyaloğa dahil 
etmek için; aralarında bindirme, 
hızlı ve ağır çekim, alan bölünmesi 
ve hızlı kurgunun da bulundu�u 
birçok yenil ikçi kamera tekniğinden 
yararlanılan "Film Kameralı Adam", 
Sovyet kent hayatının çoğunlukla 
mizahi, l irik ve avangard bir 
portresidir. Filmiere ses teknolojisi 
geldiği zaman, daha önce ses 
kayıtlarıyla deneyler yapmış olan 
Vertov, ses kurguları kullanan ve 
ona uluslararası övgü 
kazandırmakla birlikte Sovyetler 
Birliği'nde yasaklanmış olan 
"Entuziazm: Simfoniia Donbassa 1 
Coşku: Don Basin Senfonisi"nde 
( 1 93 1 )  bu teknoloj iden tam 
anlamıyla yararlanabildi . Vertov 
daha sonra "Tri Pesni o Lenine 1 
Lenin Üzerine Üç Şarkı"yı ( 1 934) 
yaptı ve o yılki Venedik Film 
Festivali'nde bir ödül kazandı. 
Stalin'in Devrim'deki rolünün 
yeterince geliştirilmediği 
düşünüldü�ü için, film Rusya'da 
hemen gösterime giremedi. 
Vertov'un "Kolybel'naya 1 Ninni" 
( 1 937) adlı f i lmi, Stalin'in rolünü 
daha yüceltmek için yönetmenin 
izni olmaksızın kurgulandı. O 
sıralarda muhafazakar hükümet 
kurmaca filmiere daha fazla ilgi 
gösteriyordu, Vertov da son yirmi 
yıl ını sanat değerinden yoksun 
haber filmleri yaparak harcadı. 
1 2  Şubat 1 954'te Rusya'da öldü. 
1 960' 1 ı  yı l ların başlarında Fransız 
belgeselciler Edgar Morin ve Jean 
Rouch, Vertov'un ilk zamanlardaki 
kurallarına duyulan ilgiyi 
canlandırdılar ve bu kuramiarı 
cinema verite (sinema gerçek) 
hareketine kattılar. 1 968'de, Jean
Luc Godard i le Jean-Pierre Gorin, 
artık yaşamayan yönetmenin 
fikirlerini daha da yaygınlaştırmak 
için Dziga Vertov Grubu'nu 
örgütlediler. Dziga Vertov'un 
kuramiarı ve deneysel filmleri, 

belgesel sinemada devrim 
yaratmıştı, hala da tüm dünyadaki 
sinemacıları etkilerneye devam 
etmektedir. 

• Born Denis Arkadievitch 
Kaufman in Bialysrok, Poland (which 
at the time was part of Czarist 
Russia) on 2 January 1 896. His 
brothers Mikhail and Boris Kaufnıan 
borh becanıe nored 
cinenıarographers. He began writing 
poerry at age lO and at 1 6  was 
arrending the Bialystok Music 
Conservatory where he srudied violin 
and piano. A residene of Russia s ince 
1 9 1 5 ,  Verrov studied neurology in 
St. Petersburg in 1 9 1 7 .  While rhere, 
he began researching the human 
perception with sound and created a 
Laborarory of Hearing in which he 
m ade monrages of narural sounds and 
rhen rried ro recreate rhem by 
grouping thenı in phoneric units. He 
rook his pseudonynı (loosel y 
translared as "spinning top" or 
li terally "top rurning") at this time. 
Following the Bolshevik Revolution 
in 1 9 1 7, Verrov was invited ro 
become the writer, ediror and 
overseer of Kino-Nedelia (Cinema 
Weekly), a filmed periodical that 
conrained snippers of the lives of 
Soviet cirizens. Through these, he 
began experimenting wirh creative 
ediring ro increase audience impact. 
He left the film series in 1 9 1 9  ro edir 
the full-lengrh compilation film 
"Anniversary of the Revoltıtion" .  He 
followed it with rwo shorr films 



1 1 8  "Bartle of Tsarirsyn" ( 1 920) and "The 
Agir-Train VTSIK" ( 1 92 1 ) .  In 1 922 ,  
he made rhe  rhirreen reel " History of 
Civil War" ( 1 922).  Nexr he srarred 
his own newsreel series, Kino-Pravda 
(Cine-Trurh) which he named in 
honor of rhe offıcial Soviet newspaper 
Pravda. During this period, he 
developed his monrage rechniques 
and honed his growing rheories abour 
cinema as rhe arr form best suired for 
rhe masses. In 1 9 1 9, he joined rhe 
fray wirh orher inrellecruals in 
debaring rhe issue of art versus che 
people. That year he came rogerher 
wirh other fılmmakers, i ncluding his 
furure wife Elisavera Svilova and his 
brorher M ikhail Kaufman ro form 
Kino-Glaz (Cinema-Eye) ro promore 
his idea rhar rhe imparrial eye of rhe 
camera is far berrer suired ro 
recording and organizing rhe rrurh 
rhan rhe subjecrive and ofren faulry 
human eye. In 1 922 ,  the group 
published a revolurionary manifesro 
in which he derided all ficrion films 
as backward, packed wirh lies and 
powerless white lauding those films 
rhar recorded rrurh of real l ife 
"caughr unawares."  He was 
profoundly influenced by Marxism 
and presenred a rather poeric view of 
ir in his many subsequenr films such 
as "Shagai, Sover! 1 Forward Sovierı " ,  
"Shesraya Chasr' Mira 1 Sixrh Part of 
rhe World" (borh 1 926) and his best 
known fi lm "Chelovek s 
Kinoappararom 1 The Man wirh the 
Movie Camera" ( 1 929) a frequenrly 
humorous, lyrical and avanr garde 
porrrair of Soviet ciry life rhar 
employed numerous innovarive 
camera rechniques, including 
superimposirion, fasr and slow 
morion, splir screens and rapid 
monrage ro engage the audience in 
an active dialog on rhe filmed reality 
versus human perceprions of reality. 
When sound technology came ro 
film, Verrov, who had earlier 
experimenred wirh sound recordings, 
was able ro use ir ro ful l  advanrage in  
"Enruziazm: Simfoniia Donbassa 1 
Enrhusiasm: Don Basin Symphony" 
( 1 9 3 1 ), a fi lm rhar urilized sound 
monrages and earned him 
inrernarional acclaim, bur was 
banned in rhe Soviet Union. Verrov 
nexr made "Tri Pesni o Lenine 1 
Three Songs Abour Lenin" ( 1 934) 
and won a prize ar rhar year's Yenice 
film festival. Ir was nor immediarely 
released in Russia because ir was felr 
rhar Sral in's role in rhe Revolurian 
wasn'r developed enough. His film 
"Kolybel'naya 1 The Lullaby" ( 1 937) 
was edired sans Verrov's permission 
ro make Sralin's role bigger. By rhen 
rhe conservarive governmenr began 
showing more incerest in fıcrional 
features and Verrov ended up 
spending his lasr 20 years ediring 
artless newsreels. He died on 1 2  

February 1 954 i n  Russia. I n  rhe early 
'60s, French documenrary makers 
Edgar Morin and Jean Rouch revived 
incerest in Verrov's early rheories and 
ineegrared rhem in ro the cinema 
veri re movemenr. In 1 968, Jean-Luc 
Gadard wirh Jean-Pierre Gorin 
organized rhe so-called Dziga Verrov 
Group ro furrher promore rhe !are 
filmmaker's ideas. The rheories and 
experimenral fılms of Dziga Verrov 
revolurionized documenrary cinema 
and conrinue ro influence filmmakers 
all over rhe world. 

Filmleri 
Fiımography 

ı 922 Kino-Pravtla 
Sinemasal Gerçek 
{documentary belgesel) 

ı 924 Kino-Giaz 
Sinemasal Göz 
(documemary belgesel) 

ı 926 Shagai, Sovel! 
I leri Sovyet! 
S bestaya Chasi'Mira 
Dünyanın Altıncı Parçası 

ı 929 Chelovek s Ki1ıoapparlonı 
Film Kameralı Adam 
(documemary belgesel) 

ı 93 ı Entmiazm: Simfoniia 
Donhas sa 
Coşku: Don Basin Senfonisi 
(documentary belgesel) 

ı 934 Tri Pemi o L.enine 
Lenin Üzerine Üç Şarkı 
(documentary belgesel) 

ı 937 Kolyhel'naya Ninni 
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INGILTERE UNITED KINGDüM 

THE CINEMATIC ORCHESTRA 
• Cinematic Orchestra, yarattığı 
müziği tanımlama açısından, adı 
olabildiğince dürüstlükle konmuş 
bir grup. Topluluğuna böyle bir isim 
vermiş bir müzisyenden 
bekleneceği gibi, Jason Swinscoe 
film müziklerini saplantıya 
dönüştürmüş birL Cinematic 
Orchestra'nın ilk albümü Motion'ın 
( 1 999) anaforlar yaratan caz 
dokusu büyük ölçüde film 
müziğinden kaynaklanırken, 
Swinscoe eski filmiere yeniden 
müzik yaratmaya adanmış bir 
kulübü de işletiyor. "Bir öykü 
anlatan, bir şeyin ayrılmaz parçası 
haline gelen müziği severim" diye 
açıklıyor Jason. "Film müzikleri de 
tam böyle işte, her sahne için bir 
tema melodisi üzerine sonsuz 
çeşitierne yapma imkanı var, sanki 
remiks gibL "Taxi Driver 1 Taksi 
Şoförü" ile "Psycho 1 Sapık" gibi 
filmierin müziğini besteleyen 
Bernard Herman, ya da Quincy 
Jones ve Herbie Hanecek gibi 
cazcıların benzer çalışmalarında 
klasik orkestrasyon, caz ve funk'ı 
biraraya getirişleri de gerçekten 
ilginç." 

Anneleriyle babaları, sekiz 
yaşındaki çocukları genellikle 
klarinet ya da keman çalsınlar diye 
zorlar. Swinscoe ise, gitar çalmayı 
öğrendi ,  Klasik gitar ya da John 
Waters türü bir şov değildi 
çalıştığı. Küçük Jason gitarı, 
yeniyetmeler nasıl çalarsa öyle 
çalmayı öğrendi, Hani, annenizle 
babanıza kendi işlerine bakmalarını 
söyleyip klarineti çöp tenekesine 
attığınız dönemler vardır ya, öyle 
işte. lık grubunu ise ancak 1 990'da, 
Cardiff Üniversitesi'nde Güzel 
Sanatlar eğitimi alırken kurdu. 
'Crabladder' üç müzisyenden 
oluşuyordu, ritm temelli 
sound/müzik üzerine denemeler 
yapıyordu. Cazdan çok 
etkilenmişlerdi ama daha güçlü (ve 
garip bir şekilde diğerini 
tamamlayan) etki ise, Amerikan 
Hardcore'uydu (NoMeansNo, Jel lo 
Biafra, vs.). i lk single'ları, kendi  
şirketleri Power Tools'dan çıktı. 
Ne var ki grup çok geçmeden 
dağı ldı ;  bunda Swinscoe'nun o 
sıralarda sample-temelli sound ve 
ritmle, bunun kendisine sağladığı 
ekstradan kontrol üzerinde 
odaklanmaya başlamış olmasının da 
rolü vardı tabii, 

Swinscoe üniversiteyi bitirdikten 
sonra, müziği üzerinde odaklandı, 
plak toplamaya, sampler'ıyla 
oynamaya başladı. 1 994- 1 99S'ten 

itibaren kendini her hafta, Güney 
Londra'yı üs edinmiş korsan bir 
radyo olan "Heart FM"de ve 
Ingiltere'nin dört köşesindeki çeşitli 
kulüplerde DJ'Iik yaparken buldu, 
Her şeyden çok, kafasının içindeki 
müziği yaratmanın bir yolunu 
arıyordu: 60'1arla 70'1erin modern 
cazının duygusunu, aynı dönemin 
film müziklerinin soyut yapısını ve 
sample kültürünün çağdaş 
yeniliklerini birleştirecek bir yoldu 
bu. 

1 997'de, Londra'daki "Biows Yard" 
stüdyolarında beş parçanın kaydını 
ve yapımını gerçekleştirip, 
sample'larla canlı 
enstrümantasyonu harmanlarken, 
aradığı çözümü buldu. Bu, 
Cinematic Orchestra'nın da 
başlangıcı oldu. Geliştirdiği yöntem, 
sample çıkmazından kurtulmanın 
bir yolunu gösteriyordu. 
Albümdeki tüm parçalar, stüdyo 
kayıtlarından kaynaklanıyordu. 
Başlangıçta, müzisyenlere çeşitli 
'loop'lar gönderiliyordu. Bunlar 
piyano, bas pasajları ya da başka 
melodilerdi. Kafalarındaki bell i 
fikirlerle stüdyoda bu 'groove'lara 
göre çalınıyordu. Tüm bu ham 
malzeme kaydedi ldikten sonra, 
Swinscoe onları yeniden örnekliyor 
ve böylece hem parçaları kendi 
özgün versiyonuna göre 
düzenliyor, hem de kayıt sırasında 
ortaya çıkan temaları geliştiriyordu, 

Jason, başka bazı meslektaşlarıyla 
birlikte, "Loop" diye bir kulüp de 
açtı. Bu kulübün ana konsepti, 
müzisyenlerle DJ'Ierin kendi 
seçtikleri bir fı lmin müziğini yeniden 
yaratmalarıydı. DJ'Ier yeni müzikle 
fi lmde varolan müziği çalarken, 
özgün filmden diyaloglada sesleri de 
araya yediriyorlardı. Burada konuk 
yapımcılar performans için davet 
edil iyor, ' l ive' gösteriler yapılıyordu. 
Kieran Hebden (Four Tet) ve 
Demus (Two Banks of 4) gibi 
DJ'Ier, bu formatın zorluğuna 
meydan okuyarak çalışmayı hemen 
kabul ettiler. 

1 999 Ekim'inde Jason ve Cinematic 
Orchestra, artık aramızda olmayan 
putkıran yönetmen Stanley 
Kubrick' e Yönetmenler Birliği'nin 
vereceği Yaşam Boyu Başarı Ödülü 
törenine eşlik etmek üzere davet 
edildL Bu etkinliğin yöneticisinin 
deyişiyle, performansları "kesinlikle 
inanılmaz"dı ve seyircilerden "dur 
durak bilmez övgüler" aldı lar. 
Cinematic Orchestra 2000 yı l ında 
çok meşguldü.  Mayıs ve Haziran'da 

Avrupa turnesi yaparken bir 
yandan da Hol landa'daki Drum 
Rhythm ve Fransa'daki Belfert gibi 
festivallerde çaldılar, Portekiz'deki 
Porto Film Festival i 'nde özel bir 
performans sundular. Üç bin kişi, 
Cinematic Orchestra'nın Dziga 
Vertav'un "Fi lm Kameralı 
Adam"ına özgün bir müzikle eşl ik 
edişini izledi, Performansları o 
kadar iyiydi ki, orkestra ayakta 
alkışlandı .  Kontrbasçı ve esas 
bestecilerden Phil France, iki yı l  
sonra burada Istanbul'da s ın ırsız 
bir coşkuyla tekrarlayacakları 
etkin l iğin doğasını şöyle 
açıklıyordu: "Bir tür komünist 
avangard belgesel olan 1 929 yapımı 
bu önemli sessiz Rus fi lmi için 
çaldık. Performanstan önce bir 
prova stüdyosunda fi lmle birl ikte 
bir hafta kadar çalıştık, işler bir 
yapı oluşturan fikirlerimizi 
denedik; müzikal fikirleri 
düzenleyip şekle sokmak için ilginç 
bir yönterndi bu. Fi lm Porta'daki 
eski, güzel b ir  salonda gösterildi, 
biz de zemin düzeyin in altından 
yükselen hidrolik bir sahne 
üzerindeydik. Üç bin kadar seyirci 
vardı, onun için biraz s in ir bozucu 
oldu. Yetmiş dakikalık fi lm 
boyunca durmaksızın çaldık ve 
sonunda salon patladı sanki ; 
gerçekten çok etkileyici bir 
deneyimdi." 

200 l 'de Cinematic Orchestra, 
ikinci albümü Remixes 1 998-2000'ü 
çıkardı. Bu eklektik albümde 

Sampler, Efektler Samplec, Effeccs 
)ason Sıuinscoe 
Pikaplar, Efektler 
Turntables, Effeccs Patrick Carpenter 
Saksofonlar Saxes Tom Cham 
Klavyeler Keyboardsjohn El/is 
Davul Drurns Luke Floıvm 
Kontrbas Double Bas Phil Franct 



120 çalışmaları yeniden yorumlanan belli 
başlı sanatçılar arasında şunlar da 
vardı: Bristollü drum'n'bass'çı DJ 
Krust, afro-disko-funk'ın ünlü grubu 
Faze Action, ECM'in avant-garde 
cazcısı Nils Peter Molvaer ve 60'1ı 
yılların caz ağırlıklı film müziği 
bestecisi Piero Umil iani. Başlangıçta 
basit remiksler yapması beklenen 
Jason Swinscoe bir adım ileri 
giderek parçaları tümüyle yeniden 
bestelemiş, böylece de bu 
koleksiyon, rastgele biraraya 
getirilmiş yapıtların birbirinden 
alakasız demosu gibi görünmekten 
kurtulmuş. "Özellikle CD 
formatının doğası göz önüne 
alınırsa, esas mesele farklı 
projelerden derlenmiş gibi 
durmayan, kendi bütünlüğü olan, 
tutarlı bir albüm oluşturmaktı" diye 
açıklıyor Swinscoe. Cinematic 
Orchestra 200 1 yazında ABD ve 
Kanada turnesine çıktı, bu turneye 
Miles Davis'in gitaristi John 
Mclaughl in'le birlikte New York'ta 
Central Park' ın Yaz Sahnesi'nde 
gerçekleştirdikleri muhteşem bir 
açıkhava dinletisi de dahildi. 

Pek çok müzisyen gibi, Jason 
Swinscoe da onca sevdiği film 
müzikleri i le caz sound'larını dijital 
teknolojiyle harmanlama görevine 
soyunmuş, ama eski müzikleri bir 
sampler'da toplayıp yeniden 
oluşturmak ona yetmiyor. Bunun 
yerine, ona esin veren özgün 
parçaların ruhunu yakalamaya 
çalışarak kanlı canlı müzisyenleri de 
işin içine dahil etmiş. Sonuçta 
ortaya, 'live' performanslar ile 
sampler kültürünün olağanüstü 
birlikteliği olarak gelişen bir müzik 
çıkmış. Swinscoe, geleneksel ve 
çağdaş sound'ları, sinemasal ve 
orkestral olarak öylesine rahatl ıkla 
harmanlamış ki, bırakın müziğin 
hangi janra uyduğunu saptamayı, 
hangi dönemden geldiğini bile 
kestirrnek zor. 

Cinematic Orchestra, eksiksiz bir 
konser orkestrası; Phil'in 
kontrbasının yanısıra, piyano, org, 
davul, sampler, elektronik düzenek 
ve pikapiarın da bulunduğu bir 
orkestra bu. Ama çıkardıkları sesin 
haşmetine rağmen, kayıtları daha 
çok, Swinscoe'nun PowerMac ile 
sampler'a dayanan ev stüdyosunun 
ürünü. Swinscoe bu durumu, "ilk 
albüm daha çok müzisyenleri 
biraraya getirmekten ve başlangıç 
aşamasında fikir tokuşturmaktan 
ibaretti" diye yorumluyor. "Bu belki 
de işin en zor yanıydı; yani o 
müzikal anlayışa ve yetişime sahip, 
aynı zamanda yeni teknolojiye de 
hakim insanlar bulmak gerekiyordu. 
Cazı, klasik dans müziğini, her şeyi 
kavrayan müzisyenler olmalıydı 
bunlar . . .  Cinematic Orchestra'nın 

parçalarını öyle yapılandırıyoruz ki, 
'live' çalarken pek çok şeyin ortaya 
çıkması kolaylaşıyor, biz de o 
ortamda kayıtlı parçalardaki 
düzeniemelerin ana fikirlerini alıyor, 
onların etrafında dolaşıyoruz. 
Sahnede bir sampler'ım, bir Zip 
drive'ım ve kontrollü klavyem var 
-buna karşılık bilgisayarım yok - ve 
özgün parçalardan örneklemeler 
sunuyorum. Böylece hayli özgürlük 
söz konusu oluyor ama, daha sabit 
referans noktalarımız da mevcut. 
Orkestranın geri kalanı doğaçlama 
yapmakta özgür; hepsi nitelikli 
müzisyenler oldukları için de 
yaptıklarının daima beklenmeyen 
bir yanı bulunuyor. 'Live' deneyimin 
tamamı, bestelemeye devam 
ettiğimiz müziğe sürekli yaptığımız 
bir katkı. Bu yüzden de işin bu 
yanından muazzam ölçüde 
yararlanıyoruz." 

• The Cinemaric ürehescra srands 
out as a collecrive whose name could 
hardly be more hanesr as a definirion 
of the music it creares. As you might 
expecr of sameone who gave his 
producrion ourfir such a name, ]ason 
Swinscoe is a man obsessed by movie 
soundtracks. While the swirling jazz 
rexrures of the Cinemaric ürchesrra's 
debur album, Morian ( 1 999), are 
heavily roored in fi lm music, he alsa 
runs a du b devared to re
soundrracking old morian pictures. 
"I ! ike music that rells a story and 
builds inro something" explains 
]ason. "Thar's what film soundtracks 
are about, with endless variarions on 
a rheme tune for each scene, almost 
!ike remixes. The way people !ike 
Bemard Herman, who scored "Taxi 
Driver" and " Psycho", or jazz guys 
!ike Quincy Jones and Herbie 
Hancock pull together dassical 
orchesrrarion, jazz and funk is alsa 
really interesring." 

Most eight year aids are forced by 
rheir parenrs ro rake up the dariner 
or the violin. ]ason Swinscoe learnt to 
play guirar. Not dassical guitar, not 
any fiddle-de-dee John Waters 
shrick. The boy learnt to play it !ike 
you do when you' re a teenager. When 
you've told your parenrs to fuck off 
and shoved rhe dariner in  rhe bin. lt 
wasn't unril 1 990, rhough, that he 
formed his firsr group, whilsr 
studying Fine Art ar Cardiff College. 
'Crabladder', spawned from three 
musicians, experimenred with 
rhythm-based sound/music. Heavily 
influenced by jazz, a stronger (and 
srrangely complemenrary) influence 
was American Hardcore 
(NoMeansNo, Jello B iafra, ere.). 
Their firsr single was released on 
rheir own label, Power Tools, but the 
band soo n sp li r, not leasr because 
Swinscoe had already began to focus 

more on sampled-based sound and 
rhythm and the extra comrol it gave 
him. 

Afrer college Swinscoe concenrrared 
on his music, calleering records, 
fiddling wirh his sampler. From 
1 994- 1 995,  he found himsel f DJing 
weekly on "Hearr FM", a pirare radio 
station based in South London as well 
as various clubs araund the UK. 
More rhan anyrhing else he was 
looking for a way ro ereare the music 
he could hear in his head - a way ro 
combine rhe feel of modern jazz from 
the '60s and '70s, the absrracr 
angulariry of film soundtracks from 
the same era and the conremporary 
innovarions of sample culture. 

In 1 997 he found the answer, 
recording and producing five rracks 
ar 'Blows Yard' studios in  London, 
meshing samples and live 
insttumenrarion. That was the 
beginning of the Cinemaric 
ürchesrra. The method he developed 
poinrs to one way out of the sample 
cu! de sac. All rhe rracks on the 
album derive from live studio 
sessions. Inirially, a variety of loops 
are senr ro the musicians. They may 
be snippers of piano, bass or other 
melody. These grooves are played 
along to in the studio wirh specific 
ideas in mind. ünce all the raw 
material is recorded, Swinscoe re
samples and arranges the rracks 
according to his original visian as 
well as developing rhemes that 
appeared during the session. 

Jason has alsa set up, wirh other 
colleagues, a du b called 'Loop'. The 
concept for this club is for the 
musicians and DJs to re-make the 
soundtrack ro a film of rheir choice. 
The film is ro be projecred while rhe 
D] s play new and already-exisring 
music, knirting in snarches of 
dialogue and sound from the 
original. Guesr producers are invired 
ro play as well as live acts. DJ s such 
as Kieran Hebden (Four Ter), and 
Demus (Two Banks of 4), have been 
quick to take up the challenge of rhe 
format. 

In ücrober 1 999, Jason and his 
ürehescra were invired ro provide 
musical accompanimenr ar the 
Director' s Guild Lifetime 
Achievemenr Award bash for the Iate 
iconodast director Stanley Kubrick. 
The performance was, in rhe words of 
the evenr's director, "absolurely 
incredible," and received nothing but 
"non-stop praise" from those in 
attendance. 

The year 2000 has been busy for the 
Cinemaric ürchestra. While touring 
E urope in May and June, as well as 



12 1  playing festivals such as Drum 
Rhythm in Halland and Belfort in 
France, the band also put in a special 
performance at the Porto Film 
Festival in  Portugal. 3 .000 people 
wirnessed The Cinemaric Orchesrra 
play an original score for "The Man 
wirh the Movie Camera", by Dziga 
Verrov. Their performance was so 
successful that rhe band received a 
standing ovation. Double bassise and 
principle co-writer Phil France 
explains the narure of the event they 
will  repeat two years larer here in 
Istanbul with unresrrained 
enrhusiasm: "It was for this 
important Russian film from ı 929, a 
ki nd of communist avant-garde 
documentary. W e spent about a week 
in a rehearsal studio with the film 
before the acrual performance, 
playing through ideas that formed a 
workable scructure - it was a really 
inceresting way of organizing musical 
ideas. The film ran in this beauriful 
old thearre in Porto and we were on a 
hydraulic srage that emerged from 
below ground level. There were 
about 3 ,000 people in the audience, 
so it was all a bit nerve wrecking. W e 
went through the film, which was 70 
minutes long, and the place j ust 
erupted - it was really 
overwhelming." 

I n  200 ı the Cinemaric ürehescra 
released i ts second album, Remixes 
ı 998-2000, which include eeleec i c 
work from top artİsrs such as; 
Bristolian drum'n'bass man DJ 
Krust, afro-disco-funk luminaries 
Faze Action, ECM avant-garde jazzer 
Ni ls Peter Molvaer and '60s jazz 
soundtrack composer Piero Umiliani. 
Originally invired to do simple re
mixes, ]ason Swinscoe has gone one 
step further and has re-composed the 
tracks entirely, so this collection 
avoids sounding !ike a disparate 
showreel of tossed-off productions. 
"The whole idea, particularly given 
the nature of the CD format, was ro 
produce a cohesive album that would 
stand up as a body of work as a 
whole, rather than as a collection of 
separate projects", Swinscoe explains. 
The Cinemaric Orchestra toured the 
US and Canada in the Summer of 
200 ı ,  including an awesome outdoor 
gig at the New York Cemral Park 
Summer Srage with Miles Davis' 
guitarist John Mclaughlin.  

Like many, ]ason Swinscoe is on a 
mission to blend the soundtrack and 
jazz sounds he loves so much with 
digital technology, but for him 
simply collecting old music in a 
sampler and re-assembling it wasn't 
enough. Instead, he attempted to 
capture the spirit of the original 
pieces that inspired him by bringing 
in l i  ve musicians in what developed 

i mo an extraordinary marriage of li ve 
performance and sampler culrure. 
Such is Swinscoe's luxurious blend of 

traditional and comemporary sounds 
in a ki nd of cinematic, orchestral 
manner, it is difficult to ascertain 
from which period this music comes, 
ler alone which genre it may fınd 
itself shoe-horned i mo. 

The Cinemaric ürehescra is a full
blown live band, fearuring Phil's 
double bass as well as piano Rhodes 
piano, drums, samplers and 
electronics and turntables. But their 
recorded output, in spite of the 
vasmess of i ts sound, is largely the 
resul c of Swinscoe's PowerMac and 
sampler-based home studio. "The 
firsr album was pretty much about 
gerring musicians rogether and 
jamming ideas in  the initial stage," 
Swinscoe comments. "That' s 
probably the hardese bit; finding 
people who have the understand ing 
and background musically, but who 
are also up to dare with technology. 
People who can grasp jazz, classical 
dance music, whatever. . .  Cinemaric 
ürehescra rracks are scrucrured in a 
way that allows rhings ro open up a 
lot live, so in that environmem we'll 
take arrangement ideas from the 
recorded tracks and move around 
them. On srage, I have a sampler, 
Zip drive and controller keyboard -
but not a computer - and I trigger 
samples from the original tracks, so 
there's a lot of freedom, bur rhere are 
references which are more fixed. The 
rest of the band is free to improvise, 
and because they are good musicians, 
there's always an unpredictable 
aspect to the results. The whole live 
experience is somerhing that will 
contribure ro the music we go on ro 
write, so we benefit massively from 
that aspect as wel l . "  
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• Rezil bir zampara olan yakışıkl ı, 
gösterişli, muzip ve alaycı Don 
Giovanni, birbiri ardına gönülleri 
fethetmeyi sürdürür. Ta ki, kızının 
baştan çıkarılmasının öcünü almaya 
çalışırken Giovanni tarafından 
öldürülmüş olan Donna Anna'nın 
babası Commendatore'nin hayaleti 
çıkagelene kadar. Hayalet, diz boyu 
ahlaksızlıklarından pişmanlık 
duyması için Giovanni'ye son bir 
şans sunar . . .  

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 
besteledigi, Lorenzo da Ponte'nin 
yazdıgı kara bir mizaha sahip olan 
Don Giovanni operası ilk olarak 
1 787 yılında Prag'da politik ve 
ekonomik güçlerin Fransız Ihtilali'ni 
hazırladıgı bir dönemde 
sahnelenmiştir. Bestecinin asi kişiligi 
ve yapıtın zamanlaması bu operayı 
toplum hakkında yapılmış 
muhteşem bir yorum olarak 
görmeyi gerektirir. Pek çok opera 
(her zaman başarılı olmasa da) filme 
çekilmiştir. Muazzam bir operayı 
beyaz perdeye taşıma 
denemelerinden biri olan Joseph 
Losey'nin DON GIOVANNI'si, 
Ingmar Bergman'ın "Sihirli Flüt"ü ve 
Franco Zeffirelli 'nin "La 
Traviata"sıyla eşdeger, opera 
filmleri arasında artık klasik olarak 
kabul edilen başarılı bir 
uyarlamadır. Gösterime girmesinin 
üzerinden 20 yıldan fazla bir süre 
geçmiş olsa bile uzun ömürlü 
başarısıyla günümüzde de 
çekiciliğinden hiçbir şey 
kaybetmemiştir. Savaş sonrası 
dönemin en ünlü yönetmenlerinden 
biri olan Losey, daha çok imalı, 
takip etmesi zor ve gişe hasılatı 
yüksek olmayan filmler üzerinde 
uzmanlaşmıştı. Ama Mozart' ın en 
büyük operasını filme çekmek 
yönetmenin en çok istediği 

şeylerden biriydi ve bunu 
gerçekleştirirken daha önceki 
filmlerinde karşılaşılmayan 
görsellige verdigi önemle elindeki 
malzemenin hakkını vermiştir. Olay 
örgüsü tam olarak özgün metne 
sadık kalarak hazırlanmıştır; ama 
Losey olayları Ispanya'dan ltalya'ya, 
Seville'in gece ambiyansından 
Veneto kırsal bölgesinin dogal 
güzelliklerine kaydırmış ve ünlü 
sanatçtiara rol vermiştir. Filmin 
çekimleri bölgenin ovalarına hakim 
bir tepe üzerinde bulunan Vicenza 
yakınlarındaki görkemli bir viilada 
yapılmıştır. Bahçeleri ve 
merdivenleriyle bu villa yakın ve 
uzak çekimlerde görkemli sahneler 
yakalayabilmek için idealdir. Puslu, 
pastel renklerde kareler yaratan 
Losey böylece operanın hayli 
yapmacık tarzı ile elindeki doğal fon 
arasında muhteşem bir denge 
yakalamayı başarmıştır. Lorin 
Maazel'in yönetiminde yapılmış olan 
ve bir stüdyoda hazırlanıp fi lme 
sonradan eklenen ses kaydı da 
muhteşemdir. 

• Handsome, rakish, wicked and 
sardonic Don Giovanni ,  the infamous 
womanizer, makes one conquest after 
another umil the ghost of Donna 
Anna's father, the Commendatore, 
(who, seeking to avenge his 
daughter's seduction, was kil led by 
Giovanni) makes his appearance. He 
offers Giovanni one last chance ro 
repem for his multitudinious 
improprieties . . .  

The clark and comic opera Don 
Giovanni ,  composed by Wolfgang 
Amadeus Mozart with the l ibretro 
written by Lorenzo da Ponre, was 
firsr performed in Prague in 1 787 as 
the political and economic forces 
leading up ro the French Revolution 

were building in force. The rebellious 
personality of the composer and the 
t iming of the work are an integral 
part of seeing the opera as a bri l l iam 
piece of social commemary. Many 
operas have been made i mo fı lms, not 
always emirely successfully. Joseph 
Losey's DO GIOVANNI was one 
of the better ane m pts to transfer a 
great opera on to the big screen and it  
is now regarded as a dassic of the 
opera fi lm, on a level with Ingmar 
Bergman's "Magic Flute" or Franco 
Zeffirelli's "La Traviata". Though 
released mo re than 20 years ago, i t  
remains a perennial success that has 
lost none of i ts appeal today. One of 
the most eminem film directors of 
the post-war era, Losey tended to 
specialize in rather clark, demanding 
fi lms that were never blockbusters. 
But i t  had been the director's l ifelong 
dream to commit Mozart' s greatest 
I ralian opera to film, and he does full 
justice to the material, exhibiting a 
sen se of specracle hitherto untapped 
in his other films. The plotline 
adheres faithfully to the original 
libretto but Losey has transposed the 
action from Spain to lraly, from the 
noccurnal ambience of Seville to the 
natural beauty of the Veneto 
councryside, and assembled a star
studded cast. The film is set in the 
splendid V i lla Rotoncia near Vicenza, 
which rises on a hill overlooking the 
plains of the region and, w ith i ts 
garden and stairs, offers a wealtlı of 
grandiose vistas and perspectives. 
Losey conjures up misty, pasrel
colored images which create an 
excellem balance between che highly 
stylized artificiality of the operatic 
genre and i ts naturalistic backdrop. 
The recordi ng used for che fi lm was 
conducred by Lorin Maazel and the 
singing, which was done in a studio 
and dubbed onro the film, is excellent. 

JOSEPH LOSEY 

14 Ocak, 1 909'da La Crosse, 
Wisconsin, ABD'de dogdu. 
Eglence endüstrisine, 1 930'1u 
yıl ların başında kitap ve oyun 
eleştirileri yazarak girdi. Tiyatro 
yönetmeni olarak iş buldu, 
1 936'da ilk kez Broadway'e 
geçti. 1 947'de Brecht'in 
"Galileo"sunun ünlü Hollywood 
salınelenişini yönetti. Bu da ona 
ilk kurmaca film yönetmenligi 
işini getirdi: bu bir RKO filmi 
olan 'The Boy with the Green 
Hair 1 Yeşil Saçlı Çocuk"tu 
( 1 949). 1 95 1 'de Amerikan 
Aleyhtarı Faaliyetler Komitesi 
huzurunda tanıklıkta bulunması 
için kendisine gönderilen teblige 
uymayı reddetti. Bunun sonucu 
olarak kara listeye alınınca da 
Ingiltere'ye yerleşti, orada 
sinemacılık kariyeri de nihayet 
hız kazanabildL "The Servant 1 
Uşak"ta ( 1 963), ilk kez bir 
Harold Pinter senaryosunu 
yönetti ve bundan sonra da 
sinema üsiObu radikal biçimde 
degişti. "Accident 1 Kaza 
Gecesi"yle. ( 1 967) Cannes'da 
Jüri Ozel Odülü'nü aldı. 
Cannes'da Altın Palmiye alan 
1 97 1  yapımı "The Go-Between 
1 Arabulucu"yla (bir başka Pinter 
projesi) meslek yaşamı yeniden 
tempo kazandı. 1 970'1erin 
ortalarında Ingiltere'den 
Fransa'ya taşınarak en çok 
hatırda kalan filmlerinden ikisini 
orada yaptı: "Monsieur Klein 1 
Kaderi Arayan Adam" ( 1 976) ve 
DON GIOVANNI ( 1 978). Son 
filmi "Steaming 1 Kaynayan" 
( 1 984) için Ingiltere'ye döndü. 
22 Haziran 1 984'de Londra'da 
öldü. 

Born on 14 January 1 909 in La 
Crosse, Wisconsin, USA. He 
encered che enterrainment 
industry writing book and 
theacre reviews in the early 
1 930s. Attaining work as a stage 
director, he made his Broadway 
debut in 1 936. He directed the 
celebrated 1 947 Hollywood stage 
production of Brecht's "Galileo". 
This led to his fırsc feacure-fılm 
direcring assignment, RKO"s 
"The Boy with the Green Hair" 
0 949). In 195 1 ,  he declined a 
summons ro testify before the 
House Un-American Activities 
Committee. BlackJisted as a 
resulc, he relocated in England, 
where his film career at long last 
shifted inco high gear. W i ch 
"The Servant" ( l 963), he directed 
from a Harold Pinter script for 
the fırst rime, and dıereafter his 
cinemaric s ey le changed radically. 
He won the Special Jury Prize at 
Cannes with "Accidenc" ( 1 967). 
He regained his momemum with 
197 1  's "The Go-Between" 
(another Pinter project), which 
won the Golden Pal m at Cannes. 
Moving from England co France 
in the m id 1 970s, he made two 
of his most memorable fılms, 
"Monsieur Klein" 0 976) and 
DO GJOVANNI ( 1 978). He 
went back to England for his 
fınal project, " teaming" 0 984). 
He died on 22 June 1 984 in 
London. 
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FRANSA FRANCE 

DÜNYAN IN TÜM SABAHLARI 
TOUS LES MATINS DU MONDE 

ALL THE MORNINGS OF THE WORLD 
Yönetmen Direcror: Alain Conıeau Senaryo 
Screen play: Ala hı Cornea11 & Pascal Quignard, 
based 011 the novel by Pascal Quigrıard Görüntil 
Yön. Cinematography: Yvtr A11gelo Kurgu 
Edicing: Alarie-joseph Yoyotte Müzik Music: 

jordi Saı•afl, Saime Co/ombt, Marin Marais,}tan
Baptiste L11lly & François Couperili Oyuncular 
Cast:)ean-Piem Marielle. Girard Deparditu, 
Anne Brorhet, Guillaume Depardieu, Caroline Si ho/, 
Carole Richert Yapımcı Producer::)ean-Louiı 
Livi Yapı m Produccion Co.: Film Par Film 
Kaynak Print Source: Millistere des Af/aires 
Etrarıgtres, Bureau du Cinfma, 37, Quai d'Orıay, 
75007 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7  86 
62; Fax: 33 1 43 1 7  92 42 

1991 1 35 mm. 1 Renkli Color l l  14' 

• Yaşının ayrıcalı�ıyla dönüp 
geçmişine bakan meşhur ve çok 
başarılı saray müzisyeni Marin 
Marais, böylesine şerefli bir konuma 
nasıl yükseldi�ini zihninde tartar. 
Başarı beraberinde prestij, para, 
saygınlık gibi konumunun 
meyvelerini de getirmiştir; ama 
Marais, seçti�i enstrümanı, viola da 
gamba'yı çalmayı nasıl ö�rendi�ini de 
hatırlayacak kadar dürüsttür. Yoksul 
bir ayakkabı tamircisinin oğlu olan 
genç adam, münzevi bir hayat süren 
ve ondan çok şey bekleyen Saint 
Colombe ile çalışır. Büyük trajedisi, 
yani karısının ölümü, müzi�ini hem 
taciz eden, hem de besleyen, irade 
sahibi, lafını sakınmayan ve uzlaşma 
nedir bilmeyen bir adamdır o. 
Sarayda çalması konusundaki 
isteklere sırt çevirip, halk nezdinde 
başarıya ulaşmanın parıltısından 
kaçınarak, dünyadan uzak bir 
odunlukta violasını çalan Saint 
Colombe, istikrarlı bir biçimde 
güzel müzik yaratmak için 
mateminin derinliklerine dalar. 
Genç Marais, Colombe'un en büyük 
kızı Madeleine'e aşık olduğu halde, 
saraydaki olası bir başarının parıltısı 
onu karşı koyamayacağı ölçüde 
cezbeder. Şöhrete ve servete 
kavuşur ama kendi kendinden şüphe 
etmekten kurtulamaz. Sonunda 
kendilerini varoluşsal bir çelişme 
içinde bulan iki dahi arasında güçlü 
bir çatışma ortaya çıkar . . .  

Cazcılıktan yönetmenliğe geçen 
Alain Corneau üç şeyden: müzik, aşk 
ve pişmanlıktan oluşan basit bir 
öyküyü anlatan telaşsız ve görkemli 
fi lmi DÜNYANIN TÜM 
SABAHLARI'na muazzam müzik 
bilgisini katıyor. Gergin, yoğun, özlü 

bir senaryoya, bütün derinli�ini ve 
duygusal gücünü katan, bu diyalogları 
kısıtlı, müzik dolu filmin mizanseni. 
XIV. Louis döneminde geçen bu 
bilgece yapıt, meslekleri ve 
beklentilerine ilişkin çok farklı 
tavırları olan iki müzisyeni karşı 
karşıya getiriyor. Onların tercihleri, 
her birimizin kendi hayatımızı 
yaşamak için yaptı�ımız seçimleri 
sorgulamamıza neden oluyor. 
Gerard Depardieu ve o�lu 
Guillaume, yaşlı adam ve hevesli 
genç rollerinde Marais'yi 
canlandırırken onun çelişkilerini 
etkileyici bir güçle ifade ediyorlar. 
1 99 1  'de Louis Deli uc ödülü ile tam 
7 Cesar ödülü kazanan 
DÜNYANIN TÜM SABAHLARI, 
kalıcı sanat yapıtları yaratmanın 
neler gerektirdi�i üzerine 
düşündürücü, rafine bir çalışma; ve 
muazzam bir yaşam dersi. "Bu Japon 
üsiGbunda, kara-Jensenci, zalim ve 
barok, yo�un, çelik kadar sert bir 
ahlaki öykü; Pascal Quignard'ın 
geçmişte üstadı oldu�u. mutlak sırrı 
yeniden yaratılan o lisanın içinde 
akan bir bulmaca." - Alain Corneau 

• Looking back wirh the beneflr of 
age, che celebrared and highly 
successful courr musician Marin 
Marais ponders how he has risen ro 
such eminence. Success has broughr 
w ith ir the accourremenrs of posirion 
- presrige, money, respecr - bur 
Marais is honesr enough ro remember 
how he learnr ro play his clıosen 
insrrumenr, the viola da gamba. The 
son of a poor cobbler, as a young man 
he srudied under rhe asceric, 
demanding Sainr Colombe, a hard
willed, blum and uncomprimising 
man whose grear rragedy - the dearh 

of his w i fe - haunrs and informs his 
music . Shunning world, Sainr 
Colombe plumbs the deprhs of his 
mourning ro ereare abidingiy 
beauriful m usic. The young Marais 
falls in love wirh Colombe's eldesr 
daughrer, Madeleine, bur the glirrer 
of porenrial success ar courr exerrs a 
pul! he cannot resisr. He achieves 
fame and wealrh bur is plagued wirh 
self-doubr ar the end. A powerful 
clash occurs berween rwo men of 
genius who finally find rhemselves 
caughr up in an exisrenrial confl icr .  

Jazzman-nırned-direcror Alain 
Corneau brings his exrensive musical 
savvy ro TOUS LES MA TINS DU 
MONDE, a leisurely and luxurious 
film which rells a simple srory made of 
three rhings: music, love, and regrer. Ir 

is che m ise en scene of rhis musical, 
limired-dialogue film rhar gives all the 
deprh and emorional power ro a rense, 
compacr, meary scripr. A wise piece ser 
in the reign of Louis XIV, ir pirs rwo 
musicians whose very differenr 
arriwdes ro rheir crafr and calling force 
us ro confronr che way each one of us 
chooses ro live our lives. Depardieu 
and his son Guillaume depicrs Marais 
- old man and young aspirane - and 
his conflicrs wirh sinewy power. 
Winner of rhe 1 99 1  Louis DellLıc Prize 
and seven Cesar awards, TOUS LES 
MA TINS DU MONDE is a refined 
mediarion on whar ir rakes ro ereare 
enduring arr - one colossal lesson in 
life. "This is a ki nd of moral rale in che 
Japanese sryle, black-Jensenisr, brural 
and baroque, dense, sreel-hard, a riddle 
whose absolu re secrer flows in rhar 
recreared language of which Pascal 
Quignard is pasr master." -
Alain Corneau 

ALAIN CORNEAU 

7 Ağustos 1 943'te, Fransa'da 
Orleans yakınlarındaki Meung
sur-Loire'da doğdu. Ortaokul 
ve lisedeyken müzikle, özellikle 
cazla ilgilendi. Sinema okulu 
IDHEC'te e�itim gördü ve iki 
diploma birden (kurgu ve 
yönetmenlik dallarında) alarak 
mezun oldu. Bir süre çeşitli 
gruplarla caz yaparak ABD'de 
yaşadı, sonra Paris'e döndü. 
Birkaç yıl, aralarında Costa
Gavras, Nacline Trintignant, 
Mareel Camus ve Jorge 
Semprun'ün de bulunduğu 
yönetmeniere asistanlık etti. 
Daha sonra 1 973'teki ilk uzun 
metrajlı kurmaca filmi "France 
Societe Anonyme 1 Anonim 
Şirket Fransa" ile 
eleştirmenlerin övgüsünü 
kazandı. Daha sonra, 
fılmografisinin büyük kısmı 
insanın içe bakışı teması 
üzerine kurulu güvenli, özgün 
ve eklektik olmayı seçmiş bir 
sinemacıya dönüştü. 

Born on 7 Augusr 1 943, in 
Meung-sur-Loire near Orleans, 
France. He developed an inreresr 
in music, parricularly jazz, 
whilsr ar secondary school.  He 
arrended courses ar che IDHEC 
film school, graduaring wirh 
rwo diplomas (edi ring and 
directing). He spenr some rime 
in United States playing jazz 
wirh various bands and rhen 
rerurned ro Paris. He worked 
several years as assiseane ro such 
direcrors as Cosra-Gavras, 
Nacline Trinrignanr , Mareel 
Cam us and Jorge Semprun , 

among orhers. He scored a cririal 
success wirh his firsr fearure film 
"France Sociere Anonyme", in 
1 97 3 .  He the n became a 
confıdenr, original and willfully 
eclecric fılmmaker, whose 
fılmography is based largely on 
che rheme of human 
inrrospecrion. 

Filmleri 
Filmography 

1 973 France Sociiti Auouyme 
Anonim Şirket Fransa 

1 975 Po/ice Pythor. 357 
Polis Pyrhon 357 

1 977 Le1. meııace Tehdit 
1 978 Sirie ııoire Kara Dizi 
1 9 8 1  Le choix des annes 

Silahların Seçimi 
1 983 Fot·t Sagamıe Saganne Kalesi 
1 986 Le môme Piç Kurusu 
1 987 Midecin des hommes 

Erkek Doktoru 
1 988 octume Indie11 

Hint Noktürnü 
1 99 1  ToiiS fes mat im du monde 

Dünyanın TUm Sabahları 
1 99 5 Le nouvea u monde 

Yeni Dünya 
1 997 Le coiiSin Kuzen 
2000 Le pritıce du Pacifique 

Pasifik Prensi 



1 26 iKSV 30 YAŞlNDA: BEYAZPERDEDE MÜZiK I HX s  \Oth A;\li\iiVERSARY: 1\ll SIC ON S I LVER SCRHN 

FRANSA FRANCE 

AYAZDA B iR  YÜREK 
UN CCEVR EN HIVER 

A HEART IN WINTER 
Yönetmen Director: Claude Sautet Senaryo 
Screen play: Claude Sautel,jacques Piesrhi & 

jerôme Tonnerre .. based on a ıhort Jtory by Mikhail 
Ltrmomov Görüntü Yön. Cinemawgraphy: 
y.., A11ge/o Kurgu Editing:)acquelifle Thiedot 
Müzik Music: Mauria Ravel Oyuncular 
Cast: Oaniel A11teuil, Emmanuelle Bfarl, Andrf 
Duııollier, Elisabeth Bourgine, Brigille Catillon1 
Maurice Garrei, Myriam Boyer Yapımcılar 
Producers:)ea11-Lo11iJ Livi & Philippe 
Careassanne Yapı m Production Co.: Film Par 
Film; Ci11ea, Orly Film; ParaviJion; Sedif; O.A. 
Film1, FR3 Filmı Production Dünya Hakları 
World Sales: RoiJıy Filmı, 58, rue Pierre 
Charron, 75008 PariJ, FRANCE; Pho11e: 33 J 53 
53 50 74; Fax: 33 1 53 75 24 35 

1 992 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105' 

• Stephane ile Maxime çok eski iki 
arkadaştır; ta ikisinin birlikte müzik 
konservatuvarına gittikleri 
günlerden beri. Ama dostlukları 
biraz kanıksanmış bir hal almıştır; 
artık birbirlerinden herhangi bir şey 
beklemezler: ne sürprizler, ne de 
acı. Genç, güzel ve ciddi bir 
kemancı olan Camille yaşamiarına 
girdiğinde, Maxime kıza aşık 
olduğunu düşününce, Stephane 
hem şaşırır, hem de biraz şüpheci 
davranır. O aşka "inanmamaktadır". 
Ama kendisi için sabırla inşa edip 
özenle sınırladığı hayat göz önüne 
alınırsa, artık inanabild iği herhangi 
bir şey kalmış mıdır ki zaten? Evet, 
müziğe inanmaktadır, "çünkü o 
yalnızca bir rüyadır"; ama çok 
rizikolu, çok tedirgin edici olan aşka 
değil. Gene de, bil inçli bir karar 
almaksızın, ve neredeyse kendine 
rağmen, Stephane, kış uykusundaki 
kalbine yeni ve vahşi bir sıcaklık 
sağlayacak bir oyuna kendini 
bırakır. Stephane, Camille'in ilgisini 
çekmeye karşı koyamaz; üstelik 
kendisini "riziko"ya sokacak bir 
noktaya kadar. Acaba aşka 
inanmamayı daha ne kadar 
sürdürebilecektir? . . .  

Claude Sautet'nin pek çok ödüle 
layık görülen bu on üçüncü yapıtı, 
Fransız sinemasının en parlak 
örneklerinden biri: Berraklık, 
sadelik, biçim ve içerik arasında 
denge, psikoloji ve ahlak - kısacası, 
klasisizmin tüm erdemleri birarada. 
Yüzeyinin hemen altında duygu 
fırtınalarının estiği son derece ölçülü 
bir film olan AY AZDA BIR YÜREK, 
Sautet filmlerinde insanı derinden 
sarsan her unsuru içeriyor: dostluk, 
sevgi, dram, hayatı oluşturan 

öğelerin tamamı. Ama burada her 
şey sanki daha sıkıştırılmış ve yoğun. 
Kemanlar film boyunca çalıyor, ama 
Stephane'ın zanaatı, Camille'in 
mesleği ve Maxime'in karının gerçek 
doğası, müziğin hep daha incelikli 
hale getirilebilmesi, geliştirilebilmesi, 
şununla ya da bununla oynayarak 
değiştirilebilmesiyle ilgili. Ilişkilerini 
ve yaşamlarını tam da bu şekilde 
yürütüyorlar; kırıldı kırılacak bir 
güvence duygusuyla ve etki 
yaratmak için hayatı kendi 
amaçlarına göre kullanmaya ne vakit 
son vermeleri gerektiği konusunda 
hiçbir fikirleri olmaksızın. Sautet 
öyküsünü küçük jestlere, 
alçakgönüllü bir tempoya ve yanlış 
hiçbir şey yapmayan olağanüstü üç 
oyuncusuna olan güvenine 
dayanarak anlatıyor. A YAZDA BIR 
YÜREK insan ruhunun derin 
esrarları üzerine ender rastlanan 
türden bir vitrin - akıldan çıkmayan 
müziği kadar sözsüz ve açıklamaya 
gelmez. 

• Stephane and Maxime have been 
friends for a very long time, since the 
days when they attended music 
conservarory rogether. But their 
friendship has become a bit taken for 
granced; they no longer expecc 
anyching from one anocher - no 
surprises, no pain. So when Cami lle, 
an earnesc and beauciful young 
violonisc, encers cheir lives and 
Maxime chinks he's fallen in love, 
Stephane is surprised and sornewhac 
skepcical. He doesn'c "believe" in love. 
Buc is chere anyching he can believe in 
any more, considering the carefully
delimiced life he has paciencly 
conscrucced for himself? He believes 
in music, yes, "because i c' s only a 

dream",  buc not in love, which is so 
risky, so unsercing. Scill, wichouc even 
deciding ir consciously, and almosr 
despice himself, Stephane lecs himself 
inro a game which will chrow a new 
and violenr lighc on his hibemaring 
hearc. Stephane can'c resise arcraccing 
Cami lle' s accencion, co che poinr 
where he himself is "ar risk". For how 
long will Stephane be able co continue 
not believing in love) .  

Claude Saurec's chirceench opus, 
showered by many awards, represenrs 
French cinema ar irs besr: claricy, 
simpliciry, a balance berween form 
and concencs, psychology and morals 
- in shorc, all rhe vircues of 
classicism. A remarkably resrrained 
film wich correncs of feeling jusc 
under the surface, UN CCEUR EN 
HIVER includes every ingredienc 
chac deeply moves one in Saurer's 
films: friendship, love, drama, all che 
rhings that make up life. Bur here, 
everyrhing is righrened and 
condensed. Violins play, and play on 
camera, all through the film, bur the 
narure of Scephane's crafr, Camille's 
career, and Maxime's profirs is that 
che music can always be refined, 
cinkered wich, changed wich a rwisr 
of ch is or a bir of chac. That' s precisely 
how they conducc rheir relarionships 
and lives - w i ch a fragile sense of 
securicy and no idea when co scop 
manipularing life for effecr. Saucec 
cells che scory through smail gesrures, 
modesc pacing, and trust in his three 
outstanding performers who hi c all 
the right nores. UN CCEUR EN 
HIVER is a care showcase for deep 
mysceries of the human hearc - as 
wordless and inexplicable as hauncing 
music. 

CLAUDE SAUTET 
23 Şubat 1 924'te, Paris'in 
banliyösü Montrouge'da dogdu. 
Paris'te öğrenim gördükten 
sonra ressam ve heykeltraş 
olmak amacıyla Dekoratif 
Sanatlar Okulu'na girdi; ancak 
sinemaya karşı artan ilgisi onu 
1 948'de IDHEC Sinema 
Okulu'na itti. Bu dönemde 
"Combat" gazetesinde müzik 
üzerine yazılar yazdı ve 
IDHEC'e girmeden önce bir 
çocuk suçlular merkezini 
yönetti. Eliili yıllarda çeşitli 
filmlerde asistanlık yaptı, bir 
kısa film yönetti ve TV 
yapımcılıgı yaptı. 1 956'da 
yönetmenliğe başladı. Yaptığı az 
sayıda filme ragmen (40 yılda 
sadece 14 film), Fransız burjuva 
yaşamının banal karmaşıklığını 
yansıtmadaki eşsiz gücü 
sayesinde Fransız sinemasının 
en sevilen yönetmenlerinden 
biri oldu. 22 Temmuz 2000'de 
Paris'te karaciğer kanseri 
sonucu yaşama veda etti. 

Born on 23 February 1 924, in 
che Paris su b ur b of Monrrouge. 
Afrer studying in Paris he 
enrolled ar che Ecole des Arrs 
Decorarifs wirh che inrenrion of 
studying painri ng and sculprure; 
bur his growing incerest in 
cinema fınal ly led him, in 1 948, 
co study for cwo years ar IDHEC 
film school.  During this period 
he also wrore on music for the 
paper "Com bar" and, before 
emering IDHEC, ran a centre 
for juvenile delingquenrs. From 
the Iate 1 940s throughout the 
1 959s he worked as an assistant 
on various fılms, as well as 
direecing a shorc and working as 
a TV producer. He turned 
director in 1 956. Despice his 
sparse output - jusc 14 fılms in 
40 years - he became one of che 
besc-loved French directors who 
was wichouc equal i n  his abilicy 
ro chronicle che bana! 
complexities of French bourgeois 
l ife. He di ed of li ver cancer, on 
22 July 2000 in  Paris. 

Filmleri 
Fi lmography 

1 956 Bo11jour Sourire 
Günaydın Tebessüm 

1 960 C imse Tom Risques 
Büyük Risk 

1 965 L'Arme d Gauche Sola Silah 
1 970 Le s C hoses de la V i e 

Hayat Ba�ları 
1 97 1  Max et /es Ferrailleurs 

Max ve Hurdacılar 
1 972 C es m· et Ro1alie 

Cesar ve Rosalie 
1 974 Vi1ıce1ıt, Fran-çois, Paul et 

/es autres 
Vincent. François, Paul ve 
Di�erleri 

1 976 Mado 
1 978 U11e Histoire Simple 

Basit Bir Öykü 
1 980 U11 Mauvais Fils 

Kötü Bir Evlat 
1 983 Garçon! Garson! 
1 988 Quelquesjours Avec 

Benimle Birkaç Gün 
1 992 Un- Cr.etu· en H iver 

Ayazda Bir Yürek 
1 995 Ne/Iy & Mo11sieur Arnrı.ud 

Nelly ve Mösyö Arnaud 
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KANADA CANADA 

G LENN GOULD HAKKI NDA OTUZ i Ki KISA F iLM 
THIRTY-TWO SHORT FILMS ABO UT GLENN GOULD 

Yön etmen Director: François Gir ard 
Senaryo Screen play: Franrois Girard & Don 
McKellar Görüntü Yön. Cinemarography: 
Alain Dostie Kurgu Editing: Caltan H11ot 
Müzik Music: Glemı Goıdd Oyuncu Cast: 
Co/m Feore Yapımcı Producer: N iv Fichman 
Yapı m Producrion Co.: Rhombus Media Ine. , 
489 King Street \Vest, S11ite 102, Toronto, Ontario, 
M5V 1 L3, CANADA; Phone: 1 4 1 6  971 78 56; 
Fax: 1 416  971 96 47 Dünya Hakları World 
Sales: Film Tonic, 5 1 30, boul. St-La11renı Suite 
400, Monrreal, Qt�ibec H2T 1 R8, CANA DA; 
Phone: 1 5 14 272 44 25; Fax: 1 5 1 4  274 02 14 

1 993 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• 1 982 yılında ölen, uluslararası 
üne sahip piyano virtüozu Glenn 
Gould'un duygu ve düşüncelerinin, 
kendi içinde yeterli ancak birbiriyle 
bağlantılı otuz iki bölümde 
incelenmesi. Bach yorumlarına 
yepyeni bir anlayış getiren Gould, 
başarının doruğundayken, kayıt 
olanaklarını araştırmak amacıyla 
konser yaşamından çekilmişti. 
Yapısını J.S. Bach'ın "Goldberg 
Çeşitlemeleri"nden alan film, 
Gould'un üstün yetenekli, ayrıksı bir 
insan olarak edindiği ünün ötesine 
geçerek, onun karmaşık ve 
anlaşılması güç karakterini de ortaya 
koymakta. Glenn Gould temasının 
bir çeşitiernesini oluşturan otuz iki 
filmden her biri, piyanistin 
düşüncelerinin, saplantılarının ve 
eserlerinin farklı bir yönünü 
sunarken, filmin bütünü izlenimci bir 
mozaiğe dönüşerek bu usta 
sanatçının karmaşık ve parçalanmış 
ruh yapısının görsel bir eşdeğerine 
ulaşıyor. Kurmaca olaylar sayesinde 
müzisyenin yaşamı, erken geliştiği 
çocukluk yıllarından elli yaşındaki 
vakitsiz ölümüne kadar izleniyor. 
Piyanistin yorumladığı favori müzik 
parçalarıyla çerçevelenen GLENN 
GOULD HAKKINDA OTUZ IKI 
KISA FILM, bu büyük sanatçının 
gizemine ışık tutacak ipuçlarını 
içeren, duygusal yönden sürükleyici 
bir çalışma. 

Yönetmen François Girard'ın 
belirttiği üzere, "konusu kadar 
alışılmışın ötesinde, bir biyografi 
şaheseri" olarak hayranlık uyandıran 
bu film, Gould'un "en iyi biyografinin 
hayal ürünü olması gerektiği" 
düşüncesinden esinlenmiş. Elde 
edilen sonuç, piyanistin özel 
yaşamına ait kişisel bölümlere saygılı, 
ve ilettiği bilgiler konusunda dikkatli 

davranılmış olsa bile, pek 
beklenmeyen bir türde anlatılmış bir 
öykü. Girard, piyanistin gariplikleri 
için kolay açıklamalardan kaçınıyor. 
Bunun yerine, filminin sıradışı yapısı 
sayesinde onu anlamamızı sağlarken, 
gene de gerçek Gould'un 
tanınamayacağını ima ediyor. Asıl 
ilginç olan ise, kurmaca olayları 
Gould'un arkadaşları ve birlikte 
çalıştığı kişilerle yapılan gerçek 
söyleşilerle yan yana koyan fi lmin 
dramatizasyon ve belgeseli 
kaynaştırması. Yönetmen bölümleri 
birkaç kişi tarafından yapılmışeasma 
bir üsiOp ve ton farklıl ığıyla sunma 
başarısıyla yetinmiyor, bölümlerin 
her biri, yarışmalı bir festivale dahil 
edilebilecek bir sanatsal nitelik 
düzeyine ulaşıyor. Filmde, reçeteyle 
alınabilen ilaçlara ve kesin düzene 
olan gizli düşkünlüğünü koruyan, bir 
sermayedar, bir nüktedan, bir doğa 
tutkunu, bir münzevi ya da 
gelenekiere başkaldıran biri 
sayılabilecek bu olağanüstü insanı, 
aktör Colm Feore başarıyla 
canlandırmakta. 

• An invesrigarion in rhirty-rwo self
conrained but inrerrelared vignettes, 
i mo rhe mi nd and soul of the 
inrernarionally revered piano virtuoso 
Glenn Gould who died in 1 982. 
Gould who singlehandedly ser a new 
srandard for playing Bach, has rerired 
from performance at the heighr of his 
success to explore the possibiliries of 
recording. Taking irs structure from 
J.S Bach's "Goldberg Variations", the 
film goes beyond Gould's repurarion 
as a "gifted eccenrric" ro reveal his 
complex and enigmaric characrer. 
Each of the rhirty-rwo films represenrs 
a variation on the rheme of Glenn 
Gould's rhoughts, l ife, quirks, 
obsessions and work, and the whole 

becomes an impressionisric mosaic, 
the filmic equivalenr ro his complex 
and fragmemed psyche. Fictional 
recrearions follow the musician from 
his precocious childhood ro his early 
death ar the age of fifry. Framed by his 
own m us i cal performances of his 
favorires, THIRTY-TWO SHORT 
FILMS ABOUT GLENN GOULD is 
an emorionally gripping work that 
provides clues ro the mysrery of this 
grear man. 

As directOr François Girard poinrs 
out, the film - which has been hai led 
as a "biographical masterpiece, as 
eccemric as irs subject" - was inspired 
by Gould's own view that the best 
biography would be ficrional; the 
ourcome is a srory rold in the least 
predicrable way, respecring the 
in timare side of the pianist's privare 
life and showing cauriousness 
concerrıing the information ir gives 
out. Girard refuses ro provide easy 
explanarions for the pianisr's quirks, 
insread using his unconvemional 
srructure to provide great insight 
white suggesring the real Gould 
remains essemially unknowable. 
Especially inceresring is the fi lm's m ix 
of dramatizarion and documenrary, as 
it juxtaposes its ficrional recreations 
wirh acrual inrerviews w ith Gould's 
friends and associares. Not only does 
the director do a good job of making 
the segmems differem enough in sryle 
and rone to seem !ike the work of 
multiple collaborarors, but each rises 
ro a level of artisric quality worthy of 
enrry inro a compecirive festival. 
Acror Colm Feore successfuly porrrays 
this fascinating man who can be a 
financier, a humorist, a narure-lover, a 
reeluse and an iconoclasr, while 
preserving a h  id fondness for 
prescriprion drugs and absolure order. 

FRANÇOIS G IRARD 
1 963 yılında Kanada'nın 
Quebec eyaletinde, Lac Saint
Jean'da doğdu. Montreal'de 
iletişim dalında e�itim gördü. 
l 984'te Zone Productions'ı ve 
1 992'de kendi deyişiyle, hem 
kısa dramalar, hem de mimari 
ve dans filmleri gibi deneysel 
projeler üzerinde çalıştı�ı "film 
okulu" olan Yelvet Camera'yı 
kurdu. Filmleri ve video 
çalışmaları otuzdan fazla 
uluslararası ödüle de�er 
görüldü. l 990'da, Quebec 
dışında da�ıtı lması mümkün 
olamayan Fransızca drama 
"Cargo 1 Kargo" ile ilk uzun 
metrajlı kurmaca fi lmini 
gerçekleştirdi. Üç yıl sonra ise, 
GLENN GOULD HAKKINDA 
OTUZ IKI KISA FILM'i ( 1 993) 
yaparak bütün dünyada adını 
duyurdu. Bir sonraki uzun 
metrajlı filmi "The Red Violin 1 
Kırmızı Keman"dı ( 1 998). Altı 
bölümlük Kanada TV dizisi 
"Yo-Yo Ma: lnspired by 
Bach"ın bir bölümü olan 'The 
Sound of Careeri 1 Careeri'nin 
Sesi"nin yönetmeni sıfatıyla, 
ünlü çellisti, Johan n Sebastian 
Bach'ın "Solo Çello için Altı 
Süit"ini çalarken çekti. Son 
uzun metraj lı filmi "Une femme 
d'exterieur 1 Dışa Dönük Bir 
Kadın"dır (2000). 

Born in 1 963, in Lac Sainr-Jean, 
Quebec, Canada. He srudied 
communicarions in Monrreal. 
He founded Zone Producrions 
( 1 984) and V el vet Camera 
( 1 992) rhar became, in his 
words, his "film school" where 
he worked on experimemal 
projeers ! ike archirecrure and 
dance films, as well as short 
dramas. His films and are videos 
have received over rhircy 
inrernacional prizes. In 1 990, he 
made his feature-film debut 
with "Cargo", a French-language 
d rama c hat was unable ro ger 
distribution outside of Quebec. 
Three years larer, che direcror 
had his inrernarional 
breakthrough wirh THIRTY
TWO SHOR T FILMS ABOUT 
GLENN GOULD ( 1 993). His 
nexr fearure film was "The Red 
Violin" ( 1 998). As the director 
of "The Sound of Carceri," one 
segment of che six-parr Canadi an 
TV series "Yo-Yo Ma: Inspired 
by Bach" ( 1 998), he caprured 
the famed eellist in a 
performance of one of J oh ann 
Sebasrian Bach's "Six Suites for 
Unaccompanied Cello". His last 
fearure film is "U ne femme 
d'exrerieur" (2000). 

Filmleri 
Filmography 

1 990 Cm-go Kargo 
1 993 Thirty Two Short Films 

About Glemı Gould 
Glenn Gould Hakkında 
Otuz Iki Kısa Film 

1 998 Yo-Yo Ma lmpired by Bach: 
The Soımd of the Careeri 
The Red Violin 
Kırmızı Keman 

2000 Une [emme d'exterieur 
Dışa Dönük Bir Kadın 
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ViTTORiO DE SiCA 
• Yeni Gerçekçi l ik hareketinin 
ufkunu açanlardan biri olan Yittorio 
De Sica'nın filmleri, savaş sonrası 
!talyan sinemasının zamana en fazla 
meydan okuyan fi lmleri arasındadır. 
!talyan yönetmenler arasında ender 
rastlanan türde bir biçimsel açıki l l ık 
ve çeşitlilik sergileyen meslek 
yaşamı, !talyan sinemacılıgının kırk 
yılını doruk noktalarıyla da, 
bayagıl ıklarıyla da örnekler: 
1 930'1arın "beyaz telefon" denen 
salon filmlerinden başlayarak Yeni 
Gerçekçilik' e, daha sonra 1 960'1ı 
yılların "tozpembe" komedilerine 
(!talyan usulü komedi) ve 1 970'1i 
yılların romantik gerçekçiligine 
uzanır. 

Yittorio De Sica, 7 Temmuz 
1 902'de Ciociara bölgesinde, Roma 
ile Napeli'nin tam ortasındaki 
Sora'da dogdu (burası başarı l ı  filmi 
"La Ciociara 1 Iki Kadın"ın ( 1 96 1 )  
mekanıydı). Ama aslında bir 
Napoliliydi: Hem Umberto adlı 
( 1 95 1 yapımı filmi "Umberto 
D."deki yaşlı adam gibi) yoksul bir 
memur olan babası, hem de annesi 
Teresa Napoliliydi çünkü. Vittorio 
yoksul ailesine yardımcı olabilmek 
için genç yaşta memur olarak 
çalışmaya başladı. Delikanlıligında 
oyunculuk onu büyüledi. Roma'daki 
lnstitut Superieur de Commerce 
(Yüksek Ticaret Enstitüsü)'ne gitti 
( 1 9 1 7- 1 8), daha sonra Roma 
Üniversitesi'nden muhasebeci 
olarak mezun oldu. De Sica meslek 
hayatına 1 6  yaşındayken, " l l  
processo Clemenceau 1 
Clemenceau Olayı"nda ( 1 9 1 8) 
Clemenceau'yu oynamaya ikna 
edilince, aktör olarak başladı. 
Filmde büyük !talyan aktris 
Francesca Bertini de oynuyordu. 
Askerligini yaptıktan sonra, Tatiana 
Pavlova'nın tiyatrosunda, garson 
rolüyle ilk kez sahneye çıktı. 1 920'1i 
yılların sonlarında da tiyatroda 
çalışmayı sürdürdü ve bu arada 
kendisi ile aktris eşi Giuditta 
Rissone'nin başrollerinde ·oldugu 
oyunlar sahneledigi kendi tiyatrosu 
ZaBum'u kurdu. Sessiz fi lm "La 
compagnia d ei matti"de ( 1 928) 
oynamış ve sesli film çagına 1 93 1 
yapımı "La vecchia signora 1 Yaşlı 
Hanım"la adım atmış olsa da, hala 
daha çok tiyatro oyuncusu olarak 
tanınıyordu. Sonra, Maric 
Camerini'nin filmi "Gii uomini, che 
mascalz9ni 1 Erkekler Ne 
Düzenbazdır!"da ( 1 932) çekici ve 
zarif bir komedyen olarak, 
sinemacia daha da büyük üne 
kavuştu. 1 93 1 i le 1 940 arasında 23 
fi lmde oynayan De Sica, o dönemde 

müzikaller ve hafif romantik 
komedilerde büyük başarı kazandı. 
Yakışıklılıgı ve yetenegi, onu 
1 930'1ar sinemasının en popüler 
erkek yıldızı, bir tür jönprömiye 
haline getirdi. 

Beyaz perdedeki popülerligi De 
Sica'ya, kamera arkasına geçip 
romantik bir komedi olan "Due 
dozzine di  rose scarlatte 1 I ki 
Düzine Kırmızı Gül"le ( 1 939) i lk 
kez yönetmenligi deneme fırsatı 
verdi. Kendi filmlerini yapmaya, 
incinmiş gururu yüzünden 
başladıgını söylerdi: "Gallone'nin 
filmi "Manon Lescaut"da ( 1 940) 
oynadım ama eleştirmenler beni 
begenmedi. Bu da beni çok kırdı, 
çünkü haklı olduklarını bi l iyordum. 
Kendi yanlışlarımı hissetmiş, 
Gallone'nin dikkatini bu konuya 
çekmiştim ama o beni 
din lememişti. Işte bu yüzden kendi 
performansımın sorumlulugunu 
üstlenmek istedigimi düşündüm ve 
kendi kendimi yönettim." Daha 
sonraki fi lmleri "Maddalena, zero 
in condotta 1 Maddalena, Hal ve 
Gidiş Sıfır" ( 1 940), "Teresa 
Yenerdi" ( 1 94 1 )  ve "Un 
Garibaldino al convento 1 
Manastırda Bir Garibaldi Yanl ısı"nın 
( 1 94 1 )  üçü de, daha yaşlı bir 
adamla (ikisinde bu rolü De Sica 
oynamıştır) romantik bir bag kuran 
genç kız karakterinin "rüştünü 
ispat etme"si üzerinedir. Ancak De 
Sica filmleri kademeli olarak 
1 930'1arın romantik komedi 
geleneginden uzaklaşarak gel iş im 
gösterdi. "Teresa Yenerdi" ve 
"Manastırda Bir Garibaldi 
Yanlısı"nda kadın kahramanlar 
baskıcı gençl ik kurumlarında 
(yetimhane, yatılı okul) sıkışıp 
kalmıştır ve bu temalar De Sica'nın 
daha sonraki Yeni Gerçekçi 
filmleriyle bir köprü oluşturur. 

De Sica, beşinci filmi "l bambini ci 
guardane 1 Çocuklar Bize 
Bakıyor" da ( 1 942) ilk kez senarist 
Cesare Zavattini ile işbirligi 
yaparak, !talyan "Yeni Gerçekçi" 
sineması olarak bilinen akım 
açısından çok önemli bir ortaklık 
kurdu; bu, yoksul düşmüş savaş 
sonrası ltalya'sında kent yaşamı 

· sorunlarının gerçekÇi .biçimde ele 
alınmasına adanmış l)ir akımdı. 
I ki l inin tema ve üsiObu, i lk 
işbirliklerinde ortaya çıktı; filmin, 
bir kadının ihanetini ve kocanın 
bunu izleyen intiharını anlatan basit 
bir öyküsü vardı; işçi s ınıfından 
karakterleri, gerçek mekanları, 
dogal performansları ve 

yetişkinlerin yozlaşmasına karşı 
çocukların savunmasızlıgını 
vurguluyordu. Bütün bunlar 
çözümsel olmaktan çok, duygusal 
biçimde işlenmişti, ama De Sica 
aşırı heyecanlı bir Hollywood 
mizansenini reddederek, onun 
yerine ferahlatıcı bir kompozisyon 
sadeligini ve sakin bir kurgu 
üsiObunu yeglemişti. Filmin özgün 
tadı en çok, adıyla da vaat edildigi 
gibi, bir çocugun berrak, öznel 
aracılıgından geliyordu. 

De Sica-Zavattini ikil isinin bundan 
sonraki iki filmi: iki ayakkabı 
boyacısı çocugun öyküsünü anlatan 
"Sciuscia 1 Kaldırım Çocukları" 
( 1 946) i le bir !talyan işçinin afiş 
yapıştırma işinde kalması için 
gerekli çalınmış bisikletini arayışı 
üzerine kurulu "Ladri di biciclette 1 
Bisiklet Hırsızları" ( 1 948), kasvetli 
sokaklarda çekilmiştir ve 
yoksulların, toplumun nasır tutmuş 
kayıtsızlıgına karşın salt hayatta 
kalmalarını saglayacak kadar para 
kazanmak için karşı karşıya 
oldukları güçlüklerle ilgilidir. De 
Sica, "Yani, Visconti, Resseli ini ve 
bizler bir gün bir kafede otururken 
Zavattini birden gelip de "Hadi, 
Yeni Gerçekçiligi başlatalım" 
demedi" demişti. "Ama bir yapımcı 
bana "Kaldırım Çocukları"nı fikir 
olarak önerince, onu tasariama 
şekli hoşuma gitmediyse de, bunda 
olanaklar gördüm ve �avattini'den 
bana filmi biçimlendirmel<.te 
yardımcı olmasını istedim." 



1 3 1  D e  Sica'nın çocuk duyarl ı l ıkianna 
ilişkin yoğun duyguları onu, savaş 
sonrası toplumunu yeniden inşa 
etmeyi başaramayan yetişkinlere 
çocukların nasıl baktığını hayal 
etmeye itti. Bunun sonucunda, 
yoksul, terk edilmiş çocukların 
sokakta ve hapisteki yaşamiarına 
gerçekçi bir bakış olan "Kaldırım 
Çocukları" ortaya çıktı. Film, 
hayatlarını Amerikalı askerlerin 
ayakkabılarını pariatarak kazanan iki 
evsiz barksız erkek çocuk arasındaki 
masum ve uzun süreli dostluğun, 
birinin ağabeyinin karaborsaya 
bulaşması ve küçük yaştakilere özgü 
bir ıslahevinin otoriter düzeni 
yüzünden bozulur. De Sica'nın 
filminde amatörleri oynattığı halde, 
özgürlük ve geleceğe yönelik 
umutları ifade etmek için çocukların 
sevgili beyaz atından yararlanması, 
yönetmenin şiirsel sembolizm 
zevkini apaçık ortaya koyar. 
ltalya'da başarısız bir film muamelesi 
gördüğü halde, "Kaldırım 
Çocukları", De Sica'nın uluslararası 
alanda dikkatleri çektiği ilk filmdi ve 
1 947'de "yaratıcı ruhun güçlüklere 
karşı zafer sağlayabileceğini dünyaya 
kanıtladığı" için özel bir Oscar'a 
layık bulundu. 

Yeni Gerçekçi dönemin geri kalanı 
boyunca, De Sica için kendi filmlerini 
dostları ve oyunculuk yaptığı 
filmlerden aldığı paralar sayesinde 
finanse etmek, çetin bir savaş oldu. 
"Bisiklet Hırsızları" araştırıcı bir 
toplumsal belgelendirmeyi metafora 
bağlar ve geleneksellikten uzak 
olmamakla birlikte çok iyi 
yapılandırılmış bir anlatıya tutunur. 
Işçi Ricci ve oğlunun bisikletlerini 
umutsuzca aramaları, çocuk ile 
izleyicilerin hem zengin bir karakter 
yelpazesine, hem de Roma'nın 
yoksul kesimlerindeki adaletsizlik ve 
çaresizliğe tanık olmalarını sağlayan 
bir odisedir. Aldatıcı basitlikteki olay 
örgüsü, babanın sonuçtaki umutsuz 
hırsızlığına ulaşır; tasarlanmış 
gündelik gerçekçiliği ise proleter 
yaşantının yabancılaşmasını ima eden 
soğuk şiirsellikteki imgeler halinde 
titizlikle düzenlenmiştir. Yabancı 
Dilde En Iyi Film Oscar'ını alan 
filmde, gene bir çocuk vardır. Bu 
sefer bu çocuk işsizliğin küçük 
düşürücü etki lerinin incelenmesine 
duygusallık katmak için buradadır. 
De Sica'nın diğer yeni gerçekçi 
filmleri gibi, "Bisiklet Hırsızları" da 
sadece gelişgigüzel görünmek adına 
teknik umursamazlık izlenimi 
uyandırır, çünkü De Sica işini 
karakterizasyon, mizansen ve 
kamera tekniğinin en küçük 
ayrıntılarına kadar planlardı. 

"Kaldırım Çocukları" i le "Bisiklet 
Hırsızları"nın aldığı ödüllere ve 
uluslararası başaniarına rağmen, iki 

film de De Sica ile Zavattini'nin 
hayal ettikleri türde filmleri yapmayı 
sürdürmeleri açısından yönetmenin 
önünü açmaktan uzak kaldı. De 
Sica'nın, iç bayıltıcı, tuhaf ve 
fantastik bir ton benimseyerek 
yoksullarla evsizlerin içinde 
bulunduğu müşkül durumu 
resmeden "Miracolo a Mi lano 1 
Milane'da Mucize"yi ( 1 95 1 )  yapacak 
parayı bulması için, yıllar boyunca 
her tür filmde oynaması gerekti. Bu 
filmdeki Iyi Kalplı Toto'nun öyküsü, 
Yeni Gerçekçi dönemin önde gelen 
üsiGpsal çelişkilerinden biridir 
(bunların sayısı da hayli çoktur) 
ama, De Sica-Zavattini ekibinin 
niyetleri ve geleceği üzerine 
muazzam ışık tutar. Yoksullara bir 
gecekondu mahallesi bulma 
mücadelesini anlatan bu masalın 
bariz Yeni Gerçekçi sinernatografisi 
ve mekanı, hem performanslarda 
hem de sinemasal teknikte her an 
utanmazca bir soytanlığın 
müdahalesine uğrar. ltalyan 
eleştirmenlerin hepsinin filmden 
hoşlandığı ya da anladığı 
söylenemese de, "Mi lano'da 
Mucize" halk nezdinde çok başarı 
kazanmıştı. Film siyasal tepkilere de 
yol açtı ve ltalyan politikasının 
"Soğuk Savaş" iklimi içinde, De Sica 
ve Zavattini gaddarca saldırıların 
hedefi haline geldi. Yine de, 
"Umberto D."yi ( 1 952) yapmayı 
başardılar. Bu , Zavattini'nin, 
eğlendirici aniatıların geleneksel 
uzlaşmaları olmaksızın, yaşamı 
yaşandığı biçimde gözlernede 
kamera gözünün mutlak 
sorumluluğuna ilişkin fikirlerine en 
yakın filmdir. 

Yapımcılığını Angelo Rizzol i'nin 
üstlendiği "Umberto D.", yoksul bir 
ihtiyarın yalnızlığının son derece 
karamsar öyküsüdür. Tek dostları, 
bir köpekle, çektiği ıstırap huysuz 
kahraman tarafından pek de 
aniaşılmayan genç bir hizmetçidir. 
Kızın uyanarak sıkıcı gündelik 
işlerine başlamasını anlatırken fi lm 
zamanı yerine gerçek zamandan 
yararlanılmasıyla d ikkati çeken bu 
film, iki l inin son bell ibaşlı Yeni 
Gerçekçi çalışmasıydı. Rizzoli 
"Umberto D."yi, De Sica onun için 
"li piccolo mondo di Don Camillo 1 
Don Camilio'nun Küçük Dünyası"nı 
( 1 952) yönetir umuduyla 
desteklemişti. Rizzoli'nin teklif ettiği 
büyük miktarda para aklını çeldiği 
halde, De Sica bu tekl ifi kabul 
etmedi ama, daha sonraki yıllarda 
yapımcılarla sık sık uzlaşacak, çoğu 
kez Zavattini'yi de yanısıra 
sürükleyecekti. Üst kademe ltalyan 
politikacıların filmlerine yönelik 
küçümseme dalgası ikisini de 
buruklaştırmıştı. Bu politikacılar 
arasında De Sica'yı, "Umberto D." 
ile ltalya'nın kirli çamaşırlarını halkın 

gözü önüne sermekle suçlayan 
Başbakan Giul io Andreotti de vardı. 
Film, 1 954'te Londra'da düzenlenen 
italyan Film Haftası'nın programına 
dahil edilmedi. De Sica ise bu 
etkinliğe, Luigi Comencini'nin 
yönettiği ve Yeni Gerçekçi l ik 
fikrinin tam anlamıyla alaycı bir 
kopyası olan "Pane, amore e 
fantasia 1 Ekmek, Aşk ve Düşler" de 
( 1 953) Gina Lollobrigida i le 
oynayan aktör sıfatıyla davet 
olundu. Ancak "Umberto D."nin 
Ingiliz eleştirmenler için yapılan özel 
gösterimi övgü dolu yazılarla 
sonuçlandı ve De Sica'nın fi lmi, 
ltalyanlar tarafından resmi olarak 
programa alınmış diğer tüm filmleri 
gölgede bıraktı. 

Yeni Gerçekçilik, Zavattini 'nin 
"yakınlığın şi irsell iği" fikrine sıkı 
s ıkıya bağlı kalan "Umberto D." i le 
"nihai bir saflık"a erişse de, fi lmin 
gişede başarılı olmaması, mali 
olarak eli kolu bağlanmış 
yönetmeni için bir ticari uzlaşma 
dönemi başlattı. De Sica, aktörlük 
mesleğine yeniden dönerek 
Fransa'da Max Ophuls'un 
"Madam e de . . .  "sünde ( 1 953) ve 
yukarıda adı geçen "Ekmek, Aşk ve 
Düşler"de oynadı. Hollywood'un 
hep flört ettiği De Sica, sonunda 
Amerikalı bir evkadını i le sabık 
ltalyan sevgi l is i  arasındaki 
gayrımeşru i l işkiyi anlatan 
romantik melodram "Stazione 
Termini 1 Termin i  lstasyonu"nu 
( 1 953) yapmaya gönülsüzce razı 
oldu. David O. Selznick, karısı 
Jennifer Jones'un öne ç ıkarılması 
koşuluyla, yapımı finanse etti. Ne 
yazık ki Yeni Gerçekçilik, bu tipik 
Amerikan yıldız fi lminin göze 
çarpmayan arka planında önemsiz 
bir yer bulabildi ancak. Jones ile 
rol arkadaşı Montgomery Clift 
arasındaki ahenk eksikliği ve 
durmadan değişen senaryo 
yüzünden (aralarında Truman 
Capote ve Cesare Zavattini'nin de 
bulunduğu pek çok kişi fi lmin 
yazımında çalıştı), zor bir çekim 
oldu. Yönetmenin 1 20 dakikalık 
özgün kurgusu izleyici zorlaması 
açısından pek s ıkıcı bulundu, 
Selznick'in hazırladığı 87 dakikalık 
versiyon ise, dönemin tutucu 
Amerikan sansürü tarafından 
uygunsuz görüldü. Sonunda ortaya 
63 dakikalık bir tür anekdot çıktı, 
yani A.B.D. sinemalarında esas film 
olmayı garantileyemeyecek kadar 
kısa bir fi lm. 87 dakikalık versiyon 
1 983'te yeniden piyasaya 
sürüldüğünde, "Termini 
lstasyonu"nun temelde hayli iyi bir 
fi lm olduğu, ancak yemeği çok fazla 
sayıda aşçın ın kotarması, 
yöneticilerin kararsıziiğı ve 
düzensiz dağıtım yüzünden yerlere 
serildiği anlaş ı ld ı .  

Filmleri 
Filmography 

1 939 Due dozzine di rose scarlatte 
Iki Düzine Kırmızı Gül 

1 940 Maddalena, zero in condotta 
Maddalena, Hal ve Gidi� Sıfır 

1 94 1  U1ı Garibaldhıo al convento 
Manastırda Bir Garibaldi 
Yanlısı 

1 942 İ bambini ci guarda1ıo 
Çocuklar Bize Bakıyor 

1 946 Sciussia Kaldırım Çocukları 
La porta del cielo 
Gögün Kapısı 

1 948 l..adri di biciclette 
Bisiklet Hırsızları 

1 95 1  Miraco/o a Mila1ıo 
Milane'da Mucize 

1 95 2  Umberto D. 
1 953 V illa Borghese 

Stazione Termini 
Termini Istasyonu 

1 954 L'oro di Napo/i Napeli Altını 
1 956 it tetto Yuvasızlar 
1 958 Atma di Brookly1ı 

Brooklyn'li Anna 
1 96 1  La ciociara Iki Kadın 
1 9 6 1  il giıulizio tmiversale 

Son Hüküm 
1 962 Boccaccio '70 

i sequestrati di Alt01ıa 
Altona Mahkümları 

1 963 il boom Patlama 
İ eri, oggi, domani 
Dün, Bugün, Yarın 

1 964 Matrimmıio a/l'italiana 
!talyan Usulü Evlilik 

1 966 Un monde 1ıou:veftU 
Yeni Dünya 
Caccia alla volpe 
Tilkinin Pe�inde 
Le streghe Cadılar 

1 96 7 Sette vol te do1ına 
Yedi Kere Kadın 

1 968 Gli amanti 
A�ıklar Için Bir Yer 

1 970 i giraso/i Güne� Çiçegi 
i 1 giardhıo dei F inzi
Contini 
Finzi-Contini'lerin Bahçesi 
Le coppie Çiftler 

1 9 7 1  i cavalieri di Malta 
Malta Şövalyeleri (TV) 
Dal referendum alla 
costituzione: İl 2 giugno 
Referandumdan Anayasa'ya: 
2 Haziran (TV) 

1 972 Lo chiameremo Andrea 
Ona Andrea Adını Verecegiz 

1 973 Una breve vacatıza 
Kısa Bir Tatil 

1 974 İl viaggio Yolculuk 



132 De Si ca ve Zavattini 1 954'te, 
Napoli yaşantısının zengin çeşitliliği 
ve canlılığından bir insanlık 
komedisinin doğduğu "L'oro di 
Napoli 1 Napoli Altını" i le 
komedilere geri döndüler. 
Toto'nun zorba bir serserinin 
başına bela olan küçük adamı, 
Loren'in bir fırınemın aşk düşkünü 
karısını ve Silvana Mangano'nun da 
evlil ik tuzağına çekilmiş vakur bir 
fahişeyi canlandırdıkları üç bölüm, 
yine de gerçekçil ik sınırları içinde 
kalarak komik yelpazeyi 
tamamlıyordu ve film de 
yönetmenin ltalyan cinsel hiciv ve 
fars pazarına girişinin habercisi 
olmuştu. Karakterlerini 
oluşturuşundaki özen ve senaryoyu 
bir demet gülüte indirmek 
isterneyişi De Sica'nın komedi ile 
dramı birleştirme niyetini 
göstererek, onu Dino Risi, Luigi 
Comencini ve Mario Monicelli gibi 
bu türden yönetmenlerin listesinin 
tepesine çıkarmıştır. 

Aslında De Sica-Zavattini ekibinin 
son Yeni Gerçekçi filmi, genç bir 
çiftle arkadaşlarının belediyeye ait 
arazide küçük bir ev yapma 
yolundaki tuhaf çabalarını anlatan " l l  
tetto 1 Yuvasızlar"dı ( 1 956). Bu film 
de ticari başarı sağlayamayınca, De 
Sica'nın yönetmenlik kariyeri ciddi 
bir yara aldı. De Sica o sıralar, 
""Yuvasızlar" şiirsellik yönünden 
zengin bir aşk öyküsüdür," demişti. 
"Kim ne derse desin, Yeni 
Gerçekçil ik şiirdir; gerçek yaşamın 
şiiri. Bu nedenle de Yeni 
Gerçekçil ik ölmedi ve asla 
ölmeyecek." De Sica haklıydı. Yeni 
Gerçekçil ik ölmedi. Ama onu siyasi 
bir manifesto olarak da, şi ir olarak 
da yaşatan ne kendisi, ne de 
Zavattin i  oldu.  Yeni  Gerçekçiliğin 
bu yanlarını miras alan iki 
yönetmen, 1 970'1erin sonunda bile 
hala gerçek yaşamın şiiri - ve 
politikası - konusunda filmler 
yapmayı sürdüren Francesco Rosi 
ile Ermanno Olmi oldu. Ama De 
Sica'nın daha sonraki yıllardaki 
başarıları, onu ve Zavattini'yi Yeni 
Gerçekçil ik'ten gittikçe 
uzaklaştırsalar bile, profesyonel bir 
vakara sahipti. 

Daha sonraki projeleri için 
fınansman bulamayan De Sica, 
bütün dikkatini oyunculuğa 
çevirerek, aralarında 1 957 yapımı 
"A Farewell to Arms 1 Si lahiara 
Veda"nın (En Iyi Yardımcı Erkek 
Oyuncu dalında Oscar'a aday oldu), 
1 959 yapımı "lt Happened in Rome 

1 Roma'da Oldu"nun da bulunduğu 
bir dizi fı lmde oynadı ve 
Rossel l ini'nin yönettiği "ll generale 
Della Rovere 1 General Della 
Rovere"nin ( 1 959) başrolünde çok 
başarılı bir performans sundu. 

Nihayet 1 960 yıl ında, savaşın 
yerlerinden ettiği bir anne i le 
kızının ilişkisi hakkındaki bir 
Alberto Moravia öyküsünden 
uyarladığı melodramatik "La 
ciociara / Iki Kadın"la yönetmenliğe 
geri döndü. De Sica, gerçekliği 
stüdyoda yeniden yaratma 
girişiminde bulundu ve stilize 
ışıklandırma tekniği biraz başarısız 
kalsa da, akıl çelici bu dramatik 
fılmde her zamanki gibi mükemmel 
performanslar elde etti . 

1 960'1ı yıllarda De Sica gerçek 
mekanlardan, profesyonel olmayan 
oyunculardan ve toplumsal 
yorumdan uzaklaşarak temiz, 
stüdyoda çekilmiş, alaycı farslar ve 
pırıl pırıl melodramlar yapmaya 
girişti. Çoğu kez Zavattini'yle, ama 
aynı zamanda Eduardo De Filippo, 
Tonino Guerra, ve hatta Neil 
Simon'la çalışarak ("Caccia alla 
volpe 1 Tilkinin Peşinde", 1 966), 
1 96 1  i le 1 968 arasında karlı 
uluslararası pazar için sekiz film 
yaptı. Bunların aralarında en iyileri: 
uluslararası komedyenlerden oluşan 
yıldız bir kadroya sahip "ll giudizio 
universale 1 Son Hüküm" ( 1 96 1 )  
"leri, oggi, domani 1 Dün, Bugün, 
Yarın" ( 1 963, Yabancı Dilde En Iyi 
Film Oscar'ını aldı) ve "Matrimonio 
al l'italiana / ltalyan Usulü Evlilik"tir 
( 1 964). Son ikisi, başrollerinde 
Sophia Loren ile Marcello 
Mastroianni'nin oynadığı 
'tozpembe' h it fı lmlerdir. Bu 
dönemdeki filmlerinin çoğu, 
eleştirmenlerden gördükleri sınırlı 
ilginin çok daha fazlasını hak eder. 

Zavattini , De Sica i le ilişkis inin i lk 
kez "Un mondo nuovo 1 Yeni 
Dünya"nın ( 1 966) yapımı sırasında 
gerginleştiğini söylese bile, daha 
önce de bu ilişkide birkaç çatlak 
oluşmuştu. Bunlar çoğu kez De 
Sica'nın "Termini lstasyonu"nda 
David O. Selznick'le, "Son 
Hüküm"de Dino De Laurenti is'le, 
ya da Sophia Loren'l i  filmlerinde 
Carlo Ponti'yle yapmak zorunda 
kaldığı uzlaşmalardan 
kaynaklanıyordu. Hatta De Sica i le 
Zavattini J ean-Paul Sartre'ın 
oyunundan uyarlanan " l  sequestrati 
di Altona 1 Altona MahkOmları"nda 
( 1 962) şaşırtıcı bir işbirliğine 
girişmişler, Zavattini'nin Sartre'a 
sadık kalma yolundaki kahramanca 
çabasına rağmen, Fredric March ve 
Maximil ian Schell gibi aktörler De 
Sica'nın idaresinde biraz rahatsız 
görünmüşlerdi. 

Sophia Loren'e Oscar getiren "Iki 
Kadın" gibi filmler ve "Dün, Bugün, 
Yarın" gibi neşeli komediler, 
aktrisin de, yönetmenin de itibarını 
zedelemeden, bütün dünyaya 
Loren'in kanlı canlı dinamik imajını 

yaydı. Ancak daha sonra De Sica da 
Loren'in daha pırıltıl ı ve sofıstike 
imajlarından kaçamayacaktı 
anlaşılan: talihsiz Rusya-Itaiya ortak 
yapımı "1 girasol i 1 Güneş Çiçeği" 
( 1 970) ve son fi lmi " l l  viaggio 1 
Yolculuk"ta ( 1 974) olduğu gibi. 
Başrolünde Shirley Maclaine'in 
oynadığı "Sette volte donna 1 Yedi 
Kere Kadın" ( 1 967) ise tam bir 
felaketti; De Sica'nın kötü olduğunu 
resmen kabul ettiği tek filmi oldu. 
Bunu, başrollerinde Faye Dunaway 
ile Marcello Mastroianni'nin 
oynadıkları romantik dram "Gii 
arnanti 1 Aşıklar Için Bir Yer" 
( 1 968) izledi. De Sica 1 968'de, i lk 
karısından ayrı l ıp Maria Mercader'le 
evlenmek için Fransa vatandaşı 
oldu. 

De Sica'nın son yıllarında yönettiği 
filmler daha çok "Lo chiameremo 
Andrea 1 Ona Andrea Adını 
Vereceğiz" ( 1 972); ve kendine, 
çocuklarına, fiziki olarak aciz 
kocasına, hep ortalarda olan erkek 
kardeşi ile annesine bakmak 
zorunda olan ezilmiş bir işçi kadın 
hakkında, gene bir Zavattini işbirl iği 
ürünü olan "Una breve vacanza 1 
Kısa Bir Tatil" ( 1 973) gibi 
seçkinl ikten uzak ticari yapımlar 
olsa da, ölümünden hemen önce 
son kez büyük bir başanya 
ulaşmıştı. Ticari sinemadan aldığı 
dersleri, Faşizm döneminde 
Ferrara'daki ltalyan Yahudiler'in 
abluka altına alınmasını işleyen 
Bassani'nin romanınından uyarladığı 
"ll giardino dei Finzi-Contini 1 Finzi
Contini'lerin Bahçesi"ne ( 1 970) 
yedirerek, davaya adanmış 
sinemacıl ığa bir dönüş yaptı. Bu film 
ona gene bir Yabancı Dilde En Iyi 
Fi lm Oscar'ı getirdi. Muhteşem bir 
görsel güzelliğin yanısıra insani 
derinliğe de sahip olan ve bir 
burjuva ailesinin çözülmesini ele 
alan fi lm, zengin dekorları ve 
temasıyla güçlü bir Visconti etkisi 
sergiler. De Sica "bu filmi yaptığıma 
memnunum," demişti, "çünkü beni 
eski soylu ernellerime geri 
götürdü." Ve işte, harikOiade doğal 
amatör performanslar elde ettiği o 
eski Yeni Gerçekçi filmleriyle 
hatırianacak olan Vittorio De Sica, 
1 3  Kasım 1 974'te Paris'te, bir 
cerrahi müdahalenin 
komplikasyonları yüzünden öldü. 
Uzun meslek hayatı boyunca, 
I SO'den fazla kurmaca filmde 
oynamış ve 34 fi lm yönetmişti. 

• The se mina! fıgure of the Neo
Realism movement, the fılms of 
Vittorio De Sica are among the most 
enduring of rhe Italian posr-war 
period. His career which suggests an 
openness ro form and a versari liry 
uncommon among Italian directors, 
exemplifıes the heighrs as well as the 



133 banalities of four decades of ! ralian 
fi lmmaking, progressing from the so
called "white relephones" of the 
l 930s, ro Neo-Realism and larer 
"rose-tinred" comedies (Commedia 
all 'Iraliana) of the 1 960s, and ro the 
romantic realism of the ı 970s. 

Born on 7 July ı 902 in Sora, in the 
Ciociara region half-way berween 
Rome and Naples - the serring for 
his later success "La Ciociara 1 Two 
Women" ( ı 96 ı ). But he was really a 
Neapoliran: borh his farher, a poor 
clerk called Umberro (!ike the old 
man in his ı 95 ı  film, "Umberto 
D."), and his morher Teresa came 
from Naples. Virrorio began working 
as an office clerk at a young age in  
order ro  help supporr his 
impoverished family.  He became 
fascinared by acring while stil! a 
yourh. He arrended Insrirur 
Superieur de Commerce, Rome 
( ı 9 1 7- ı 8) and larer graduared from 
University of Rome wir h accounting 
degree. De Sica began his career as an 
acror in films ar rhe age of ı 6  when 
he was persuaded ro play the young 
Clemenceau in " İl processo 
Clemenceau 1 The Clemenceau 
Affair" ( 1 9 ı 8) which starred rhe 
grear Iralian film acrress Francesca 
Berrini, and after serving in Iralian 
mi l irary, he made his srage debur (as 
a wairer) in  1923 with rhe rhearre 
company of Tariana Pavlova. In rhe 
!are rwenties he conrinued working 
in rhe rhearer, including wirh his 
own acclaimed company, ZaBum, 
where he produced plays starting 
himself and acrress-wife Giudirta 
Rissone. Alrhough he had appeared 
in rhe silent film "La compagnia dei 
macci" ( 1 928) and made his sound 
e ra debut w ith ı 93 ı 's "La vecchia 
signora 1 The Old Lady" ,  he was stili 
mainly known as a scage acror. I t  was 
as a debonair comedian that he 
became an eve n bigger s tar i n che 
cinema - in Macio Camerini 's "Gl i 
uomini,  che mascaizani 1 What 
Rascals Men Are!" ( 1 932) .  Berween 
ı 93 1  and ı 940 De Sica acced in 2 3  
films, scoring greac successes i n  
musicals and lighc romantic 
comedies throughout che decade. His 
handsome features and calent made 
him che most popular male scar in 
ı 930s Ira! ian cinema, someching of a 
macinee idol. 

Screen popularicy allawed De Sica to 
move behind the cameta and his 
debut as a director came with a 
romantic comedy, "Due dozzine di 
rose scarlarre 1 Two Dozen Red 
Roses" ( ı 939). He said that he began 
making his own films as che resulc of 
wounded pride: "I had played in 
Gallone's film of "Manon Lescaur" 
( 1 940) bur che crirics did not !ike 
me. This hurr because I knew they 

were righc. I had fe! c my own 
miscakes and had poinred chem out 
ro Gallone bu he wouldn'c liscen. 
Thac's why I fe! c wanted to cake 
responsibility for my own 
performance and direcred myself." 
His following films, "Maddalena, 
zero in condotta 1 Maddalena, Zero 
for Conduct" ( 1 940), ''Teresa Venerdi 
1 Docror Beware" ( 1 94 ı )  and "Un 
Garibaldino al convento 1 A 
Garibaldian in the Convent" ( 1 94 1 ), 
all concern the ' coming of age' of a 
young female characrer who becomes 
romantically arrracred ro an older 
man, played by De Si ca in rwo of rhe 
films. The films, however, evolved 
gradually away from the conventions 
of ı 930s romantic comedy. In 
"Docror Beware" and "A Garibaldian 
in the Convenr", rhe female 
procagoniscs are caughc in rhe 
oppressive youch inscicucions 
(orphanage, boarding school), chemes 
that form a bridge to De Sica's lacer 
Neo-Realisc fi lms. 

In his fifrh film, " İ bambini ci 
guardana 1 The Children Are 
Watching Us" ( 1 942), De Sica 
collaboraced for che firsc rime wich 
writer Cesare Zavattini, hereby 
forming a partnership that was 
central to w hat became known as che 
Iralian 'Neo-Realisc' cinema - a  
cinema commitred co che realisric 
treatment of rhe problems of urban 
l ife in impoverished, posc-war Icaly. 
Theme and style were escablished in 
cheir first collaboracion; a simple 
srocy concerning a woman's adulrecy 
and her husband's subsequenr suicide, 
ir placed an emphasis on working
class characcers, real locacions, 
nacuraliscic performances and che 
vulnerabi licy of children ro che 
corruption of adults. All this was 
dealc wich emocionally rather rhan 
analycically, but De Sica has refused 
an overwrought Hollywoodian mise
en-scene, preferring inscead a 
refreshing simpliciry of composicion 
and a subdued ediring sryle. Much of 
che film's original flavor can be rraced 
to che clear, subjeccive mediacion of a 
child as promised in the citle. 

De Sica-Zavarrini ceam's nexr cwo 
films, "Sciuscia 1 Shoeshine" ( ı 946), 
che stocy of cwo shoeshine boys, and 
"Ladri di biciclerre 1 Bicycle Thieves" 
( 1 948), abouc an Icalian workman's 
search for che stolen bicycle chac 
keeps him in a bill-scicking job, are 
shor in drab srreec-locacions and 
concerned wich che difficulcies faced 
by che poor in simply earning 
enough money to survive, and 
despice che callous indifference of 
sociecy. "Ir isn'c as if one day 
Visconti and Rossellini and che rest 
of us were sirring ar a cafe and 
suddenly Zavarrini came along and 

said 'Lec's ereare Neo-Realism'," De 
Sica has said. "B ur when a producer 

offered me che idea of "Shoeshi ne", 
chough I didn'c !ike che way he had 
conceived ir, I saw i es possibilities 
and asked Zavarrini ro help me gee ir 
into shape."  

De Sica's ineense feeling for 
children's sensibili cies led him to 
imagine how children viewed rhe 
fai l ing adult reconstruccion of sociecy 
afcer che war. "Shoeshine", a realistic 
look ar che srreec and prison life of 
poor, abandoned children, was che 
resulr. Ir is che srory of how che 
innocence and lascing friendship of 
cwo homeless boys, who make cheir 
living shining shoes for che Arnerican 
G . I . 's, is descroyed by an elder 
brocher's involvemenr in the black 
market and by che auchorirarianism 
of a reformatory for j uvenile 
offenders. For all De Sica's use of 
non-professional actors, his rasce for 
poetic symbolism was very much in 
eviden ce in  the use of the boys' 
cherished w hi ce horse to denare 
freedam and hope for a future. 
Though a miserable fai lure in Icaly, 
"Shoeshine" marked De Sica's entry 
inro inrernacional prominence. l t  
won a special Oscar in 1 947 ,  for 
"proof ro che world that the creative 
spirit can criumph over adversity". 

For che balance of che Neo-Realist 
period it was an uphil l  fight for De 
Sica to finance his films through 
friends and accing salaries. "Bicycle 
Thieves" anchors searching social 
documentation in metaphor and a 
non-tradi rional buc highly srrucrured 
narrative. The workman Ricci and 
his son's desperare search for his 
bicycle is an odyssey that enables che 
boy and the audience ro wicness a 
varied collecrion of characrers, che 
injusrice and despair in Rome's 
poorer suburbs. The decepcively 
simple ploc leads ro che facher's own 
fina!, desperare acc of cheft , i es 
supposed everyday realism 
scrupulously organized into bleakly 
poetic images suggescing che 
alienacion of proJetarian life. The 
film which won che Best Foreign 
Film Oscar, again uses a child, this 
time ro sentimentalize i es 
examinacion of che humiliacing 
effeccs of unemploymenc. Like De 
Sica's other Neo-Realisc films, 
" Bicycle Thieves" gives the 
im pressian of cechnical no nchalance 
only to take che indiscriminate eye 
for De Sica planned his work wich 
accention ro minure decails of 
characcerizacion, mise-en-scene, and 
camera cechnique. 

In sp ice of che prizes and 
international acclaim which greeced 
"Shoeshine" and "Bi  cycle Thieves", 



1 34 neicher fılm opened che way for De 
Sica co continue making che ki nd of 
fılms c hac he and Zavacci ni w ere 
dreaming abouc. De Sica had co work 
for several years accing in a mixed 
bag of fılms in ord er co raise che 
money co make "Miracolo a Milana 1 
Miraele in Mi lan" ( 1 95 1 )  which 
paints che plighc of che poor and 
homeless in  cloying, whimsically 
fancascic cones. The scory of Toco che 
Good in this fı lm remains one of che 
oucscanding srylisric contradicrions 
of che Neo-Realisr period (rhere are 
many) yet one which sheds an 
enormous amount of lighc on che 
incentions and fucure of che De Sica
Zavaccini team. The cinemacography 
and setting, markedly Neo-Realisc in 
this fable abouc che scruggle co found 
a shanty cown for che homeless, is 
undercuc ac every moment wich 
unabashed clowning borh in 
performance and in  cinemaric 
cechnique. Though noc all che Icalian 
cricics liked or underscood che fılm, 
ir was a success wich che public. le 
alsa pcovoked a policical reaccion and 
chere were vicious accacks on De Sica 
and Zavaccini in che 'Cold War' 
elimare of Icalian politics. Even so, 
they managed co make "Umberco D."  
( 1 95 1 ) ,  w h i  ch com es dosesc co 
Zavaccini's ideas on che absoluce 
responsibilicy of che camera eye co 
observe l ife as i c is l ived wichouc che 
cradicional compromises of 
enrercaining narracives. 

"Umberco D." which was produced 
by Angelo Rizzoli, is a profoundly 
pessimiscic account of che loneliness 
of a poverry-scricken old man, his 
only friends being a dog and a young 
maid whose own suffering is barely 
felr  by che grouchy procagonisr. 
Noced for i es use of real rather chan 
fılmic cime co show che girl waking 
co go abouc her cedious daily casks, i c 
was che collaboracors' lasc major Neo
Realisc work. Rizzoli backed 
"Umberco D." in che hope chac De 
Sica would direct "İ l piccolo mondo 
di Don Camilla 1 The Smail World of 
Don Camillo" ( 1 952)  for him. 
Alchough De Sica - much cempced 
by che large sum of money Rizzoli 
offered him - d  id not accept che 
chore, he was, in subsequenr years, co 
accepc many compromises wich 
producers, usually dragging 
Zavattini along wich him.  The pair 
had become bitter abour che way cop
levet Icalian palirical fıgures had 
poured scorn on cheir work, among 
chem fucure Prime Minister Giulio 
Andreocci ,  who had accused De Sica 
of washing Icaly's dircy !i nen in  
public wi rh  "Umberco D." .  The fı lm 
was not included in che  I calian Film 
Week in London in  1 954 co which 
De Sica had been inviced as rhe accor 
playing opposire Gina Lollobrigida 

in Luigi Comencini's " Pane, arnare e 
fantasia 1 Bread, Love and Dreams" 
( 1 953),  a fılm that cravescied che 
whole Neo-Realisc idea. Buc a privace 
showing of "Umberco D." for English 
cricics resulred in  rave reviews and 
De Sica's film edipsed all che orhers 
char had been officially pur on show 
by che Iralians. 

Alrhough wirh "Umberco D." Neo
Realism reached a s  ca ce of 'terminal 
puriry' in irs rigorous adherence co 
Zavaccini's 'poerics of immediacy', 
che film's box-office failure ushered 
in a period of commercial 
compromise for che financially 
scrapped direcror. De Sica resumed 
his acring career, appearing in France 
in Max Ophuls' " Madame de . . . 1 The 
Earrings of Madame de . . .  " ( 1 95 3) 
and che above mentioned "Bread, 
Love and Dreams" . Conrinually 
wooed by Hollywood, De Sica fınally 
acquiesced co make "Srazione 
Termini  1 Indiseretion of an 
American Wife" ( 1 95 3), a romantic 
metodrama abouc che illicic affair 
berween an American housewife and 
her ersrwhile Icalian !over. David O. 
Selznick financed che producrion 
provided it showcased his wife, 
Jennifer Jones. Unforrunarely, Neo
Realisc representacion formed only an 
insignificanr background co this 
cypically American scar vehicle. The 
fi lm was a cough shooc, chanks co che 
lack of rappott becween Jones and her 
co-star Monrgomery Clifc and i ts 
ever-changing screenplay (several 
hands worked on che film, including 
Truman Capoce and Cesare 
Zavacrini) . The original 1 20-minuce 
director' s cuc proved coo ponderous 
for audience consumpcion, while che 
87 -min u te version prepared by 
Selznick was deemed unsuicable for 
American release by che blue-nosed 
censocs of che period. Whac finally 
emerged was a 63-minuce anecdoce, 
m uc h coo shorc co secure cop of che 
bill bookings in che States. The 87-
minuce version was cescored in 1 983,  
demonscracing rhac, ac  base, 
" Indiscrecion of an American W i fe" 
was a reasonably good fi lm, laid law 
by coo-many-cooks cinkecing, 
execucive indecision and spoccy 
distribution. 

De Sica and Zavattini rerurned co 
comedic vehicles in 1 954 in ''L'oro di 
Napali 1 Gold of Naples", in which 
human comedy emerges from che 
rich diversiry and liveliness of 
Neapolican l ife .  Three episodes 
feacuring Toro as che ticele man see 
upon by a bullying chug, Loren as 
che amorous w i fe of a baker, and 
Silvana Mangano as a dignified 
proscicuce crapped inco marriage, 
complece che comic gallery chough 
stil! wichin che confınes of realism, 

che film foreshadows che director' s 
entrance i neo che popular Icalian 
market for sexual sacice and farce. 
The exaccicude with which he sculpcs 
his characcers and his reluccance co 
reduce che scenario co a mere bunch 
of gags demonscraces his i mention co 
fuse comedy and d rama, putring De 
Si ca at che cop of his class in this 
respecc - among Di no Risi, Luigi 
Comencini and Mario Monicell i .  

The lasc Neo-Realisc f i lm from che 
De Sica - Zavaccini scable was really 
"İ l Tecco 1 The Roof' ( 1 956), abouc a 
curious accempt co erecc a smail 
house on municipal propercy by a 
young couple and cheir friends. 
When ic coo fai led commercially, De 
Sica's career as a fılmmaker was 
cricically damaged. At che rime De 
Sica said: ""The Roof' is a love scory 
rich in poecry. Whacever people say, 
Neo-Realism is poecry, che poecry of 
real life. For chac reason Neo-Realism 
is noc dead and will never die." De 
Sica was righr. Neo-Realism did noc 
die. But it was neicher he nar 
Zavarcini who were co keep it ali ve 
eicher as a policical manifesco or as 
poecry. The directors who inherited 
chese cwo aspeccs of Neo-Realism 
were Francesco Rosi and Ermanno 
Olm i who, at che end of che 
Seventies, were stili making fılms 
abouc che poecry - and che politics 
of real l ife .  Ye c some of De Sica's 
successes in subsequenr years had 
professional dignicy even if they cook 
him and Zavattini furcher and furrher 
away from Neo-Realism. 

U nable co secure financing for 
subsequenc projecrs, De Sica turned 
his full focus co accing, scarring in a 
string of fılms i ncluding 1 957 's "A 
Farewell to  Arms" (for which he 
earned an Oscar namination for Best 
Supporcing Accor), 1 9 5 9's "le 
Happened in Rome" and delivered a 
brillianr performance as che lead in 
Rossellini 's "İ l generale Della Rovere 
1 General Della Rovere" ( 1 959). 
Finally in 1 960 he recurned co 
directing wich che melodramacic "La 
ciociara 1 Two Women", from an 
Alberco Moravia scory abouc che 
relacionship of a morher and a 
daughcer uprooced by che war. De 
Sica accempced in i c co reconscrucc 
reality in che studio making use of a 
sornewhac unsuccessful scylized 
lighcing cechnique buc, as usual, he 
obtained excellent performances in an 
engaging dramacic vehicle. 

During che sixties, De Si ca moved 
away from real locacions, non
professional accors and social comment 
into slick, scudio-shoc sacirical farce 
and glossy melodrama. Ofcen wich 
Zavarcini, buc alsa wich Eduarda De 
Filippo, Ton i no Guerra, and even Neil 



135 Simon ("Caccia alla vol pe 1 After rhe 
Fox", 1 966), De Sica turned out eighr 
fılms for the lucrarive inrernarional 
market berween 1 96 1  and 1 968, the 
best of which are: "Il giudizio 
universale 1 The Lasr J udgemenr" 
( 1 96 1 )  wirh an all-srar casr of 
inrernarional comedians, " İeri, oggi, 
damani 1 Yesrerday, Today, 
Tomorrow" ( 1 963, winner of an Oscar 
for Best Foreign Language Film) and 
"Marrimonio all'italiana 1 Marriage 
ltalian Sryle" ( 1 964), borh 'rose
tinced' hi es w ith Sophia Loren and 
Marcello Masrroianni. Many of chese 
fılms deserve more eri rica! arrenrion 
than they have received. 

Although Zavattini said rhar his 
relationship with De Sica fırsc 
became strained during the making 
of "Un mondo nuovo 1 A Young 
World" ( 1 966), chere had been 
several rifts before. These were often 
due to compromises i neo which De 
Sica was driven by producers such as 
David O. Selznick on " Indiseretion 
of an American W i fe", or Di no De 
Lauren ri is on " The Last Judgement", 
or Carlo Ponri on che fı lms made 
wich Sophia Loren. There was even a 
rather srartling collaboration becween 
De Sica and Zavarcini on 
"İ sequescraci di Altona 1 The 
Condemned of Al tona" ( 1 962), an 
adapeation of Jean-Paul Sarrre's play, 
w ith actors !ike Fredtic March and 
Maximilian Schell seeming somehow 
uncomforcable in De Sica's hands 
despite Zavatrini's valiant attempr to 
be faithful to Sarrre. 

Films !ike "Two Women", for which 
Sophia Loren won an Oscar, and jovial 
comedies !ike " Yesrerday, Taday, 
Tomorrow" and "Marriage Italian 
Sryle", projected the Loren image of 
earchy dynamism chroughom the 
world, doing discredit to neither 
actress nar director. Larer on, chough, 
De Sica seemed unable ro avoid more 
glossy and sophisricared images of 
Loren, as in che unforcunate Russian
Icalian co-producrion "I  girasoli 1 
Sunflower" ( 1 970) and his last film 
"İ l viaggio 1 The Journey" ( 1 974). 
And "Serre vol re donna 1 Women 
Times Seven" ( 1 967), srarring Shirley 
Maclaine, was a disaster - the only 
one of his fılms rhat De Si ca ever 
actually adınitred was bad. He 
fol lowed ir wirh the romantic drama 
"Gli amanci 1 A Place for Lovers" 
( 1 968) starting Fa ye Dunaway and 
Marcello Mascroianni. In 1 968 he 
became cicizen of France in order co 
obrain divorce from fırsr wife and 
marry Maria Mercader. 

Alchough che fılms De Sica direcced 
during his lasr years were mosrly 
undisringuished commercial vemures 
such as "Lo chiameremo Andrea 1 

We'll Call Him Andrea" ( 1 972); and 
anorher Zavarrini collaborarion, "Una 
b reve vacanza 1 A Brief V acarian" 
( 1 973), about a downtrodden 
working woman forced to supporr 
herself, her children, her physically 
incttpacirated husband and her 
obrrusive brorher and morher, rhere 
was alsa one fina! triumph j usr before 
his dearh: De Sica made a conscious 
rewrn ro commitred fılmmaking, 
inearparating rhe lessons of 
commercial cinema into " I l  giardino 
de i Finzi-Comini 1 The Garden of the 
Finzi-Continis" ( 1 970), an adapeation 
of Bassani's novel abour incarcerarion 
of I ralian Jews in Ferrara u nder 
Fascism which broughr him anorher 
Oscar as Best Foreign Language 
Film. A work of great visual beauty 
and human deprh, ir shows a srrong 
Viscomian influence in irs lavish 
serring and rhemarics, dealing wirh 
rhe dissolucion of the bourgeois 
family. "I am happy rhar I made ir" ,  
he said, "because i r  broughc me back 
ro my old noble intencions". And ir 
is for rhese old Neo-Realisr films 
where he obtained superbly 
naturalisric non-professional 
performances rhar De Sica will be 
remembered. He died on 1 3  
November 1 974 i n  Paris, fallawing 
complicarions from surgery. Over the 
course of his long career, he appeared 
in more rhan 1 50 fearures and 
direcced 34 fılms. 
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ITALYA ITALY 

ÇOCUKLAR BiZE BAKlYOR 
İ BAMBİNİ Cİ GUARDANO 

THE CHILDREN ARE W ATCHING US 

• Dört yaşındaki b i r  erkek 
çocugun, aile sorumluluklarının 
üzerinde yarattıgı baskılara 
dayanamayan genç annesi, kocası ve 
eviadını başka bir adamın ardından 
gitmek için terk ederek onların 
mahvolmasına neden olur. Daha 
sonra geri döner ve eşiyle kısa 
süreli bir barışma dönemi yaşar, 
ama gene de aşıgını görmeyi 
sürdürür. Bu aşagı lanmaya 
dayanamayan, oğlu için de 
kaygılanan koca, intihar eder. Yalnız 
ve istenmeyen bir çocuk olan oğlan, 
bir yetimhaneye gönderilir . . .  

O zamana kadar hem sahnede, hem 
de sinemada birkaç hafif komedide 
rol almış olan Vittorio De Sica, 
1 930'1u yıllarda popüler bir aktördü. 
1 940'ta yönetmenliği denemeye 
karar verdi. l ik dört filmi, Camerini 
üsiObunun pek de ilginç olmayan 
örnekleridir: Chaplin usulü aşina bir 
uçanlık ve duygusallık karışımı 
sergilerler. Ama beşinci filmi 
ÇOCUKLAR BIZE BAKlYOR 
herkesi şaşırtmıştı. De Sica, o 
zamana kadar eğlendirdiği toplumun 
acımasız eleştirmeni kesilmişti. 
Dıştan muhteşem görünen, 
kahramanca düşler gören, muzaffer 
burjuvazinin ülkesinin, bunların 
altında vasatlığı, iki yüzlülüğü ve rezil 
i l işkileri gizlediğini göstermişti. 
Filmin teması, De Sica'nın o zamana 
kadar komedi türünde işledigi evli l ik 
üçgeninin karanlık yanıydı. Senaryo, 
altı senarist tarafından yazılmıştı. 
Gerçi içlerinden biri olan Zavattini, 
daha sonra ltalyan sinemasının itici 
gücü olarak ortaya çıkacak ve 
yıllarca bu konumda kalacaktı ama, 
bu senarist çokluğu belki de filmin 
gevşek yapısının, bir dizi epizodu 
andırmasının nedeni olmuştu. 
Hol lywood'da yapılmış olsa bu filme 
eşlik edecek süslü jestlerden ve 
dramatik abartıdan kaçınan 
yönetmen, gerçek bir olayı yaşayan 
gerçek insanlar hakkında incelikli bir 
öykü kotarmıştı. De Sica burada 
soğukkanlı, tarafsız ve sakindir; 
şöyle bir rahatlamaya meydan 
vermez, duygusallığın altını çizmez. 
Ilginçtir ki, daha sonra "Bisiklet 
Hırsızları"nda da yaptığı gibi, burada 
da öykünün toplumsal fonu özenle 
çizilmiştir; tam anlamıyla gerçekçi, 
bu nedenle de çok daha yürek 
burkucudur. De Sica'nın daha 
sonraki filmlerinin çoğu çocuklar 
üzerinedir, bazıları da bundan iyidir, 
ama yönetmen olarak bir daha asla 

küçük bir aktörden, gerçekten de 
sinemadaki bir avuç gerçekten 
önemli performanslardan biri olan 
böylesine dokunaklı bir performans 
elde etmeyi başaramamıştır. 

• The young morher of a four-year
old boy, who can"r srand the 
pressures exerred on her by family 
responsibilities, leaves her husband 
and her brood to follow anather man, 
causing destruction to rain upon 
rhem all. Then she returns and a brief 
reconciliation follows; bur she 
conrinues ro see her !over. The 
husband, unable ro stand the 
humiliation and worrying over his 
son, commits suicide. The boy, 
lonely and unwanred, is sene ro an 
orphanage . . .  

Vittorio De Sica, having already 
appeared in a number of light 
comedies both on srage and in films, 
was in the 1 930's a popular leading 
actor. In 1 940 he decided ro try his 
hand as a director. H is first four films 
are nor parricularly inceresring 
examples of che Camerini sryle - a 
familiar mixrure of frivoliry and 
senrimenrality a la Chaplin. Bur rhe 
fifth picrure, THE CHILDREN ARE 
W ATCHING US, surprised 
everybody. De Sica had rurned inro a 
vicious eri tic of the sociery he had so 
far amused. Here is the counrry of 

the triumphanr bourgeoisie, which 
outwardly appears grandiose and 
dreams heroic dreams, bur wirhin 
conceals med i oc ri ty, hypocrisy and 
sordid dealings. The d ark s ide of the 
mariral rriangle is rhe rheme which 
De Si ca had so far exploi red in che 
comedy vein. The script was written 
by s ix scenarists and although one of 
rhem, Zavattini, was ro emerge as a 
driving force in the Iralian cinema for 
many years ro come, rhis is probably 
che reason why the srrucrure of the 
film is sornewhar loose, rather !ike a 
series of episodes. Avoiding rhe 
rococo gesrures and d ramatic 
overseatement rhar mighr have 
arrended rhis fi lm had ir been made 
in Hollywood, rhe director fashions a 
subtle rale abour real people caughr 
up in a real siruarion. De Sica is cool, 
elinical and subdued here; he leaves 
no room for I ight re! ief or for 
senrimemal emphasis. As in rhe larer 
" Bicycle Thieves" rhe social 
background of the srory is, 
inrerestingly, carefully delineated 
and starkly realistic and thus all the 
more hearrbreaking. Most of De 
Sica's later films are about children, 
some of them better than this, but he 
would never again manage ro ger 
such a rouching performance from a 
little acror, one which is among the 
handful of really significanr 
cinemaric children's performances. 

Yönetmen Director: Viuorio De Sica 
Senaryo Screen play: Cesare Zavallini, 
Gherardo Gherardi, Cesare Giu/io Viola, 
Adolfo Frnnci, Mnrgheritn Mnglione & 
Viuorio De Sica, based on the noı�el, "Prico" 
by Ce.rnre Gi11lio Viola Görüntü Yön. 
Cinemacography: Giuseppe Caracciolo 
Kurgu Editing: Mario Bo,ıotti Müzik 
Music: Renzo Rossellini Oyuncular 
Cast: Emilio Cigoli, lsa Po/o, Adriano 
Rimoldi, L11riano De Amb,·osis Yapımcı 
Producer: Villorio De Sira Yapı m 
Producrion Co.: Sca/era-lnvicta, 
ITALY Dünya Hakları World Sales: 
Associazione Anıiri di Viuorio De ira, via 
Pietrv de/la Va/le. 13, 00193 Rome, 
ITALY: Phone: 390 6 683 3 7  22; Fax: 
390 6 683 25 16: e-mail: injo@desica.com 

1 943 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
85 ' 
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BiSiKLET H l RSlZLARI 
LADRİ Dİ BİCİCLETTE 

BICYCLE THIEVES 

• Otuz yaşlarında, evli ve iki çocuk 
babası Antonio Ricci işsiz bir 
emekçidir. Afişçi olarak bir iş bulur 
ama bu işte kendi bisikletini 
kullanması gerekmektedir. Ricci'nin 
bir bisikleti vardır, ancak rehindedir. 
Evin yatak çarşaflarını rehin vererek 
bisikletini geri alır. Ertesi gün işe 
gider, ancak afiş yapıştınrken 
bisikleti çalınır. Roma'da her gün 
birçok bisiklet çalınmaktadır ve 
polis Ricci'ye hırsızı kendisinin 
aramasını önerir. On yaşındaki oğlu 
Bruno'yla birlikte Roma'da imkansız 
bir bisiklet avına çıkan Ricci bu 
arada değerli dersler de alır . . .  

ltalya dışında izlenen ilk ltalyan Yeni 
Gerçekçi film (hatta Vittorio De 
Sica'nın ilk Yeni Gerçekçi filmi) 
olmamakla birlikte, BISIKLET 
HlRSlZLAR!, bu akımın ufuk açıcı 
filmi kabul edilir. Döneminin en iyi 
bilinen ve ünü en yaygın Avrupa 
filmlerinden biri olarak, Oscar'a 
yabancı film kategorisi dahil 
edilmeden yedi yıl önce, "en göze 
çarpan yabancı film" olarak özel bir 
Akademi Ödülü bile kazanmıştır. De 
Sica'nın büyük ustalıkla yönettiği bu 
yürek burkucu dram, hem baba ile 
oğul arasındaki ilişkiler, hem de 
savaş sonrası ltalyası'ndaki yoksulluk 
ve işsizliğin daha büyük çatısı 
üzerinde odaklanır. BISIKLET 
HlRSlZLARI ile yönetmen De Sica 
ve senarist Zavattini, sinemacı olarak 
kendilerini adamayı umdukları 
türden gerçekçi bir filmin kusursuz 
örneğine çok yaklaşmışlardı. Filmde 
yeni gerçekçi üsiGbun bütün ayırt 
edici nitelikleri mevcuttur: sıradan 
insanların gündelik yaşamları üzerine 
basıt bir öykü, dış çekimler ve doğal 
ışıklandırma, profesyonel aktörlerle 
karışmış amatörler ve Ikinci Dünya 
Savaşı sonrasının toplumsal 
sorunlarına odaklanma. BISIKLET 
HlRSlZLARI'nı Luigi Bartelini'nin 
romanından Yeni Gerçekçiler'in 
manevi lideri Zavattini uyarlamıştı. 
De Sica, Zavattini ile kendisinin öykü 
için gerekli olduğuna inandıkları 
"gerçek" havayı yakalamak amacıyla, 
salt amatör oyunculada çalışmıştı. 
Gerçeğe uygunluk, De Sica'nın 
özgün yapıyı kurmak için kullandığı 
bir malzerneydi yalnızca. Görsel 
açıdan film, evrensel bir çekiciliğin 
gücüne sahiptir. De Sica'nın 
hareketli kamerası Antenio'nun 
serüveninin bazı anlarını şiirsel tecrit 
ve umutsuzluk imgelerine 
dönüştürmüş, ama bir yandan da 

gündelik deneyimin küçük 
zorluklarını hiç gözden 
kaçırmamıştır. Sonuçta da ortaya, 
tüm zamanların sinema klasikleri 
arasında yer alan, dürüst ve güzel bir 
film çıkmıştır. 

• Anronio Ricci is an unemployed 
workman in his rhirries, married wirh 
rwo children. He is offered a job as a 
bill-srieker on condirion that he has 
his own bicycle. Ricci does have a bike 
bur ir is in a pawn shop. He has ro 
pawn rhe family bed ! inen ro ger ir 
our. He goes ro work rhe nexr day, bur 
while he is sricking up a posrer his 
bike is srolen. Many bi kes are srolen 
every day in Rome and rhe police 
suggesr he looks for rhe rhief himself. 
Ricci, accompanied by his ren-year
old son Bruno, srarrs an impossible 
search through Rome, learning 
valuable lessons along the way . . .  

Though nor the firsr Iralian Neo
Realisr film seen outside of l raly (or 
even Virrorio De Sica's firsr Neo
Realisr work), LADRİ Dİ 

BİCİCLETTE is considered rhe 
seminal film of rhe movemenr. One of 
rhe best-known and most widely 
acclaimed European picrures of rhe 
rime, ir even won a special Academy 
Award as "mosr oursranding foreign 
film" seven years before rhar Oscar 
caregory exisred. Superbly direcred by 

De Sica, rhe hearr-gripping d rama 
focuses on borh rhe relarionship 
berween the farher and the son and the 
larger framework of poverry and 
unemploymenr in posrwar Iraly. Wirh 
LADRİ Dİ BİCİCLETTE, De Sica and 
Cesare Zavarrini came very close ro 
perfecring the ki nd of tealist film ro 
which they hoped ro dedicare 
rhemselves as filmmakers. The film 
fearured all the hallmarks of the neo
tealist sryle: a simple srory abour rhe 
daily lives of ordinary people, outdoor 
shooring and lighring, non-acrors 
mixed rogerher wirh acrors, and a 
focus on social problems in rhe 
afrermarh of World W ar II .  Ir was 
Zavarrini, the spirirual leader of the 
neo-realisrs, who adapred LADRİ Dİ 

BİCİCLETTE from the novel by Luigi 
Barrolini .  In order ro caprure the ki nd 
of "real ity", that he and Zavarrini felr 
was essenrial ro rhe re ll ing of rhe 
srory, De Sica used only non
professional acrors. Aurhenriciry was 
only a marerial from which De Sica 
sculpted his original srrucrun!. 
Visually the film has a universal 
power of appeal.  De Sica's mobil e 
cameta rransforms momenrs of 
Anronio's odyssey inro poetic images 
of isolation and despair, w hile never 
losing sighr of rhe grirry hardships of 

quoridian experience. The resulr is an 
honesr, beauriful film, one of rhe all
rime cinema classics. 

Yönetmen Director: Vittorio De Sira 
Senaryo Screen play: Cuart Zavaumi, 
bmed otı the nwel by Lltigi Barto/im 
Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Carlo Montuori Kurgu Editing: Erolthı 
Da Roma Müzik Music: Alessmulro 
Cicognini Oyuncular Cast: Lamberto 
Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Care//, 
Vittorio Antonucci, Elena Altieri, Gino 
Saltamerenda, Giıdio Chiari Yapımcı 
Producer: Vi11orio De Sira Yapı m 
Producrion Co.: Produzione De ira 
Dünya Hakları World Sales: 
AJJociazione Amiri di Viuorio De ira, Via 
Pietro del/o Vol/e, 13 - 00193 Ronıe, 
ITALY; Phone: 39 6 683 37 22: Fax: 39 
683 25 16;  e-mail: injo@deJira.rom 

1948 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
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ITALYA ITALY 

M i LANO'DA MUCiZE 
MİRACOLO A MİLANO 

MIRACLE IN MILAN 

• MILANO'DA MUCIZE, "temiz 
kalpli"'erin cennetlerini dünyanın 
dışında aramaları gerektiğini ima 
eden çağdaş bir masaldır . . .  Iyi kalpli 
Toto, bebekken ona iyi ve temiz 
kalpli olmayı öğreten, yaşlı ve 
merhametli Lolotta'nın lahana 
tarlasında bulunmuş bir yetimdir. 
Lolotta ölünce, Toto bir 
yetimhanede birkaç yıl geçirir ve 
bunun ardından da, mucize yaratma 
gücüne sahip beyaz bir güvercinin 
yardımıyla Milano d i lencilerinin 
havarisi olur. Bu güvercini ona, 
şimdi koruyucu meleği ve velinimeti 
olan Lo lotta vermiştir. T oto 
dilencilerin yaşamını iyileştirmeye 
çalışırken, kast ayrılıklarından 
doğmuş ihtilaf tohumlarının varlığını 
keşfeder. Derken, di lencilerin birlik 
duyguları, kendilerine karargah 
edindikleri yerde petrol 
bulunmasıyla iyice yara alır. Mal 
sahibinin, coplar ve gözyaşı gazıyla 
silahlanmış polisiyle çarpışmak 
zorunda kaldıklarında, Toto'nun tek 
çaresi, serseriler takımının sokak 
çöpçülerinin süpürgelerini kaparak 
"yalnızca barış, sevgi ve iyiliğin" 
hüküm sürdüğü bir diyara 
u çmalarını sağlamaktır . . .  

1 95 1 'de Cannes Fi lm Festivali'nde 
Altın Palmiye'yi kazanıp, New York 
Film Eleştirmenleri tarafından En Iyi 
Yabancı Fi lm seçilen; hiciv ve ironi 
üzerine eşsiz bir deneme olan 
MILANO'DA MUCIZE, Vittorio De 
Sica'nın ufak çaplı başyapıtlarından 
biridir. Görevleri arasında 
kapitalistleri Milano'daki bir 
gettodan sürerken kentin 
garibanlarını düşlerinde bile 
göremeyecekleri türden nimetiere 
boğmak da bulunan, mucize kaynağı 
Iyi Kalpli Toto'da vücut bulan bir 
ilahi müdahale üzerine bu çağdaş 
masalda, bir çocuğun naif dünya 
görüşü, yaşamın acı gerçekleri ve 
insan doğasının kusurlarıyla çarpışır. 
De Sica, Zavattini'nin en kişisel 
senaryolarından birini, 1 950'1i 
yılların başındaki o can alıcı 
dönemde ltalya'nın karşı karşıya 
olduğu sorunların çiçek dürbünü 
çeşitliliğinde, zengin bir 
panoramasına dönüştürerek, Ikinci 
Dünya Savaşı'nın ardından 
Avrupa'nın yerlerinden olan yeni 
yoksullarının son derece gerçek ve 
cesaret kırıcı sorununu ele almayı 
başarmıştır. "MILANO'DA 
MUCIZE bir meseldir. Benim 
niyetim de bir yirminci yüzyıl peri 

masalı anlatmak zaten" diyen 
yönetmen, esin kaynağının Chaplin 
ve Rene Clair olduğunu söylemişse 
de, birçok eleştirmenin belirttiği 
gibi, bu harikulade şiirsellikteki 
fılmde bile yeni gerçekçiliği elden 
bırakmamıştır. 

• MİRACOLO A MİLANO is a 
modern-day fable which implies that 
the "pure in heart" must seek their 
heaven apan from earrh . . .  Toro the 
Good is an orphan who is d iscovered 
as a baby in the cabbage parch of the 
kindly old lolotta, who reaches him 
ro be good and pure of heart. When 
she dies, Toro spends several years in 
an orphanage after which he becomes 
an apostle for the beggars of Mi lan, 
aided by a white dove which 
passesses the power of mirades - the 
dove be ing a gifr from lo lotta, now 
his guardian angel and benefacrress. 
As Toro endeavors to improve the l ife 
of the beggars he discovers seeds of 
caste dissenr, rhen rheir sense of 
unity is furrher disrupred by the 
d iscovery of oil on their adopted 
encampmenr. When they are forced 
ro fıght the landowner's police who 
are armed with billy clubs and tear 
gas, Toro' s only resource is ro have 
his band of hobos snarch up the 
brooms of street cl eaners and fl y to a 
!and "where there is only peace, love, 
and good" . . .  

An incomparable exercise i n  sarire 
and irony, MİRACOLO A MİLANO, 
which won the Grand Prize at the 
Cannes Film Festival and was named 
Best Foreign Film by the ew York 
Film Critics in 1 95 1 ,  is one of 
Vittorio De Sica's lesser masterpieces. 
In this presem-day fairyrale about 
heavenly inrervenrion in the form of 
the miraele-working Toro the Good, 
whose missions ineJude driving 
capi ral i srs out of a M.ilanese ghetto 
while showering undreamed of 
blessings on the city's impoverished, 
a child's naive vis i on of the world 
collides w ith rhe stark facts of l ife 
and rhe imperfecrions of human 
narure. De Sica has turned one of 
Zavattini's most personal seripts inro 
a rich, kaleidoscopic panorama of the 
problems facing ltaly in the crucial 
period of rhe early 50's. He managed 
ro address rhe very real and 
dispiriring problem of Europe's 
d isplaced newly poor afrer World 
W ar Il .  As he asserted, "MİRACOLO 
A MİLANO is a fable and my only 
inreorion is ro attempt teliing a 
rwenrierh century fairy rale". He also 
said that he drew his inspiration from 
Chaplin and Rene Clair, bur he d id 
not abandon Neo-realism even in  this 
wonderfully poetic film, as so many 
critics have suggesred. 

Yönetmen Director: Viuorio De Sica 
Senaryo Screen play: Cesart Zavallini, 
Viuqrio De Sira, Suso Cecchi D'Amiro, 
Mario Chiari & Adolfo Franci, hami on 
the novel ''Toto il buono" by Cesare 
Zavallİili Görüntü Yön. 
Cinemacography: G.R. Aldo Kurgu 
Edicing: Eraldo Da Ruma Müzik 
Music: Alessandro Cicognini 
Oyuncular Cast: Franceıro Goliıano, 
Emma Gramatica, Paolo Stoppa, Guglie/mo 
Barnabo, Brunella Bovo, Art11r0 
Bragaglia, Anna Carena Yapımcı 
Producer: Vittorio De Sira Yapım 
Producrion Co.: Produzione De Sira; 
E.N.I.C. Dünya Hakları World 
Sales: Anociazione Amiri di Viuorio De 
Sica, Via Pietro della Va/le. 13 - 00193 
R""", ITALY; Phone: 39 6 683 3 7  22; 
Fax: 39 683 25 16; e-mail: 
info@desica.com 

1951 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
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IT AL YA ITALY 

UMBERTO D. 
• Devletin verdigi tam anlamıyla 
yetersiz emekli maaşıyla geçinmeye 
çabalayan yaşlanmış, sabık devlet 
memuru Umberto D, yoksulluguna 
rağmen vakarını koruyormuş gibi 
görünmek için elinden geleni yapar. 
Vaktin i  Roma'daki minik odasında 
geçirir; tek can dostu, uzun süredir 
onunla birl ikte olan köpeğidir. Bu 
yalnız yaşam, kısıtlı geliri yüzünden 
kirasını ödemede gecikmek 
zorunda kaldıgında daha da beter 
bir hal alır. Ev sahibesi bu yüzden 
onu evden atmakla tehdit eder. 
Umberto, gerekli parayı bulmak ve 
yaşlı yurttaşiara karşı adaletsiz tavrı 
yüzünden hükümeti protesto 
etmek için umutsuz bir çabada 
bulunur, ama çok az karşı l ık görür. 
Tek insani temas şansı, hamile bir 
hizmetçiyle yaptıgı kısa 
konuşmalardır, ama bunlar da ne 
yazık ki onu hayal kırıklıgına ugratır. 
Öyle ki Umberto yavaş yavaş 
durumunun umutsuzluğuna inanır. 
Içinde bulundugu kötü durumun 
tek olası çözümünün intihar 
olduğundan emin olsa da, sevgili 
köpegini savaş sonrasının acımasız 
Roma sokaklarında bir iki lokma 
yiyecek için mücadele etmeye 
bırakmakta isteksizdir . . .  

Vittoria De Sica'nın UMBERTO 
D.'si basit bir karakter çalışmasını, 
asla aptalca hüzne ve sahte 
duygusallıga düşmeksizin, son 
derece dokunaklı bir drama 
dönüştürür. ltalyan Yeni Gerçekçi 
sinemasının doruk noktalarından 
biri sayılan film, bu akımın olayların 
duygusal ya da dramatik etkilerine 
dikkati çekmeden onların 
gerçekligini vurgulayan süssüz, 
gözlemci üslübunun nihai örnegini 
sunar. De Sica'nın, Carlo Battisti 
adlı amatör aktör ve emekli 
profesörün unutulmaz bir 
performansla canlandırdığı 
kahramanı, içinde bulundugu bu 
dehşet verici, fazlasıyla aşina kötü 
durumun her anında beyefendil iğini 
korur. Dünyanın geri kalanının 
neden şefkat ve anlayış 
göstermedigini ise hiç anlamaz. 
Izleyiciler de bugün de aynı 
umutsuz durumda mi lyonlarca 
insanın olduğunu bilerek, 
Umberto'nun var oluşunun günlük 
ayrıntılarını izlerken, aynı şeyi 
anlamakta güçlük çekerler. 
UMBERTO D. hayal gücünü birçok 
şekilde temizler ve tazeler. 
Bunlardan en önemli olanlarından 
biri de, büyük sanat yapıtlarının 
derinden etkilemek için kafamıza 
bir mesajı sokmak ya da hak 
edilmemiş gözyaşiarına bogulmamızı 

sağlamak olmadığı konusunda bizi 
uyarma biçimidir. UMBERTO 
D.'nin sadeligi ve yapmacıksız 
pırıltısı, asla tesadüfi sanılmamalıdır. 
De Sica bizde sanki bir belgesel 
izliyormuşuz duygusu uyandırsa da 
senaryo, görüntü ve perfomansların 
her ayrıntısı ezici bir duygusal etki 
elde etmek üzere kusursuzca 
tasarlanmıştır. 

• An aged, former civil servanr, 
now crying ro li ve on a complecely 
inadequare governmenr pension, 
Umberro D. does what he can ro 
mainrain a semblance of digniry in  
sp  ice of  h i s  povercy. He spends his 
rime in his tiny room in Rome, wirh 
only his longcime per dog for 
companionship. His lonely l ife only 
grows worse when his l imited ineome 
forces him ro fal l  behind on his renr, 
leading his landlady ro rhrearen him 
wirh evicrion. He makes a desperare 
arrempr ro raise che needed money 
and procesr rhe unfair rrearmenr of 
senior cicizens ro che governmenr, 
bur he receives l i rrle response. H is 
one dıance ar human conracr, 
through brief conversarions w i ch a 
pregnanr servanr, proves sadly 
disappoinring. lndeed, Umberro 
slowly becomes convinced that che 
siruarian may be hopeless, and 
rhough he's convinced that suicide is 
che only possible solution ro his 
plighc, he's relucranr ro leave his 
beloved dog behind ro fighr for 
scarps of food on che m ean, posrwar 
Roman sereers . . .  

Vicrorio De Sica's UMBERTO D. 
cransforms a simple characcer study 
inro a painfully poignanr d rama which 
is never maudlin or mawkishly 
senrimenral. Considered one of the 
high poinrs of Iralian neo-realisr 
cinema, ir provides the u! timare 
example of che movemenr's 
unadorned, observacional scyle, which 
emphasizes che reality of evenrs 
wichour calling accenrion ro cheir 
emorional or d ramatic impacr. De 
Sica's proragonisc, played memorably 
by a non-professional acror and recired 
professor named Carlo Barrisri, 
remains a gendernan dıroughour every 
momenr of his horrifying, all-roo
familiar plighr; he never undersrands 
why che rest of rhe world doesn'r 
behave wirh kindness and compassion. 
As che audience warches che day-ro
day derails of Umberro's exiscence, 
knowing dıar rhere are mil lions stili 
taday in che same hopeless siruarion, 
they find ir hard ro understand as 
well .  UMBERTO D. deanses and 
refreshes che imagination in many 
ways, and one of che most imporcanr 
is che manner in which ir reminds us 
that great art needn't smash us over 
che head wirh i es message or jerk 
unearned rears out of us in order ro 
scir us deeply. The simpliciry and 
unaffecred brilliance of UMBERTO 
D. should never be miscaken for 
casualness; De Sica makes us feel we're 
seeing a documenrary, yer every derail 
of script, image, and performance is 
perfecrly designed ro aclıieve an 
overwhelming emorional impacr. 

Yönetmen Director: Villorio De Sica 
Senaryo Screenplay: Cesare Zavattini 
& Vittorio De Sira Görüntü Yön. 
Cinemarography: Aldo Graziati 
Kurgu Edi ring: Eraldo da Roma 
Müzik Music: Alessandro Cirogni11i 
Oyuncular Cast: Carlo Bauisti. Maria 
Pia Casilio. Li na Cennari, Memmo 
Caroıenuto, Alberto Albani Barbieri 
Yapımcı Producer: Giuseppe Amato & 
Vitıorio De Sica Yapı m Production 
Co.: Dear Film Dünya Hakları 
World Sales: Assoriazione Amiri di 
Viuorio De Sira, Via Pietro de/la Va/le, 
13 - 00193 Rome, /TALY: Phone: 39 6 
683 37 22; Fax: 39 683 25 16; e-mail: 
injo@desica.com 

1955 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
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ITALYA-ABD ITALY-USA 

TERM i N i  iSTASYONU 
ST AZİONE TERMİNİ 

INDISCRETION OF AN AMERICAN WIFE 

• Amerikalı evli bir kadın, 
Giovanni adında bir ltalyan'la 
Roma'da akrabalarını ziyaret ettiği 
süre boyunca bir ilişki yaşar. Bu 
i l işkinin sona ermesi gerektiğine 
karar verir ve kocasına dönme 
planları yapmaya başlar. Ama kısa 
süre içinde ne yapmak istediğinden 
emin olmadığının farkına varır ve 
verdiği karar yüzünden acı çekmeye 
devam eder . . .  

Kısmen Hol lywood tarafından 
finanse edilmiş olan bu iyi 
kurgulanmış romantik melodramda, 
Vittorio de Sica'nın usta 
yönetmenliği altında Jennifer Jones 
ve Montgomery Clift kendi yollarına 
gitmesi gereken gözü yaşlı aşık 
rollerinde çok inandırıcılar. Bu basit 
öykünün büyük bir bölümü Jones ve 
Clift'in yasak ilişkilerini açığa 
vurabilecek, umutsuz bir son 
randevu için buluştukları Roma 
Garı'nda geçer. Hikayedeki yardımcı 
karakterler kurguyu desteklemek 
için d ikkatle seçilmiştir; böylece 
anlayışlı bir tren yolu memurunun 
yardımıyla kadının adına leke 
sürülmeden kocasına dönmesi 
mümkün olur. De Sica'nın 
yönetmenliği her zamanki gibi 
duyarlı ve sevecendir. Film, yasak 
aşklarını ortaya koymak için son bir 
fırsata sarılmış iki yalnız insanın 
hayatlarındaki dokunaklı bir an 
olarak kalır. Yine de, bütün bu 
büyük yetenekierin uğraşı beklenen 
muazzam eseri ortaya çıkarmakta 
başarılı olamamıştır. Filmin çekimleri 
Jennifer Jones ve Montgomery Clift 
arasındaki sürtüşmeler ve durmadan 
değişen senaryo yüzünden (Truman 
Capote ve Cesare Zavattini de dahil 
olmak üzere pek çok kişi film 
üzerinde çalışmış) oldukça zorlu 
geçmişti. Eğer yapımcı Oennifer 
Jones'un kocası) David O. Selznick 
biraz arka planda kalıp De Sica'nın 
tecrübeli ekibinin bildiğini yapmasına 
izin verebilseydi netice çok daha 
başarılı olabilecekti. Yönetmenin 
1 20 dakika olan özgün kurgusu 
izleyiciye sunulmak için çok ağır 
bulunurken, Selznick'in hazırladığı 
87 dakikalık versiyon ise dönemin 
tutucu sansürcüleri tarafından 
Amerika'da gösterime uygun 
değildir damgası yedi. Sonuçta 
ortaya çıkan, şaka gibi bir 63 
dakikalık versiyonun iş yapmayacağı 
belliydi. 87 dakikalık versiyon 
1 983'te restore edildi ve TERMINI 
lST ASYON U' nun, insiyatifin 

yönetmende olmaması, işletme ve 
dağıtım aksakl ıkları yüzünden 
başarılı olamamış, eli yüzü düzgün 
bir fi lm olduğu anlaşıldı. 

• A married American woman has 
gocren involved wirh an Italian man, 
Giovanni, while visiring relarives in 
Rome. She decides rhat che ci me has 
com e to break off che relacionshi p, 
and she makes plans to return home 
co her husband. Buc she soon realizes 
that she is not at all sure abour whar 
she wanrs to do, and she conrinues co 
agonize over her decision . . .  

I n  this well-consrrucred romantic 
metodrama parcially financed by 
Hollywood, Jennifer Jones and 
Montgomery Clifr are most persuasive 
as che sad lovers who m use part and go 
rheir separare ways, u nder che 
knowing guidance of director Vittorio 
De Si ca. Mos c of che simple scory 
rakes place in che Rome railway 
station, where Jones and Clifr meer for 
one lasr desperare rendezvous, which 
rhreacens co expose cheir illicir affair. 
The secondary characrers in che srory 
are used well co ser off che decisions 
that che cwo leads have co make; so 
chanks co che intervention of an 
underscanding cailroad-commissioner, 
che woman is permitred co go back co 
her husband wirh an unsull ied 
repucarion. De Sica's direcrion is 

sensirive and compassionare as always, 
and che fi lm remains a poignant 
moment in che lives of rwo lonely 
people clinging ro one fina! 
opporruniry co express forbidden love. 
Yer, che efforrs of all rhese grear 
calenrs failed co produce rhe 
monumental work expecced. The film 
was a cough shoor, chanks co che lack 
of rapporr berween Jennifer Jones and 
Monrgomery Clift and irs ever
changing screenplay (sevecal hands 
worked on che film, including 
Truman Capote and Cesare Zavarrini). 
The producrion would have been 
m uc h more viable had producer David 
O. Selznick Qennifer Jones' husband) 
remained more in che background, 
allowing che proven creacivicy of che 
De Sica team co work i ts own magic. 
The original 1 20-minuce director' s 
cut proved coo ponderous for audience 
consumprion, white che 87-minuce 
version prepared by Selznick was 
deemed unsuicable for American 
release by che blue-nosed censors of 
che period. Whar finally emerged was 
a 63-minure anecdore, much coo shorr 
co secure top of che bill bookings. The 
87 -minure version was rescored in 
1 983, demonsrraring that, at base, 
ST AZIONE TERMINI was a 
reasonably good li etle fi lm, laid low 
by roo-many-cooks cinkering, 
execucive indecision and spoccy 
distribution. 

Yönetmen Director: Vittorio De Sica 
Senaryo Screen play: Cesare Zavattini, 
Luigi Chiarini & Giorgio Proıperi 
Görüntü Yön. Cinemamgraphy: 
G.R. Aldo & Ado C raziari Kurgu 
Ediring:Jtan Barker & E ra/do Da Roma 

Müzik Music: Alessımdro Cicognini 
Oyuncular Casr:jennifer jones, 
Moııtgomery Clift, Gino Cervi, Richard 
Beymtr, Enrico G/ori, Paolo Stoppa, Clelia 
Matania, Gigi Reder, Enrico Viariıio 
Yapımcılar Producers: Vittorio De 
Sica & David O. Selznick Yapı m 
Produc[ion Co.: Columbia, Loı Angeles, 
USA; Vittorio De Sica, Rome, ITALY 
Dünya Hakları World Sales: 
Asıociaıione Amici di Vittorio De Sica, via 
Pietro de/la Va/le, 13.  00193 Rome, 
ITALY; Pho11e: 390 6 683 37 22; Fax: 
390 6 683 25 16; e-mail: injo@de.ıica.com 

1 953 1 35 mm. 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Color and B& W / 87' 
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ITALYA-FRANSA ITALY-FRA CE 

YUVASIZLAR 
İL TETTO 

THE ROOF 

• Genç ve aşık bir çift, ailelerinin 
karşı çıkmasına karşın evlenir. 
Gençligin verdigi kendine güvenle, 
kendi geçimlerini sağlamaya karar 
verirler. Ne yazık ki, sadece aşkla 
yaşamanın hemen hemen imkansız 
olduğunu çok geçmeden öğrenirler 
- özellikle de savaş sonrası 
ekonomisinde. Anne babalarının 
haddinden fazla kalabalık dairelerinde 
normal bir yaşam sürdüremezler, 
kendilerine bir kat tutacak kadar da 
paraları yoktur. Kapısı ve çatısı 
olması koşuluyla, devlete ait arazide 
kurulan evleri koruyan yeni bir 
yasadan yararlanmaya ve gecenin 
karanlığından istifade ederek bir 
gecekondu yapmaya karar verirler. 
Polis sabahleyin evi yıkamayacaktır. 
Birkaç aksiliğe karşın, gece boyu 
arkadaşlarıyla uğraşırlar, ancak polis 
olay yerine biraz erken gelir . . .  

ltalyan Yeni Gerçekçilik akımının son 
uyumlu örnegi olan YUVASIZLAR, 
ltalya'daki ekonomik durumun 
düzelmesiyle birl ikte didaktizm ve 
pasif toplumsal protesto formülünün 
güncelliğini yitirdiğini gösterir. Büyük 
bir titizlikle belgelerini topladıkları 
senaryo üzerinde dört yıl çalışan 
De Sica ve Zavattini, savaş sonrası 
ltalya'sında yoksulların bir başka 
sorununu daha beyazperdeye 
taşı mışlardır: oturacak yer yokluğu. 
YUVASIZLAR'daki bütün 
karakterler, olumlu karakterlerdir. 
Hatalı olan toplumsal mekanizmadır, 
ne var ki bu mekanizma (ayrıca, 
ondan sorumlu olanlar) filmde 
gösterilmemiştir. Filmi yapanların 
gösterdiği özenin neticesinde ortaya, 
ustaca kotarılmış, ayrıntıları doğru, 
akıcı bir şekilde anlatılmış, ama hem 
olay örgüsü açısından çekicilikten 
uzak, hem de ideolojik olarak yapay 
bir film çıkmıştır. Bu bakımdan 
YUVASIZLAR, sistemin hataları 
hakkındaki tartışmada yüksek bir 
ses sayılamaz. Bunun nedeni, 
öncelikle, i lk dönemin iddialı Yeni 
Gerçekçi filmlerinin aslında 
kitlelerle gerçek anlamda temasa 
geçememeleri; ikinci olarak da 1 956 
yı l ında ltalyanların ana sorununun, 
çeşitli eksikliklerden şikayet 
etmeleri değil, hızlı ekonomik 
düzelme dalgasına en iyi şekilde 
nasıl uyacaklarını kavramaları 
olmasıdır. Ayrıca, o zamana kadar 
filmlerini bağımsızca yapan De Sica, 
bu filmde artık bu mali olanağı 
bulamamıştır. Film yapım masrafları 
muazzam ölçüde artmış ve daha 

önceki (çoğu zarar eden) filmlerini 
finanse etmekte yararlandığı aktör 
ücreti de artık yetmez olmuştur. 
De Sica, 1 960' 1 ı  yılların başındaki 
"Iki Kadın"a kadar başka herhangi 
bir fi lm in yapımını üstlenememiştir. 

• A pair of young lovers wed in 
defiance of rheir families' wishes. Wirh 
rhe confidence of your h, rhey decide 
ro ser up housekeeping for rhemselves. 
Alas, rhey soon learn rhar living on 
love is a virrually impossibiliry
especially in a posrwar economy.  
They are unable ro li  ve a normal life 
in rheir parems' overcrowded flar, 
and have no money ro rem one of 
rheir own. They decide ro rake 
advamage of a law which prorecrs 
houses builr on srare-owned properry 
as long as rhey have a door and a roof, 
and ro build a makeshift house under 
cover of nighr; rhe police wil l  nor be 
able ro pull ir down in rhe morning. 
Despire a number of serbacks, rhey 
work wirh rheir friends rhroughour 
rhe nighr, bur rhe policeman appears 
on rhe scene a 1 i rrle roo early . . .  

The lasr chord of Ira! ian Neo-realism, 
IL TETTO demonsrrares rhar rhe 
formula of didacricism and of pass i ve 
social proresr has losr irs ropicaliry as 
rhe economic siruarion in Jraly 
improved. Afrer working for four years 
on rhe scripr for which rhey collecred 

rhorough documemarion, De Si ca and 
Zavarrini presenred on rhe screen one 
more problem of rhe underprivi leged 
in rhe posrwar Iraly: rhe lack of living 
space. All rhe characrers in IL TETTO 
are posirive ones; ir is only rhe social 
machinery which is faulry, albeir rhis 
machinery (!ike rhose responsible for 
ir) is nor shown in rhe film. The care 
of rhe makers resulred in a picrure 
which is finely consrrucred, rrue in 
demi ls, rold wirh fluency, bur as 
unarrracrive insofar as rhe plor goes as 
ir is ideologically superficiaL Thus IL 
TETTO could nor counr as a voice in 
the debare on rhe faulrs of rhe sysrem; 
in rhe firsr place because even rhe 
earlier ambirious Neo-realisr films 
never really esrablished conract wirh 
rhe masses, and in rhe second place 
because in 1956  rhe main problem of 
rhe Iralians was how besr to ride on 
rhe wave of rhe speedy economic 
recovery and nor ro complain abour 
various shorrcomings. Quire aparr 
from rhar, De Sica who had so far 
independenrly produced his films, losr 
rhe financial basis for doing rhis: rhe 
cosrs of making films increased 
enormously and his earnings as an 
acror from which he financed his 
earlier picmres (which usually losr 
money) were no longer sufficienr and 
he would nor be able ro produce 
anorher film unril early '60s "Two 
Women". 

Yönetmen Director: Vittorio De Sica 
Senaryo Screen play: Ceıare Zavattini 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Carlo Montuori Kurgu Editing: E ra/do 
Da Roma Müzik Music: Aleııandro 
Cicognini Oyuncular Cast: Cabriella 
Palloua, Giorgio Listuzzi, GaJtone 
Rmzelli, Maria Di Rol/o. C iuseppe 
Martifıi, Emilia Marti11i, Maria Silloro, 
Angelo Visentin, A1aria De Fiori, Lıtiıa 
Alessandri Yapımcılar Producers: 
Viuorio De Sica & t\1arrello Girosi 
Yap1m Production Co.: TitanJtS, 
JTALY; LeJ Filmı Marreau. FRANCE 
Dünya Hakları World Sales: 
Ass()('iazione Amici di Viuorio Dt Sica, Via 
Pietro della Va/le, 13 - 00 1 93 Rome, 
ITALY; Phone: 39 6 683 3 7  22: Fax: 39 
683 25 16;  e-mail: iıifo@deıica.com 

1956 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
98' 
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i Ki KADl N  
LA CİOCİARA 

TWO WOMEN 

• Roma, 1 943: Genç bir tezgahtar 
olan Cesira, bombardımandan 
kaçmak için kenti terk eder ve ergen 
yaştaki sevgili kızı Rosetta ile kendi 
dogduğu köy olan Ciociara'ya sıgınır. 
Yolculukları sırasında ve köyde 
Cesira, Rosetta'yı korumak için 
elinden geleni ardına koymaz. Ne var 
ki genç kız zarif ve hüzünlü 
entelektüel öğrenci Michele ile 
tanışır ve ona aşık olur. Kendilerini 
ufukta görünmüş olan yenilgiden 
kurtarma çabasıyla, birtakım Alman 
askerleri onlara daglarda rehberlik 
etsin diye delikaniıyı zorla götürür. 
Müttefikler gelince Cesira başkente 
dönmeye karar verir ama 
yolculukları sırasında bir kilisede 
dinlendikleri sırada, iki kadın bir grup 
Müttefik Fas askerinin tecavüzüne 
ugrar. Bu zalimce olay, her zaman 
güçlü kalmak için mücadele eden 
Cesira'ya çok agır gelir, bir sinir krizi 
geçirir. Cesira'nın umutsuzluğunun 
asıl nedeni ise, olaydan sonra travma 
geçirip nüfuz edilmez bir donukluk 
içine girmiş olan kızının durumudur. 
Trajedi, Michele'nin Naziler 
tarafından vuruldugu haberiyle daha 
da pekişir. . .  

Yönetmen Vittorio de Sica ve 
senarist Cesar Zavattini tarafından 
Alberto Moravia'nın romanından 
uyarlanan IKI KADlN, savaşın değer 
verdikleri her şeyi çökertip yalnızca 
duygusal ve fiziksel olarak varlığını 
sürdürmenin temel gerekleriyle 
karşı karşıya bıraktıgı bir anne ile 
kızı arasındaki ilişkinin ve kızın 
birden ergin olmasının yarı
yenigerçekçi tablosudur. De Sica'nın 
trajediyi, hem fırça darbelerinin en 
yalınıyla, hem de duyguların en 
ineesiyle ele alma yetisi hiç bu 
filmdeki kadar etkileyici olmamıştır. 
Sophia Loren'in sarsacak bir 
dürüstlükle çizdigi, hayatın 
gerçekleriyle yüzyüze gelip hayal 
kırıklığına uğramış anne portresi de, 
onun sahip oldugu ve çogu kez 
sadece gözlere ziyafet çektigi 
rollerle gizlenen büyük oyunculuk 
yetenegini kanıtlar. Son anda Anna 
Magnani'nin yerine bu rolü alan 
Loren, IKI KADlN'daki 
perfermansına daha önce hiç 
erişilmemiş duygu derinlikleri 
getirmiştir. Sanatçı daha sonra, bu 
başarısını kendi savaş deneyimi 
anılarını deşerek "duyusal 
anımsama"dan yararianmış olmasına 
baglamıştır. Normal koşullar altında, 
yabancı dildeki bir tilmin kadın ya da 

erkek oyuncusu, Oscar için ideal bir 
aday olamaz. Ancak Ingilizce 
dublajını kendi yapan Loren için 
durum böyle olmamış ve muhteşem 
Cesira portresi için En Iyi Kadın 
Oyuncu dalındaki Oscar'ı bileginin 
hakkıyla kazanmıştır. 

• Rome, 1 943 :  Cesira, a young 
widowed shopkeeper, abandons che 
ci ey co escape che bombings and finds 
refuge in her home rown of Ciociara 
wirh her beloved adolescenc daughcer, 
Rosetta. During rheir journey and in 
the village, Cesira does everything ro 
procecr Roserca. However, che young 
gir! meets Michele, a refined and 
rormenced incellecrual scudenc w ith 
whom she falls in love. In an arrempr 
co save themselves from imminenc 
defear, some Germans force che young 
man co guide chem through the 
mouncains. When che All ies arrive, 
Cesira decides co recurn ro che capital; 
bur whilst resting in a church during 
rheir journey the rwo women are 
raped by a group of All ied Moroccan 
soldiers. This cruel event is coo much 
for the always powerful fighcing 
Cesira and she suffers from a 
breakdown. Cesira's desperation is 
really for her rraumacised daughrer, 
who is closed in an impenerrable 
cold ness. The cragedy is furrher sealed 
by the news that Michele has been 
shor by che Nazis . . .  

Adapted by director Vircorio de Sica 
and Cesar Zavarrini from che novel 
by Alberco Moravia, TWO WOMEN 
is the semi-neorealisr depiction of the 
relacionship becween a morher and 
daughter and che daughcer's sudden 
coming of age, as che war seems co 
sap all that they had rreasured and 
leaves chem wich only che bare bones 
of c heir emocional and physical 
survival. De Sica's capacity to render 
rragedy boch wich rhe starkesc of 
srrokes and che most delicare of 
emocions has never been more 
impressive than in this film, and 
Sophia Loren's shatteringly henesc 
porcrayal of a disillusioned morher 
proved che great accing ability she 
passesses - an abilicy coo ofren 
hidden in eye-candy roles. A lasc
minuce replacemenc for Anna 
Magnani, she broughc hicherco 
unrapped depths of emocion co her 
performance in TWO WOMEN; she 
lacer insisced that she was ucilizing 
"sensory recall", dredging up 
memories of her own warcime 
experiences. Normally, an accor or 
acrress in a foreign-language film is 
not che ideal can d idare for an 
Academy Award. Such was nar che 
case of loren in TWO WOMEN, 
who d id her own English dubbing 
and deservedly won a Best Actress 
Academy Award for her rremendous 
porrrayal of Cesira. 

Yönetmen Director: Viuorio De Sica 
Senaryo Screen play: Ce.rare Zavattini, 
bastd on rht noı;e/ ''La Cioaara'' by Alberto 
Moravia Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Gabor Pogan)' 
Kurgu Edi ring: Adriana Nrwelli 
Müzik Music: AniJOndo Trovajoli 
Oyuncular Cas c: Sophia Loren, Jean
Paul Belmondo, Eleonora Broum, Raf 
V al/one, Renato Salvatori. Andrea Checchi, 
Carlo Ninebi Yapımcı Producer: 
Carlo Ponri Yaparn Producrion Co.: 
Compagnia Cinematografica Champion, 
ITALY; Leı Films Marceau-Cocinor, 
FRANCE Dünya Hakları World 
Sales: Associazione Amici di Viuo,.io De 
Sica, via Pieıro de/la Va/le. 13. 00193 
Rome. ITALY; Phone: 390 6 683 37  22: 
Fax: 390 6 683 25 16; e-mail: 
in/o@deıica.com 

1960 1 35 111111. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
/02' 
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DÜN, BUGÜN, YARI N 
İERİ, OGGİ, DOMANİ 

YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

• 1 960'1ı yıllarda ltalya'dan çıkan 
çok öykülü birçok filmin içinde 
Vittorio De Sica'nın DÜN, BUGÜN, 
YARIN'ı, hem en iyi, hem de en 
popüler olanıydı. i lk öykü "Adelina
Napoli"de, Adelina kocası Renzo'ya 
Napoli karaborsasındaki kaçak sigara 
işinde yardım etmektedir. !talyan 
yasalarının hamile kadınların hapse 
atılmasına izin vermedigini 
keşfedince, kocasını onu sürekli 
hamile bırakması için kandırır. 
Yetkililer her üstlerine geldiklerinde, 
Adelina şiş karnını göstererek 
tutuklanmaktan kurtulur ... "Anna
Milano"da Anna, Mi lanolu sanayici 
Augusto Rusconi'nin fazlasıyla 
şımartılmış karısıdır. Meteliksiz, genç 
sanatçı aşıgına sadece aşk ve tutkuya 
önem verdigini, paranın onun için 
hiçbir şey ifade etmedigini söyler. 
Oysa Anna aklını maddiyata öylesine 
takmıştır ki, onun spor arabasını 
çarpan kocasını terk etmeye 
hazırdır ... Ve son bölüm "Mara
Roma"da pahalı Roma fahişesi Mara, 
genç bir ilahiyat ögrencisini, kiliseden 
kendisi için vazgeçsin diye ikna 
etmeye çalışır. Bunun için bir haftalık 
iffet yemini eder, bu bir haftalık 
dönem de Mara'nın gözde müşterisi 
Carmine Sabaratti'nin önünde yaptıgı 
ve artık efsane düzeyine yükselmiş 
striptiz sahnesiyle son bulur .. . 

Cinselligin iktidarını ve politikasını 
neşeyle inceleyen üç bölümlük 
fantezi DÜN, BUGÜN, YARIN'da 
"Ladri di biciclette 1 Bisiklet 
Hırsızları" ya da "Umberto D."nin 
Vittorio De Sica'sını ararsanız hayal 
kırıklıgına ugrarsınız, çünkü bu keyifli 
film tonuyla daha çok Pietro 
Germi'nin aynı dönemdeki alaycı 
toplumsal komedilerine yakın duran 
bu film, o yeni gerçekçi sosyal yorum 
filmlerinden çok, çok uzaklardadır. 
Yabancı Dilde En Iyi Film dalında 
sürpriz yaparak bir Oscar ödülü alan 
DÜN, BUGÜN, YARIN, büyük 
yönetmenin çok farklı, yaşamı çok 
daha kolaydan alan bir ruh halini 
yansıtır. Bu sevimli skeçler hafif, keyif 
verici, kafa dinlendirici 
eglenceliklerdir; zaten hedeflenen de 
budur. Burada De Sica, tam anlamıyla 
oyuncuianna hizmet etmiştir; 
onlardan fazla şey beklemeyen 
malzeme Loren ve Mastroianni 
tarafından öyle bir zevkle 
yogrulmuştur ki, sinema salonundan 
bogazınıza kadar pizzayla doymuş 
gibi hissederek çıkarsınız. Aslında en 
komigi ilk bölüm olsa da, Loren'in 

unutulmaz "striptiz" sahnesi 
sayesinde basının en fazla ilgisini 
çeken üçüncü bölüm olmuştu. 

• Of che many mulriple-srory fılms 
char came our of Iraly in che l 960s, 
Virrorio De Sica's YESTERDA Y, 
TODA Y AND TOMOR ROW was 
borh che best and che mosr popular. In 
"Adelina- aples", Adeli na assisrs her 
husband Renzo his contraband
cigarerre racker on che black market 
in Naples. When she makes che happy 
discovery char Iralian law prohibirs 
pregnant women from being jailed, 
she cajoles her husband in ro keeping 
her perperually pregnant (che episode 
rakes place over seven years). Each 
rime che auchoriries close in, Adeli na 
el u des caprure by reveali ng a swollen 
belly . . .  In "Anna-Milan," Anna is che 
pampered w i fe of che Milanese 
indusrrialisr Augusro Rusconi. She 
re lls her young, scarving-arrisc !over 
rhar she cares only for love and 
passion, and rhar her money means 
norhing ro her. Bur so obsessed is 
Anna w i ch marerial possessions c hac 
she's willing ro walk out on her 
husband when he s mashes her sporrs 
car. . .  And in "Mara-Rome," high
priced Roman prosrirure Mara rries ro 
dissuade a young seminary srudent 
from giving up che church for her. She 
does ir by raking a week-long vow of 
chasriry, che end of which cu! minares 

in che now-legendary srrip-rease char 
Mara does for her favorire client, 
Carmine Sabararri . . .  

The rhree-parr fantasy 
YESTERDAY, TODAY AND 
TOMORROW is a hurnorous 
examinarion of che power and politics 
of sexualiry. If  you're looking for the 
De Si ca of "Ladri di biciclerre 1 The 
Bicycle Thieves" or "Umberro D." ,  
you'll be  disappoinred because ch i s  
fılm, dosesc in rone ro  Pierro Germi's 
saciric social comedi es of che same era 
is miles away from those neo-realisr 
social comment movies. An unlikely 
winner of che Academy Award for 
Best Foreign Film, YESTERDA Y, 
TODA Y AND TOMORROW fınds 
che greac director in a very different, 
far more easygoing mode. These 
pleasanr skerches are lighr, enjoyable, 
di verring fun, and rhar's all they' re 
meant ro be. De Sica is complerely ar 
che service of his acrors here, and rhe 
undemanding marerial lers Loren and 
Masrroianni ham ir up so pleasurably 
rhar you leave che rhearre feeling 
posirively sruffed wich morradella. 
White rhe fırsc episode is che 
funniesr, ir was che lasc episode 
which received che most press
coverage, rhanks ro Loren's 
unforgerrable "srripcease" scene, 
revealing Loren in skimpy bra and 
panties. 

Yönetmen Director: V illario De Sira 
Senaryo Screen play: Ceıare Zatlafiini 
& Ed11ardo de Filippo, from 5/ories by 
Alberto Moravia, Cuare Zavalfini & 
Troppo Rica Görüntü Yön. 
Cinemarography: Giuıeppe Rotumıo 
Kurgu Editing: Adriana Novel/i 
Müzik Music: Annanda Trovajoli 
Oyuncular Cası: Soplıia Loren, 
Marre/lo MaJtroianni, Tina Pira, 
Giovamıi Ridolfi, Aldo Gi11f!rl. AgoJ1i11o 
Salvielli, Gennaro di Grıgorio Yapımcı 
Producer: Carlo Ponti Dünya 
Hakları World Sales: AJJociazione 
Amici di Viuorio De Sira, via Pietro de/la 
Va/le, 13, 00193 Rome, ITALY; Phone: 
390 6 683 37 22; Fax: 390 6 683 25 
16; e-mail: in/o@desica.com 

1963 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 19' 
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TÜRKIYE TURKEY 

TU NÇ BAŞARAN 
• Kimlik kartında Bandırma yazsa 
da, 1 Ekim 1 938'de Istanbul 
Gureba Hastanesi'nde dogmuştur. 
Babası marangoz Fikri, annesi yazar 
Pakize Başaran'dır. Çocuklugu ve 
gençligi Istanbul'un Fatih semtinde 
geçmiştir. Yaşamını değiştiren 
yerin, eskiden Direklerarası adı 
verilen Şehzadebaşı oldugunu 
söyler; çünkü orada yedi sekiz 
sinema vardır. Altı yaşından 
itibaren o sinemalarda oynayan 
filmlerle haşır neşir olur. O 
dönemde sevgil i dostu, arkadaşı 
yazar Islam Çupi'yle Fatih 
Kaymakamiiğı karşısındaki Hava 
Şehitleri Parkı'nın yeşil boyalı 
demir parmaklıkianna oturur, 
seyrettikleri filmleri tartışırlar. Ona 
John Ford lakabın ı  takan da 
Çupi'dir. 

1 955 yılında, 1 7  yaşındayken 
okuldan ve evden kaçar. Amacı 
kaçak olarak bir şilebe binip 
Amerika'ya gitmektir. Sinemacı 
olacaktır ve Charlton Heston'u 
görecektir her nedense. 
Adapazarı'nda yakalanır. 1 99 1  
yıl ında "Uçurtmayı Vurmasınlar" 
filmiyle yabancı film dalında Oscar 
adayı olunca, Hollywood'da 
onuruna verilen bir partide rastlar 
Charlton Heston'a . . .  

Edebiyat Fakültesi'nde okurken 
yönetmen Memduh Ün'le tanışır. 
Yazdığı bir senaryoyu okuyan Ün 
kendisine asistanlık teklif eder. 
Dört sene Ün'ün yanında çalışır. 
"Ne ögrendiysem ondan 
öğrendim" der Başaran. O arada 
Lütfi Akad, Hal it Refiğ, Atıf Yılmaz, 
Ertem Göreç gibi ünlü 
yönetmenlerin yanında da asistanlık 
görevi yapar. 

1 964 yılında ilk filminde, "Borusunu 
Öttüren" adlı oyunu senaryo haline 
getiren Orhan Kemal'le çalışır. 
Başarısız bir filmdir kendisine göre. 
Sonra "Kara Memet" ve Orhan 
Kemal'in "Bekçi Murtaza"sı. Onun 
içinse "yaptığım en iyi fimlerden 
biridir" der. 1 966'da askere gider. 
Sinemadan kopmaz, senaryolar 
üretir. Çok trajik bulduğu Adnan 
Menderes'in hayatını film yapmak 
ister, araştırmalara başlar. 

Askerden sonra gene film 
setlerindedir. 70'1i yılların başında 
Yeşilçam'daki seks filmleri turyası 
ve gerçek film yapımcılarının 
piyasadan çekilmesinden dolayı 
yönetmenliği bırakıp bir gecede 
evini şehir dışına taşır. Bir yıl kadar 
hiç bir iş yapmaz. Menderes'le ilgili 

araştırmalarına devam etmektedir. 
Reklam sektörüne geçer ve reklam 
filmleri çekmeye başlar. Bir süre 
sonra bu alanda bir numara olur. 
Ama yeniden sinema filmi yapma 
zamanı geldigine inanır, tam on beş 
sene aradan sonra. Kazandığı bütün 
parayı senaryosunu da kendi 
yazdıgı "Biri ve Diğerleri" adlı filme 
yatırır. Film kendisine 1 987 Antalya 
Film Festivali 'nde Jüri Özel 
Ödülü'nü, ardından 1 988'de 
Istanbul Film Festivali'nde (ya da o 
günlerdeki adıyla Istanbul Sinema 
Günleri'nde) En Iyi Türk Filmi 
Ödülü'nü getirir. Adnan Menderes 
çalışmaları aralıklarla devam 
etmektedir. Sonra "Uçurtmayı 
Vurmasınlar"ı ( 1 989) yapar. Başta 
8. Uluslararası Istanbul Film 
Festivali'nde kazandığı "Yılın En Iyi 
Türk Filmi" ödülü olmak üzere, 
yurt içi ve yurt dışında En Iyi Film, 
En Iyi Yönetmen dallarında birçok 
ödül alan bu fi lm "En Iyi Yabancı 
Film" dalında Oscar aday adayı 
olur. Arkasından "Piano Piano 
Bacaksız" ( 1 99 1 )  filmi gelir. O da 
"Uçurtmayı Vurmasınlar"ın 
başarısını yakalar. "Uzun Ince Bir 
Yol" ( 1 993), "Sen de Gitme" 
( 1 996), "Kaçıkhk Diploması"( 1 998), 
"Abuzer Kadayıf' (2000) Başaran'ın 
başarıdan başarıya koşan diğer 
filmleridir. 

Otuzbeş sene boyunca okunan 
binlerce gazete ve yüzlerce kitabın, 
onlarca insanla yapılmış 
konuşmaların ardından, Adnan 
Menderes'in senaryosu bitmiştir 
nihayet. Tunç Başaran 2002 
Mayıs'ında yeni filmine 
başlayacaktır. 

• Even rhough his place of bire h is 
wrirren as Bandırma in his 
idenrificarion card, he was born in 
rhe Isranbul Gureba Hospiral on ı 
October ı 938. His farher is Fikri che 
carpenrer and his morher is che 
aurhor Pakize Başaran. His childhood 
and yourh were spenr in the Fatih 
discrict of Istanbul. He says that che 
place which changed his life is che 
discrict named Şehzadebaşı, formerly 
called Direklerarası, because there 
were 7-8 movie rhearers here. E ver 
since he was six, he has been living 
through che films screened in those 
movie rhearers. With his dear friend 
of those years, che Iate w ri ter İslam 
Çupi, they used to sir on the green
painred fences of the Marcyrs of rhe 
Air Park opposite the Fatih Disrricr 

Building and discuss the films rhey 
have seen. Ir is Çupi who nicknamed 
him John Ford. 

In rhe year ı 95 5 ,  he nın s away from 
home and school . He aims to ger on a 
ship as a castaway and go to rhe 
United States. He would be a 
filmmaker and, for wharever reason, 
meet Chalton Hesron. He is caught 
at Adapazarı . In 1 9 9 1  when he 
becomes naminared for rhe Academy 
award in rhe Best Foreign Film 
caregory, he meers Charlron Heston 
ar a parry rhrown in his honor in 
Hollywood . . .  

While studying ar che Faculry of 
Lirerarure, he meers Memduh Ün, 
who, reading a script rhar he has 
wrirren, offers him to work as his 
assisranr. Başaran, who works wirh 
Ün for fo ur years, say s c har 
"Wharever I have learned, I've 
learned from him." He alsa works as 
assiseane wirh famous directors I ike 
Lütfi Akad, Halir Refiğ, Atıf Yılmaz, 
and Errem Göreç. 

In ı 964, in his firsr fi lm, he works 
wirh famous wrirer Orhan Kemal 
who has adapred a play of his inro a 
film named "Borusunu Önüren 1 
One Who Blows His Horn". 
According ro Başaran, ir is nor a 
good fi lm. Then come "Kara Memer 1 
Memer the Dark" and "Bekçi 
Murraza 1 Murraza rhe Guard" by 
Orhan Kemal . He calls rhar "One of 
rhe besr films I have made". While 
performing his milirary service as of 
1 966, he is not really away from 
cinema, he wrires scriprs. He wanrs 
ro make a film on Adnan Menderes' 



1 4  7 l ife (a former prime minister, hang to 
death afrer 1 960 mil itary coup), 
which he finds very tragic, and he 
starts working. 

After his mil itary service, he is a 
again ar the film sets. In the 
beginning of rhe '70s, due ro the 
rush of sex films in Yeşilçam 
(Turkish Hollywood) and real 
filmmakers leaving the arena, he 
gives up directing and rnoves his 
home out of the city in a single 
night. For al most a year, he doesn't 
work. He goes on with his research 
on Menderes. 

He then enters the advertising seetar 
and starts making commercials. Soan 
he becomes a number one in this 
secror. But he believes that the time 
has come ro make fearure films again, 
after a fifteen year hiatus. He puts all 
the money he has earned into the 
film named "Biri ve Diğerleri 1 One 
and the Others", the script of which 
he has also written. The film brings 
him the Special Award of the Jury at 
the Antalya Film Festival of 1 987, 
and then the Best Film Award at the 
1 988 Istanbul Film Festival (or, 
Istanbul Film Days, as it was named 
back rhen). Work on Adnan 
Menderes is also going on, even 
rhough intermittently. Then he 
makes "Uçurtmayı Vurmasınlar 1 
Don't Ler Them Shoot the Ki re" 
( 1 989). This film, bringing him 
many national and international 
awards as Best Film and Best 
Director - starting with the "Best 
Turkish Film of the Year" award he 
received from the 1 989 Istanbul Film 
Festival - becomes naminared for the 
Academy Award in the category of 
"Best Foreign Film". lt  is fol lowed by 
"Piano Piano Bacaksız 1 Piano Piano 
Kid" ( 1 99 1 ), which lives up ro the 
success of "Don'r Ler The m Shoor the 
Ki re". "Uzun İnce Bir Yol 1 A Long 
Narrow Road" ( 1 993), "Sen de 
Girme 1 Please Don't  Go" ( 1 996), 
"Kaçıklık Diplaması 1 Graduate of 
I nsaniry" ( 1 998), "Abuzer Kadayıf 1 
Abuzer Baklava" (2000) are other 
very successful films of Başaran. 

After rhirry-five years, rhousands of 
newspapers and hundreds of books 
read, all those inrerviews made with 
so many people, the script of Adnan 
Menderes has finally been completed. 
Tunç Başaran will start making his 
new film in May 2002. 
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TÜRKiYE TURKEY 

BiRi VE DiGERLERi 
ONE AND THE OTHERS 

• Herhangi bir gün, herhangi bir 
insan, bir sabah erkenden çıkıyor 
yola. Onu kovalayan, istediği ama 
korktuğu, ona güzellikler 
getireceğini bilmeden korktuğu bir 
şey var. Bu, onun mutluluğu. 
Yanıbaşında olduğunu bilmeden onu 
arıyor. Yağmur bardaktan 
boşanırcasına yağıyor. Bir saçak 
altına giriyor. Bir barın bulunduğu, 
lokanta gibi bir yer burası. Içeride 
çalışan bir sürü insan, barı geceye 
hazırlıyor. Telefon etmesi 
gerektiğini söylüyor birisine, jeton 
veriyorlar. Kalmak istediğini, bir 
kadını beklediğini anlatıyor. 
Oturuyor, barmenle konuşmaya 
başlıyor, barmen ona bir içki 
veriyor. Saatin ilerlemesiyle bar 
insanlarla delmaya başlıyor. 
Boşanmış bir çift, genç sevgi liler, 
özgürlüğünü ilan etmiş bir grup 
kadın, bir fahişe ve kalabalık bir 
grup erkekle bar artık farklı 
yaşamların ortak mekanı. Insanlar 
konuşuyorlar. Kendilerini, boş ve 
günlük mutluluğu anlatıyorlar. 
"Adım, Ümit" diyor kadın. "Barış" 
diyor erkek. El sıkışıyorlar. Barın 
müdavimlerinden, usta bir oyuncu 
olan Nedim de orada. Nedim'in aşk 
ve hayat üzerine söylediği vurucu 
sözler, evli ve yalnız Ümit ile yalnız 
ama yalnızlığından mutlu olmaya 
çalışan Barış'ı birbirine yaklaştırıyor, 
arkadaş oluyorlar. Ne de olsa en 
güzel şeyler aşk üzerine yazı lmış. 
Kumarbaz bar sahibinin önlenemez 
harcamalarıyla zor durumda kalan 
bar personeli de kendi yaşamlarının 
olağan seyrini devam ettirmeye 
çalışıyorlar. Oysa olaylar 
beklenenin dışında gelişecek . . .  

• On any parricular day: sameone 
who could be anybody, sers off on rhe 
road early one morning. Pursuing 
him is somerhing rhar he wanrs bur 
equally fears, somerhing he fears 
wirhour knowing rhar ir will bring 
him rhings of grear joy. This is his 
happiness. or knowing rhar ir is by 
his side, he is searching for ir. Ir's 
pouring rain. He rakes shelrer under 
rhe eave of a building and enrers rhe 
door nexr ro him. Ir looks like a 
resrauranr, in ''!hich rhere is a bar. A 
number of people working inside are 
preparing rhe bar for the nighr ahead. 
He re lls one of rhem rhar he wanrs ro 
sray and rhar he is wairing for a 
woman. He sirs down, rhe barman 
gives him a drink and rhey srarr a 
conversarion. As hours go by, rhe bar 
srarrs gerring crowded. A divorced 
couple, young lovers, a group of 

women who have declared rheir 
independence, a prosrirure and a 
large group of men - the bar is now 
rhe comman abode for differenr lives. 
People are ralking abour rhemselves 
and the rrivial happinesses of rhe day. 
"My name is Ümit (Hope)" rhe 
woman says. "Mine is Barış (Peace), 
replies our hero. They shake hands. 
Nedim, a seasoned acror and a 
regular of rhe bar, is alsa rhere. The 
affecrive words rhar Nedim urters on 
love and life, brings rogerher Üm ir,  
who is rhe married and lonely, and 
Barış, who is alsa lonely bur is rrying 
ro deri ve happiness from his 
loneliness. They become friends. 
Well, ir is a facr rhar rhe most 
beariful rhings are wrirren on love. 
The bar personnet who have found 
rhemselves in a diffıculr posirion due 
ro rhe unavoidable spendings of rhe 
gambling bar owner are rrying ro 
conrinue wirh rhe normal flow of 
rheir lives. Bur rhings will develop in 
an unexpected way . . .  

Yönetmen Director: Turı[ Bajaran 
Senaryo Screenplay: Tunf Bajaran 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Aytekin Çakmak{l Kurgu Edi ring: Tunr 
Baıaran Müzik Music: Siiheyl Denizci 
Oyuncular Cast: Aytar Amıan, Meral 
Oğ11z. Sharon Sindair1 Miirap Ofluoğlu1 
Fii.srm Demirel, Savaı )'urtlaj Yapımcı 
Producer: Ttmf Ba[aran Yapı m 
Producrion Co.: Magmmı Film1 Yqil 
Bahar Sok. , Nezih Apt . .  No: 36. 
Çiftehavuzlar. İJtanbul, TURKEY; Phone: 
90 216  368 55  77; Fax: 90 216 302 72 
65 Dünya Hakları World Sales: 
Magnunı Film, Y qil Bahar S ok .. Nezih 
Apt., No: 36, Çiftehavınlar, Istanbul, 
TURKEY: Phorıe: 90 216  368 55  77; 
Fax: 90 216 302 72 65 Kaynak Prim 
Source: Mimar Si1ıan Oniversiteıi, 
Sinema-'IV Merkezi, K1şlaoi1ii, Beşiktaş 
80700. İJtanbul. TURKEY: Phone: 90 
212 274 98 70: Fax: 90 212 21 1 65 99 

1987 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 
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TÜRKIYE TURKEY 

UÇURTMAYI VURMASINLAR 
DON'T LET THEM SHOOT THE KITE 

• Inci, düşünceleri nedeniyle 
cezaevine girmiş bir siyasi 
hükümlüdür. Barış ise, esrardan 
hüküm giymiş bir kadının beş 
yaşındaki ogludur. Dışarıda 
kendisine bakacak kimsesi olmadıgı 
için henüz bebekken cezaevine 
gelmiş ve orada büyümüştür. Barış, 
dogayı, dış dünyayı, sevgiyi Inci 
aracılıgıyla tanır. Dış dünyayla tek 
bagı, avludan izleyebilecegi küçük 
bir gökyüzü parçasıdır. Bir sabah 
minik gökyüzünde gördügü 
uçurtma Barış'ı çok heyecanlandırır. 
Uçurtmayı renkli kocaman bir kuş 
sanmıştır. Inci, Barış'a dışarı çıkarsa 
onu da götürecegine ve birlikte 
uçurtma uçuracaklarına söz verir. 
Ancak I nci, Barış'ın annesinden 
önce tahliye olur ve çocuga verdigi 
sözü tutamaz. Barış Inci'yi öylesine 
özler ki Inci'nin bir gün uçurtma 
olup dönecegine inanır. Ve günün 
birinde avlunun tepesinde yeniden 
görüverdigi uçurtma, bu yüzden 
dehşetli sevindirir Barış'ı. Barış'ın 
sevinci tüm kadınlara, kızlara yayılır. 
Avluda coşkulu bir kutlama havası 
oluşur. Ancak, bu coşkuya 
katı lmayanlar da vardır. Uçurtmayı 
önce engellemeye, sonra vurmaya 
çalışırlar. Ve uçurtma, sanki Barış'a 
el sallayarak, ipinden kopup 
gökyüzünde yükselir gider. Bir kez 
daha Barış'ı bırakıp gidiyor mudur 
uçurtma, yoksa onu da alıp Inci'ye 
mi götürüyordur1 Yanıtı verecek 
olan izleyicidir . . .  

UÇURTMAYI VURMASINLAR bir 
sevda öyküsü, alışılmadık türden bir 
sevda öyküsü. Beş yaşındaki bir 
erkek çocugu, o yaş için hiç de 
olagan sayı lmayacak şartlarda 
rastladıgı bir genç kadını tutkuyla 
özler. Film, Inci'nin gidişinin ve 
sözünü tutmayışınının Barış'ta 
yarattıgı özlem ve düş kırıklıgının 
öyküsüdür. Bu aynı zamanda, 
özgürlük kavramı "lnci'yle birlikte 
uçurtma uçurtmak"tan ibaret olan 
bir çocugun gözünden duvarları 
sorgulamamızı saglar. Öykü 
boyunca Barış'ın buruklugunu 
sezeriz. Sevdikleri hep ellerinden 
al ınmaktadır. Ama umutlar 
tükenmez . . .  

• inci is a policical prisoner. Barış 
is che son of a woman who has been 
put in jail as a drug seller. The boy 
has been condemned co grow up in 
prison since chere is nobody co cake 
care of him outside. He learns abouc 
nacure, che world ourside and 
affeccion through İnci.  His only 

concacc wich che outside world is che 
smail piece of sky viewed from che 
courcyard. A ki ce which he sees one 
morning in this smail sky excices 
him very much . He cakes che kice 
for a huge colorful bird. İnci cells 
him that she will cake him out and 
they will  fly a ki ce cogecher. Buc 
İnci is co leave prison firsc and she 
can'c keep her promise. Barış misses 
İ nci so much rhac he believes she'll 
recurn one day as a ki ce. And one 
day, when he sees anocher ki ce 
appear in che sky, he cheers up 
madly. His sheer excicemenr and 
cheer spread all over che prisoners 
and knit chem i neo a whole. Bur this 
is coo much for some people. Firsc, 
chey cry co prevenc che ki ce, and 
c hen c hey sh oor i c. The ki re breaks 
away from i es string and flies away 
up in che sky. Is ir once more 
leaving Barış behind or does it cake 
him away co İnci? This is for the 
specraror ro answer . . .  

DON'T LET THEM SHOOT THE 
K1TE is a lo ve scory, one of an 
unusual ki nd. This is che srory of a 
boy, only five-year-old, who 
passionarely misses a young woman 
he has mec in circumsrances which 
are not very usual for a child of his 
age. The fi lm !ers us quesrion a 
world of walls through che eyes of a 
child, a child for whom freedom 
means ro fly a ki re cogerher wirh 
İnci. Throughom che srory we feel 

rhe resenrmenr of Barış. W har he 
loves dearly seems ro be always mken 
away from him. Bur rhere is always 
ho pe. 

Yönetmen Director: T ""f Baıaran 
Senaryo Screen play: Ftride Çi;ekoğlu 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Erdal Kobraman Oyuncular Cast: Nur 
Siirtr, Ozan Bilen. Roztt H ubq, Sevgi 
Sakarya, Yamnin lllkaya Yapomeolar 
Producers: Cengiz Ergım & T1111[ 
BaJaran Yapı m Production Co.: 
Magnum Film, Yt[il Bt�har ok., Nezih 
Apt. , No: 36, Çifrehavuılar, IIIanbul, 
TURKEY: Phone: 90 2 1 6  368 55 77; 
Fax: 90 216 302 72 65 Dünya 
Hakları World Sales: l>lagnum Film, 
Yt[il Bahar Sok. , Nezih Apt .. No: 36, 
Çiftehavuılar, Istanbul, TURKEl'; Phont: 
90 2/6 368 55 77: Fax: 90 216 302 72 
65 Kaynak Prinr ource: Mimar 
Sinan O niversitesi, Sinema-TV MN"ktzi, 
Kt[labrtii, Bt[iktO[ 80700, Istanbul, 
TURKEY; Phone: 90 212 274 98 70: 
Fax: 90 212 2 1 1  65 99 

1989 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 1 00' 
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TÜRKIYE TURKEY 

PiANO PiANO SACAKSlZ 
PIANO PIANO KID 

• 1 940'1ı yıllarda Istanbul'da eski 
bir konakta yoksulluk içinde 
yaşayan ailelerin sevgi dolu 
öyküsüdür bu. 8-9 yaşlarındaki 
Kemal küçücük yaşına ve içinde 
yaşadıgı sefalete ragmen dünyaya 
sevgi ve umutla bakmaktadır. 
Annesi Kerime ve babası Kumarcı 
Hasan'la birlikte yaşadıgı bu 
konakta gülümseyen yüzüyle orada 
yaşayanların neşe kaynagı olmuştur. 
Herkesin birbirine sevgiyle baktıgı 
bu konakta yaşayan insanlar örnek 
bir dayanışma içerisindedirler. 
Sofralarında sıcak bir çorba içmeye 
bile imkanları olmayan bu insanlar 
bütün sorunları birl ikte çözmeye 
çalışırlar. Kemal'in hayatının belki 
de en güzel yılları bu konakta geçer. 
Ayagı çıplak, gömlegi yırtık bu 
küçük çocuk ileride alacagı lastik 
çizmelerin de hayaliyle, mahallenin 
açıkhava sinemasında çalışarak 
harçlıgını kazanmaktadır. Geriye 
kalan zamanını ise kocası Senai 
Bey' e hala deliler gibi aşık Feriha 
ablası, Hasan amcası, Kamile, Asiye, 
Ulviye ve Münevver teyzeleriyle 
geçirmektedir. Tabii bir de Kerim 
dayısı vardır. Kemal'in gözü sürekli 
Kerim dayısının üzerindedir. Kerim 
dayı konakta yaşayan herkesin 
umududur. Oradakileri sefaJetten 
kurtaracak, sonra da ltalya'ya 
gidecektir. Zor zamanlarında 
gerçekten de Hızır gibi yetişen 
Hızır amca konakta yaşayanlara 
olabildigince yardım etmektedir . . .  
lmece, dayanışma, saygı ve sevgi. 
Günümüzün dünyasında 
kaybolmaya yüz tutmuş bu 
kavramların varlıgını anımsayanlar, 
"sevginin oluşturdugu bir dünya 
içinde yaşamak ne mutluluktur" 
diyebilecekler midir?. .  

"Çogu insanın şans yıldızı 
gökyüzündeyken küçük Kemal'in 
yıldızı eski konagın bahçesinde 
bulunan kör kuyunun içindedir. 
Insanın yoksulu, üstelik Kemal gibi 
küçük bir çocuksa, barıştan yana, 
yani umuttan yanadır." -
Tunç Başaran 

• This is rhe story fılled wirh love 
of fami l ies living in poverty in an old 
mansion in rhe Istanbul of the 
1 940's. Kemal, 8-9 years old, views 
rhe world wirh love and hope, in 
sp i re of his young age and rhe 
poverry he lives in. Wirh his smiling 
face he has been a source of joy for 
rhe residenrs of rhe mansion in which 
he lives wirh his morher Kerime and 
his father, Hasan rhe Gambler. 

People living in this mansion, where 
everyone looks u po n each or her w i rh 
love, display a model of solidarity. 
Even rhough rhey don'r even have a 
hor soup on rheir cable, rhey rry ro 
sol ve all rheir problems togerher. His 
years at rhis mansion are perhaps rhe 
besr of his life for Kemal. This l irrle 
barefoor boy wirh rhe torn shirr, 
earns his allowance working ar rhe 
open-air cinema in rhe disrrict, 
dreaming of rhe rubber boors he w ili 
buy one day. He passes che resr of his 
rime wirh residenrs of rhe mansion 
who are !ike family ro him: Sisrerly 
Feriha, who is srill madly in love 
wirh her husband, Mr. Senai; Hasan, 
who is ! ike an uncle to him; and 
Kamile, Asiye, Ulviye, and 
Münevver, no less rhan aunrs. And of 
course Uncle Kerim. Kemal keeps his 
eye on Uncle Kerim. In facr, Kerim 
is the hope of everyone living at rhe 
mansion. He will save all from 
poverry, then he will go to Iraly. 
Uncle Hızır, who really helps 
everyone in rrouble jusr !ike his 
namesake, rhe holy road-guide . . .  
W il i  rhose who stili remember 
conceprs !ike cooperarion, relience, 
love and respecr, which seem ro 
gradually d isappear in our 
conremporary world, ever be able to 
say "Ir's a bliss to l ive in a world of 
love"? . . .  

"While many people's lucky srar is 
up in the sky, rhe lirrle Kemal's srar 

is inside a dry well in rhe garden of 
rhe old mansion. The poor among the 
people, especially if they are li tr! e 
children !ike Kemal, rake up for 
peace; rhar is, for hope. " -
Tunç Başaran 
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TÜRKIYE TURKEY 

SEN DE G iTM E 
PLEASE DON'T GO 

• 1 930'1u yıllar, Türkiye, Antakya. 
Türk, Arap, Ermeni, Rum, 
Ortodoks, Müslüman, H ıristiyan ve 
Yahudilerin birarada yaşadıkları 
kent. Rum kökenli Mösyö Antuan 
üç katlı bir evde oturmaktadır. 
Çocukları içinde en çok büyük kızı 
Triyandafı l is'i sever. Güzeller güzeli 
Triyandafıl is, güzeldir güzel 
olmasına da, akıl yaşı ondur, yani 
geri zekalıdır. Bay Antuan kızını çok 
sever. Evin hemen hemen 
herşeyinden sorumlu olan Sultan 
da, bir ana gibi sevmektedir 
Triyandafıl is' i . En büyük korkuları 
Triyandafıl is' in evden kaçıp 
kaybolmasıdır. Triyandafılis, günün 
birinde, Antakya'da bulunan Fransız 
birliğindeki erlerden Pierre'e aşık 
olur. Pierre de genç kızı 
pencereden bakarken görmüş ve 
Triyandafılis'e vurulmuştur. Ama 
Türkler Hatay'ı alınca yabancı 
askerler çekilme kararı al ırlar. 
Pierre de ülkesine dönmek zorunda 
kalır. Triyandafıl is Pierre'in 
peşinden gider. Kaybolur. Kötü 
insanların eline düşer. Ailesi 
Türkiye'yi terkeder. Evin bakımını 
Sultan'a bırakırlar. Sultan ve 
hastalıklı kocası bu koskoca evde 
yalnız başlarına kalmışlardır. Günün 
birinde Triyandafı l is perişan bir 
halde geri gel ir. Sultan için bir 
mucizedir bu. Iki dost artık 
ayrılmayacaklardır. Ikinci Dünya 
Savaşı başlar. Sıkıntı ve kötü günler 
birbirini kovalamaktadır. Bir süre 
sonra Sultan'ın kocası ölür. Şimdi 
herşey daha kötülemiştir. Günün 
birinde T riyandafıl is penceresinden 
bakarken genç Rıfat'ı görür. Onun 
için Pierre'dir o. Işte nihayet geri 
gelmiştir . . .  

• 1 930's, Turkey, Antakya. The 
city where Turks, Arabs, Armenians, 
Greeks, Orthodox, Moslems, 
Christians and Jews have been living 
cogether. Monsieur Ancoine of Greek 
origin, lives in a three-storey 
building. His favorite child is his 
eldest daughter Triyandafılis. She is a 
beauty, but mentally retarded. Mr. 
Antoine cares about her very much. 
Sultan, the housekeeper, has devoted 
herself co Triyandafılis !ike a mocher. 
The family and Sultan fear that 
Triyandafılis might run away from 
home and gee lost. One day 
Triyandafı lis falls in love with Pierre, 
a French soldier from the French 
croops in Antakya. Pierre has seen the 
young girl at her window while she 
was watching the street, and he has 
also fallen in love with her. But when 

Hatay region becomes part of 
Turkey, the French troops have to 
leave Antakya. So does Pierre. 
Triyandafılis runs away after Pierre, 
to fınd him. But she is lost and 
abused by people s ince she can not 
protect herself. Her farnil y, i n 
despair, leaves Turkey. They leave 
the house to Sultan and her husband. 
So Sultan and her sic k, deaf husband 
are left alone in the huge house. One 
day Triyandafılis comes back, 
physically and mencally descroyed. 
This is a miraele for Sultan. From 
then on they will never part again. 
World W ar II begins. Days ful l  of 
trouble follow each other. After a 
while Sultan's husband dies and 
things grow worse for the two 
women. One day Triyandafılis sees a 
young man, Rıfat, through the 
window. Rıfat becomes Pierre for 
her. She believes he is fınally back. 
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Macit Koper & Tunç Bataran Görüntü 
Yön. Cinematography: Co/in Mounier 
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Bonm11y, Meri{ Baıaran, Cez.mi Baskın, 
Lauren/ Gauthier, Ruhi Sarı Yapımcı 
Producer:}ale Bataran Yapım 
Producrion Co.: Magnum Film Dünya 
Hakları World Sales: Magmmı Film, 
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90 216  368 55 77; Fax: 90 216  302 72 
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TÜRKIYE-FRANSA-MACARISTAN TURKEY -FRANCE-HUNGARY 

KAÇI KLI K Di PLOMASI 
GRADUATE OF INSANITY 

• Nur, Demokrat Parti'den 
mil letvekili bir babanın kızıdır. 
Ailenin sahip oldugu refah düzeyi 
Nur'un sıcak ve sevgi dolu bir 
çocukluk yaşamasına yetmemiştir. 
Babası, kızına acı biber yedirip 
ıstırabını seyrederek eglenebilen 
sert bir adamdır. 27 Mayıs 1 960 
ihtilal in in ardından Nur'un babası 
tutuklanıp götürülür. Nur siyasal 
bi l imler fakültesine devam ederken 
karizmatik ve sosyal ist ögrenci 
lideri Murat'la tanışır ve ona aşık 
olur. Murat üniversite kantinlerinde 
atıp tutmaktan başka bir işe 
yaramayan, içki düşkünü, tembel bir 
insandır. Buna ragmen Nur Murat'la 
evlenir ve bir çocukları olur. Evl i l ik 
de Murat'ı degiştirmez. Bir kaç yı l 
sonra, Murat'ın kullanmakta oldugu 
otomobil devrilir ve bu kazada 
küçük ogulları yaşamını yitirir. 
Kazanın sonrasında kocasından hiç 
bir anlayış ve destek görmeyen 
Nur'da manik depresyon krizleri 
baş gösterir. Bu arada Atatürk' e 
karşı fanatik bir tutku geliştirir. 
Ölümü düşünecek kadar 
karamsarlaşır, güçsüzleşir. Nur'un 
hastal ıktan kurtulması da, kapatı ldıgı 
kl inikte acılar, elektroşoklar ve 
güçlüklerle dolu bir sürecin 
sonunda olur. Ama bu süreç sadece 
acı ve güçlüklerden değil, aynı 
zamanda Nur'un edineceği sıcak 
dostluklardan, sevgilerden de 
oluşacaktır . . .  

"Fi lmin öyküsünün yaşanmış olması 
beni daha da çok 
heyecanlandırıyor. Gerçek fi lm 
öykülerinin sinema seyircisine daha 
yakın geldiğini düşünüyorum. 
Öykü, manik depresif bir hastanın 
kendi çabalarıyla hayata dönüşünü 
anlatıyor. Bu hastalıkla ilgi l i  bir çok 
kitap okudum, "Sophie'nin Seçimi" 
bu hastalığı yaşamış bir yazar 
olarak beni çok etkiledi. Fi lmde 
hastalığın manik aşamasını renkli 
ışıklar ve hareketli bir kamera 
kullanarak çekmek istedim. 
Hastalığın depresif aşamasında ise 
kişi hareketsizdir ve sürekli ölümü 
düşünür. Bu hali gri tonda ve 
kamerayı çok ağır hareket 
ettirerek çekmeyi düşündüm. 
Hastanın iyileştiği sahneleri ise ışığı 
parlak kullanarak dünyaya yeniden 
dönüşün bir işareti gibi çekmeyi 
amaçladım. Hastalığın genetik 
boyutunu bir tarafa bırakırsak, 
seyirciye dünyamızın ne olursa 
olsun yaşanınaya değer bir mekan 
olduğunu yansıtmak 
düşüncesindeyim. Varolan hayatın, 

herşeye karşın insana verilmiş en 
güzel armağan olduğu 
kanısındayım." - Tunç Başaran 

• Nur is che daughcer of a righc
wing Democracic Parry member of 
parliamenc. In spire of her family's 
affluence, Nur doesn'r have a very 
happy childhood. Her father is a very 
cruel man - he even lecs Nur eac hor 
peppers " jusc for che fun" of ir. Mcer 
che mil icary coup on 27 May 1 960, 
soldiers arresc him. ur begins 
studying po! irical science ar che 
university, where she meecs Murat, a 
charismacic socialise scudenc leader. 
She falls in love wich him, buc he is 
basically a lazy man, good for not 
much excepc drinking and giving 
'imporcanc speeches' in che university 
cafeceria. However, Nur marries him 
and gives birch co cheir child. Afcer 
che marriage, Murat fails co change. 
A few years lacer, cheir liccle boy is 
killed in a car accidenc in which 
Murat is che driver. Even afcer che 
accidenc Nur gers no supporr from 
her husband; she becomes manic
depressive and is inscicucionalized. 
Meanwhile, she develops a fanacic 
passion for Atatürk. Nur has a hard 
rime ar che hospiral; locked up in a 
eel!, she is creaced wich eleccric 
shocks. She loses her screngch co keep 
on living and chinks of dying. Buc 
this period of her life brings Nur not 
only many diffıculcies buc also some 
good friends . . .  

"The facc chac che fı lm's scory is a 
real one gecs me more excited. I 
ch i nk that audiences feel closer ro 
real life scories. This one is abouc a 
rerurn co life of a manic-depressive 
pacienc, through her own endeavors. l 
have read many books on this illness, 
"Sophie's Choice" affecced me much, 
as a writer who has experienced ch is 
illness. l wanced co shooc che manic 
phase of che illness in che fılm by use 
of colored lighes and a moving 
camera. As for che depressive srage, 
rhen che pacienc is immobile and 
keeps thinking abouc deach. 1 

choughc of shoocing c his phase in 
rones of gray and by moving che 
camera very slowly. I aimed co shooc 
che scenes where che pacienc gecs 
beccer wich a brighc lig he, !ike a 
signal of a recurn co the world. If we 
leave che genetic dimension of che 
illness aside, I prefer to reflect co che 
audience che facc chac our world is a 
place worchy of living. I ch i nk c hat 
ch is presenc life is che besc gifc for 
mankind, in spice of everyching." 
Tunç Başaran 
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INGILTERE UNITED KINGDüM 

STEPHEN FREARS 
• Hitchcock'tan bu yana, 
Hol lywood'ta başarı kazanmak için 
retayı batıya çeviren Ingiliz 
yönetmenler bakımından hiç kıtlık 
çekilmedi. Bazıları, mesela 
Hitchcock ya da Tony ve Ridley 
Scott biraderler, A-listesine girip 
orada kaldılar. Tony Richardson 
gibi bazılarının kariyederi ise Los 
Angeles'ın insafsız güneşinin altında 
söndü. Pek az sinemacı bu 
uçurumun kıyısında durup da aşağı 
düşmemeyi başarabilir, bir taraftan 
büyük bütçeli Hollywood yapımiarı 
çekerken bir taraftan da ölçülü bir 
Ingiliz üssünü muhafaza edebil irdi. 
Ridley Scott' ın "Giadyatör" gibi 
gişede çok büyük para getiren 
devasa bir hitten sonra dönüp de 
BBC için mütevazı bir yapıma imza 
atmasını hayal etmek çok zor. Ama 
Stephen Frears'ın "The Hi-Lo 
Country 1 lhtiras T omurcukları"nın 
New Mexico'sundan ve "High 
Fidelity 1 Sensiz Olmaz"ın 
Chicago'sundan sonra "Liam"da 
Liverpool'un daracık sokaklarına 
geri dönmesi hiç de garip gelmiyor. 
Çünkü Frears bu tür dönüşleri 
yıllardır yapıyor. 

Işin sırrı, kısmen şunda: Stephen 
Frears, baştan aşağı Amerikan olan 
filmler de çekmesine karşın, 
yaşamını kararlı bir şekilde 
Ingiltere'de sürdürüyor - hem 
fiziksel olarak, hem de ruhen. Ister 
birkaç haftalığına ister birkaç 
aylığına gitmiş olsun, Los Angeles 
sadece çalışmak için ziyaret ettiği 
bir yer, Londra ise evi. "Gittikçe 
daha çok lngilizleşiyorum" diyor. 
"Hol lywood'ta ne yapacağımı 
şaşırırım. Yaşadığım yer, burası 
(Notting Hil l) ." Mekana bağlıl ığının 
yanısıra, şatafatsız üsiGpları ve "işe 
gidip oldukça ümitsiz yaşamlar 
süren erkeklere ve kadınlara" 
duydukları ilgi nedeniyle yol 
göstericileri olarak kabul ettiği 
Lindsay Anderson, Ken Loach ve 
Kare! Reisz'a karşı bir bağlı l ık 
duygusu da var. 

Bunun nedeni Frears'ın 
eleştirellikten uzak duran bir 
m illiyetçi olması değil. Aksine, 
Ingiliz kültürünün, özellikle de 
filmlerinin darkafal ı l ığı hakkında 
epey iğneli konuşuyor. Bir 
keresinde "Ingiliz olmak insanı 
aptallaştırıyor" demiş ve eklemişti: 
"lngilizlerin, filmiere değer 
verilmeyen bir ülkede yaşamak gibi 
bir talihsizliği var." Bundan dolayı, 
sinema tutkusunda ülkenin 
kendisinden kaynaklanan bir 
eksiklik olduğuna inanıyor. "Ingiliz 

fi lmlerinin sorunu da bu, değil mi?" 
diye soruyor. "Sırf Ingi ltere 
hakkındalar, öyle olmadıkları 
zamansa daha da kötüler. Bu ülke 
pek de ilginç bir konu değil." Ancak 
görünüşe göre, Frears'ın kendisi bu 
ülkede - zaman zaman da olsa 
film yapmaya devam edecek kadar 
ilgi çekici bir şey buluyor. 

Stephen Frears 20 Haziran 1 94 1  'de, 
l ngiltere'de, Leicester'da, bir 
dektorun ve bir sosyal görevlinin 
çocuğu olarak dünyaya geldi. 
"Semper eadem" ("Hep aynı") 
şeklindeki cesaret kırıcı bir slogana 
sahip olan Leicester'ı sersemletici 
derecede sıkıcı bulduğu için, ailesi 
1 953'te Nottingham'a taşındığında 
çok mutlu oldu: "Bildiğim her 
şeyden daha seksi bir kasabaydı". 
Sıkı bir tiyatro izleyicisi oldu ve 
Cambridge'e devam ederken 
enerjisini hukuk öğreniminden çok 
tiyatro yönetmenliğine ayırdı. 

1 963'te mezun olduktan sonra 
Granada Television'a stajyerlik 
başvurusunda bulundu ama 
reddedildi .  BBC tarafından da geri 
çevri ldi .  Bu ç ifte reddedil iş için 
"aslında benim için bir şans oldu, 
çünkü ağaçların aras ında çok daha 
ilgi çekici bir patika buldum" diyor. 
Mayorka'da tatildeyken tanıştığı 
yönetmen Lindsay Anderson, ona 
Royal Court Theatre'da 
asistanlığını yapması için tekiifte 
bulundu. 

Frears orada Kare! Reisz'la da 
çalıştı, Reisz'ın "Morgan: A Suitable 
Case for Treatment 1 Morgan"ında 
( 1 966), Anderson'ın "IL 1 
Eğer . . .  "inde ( 1 968) ve Al b ert 
Finney'nin tek yönetmenlik girişimi 
olan "Charlie Bubbles"da ( 1 968) 
"sanki bir tür asistan" olarak 
sinema kariyerine başladı. Buna 
karşıl ık Finney de, Frears'ın i lk 
sinema filmi olan "Gumshoe"da 
( 1 972) başrolü oynadı. 
Chandlervari gelenekleri 
Liverpool'a taşıyan alaycı bir özel 
dedektifl ik öyküsü olan bu fi lm, 
eleştirmenler tarafından beğeni idi 
ama seyircilere fazlaca tuhaf geldi. 

Görünüşe göre televizyon o sırada 
Frears'ın hedefleri için daha iyi bir 
fırsat sunuyordu. Yorkshire TV için 
bir dizi çocuk draması çekmiş olan 
Frears, 1 972' de BBC'ye katıldı .  
Sonraki 1 2  yı l  boyunca BBC, LWT 
ve Thames'de, dönemin en iyi 
televizyon dramalarının bazılarında 
çalıştı. Çok geçmeden verimlil iğiyle, 
projeleri zamanında ve bütçeyi 

aşmadan tamamlamasıyla ve 
senaryoları ele alışındaki titizl ik ve 
hassaslıkla tanınır oldu. Birlikte 
çalıştığı kişiler açısından şanslıydı, 
bunların arasında David Hare, 
Christopher Hampton, Tom 
Stoppard, Peter Prince, Adrian 
M itchell ve Alan Bennett gibi 
yazarlar vardı . Ancak Frears'ın yazı lı 
söze saygısı hiçbir zaman pasif 
değildi; Bennett onun yönetiminin, 
birlikte yazdıkları i lk oyun olan "A 
Day Out"u nasıl daha canlı ve başta 
tahmin ettiğinden güçlü hale 
getirdiğine dikkat çekmiştir. 

"Bir süre sonra" demişti Frears 
1 978'de, "televizyon şirketlerinin 
sınırlarının içinde çalışmak ve yine 
de kendi  sesini keşfetmeye gayret 
etmek mümkün oluyor." Frears 
TV çalışmalarında - fi lmlerinde de 
olduğu gibi - nadiren kendi görsel 
tarzın ın altın ı  çiziyordu. "Benim 
fi lmlerim fotografik açıdan gözalıcı 
deği ld ir" demişti bir keresinde, 
"çünkü temelim fotoğraf değil, 
görsel sanatlar." Örnek aldığı 
kişi ler olarak, öyküye üsluptan 
daha fazla önem veren Bil ly Wilder 
ve Vincente Minell i gibi 
sinemacıları sayıyor. Frears'ın 
televizyondaki çalışmaları genel 
olarak gerçekçiydi ve sol-liberal 
siyasi görüşlerinin izlerini 
taşıyordu, ama hiçbir zaman öğüt 
verir gibi durmuyorlardı. 

Bu TV filmlerinden biri olan, 
senaryosunu Stephen Poliakoff'un 



1 54 yazdığı "Bioody Kids 1 Belalı 
Veletler", daha sonra sinemalarda 
ufak çaplı da olsa gösterime girdi ve 
1 984'te Frears ikinci sinema filmi 
"The H it 1 Vuruş"u çekti. Bu film 
de bir suç öyküsüydü ("Suç 
öykülerine bayılıyorum. Onlara 
doyamıyorum."), ama 
"Gumshoe"dan epeyce daha sertti. 
Filmde iki tetikçi, iddia makamının 
tanığı hal ine gelmiş eski bir suç 
ortağını temizlemek için Ispanya'ya 
gidiyordu. Terence Stamp'e muhbir, 
John Hurt ve Tim Roth'aysa iki katil 
olarak iyi roller sunan bu psikolojik 
çalışma, güçlü ve oyunbaz bir 
geril im hissi kuruyordu. Bir kez 
daha, eleştirmenler tarafından 
beğenilen film gişede başarısız oldu. 

Ingil iz televizyonu çoğunlukla 
yazarların mecrası olduğundan, 
Frears'ın TV'deki işleri ona 
emsalleri arasında saygı kazandırmış 
ama kamuoyuna ismini 
duyurabilmesi açısından pek fayda 
sağlamamıştı. Atı l ımını "My 
Beautiful Laundrette 1 Benim Güzel 
Çamaşırhanem"le ( 1 985) 
gerçekleştirdi. Channel 4 tarafından 
finanse edilen ve ilk başta 
televizyon için düşünülen film, 
1 980'1erin ortalarının Ingiliz 
siyasetinde ve kültüründe özel bir 
anı yakalamış ve Daniel Day-Lewis'i 
yıldız yapmıştı. Day-Lewis, kendini 
de şaşırtan bir biçimde, Pakistanlı 
genç (ve erkek) bir çamaşırhane 
sahibine aşık olan ırkçı bir genci 
oynuyordu. Senaryosunu Hanif 
Kureishi'nin yazdığı film komik, 
müşfik ve şüpheciydi. Thatcher 
I ngiltere'sinde aile, ırk, cinsellik ve 
kent politikalarına daha önce hiçbir 
filmin araştırmadığı açılardan 
bakıyordu. Kureishi'nin Frears 
üzerindeki etkisi muazzam oldu. 
"Han if hayatıma girmeden önce 
aslında epey ümitsizdim. Sinemada 
bir kariyer sahibi olabileceğimi 
düşünmüyordum." Frears, Kureishi 
için "beni başka bir ülkeye götürdü 
ve oradan sağ sal im çıkardı" 
demişti. 

"Benim Güzel Çamaşırhanem"in 
beklenmedik başarısı, Frears'ın daha 
önce rafa kaldırmak zorunda kaldığı 
bir projeyi hayata geçirebilmesini 
mümkün kıldı: Eşcinsel oyun yazarı 
Joe Orton üzerine John Lahr'ın 
yazdığı yaşam öyküsünden Alan 
Bennett'ın senaryosunu uyarladığı 
biyografik film, "Prick Up Your Ears 
1 Kulaklarını Dik" ( 1 987). Film 
Orton (Gary Oldman) ile yaşlı yol 
göstericisi Kenneth Halliwell 
(Alfred Molina) arasındaki il işkiye 
odaklanıyor, genç adam ondan daha 
büyük bir edebi başarıya ulaşınca 
Halliwell'in dostunu öldürüşünü 
anlatıyordu. Bennett'ın kendi 
muzip, dolaylı mizahıyla Orton'un 

saldırgan duyarlılığını dengelediği 
film, Frears'a "Benim Güzel 
Çamaşırhanem"de açtığı bir 
konuyu, cinselliğe yönelik tutumları, 
daha da derinden inceleme fırsatı 
vermişti. "Gerçekten dehşet verici 
bir öyküydü" diyor Frears, "ve 
içinde gömülü duran şeyler var 
gibiydi, Ingiltere'de büyümüş biri 
olarak doğru olduğunun farkına 
vardığı m şeyler . . .  Gerçekten çok 
ketum bir toplum bu." Görünürde 
eziyetli bir i l işkiyi inceleyen film, 
Ingiliz ikiyüzlülüğü üzerine dolaylı 
bir hicive dönüşmüştü. 

"Sammy and Rosie Get Laid 1 
Sammy ve Rosie Iş i Pişirdi"nin 
( 1 987) ise hiç de dolaylı bir yanı 
yoktu. Yine Kureishi tarafından 
yazı lmış olan film, daha en başından, 
Thatcher'a ve onun temsil ettiği her 
şeye yönelik bir saldırı olduğunu 
apaçık ilan ediyordu. "Benim Güzel 
Çamaşırhanem" gibi bu film de 
cinsellik ve ırk konularını ele 
alıyordu, ama çok daha ekşi bir 
bakış açısından. Graffıti'yle, 
sokaklardaki ayaklanmalarla, 
açgözlülükle ve sosyal adaletsizlikle 
yaralanmış bir Londra'da geçen film, 
hicivsel dikenlerini siyasi yelpazeye 
doğrultuyordu. ÜsiObundaki 
alışılagelmiş ölçülülüğü bir kenara 
bırakan Frears ise, Kureishi'nin 
sözel aşırılıkianna dışavurumcu 
görsel araçlarla; bölünmüş ekranlar, 
stilize Fel l inivari setler ve kameraya 
yönelik monologlarla karşıl ık 
veriyordu. "Sammy ve Rosie Işi 
Pişirdi", Frears'ın yaratıcı kişiliğinin 
bukalemun yönünü gözler önüne 
seriyordu: O, senaryosuna uygun 
görsel tarz tutturan biriydi. 

"Sammy ve Rosie Işi Pişirdi" 
genellikle abartı l ı  ve zevke düşkün 
bulunarak bir kenara itildiyse de, 
uzun vadede Frears'ın kariyeri için 
hiç de kötü olmadı. Sağcı tarihçi 
Profesör Norman Stone'un 
"Sunday Times" da Ingiliz sol 
sinemasına yaptığı saldırıda "Benim 
Güzel Çamaşırhanem"le birlikte bir 
ana deli l  oluşturdu. Stone 
sinemadan pek anlamadığı için 
kendini budala durumuna 
düşürmekle kaldı, Frears ise daha 
da ünlendi. 

Çok geçmeden Frears Ingiltere 
dışında da adını duyurdu. 
Christopher Hampton'ın 
Choderlos de Laclos'un eski 
rejimdeki cinsel açıdan yırtıcı 
aristokratlar üzerine klasik 
romanından uyarladığı oyunu Les 
Uaisons Dangereuses, Londra ve 
New York'ta çok başarılı olmuştu. 
Hampton, Frears'a oyunun 
Hollywood destekli film uyarlaması 
"Dangerous Liaisons 1 Tehlikeli 
l l işkiler"i ( 1 988) yönetmesini 

önerdi. Bu tür bir dönem filmi için 
geleneksel oyuncu seçiminde, Ingiliz 
oyunculara yer verilirdi. Ancak 
Frears, ortaya "bir kültür kesidi" 
çıkarmaktan kaçınarak 
Amerikalılara rol verdi: John 
Malkovich, Glenn Close, Michelle 
Pfeiffer. Bu seçim, dönem 
duygusunu korumakla birlikte 
malzerneye ölümcül bir modern 
avantaj sağladı. Oyuncu 
kadrosundan ve açık arayla o güne 
dek kendisine verilmiş en büyük 
bütçenin sağladığı özgürlükten 
olumlu bir biçimde etkilenen Frears 
ise, filmi bir heyecan ve zindelik 
duygusuyla yönetti. Kamerasını her 
zamankinden daha yakına sokarak, 
seyirciyi erotik entrikaların 
yardakçısı haline getirdi; buram 
buram yatak odası, esans, ter ve 
buruşmuş yatak örtüsü kokan bir 
filmdi bu. 

'Tehlikeli I l işkiler" iki Oscar aldı, 
birçok dalda da Oscar'a aday 
gösterildi ve Mi los Forman'ın rakip 
Laclos uyarlaması "Valmont"u net 
bir şekilde gölgede bıraktı. Frears, 
kendi sözleriyle "küçük filmler 
çeken adamdan biraz daha büyük 
filmler yapan biri"ne dönüştü. 
Dahası, Hol lywood'ta güvenilir, 
tecrübeli ve sakin biri olarak 
tanındı. Bu sayede, uzun süredir 
sahip olduğu gerçek bir Hollywood 
gerilim filmi yapma arzusunu da 
gerçekleştirebildi. 

"The Grifters 1 Gizli Ilişkiler" 
( 1 990), Peckinpah'ın "The Getaway 1 
Sonsuz Firar"ı ve Tavernier'nin 
"Coup de torchon 1 Sil Baştan"ıyla 
birl ikte, Jim Thompson tarafından 
yazılmış ucuz romanların en iyi 
uyarlamalarından biridir. Donald 
Westlake'in senaryosu 
Thompson'ın karmakarışık olay 
örgüsünü büyük bir beceriyle 
sadeleştiriyor, Frears' ın Oscar'a 
aday gösterilen itinalı yönetimiyse 
yazarın hırpanilik, tehlike ve komik 
değilmiş kisvesi altındaki 
komediden kurulu dünyasını 
kusursuz bir biçimde yakalıyordu. 
Angelica Huston ve John Cusack 
filme adını veren dolandırıcılarda 
çok iyiyken, Anette Bening (o da, 
Huston da Oscar'a aday oldu) 
bugüne dek bir daha dengini 
yakalayamadığı bir performans 
sergiliyordu. "Gizli I l işki ler", tipik 
Amerikan bir malzemenin de 
güvenle Frears'ın ellerine teslim 
edilebileceğini gösterdi. 

Ardından yönetmenin i lk Amerikan 
fiyaskosu geldi. "Hero 1 Zoraki 
Kahraman" ( 1 992; Ingiltere'de 
"Accidental Hero" adıyla 
gösteri ldi), hem komedi hem de 
dram olarak başarısız, Capravari, 
dağınık bir masal denemesiydi. 

Filmleri 
Filmography 

1 968 Tom Grattan's \Var 
Tom Grattan'ın Savaşı 
(TV series) 

1 969 Parkim Patch (TV series) 
1 9 7 1  Follyfoot (TV series) 
1 972 Gumshoe 

A Day Out 
Dışarıda Bir Gün (TV) 

1 975 Sımset Across the Bay 
Körfezin Karşısında 
Güneş Batışı (TV) 
Three Meıı in a Boat 
Bir Teknede Üç Adam (TV) 

1 976 La.st Smmner 
Geçen Yaz (TV) 

1 978 A Vis it From Mi ss Protheroe 
Miss Protheroe'nun 
Ziyareti (TV) 
Me! Ben! 
I'm Afraid of Virginia 
Woolf 
Ben Virginia Woolftan 
Korkarım (TV) 
Doris and Doreen 
Doris ve Doreen (TV) 

1 979 Aftenıoon Off 
Ögledensonra Izni (TV) 
One Fine Day 
Güzel Bir Gün (TV) 
Bfoody Kids Belalı Yeletler 

1 982 The Comic S trip Presenis 
Çizgi Roman Sunar 
(TV series, episode 
"The Bullshiters 
TV dizisi Palavracılar" 
bölümü) 

1 983 Saigon: Year of the Cat 
Saygon: Kedi Yılı (TV) 

1 984 The H it Vuruş 
1 985 My Beautiful Larmdrette 

Benim Güzel Çamaşırhanem 
W alter andjrme 
Walter ve june 

1 987 Prick Up Your Ears 
Kulaklarını Dik 
Sammy and Rosie Get Laid 
Sammy ve Rosie Işi Pişirdi 

1 988 Dangeroru Uaisons 
Tehlikeli Ilişkiler 

1 990 The Grifters Gizli Ilişkiler 
1 992 Hero Zoraki Kahraman 
1 993 The S napper (TV) 
1 994 Typically British: 

A Persotıal History of 
British Ci>ıema by Stephen 
Frears (TV) 
Tipik Ingiliz: Stephen 
Frears'ten Ingiliz 
Sinemasının Kişisel Tarihi 

1 996 Mary Reilfy 
The Van Karavan 

1 998 The H i-Lo Country 
lhtiras Tomurcukları 

2000 H igh F idelity Sensiz Olmaz 
Liam 
Faif Safe (TV) 



I 5 5 Frears her zamanki gibi elindeki 
malzemenin insafına kalmıştı: 
yönetimi cansız ve ilgisiz 
görünüyordu. Bu facianın ardından 
ü lkesine dönen Frears, BBC TV için 
Alan Parken'ın "The 
Commitments"ına serbest bir 
devam fi lmi olan "The Snapper"ı 
( 1 993) çekti. Senaryosunu Roddy 
Doyle'un kendi romanından 
uyarladığı film, hoş karşılandı, 
Cannes'da gösteri ldi ve sinemalarda 
kısıtlı da olsa gösterime girdi. 
Channel 4 için, BFI'ın "Sinemanın 
Yüzyı lı" dizisinde Ingiltere'yi temsil 
eden "T ypically British 1 Tipik 
lngiliz"i yönetti. Ingiliz sineması 
üzerine çok iyi bilinen tenkitlerine 
karşın, ortaya beklenmedik şekilde 
şefkatli bir film çıktı. "Sanırım BFI . . .  
epey hayal kırıklığına uğradı" 
demişti Frears. "Film yeterince 
yakıcı deği ld i .  . .  Mücadele içindeki 
meslektaşlarıma karşı takdir 
duygularımdan dolayı di l im 
tutulmuştu." 

Kısa süre sonra Frears da kendini 
bir mücadele içinde buldu. Yazar 
Christopher Hampton'la tekrar 
birlikte çalışmalarını sağlayan "Mary 
Reilly" ( 1 996), azap verici bir 
deneyim oldu. "Dr. Jekyll ve M r. 
Hyde"ı dektorun Iriandalı 
hizmetçisinin bakış açısından 
anlatmaya yönelik, kötü tasarlanmış 
bir girişim olan film, tarzındaki 
ölümcül bir belirsizlikten mustaripti 
ve en ufak bir korku tadına bile 
sahip değildi. Başroldeki Julia 
Roberts'ın çok yanlış bir seçim 
olmasıysa durumu daha da 
kötüleştiriyordu. Sonra, i lk kez, 
Frears'ın her zamanki stratej ik  
yurda dönüşü geri tepti. Yine 
komik bir Roddy Doyle uyarlaması 
olan ve bu defa fast food ve futbol 
hayranlarını ele alan "The Van 1 
Kara van" ( 1 996), "The Snapper"ın 
aldığı türden bir övgüyle 
karşılanmadı. Kariyerinin bu düşüş 
noktasında, yönetmen üst üste iki 
kalp krizi geçirdi. 

Kadere boyun eğmeyen Stephen 
Frears, ilk westernini çekmeye 
koyuldu. Sam Peckinpah'ın uzun 
süre kalbinde yaşattığı bir proje olan 
"The Hi-Lo Country 1 lhtiras 
Tomurcukları" ( 1 998), eski Batı'nın 
giderek sonuna yaklaşması üzerine 
ağıtımsı bir öyküydü. Frears muzip 
bir şekilde fılmini, kendini bu janra 
tutkuyla adamış müteveffa akıl 
hocası Lindsay Anderson'a ithaf etti, 
çünkü, "benim bir Western yapmış 
olmam onu deliye döndürürdü" 
diyordu. Film çok şık görünüyordu, 
hatta belki de biraz fazla şıktı; 
telaşsız bir tempo, yalnız süvarileri 
gösteren ardı ardına görüntüler, 
geniş açık alanlar ve gözalıcı 
günbatımları, Frears'ın oldukça 

bilinçli bir biçimde klasik Hollywood 
usulü büyük, etkileyici bir Western 
yaptığı izlenimini veriyordu. Ancak 
çerçeve, içerdiği küçük çaplı öykü 
için fazlaca büyük duruyordu. 
Eleştiriler genellikle olumluydu, ama 
gişede fi lm, son zamanlarda çekilmiş 
çoğu Western'le aynı kötü kaderi 
paylaştı. 

Frears'ın bunun ardından Nick 
Hornby'nin ultra-Londralı romanı 
High Fidelity 1 Sensiz Olmaz' ı 
uyarlaması, yine kariyerinin Ingiliz 
tarafına döndüğünün habercisi 
gibiydi. Oysa bu film, yönetmenin 
"Gizli l l işki ler"den beri en başarılı 
ve kendinden emin Amerikan fi lmi 
oldu. Yı ldızı Jon Cusack'ın bulduğu 
fikir sonucunda film, Hornby'nin 
öyküsünü, yazarın da benimsediği 
gibi, Camden Town'dan Chicago'ya 
ustalıkla taşıyordu. Frears'ın 
muammalı ve sakin bir ironiye sahip 
kamerası, olanın bitenin etrafında 
sinsi sinsi dolaşarak gözlem yapıyor, 
isabetle seçilmiş pop şarkılarının da 
yardımıyla, süresi tedirgince 
uzatı lmış bir erkek yeniyetmeliğinin 
ruh hal ini birebir yakalıyordu. 

Frears'ın dogmatik olmayan, 
işbirliğine açık film yapma tarzı, 
yazarları da oyuncuları da kendi 
projelerini ona getirmeleri yolunda 
cesaretlendiriyor. 2000'de George 
Clooney CBS'i 1 960'1arın gerilimli 
nükleer öyküsü "Fail Safe"i 
siyah/beyaz bir TV filmi olarak 
yeniden yapmaya ikna ettiğinde, 
yönetmen olarak Frears'ı seçti. 
Ellerindeki konu fena halde eskimiş 
de olsa, oyuncu kadrosunun kalitesi 
ve canlı performansların verdiği 
elektrik, fi lmi sürükleyici kılıyordu. 
Nihayet eve dönen Frears, BBC için 
"Liam"ı (2000) çekti. Bunda da bir 
deja vu duygusu vardı: 1 930'1arın 
kuzeyli işçi s ınıfının yaşamından bir 
kesit sunan fılmde, J immy 
McGovern'ın senaryosundaki tutku, 
klişeleri kısmen de olsa 
kurtarıyordu. Her zaman kalıptan 
kalıba giren Frears'ın bu seferki 
yönetimi, filme kaygı ve ihtiyat dolu 
bir hava veriyordu. Aslında 
televizyon için çekilen film 
sinemalarda da gösterime girdi; 
ancak Frears bundan pek memnun 
görünmedi. 

Çizdiği pejmürde ve darmadağınık 
görünümle de ünlü olan Frears, 
işlerinin yüceltilmesine şiddetle 
karşı çıkıyor: "Kendimi bir şeyleri 
başlatan biri ya da bir auteur olarak 
görmüyorum." O, daha çok kaderin 
oyuncağıymış gibi bir imaj çizmeyi 
tercih ediyor. "Oldukça tuhaf ve 
pasifimdir. Benden bir şeyler 
isteniyor, bu da beni yeterince 
tatmin ediyor." Apaçık bir 
samimiyetsizlik var bu sözlerde. 

Christopher Hampton şöyle diyor: 
"Stephen, ne istediği hakkında, 
söylediğinden daha fazlasını bilir." 

Bütün bunlardan Frears'ın kariyerini 
çok akıllıca idare ettiği, "Marry 
Reilly" gibi ticari felaketierin 
etkilerinden, Ingiltere'ye kaçış 
rotasıyla korunduğu çıkarılabilir. 
Daha kibirli bir yönetmenin "Liam" 
gibi mütevazı bütçeli bir film 
yapması, acınası bir başarısızlığın 
itirafnamesi olurdu; Frears içinse bu, 
kabul edilmiş kariyer izleğinin bir 
parçası. Oyunculada ve yazarlada 
gerek setteki gerekse set dışındaki 
samimi ilişkileri, profesyonel 
müttefiklerinin asla eksik olmamasını 
sağlıyor. Sağlığı el verirse, adı daha 
çok duyulan nice yönetmeninkinden 
daha uzun bir süre boyunca gelişen 
ve büyüyen bir kariyer sürdürmesi, 
çok daha olanaklı görünüyor. 

Phil ip Kemp 

• From H itchcock onwards, there's 
never been a shorrage of British 
di recrors heading westward ro make 
it big in Hollywood. ome, like 
Hitchcock or the Scott brothers, 
Ridley and Tony, have made ir onro 
the A-list and stayed there. Orhers, 
l ike Tony Richardson, have seen their 
careers fade in the harsh Los Angeles 
sunlighr. But few have successfully 
straddled the divide, conrinuing ro 
direct big-budget Hollywood 
productions while retaining a low
key British base. It's hard to imagine 
Ridley Scott ruming from the 
megabuck bombast of "Gladiator" to 
rake on a modesr assignmenr for the 
BBC. But for Stephen Frears, moving 
from the New Mexico of "The Hi-Lo 
Counrry" and rhe Chicago of "High 
Fideliry" ro the cramped Liverpool 
back-ro-backs of "Li am" was norhing 
strange. He's been making swerves 
!ike this for years. 

Parr of rhe seeret is rhat Stephen 
Frears, despite having direcred a sering 
of urrerly American movies, remains 
fırmly residem - both physically and 
menrally - in England. Los Angeles is 
sornewhere he visirs ro work, for a few 
weeks or monrhs, but London is home. 
'Tm gening more and more English," 
he says. "I wouldn't know what to do 
in Hollywood. This (Noning Hill) is 
where I live." Along wirh this 
arrachmenr ro place goes a residual 
loyalry ro his menrors - Lindsay 
Anderson, Ken Loach, Kare! Reisz -
w ith the ir unflashy s tyle of working 
and their concern wirh ·: men and 
women who go ro work and lead 
rather desperare lives". 

Not that Frears is an uncrirical 
parrior. On the conrrary, he's 
scarhing abour the parochial 



156  narrowness of British culrure and the 
film in parricular. "Being English 
drives you barmy'', he once remarked, 
and mainrains that "ir's the 
misforrune of the British ro li ve in a 
counrry where films aren't valued" .  
Hence, he believes, rhe indigenous 
lack of cinemaric ambirion. "That' s 
rhe crouble wirh English films, isn't 
it?" he says. "England is all they' re 
ever about, and if they' re not, they' re 
even worse. This counrry is just not a 
very inceresting subject."  Yet Frears 
himself, it seems, finds enough 
incerest in i t  co go on making films 
here - from time co time. 

Stephen Frears was born in Leicesrer, 
England on 20 J une 1 94 1 ,  the son of 
a doccor and a social worker. 
Leicester, w ith i ts dispiriting mono 
"Semper eadem" ("Always the 
same"), he found srultifyingly dull, 
and he was delighted when in 1 9 5 3  
the family moved c o  Nottingham, " a  
sexier cown rhan anyrhing l had ever 
known". He became an avid 
theatregoer, and ar Cambridge 
devared far more energy co theatre 
directing than co his law studies. 

After graduating in 1 963 he applied 
for a craineeshi p at Granada 
Television, bur was turned down. He 
was alsa turned down by the BBC. 
This double rejeccion "turned out ro 
be a scroke of good forcune, because I 
found a more inceresting path 
through che woods". On holiday in 
Majorca he mer director Lindsay 
Anderson, who inviced Frears co 
become his assistant at the Royal 
Court Theatre. 

Frears alsa worked there with Kare! 
Reisz, and began his career in films 
as "vaguely an assiscanr" ro Reisz on 
"Morgan: A Su i cable Case for 
Treatment" ( 1 966), co Anderson on 
" If... " ( 1 968), and co Albert Finney 
on his sole directing venrure, 
"Charlie Bubbles" ( 1 968). By way of 
a quid pro quo, Finney cook che lead 
in Frears' own first feature, 
"Gumshoe" ( 1 972), a sardonic 
pri vare-eye yarn that transposed 
Chandlerian convenrions to 
Liverpool. Ir  was l iked by the critics, 
but proved roo off-bear for audiences. 

For rhe moment, it seemed, 
television offered better scope for 
Frears' ambitions. Having directed a 
series of cbildren's dramas for 
Yorkshire TV, he joined che BBC in 
1 97 2 .  For the nexc 12 years he 
worked for the BBC, L WT and 
Thames on same of the finesr 
television drama of the period. He 
soan gained a repucacion for 
efficiency, bringing projeers in on 
time and wirbin budget, and for 
scrupulous and sensirive hanciling of 

seri pts. He was lucky in his 
collaboracors; the writers he worked 
wich included David Hare, 
Chriscopher Hampton, Tom 
Scoppard, Peter Prince, Adrian 
Mitchell and Alan Bennert. Frears' 
respect for the written word, though, 
was never passive; Bennett noted how 
his directian had made "A Day Out", 
rheir firsr play cogerher, "brisker and 
I rhink, scronger rhan I had 
imagined". 

"After a time", Frears commenred in 
1 978, "ic's possible co work wirbin 
the confines of the relevision 
companies and stili try co discover 
your own voice." In his TV work - as 
in his films - Frears rarely obcrudes 
his own visual style. "My films aren'r 
phocographically flashy," he once 
remarked, "because l come from an 
ares backgcound as opposed co a 
phorographic one." As his models he 
ci res direccors !ike Billy Wilder and 
V incence Minnelli, film-makers who 
favored scory over sryle. His 
television work was broadly realist, 
and informed by his own left-liberal 
political views, although the films 
were never preachy. 

One of these TV fi lms, "Bloody 
Kids", wirh a script by Stephen 
Poliakoff, was subsequently given a 
limited cinemaric release, and in 
1 984 Frears made a second cinema 
feature, "The Hit".  This was anather 
ehriller ("I love chrillers. I can'r gee 
enough of chem"), albeir a cougher 
one than "Gumshoe". Two hi emen 
arrive in Spain ro take out a former 
accomplice who has turned crown 
wirness. A psychological study that 
offered fine roles co Terence Scamp as 
the informer and John H urt and Tim 
Roch as che killers, it bui lt up a 
powerful, teasing sen se of cension. 
Again, cricics were impressed bur che 
film d id poorly at che box-office. 

British relevision being 
predominantly a wrirer's med i um, 
Frears' TV work had broughr him 
the respect of his peers bur lirtle 
public recognition. His breakrhrough 
came with "My Beautiful 
Laundrerte" ( 1 985). Financed by 
Channel 4 and inirially intended for 
relevision, ir caprured a parricular 
moment in British politics and 
culture in the mid- l 980s, as well as 
elevaring Daniel Day-Lewis co 
stardom. Day-Lewis played a racist 
yourh who, co his own surprise, falls 
in  love wirh a young (male) Pakiseani 
laundrerre owner. Scripred by Hanif 
Kureishi, the film was funny, tender 
and sceptical, offering angles on 
family, race, sexuality and urban 
politics in Tharcher's Brirain that no 
film had explored before. Kureishi's 
impact on Frears was immense. 

"Before Hanif appeared in my life I 
had acrually been rather gloomy. I 
didn't think I could make a film 
career." Kureishi, Frears feels, "cook 
me inro a differenr counrry and 
bcought me our alive." 

The unexpected success of "My 
Beauriful Laundrette" enabled Frears 
co recrieve an earlier projecr he' d had 
co shelve: "Prick Up Your Ears" 
( 1 987), a biopic of che gay playwright 
Joe Orcon, scripred by Alan Bennerr 
from John Lahr's biography. The film 
centered on the relarionship berween 
Orcon (Gary Oldman) and his older 
menror, Kennerh Halliwell (Alfred 
Molina), who evenrually murdered his 
partner o ur of jealousy, as the younger 
man ourscripped him in li terary 
success. Wirh Bennett filrering 
Orcon's ourcageous sensibiliry 
through his own sly, sidelong 
humour, the film allawed Frears co 
explore further arrirudes co sexuality 
that he had broached in "My 
Beauriful Laundrerre".  "Ir was really a 
horrible scory, "Frears observed, "and 
ir seems co have rhings buried in it, 
rhings I recognised as being true 
growing up in Brirain . . .  Ir's a very 
secrerive sociery really." Ostensibly a 
study of a tarmenred relarionship, the 
film became on oblique satire on 
British hypocrisy. 

Norhing oblique about "Sammy and 
Rosie Ger Laid" ( 1 988). Righr from 
the start the film, again writren By 
Kureishi, announced irself as an all
out assault on Thateber and 
everyrhing she scood for. Like "My 
Beautiful Laundrette", i r  tackled 
issues of sexuality and race, b ur from 
a far more rancid viewpoinr. Ser in a 
London scarred by graffıri and street 
riots, d iscorred by greed and social 
injusrice, the film aimed irs sarirical 
barbs across the palirical specrrum, 
and Frears, abandaning his habirual 
srylisric restraint, matched Kureishi's 
verbal excesses with expressianise 
visual devices; splir screens, srylised 
Fellini-esque sers, monologues co 
camera. "Sammy and Rosie Gee Laid" 
showed up the chameleon aspecr of 
Frears' creative persona: he adapts a 
style co march his scripr. 

Though "Sam my and Rosie Ger 
Laid" was widely dismissed as 
overblown and self-indulgent, in the 
Jang run ir did Frears' career no 
harm. Along with "My Beauriful 
Laundrette", it became a prime 
exhibit in  an arrack on British left
wing cinema launched by righr-wing 
histarian Prnfessor N orman Stone in 
the "Sunday Times". Since Scone 
underscood lirde abour cinema, he 
only succeeded in making himself 
look foolish, while Frears' repurarion 
was enhanced. 



1 5  7 International recognirion soon 
followed. Christopher Haınpton's play 
Les Liaisons Dangereuses, based on the 
dassic novel by Choderlos de Laclos 
abour sexually predatory arisrocrars 
u nder the ancient regime, had scored a 
hir in London and New York, and 
Hampton suggesred Frears to direct 
the Hollywood-backed movie version, 
"Dangerous Liaisons" ( 1 988). 
Conventional casring for such a period 
subject would have involved British 
actors. Frears wanted to avoid making 
"a piece of culrure" and casr 
Americans: John Malkovich, Glenn 
Close, Michelle Pfeiffer. This lent a 
lerhal modern edge to the marerial 
w hile reraining a period feel, and 
Frears, responding ro his cast and the 
freedam of comforrably the largesr 
budger he' d ever been given, direcred 
w ith a sense of excireme

.
nt and vitality. 

Maving his camera in ciaser rhan 
usual, he made his audience complicit 
in the eroric intrigues; this was a film 
that smelr of rhe boudoir, of scent and 
swear and rumpled bed-linen. 

"Dangerous Liaisons" picked up rwo 
Oscars and a slew of nominarions, 
and decisively edipsed "Valmont", 
Milos Forman's riva! version of 
Laclos. Frears went, as he put ir, 
"from this bloke who made rhese 
lirtle fi lms to sameone who can 
handie slightly bigger films". A 
bloke, too, who was known in 
Hollywood as  reliable, experienced 
and untemperamental. As such, he 
was able to fulfil his long-held 
arnbirian to make a real Hollywood 
rhriller. 

"The Grifrers" ( 1 990) ranks wirh 
Peckinpah's "The Geraway" and 
Tavernier's "Coup de torchon" 
among rhe fınesr adaprarions of pulp
fıcrion novels by J im Thompson. 
Dona! Westlake's script skillfully 
pared down Thompson's cluttered 
plor, and Frear's raut, Oscar
nominared directian unerringly 
captured his world of sleaze, danger 
and bleak dead-pan comedy. As the 
grifrers (con-arrisrs) of the title, 
Anjelica Husron and John Cusack 
were on top form, while Annetre 
Bening gave a performance (Oscar
nominared, !ike H usron's) which she 
has yer to equal. "The Grifrers" 
showed that Frears could be trusred 
wirh archerypally American marerial. 

There followed his firsr all-American 
flop. "Hero" ( 1992; renamed 
"Accidental Hero" in the UK) was a 
muddled srab ar a Capraesque fable 
that failed borh as comedy and drama. 
As ever, Frears found himselfar the 
mercy of his marerial: his directian 
felr sluggish and uninvolved. 
Rettearing home from this disasrer, 
Frears made the "The Snapper" 

( 1 993), a loose sequel ro Alan Parker's 
"The Commirments", for BBC TV. 
Scripred by Roddy Doyle from his 
own novel, it was warmly received, 
shown at Cannes and given a limited 
cinemaric release. For Channel 4, he 
direcred "Typically British", rhe 
British entry in the BFI's "Century of 
Cinema" series, which despire his 
widely-known seriecures on British 
cinema proved unexpecredly 
affecrionare. "I  rhink the BFI. . .  were 
rather disappointed", he observed. " lt 
wasn'r searing enough . . .  I became 
quire speechless wirh acimiration 
(for) colleagues in the srruggle ."  

Frears was soon embroiled in srruggles 
of his own. "Mary Reilly" ( 1 996), 
reuniting him wirh Chrisropher 
Hampton as writer, proved an 
agonizing experience. A misconceived 
arrempr to reteli "Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde" from the viewpoint of rhe 
doctor' s Iris h housemaid, ir suffered 
from a fatal uncerrai nty of ro ne and 
lacked rhe leasr frisson of horror, not 
helped by a sadly miscasr Julia 
Roberrs in  the rirle role. Then, for 
once, Frears' regular, srraregic rerrear 
ro home rerritory backfıred. "The 
Van" ( 1 996), anather comic Roddy 
Doyle adaprarion, this rime abour fasr 
food and foorball fans, enjoyed none of 
the acclaim that had greered "The 
Snapper" .  Ar this law poinr in his 
career, the direcror suffered a double 
hearr arrack. 

Defying the fares, Stephen Frears 
launched himself into his firsr 
Wesrern. "The Hi-Lo Country" 
( 1 998) was a long-cherished project 
of Sam Peckinpah, an elegiac ral e of 
the waning of the old W esr. Frears 
mischievously dedicared his version 
ro this Iate mentor, Lindsay 
Anderson, a passianare devoree of the 
genre, si nce "ir would have driven 
him mad that I' d made a Wesrern" .  
The film looked handsome, perhaps a 
rouch too much so; deliherare pacing 
and shor afrer srunning shor of lone 
riders, wide open spaces and 
specracular sunsers gave the 
impression that Frears was rather 
self-consciously making a big, rangy 
Wesrern in the dassic Hollywood 
tradirion. The frame felr too large for 
rhe small-scale anecdore ir 
encompassed. Reviews were mostly 
kind, bur the fılm suffered the box
office fare of most laner-day 
Wesrerns. 

Afrer this, the news that Frears had 
raken on an adapeation of Nick 
Hornby's ultra-Londonish novel 
"High Fidelity" seemed to herald 
anather reversian to rhe British side 
of his career. Instead, ir proved his 
most successful and assured 
American film since "The Grifrers" .  

As conceived by i ts  srar, Jan Cusack, 
the fılm rransposed Hornby's plor 
masrerfully - as the novelise readily 
agreed - from Camden Town to 
Chicago. Frears' camera, quizzical 
and quierly ironic, prowled 
warchfully araund the acrion, backed 
by an unerring c ho ice of pop son gs 
and carching the exact mood of 
queasily prolonged male adolescence. 

Frears' collaborarive, undogmaric 
sryle of film-making encourages 
wrirers and acrors alike ro bring him 
rheir per projecrs. In  2000, when 
George Clooney ralked CBS inro 
lerring him remake the 1 960s nuclear 
nail-biter "Fail Safe" as a black-and
white li  ve TV drama, Frears was his 
fırsr choice as direcror. Though the 
marerial had da red badly, the quali ry 
of ensemble acring and the elecrric 
rensian of li  ve performance kepr ir 
gripping. Back home at lasr, Frears 
direcred "Liam" (2000) for the BBC. 
This roo had a sense of deja vu: l 930s 
norrhern working-class slice-of-life 
sruff, parrly redeemed from eliche by 
the passian ofJimmmy McGovern's 
script. Prorean as ever, Frears 
responded wirh nervy, alen direcrion. 
Intended originally for relevision, ir 
was given a cinema release; Frears 
apparently was none roo pleased. 

Famous for projecting a scruffy and 
dishevelled appearance, Frears 
roundly rejecrs any elevated 
assessmenr of his work: "I have no 
sense of myself as an ariginatar or 
aureur." He prefers ro portray himself 
as the playrhing of fare. 'Tm rather 
peculiar and passive. I ger asked ro 
do rhings and that gives me quire 
enough sarisfacrion. " This is parenrly 
disingenuous. Chrisropher Hampron 
has nored: "Srephen knows more 
abour whar he wanrs rhan he lers on." 

Ir could be deduced that Frears has in  
facr managed his career very 
shrewdly, guarding againsr the fall
our from commercial disasrers !ike 
"Mary Reilly" by keeping open his 
escape roure back ro Brirain. For a 
more overweening directOr ro make a 
modesrly-budgered film !ike "Liam" 
would be an admission of abjecr 
failure; for Frears ir's simply part of 
an accepred career parrern. His cordial 
relarions, on-and off-ser, wirh wrirers 
and acrors mean he'll never lack for 
professional all i es. If his health holds 
out, he looks likely ro susrain a 
rhriving career far langer rhan many a 
more rrumpered fılm-maker. 

Philip Kemp 
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BENiM GÜZEL ÇAMAŞI RHAN EM 
MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE 

• Londra'da yaşayan genç ve 
dinamik Pakistanlı Ömer, hayattan 
ne istediginden emin degildir. 
Amcası Nasser onun için yozlaşmış 
ve kapitalist bir örnek oluşturur. Bu 
yaşlı düzenbaz için araba yıkamakla 
işe başlayan Ömer, kendi yıkık 
dökük çamaşırhanesini işletmeye 
terfi eder. Bir grup Neo-Nazi'yle 
takıl ınaya başlayarak ona ihanet 
etmiş eski okul arkadaşı Johnny ile 
karşılaşan Ömer, bu genç haydutu 
işe alır. Çok geçmeden ikisi 
arasında bir aşk başlar, ama bu 
ilişkiyi de Nasser'in ortagı Sel im için 
yaptıkları uyuşturucu kaçakçılıgı ve 
satışı gibi gizli kapaklı götürürler. 
Aile cephesinde ise Ömer, 
Nasser'in Ingiliz Rachel'la uzatmalı 
ilişkisine dair bildikleri ile, 
kendisinin Nasser'in batı l ı laşmış kızı 
Tania'ya duydugu sadakat ve ilginin 
arasında kalmıştır. Çamaşırhanesini 
gösterişli, pastel bir modern 
mekana başarıyla dönüştürüp 
Londra'daki bu sefil mahalleye biraz 
renk kattıktan sonra, artık Ömer'i 
Nasser'in organizasyonunda parlak 
bir gelecek bekliyor gibi görünmeye 
başlamıştır. Ancak Johnny'nin 
geçmişinin gölgesi i le onunla hiçbir 
şekilde bağdaşmayan Ömer'in 
göçmen sadakati biraraya gelince, 
genç adamın kendisi için 
oluşturmayı başardığı kimlik 
duygusu tehdit altında kalı r  . . .  

Ingiltere doğumlu yarı-Pakistanl ı  
oyun yazarı ve romancı Hanif 
Kureishi, Ingiltere'deki göçmen 
deneyimini resmeden, çok katmanlı 
BENIM GÜZEL ÇAMAŞIRHANEM 
filminin senaryosuyla bir Oscar 
adaylığı kazandı. Bu özlü, eliptik ve 
karmaşık film, Thatcher yıllarında 
Londra'daki Asyalı çevresinde 
geçiyor ve o dönemin değerlerini -
şipşak maddi başarı arzusunu ve 
"herkesin başarabileceği" inancını -
gözler önüne seriyor. Dahası, sevgi 
ve sadakatin sınıf, siyaset ve ırk 
ayrılıklarının üstesinden gelecegine 
yönelik mesajının basit iyimserliğine 
karşın, her izleyişte yeni katmanlar 
sunuyor. Kureishi ve yönetmen 
Frears filmi öyle çok unutulmaz 
karakterle, iyi tanımlanmış fikirle ve 
iyi gözlemlenmiş anla donatıyor ki, 
Johnny ve Ömer arasındaki aşk ve 
geçmişe karşı verilen mücadele, 
nefis bir sinemasall ığa sahip öykü 
anlatımıyla, birkaç kilit sahneye 
sıkıştırılabil iyor. Aşk hikayesinin 
tatlı l ığına, karmakarışık toplumsal 
ve ekonomik çevrelerinin ekşi 
mizahına karşın, BENIM GÜZEL 

ÇAMAŞIRHANEM bir romantik 
komedi sayılmaz. Daha ziyade, 
detaylarıyla düşünmesini bilen 
seyircilere üzerinde uzun uzun kafa 
yerulacak pek çok şey sunan, zeka 
dolu bir film. 

• Young and restless Pakiseani 
Londoner Omar isn't sure what he 
wanrs out of life, bu c his uncle Nasser 
provides a corrupr, capitalise role 
model as Omar graduates from 
washing cars for che old crook to 
running his run-down laundromar. 
Afrer a chance meering w ith Johnny, 
an old school chum who has berrayed 
him by falling in wirh a group of neo
nazi's, Omar hires che young rhug m 
work for him. Soon, che pair begin a 
romantic relarionship that remains as 
under-wraps as the illicir drug
running and enforcemenr work they 
perform for Nasser's associate, Salim. 
On che domesric from, Omar musr 
balance his knowledge of Nasser's 
long-running affair wirh posh Brit 
Rachel with his own loyalry and 
anracrion ro Nasser's Westernized 
daughrer, Tania. After successfully 
transforming his laundrerre inro a 
vision of resplendenr pasrel suds and 
providing a bright spor in his 
orherwise sqalid London 
neighborhood, Omar seems to have a 
brighr furure in Nasser's 
organization. The spectre of Johnny's 
past, however, combines wirh Omar's 
conflicred immigranr loyalries ro 

rhrearen rhe sense of idenriry rhe 
young man has managed to stake out 
for himself . .  

British-bom, half-Pakiseani 
playwrighr and novelisr Hanif 
Kureishi won an Oscar naminarian 
for his screenplay for MY 

BEAUTIFUL LAUNDRETTE, a 
mulri-layered porrrair of che 
immigranr experience in Great 
Brirain. Set wirhin the Asian 
community in London, during the 
Thatcher years, and displaying the 
values of the time - the craving for 
instanr financial success and the 
belief that "anybody can make ir" 
this terse, elliprical, complicared film 
reveals new layers with each viewing 
despire the sornewhar simplisric 
hopefulness of irs message rhar love 
and loyalry can conquer differences in 
class, politics and erhnic background. 
Kureishi and director Frears pack the 
film wirh so many indelible 
characters, well-defined ideas and 
well-observed momenrs rhar Johnny 
and Omar's romance and srruggle 
with the pasr is jusr compressed inro 
a few key scenes in a brilliantly 
cinemaric storyrelling. MY 

BEAUTIFUL LAUNDRETTE i s  
hardly a romantic comedy despire che 
sweerness of i ts lo ve story and the 
wry humor of irs rangled social and 
economic circles, bur an inrelligenr 
film whose rich details provide asrure 
audiences wirh plenry ro ponder. 

Yönetmen Director: Suphen Frears 
Senaryo Screenplay: Hani/ Kureishi 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Oliver Stapleton Kurgu Editing: Mick 
AudJ/ey Müzik Music: Stanley Myers & 
Ludus Tona/is Oyuncular Cast: Saeed 
}affrey, Gordon \Varnecke, Daniel Day
Lewis, Roıhan Seth, Derrick Brancht, Rita 
\Valf Souad Farm. Richard Graham, 
Shirley Ann Field, Charu Bala Chokshi 
Yapımcılar Producers: Sarah 
Raddyffe & Tim Bevan Yapım 
Production Co.: Channe/ 4 Corporation; 
SAF; \V arking Title Films, U ITED 
KINGDOM Kaynak Print Source: 
The British Council, I l  Port/and Place, 
London IV/N 4E}, UNITED 
KI GDOM; Phone: 44 207 389 30 68; 
Fax: 44 207 389 30 4 1 ;  e-mail: 
simona.marchegiani@britiJhcouncil.org 

1985 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 94' 
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SAM MY VE ROSiE  iŞ i  PiŞi RDi  
SAMMY AND ROSIE GBT LAID 

• Siyasi kargaşadan dolayı bir çuval 
parayla ülkesinden kaçan Pakistan 
devlet görevlisi Rafi, Londra'ya gider. 
Yaşlı adam, oğlu Sammy ile onun 
karısı Rosie'nin yanına yerleşir. 
Onları içinde sıkışıp kaldıkları, her 
ırktan insanın bulunduğu döküntü 
mahallelerinden uzakta bir eve 
yerleştirerek, elindeki parayla hem 
onların sadakatini hem de biraz iç 
huzuru satın almayı ummaktadır. 
Ama Rafi'nin hedefine ulaşması pek 
de kolay değildir: Sammy ve Rosie 
sefalet içindeki yaşamlarından 
memnun gibidirler; evlilik dışı 
ilişkilerini duygusuzca teşhir ederler, 
kendi çöküşlerinin keyfini çıkarırlar. 
Bu arada Rafi, onlarca yıl önce terk 
ettiği kibar bir Ingiliz hanımefendisine 
kur yapar. Ama, masum bir siyah 
derili kadının Ingiliz polisi tarafından 
öldürülmesinin ardından, bütün 
mahalle bir ırksal şiddet dalgasının 
içinde kalırken, Sammy, iyi huylu ama 
insanları kendi amacına göre kullanan 
Rafi'nin servetinin işkencecilik 
kariyerinden kaynaklandığını öğrenir. 
Sonunda çift, siyasi tarafsızlık ve 
cinsel özgürlük yerine koydukları 
ahlaki iflasın üstesinden gelme 
mücadalesi vermek zorunda kalır . . .  

Ilan panolarında ve gazetelerde 
reklamının yapılmasını engelleyen 
riskli adına karşın, birçok etnik 
grubun bulunduğu Ingiltere'de 
Thatcherizm'in etkileri üzerine 
zaman zaman komik, zaman zaman 
ciddi bir eleştiri olan SAMMY VE 
ROSIE IŞI PIŞIRDI, kesinlikle 
gençlere yönelik ucuz bir cinsel 
komedi değil. lncelikli "Benim Güzel 
Çamaşırhanem"den daha dağınık 
olan, yere onun kadar sağlam 
basmayan olan bu ikinci Stephen 
Frears - Han if Kureishi ortak 
çalışması, sunduğu birçok kışkırtıcı 
senaryo aracılığıyla 1 980'1er 
Londra'sını tüm etnik, cinsel, maddi 
ve siyasi karmaşıklığıyla inceliyor. 
Frears, trajedinin mizahi tarafını 
yakalamaktaki yeteneğini her 
zamanki gibi gösteriyor. Ama hemen 
hemen hiçbir öykü yapısına, ya da 
tutarlı bir izleğe sahip olmayan bu 
filmin içine girmek, önceki filmlerine 
kıyasla çok daha zor. SAM MY VE 
ROSIE IŞI PIŞIRDI, bir cinsel kara 
komedi olarak başarı lı. Sammy, 
Rosie, Rafi ve çeşitli sevgilileriyle, 
olaylar gelişip de ikiye bölünmüş 
çerçevede gösterilen çılgın ve hayli 
özgün bir doruk noktasına varıncaya 
dek, büyük bir beceriyle oynanıyor. 
Ancak birkaç cinsel sahnesi sadece 
mizahı hedeflerken, film Sammy ve 

Rosie'nin kayıtsızlığını epey sert bir 
şekilde suçluyor. Öte yandan, filmin 
başından sonuna kadar alttan alta 
götürülen siyasi boyutu, aynı 
derecede başarılı değil. Senarist 
Kureishi çok fazla konuya el atmak 
istiyormuş ve bunların hiçbirinin 
derinine inemiyarmuş gibi 
görünüyor. 

• Rafı, a Pakiseani governmenr 
official who fled the po! irical unresr 
there with a sack of money and a 
rroubled conscience, arrives in 
London. The old man holes up wirh 
his son Sammy and Sammy's wife 
Rosie, hoping ro buy their loyalty and 
a lirtle peace of mi nd by serring rhem 
up in a house far from rhe mixed-race 
slum in which rhey are srranded. Yer 
Rafi's goal isn'r so easily achieved: 
Sammy and Rosie seem conrenr am id 
the squalor, callously flaunring rheir 
exeramari ral affairs and reveling in 
rheir own decadence. Meanwhile, Rafı 
rries ro courr Al ice, rhe proper British 
lady he deserred decades earlier. Bur 
as rheir neighborhood explodes in 
racial violence in response ro rhe 
kiJiing of an innocent black woman 
by Brirish police, Sammy learns rhar 
rhe well-maonered yer man i pulari ve 
Rafi's forrune comes from his career as 
a rorrurer. Finally, rhe couple musr 
srruggle ro overcome a moral 
bankruprcy they have misraken for 
pelirical neurraliry and sexual 
freedom . . .  

Despite the risque title, which kepr 
rhe film from being adverrised on 
marquees and in newspapers, 
SAMMY AND ROSIE GET LAID 
an alrernarely comic and grave 
reflecrion on the effecrs of 
Tharcherism on polyerhnic England 
is anyrhing bur a cheap, reen sex 
comedy. Mess i er and less sure-foored 
rhan rhe exquisire "My Beauriful 
Laundrette", this second Srephen 
Frears 1 Han if Kureishi collaborarion 
provides plenry of provocarive 
scenarios through which ro explore 
l 980s London in all of irs erhnic, 
sexual, financial, and polirical 
complexiry. As always Frears displays 
a ralenr for capruring the humorous 
side of rragedy. But wirh virrually no 
narrative srrucrure or coherenr plor 
line, this film is much more diffıculr 
ro penerrare. As sexual black comedy, 
SAMMY AND ROSIE GET LAID 
succeeds, wirh rhe inrerplay among 
Sammy, Rosie, Rafi and rheir various 
lovers skillfully juggled unril ir 
evolves inro a delirious and highly 
original splir-screen climax. Yer 
while several sexual scenes are played 
for humor, rhe film is ultimarely 
quire scarhing in i ts denunciarion of 
Sammy and Rosie's nonchalance. The 
pelirical undercurrenr that runs 
rhroughour rhe fi lm, however, is less 
successfu1. Screenwrirer Kureishi 
seems ro wanr ro rackle roo many 
issues, and he doesn'r del ve deeply 
i mo any of rhem. 

Yönetmen Direccor: Suphen Frtars 
Senaryo Screenplay: Ha>�if Kımiıhi 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
Oliver Stapleto>� Kurgu Editing: Mick 
A11d.ıley Müzik Music: Stanley M yerı 
Oyuncular Cas<: Shaıhi Kapoor, 
Frances Barber, Claire 8/oom, Ayub Khan 
Din, Roland Gift, \Vendy Gazelle 
Yapımcılar Producers: Tim Bevan & 
Sarah Raddyffe Yapı m Production 
Co.: Cinecom; Film Four International 
Dünya Hakları World Sales: MGM, 
Llıı Angeleı. USA 

1 987 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 
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i HTi RAS TOMURCU KLARI 
THE HI-LO COUNTRY 

• Tek istediği çiftlikte basit b ir  
hayat sürmek olan sığır çobanı 
Pete ve sürekli kavga çıkarmaya 
çalışan içkici belalı Big Boy, Ikinci 
Dünya Savaşı 'n ın ardından, New 
Mexico'da kırsal bölgedeki Hi-Lo 
adlı kasabalarına, sığır 
yetişti rmekten ve toprağı 
iş iemekten ibaret eski 
yaşantıianna dönerler. Diğer 
erkeklere karşı kendi lerini 
koruyabi len ve kad ın lar tarafından 
beğenilen bu i ki adam, gururla 
"yuvam" dedikleri toprağın 
ustalarıdırlar. Ama Pete öteden 
beri, ş imdi başkasıyla evli olan 
Mona'yı arzulamıştır. Pete bu 
kaybı sineye çeker ve uzun süredir  
bir l ikte olduğu Meksika ası l l ı  
Amerikalı kız arkadaşı Josepha'ya 
döner. Ancak Mona'yla Big Boy'un 
tutkulu bir i l işki leri olduğunu 
öğrenince, arzuları uyanır ve 
dostlukları teh l ikeye girer. Mona, 
Pete'in isteyip de sahip olamadığı 
her şeyi temsil etmektedir . . .  

Bereketli ve uçsuz bucaksız New 
Mexico kırlarında yaşayan Ikinci 
Dünya Savaşı gazileri hakkındaki bu 
20. yüzyıl Western'inde, kovboylar 
geri dönüyor. Max Evans'ın Soğuk 
Savaş döneminin başlarında Eski 
Batı yaşam tarzını sürdürme 
mücadelesi verenleri anlatan klasik 
Amerikan romanından uyarlanmış 
olan bu film, yine Walon Green'in 
yazdığı Sam Peckinpah filmi 'The 
Wild Bunch 1 Vahşi Belde" gibi, 
parlak ve tozlu bir görkemli l ik 
içinde resmedilen açık arazilerdeki 
özgürlük hakkında. Filmin altında 
yatan psikoloji, erkeğin erkek 
olduğu ama silahın her zaman silah 
olmadığı 1 9SO' Ier Freudyen 
Western'lerinin geleneğini 
sürdürüyor. Oliver Stapleton'ın 
kamerası, karakterleri harap 
binalarla, yalnız yel değirmenleriyle 
ve ufukta yükselen dağlarla bezeli 
bir coğrafyaya yerleştiriyor. Bu tür 
malzeme, Iriandalı yönetmen 
Stephen Frears'e gerçekten de çok 
uzak; ama o filminin görselliğini ve 
tonunu aksiyondan ziyade ilişkilere 
odaklanarak kuruyor ve "Kız, 
onların ilişkisinden daha mı 
önemli?" gibi sorular soruyor. 
Sonuçta da, gırtlağına kadar 
nostaljiye batmış ve yitip gitmekte 
olan bir yaşam tarzını temsil eden 
karakterleriyle bu şiirsel film, 
Western'den çok bir aşk öyküsü. 
"Bir senaryo okurum, senaryo beni 
yakalar. Sonra da bu durum beni 
nereye götürüyorsa oraya giderim. 

Hesap edilen bir şey değildir bu. 
Çoğunlukla, yeni yapmış olduğum 
şeyden farklı bir şey yapmayı 
arzularım. Bir de kendimi tekrar 
etmekten duyduğum dehşet vardır. 
Başka birinin hayal dünyasıyla 
dolarım. Yeni bir düşsel dünya 
bulurum kendime." -
Stephen Frears 

• In che prairie rown of Hi-lo, New 
Mexico, Pere, a careleman who jusr 
wanrs a simple l ife on che farm, and 
Big Boy, a big-drinking hellraiser 
always looking for a fighr, rerurn 
from World W ar II ro rheir old way 
of life: raising cartle and working che 
!and. Able ro hold rheir own wirh 
other men, and popular wirh women, 
they are masters of che !and that they 
are proud to call home. B ur Pete has 
always pined for Mona, who is now 
married to sameone else. Pere resigns 
himself ro ch is loss, and rerurns ro his 
sready Mexican-American girlfriend 
Josepha. When he discovers chac 
Mona is having a passinnare affair 
wich Big Boy, his desires are 
reawakened and his friendship put 
i neo quescion. Mona represenrs 
everyching that Pece yearns for but 
cannot have . . .  

Cowboys li ve again in chis 20ch 
cencury Wescern about cwo World 
W ar II vecerans living on che lush, 
open New Mexico councryside. Based 
on the dassic American novel by Max 

E vans abouc those srruggling ro 
conrinue living che Old W esc 
lifescyle in che early Cold W ar days, 
che film, !ike Sam Peckiopah's "The 
Wild Bunch" alsa wriccen by W alan 
Green, is about freedam in wide
open spaces that are evoked w ith a 
brighc, duscy grandeur. The 
underlying psychology of che film is 
in che cradieinn of those Freudian 
Wescerns of che l 950s, in which a 
man was a man buc a gun was 
sametimes not simply a gun. Oliver 
Srapleron's camera places che 
characters in a wide-screen landscape 
of weachered buildings, Jonesome 
windmills and disranr mouncains. 
Irish direcror Stephen Frears is really 
out of his elernem in rackling this 
rype of marerial, but he gers the 
right look and feel for his film 
focusing it on the relarionships rather 
rhan the acrion, asking quesrions !ike 
"Is the gir! more importanr rhan 
rheir friendship'" In che end, rlıis 
poetic film which wanrs che 
characrers sreeped in nosralgia and 
standing for a vanishing way of life, 
is more love scory rhan Wesrern. "I 
read a script and i c just grabs me. I 
go where rhac leads me. Ir's not 
calculaced. Ofcen, I desire ro do 
somerhing differenr from whac I've 
jusc done. And this u erer dread of 
repeacing myself. I just become fuJI 
of somebody else' s imagination. I 
find a new imaginary world . " 
Stephen Frears 

Yönetmen Direcror: Stephen Frum 
Senaryo Screen play: lflaloıı Grettı 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Olivtr Stapletoll Kurgu Edi ring: 
Masahiro H irakuba Müzik Music: Beck 
& Carter B"ru�l/ Oyuncular Cast: 
\floody Harrelso11. Bil/y Crttdt(p, Co/e 
Hauser. Enrique Castillo. Darren E. 
Burroıvs.jacob Vargas, Robert Knott. Sam 
Elliott Yapımcılar Producers: Tim 
Bevan, Barbara De Fina. Eric Felbıer & 
Martin Scorsese Yapı m Producrion 
Co.: De-Fi11a-Cappa. Polygram Filmed 
Enttrlainme1lf. \Yiork.ing Tit/e Filnu 
Dünya Hakları World Sales: 
Universal Pictures lfllernational. Oxford 
Houıe, 76 Oxford Street. Lond.n If/ 1 D 
1 BS, ENGLAND; Pho11e: 44 207 307 
13  00; Fax: 44 207 307 13  Ol 
Türkiye Hakları Turkish Righrs: 
Öun Film. Sakrzağao Cad .. No: 2 1 ,  
Beyoğlu. luanbul, TURKEY; Phone: 90 
212 292 84 BO; Fax: 90 212 244 28 5 1  
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LIAM 
• Kekeme Liam, 1 930'1arda 
Liverpool kentinde katelik azınlı�a 
mensup bir ailenin yedi yaşındaki 
o�ludur. Aile yöredeki çelik 
fabrikasında çalışan babanın 
maaşıyla sıkıntısız bir yaşam 
sürmektedir. Ancak ekonomik kriz 
nedeniyle fabrika kapatılınca, baba 
diğer işçiler gibi günlük iş alabilmek 
için her sabah umutsuzca sıraya 
girmeye, Liam'ın abiası Teresa ise 
zengin bir Yahudi ailesinin yanında 
hizmetçil ik yapmaya başlar. Aile 
açlıkla karşı karşıyadır. Liam da 
gitti�i katelik okulunda sürekli 
olarak rahip ve ö�retmeni 
tarafından eğer günah işlerse 
cehennemde yanacağı konusunda 
uyarılmaktadır. Aşırı uçlardaki 
gruplar kaçınılmaz olarak yoksul 
insanlar üzerinde etkili olurlar. 
Ailenin maddi durumu sürekli 
kötüye giderken, Liam'ın babası 
sonunda Yahudilere karşı savaş 
açmış olan I ngiliz Faşist Birli�i'ne 
katıl ır . . .  

LIAM'ın, ola�anüstü bir yeteneğe 
sahip küçük oyuncu Anthony 
Borrows'un canlandırdığı ana 
karakterin bakış açısından anlatılan 
öyküsü mutlulu�u bozulan bir aileye 
odaklanıyor. Filmin ilk sahnelerinde, 
Liverpool'un fakir bir semtindeki 
kötü döşenmiş eski evleri 
gördüğünüzde ve yalnızca babanın 
çalıştı�ı beş kişilik bir aileyle 
tanıştığınızda "Yine çocukluğu 
yoksulluk içinde geçmiş bir 
yönetmenin yaşam öyküsünü 
izleyeceğiz" diye düşünebil irsiniz. 
Bu düşünceniz kısmen doğru 
sayılabilir. Çünkü LIAM, J immy 
McGovern'in çocukluk anılarından 
yola çıkarak yazdığı senaryodan 
çekilmiş bir fi lm. Ancak film aslında 
kötü ekonomik koşulların nasıl 
faşizmin yükselmesine yol açtı�ını 
ustaca anlatıyor. Üstelik bu kez 
olay, halkın Nazilerle işbirliği yaptığı 
Fransa' da, ya da savaştan sonra 
tekrar yaşadıkları yerlere dönen 
Yahudilerin faşist çetelerce 
katiedildiği Polonya'da geçmiyor. 
Mekanımız Ingiltere; Avrupa'da 
Nazizm güç kazanırken on bin 
Yahudi çocuğa kucak açan ve Nazi 
Almanyası'na karşı kahramanca 
savaşan Ingiltere. "LIAM'I yaptım, 
çünkü yazarı J immy McGovern'a 
hayranım. O, Britanya'daki hayatı 
olduğu gibi anlatan büyük tarihsel 
kayıtçılardan biri. Ben işçi sınıfından 
da değilim, Katelik de değilim, ama 
bu çocukluk öyküsü bana savaştan 
sonra annemle birl ikte geçirdiğim 
yılları hatırlattı. Bu filmi televizyon 
için yaptım, çünkü BBC böyle 

filmler yapardı. Bu da, benim canlı 
tutulması gerektiğini düşündüğüm 
geleneklerden biri." - Stephen Frears 

• Liam who suffers from a speech 
defecr ,  is rhe seven-year-old boy of a 
Catholic family in Liverpool of the 
1 930s. The head of household makes 
a decenr living in the local sreel 
mills, bur when bad times force the 
dosing of the planr, Dad is 
compelled ro line up wirh his fellows 
every morning hoping desperarely ro 
ger day work, and Liam's sister 
Teresa srarrs ro work as a domesric 
for a wealchy Jewish family. The 
family faces near srarvarion, w hile 
Liam is repearedly browbearen in his 
Carholic school by che priesr and his 
reacher wir h fires of he ll .  Given the 
hardships faced by the families in rhe 
neighborhood, ir becomes almosr 
i nevicable that some would fal !  under 
the influence of local exrremisr 
groups. As the family forrunes spiral 
downward, Liam's dad evenrually 
joins che Union of British Fascisrs, 
leading him on a privare war againsr 
the local Jews . . .  

Fearuring a srunning performance by 
Anthony Borrows as the rirle 
characrer through whose eyes the 
drama rakes place, LIAM hones in on 
an occasionally happy family. Ir 
would be easy ro look ar rhe firsr few 
frames of film, the Liverpudlian row 
houses, rhe depressing furnishings 
inside che home of a family of five 
being supporred precariously by one 

breadwinner, and rhink, "Oh, 
an other one of those biographical 
skerches of rhe direcror's childhood 
see n through rhe ey es of a li rtl e 
Tyke". You wouldn'r be emirely 
wrong. Because LIAM does indeed 
draw on the scripter Jimmy 
McGovern's early life experience. Bur 
che film illusrrares how rrying 
economic condirions can lead ro the 
rise of exrremisr movemenrs, in this 
case fascism - and fascism not where 
you expecred in, say France, whose 
local people collaborared all roo ofren 
wirh Nazi occuparion, or Poland 
where Jews were execured by local 
fascisr gangs when they rerurned 
home afrer the war was over. W e are 
ralking England, the European !and 
that rook in 1 0.000 Jewish children 
while Nazism was rising on the 
Conrinenr. "I made LIAM because I 
admire irs wrirer Jimmy McGovern. 
He is one of rhe grear chroniclers of 
life in Brirain as ir really is. Alrhough 
I am neirher working class nor 
Carholic, this accounr of childhood 
reminded me of che years I spenr 
wirh my morher afrer che war. I 
made this film for relevision because 
the BBC used ro make films !ike this. 
Ir's a rradirion I think should be kept 
ali ve. " - Stephen Frears 

Yönetmen Direccor: Stephen Frears 
Senaryo Screenplay:) immy MıGowrn 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Andrew Dunn Kurgu Edi ring: Kristina 
Hetherington Müzik Music:john Murphy 
Oyuncular Cası: lan H art, Claire 
Hackett, Anthony BorrowJ, Anne Reid, 
David H art, Megan Moore Burns, Russell 
Dixon,julia Deakin Yapımcılar 
Producers: Martin Tmıpia, Colirı 
McKwwn & U/rich Febherg Yapı m 
Producrion Co.: BBC Fil11ısi Liam Film 
Production Phone: Fax: ARD; Arte; Road 
Movies, GERMANY Dünya Hakları 
World Sales: The Works, Porrland Hoım, 
4 Great Port/and Street, London Wl \V 
BQ!, ENGLAND; Phone: 44 207 6/2 10 
BO; Fax: 44 207 612 1 0  Bl 
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SHOH Ei  i MAMURA 
• Son 45 yıl boyunca, Shohei 
Imamura Japon sinemasının öncü 
ışığı olarak ortaya çıktı. lmamura, 
1 997'de Cannes'da "Unagi 1 Yılan 
Balığı"yla Altın Palmiye'yi ikinci defa 
alırken (ilkini, 1 983'te "Narayama
bushi ko 1 Narayama Türküsü"yle 
almıştı), bu ödülü iki kez alan dört 
yönetmenden de biri oldu. 
Imamura Japonya'da 1 950'1erin 
sonlarından beri fi lm yapmakta 
olduğu halde, "Yılan Balığı"nın 
uluslararası başarısı, gerçek 
sinemasever çevreler dışında pek 
bil inmeyen bu yönetmenin ününü 
arttırdı. Artık bunun vakti de 
gelmişti zaten; Imamura'nın alt 
s ınıfları zekice, amansızca keşfe 
çalışması onu belki de yaşayan en 
büyük yönetmenlerden biri , ve 
hiçbir tartışmaya yer vermeyecek 
şekilde savaş sonrası Japonya'sından 
çıkan en önemli sinemacı yapar. 

Hümanist, putkıran, "antropolog", 
araştırmacı ve yenilikçi lmamura, 
Japon toplumuna yönelik küstah 
sezgileri, gürültülü patırtılı enerjisi 
ve resmi cüretkarlığıyla eşsiz filmler 
üretti. Dağınık insan i l işkileri i le 
kaba, boyun eğmez kadınlar 
hakkındaki edepsiz, karaniıkça 
kemik filmleri, Kenji M izoguchi 
filmlerinin zarif, egzotik imajını 
bağrına basmaya alışmış Avrupalı 
eleştirmenlere itici gelmişti. Ama 
bu durum Imamura'nı n, hem Japon 
Yeni Dalgası'nın (Nagisa Oshima ve 
Masahiro Shinoda ile birlikte) çığır 
açan yönetmenlerinden biri olarak, 
hem de Japonya'nın Mizoguchi 
filmlerinde ya da turist 
broşürlerinde ender olarak görülen 
bir yanının vakanüvisi olarak, son 
derece önemli bir yönetmen 
olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu 
toplu gösterinin sinemasevedere 
açıkça göstereceği gibi, Imamura 
geleneksel olarak hocası Yasujiro 
Ozu'ya atfedilen tanım üzerinde 
hak iddia edebilir: "Japon 
yönetmenlerin en Japon'u". 

ı s  Eylül 1 926'da Ohtsuka, 
Tokyo'da doğan Shohei lmamura, 
bir dektorun üçüncü oğluydu. 
Yaşamına, hali vakti yerinde, üst 
orta sınıf bir ailenin çocuğu olmanın 
yüküyle başladı, ama tarih kısa 
sürede bu sorunu onun için 
çözümleyecekti. Varlıklı rahat 
yaşamı, savaş ve onun sonuçlarıyla 
sarsıldı. Imamura ilk ve orta 
öğrenimini, normal olarak onu 
saygın bir üniversite diplemasına ve 
iş dünyası ya da hükümette rahat 
bir işe yöneltecek olan seçkin 
okullarda yapmıştı. Ancak, 

tiyatroya olan aşkı ve burjuva 
varsayımlarından nefret etmesi, onu 
göreneksel bir yaşam tarzından 
uzaklaştırdı. Hakkaide'daki ulusal 
üniversitenin tarım programı giriş 
sınavını kazanamayınca, askere 
gitmekten kurtulmak için bir teknik 
okula yazıldı .  1 945 yıl ında Pasifik 
Savaşı'nın sona erdiği gün buradan 
ayrı ldı ve Waseda Üniversitesi'nin 
Edebiyat Fakültesi'ne girdi. Orada 
vaktinin çoğunu bir öğrenci tiyatro 
grubuyla ve Komünist harekete 
dahil olarak geçirdi. Oyunlar yazdı 
ve çekirdek bir aktörler grubuyla 
sahneye çıktı. Çoğu sonradan onun 
fi lmlerinde oynayacak bu aktörler 
arasında Takeshi Kato, Kazuo 
Kitamura ve Shoichi Ozawa da 
vardı. Imamura o sıralarda, çoğu 
Fransız ve Alman yapımiarı olmak 
üzere, film  izlemeye de başladı. Ne 
var ki onu şoke eden ve en çok 
etkileyen Kurosawa'nın " Yoidore 
ten s hi 1 Sarhoş Melek"i ( 1 948) 
oldu. 

Savaş sona erdiğinde, Imamura 1 8  
yaşındaydı. Sayısız başka insan gibi 
onun hayatı da bu çalkantı l ı  
dönemde aniden çok değişmişti. 
Savaşın sona ermesi, milyonlarca 
refah içindeki vatandaşı 
yoksulluğun kıyısına getirdi, 
geçinebilecekleri kadar para 
kazanmak için onları yeraltın ın  içki 
kaçakçı l ığı ve fuhuş dünyasına 
katılmaya itti. 1 945'te Imamura da 
karaborsaya girerek - ilk savaş 
sonrası yıllarında Japonya'da 
muazzam büyüklükte bir girişim 
alanıydı - Amerikalı askerlerden 
yasadışı içki ve sigara alıp, 
başkalarına (ve bu arada 
hocalarına) sattı. Japon toplumunun 
alt sın ıfına bu şekilde girişi, 
sinemacı s ıfatıyla yaptığı tematik 
araştırmaları çok etkiledi. 
Filmlerinin hemen hemen hepsi bu 
sıralarda karşılaştığı kişiler ve 
yaşadıklarıyla i l intilidir. 
Imamura'nun gözünde "gerçek" 
Japonya buydu: telaşlı bir faaliyet 
içinde, elektrikli bir canlılığı olan ve 
az temsil edi len bir altkültür. 

Önceleri sinemayla pek 
ilgilenmeyen lmamura, sadece 
tiyatro yaparak geçinemediği ve fi lm 
dünyası hiç değilse bir meslek 
sunduğu için sinemaya adım attı. 
Böylece, 1 95 1  Mart'ında Waseda 
Üniversitesi'nde Batı Tarihi 
bölümünden mezun olduktan 
sonra, Shochiku Film Şirketi'nin 
Ofuna Stüdyosu'na yönetmen 
yardımcısı olarak girdi. O sıralarda 
Shochiku, Hol lywood'tan esinlenen 

gösterişli filmleri birbiri ardınca 
piyasaya sürüyordu. Aynı stüdyoda 
asistanl ık yapan Nagisa Oshima bu 
burjuva sinemasına önce siyasi 
ağırlıklı yazı larıyla ve sonra da bir 
dönüm noktası oluşturan filmleriyle 
saldıracaktı. Imamura'nın isyanı ise 
daha kişisel ve daha sezgiseldi. 
Orada Masaki Kobayashi, Yuzo 
Kawashima, Yoshitaro Nemura gibi 
yönetmenlerle ve asıl önemlisi, üç 
değerli filmde işbirliği yaptığı 
Yasujiro Ozu'yla çalıştı: bunlar 
"Bakushu 1 Yaz Başı" ( 1 95 1  ), 
"Ochazuke no aji 1 Yeşil Çayın ve 
Pirincin Tadı" ( 1 952) ve 'Tokyo 
menegatari 1 Tokyo Öyküsü"ydü. 
( 1 953) .  lmamura, Japonya'daki 
gündelik hayatın küçük törenlerine 
ilişkin oturmuş fikirleri, olayların 
resmi versiyonuna pek yakınmış gibi 
görünen ve onun sempati duyduğu 
"tortu"dan; yani fahişeler, 
dalavereciler, pezevenkler ve 
ayyaşlar altkültüründen çok uzak 
olan bu yönetmeniere karşı 
huzursuzluğunu ifade etmeye 
başladı. Daha sonra söylediği gibi, o 
"insan vücudunun alt tarafı ile, 
gündelik Japon yaşantısının 
gerçeğinin kendine dayanak aldığı 
toplumsal yapının alt tarafı 
arasındaki i l işkiyle" ilgileniyordu. 

lmamura, Ozu'ya saygı duyduğu 
halde, onun sinemacı l ık yaklaşımını 
(her türlü duygudan arınana, daha 
çok otomat ya da "model" gibi 
oynar hale gelene kadar 
oyuncuianna prova yaptırırdı) 



1 63 tümüyle reddetti. lmamura, 1 954'te Gerçek bir Imamura tadı taşıyan anlatır. Filmin kadın kahramanı, Filmleri 
yeniden yapılanan Nikkatsu Fi lm öykü, vaktiyle Amerikan hava küçük tarım köyünden Tokyo'nun Filmography 

Şirketi'ne, şirketin bu yeni saldırılarına karşı sıgınak olarak yoz yeraltı dünyasına sürülür, 1 958 N ımmıareta yokujo 

aşamasında verdigi daha yüksek kullanılmış, şimdi de bir kasap burada fahişe olur. T ome, Çalınan Arzu 

maaşları tercih eden arkadaşlarıyla dükkanı olan yere gömülmüş toplumsal merdivenin en alt Nishi Ginza eki-11ıae 
Nishi Ginza Istasyonu 

(Seijun Suzuki ve Yuzo Kawashima morfini arayan beş kişilik grubu basamağı nda, tıpkı bir böcek gibi, Hateshi naki yokubo 
gibi) birl ikte transfer oldu. merkezine alarak gelişir. Arayış, hayatta kalmak için her şeyi yapar. Sonsuz Arzu 
Imamura'nın bağımsızlık eğilimi, yırtıcı bir dulun önderliğinde devam Ama o sadece toplumun kurbanı 1 959 Nimıcbmı A�abeyim 

Nikkatsu dönemiyle birlikte kendini ederken, karakterler bir dizi ilişki olmadığı gibi - sonunda bir mama 1 9 6 1  B u  ta to gunkatı 
Domuzlar ve Savaş Gemileri 

göstermeye başladı. Sonra çok kurar ve sona erdirirler. olur ve başka genç kadınları harcar 1 963 Nippon koncbuki 
hayran olduğu ve hakkında bir kitap Imamura'nın Nikkatsu'nun isteği - "Böcek Kadın" da ahlak dersi Böcek Kadın 
yazdığı popüler ve anarşik üzerine yaptığı dördüncü film olan alınacak türden geleneksel bir öykü 1 964 Akai satmi 

yönetmen Kawashima'yla çalıştı "Nianchan 1 Ağabeyi m" ( 1 959), on deği ld ir. Özgün adı "Japon Cinayet Niyetleri 
1 966 J itıruigaku nymnmı 

("Shinagawa Yolu"). Kawashima yaşında bir kızın, ailesinin Entomolojisi" olan film, savaş Pornocular 
komedilerinde dört yıl asistan ve mücadelesini anlatan çok-satan sonrası Japonya'sının bir 1 967 N in gm johalm 

senarist olarak görev yaptıktan güneesi üzerine kurulmuştu ve film, metaforudur; burada söz konusu Bir Adam Kayboldu 

sonra, Imamura 1 958'de i lk filmi Kyu-Shu'nun yoksullaşmış kömür olan yalnızca ABD'ye fahişe olarak 1 968 Kamigami no fukaki yokubo 
Tanrıların Derin Arzuları 

"Nusumareta yokujo 1 Çalınan madencileri arasında geçen dürüst kendini sunmak deği ldir, asıl sorun 1 970 Nippon sengo sbi: Madanm 
Arzu"yu çekti. Aynı yıl Ozu da bir toplumsal gerçekçilik örneğiydi. ekonomik kazanç için kendi ruhuyla Ornboro no seik.atsu 

"Ukigusa 1 Yüzen Otlar"ı gösterime Aldığı ödüller arasında Sanat fahişelik etme meselesidir. "Böcek Bir Konsomatrisin Apından 

sokmuştu. Her iki film de gezginci Festivali'ndeki Eğitim Bakanlığı ödülü Kadın", iş dünyasında ayakta Savaş Sonrası Japonya'sının 
Tarihi 

bir oyuncu trupu hakkındadır, ama ile NHK Film ödülü de vardır. kalabi lmek için ruhunu nasırlaştıran (documencary belgesel) 
benzerlikler burada sona erer. Belli kadın portresi bakımından, Douglas 1 97 1 / 1 975 Mikikanbei o olte 

ki lmamura, Ozu'nun stilize Imamura'nın ilk dört filmi, Sirk'ün "lmitation of Life 1 Taklit Geri Dönmeyen 

öyküsünün dışarıda bıraktığı her kaçınılmaz olarak, çabucak ve düşük Hayat" ı ( 1 959) i le Rainer Werner Askerlerin Peşinde 

şeyi kendi filmine dahil etmişti. bütçelerle yapılmış şirket Fassbinder'in "Die Ehe der Maria (documentary belgesel) 
1 972 Bubuan 110 kaizoku 

Ozu'nun karakterleri ki bar ve siparişleriydi. Dördüncü filmi  Braun 1 Maria Braun'un Evliliği"yle Bubuan Korsanları 
pasifken, lmamura'nınkiler kanlı eleştirmenlerden övgüler aldığı ve ( 1 979) mukayese edilmiştir. (documenrary belgesel) 
canlı ve sağlamdır, potansiyel bir ticari başanya ulaştığı halde, 1 973 Muhomatsu kokyo ni kaeru 

şiddet ve cinsel l ikle dolup 34 yaşındaki yönetmen onun Imamura kendini, resmi kültürün Muhomatsu Evine Dönüyor 
(documencary belgesel) 

taşmaktadır. Ozu'nun kamerası duygusallığı karşısında duraksadı ve saklamayı ya da kılığını değiştirmeyi 1 975 Tsuiseki!Futa.ri 110 
yere yakın kalıp boş koridorlar bir daha ısmarlama proje kabul tercih edebileceği "gerçek" Yosbitıobu 

üzerinde oyalanırken, etmemeye karar verdi. Ondan Japonya'nın tablosunu çizen, Yoshinobu Adında Iki Adam 

Imamura'nınki bir açıdan diğerine sonra, kendi yolunu izleyen dışarıdan bakan bir kişi olarak (documencary belgesel) 
Karayuki-Sa1ı 

sıçrar. Aslında onun kinetik Imamura ilk olgun ve "otantik" görür. Çiçek aranjmanları ya da çay Karayuki-san, Bir Fahişenin 
kamerası ve dinamik kurgusu, sabık fi lmini 1 96 1  'de yaptı. Yakuza Uapon seremonilerine ayıracak vakti Oluşumu 
hocası Ozu'nunkinden çok, Akira Mafya'sı) ile Ikinci Dünya yoktur. O, kendisini ilgilendiren (documencary belgesel) 

Kurosawa'nınkine benzer. Savaşı'ndan sonra Japonya'nın Japonlar hakkında fi lm yapar; 1 979 Fukushu. sttrıt wa ware 
ui ari 

Imamura'nın ilk filmi, meslek hayatı modernleşmesi üzerine ustaca Imamura'nın deyişiyle, "olumlu Intikam Benim 
boyunca devam edecek, henüz kotarı lmış, alaycı bir dram olan özellikleri ve zaaflarıyla tam birer 1 9 8 1  Eijanaika 

belirmeye başlayan bir çift motifi "Buta to gunkan 1 Domuzlar ve insan olan güçlü, açgözlü, gülünç, Boş Ver, Herşey Yolunda 

açığa vurmuştu. Japon kültürünün Savaş Gemileri" ( 1 96 1  ), düzenbaz insanlar"dır bunlar. 1 983 Na.rayama-busbi ko 
Narayama Türküsü 

kıyısındakilerin şiveleri ve Imamura'nın "grotesk sembolizm"le Onları ağdalı, çoğu kez şiddet dolu 1 987 Zegm Pezevenk 
alışkanlıkları onun hep akl ını oynamasının başlangıcıdır. öykülere yerleştirir; yaklaşımı bazen 1 989 Kuroi ame Kara Ya�mur 
çelmişti. Bunun i lk örneklerini Demuzun pisliği, karakterlerinin zalimce görünebilir. Insanlar ilk 1 997 Unagi Yılan Balı�ı 

"Çalınan Arzu"da, Osaka'nın doğası için kusursuz bir fon gördükleri Imamura filmlerinin 1 998 Kmızo Sensei Doktor Akagi 
200 1 Akai hashi noshitatıo nurui 

külhanbeyi eğlence semtindeki o luşturur. Film Yokusuko merhametsizligi karşısında derinden miz u 
kaderin sil lesini yemiş oyuncu kentindeki bir Amerikan deniz sarsılabilir, ama daha sonra da bu Kızıl Köprünün Altından 
topluluğunu resmetmesinde üssünde, Ikinci Dünya Savaşı'nın fi lmin onlara doğru ve değerli bir Akan ll ık Sular 

görürülür. bitiminden hemen sonra geçer. şeyin anısını bıraktığını fark 
Amerikan donanması limana edebilirler. Yönetmenin bir sonraki 

Sonuçlardan besbelli hoşnut kalan gelince, kadınlar canlanır ve cin f i lmi "Akai satsui 1 Cinayet 
Nikkatsu, 1 958 için hemen iki proje fikirli gangsterler işin kremasını Niyetleri" ( 1 964) - "sadece 
daha hazırlasın diye Imamura'yı yiyebilmek için manevralara girişir. içgüdüleriyle varlığını sürdürmeyi 
sıkıştırdı. "Nishi Ginza eki-mae 1 Final yaklaştığında, imalı başaran, konuşmaktan aciz, basit bir 
Nishi Ginza Istasyonu", popüler sembolizmle karışan ve burukluk köylü kızı" hakkında bir başka Mavi 
şarkıcı Frankie Nagai için yapılmış dozu gittikçe artan yorumlar, Kurdele ödüllü filmdir. Bıkkın ve 
bir filmdi. lmamura, stüdyonun tek Amerikalıların Japonlar'a karşı ihmal edilmiş bir ev kadınının kocası 
talimatı çevresinde - Nagai filmin muamelesini ve Japonlar'ın kendi yokken tecavüze uğramasını anlatan 
şarkısını üç kez söylemeliydi - akıl ahlak yozlaşmasını kınar. filmde, Imamura tecavüz ve aşk 
almaz bir olay örgüsü icat ederek arasındaki ince psikolojik sınırı 
melankolik Nagai'yi sürekli geri Imamura'nın çileli Japon kadını araştırır. Fi lmin sonunda, kahraman, 
dönüşlerle savaş sırasında ıssız bir Tome Matsuki'nin yaşamındaki tecavüzcüden fazla yaşar, bu 
adada bir yerli kızla tadını çıkardıgı 45 yılı ele alan bir sonraki filmi i l işkiden doğan oglunu meşrulaştırır 
mutlu bir pastoral yaşama götürdü. "Nippon konchuki 1 Böcek ve "ırzına geçilmiş" bir kadının 
Mavi Kurdele Yeni Yetenekler Kadın "ın ( 1 963), onun elinden intihardan başka alternatifi olmadığı 
Ödülü'nü alan "Hateshi naki yokubo çıkma "toplumdaki Japon kadını yolundaki kültürel beklentiyi aşarak 
1 Sonsuz Arzu", Imamura'nın daha üzerine en eksiksiz portre" olduğu bir erkekler dünyasında kendi 
sonraki on yıl boyunca görüntü söylenmiştir. On dört Japon film başının çaresine bakmayı becerir. 
yönetmenliğini üstlenecek, ödülü alan "Böcek Kadın", tek bir 
kendisiyle birlikte belirgin bir görsel boşa harcanmış hayatın aynasından Imamura 1 966'da Nikkatsu'yla olan 
üslüp geliştirecek' olan Masahi sa yansıdıgı şekliyle, kültürel kontratını fesheder, kendi şirketi 
Himeda'yla ilk kez biraraya getirdi. değerlerin çöküşünü ayrıntılarıyla Imamura Productions'ı kurar ve 



1 64 modern Japon toplumunda cinsel 
bozgunun göz kamaştırıcı bir 
eleştirisini sunan pırı l pırıl ama 
tedirgin edici bir kara komediyi, i lk 
bağımsız filmi "Jinruigaku nyumon 1 
Pornocular"ı yapar. Bu uzun ama 
hiç sıkmayan film, pornografi 
endüstrisindeki ucuz, pis filmler 
yapan "zanaatkar"ları bu işe neyin 
sevkettiğini araştırır. Imamura'nın 
eski dostu Shoichi Ozawa burada, 
kendi özel yaşamını suçlamaların 
üstünde tutma özlemi içindeki 
önemsiz bir pornceuyu oynar. 
Evinin, hesaplarına çalıştığı 
hi lekarların ve kendi özbenliğinin 
baskısı karşısında, neredeyse 
imkansız bir iştir bu. Filmde bol 
miktarda cinsel sapkınl ık ve gariplik 
bulunur, ama pis filmierin berbat 
dünyası, nasılsa, bütünüyle yoz bir 
toplumun mantıklı bir uzantısı gibi 
görünür. Film siyah/beyaz olduğu 
halde, bu durum sözü edilen 
dünyanın "renkli" yanlarını tam 
anlamıyla kavramamızı engellemez. 

lmamura, batıl inançları ve 
şamanlarıyla tecrit edilmiş kırsal bir 
Japonya'daki yaşamın portresini 
çizerken duygusallıktan ne kadar 
uzak olabileceğini de göstermiştir. 
1 968'de sabık patronu Nikkatsu için 
yaptığı, ilk renkli filmi ve belki de 
başyapıtı olan üç saat uzunluğundaki 
"Kamigami no fukaki yokubo 1 
Tanrıların Derin Arzuları", bir su 
sistemi kurmak için Okinawa 
takımadalarındaki her yerden ırak 
bir adaya gelen Tokyolu bir 
mühendisin kahramanı olduğu sudan 
çıkmış balık öyküsüdür. Popüler 
kurmacanın tüm kurallarına göre 
mühendisin duyarsız bir teknokrat 
olması, ada yerlilerinin de toprakla 
temas halindeki insanlara özgü bir 
bilgeliğe sahip yüce gönüllü, erdemli 
kişiler olmaları gerekirdi. Ama 
kendini modern Japonya'nın 
antropologu olarak gören Imam ura, 
ada halkını tamahkar ve rekabetçi 
kişiler olarak çizer. Dinleri onların 
alçakça davranışlarını kabul 
etmektedir, hatta bunlara törensel 
cinayet de dahildir. Yönetmen daha 
sonra Japonya'nın kuzeyindeki bir 
köy üzerine yaptığı "Narayama 
Türküsü"nde de seyirciyi kaba, 
hayvanca bir dünyanın rahatsız 
edecek kadar yakınına getirecektir. 
Buna karşın her iki filmdeki 
karakterlerin Imamura tarafından 
sevildikleri bellidir, onları 
erdemlerinden çok hataları için 
seviyor olsa da. "Tanrıların Derin 
Arzuları"nın ticari bir fiyasko oluşu, 
on yıl önce başlayan ve Nuberu 
Bagu ("Japon Yeni Dalgası") adı 
verilen bir dönemi de sona erdirmiş 
ve lmamura, bell ibaşlı Japon 
stüdyolarının gözünde artık 
tükenmiş bir yönetmen olup 
çıkmıştır. 

Kurmaca film yönetmeni olarak 
kendini kanıtladıktan sonra, 
Imamura çok parlak belgeseller 
yapmaya başlar. En kişisel ve 
"deneysel" filmi olan ve her yıl 
binlerce Japon'un kaybolduğu 
olgusunu vurgulayarak başlayan 
"Ningen johatsu 1 Bir Adam 
Kayboldu" ( 1 967), zembille göğe 
çekilmiş gibi ortadan kaybolan bir 
satıcının geride kalan nişanlısı 
üzerine, kimi "cinema-veritıf' 
unsurlarını da içeren 1 30 dakikalık 
yoğun bir dramdır. Genç kadın, 
filmin i lk on beş dakikasında 
arayışının kayıp nesnesini unutur ve 
pragmatik bir yaklaşımla sevgisini, 
nişanlısını bulmasına yardım eden 
röportajcıya aktarır. Bu özgün olgu
kurmacaya-karşı film, Imamura'nın 
zalim yanını da gösterir: kızdan 
hoşlanmadığını iyice belli eder ve 
bizim de kaybolan adamın onunla 
evlenmemek için kaçtığını 
varsaymamıza sebep olur. "Nippon 
sengo shi: Madamu Omboro no 
seikatsu 1 Bir Konsomatrisin 
Ağzından Savaş Sonrası 
Japonya'sının Tarihi" ( 1 970) ise 
bambaşka bir filmdir. Burada 
lmamura, edepsiz, kısıtlama 
tanımaz, derdini anlatmasını pek iyi 
beceren bir kadının yaşadığı 
şekliyle, Japonya'nın son 25 yıl ını 
nakleder. Madam Omboro, 
Imamura'nın kadın kahramanlarının 
kusursuz bir örneğidir: sadakat 
duygusuna sahip, maddiyatçı bir 
mizah duygusu olan ve ayakta 
kalmayı bilen pişkin, acımasız bir 
kadın. Bu belgesel fi lmde Madam 
Omboro vaktiyle kendisine ait olan 
bir Tokyo barında oturur ve atom 
bombasının düştüğü günden 
başlayarak ayakta kalmak için 
başvurduğu çarelerin öyküsünü 
anlatır. Bu bir uzlaşmalar ve çetin 
işler tarihidir, ama arada düpedüz 
ihanet sayılabilecek bir şeyler de 
vardır. 

Imamura'yı sinemadan yarı yarıya 
emekli olmaya iten "Tanrıların 
Derin Arzuları"nın ölümcül mali 
başarısızlığıydı. O sıralarda, 
meslektaşlarının çoğu gibi vaktini 
televizyon yapımiarı ve diğer 
etkinlikler arasında pay etti: 
bunlardan en dikkate değer olanı, 
1 974'te Yokohoma Film ve TV 
Yayıncıl ığı Enstitüsü adlı özel 
sinema okulunu açmasıdır. Diğeri 
de Imamura'nın Güneydoğu Asya'ya 
yaptığı birçok gezide, hatta bir Fas 
seyahatinde antropolojik ve 
etnegrafik araştırmalarını 
sürdürmesidir. Yönetmen 1 970'1i 
yılların büyük kısmını "Mikikanhei o 
otte 1 Geri Dönmeyen Askerlerin 
Peşinde" ( 1 97 1  / 1 975); "Bubuan no 
kaizoku 1 Bubuan Korsanları" 
( 1 972); "Muhomatsu kokyo ni 
kaeru 1 Muhomatsu Evine 

Dönüyor" ( 1 973); "Tsuiseki/Futari 
no Yoshinobu 1 Yoshinobu Adında 
Iki Adam" ( 1 975) ve bir diğer 
tartışmalı belgesel olan "Karayuki
San 1 Karayuki-san, Bir Fahişenin 
Oluşumu" ( 1 975) gibi beğenilen TV 
belgeselleri yaparak geçirdi. 
Bunlardan ilkinde ve sonuncusunda, 
Imamura yerlerinden edilmiş 
Japonlara örnek oluşturan iki grubu 
incelemiştir: bunlardan birincisi, 
tuhaf bir şekilde, 1 945 ateşkesi 
sırasında kendilerini buldukları 
bölgede kalan (çoğu yıllar sonrasına 
kadar savaşın bittiğinden bile 
haberdar olmayan) Imparatorluk 
ordusu askerleri; ikincisi ise, Meiji 
döneminde Çin'deki askeri 
genelevlere bir bakıma zorla 
götürülen kadınlardır (bunların bir 
kısmı, çok yaşlandıkları halde 
Malezya'da kalmışlardı ve 
"anavatan"a dönmeyi 
düşünmemişlerdi). Sonuç olarak 
Imamura'nın belgesellerinin, birçok 
yönden onun kurmaca fi lmlerinin 
kadınl ı-erkekli kahramanlarıyla 
paralel l ikler gösteren gerçek 
insanlar çevresinde geliştiği 
söylenebilir. 

Imamura 1 970'1i yılları, seri 
cinayetler işleyen bir kati l in 
öyküsünü anlattığı, varoluşçu 
gerilim filmi "Fukushu suru wa 
ware ni ari 1 Intikam Benim"le 
( 1 979) kurmaca diyarına görkemli 
bir dönüş yaparak kapattı. Ustanın 
modern Japonya üzerindeki 
filmlerinin bu en fazla şok edici ve 
kimi yönlerden en etkileyici olanı, 
başka ülkelerdeki izleyicilerin de 
ilgisini çekti. Bu film, sinema 
tarihindeki seri cinayet işleyen katil 
portrelerinin en ayrıntılı ve en 
yoğun olanlarından biri sayılır. Film, 
Enokizu lwao'nun ardında bıraktığı 
suç izleri üzerine kurulu, 1 975 
basımı bir romana dayanır. Roman 
basıldığında, hepsi de film projesini 
kimin alacağını merakla bekleyen 
yönetmenler arasında hummalı bir 
coşku yaratmıştı. Sonuçta kazanan, 
daha önceki filmlerinin yönetimiyle 
insan beynini deşip merkezine 
kadar inmeyi başaran Imamura 
oldu. Geri-dönüşlerle anlatılan ve 
baştan sona insanın içini bir tuhaf 
eden şiddet dolu bir psikolojik suç 
dramı olan fi lm, bugünle yani bir 
polis sorgulamasıyla, 78 günlük bir 
hırsızl ık, fahişe ticareti ve cinayet 
dalgasını da içeren bir geçmiş 
arasında ileri geri gidip gelen, 
yeni l ikçi bir olay örgüsü yapısından 
yararlanır. Film çarpıcı, neredeyse 
sanrısal görüntülerle dolu olduğu 
halde Imamura önümüzde bir bir 
açılan olayları belgesel stiliyle, onun 
markası olan mesafeli, araya 
karışmayan kamera çalışmasıyla 
çeker. Sonuç olarak filmin başındaki 
tüyler ürpertici çifte cinayet, insanı 



1 65 endişeye sürükleyecek kadar 
vahşileşir; pek çok seks sahnesi ise 
olduğundan da eğlenceli ve açık 
saçı k hale gelir. Imamura "her tür 
suçu, şimdiki dönemi ve insanı" 
anlatmak için varını yoğunu, bütün 
bilgisini ve gücünü bu fi lme 
dökmüştür. " Intikam Benim" 
Kinema Jumpo'nun En Iyi Film 
Ödülü, Mavi Kurdele Ödülü, Film 
Yönetmenleri Ödülü ve Japon 
Akademisi Film Ödülü'nün de 
aralarında bulunduğu birçok ödüle 
layık görülmüştü. 

Shogun klanları ile imparator 
arasında ülkeye hakim olmak için 
çıkan çatışmayı izleyen 1 867 kitlesel 
hareketi hakkında iki buçuk saatlik, 
karnavalımsı ve mecazi bir dönem 
filmi olan "Eijanaika 1 Boşver, Her 
Şey Yolunda"nın ( 1 98 1 )  ardından 
(film Cannes'da "Bir Bakış" 
bölümünde gösterilmiş ancak 
kayıtsızlıkla karşılanmıştı) Imamura 
1 983'te Shichiro Fukazawa'nın 
romanından yapılan ikinci uyarlama 
olan "Narayama Türküsü"nü çekti. 
Bu filmle Cannes'da Altın Palmiye'yi 
kazanınca da uluslararası şöhreti 
kanıtlanmış oldu. lmamura, 1 958 
yapımı i lk uyarlamada bulunmayan 
şoke edici birtakım şiddet ve 
törensel seks sahnelerini bu filme 
koydu. 1 9. yüzyı lda kuzey 
Japonya'da ıssız ve son derece 
yoksul düşmüş bir dağ köyünde 
geçen film, mevsimlerin ve yaşamın 
çevrimi üzerinedir (rivayete göre, 
70 yaşına gelmiş olanlar, kadim 
tanrıların oturduğu Nara Dağı'nda 
ölmek üzere köyü terk edermiş ve 
öldüklerinde tanrılar tarafından 
kutsanacakları ümit edil irmiş). Bu 
da her şeyden önce Imamura'nın 
önceki fi lmlerinin içeriğini 
yüceltmeye katkıda bulunur. Bu 
küçük, sıradan köyde insanl ıktan 
uzaklığın ve varlığını sürdürmenin 
doğasını etkili biçimde deşen 
lmamura, bazen bu insanların 
yaşamiarına ölüme doğru uzun, sefil 
bir yolculuk gözüyle bakar gibi 
görünür. Film derin bir kayıp 
duygusuyla sona erer, ama 
Imamura'da hep olduğu gibi bu 
duygu, karşıt bir duyguyla 
dengelenir: Bu, umut vaat eden bir 
kayıptır. 

1 986 yılında lmamura, 
Yokohama'daki film okulunu, 
Tokyo dışındaki Kawasaki City'de, 
Shin-Yurigaoka'daki özel olarak 
yapılmış, bugün bulunduğu binaya 
taşıdı ve adını da Japon Görsel 
Sanatlar Akademisi'ne çevirdi. Hala 
bu okulun başkanı ve yöneticisi olan 
Imamura'nın daha sonraki filmleri 
ona gittikçe daha büyük övgü 
getirdi: Yönetmen "Zegen 1 
Pezevenk"te ( 1 987), geçen yüzyıl ın 
başlangıcında Güneydoğu Asya'da 

heybetli ve grotesk bir genelev 
sahibi olan bir adamın gerçek yaşam 
öyküsünü aniatmayı seçmişti. Zegen 
olarak da tanınan ve Asya'da bir 
genelevler zinciri kuran lheij i 
Muraoka, modern Japon tarihinin 
en güçlü pezevengi, kendine haklı 
olarak "Güney Denizlerinin 
Patronu" gözüyle bakan bir 
adamdır. "Kuroi ame 1 Kara 
Yağmur" ise ( 1 989), Masuji 
lbuse'nin iki romanını temel alan 
sakin ve ölçülü bir filmdir; 
Hiroshima trajedisi üzerinedir ama 
Imamura'nın sunduğu, korkunç 
olayın kendisinden çok, insani ve 
toplumsal sonuçlarıdır. Özellikle de 
olaydan beş yıl sonra bir köydeki 
bell i  karakterleri etkileyen sonuçlar: 
Anormal bir "toplumsal 
handikap"ın sıkıntısını çeken bu 
insanlar, bombadan sağ kurtulanlara 
karşı yapılan bir cins ayrımın 
kurbanıdırlar. "Kara Yağmur" Japon 
Akademi Ödülleri'ni s i l ip süpürmüş, 
Cannes'da Büyük Teknik Ödül'ü 
almıştır. 

Sekiz yı l l ık sinernatografik 
suskunluğun ardından Imamura 
1 997'de, insanlığın iniş çıkışları ve 
insanları harekete sevkeden gizli 
nedenler üzerine bir öyküyle geri 
döndü. "Prestij filmleri" peşindeki 
Shochiku, nevi şahsına münhasır 
kıdemli yönetmene istediği 
romandan fi lm yapma fırsatı 
verince, Imamura da Akira 
Yoshimura'nın bir kitabı olan 
Karanlikta KIVI/cım/ar'ı seçti ve adını 
"Unagi 1 Yılan Balığı" olarak 
değiştirdiği, küçük bütçeli bir film 
yaptı. Aşk, kurtuluş ve bir adamın 
çok sevdiği ehlileşmiş yılan balığı 
üzerine bu komik ama karanlık film, 
Imamura'ya Cannes'da ikinci Altın 
Palmiyesi'ni getirdi. Yönetmen 
filminde, gündelik i l işkilerin son 
derece kişisel, bazen garip 
dinamiklerini yakalamakta aynı 
derecede duyarlıdır. Bu daha fazla 
düşündüren ve sürekli şaşırtan 
filmin başından sonuna kadar, Koji 
Yakusho, hapisteyken kendine 
sırdaş olarak seçtiği bir yılan balığını 
besleyen ama dışarı ç ıktığında başka 
ilişkiler geliştirmeye çalışan bir 
mahkumu akıldan çıkmayacak bir 
şekilde canlandırarak seyircileri 
hayrete düşürdü. 

Imamura "Kanzo Sensei 1 Doktor 
Akagi"yi 1 998'de nihayet yapabildL 
Üzerinde bir süredir çalıştığı bu 
sevgili projesini gerçekleştirmeyi, 
"Yılan Balığı"nın Cannes'daki 
başarısına borçluydu. Ango 
Sakaguchi'nin bir romanından 
uyarlanan film, Kanzo Sensei 
lakabıyla anılan yaşlı bir d<?ktorun 
öyküsünü anlatır. Doktor, Pasifik 
Savaşı'nın sonlarına doğru hepatit 
çeken herkesi teşhis edebiliyordu 

ve askerlerin kötü beslendiğine 
inandığı için bütün hastalarına glikoz 
enjeksiyonu reçetesi yazması 
yüzünden Japon ordusu tarafından 
değerli kaynakları israf etmekle 
suçlanmıştı. Bu filme Imamura'nın 
veda filmi  gözüyle bakılıyordu, ama 
usta 200 1 'de çekildiği köşeden 
çıkarak sürrealist bir aşk öyküsü 
olan "Akai hashi noshitano nurui 
mizu 1 Kızıl Köprünün Altından 
Akan l l ık Sular"ı yönetti. Bu fi lm, 
onun şimdiye kadar hiç kimseye 
nasip olmamış şekilde Altın 
Palmiye'yi üçüncü kez alacağı 
spekülasyonuna yol açtı. Gerçi 
böyle bir şey olmadı ama, film  onun 
yapıtlarında yavaş yavaş belirmiş iki 
bariz tema üzerine büsbütün dikkati 
çekti. Bunlardan i lki, hayvanlar 
alemi üzerinde odaklanarak onu 
insan gereksinimleri ve arzularıyla 
mukayese etmekti; ikincisi ise, 
basma kalıp bir tiplerneye 
dönüşmüş boyun eğen Japon 
kadınından çok farklı, kuvvetli ,  
alışılmadık kadın karakterlerdi. 
Imamura'ya layık bir film olan "Kızıl 
Köprünün Altından Akan llık Sular", 
onu yaşayan en büyük 
sinemaetiardan biri olmaya daha da 
yaklaştırdı. 

Son on yılda Japon sineması iyice 
serpilip gelişti ama, 1 9  yıl önce, ilk 
Altın Palmiye'sini kazandığında 
lmamura, Japon sinemasının hala 
varolduğunu duyurma görevini 
üstlenmişti sanki. O sırada 
Imamura'nın akranlarının neler 
yaptığı ilginçtir: Kon lchikawa 
("The Burmese Harp 1 Burma 
Arpi", "Fires on the Plain 1 Ovadaki 
Yangınlar"), şu "Japon Frank 
Capra"sı, bir sigara şirketinin 
sözcüsüydü; kendi ülkesi dışında en 
iyi tanınan Japon yönetmeni Nagisa 
Oshima ("Gençliğin Acımasız 
Öyküsü", 'Tören", " lhtiras 
Imparatorluğu"), evkadınlarına 
yönelik bir TV şovunun sunucusu 
olarak geçimini sağlıyordu; Akira 
Kurosawa ise ancak yabancı mali 
destekle film yapabiliyordu. Bu 
sinemacıların etkisini ya da 
yeteneğini küçümseme niyetinde 
değiliz; sadece Imamura'nın 45 yıl l ık 
meslek hayatının ne kadar dikkate 
değer ve önemli olduğunu 
vurgulamak istiyoruz. Nicelik 
açısından elbette John Ford ya da 
Fassbinder düzeyine erişememiştir 
ama, Imamura 1 8  kurmaca filmiyle, 
Japon toplumunun genellikle az 
temsil edilmiş alt sınıfının portresini 
sadakatle çizmiştir. 

Edepsiz, gerçekçi ve sınıf bilinçli 
Imamura filmleri sanatsal ve 
toplumsal gelenekleri yıkarak 
onların yerine 20. yüzyı l ın ikinci 
yarısında Japonya'daki hayatın 
duygusallıktan uzak bir manzarasını 



1 66 sunar. Imamura'nın filmleri, çogu, 
Japon orta sınıfının karşı karşıya 
oldugu sorunları ele alan, daha 
geleneksel Japon ustalarınınkilerden 
olabildigince farklıdır. lmamura, 
çogu kez Japon alt sınıflarının nahoş 
üyeleri - pezevenkler, fahişeler, 
suçlular, katiller, psikopatlar - ya da 
ulusun içindeki birbirinden 
muazzam derecede farklı iki 
kültürün çatışması üzerinde 
odaklanarak, hem politika, d in, 
tüccarlık. Batı etkisi ve insan 
ilişkileri gibi konuları incelemiş, 
hem de sinemanın en yogun 
melodramlarından bazı larını 
kotarmıştır. 

Imamura'nın sineması hayli tedirgin 
edicidir. Toplumun berbat dedigini 
alıp ondan güzel anlamlar çıkarır. 
Pırıl pırıl tuvaller yaratarak Japon 
toplumunun alt sınıfiarına saygı 
duruşunda bulunur, ama bu 
karakterlerin içinde bulundukları 
zor durumları ve varlıklarını 
sürdürme azimlerini de haşin bir 
şekilde resmeder. Karakterleri, çok 
güzel bir intikam türüyle, "resmi" 
Japon kültürünün basma kalıp 
tiplerini yok eder. Onlar beklenen 
toplumsal standartiara göre hareket 
etmezler, içgüdülerine dayanırlar. 
Hayvanlar gibi davranırlar; 
bencillikleri ve açgözlülükleri onları 
hayatta kalabilme humması ve 
tutkusuyla silahlandırır. Ne kadar 
kurban durumunda olsalar, rezil 
"yeraltı dünyasında" ne kadar 
yeni lgiye ugramış olsalar da, 
Imamura karakterleri daima baskın 
çıkar. Filmleri ruhsal filmler degildir; 
gerçekti ri er! 

lmamura, toplumun kabul edilebil ir 
bulmadgı her şeyin portresini çizer. 
Ama "domuzlar, pezevenkler ve 
pornocular"ın yeraltı dünyasını 
resmettigi zaman, onlara yargılama 
amacıyla yaklaşmaz ya da rol 
modelleri olarak bakmaz. Ensesti, 
tecavüzü ve şiddeti, güzel görünen 
bir şekilde sunar; ama güzel olan bu 
nefret uyandırıcı ediınierin kendileri 
degil, insanların tepkileri ve onlara 
ragmen varlıklarını sürdürme 
azimleri.d ir. Japon toplumunun 
antropologu olarak bil inen 
lmamura, görünen şeylerin 
yüzeyinin altına inerken yalnızca 
tarihi kaydetmekle kalmaz, insan 
olma fenomeninin de kaydını tutar. 
Karakterleri hayatta kalmak için 
ilkel cinsell ik ve şiddet arzularına 
boyun egmek zorunda kalır; 
Imamura için bu hem hüzünlü, hem 
neşeli bir ayak.ta kalma sıçrayışıdır. 

Imamura'nın kadın kahramanları, 
alışılagelmiş itaatkar, çaresiz Japon 
kadını tipiernesini hep ihlal eder. 
O, varolmaya fena halde kararlı, 
iradesi kuvvetli kadınlar uzmanıdır; 

bu kadınlar yaşamın (özellikle de 
Japon usulü yaşamın) kendilerine 
sundugu kara talihi kabul etmezler. 
Kurban haline geldikleri, tecavüze 
ugradıkları ve dövüldüklerinde bile, 
nasılsa duruma uyum saglar ve her 
şeyin üstesinden gelirler. Bu 
kadınların bir tür bencilligi ve ahlak 
dışı l ıgı olsa da, bu degerler onları 
"yeraltı dünyası"nın gürültücü 
patırtıcı aleminde ayakta 
kalabilmeleri için silahlandırır. 
Yarlıklarını sürdürebildikleri ve nasıl 
gerekiyorsa o şekilde direndikleri 
için, kaderleri tamamen kendi 
ellerindedir. Imamura kendilerinden 
başka kaygı ları olmayan bu 
kadınların yalnızca erkeklerden 
daha ilginç olmakla kalmayıp daha 
da kuvvetli olduklarına ve yaşamı 
daha derinden anladıklarına samimi 
olarak inanır. Yönetmen, "Hayatta 
beni en çok etkileyen kadınlar, 
karaborsa günlerirnde rastladıgım 
alt sınıftan kadınlardı" diye 
açıklamıştır. "Egitim görmemiştiler, 
bayagı ve şehvetliydiler, ama aynı 
zamanda güçlü bir sevgiyle 
doluydular ve içgüdüsel olarak 
kendi ıstıraplarıyla yüzyüze 
geliyorlardı." 

Imamura bir keresinde, "Ben 
dagınık filmler yapmayı severim" 
demişti. Gerçekten de, onunkiler 
formüle bağlı fi lmler olmaktan 
alabildigince uzaktır. Ancak 
Imamura fi lmlerinin bazen kaosa 
varan yapısı, fi lmlerde neler olup 
bittigini yansıtır. Geniş ekran 
görüntüleri zengin ve bereketlidir. 
Bazen çerçevenin patlayacagını 
sanırsınız. Onun yakaladgı Japonya, 
gönlüne daha yatkın bir Japonya' dır; 
yani yaşamlarını sürdürebilmek için 
üç-beş kuruş kazanmaya çalışan 
açgözlü, sadece kendisiyle ilgilenen, 
düzenbaz insanların dünyası. Ye bir 
Imamura filmi başlangıçta insanda 
şok etkisi yaratsa da, degeri ve 
anlamı çogu kez sonradan açıklık 
kazanır. Imamura yurttaşı Nagisa 
Oshima gibi entelektüel olmayabil ir 
- bir seferinde, "Ben kırsal 
bölgeden bir çiftçiyim, Oshima ise 
sam u ray" demişti - ama kurnazca 
yapılmış filmleri savaş sonrası 
sinemasının en parlak ve karmaşık 
fi lmleri arasında yer alır. Aynı 
zamanda, Imamura'nın pek sevdigi 
kelimelerden birini kullanalım hadi, 
çok da "leziz"dirler. 

"Böcekler, hayvanlar ve insanlar bir 
yönden birbirlerine benzer: dogar, . 
dışkı salar, ürer ve ölürler. Buna 
ragmen, ben bir insanım. Kendi 
kendime insanları hayvanlardan 
neyin ayırdığını soruyorum. Nedir 
insan? Bunun yanıtını fi lm yapmayı 
sürdürerek arıyorum. Yanıtı 
bulduğumu sanmıyorum." -
Shohei Imamura 

• Over the lasr 45 years, Shohei 
Imamura has emerged as a leading 
lig ht of Japanese cinema. Imamura 
won the Palme d'Or at Cannes in 
1 997 for "Unagi 1 The Eel", and in 
doing so, he became one of only four 
directors to win that award twice (he 
won his fırst Palm d'Or for 
"Narayama-Bushi Ko 1 Ballad of 
Narayama" in 1 983). Though 
Imamura had been making fı lms in 
)apan since the Iate '50s, the 
international success of "The Eel" 
gave acclaim to a director litele
known outside of cinephile circles. 
And it was about time; Imamura's 
brilliant, relentless exploration of the 
lower dasses makes him arguably one 
of the greatest living directors and 
indisputably che most important 
fılmmaker to come out of post-war 
)apan. 

Humanist, iconoclast, 
"anthropologist", investigacor and 
innovarot, Imamura has produced a 
body of work that is unequalled for 
irs audacious insighrs into Japanese 
society, irs rumulruous energy and 
formal daring. His ribald, darkly 
comic fılms abour messy human 
relationships and coarse, indomitable 
women repelled early European 
eri ci es who had grown ro che ri sh che 
graceful,  exotic image of )apan 
typifıed by Kenj i  Mizoguchi fılms. 
Yer Imamura remains a critically 
im portant direcror, borh as one of the 
seminal Japanese New Wave 
directOrs (along with Nagisa Oshima 
and Masahi ro Shinoda) and as a 
chronicler of a s  ide of )apan rarely 
seen in Mizoguchi fılms or tourise 
brochures. As this rerrospective will 
reveal to che film lovers, Imamura 
can daim the designation 
cradirionally reserved for his menror 
Yasuj iro Ozu: "The most Japanese of 
J apanese directors". 

Born on 1 5  Seprember 1 926 in 
Ohrsuka, Tokyo, Shohei Imamura is 
the third son of a medical docror. He 
began life burdened by a 
comforrable, upper-middle-class 
family, but hisrory would soon solve 
that problem for him. His 
comforcable existence would be 
shattered by war and i ts aftermath. 
Imamura attended the elite 
elememary .and middle school s that 
normally would have aimed him 
roward a prestigious university 
degree and a comforcable career in 
business or government. His love of 
rheacer and loathing of bourgeois 
presumptions, however, steered him 
away from a conventional lifesryle. 
When he failed che enrrance exam for 
the agriculture program at che 
national university in Hokkaido, he 
enrolled in a technical school to 
evade

. 
the d raft . The day che Pacifıc 



1 67 War ended in 1 945,  he quit the 
institution and prepared to enroll in 
Waseda University's literature 
faculry. The re he spenr most of his 
rime working with a srudenr theatre 
group and gening involved with the 
Communist movemenr. He wrote 
plays and appeared on stage with a 
core group of acrors, many of w ham 
would appear in his later films, such 
as Takeshi Kata, Kazuo Kirarnura 
and Shoichi Ozawa. Imamura alsa 
started to see films at that time, most 
of them French or German; but it  
was Kurosawa's " Yoidore tenshi 1 
Drunken Angel" ( 1 948) that shocked 
and moved him the most. 

Imamura was 1 8  years old when the 
war ended. Like countless others, his 
life took a sharp turn during this 
turbulent time. The end of the war 
brought millions of prosperous 
cirizens to near-poverry, fareing them 
to join the underworld of 
bootlegging and prostitution to 
make enough money to survive. In 
1 945,  Imamura joined the black 
market - a  vast enterprise in )apan 
during the early post-war years 
buying illicit liguar and cigarettes 
from American rroops and re-selling 
them. This introduction to the lower 
class of Japanese society strongly 
influenced his themaric explorations 
as a filmmaker. N early all of his films 
became abour the people he met and 
the experiences he had during this 
time. To Imamura, this was the 
"real" )apan - the under-represented 
subculture full of a bustling, electric 
vitality. 

Originally uninterested in the 
cinema, Imamura decided to enter 
films only because the stage offered 
no way for him to make a living and 
the films at least offered an 
occupation. So, afrer graduating with 
a degree in Western H istory from 
Waseda University on March 1 95 1 ,  
he joined the Ofuna Studio of the 
Shochiku Film Company as assistant 
director. At that time, Shochiku 
cranked out slick Hollywood
inspired movies. Fellow studio 
assistant Nagisa Oshima assailed this 
bourgeois cinema, firsr in  his archly 
palirical writings and then in his 
lancimark films. Imamura's rebellion 
was more personal and more 
instincrive. He worked there with 
directors such as Masaki Kobayashi ,  
Yuzo Kawashima, Yoshitaro Namura 
and, mainly, Yasujiro Ozu, wirh 
whom he collaborared on three 
im portant fi lms: "Bakushu 1 Early 
Summer" ( 1 95 1 ) ,  "Ochazuke no aji 1 
The Flavor of Green Tea Over Ri ce" 
( 1 952),  and "Tokyo monogarari 1 
Tokyo Story" ( 1953) .  Imamura went 
on to express his unease w ith these 
directors, whose precise view of the 

m inar rituals of everyday life i n  
)apan seemed too close t o  a n  offıcial 
version of events and too far from 'the 
dregs' with whom he sympathised, a 
subculture of prostitures, rackereers, 
pimps and drunkards. As he larer put 
it,  "I am interested in the 
relationship of the lower part of the 
human body and the lower part of 
the social srructure on which the 
reality of daily Japanese life supports 
i tself." 

Although Imamura respected Ozu, 
he complerely rejected his approach 
to fılmmaking, in which Ozu would 
rehearse his acrors until they became 
devoid of emotion, acting more !ike 
an automaton or a "model" .  
Imamura's transfer from the 
Shochiku to the newly re-established 
Nikkatsu Film Company in 1954 
took place as  a matter of  course 
togerher wirh other companions 
(such as Sei jun Suzuki and Yuzo 
Kawashima) who opted for the 
higher salari es of the company in a 
new phase. It was with the Nikkatsu 
that Imamura's bem to independence 
began to show itself. He rhen worked 
with Kawashima ("Shinagawa Path"), 
a popular and anarchic director he 
greatly admired and about whom he 
wrote a book. Mter four years as 
assistant and script writer for 
Kawashima comedies, Imamura 
directed his first film, "Nusumareta 
yokujo 1 Stolen Desire" in 1958,  the 
same year that Ozu released "Ukigusa 
1 Floating Weeds" .  Borh films are 
about an i tinerant acring troupe, but 
there the similarities end, as 
Imamura evidently set out to include 
everyrhing that Ozu's srylized rale 
left our. While Ozu's characrers are 
refined and passive, Imam ura' s are 
earthy and robusr, brimming wirh 
larenr violence and sexualiry. While 
Ozu's cameta remains law ro rhe 
ground, lingering on empry 
corridors, Imam ura' s camera jumps 
from one angle ro rhe nexr. In facr, 
his kineric cameta and dynamic 
ediring resemble those of Akira 
Kurosawa more rhan those of his 
former menror Ozu. Immaura's firsr 
film alsa revealed a pair of nascenr 
morifs that would run throughout his 
career. His fascinarion wirh the 
di aleers and pracrices of the fringes of 
Japanese culture was firsr seen in his 
depiceian of a down-and-out acring 
communiry in Osaka's rough 
entertainment disrricrs in "Stolen 
Desire". 

Apparently pleased wirh the results, 
Nikkarsu rushed Imamura into rwo 
more projeers for 1 958.  " Nishi Ginza 
eki-mae 1 Nishi Ginza Station" was a 
vehicle for rhe popular singer Frankie 
Nagai; araund the studio' s only 
insrrucrion - that Nagai s ing rhe 

ritle song three times - Imamura 
invented a preposrerous plor line that 
had a melancholic Nagai consrantly 
flashing back on a desert isiand idyll 
he enjoyed wirh a native gir! during 
the war. "Hareshi naki yokubo 1 
Endless Desire", winner of a Blue 
Ribbon New Talenrs Award, 
marched Imamura for the firsr rime 
wirh Masahisa H i meda, his 
cinemarographer for the nexr ren 
years wirh whom he would have 
developed a particular visual sryle. 
The story, which has a real Imamura 
flavor, centers on a group of five 
people searching for a cache of 
morphine buried in whar was once an 
American air-raid shelrer, and is now 
a burcher shop. As the search 
continues under rhe teadership of a 
ferocious widow, the characrers fal!  in 
and out of a series of affairs. 
Imamura's fourrh Nikkarsu 
assignmenr - "Nianchan 1 My Elder 
Brorher" ( 1 959), based on rhe besr
selling diary of a ren-year-old gir! 
describing her family' s struggle 
was an earnesr piece of social realism 
ser among the impoverished coal 
miners of Kyu-Shu, and received the 
Minister of Educari on Award ar the 
Art Festival as well as NHK Morian 
Picture Award among orhers. 

Imamura's firsr four films, inevirably, 
were company assignmenrs made 
quickly and on low budgers. 
Alrhough his fourrh picrure was a 
critica! and commercial success, the 
34-year-old director balked ar irs 
senrimenraliry and resolved to stop 
accepring assigned projecrs. Ever 
since, he has followed his own path. 
Imamura produced his firsr mature 
and "authentic" film in 1 96 1 .  "B ura 
to gunkan 1 Pigs and Bartleships" 
( 1 96 1 ), a superbly crafred, sardonic 
drama about the yakuza (Japanese 
Mafia) and the modernizarion of 
)apan afrer World W ar I I ,  marks the 
beginning of the Imarnurian play on 
"groresque symbolism". The 
filrhiness of the pigs provides a 
perfect backdrop for rhe nature of his 
characrers. The film is ser ar an 
American naval base in Yokusuko, 
)apan, righr afrer rhe end of World 
W ar I I .  When the U.S.  fleer sails in, 
the women liven up, and rhe 
wheeler-dealer gangsrers maneuver to 
ski m off rhe cream. As rhe fina! 
denouemenr nears, increasingly 
acerbic commenrary, mixed wirh 
pointed symbolism, decries American 
treatment of )apan and the Japanese' 
own moral corruprion. 

Imamura's nexr film, "Nippon 
konchuki 1 The Insect W aman" 
( 1 963), which covers 45 years in  the 
life of Jang-suffering Japanese woman 
Tome Marsuki, has been said to be 
rhe director' s "most complere 



1 68 portrait of a Japanese woman in 
sociery". The winner of 1 4  Japanese 
film awards, "The Insect Woman" 
decails the decline of culrural values 
as mirrored by one single misspent 
life. In it, rhe protagonist is forced 
from her smail farming village inro 
Tokyo's corrupt underworld, where 
she becomes a prostirute. Like an 
insect, Tome does everything to 
survive ar rhe bortom of the social 
ladder. Yer she is no mere vicrim of 
sociery - she evenrually becomes a 
madam, victimizing other young 
women - and "The Insecr Woman" is 
no convenrional morali ry rale. 
Literally rirled "Japanese 
Enromology", the film can be read as 
a metaphor of posr-war ]apan, not 
only prosriruting irself to the US bur 
also prostiruting irs own spirit for 
economic gain. In i ts portrayal of a 
woman hardening in order to make it 
the business world, "The Insecr 
Woman" has been compared to 
Douglas Sirk's "Imitation of life" 
( 1959) and Rainer Werner 
Fassbinder's "Die Ehe der Maria 
Braun 1 The Marriage of Maria 
Braun" ( 1 979). 

Imam ura, sees himself as an oursider 
who depiccs the "real" ]apan that 
official culrure mighr prefer to hide 
or disguise. He has no rime for flower 
arranging or tea ceremonies. He 
makes films abour che Japanese who 
incerest him - "strong, greedy, 
humorous, deceirful people who are 
very human in their qualities and 
the ir failings", as he says. He inserts 
chem in florid, often violenr stories, 
and his approach somerimes seems 
cruel. People can be appalled by the 
brutality of their first Imamura film; 
but later they may realize rhar it !efe 
c hem w ith che memory of something 
truthful and valuable. In his nexr 
film, "Akai satsui 1 Inrenrions of 
Murder" ( 1 964) - another Blue 
Ribbon winner abour an 
" inarticulate, plain counrry gir! who 
survives by pure instinct" - Immaura 
explores che fine psychological line 
between rape and romance as the film 
chronicles the vi olation of a bored 
and neglected housewife while her 
husband is away. At the end of the 
film, the protagonist outlives the 
rapist, legalizes the resultane son and 
triumphantly comes inro her own in 
a man's world by overcoming the 
cultural demands that insist rhar a 
'violated' woman has no alternarive 
but suicide. 

In 1 966, Imamura cancelled his 
conrracc with Nikkarsu, esrablished 
his own Imamura Productions, and 
made his first independent film 
"Jinruigaku nyumon 1 The 
Pornographers: I neroduction to 
Anrhropology", a brillianr though 

disrurbing black comedy which 
displays a vivid cririque of sexual 
fruscration in modern Japanese 
sociery. This long b ur never 
wearisome film explores che 
motivations behind che "arcisans" in  
che pornography industry who make 
cheap, dircy films. Imam ura' s old 
friend Shoichi Ozawa plays a rwo-bit 
porno filmmaker who yearns to keep 
his own private life above reproach .  
This task is nearly impossible, rhanks 
to pressure from home, from che 
crooks for whom he works, and from 
his own inner self. There's sexual 
aberrance and kink in abundance, bur 
somehow che whole seamy world of 
dirry picrures seerus to be che logical 
extension of an increasingly coreupc 
society. Though filmed in black and 
white, that doesn't prevenr irs 
"colorful" aspeccs from being fully 
realized. 

Imamura demonscrares jusr how 
unsentimenral he can be when he 
porrrays life in isolared rural ]apan 
with its superscition and its shamans. 
Three-hour long "Kamigami no 
fııkaki yokubo 1 The Profound Desire 
of the Gods", Imamura's first color 
film and arguably his masrerpiece 
made in 1 968 for his former 
employer Nikkatsu, is a fish-out-of
water tale about an engineer who 
goes to a remote isiand in rhe 
Okinawa archipelago to install a 
water system. By all che rules of 
popular ficrion, che engineer should 
be an insensitive technocrar and che 
natives should be large-souled and 
virtuous, full of in-touch-wirh-the
land wisdom. But Imam ura, who sees 
himself as an anrhropologisr of 
modern ]apan, depicts che isianders 
as grasping and competitive; their 
religion encourages vile behaviour, 
including rirual murder. In his later 
"The Ballad of Narayama", about a 
village in norrhern ]apan, he would 
place the audience painfully close to a 
crude, brurish world. And yer the 
characrers in  both films obviously 
cl ai m Imam ura' s affection, eve n if he 
loves rhem more for rheir faulrs rhan 
for rheir virrues. The huge 
commercial failure of "The Profound 
Desire of the Gods" marked the e nd 
of a period begun ten years earlier 
known as Nuberu Bagu ("Japanese 
New Wave") and Imamura became a 
burned our director in che eyes of the 
major Japanese srudios. 

After establishing himselfas a 
director of fearure films, Imamura 
has begun ro make documenraries, 
brilliantly. His mosr personal and 
"experimental" film, "Ningen 
johatsu 1 A Man Vanishes" ( 1 967) 
srarts wich the fact that thousands of 
J apanese disappear every year, the n 
turns i neo an ineense 1 30-minute 

drama i ncluding some elemenrs of 
"cinema-verite", abour the fiancee 
who was lefr behind when a certain 
salesrnan walked off che face of che 
earrh. The young woman forgets 
abour che missing object of her 
search in rhe first fifceen minutes of 
che film and pragmarically transfers 
her affections to the inrerviewer who 
is helping her find him. This 
imaginative facc-versus-ficrion film 
also demonstrates Imam ura' s cruel 
side: he makes his d isiike of che 
fiancee clear, and lets us assume che 
man vanished to avoid marrying her. 
"Nippon sengo shi: Madamu 
Omboro no seikatsu 1 A History of 
Postwar ]apan as Told by a Bar 
Hostess" ( 1 970) is emirely differenr, 
an accounr of 2 5 years i n J apan' s l i  fe 
as i t  was lived by a ribald, 
uninhibited, richly arriculate woman. 
Madam Omboro is a quinressenrial 
Imamura heroine: a hard-nosed, 
ruthless survivor, wirh a sense of 
loyalty and an earrhy sense of humor. 
In che documenrary, she si ts in a 
Tokyo bar, which she used ro own, 
and ce lls rhe story of the various 
means she used to survive, beginning 
with che day rhe atom bomb fell. Ir is 
a hisrory of compromises and hard 
deeds, rhough there are few ourright 
berrayals. 

Ir was che fatal financial failure of 
" Profound Desire of the Gods" rhar 
drove Imamura ro serni-retirement 
from cinema. During which rime he, 
!ike many of his colleagues, divided 
his rime becween relevision 
production and or her acrivicies; most 
notably in October 1 974, che 
creation of a private film school, the 
Yokohoma Institute of Film and 
Broadcasting, and equally as 
imporranr, Imamura conrinued his 
anrhropological and erhnographic 
research during his many trips to 
Sourh East Asia and even to Morocco. 
The filmmaker spenr m uc h of che 
1 970s making well-regarded TV 
documentaries such as "Mikikanhei o 
orre 1 In Search of U nceturned 
Soldiers" ( 1 97 1 / 1 975) ;  "Bubuan no 
kaizoku 1 The Pirares of Bubuan" 
( 1 972); "Muhomacsu kokyo ni kaeru 
1 Muhomatsu Rerurns Home" 
( 1 97 3); "Tsuiseki/Furari no 
Yoshinobu 1 Two Men Named 
Yoshinobu" ( 1 975)  and anorher 
conrroversial documenrary film, 
"Karayuki-San 1 Karayuki-san, rhe 
Making of a Prosrirure" ( 1 975) .  I n  
che firsr and last films, Imamura 
examines rwo cases symptomaric of 
che uprooced Japanese: firsr, the 
soldiers of the Imperial Army, who 
oddly enough, srayed behind in the 
ter ri tory in which they fo und 
chemselves at rhe rime of che 1 945 
arıniseice (and many did noc learn 
that the war was actually over unril 



1 69 years larer); and second, che women 
raken more or less by force ro 
milirary brorhels in China during che 
Mei j i  era, some of whom, rhough 
very old, remained in Malaysia and 
never even considered returning ro 
the "homeland".  So, Imamura's 
documenraries all cenrre on real-life 
people who in many ways paraHel the 
heroines and heroes of his ficrion 
films. 

Imamura capped the decade w ith a 
specracular rerurn ro the realm of 
ficrion wirh the exisrenrial serial 
killer ehriller "Fukushu suru wa ware 
ni ari 1 Vengeance Is Mine" ( 1 979) 
che mosr shocking and in some ways 
che mosr impressive of the masrer's 
films on modern ]apan - carching 
che arrenrion of an inrernarional 
audience. Ir is considered ro be one of 
che most derailed and intense 
porrrairs of a serial killer in che 
hisrory of cinema. The film is based 
on a 1 97 5  novel dealing wirh the 
trail of che erime lefr by Enokizu 
lwao. When che novel came out, 
rhere was feverish enrhusiasm among 
directors all anxiously awairing ro see 
who would ger che projecr. The 
winner was Imam ura, whose 
direecian of his previous works 
succeeded in dealing wirh che human 
mi nd by delving ro irs very core. A 
gur-wrenching, violenr psychological 
erime drama from srarr ro finish rold 
in flashbacks, the film uses an 
i nnovarive plot srructure that winds 
back and forrh berween the presenr, 
during a police i nrerrogarion, and che 
past, including a 78-day spree of 
thefr, whore-mongering, and murder. 
Though che film is linered wirh 
strilUng, nearly hallucinogenic 
images, Imamura shoors che 
unfolding evenrs in  a documenrary 
sryle, wirh his crademark 
unobrrusive, disranced camera work. 
As a resul c ,  che grisly double murder 
near che beginning of che film is 
disconcerringl y brural and i es 
nurnerous sex scenes seem all che 
more racy. Imamura has poured all of 
his know-how and srrengrh inro rhis 
film ro porrray "all erime, che presenr 
era, and man". "Vengeance is Mine" 
won Kinema Jumpo's Besr One 
Award; Blue Ribbon Film Award, 
Film Director' s Award and ]apan 
Academy Film Award, among many 
orhers. 

Following "Eijanaika 1 ever Mind, 
Ir's All Righr" ( 1 98 1 ) - a rwo-and-a
half-hour carnivalesque and 
allegorical period film about an 1 867 
mass movemenr following che 
conflicr berween the Shogun dans 
and che em peror for che comrol of che 
counrry - w hi ch was show n in "U n 
certain regard" ar Cannes ro general 
indifference, lmamura's inrernarional 

repurarion was confirmed in 1 983,  
when he won Cannes wirh the second 
adapeation of Shichiro Fukazawa's 
novel, "The Ballad of Narayama". 
Imamura i nserred some scenes of 
violence and ri tual sex rhar are 
shocking and were absenr in the firsr, 
1958 film. Ser in che 1 9rh cenrury in 
a remore and severely impoverished 
mounrain viiiage in norrhern ]apan, 
che film is abour che cycle of seasons 
and of life (legend has ir rhar che 
elderly who have reached che age of 
70 musr leave the viiiage ro go die in 
Mounr N ara, where ancienr gods 
reside, and die hopefully blessed by 
che deiries) which conrributes, above 
all else, ro ennobling che conrenr of 
Imamura's previous films. 
Trenchanrly probing che narure of 
inhumaniry and survival in  rhis 
smail ,  everyman's village, Imamura 
somerimes seems to view rhese 
people's lives as a long, miserable 
journey roward dearh. The film 
concludes with a profound sense of 
loss; bur, as always in Imamura, the 
emorion is balanced by irs opposire: 
this is a loss rhar offers a hope. 

In 1 986 Imamura moved his film 
school in Yokohama, ro i ts presenr 
custom-builc premises in Shin
Yurigaoka i n  Kawasaki Ciry, ourside 
Tokyo, and changed irs name ro 
Japanese Academy of Visual Ares. He 
remains irs presidenr and director. 
Imamura's subsequenr films have 
won him i ncreasing acclaim: i n  
"Zegen 1 The Pimp" ( 1 987) che 
direcror has chosen ro eel! che rrue 
rale of a heroic and groresque brorhel 
owner in Sourh-Easr Asia ar che rurn 
of the lasr cenrury. Ihei j i  Muraoka, 
also known as Zegen, who ser up 
chains of brorhels rhroughour Asia 
was che mosr powerful pimp in 
modern Japanese hisrory, a man who 
could honesrly regard himself as "The 
Boss of the Sourh Seas" .  "Kuroi ame 1 
Black Rain" ( 1 989), a calm and 
resrrained film based on rwo novels 
by Masuj i  Ibuse, adresses che tragedy 
of Hiroshima but ir is less che 
horrible event rhar Imamura presenrs 
rhan i ts human and social 
consequences. In parricular, the 
consequences affecring cerrain 
characrers i n a viiiage five years after 
che evenr, individuals srruck by an 
abnormal "social handicap" and who 
suffer from a type of discriminarion 
as bom b survivors. "Black Rain" 
swepr the Japanese Academy Awards 
and received the Grand Technical 
Prize ar che Cannes. 

Afrer almosr eighr years of 
cinemarographic silence, Imamura 
came back in 1 997 wirh a new tale 
on the ups and downs of humani ey 
and irs secrer motivations. Desperare 
for "prestige films", Shochiku offered 

che veteran iconoclast the 
opporrunity ro make a film of his 
choice from a novel, and che director 
chose ro adapt one by Akira 
Yoshimura, Sparkles in che Darkness, 
on a low-budger, retirled "Unagi 1 
The Eel". A darkly comic rale about 
love, redemption, and a man's 
beloved per eel, the film which 
broughr Imamura his second Palm 
d'or ar Cannes, showed an equally 
sensirive grasp of che highly personal, 
somerimes quirky dynamics of 
everyday relarionships. In rhis more 
reflecring and consranrly surprising 
film until che very end, Koji 
Yakusho srunned fesrival audiences 
by memorably playing a prisoner 
who pers an eel as a confidenr while 
locked up but srruggles ro develop 
relarionships on the outside. 

Imamura could finally make "Kanzo 
sensei 1 Docror Akagi" in 1 998, a per 
projecr he's been working on for 
some rime, rhanks ro the success of 
"The Eel" i n  Cannes. Based on a 
novel by Ango Sakaguchi, che film 
rells rhe story of an old docror 
nicknamed Kanzo Sensei who could 
diagnose everyone suffering from 
hepariris rowards che end of the 
Pacific W ar and was accused by che 
Japanese army of squandering 
precious resoutces when he preseribes 
glucose injecrions for all his parienrs, 
believing all of rhem ro be 
malnourished. This film was 
inrended as Imam u ra' s swansong, bur 
in 2001 he came out of reriremenr ro 
direec che surrealisr romance, "Akai 
hashi noshirano nurui mizu 1 Warm 
Warer U nder a Red Bridge" which 
prompred specularion rhar he could 
win che Palm d'Or for an 
unprecedenred rhird rime. Whilsr 
rhis  was nor be, ir  highl ighred rwo 
clear rhemes, which have slowly 
emerged from his work. Firsrly a 
focus upon che animal kingdom, 
comparing ir wirh human needs and 
desires; secondly, srrong, 
unconvenrional female leads, heroines 
far from srereotypical submissive 
Japanese women. True to form, 
"Warm Warer U nder a Red Bridge" 
flows closer ro making Imamura one 
of grearesr l iving filmmakers. 

Japanese cinema has flourished in che 
lasr decade, but 19 years ago, when 
Imamura won his firsr Palm d'Or, 
the director served as a reminder that 
Japanese cinema sri l l  existed. It is 
inceresring ro nore whar some of 
lmamura's peers were doing around 
this rime: Kon Ichikawa ("The 
Burmese Harp", "Fires on the 
Plain"), the "Japanese Frank Capra," 
was a spokesperson for a cigarerre 
company; Nagisa Osbima ("Cruel 
Srory ofYouth", "In the Realm of the 
Senses"), che most well-known 



1 70 imernarionally, supporred himself as 
a hosr for a relevision show about 
housewives; and Akira Kurosawa's 
films were only made possible by 
foreign supporr. This is not ro 
discoum che impacr and ralem of 
rhese filmmakers - it is ro underscore 
j usr how remarkable and imporranr 
Imamura's 45-year-career is. His 
output cerrainly doesn't march the 
li  kes of a John Ford or a Fassbinder, 
but in his 1 8  feature films, Imamura 
has fairhfully portrayed an ofren 
under-represemed lower class of 
Japanese sociery. 

Ribald, real isric and conscious of 
class, Imamura's films break down 
arrisric and social conventions and 
offer insread an unsenrimemal view 
of Japanese life in the !are 20rh 
century. Imamura's films are 
radically different from those of the 
more cradirionaJ Japanese masrers, 
most of which dea! with issues facing 
Japan's middle class. Often focusing 
on the unsavory members of Japan's 
lower dasses - che pimps, the 
prosrirutes, rhe criminals, the killers, 
the psychoparhs - or rhe clash of rwo 
vastly different cultures within the 
nation, Imamura crafred some of 
cinema's most intense melodramas, 
while ar rhe same rime examining 
politics, religion, commercialism, 
Wesrern influence and human 
relarions. 

The cinema of Imamura is quire 
unsertling. He rakes whar sociery 
would cal! vi le and makes beauriful 
meaning out of it. He pays tribute ro 
the lower dasses of J apanese sociery 
by crearing brilliam canvases, yer 
harshly portraying rhese characrers' 
plight and w i ll ro survive. Survival is 
a means ro an end in Imam ura' s 
films. W ith a lovely sorr of 
vengeance, his characrers deseray the 
srereorypes of "official" Japanese 
culrure. They do not operate by 
predicrable social srandards, but 
rather by insrinct. They behave !ike 
animals, and rheir selfıshness and 
greed equip rhem wirh the fervor and 
rhe passian ro survive. However 
victimized, however down-and-out in 
the seedy " underworld," Imam ura' s 
characrers always prevail .  His films 
are n or sp iri tual; they are real! 

Everyrhing that sociery would deem 
not acceptable, Imamura portrays. 
But when Imamura depicrs the 
underbelly of "pigs, pimps, and 
pornographers", he is not looking at 
rhem judgmentally or as role models. 
He depicrs incesr, rape, and violence 
in a way that appears beautiful - but 
ir  is n or rhese abhorrent acts that are 
beauriful,  bur rhe people's reactions 
and will ro survive in the face of 
rhem. Imamura is known as an 

anthropologist of Japanese society, 
and as an anrhropologisr he goes 
undernearlı the surface of rhings ro 
chronicle not only the history but 
also the phenomenon of being 
human. To survive, his characrers 
m use give in ro rhe primal desires of 
sex and violence; for Imamura, ir is a 
sorrowfully joyous leap of self
susrainmenr. 

Imamura's heroines routinely violate 
the srereorype of subservienr, desaiate 
Japanese women. He specializes in  
strong-willed women profoundly 
determined ro survive who dedi ne ro 
accepr the bleak desriny that life (and 
particularly Japanese life) offers 
rhem. Even when vicrimized, raped, 
and beaten, they somehow adapt and 
overcome no matter what. Alrhough 
rhese women possess a sorr of 
selfishness and amoraliry, rhese 
values arın rhem ro prevail through 
the rumulruous environment of this 
"underworld." Because they survive 
and persisr however they have ro, 
rheir fare is emirely in rheir comroL 
Imamura rruly believes that women, 
wirh rheir lack of real concern over 
anyrhing but themselves, are not 
only more inceresring bur alsa 
srronger than men, and they have a 
grearer undersranding of life. "The 
women who have marked me most in 
life are rhe lawer-class women I mer 
during my black-market days," the 
director has explained. "They weren'r 
educared and rhey were vulgar and 
lusry, but they were alsa srrongly 
affecrionate and they instincrively 
confronred all rheir own sufferings."  

"I !ike to make messy films," 
Imamura once said. And indeed, his 
picrures are anything bur formulaic. 
But Imam ura' s sametimes chaotic 
srrucrure reflecrs whar is going on in 
his  films. His scope frames are rich 
and abundanr. You sametimes feel 
!ike they might break. The ]apan he 
caprures is a place close ro his hearr -
a world of greedy, self-imeresred, 
deceirful people just trying ro make a 
buck to survive. And although at 
first, an Imamura film can be quite 
shocking, i ts value and 
meaningfulness ofren become evidene 
larer. Imamura may not be rhe 
incelleemal rhar his compatriore 
Nagisa Oshima was - he once rold, " I  
a m  a counrry farmer, Oshima i s  a 
samurai " - but his cunningly 
conceived films are amongsr the most 
brillianr and complex in posrwar 
cinema. They are also, ro use one of 
Imamura's favorite words, very 
" juicy". 

"Insecrs, animals and humans are 
similar in the sense that they are 
born, they excrere, reproduce and die. 
Neverrheless, I myself am a man. I 

ask myself w hat differentiates 
humans from other animals. Whar is 
a human being? I look for the answer 
by conrinuing ro make films. I don' 
thin k I have fo und the answer. "  -
Shohei Imamura 
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JAPONYA ] AP AN 

DOMUZLAR VE SAVAŞ GEMiLERi 
B UTA TO GUNKAN 

PIGS AND BATTLESHIPS 

• Polis Himeri'nin çetesinin 
çalıştırdıgı randevu evini kapatır. 
Himeri'nin durumu tehlikeye girer. 
Bir şekilde, yasadışı da olsa, başının 
çaresine bakmak zorundadır. Domuz 
eti kıtlıgını görüp, et ticareti işine 
girer; amacı adadaki üste yaşayan 
Amerikan askerlerine satış 
yapmaktır. Bu işe daha önceden 
tanıdıgı Kinta'yı da karıştırır. Kinta, 
onun yakuzadan ayrılıp namuslu bir iş 
bulacagını içtenlikle uman hamile 
sevgilisi Hiroku'yla birlikte yaşar. 
Ama kızın kendisi de pek erdem 
abidesi sayılmaz; fuhuşa ve küçük 
hırsıziıkiara bulaşmıştır. Kinta onunla 
her şey yoluna girince evlenecegine 
söz vermiştir, ama daha sonra kızı 
bebegini aldırınaya zorlar. Rakip 
çetelerden birinin elebaşı öldürülür. 
Durum kontrolden çıkar: Himeri'nin 
çetesi ikiye bölünür ve iki taraf 
birbiriyle mücadeleye girer . . .  

Shohei Imamura'nın ilk başyapıtı 
olan DOMUZLAR VE SAVAŞ 
GEMILERI, yakuza Oapon Mafyası) 
ve Ikinci Dünya Savaşı'nın ardından 
Japonya'nın modernleşmesi üzerine, 
çok büyük bir ustalıkla kotarılmış, 
alaycı bir dramdır. Ayrıca 
Imamura'nın "grotesk sembolizm" 
oyunlarının da ilk kez başladıgı 
filmdir. DOMUZLAR VE SAVAŞ 
GEMILERI, aslında bize Japonya'nın 
bil inmeyen bir yanını, halkın ahlaki 
degerierindeki bozulmayı anlatır. 
Domuzların pisligi, Imamura'nın 
karakterleri için mükemmel bir fon 
yaratır. Ikinci Dünya Savaşı'ndan 
hemen sonra, Japonya'nın Yokusuko 
kentindeki bir deniz üssünde geçen 
filmde, Amerikan donanınası limana 
girdiginde kadınlar canlanır, üçkagıtçı 
gangsterler işin kremasını yemek için 
çeşitli numaralar çevirir. Filmin çok 
önemli iki yönü vardır. Bunlardan 
birincisi tamamiyle biçimseldir ve 
Imamura ile görüntü yönetmeni 
Himeda'nın kadrajları oluştururken 
kullandıkları ışıgın geniş ekranla 
birleşiminden, yakın çekimlerle 
denedikleri yeni ifade biçimlerinden 
kaynaklanır. Ortaya çıkan plastik etki 
olaganüstüdür. Konuya gelince: 
burada, belki de i lk kez (Oshima'nın 
ilk filmleriyle beraber) karşımıza 
birçok Japon filminde varolan 
modern samuray fikrinden uzak, 
oportünist ve bir o kadar da korkak 
bir gangster çıkar. Bu yeni gangster 
tipi, şiddet kullanarak fakirden 
çalmaktadır. Sonunda her şeyin açıga 
çıktıgı an yaklaşırken, anlamlı 

sembolizmle karışmış ve dozu 
gittikçe artan acımasızca yorumlar, 
Amerikalıların Japonya'ya davranış 
şeklini ve Japonların kendi ahlaki 
çöküşlerini kınar. 

• The potice closes rhe house of 
prosrirurion owned by rhe gang of 
Himori. Himori's siruarion becomes 
uncerrain. He will manage somehow, 
legally or nor. Se ing rhe scarciry of pig 
mear, Himori decides ro become a 
mear rrader - he w i ll seli ir ro rhe 
American soldiers based on rhe island. 
In rhis operarion he involves Kinra, a 
reen hoodlum whom he worked 
rogerher before. Kinra lives wirh his 
pregnanr girlfriend Hiroku who 
earnesrly hopes he'll leave rhe yakuza 
and ger an honesr job, bur neirher is 
she a paragon of virrue - she is drawn 
inro prosrirurion and perry rhievery. 
Kinra promises her ro marry her as 
soon as everyrhing is serrled, bur rhen 
he forces her ro aborrion. The boss of a 
riva! mob gers killed. The siruarion 
gers our of conrrol: rhe gang of Hi mor i 
is rorn inro rwo, one opposire rhe 
orher. . .  

The earliesr masrerpiece by Shohei 
Imam ura, PIGS AND BA TTI.ESHIPS 
is a superbly crafred, sardoruc d rama 
abour rhe yakuza (Japanese Mafıa) and 
rhe modernizarion of ]apan afrer 
World War IL Ir marks rhe beginning 

of rhe Imarnurian play on "groresque 
symbolism". The fılm acrually shows 
us an unknown side of ]apan: ir 
demonsrrares ho w i rs people are 
fundamenrally corrupr. The fılrhiness 
of rhe pigs provides a perfecr backdrop 
for rhe narure of Imam ura' s characrers. 
The fılm is ser ar a naval base in 
Yokusuko, ]apan, righr afrer rhe end of 
World War II. When rhe U.S. fleer 
sails in, rhe women liven up, and rhe 
wheeler-dealer gangsrers maneuver ro 
ski m off rhe cream. Two im porram 
aspecrs of rhe fılm emerge: The fırsr 
one is complerely based on form, 
regarding rhe masrery of Imamura and 
his cinemarographer Hi meda in 
consrrucring rhe framings of rhe fılm, 
using rhe lighrs in every possibiliry, 
marching rhem wirh rhe cinemascope, 
eıcperiencing new eıcpressive 
dimensions rhrough close-ups. The 
plasric effecr rhey gor is amazing. As 
for rhe subjecr, perhaps for rhe fırsr 
rime (wirh rhe fırsr fılms ofOshima) 
we meer an opporrunisr and coward 
gangsrer, far away from rhe idea of rhe 
modern samurai presenr in many 
Japanese fılms. This new gangsrer rype 
seeals from rhe poor using violence. As 
rhe fınal denouemenr nears, 
increasingly acerbic commenrary, 
mixed wirh poinred symbolism, 
decries American rrearmenr of ]apan 
and rheJapanese' own moral 
corruprion. 

Yönetmen Director: Shohei Imamura 
Senaryo Screenplay: Hisaıhi 
Yamaucbi Görüntü Yön. 
Cinematography: Shinıaku Himeda 
Kurgu Editing: M11tsuo Tonji Müzik 
Music: Toshiro Mayuzımıi Oyuncular 
Cast: Hiroyuki Nagato,jitmko 
Yoshimura. Yoko Minamitk1, Shiro Osako. 
Sanae akahara Yapı m Production 
Co.: Nikkotsu Dünya Hakları World 
SaJes: Nıkkats11 Corpo•·ation, Tokyo, 
}APAN; Phoııe: 81 3 56 89 10 26; Fax: 
81 3 56 89 10 43; e-mail: 
nobu@nikkotıu.co.jp Kaynak Prinr 
Source: Kawakita Memurini Film 
lmtitute, /8, lchibancho, Chiyoda-ku, 
Tokyo,JAPAN; Phoııe: 81 3 32 65 32 
81; Fax: 8/ 3 32 65 32 76; e-mail: 
k,ı[i@kaıvakita-film.or.jp 
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JAPONYA JAPAN 

BÖCEK KADlN 
NIPPON KONCHUKI 

THE INSECT WOMAN 

• Film, 1 9 1 8  doğumlu T ome 
Matsuki adındaki bir Japon kızın, 
çileli yaşamından 45 yılı yansıtır. 
Anıları onu, gerçek babasının, 
annesiyle oynaşırken gördüğünü 
sandığı Onogawa olduğunu 
düşünmeye iter. Küçük bir köyde 
yaşayan Tome tarlada çalışmaktan 
bıkmıştır. Babasının suistimaline 
uğramış ve cinsel açıdan da 
tükenmiştir. Evlenir ve Nobuko adlı 
bir kızı olur; ancak babasının 
hizmetçiden bir başka kızı olduğunu 
öğrenince evi terkeder. T ome 
savaşın tüm yıkıcı etkilerini yaşar. 
Bir çok iş değiştirir. Bir Amerikan 
askeri üssüne hizmetçi olarak girer. 
Orada bir sürü erkekle tanışır. Bir 
Amerikalı askerin metresi olur. 
Amerikan hamisi ülkesine dönünce 
de bir geneleve sığınır, sonunda 
mama olur. Ileri yaşlarında, yıllar 
önce terk ettiği ve yaşamı 
annesininkine benzer bir yol izlemiş 
olan kızıyla karşılaşır . . .  

1 963 yıl ında 1 4  Japon sinema 
ödülünü birden kazanan ve bu 
arada En Iyi Japon Filmi seçilen, 
sözünü sakınmayan, parlak ve 
iğneleyici bir yapıt olan BÖCEK 
KADlN, 1 945 yenilgisi sonrasında 
Japonya'nın durumunu ve savaşın 
toplum üzerindeki etki lerini 
incelerken, insanların zor şartlar 
altında ayakta kalma mücadelelerini 
ve kültürel değerlerin yozlaşmasını, 
boşa geçmiş bir yaşam aracılığıyla 
yansıtır. Gerçekten özgün adı, 
birebir tercüme edildiğinde "Böcek 
Japonya" anlamına gelen film, bu 
tuhaf dişi böceği, T ome'yi, sadece 
ABD'nin altına yatmakla kalmayan 
(Tome'nin müşterilerinin çoğu 
Kore savaşından henüz dönmüş 
Amerikalı erlerdir), ekonomik 
çıkarları için ruhunu satan 
Japonya'nın bir metaforu olarak, 
sistemli bir şekilde, tıpkı bir 
belgeselci seçiciliğiyle çözümler. 
Boyun eğmez ve ahlaksız T ome, 
tıpkı bir böcek gibi, toplumsal 
katmanların en altında hayatta 
kalabilmek için herşeyi yapar. 
Imamura'da duygusallık yoktur; 
onun bakışı tarafsız, eleştirel, tıpkı 
bir böcekbilimcininki gibidir. Lens 
seçimi de bu isteği yansıtır: BÖCEK 
KADlN'ın bazı kareleri 
laboratuvarlarda kullanılan 
makroları andıran 700 mm.lik bir 
objektifle çekilmiştir. "Filmin adını 
tesadüfen bulmuştum; senaryoyu 
yazarken 'sake' içiyordum, kül 

tablasının etrafında durmaksızın 
dönen bir böcek ilgimi çekti. 
Filmimdeki kadın karakterin 
durumu da az çok böyleydi." -
Shohei Imamura 

• The film overs 45 years in the 
life of Jang-suffering Japanese woman 
Tome Matsuki, a gir! born in 1 9 1 8. 
Her memories lead her ro believe 
that she's the daughrer of Onogawa, 
whom she remembers having seen 
fendiing widı her mother. Tome 
lives in a smail farming village, 
exhausted of working in the fields. 
He is also worn our sexually; her 
farher has abused her. Tome gets 
married and gives birrh to a 
daughrer, Nobuko, bur she leaves the 
family when she discovers that the 
farher has anorher daughter, from his 
affair with the maid. Tome lives 
dıoroughly the devastaring 
experience of the war. he takes 
several jobs. She seans ro work as a 
maid in an American military base. 
She meets there many men. She 
becomes an American Gl's misrress. 
Once her American benefacror heads 
home she seeks shelrer in a hou e of 
prostitution, eventually becoming 
the Madam. Lare in life, she is 
introduced ro the daughrer she'd 
abandoned years earlier, whose life 
has followed pretty much the same 
path as her mother's had . . .  

Voted Best Japanese Film of 1 963 
and the winner of 1 4  Japanese film 
awards, ribald, brilliant, and barbed 
THE INSECT WOMAN derails the 
harsh conditions of posr-war ]apan 
observing the circumstances in which 
people try ro survive right after the 
defeat of 1 945 - and the dedi ne of 
cultural values as mirrored by one 
single misspent life. In fact rhe film 
the original ri de means "Insecr 
]apan" if translared lirerally -
analyzes sysrematically this strange 
feminine bug, Tome, as a metaphor of 
]apan, not only prostituting irself to 
the US (many of Tome's clients are 
Gis fresh from the Korean War) bur 
also prostituting i ts own spirit for 
economic gain. Like an insect, 
indomitable and arnoral Tome does 
everything ro survive at the borrom of 
the social ladder. There is no 
senrimentalism in lmamura: his 
remai n s a derached look, eri tical, as of 
an enthomologyst. The choice of the 
shots also reflects this approach: some 
scenes of THE INSECT WOMAN, 
have been shot with a 700mm, nearly 
a "macro" for Iab analysis. "I found 
the tide by chance: I was drinking 
'sake' while I wrote the scenario, and I 
was distracted by a bug that was 
turning araund my ashtray. I said ro 
myself that my female characrer was 
more or less in the same situation." 
Shohei Imamura 

Yönetmen Direcıor: Shohei Imamura 
Senaryo Screenplay: Shohei Imamura 
& Keiji Haıebt Görüntü Yön. 
Cinematog<aphy: Shimaku Himeda 
Kurgu Ediring: Mutsuo Tanji Müzik 
Music: Toshiro Mayuzumi Oyuncular 
Casr: Sachiko H idari, J itsuko Yoıhimura, 
Hiroyuki Nagato, Seizaburo Kawaz11, 
Kazuo Kitamura Yaptm Production 
Co.: Nikkatsu Dünya Hakları World 
Sales: Nikkatsu Corporation, Tokyo, 

}APAN; Phont: 81 3 56 89 10 26; Fax: 
81 3 5 6  89 lO 43: e-mail: 
11obu@11ikkawuo.jp Kaynak Prim 
Source: Kawakita Menıorial Film 
ln.stitute, 18, lchibancho, Chiyoda-k11, 
Tokyo, }APAN; Phone: 81 3 32 65 32 
81;  Fax: 81 3 32 65 32 76; e-mail: 
kmfi@kawakita-film.or.jp 
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JAPONYA JAPAN 

C iNAYET NiYETLERi 
AKAI SATSUl 

INTENTIONS OF MURDER 

• Bir gece, kocası ve oğlu 
seyahatte olduğu için evde yalnız 
kalan, sıkılmış ve ihmal edilmiş 
Sadako, bir yabancının tecavüzüne 
uğrar. Intihar etmek ister ama 
oğlunun anısı onu durdurur. Olayı 
kocasına anlatmak ister ama 
tereddüt eder. Kocasının beş yıldır 
bir kadınla ilişkisi vardır. Garip bir 
şekilde, Sadako zorbanın dönmesini 
beklerneye başladığını görür. 
T ecavüzcü Hiraoka tekrar ortaya 
çıkar ve kadın bu kez ona pek karşı 
koymaz. Sadako hamile kalır. 
Böylece ikisi arasında tuhaf ve 
marazi bir ilişki başlar. Hiraoka ağır 
bir kalp hastasıdır. Sadako'ya 
hayatta kalmasının tek nedeninin o 
olduğunu itiraf eder. Sadako 
kendisini rahat bırakması için adama 
biriktirdiği tüm parayı verir ama 
Hiraoka bunu reddeder. Çift 
birlikte bir tren yolculuğuna çıkar; 
ancak Sadako'nun kocasının aşığının 
peşlerinde olduğunun farkında 
değildirler. Sadako Hiraoka'yı 
zehirlemek, sonra da intihar etmek 
ister . . .  

CINAYET NIYETLERI, "sadece 
içgüdüleriyle hayatta kalan (Sadako, 
' ırzına geçilmiş' bir kadının 
intihardan başka seçeneği 
olmadığında ısrar eden kültürel 
istemleri de aşacaktır), meramını 
anlatmaktan aciz, gösterişsiz bir 
köylü kzın" gayrımeşru ilişkisinin 
tarihini yazarken, tecavüz ve aşk 
arasındaki ince psikolojik çizgiyi de 
araştırıyor. lmamura, daha tilmin ilk 
sekanslarında sinemanın çoğunlukla 
tamamen kameranın pozisyonuna, 
hareketlerine bağlı olduğunu 
kanıtlar. Şiddet dolu tecavüzü 
sunduktan sonra, bize tecavüzeünün 
kurbanını hararetle öpüşünü 
gösterir. Bir duraklama, bizi kadının 
çocukluğuna, doğanın sağladığı 
özgürlüğe götürmeye yeter. Sadako, 
çimierin üzerindedir, ipekböcekleri 
bacaklarına sürtünmektedir. Bir 
başka duraklama ve Sadako yeniden 
evindedir. Tekrar kendi 
"gerçekliği"nin içine, kabusuna 
yuvarlanmaktadır. Imamura burada 
kameranın 360 derecelik bir 
hareketle dönmesine izin verir. Bizi 
çevreleyen gerçeklikten 
kaçamayacağımız ustaca 
anlatılmıştır. Diğer bir muhteşem 
an, fılmin fınalidir. "Bu sahneleri 
(tren, kabus, boş ve sessiz tramvay) 
çekerken pek 'teorik' kaygım yoktu, 
Sadako'nun annelik duygusu ve 

kendisine tecavüz eden adamla olan 
akıldışı, fiziksel bağı arasındaki 
değişmez durumunu betimlemeye 
çalıştım. Karın beyazlığının 
ortasında." - Shoei Imamura 

• One nighr, alone ar home while 
her husband and rhe son are away, 
bored and neglecred housewife 
Sadaka gers raped by a srranger. She 
wams ro ki ll herself bur rhe memory 
of her son srops her. She wams ro rell 
ir all ro her husband, bur she 
hesirares. The husband is having an 
affair wirh a woman for five years. 
Srrangely, Sadaka finds herself 
looking forward ro rhe brure's rerurn. 
The rapisr, Hiraoka, appears again 
and she srruggles very lirrle rhis 
rime. Sadaka gers pregnam. 
Therefore a srrange and parheric 
affair begins berween rhe rwo. 
Hiraoka has a serious hearr disease. 
He canfesses ro Sadaka rhar she is his 
only reason ro sray alive. Sadaka gives 
him all rhe money she has saved, for 
being lefr in peace, bur Hiraoka 
refuses. The rwo go on a rrain rrip, 
wirhour noricing rhey're followed by 
rhe husband's !over. Sadaka wishes ro 
ki ll Hiraoka and rhen ro suicide . .  

I TENTIONS OF MURDER 
explores rhe fine psychological line 
berween ra pe and romance as ir 
chronicles rhe illicir affair of an 

" inarriculare, plain coumry girl who 
survives by pure insrincr" - she will 
overcome rhe culrural demands rhar 
insisr rhar a 'violared' woman has no 
alrernarive bur suicide. Imamura 
demonsrrares in rhe very firsr 
sequences of rhe film rhar rhe film
making is ofren ried emirely ro rhe 
posirion of rhe camera, ro irs 
movemems. Afrer having us 
imroduced rhe fierce sexual violence 
ro which Sadaka is exposed, Imamura 
shows us rhe rapisr kissing his vicrim 
warmly. A break is enough ro bring us 
ro her childhood, ro che freedam 
provided by che narure. Here Sadaka 
is on rhe green grass, wirh some 
silkworms crawling on her legs. 
Anorher break and Sadaka is back in 
her aparrmenr. Once again she falls 
i mo her "realiry", i mo che nighrmare. 
Imamura !ers che camera ro make a 
complere 360 degree circular 
movemem, and so shows us skillfully 
rhar ir' s impossible ro escape che 
reali ey c har surrounds us. Anorher 
grear mornem is rhe fınale of che 
movie. "I didn'r have 'rheorical' 
imemions when I shor rhose sequences 
(rhe rrain,  rhe nighrmare, rhe empry 
and silem rramway), bur I rried ro 
express Sadaka' s consram posirion 
berween her feel in gs as a morher and 
her physical, irrarional li nk wirh che 
man rhar raped her. All in che whire 
of che snow." - Shoei Imamura 

Yönetmen Direcwr: Shohei Imamura 
Senaryo Screenplay: Sbohei Imamura 
& Keiji Hasebt Görüntü Yön. 
Cinematography: Shimak11 Himedu 
Kurgu Edi ring: MlltiiiO Tanji Müzik 
Music: Toıhiro Mayuzumi Oyuncular 
Casr: Masumi Harukawa, Shigeru 
Tsuyuguchi, Ko N ishimura, Yu ko 
Kusrmoki, Yoshi Kato Yap1m 
Production Co.: N ikkatsil Dünya 
Hakları World Sales: Nikkati/1 
Corporation. Tokyo,)APAN; Phone: 81 3 
56 89 10 26; Fax: 81 3 56 89 10 43; e

mail: 110b11@nikkawuo.jp Kaynak 
Print Source: Kawakita Memorial Film 
1 mtitllle, 18, lchibmıcho, C hi yoda-ku, 
Tokyo,)APAN; Phone: 81 3 32 65 32 
81;  Fax: 81 3 32 65 32 76; e-mail: 
kmfi@kawakita-film.or.jp 
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JAPONYA JAPAN 

PORNOCULAR 
JINRUIGAKU NYUMON 

THE PORNOGRAPHERS: INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY 

• Subu adıyla tanınan Yashimoto 
Ogata, tıbbi malzeme pazarlamacısı 
maskesinin ardında, pornocu 
hayatını gizlemektedir. Aslında, her 
gün iki süper-S kısa porno fi lm 
çekmekte, pornografik malzeme ve 
hizmet pazarlamakta; bu arada da 
kendini yerel mafyanın 
denetiminden sakınmaktadır. Subu 
bu haysiyetsiz yaşam kazanma 
biçiminin, toplumun mutlulu�unun 
sürmesi açısından gerekli bir meta 
ve toplumsal hizmet oldu�u 
yolunda bir mantık yürütür. 
Yeniyetmeli�ini düşmanca bir 
ortamda geçiren Subu, ölmüş olan 
ilk kocasının huzursuz ruhu 
tarafından lanetlendiğine inanan, iki 
çocuklu bir dul olan Haru'yla 
evlidir. Sabu'nun üvey kızı 
yeniyetme Keiko ona devamlı kur 
yapar, kızın ağabeyi Koichi ise 
adama tahammül edemez. Kalp 
hastası olan Haru hastaneye 
kaldırılır. Subu pornografik 
malzeme bulundurduğu için 
tutuklanır. Serbest kaldığında, 
baştan çıkarıcı ve çakırkeyif 
Keiko'ya teslim olur . . .  

Imamura'nın kurduğu kendi yapım 
şirketi için gerçekleştirdiği ilk çalışma 
olan PORNOCULAR, röntgencilik, 
sömürü ve baskı konularını 
derinlemesine deşen, keskin bir alay 
içeren ve sıradışı bir incelemedir. 
Yapısında röntgenci bir girişim olan 
sinemacılık sürecini resmetmek için 
film içinde film yaratan lmamura, 
doğuştan var olan insan içgüdülerini 
bastıran, hükümet tarafından zorla 
kabul ettirilmiş temiz davranış 
kurallarının altında yatan riyakarlığı 
ortaya çıkarmaya çalışır. Bu film 
Imamura için, cinsel güdülerin tehdidi 
altındaki bir aile manzarasını 
tuhaflıklarla harmanlamak suretiyle, 
karikatürümsü detayların altını 
çizmek için bir fırsat olmuştur. 
lmamura, sürekli görüntü 
yönetmenliğini yapan Himeda'yla 
birlikte, tüm sekansları zorlu bir 
'röntgenci' üslOpta çekmeyi 
yeğlemiştir. Ancak, filmde çıplaklık ya 
da porno sınırına girecek bir içerik 
olmadığını belirtmek gerekir. 
PORNOCULAR'ın, karakterin iç 
duygularını temsil ederek, algılamayı 
daha da karmaşık, neredeyse isterik 
hale getiren ve güzel sembollere 
sahip olan pırıl pırıl, siyah-beyaz 
sinemaskop görüntüleri vardır. 
lmamura, şaşırtıcı, gerçeküstü 
imgelerle ve geçici olarak 

parçalanmış bir anlatıyla; olguları ve 
kurmaca olanı, hayal ve gerçeği, 
rüyaları ve bilinçliliği, ipnotize edici 
bir biçimde içiçe örmüştür. Böylece 
de, insan davranışının altında yatan 
nüvenin portresini çizen, kendine 
özgü, kurallara saygısız ve büyüleyici 
bir film yaratmıştır. 

• Yasbirnow Ogara, best known as 
Su bu, hi des under the idenriry of a 
represenrative of medical producrs, 
the life of a pornographer. He in facr 
makes rwo super-8 ski n fl icks per 
day, sells pornograpbic material and 
services, trying co stay benearh the 
radar screen of the local mob. Su bu 
rarionalizes his disreputable 
livelihood as a necessary commodity 
and public service for the conrinued 
well-being of society. Grown up in a 
hostile environmenr, he is married co 
a widow, Haru who believes that 
she's cursed by the restless spirir of 
her dead firsr husband . His 
adolescenr srep-daughrer Keiko woos 
Su bu insisrenrly and her older 
brorher Koiebi can'r stand him. 
Haru, suffering a hearr disease, is 
hospiralized. Subu is arresred for 
possession of pornographic marerial. 
Afrer being released, he surrenders co 
the seducrive and drunk Keiko . .  

Firsr film realized by Imamura for his 
own producrion company, THE 

PORNOGRAPHERS is an incisive, 
acerbic, and droll explorarion of 
voyeurism, exploirarion, and 
repression. By consrrucring a film 
wirbin a film co depice rhe process of 
the inherenrly voyeurisric enrerprise 
of filmmaking, Imamura exposes rhe 
underlying hypocrisy of governmenr
imposed sanirized rules of conducr 
that supress innare human instinct. 
The film is an occasion for the 
direccor co emphasize the ironic 
derails, combining a family siruarian 
rhrearened by sexual drives wirh 
bizzareness. Imamura wirh his 
consranr cinemacographer Himeda 
on hand, chooses co shoor every 
sequence in a violenrly voyeurisric 
sryle. Stili ir should be nored that 
rhere is no nudiry or adult conrenr 
depicred. THE PORNOGRAPHERS 
is brillianrly fılmed in black and 
white cinemascope wirh beamiful 
symbols represenring the characrer's 
inner emorions, making the 
perception much more complex, 
nearl y hisrerical. Through 
asronishing, surreal imagery and 
remporally fragmenred narrative, 
Imamura hypnotically inrerweaves 
fact and fıcrion, illusion and reality, 
dreams and consciousness, and 
ereares an irreverenr, idiosyncraric, 
and fascinaring specracle that 
porrrays che underlying core of 
human behavior. 

Yönetmen Direccor: Shohti Imamura 
Senaryo Screenplay: hohei Imamura 
& Koji Numata Görüntü Yön. 
Cinemarography: Shinıaku Himeda 
Kurgu Editing: Mutıuo Tanji Müzik 
Music: Toshi,.o Mayuzumi Oyuncular 
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Keiko Sagaıva, Masaomi Kondo, lchiro 
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JAPONYA JAPAN 

BiR  ADAM KAYBOLDU 
NINGEN ]OHATSU 

A MAN V ANISHES 

• Film, her y ı l  binlerce Japon'un 
kayboldu�u olgusuyla açılır, sonra 
da Oshima adlı bir tezgahtar 
dünyanın yüzünden si l inince geride 
kalan nişanlısının yo�un dramına 
dönüşür. lmamura, Cshima'nın 
hayatını, nişanlısı Yoshie'nin 
tanıklıkları do�rultusunda yeniden 
oluşturmaya çalışır. Kızla 
röportajlar bir oyuncu tarafından 
gerçekleştirilir. Çok geçmeden 
Yoshie'nin kayıp sevgilisini 
unutınaya başladıgı ortaya çıkar. 
Hatta vakit geçtikçe, kız daha çok 
röportajı yapan aktörle ilgilenmeye 
başlar. Yoshie, kamerayla izlendigini 
bilmemektedir. Durum hem 
röportajcı hem de yönetmen için 
utanç verici olmaya başlar. Aslında 
hiçbir yere varılamamıştır. Imamura 
kamera, mikrofon ve kablolarla 
birl ikte, filmin "kurmaca"lıgını 
kanıtlamak üzere kadraja girecektir. 
Olası tek gerçeklik budur . . .  

BIR ADAM KAYBOLDU, belgesel 
sinemacılık ve yönetmenin bir 
belgesel in biçimlenmesindeki 
rolüyle oynayan, gerçekten 
benzersiz bir fılmdir. ligiyi sürekli 
tutan ve ardı ardına sürprizler 
içeren bu film Imamura'nın en 
kişisel ve deneysel yapıtıdır. l ik 
bakışta film, dönemin 'cinema
verite' (gerçeklik sineması)'nı 
andırsa da aslında durum farklıdır. 
Aktarılan kurmaca öykü, öylesine 
nesnel ve tarafsız bir şekilde filme 
alınmıştır ki, bundan yeni bir 
aldatmaca, yeni bir kurmaca dogar 
(seyirci bunu Cshima'nın nişanlısı 
ve kızkardeşiyle yapılan görüşmeler 
sırasında odanın duvarlarının 
yıkılınası ve stüdyonun ortaya 
çıkmasıyla anlar). Çok öneml i  ve 
'teorik' bir film olan BIR ADAM 
KAYBOLDU, sinemadaki gerçegin 
herhangi başka bir ifade aracında 
oldu�u kadar karmaşık oldugunu 
gösterir. Ancak bu gerçegi ortaya 
çıkarma oyununda, kaybolan adam 
hala kayıptır. Filmin finalinin altını 
çizdigi mat edilmişl ik duygusu 
buradan dogar. Hayal gücü kuvvetli 
bu olguya-karşı-kurmaca filmi, 
Imamura'nı n. acımasız yanını da 
sergiler: yönetmen nişanlıdan 
hoşlanmadı�ını açıkça belli eder ve 
adamın aslında onunla evlenmekten 
kaçınmak için kayboldugunu 
varsaymamıza yol açar. "Japonya' da 
intihar kadar yaygın olan kayıp 
insanlar - ki Japonya'da buna 
'Johatsu' (buharlaşma) adı veriliyor -

sorunuyla öteden beri 
ilgileniyordum ve notlardan oluşan 
bir sistemin önceden yazılmış bir 
senaryonun yerini tutabilecegini 
düşünüyordum." - Shohei Imamura 

• The fi lm starts with the fact that 
thousands of Japanese di sappeat every 
year, the n ru rns i mo an i m ense 
drama about the fiancee who was left 
behind when a certain salesman, 
Oshima, walked off the face of the 
earth. Immaura tries of reconstruct 
Oshima's life through the 
restimonies of his fiancee, Yoshie. 
The imerviews are realized by an 
acror. Soon after we notice that 
Yoshie starts ro forger her vanished 
boyfriend. Indeed as more time 
passes, more she seems inceresred in 
the interviewer. Yoshie doesn't know 
she's being recorded by a camera. The 
siruation becomes embarrassing for 
both the interviewer and the directOr. 
To teli the truth, what is going on is 
practically gerring nowhere. 
Imamura emers the frame, showing 
the camera, microphone and cables, 
in order ro assure the "ficrional" 
aspect of the fi lm. And that' s the 
only possible truth . . .  

A MAN V ANISHES is a really 
unique film which plays with the 
documentary form of filmmaking and 
w hat part a direcror plays in the 

forming of a documentary. Always 
inceresting and consistenly surprising, 
this is Imam ura' s most personal and 
experimental movie. If from the first 
moment, the film seems to belong ro 
cinema-veri te works of the period, it is 
actually not. The fiction rold is 
documenred so objectively that it 
ereares a new illusion, a new fiction 
(d iscovered by the spectaror in the 
sequence of the interview of Oshima's 
fiancee and his sister, where the walls 
of the room fall, leaving the srudio 
behind uncovered). A film decisively 
im portant and theoretical, A MAN 
V ANISHES demonstrates that the 
truth in cinema, is as complex as in 
any means of expression. The fact 
remains that, in this game of 
revelation, the vanished man remains 
such. Here borns the sense of failure 
that rhe finale of the film emphasizes. 
This imaginative fact-versus-ficrion 
film also demonstrates Imamura's 
cruel side: he makes his dislike of the 
fiancee clear, and lets us assume the 
man vanished to avoid marrying her. 
"I was inceresred in the problem of the 
people who disappear in the big cities 
w ithout leaving any trace - in )apan 
that is called "Johatsu" (evaporation) 
for this social phenomenon is widely 
spread in )apan, like suicide. I 
thought that a system of direct nores 
could replace a written screenplay." 
Shohei Imamura 

Yönetmen Direcror: Shohei Imamura 
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Görüntü Yön. Cinemarography: 
Kenji Jshiguro Kurgu Edi ring: Mutsuo 
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JAPONYA JAPAN 

TAN RlLARl N DERiN ARZULARI 
KAMIGAMI NO FUKAKI YOKUBO 

THE PROFOUND DESIRES OF THE GODS 

• Tokyolu bir mühendis olan Bay 
Kariya ücra ve tropikal Kuragejima 
Adası'na, şeker degirmenine su 
saglamak için kuyu açmaya gelir. 
Futori Ailesi'nin yakın akraba evliligi 
mahsullerinden biri olan Kametaro 
isimli bir rehberi vardır. Futori'ler 
uzun süredir cinsel ilişkiler 
konusunda kendilerine has kültürel 
normlar geliştirmektedirler. Yirmi 
sene önce Kametaro'nun babası 
Nekichi'nin, kız kardeşi Uma ile 
ensest bir ilişki yaşadıgı ortaya 
çıkmıştır. Söylenenlere göre, Tanrılar 
hoşnutsuzluklarını korkunç bir 
tsunami sırasında dev bir kayayı 
adaya fırlatarak göstermişlerdir. 
Bunun üzerine adalılar Nekichi'yi 
suçlarından dolayı zincirlemişler ve 
Uma'yı da yöredeki kutsal mabette 
yaşayan şaman rahibelerden birinin 
sorumluluguna bırakmışlardır. Bu 
mabet degirmenin yakınlarındaki 
kullanılabilen tek su kaynagına 
sahiptir. Uma'nın aynı zamanda 
köyün ve degirmenin yöneticisi olan 
Ryu ile ilişkisi vardır. Tanrıların 
gazabını dindirrnek için Nekichi son 
yirmi yıldır düşen kayayı koyacak bir 
çukur kazmaktadır. Kametaro'nun 
kız kardeşi T oriko zihinsel özürlüdür 
ve bir çuval içinde dolaşıp adanın 
erkeklerinin cinsel ihtiyaçlarını yerine 
getirmekten hoşnut görünmektedir. 
Futori'lerin geleneklerini begenmeye 
başlayan Kariya, kısa süre içinde 
Toriko tarafından baştan çıkarılır . . .  

Imamura bu filminde geleneksel 
Japon miti i le teknolojiyle yeniden 
dogmuş olan günümüz Japonya'sı nı 
karşılaştırmaktadır. Sonuç Japon 
toplumu hakkında yapılmış 
gerçeküstü ve zalim bir yorumdur. 
Canlı renkler ve muhteşem 
sinemaskop görüntüler kullanan 
lmamura, çektigi her karenin 
görselligine sızan üstün güveniyle, 
her yönüyle tutarlı bir film 
kotarmıştır. F i lmin genelinde 
neredeyse belgesel niteliginde bir 
yaklaşımla Futori'lerin 
Kuragej ima'daki hayatlarını ve özel 
dünyalarını özenle araştırır. Ama 
bütün fi lm boyunca Imamura'nın 
kamerayı kullanışına baglı olarak 
aktarılan ve sonuçta filmin adına 
baglanan bir alt metin daha vardır. 
Bazı sahneler kahramanların gözle 
görülmeyen, gizli güçler tarafından 
izlendigi hissini kuvvetle uyandırır. 
Doğa ve tanrısallık arasında kurulan 
sinemasal baglantı filmin dayandıgı 
altyapıyı oluşturmaktadır. 

Gerçekten de bu baglantı, 
Imamura'nın insanların birbirleriyle 
ve içinde yaşadıkları dünyayla olan 
kaprisli etkileşimini (ki bu aslında 
Imamura'nın asıl göstermeye 
çalıştıgı husustur) belgelemesindeki 
güzelligi anlamanın sırrıdır. 

• Mr. Kariya, an engineer from 
Tokyo, arrives on rhe isolared rropical 
isiand of Kuragejima ro d rili a well ro 
provide water for rhe sugar mill. He is 
assisred on the isiand by Kameraro, 
from rhe inbred Furori family. Furoris 
have long been developing unique 
culrural norms canceming sexual 
behavior. 20 years ago, Kameraro's 
farher Nekichi was d iscovered having 
an incesruous relarionship wirh his 
sister Uma. According ro legend, che 
gods showed c heir displeasure by 
hurüng a huge boulder onro che isiand 
during a rerrible rsunami .  The 
isianders rhen chained Nekichi for his 
crimes and put Uma in che care of che 
local noros (shaman priesresses) ar che 
sacred shrine rhar conrains che only 
good water close ro che mill. Uma is 
also che misrress of che viiiage 
headman Ryu who happens ro be che 
manager of che mill. To appease che 
wrarh of che gods, Nekichi has been 
digging a pir for che boulder ro fall 
inro for che pasr rwenry years. 
Kameraro's sister Toriko is menrally 
rerarded and is quire conrenr ro 

wander araund in a burlap sack and ro 
be used sexually by isiand men. Kariya 
who begins ro rather !ike Furoris' 
cusroms, is soon seduced by Toriko . . .  

Imamura here collides rradirional 
Japanese myrh wirh ]apan' s current 
modernized incarnarion, and che resul c 
is a surreal biring commentary on 
Japanese sociery. Using vivid color 
and magnificenr cinemascope 
phorography, Imamura coalesces all 
aspecrs of che film i neo a coherenr 
whole wirh a supreme canfidence c har 
permeares vinually every shor of his 
film. For most of che film, he calmly 
and casually explores che idiosyncraric 
world of che Furoris and che ir life on 
Kuragejima wirh an almosr 
documenrary-like sryle. B ur all 
throughout che film is an ongoing 
subeexe crucially dependenr on 
Imamura's camerawork, rhar 
ulrimarely relares back ro che fılm's 
ri ele. Some scenes srrongly imply rhar 
che proragonisrs are being warched by 
hidden, unseen forces. The cinemaric 
li nk berween narure and divini ey is 
che underlying srrucrure rhar che 
enrire film is based on, and indeed ir 
is che key ro beaury of how Imamura 
documenrs che vagaries of human 
inreracrion and che worlds in which 
c hey li ve - che issue w i ch w hi ch 
Imamura is ultimarely most 
concerned. 
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JAPONYA JAPA 

BiR KONSOMATRiSiN AGZINDAN SAVAŞ SONRASI JAPONYA'SININ TARiH i  
NIPPON SENGOSHI - MADAMU OMB ORO N O  SEIKATSU 

HISTORY OF POSTW AR JAP AN AS TOLD BY A BAR HOSTESS 

• Imamura burada eski bir 
fahişenin anılarını, I kinci Dünya 
Savaşı'ndan 1 970'e kadar uzanan 30 
yıl l ık süre içindeki gerçek olaylarla 
karşılaştırarak biraraya topluyor. Bu 
belgeselin yıldızı, Imamura'nın kadın 
kahramanlarının kusursuz bir 
örnegi: Ayakta kalmayı becermiş, 
pişkin, acımasız biri, sadakat 
duygusuna ve maddiyatçı bir mizah 
anlayışına sahip mama Omboro; bu 
edepsiz, kayıt kural tanımayan, 
derdini anlatmakta hiç zorluk 
çekmeyen kadın, bir vakitler sahibi 
oldugu Tokyo barında oturuyor ve 
atom bombasının düştügü günden 
başlayarak, varligını sürdürmek için 
nelerden yararlandıgının öyküsünü 
anlatıyor. Bu yaşlı kadının hayat 
öyküsü Amerikan işgaliyle sıkı sıkıya 
ilişkili; anlattıgı tarih taviz ve 
zorluklarla dolu olmasına karşın, 
tam ihanet sayılacak pek az olay 
içeriyor . . .  

Fetiş konusu Uaponya'nın savaş 
sonrasındaki durumu) hakkında 
çektigi pek çok kurmaca fılmin 
ardından, Imamura bu kez bir 
belgeselde, Amerikan işgalini 
yaşamış yaşlı bir mamanın 
duygularını kamerasıyla yansıtmaya 
çalışıyor. Mama Omboro ilginç 
yaşam öyküsünü, ekrandan geçen 
sine-gazeteler eşliginde, yaşadıkları 
üzerinde fazla ahkam kesmeden 
anlatıyor. Onu şaşırtan pek bir şey 
olmamış anlaşılan. lmparator'un 
Pasifik'teki savaşın bittigini ilan eden 
konuşması karşısında: "Böylesine 
aptal şeyler karşısında kimse 
aglamaz" diyor. "Döngüsel" ögrenci 
hareketlerini de işaret etmeden 
geçemeyen bu yaşlı kadın, Vietnam 
savaşı üzerine de söyleyecek 
birşeyler buluyor: "Sadece 
gözlerimle gördügüme inanırım". 
Ardından Amerika'ya taş atarak 
sözünü baglıyor: "Amerikalılar, o 
gösterilen korkunç şeyleri 
yapmayacak kadar kibardırlar". 
Gerçekten de bu kadının 
Amerikalılada arasındaki 
sevgi/nefret ilişkisi çok güçlü. Oglu 
yaşındaki bir "yankee" ile evli 
olması konusunda çekinmeden 
itirafta bulunuyor: "Ne olursa olsun 
Amerikan vatandaşı olana dek onu 
bırakmam. Hele bir olayım, hemen 
kurtulacagım ondan". BIR 
KONSOMATRISIN AGZINDAN 
SAVAŞ SONRASI 
JAPONYA'SININ TARIHI, 
Imamura'nın sürekli olarak üzerinde 

çalıştıgı, ama henüz tamamlamadıgı 
sinernatografik arşiv projesine 
ekledigi saglam parçalardan biri . 

• Imamura here colleccs che 
confessions of an old prosci cu ce, 
confronring c hem w ith che faccs of a 
30-year period becween che World 
W ar II and 1 970. The star of this 
documenrary is a quinressenrial 
Imamura heroine: a hard-nosed, 
ruchless survivor, wich a sense of 
loyalcy and an earchy sense of humor. 
Madame Omboro, this ribald, 
uninhibiced, richly arciculate woman 
sics in a Tokyo bar, which she used to 
own, and ce lls che scory of che various 
means she used co survive, beginning 
wich che day che amm bomb fell .  The 
life smry of this old madam is 
scrongly cied to che American 
lnvasion; che hismry she tells is full 
of compromises and hard deeds, 
rhough rhere are few ourrighr 
berrayals . . .  

After many fıctional fılms abour his 
fetish topic - Japanese posc-war 
experience - , Imamura tries ro 
record in a documenrary, wirh his 
camera, che emorions of an old 
madam who l ived the war and the 
American invasion. W ith che help of 
some cine-newspapers sliding on che 
screen,  Madame Omboro weaves her 
absorbing personal story, wichour 

��--���--���----� 

throwing some lapidary judgmenr on 
what she's lived. Noching seems m 
have rrul y amazed her. In response co 
the Emperor's message announcing 
che end of the confl icr on che Pacifıc, 
she claims "Nobody cries for such 
scupid things". The Madam does not 
forger ro signal "cyclical" studenr 
movemenrs, fınding something to say 
also on the che war of Vietnam: "I 
believe in only what I saw with my 
own eyes". Then being ironic rowards 
United States, she adds: "They' re 
m uc h too refıned m do the show n 
arrociry". In fact the love and hare 
relarionship she has with the 
American people is rruly inrense. 
Being married to a "Yankee" that 
could be her son, she confess blunrly: 
"Whatever happens, I will not ler 
him go unril I become an American 
citizen. When all is mine, I will leave 
him immediately." HISTORY OF 
POSTW AR J AP A AS TOLD BY 
A BAR HOSTESS is anorher srrong 
brick put by Imamura in the 
building project of the 
cinematographic archives he 
consranrl y works on b ur not 
complered yer. 
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JAPONYA JAPAN 

iNTiKAM BENiM 
FUKUSHU SURU WA WARE NI ARI 

VENGEANCE IS MINE 

• Kötü bir şöhreti olan Japon 
katil lwao Enokizu, uzun bir takibin 
ard ından sonunda polis tarafından 
yakalanır. Ölüm hücresine giden 
arabada, babasının Japon askerler 
tarafından aşağı lanmasına tanık 
olduğu çocukluk yıl larından 
başlayarak, yaşamının tüm önemli 
olaylarını akl ından geçirir. Bu olay 
Enokizu'nun aklından çıkmaz, ama 
onu bunun biçimlendird iğini 
söylemek yanlış olur, çünkü o 
sı ralarda zaten bir asi gençtir. 
Enokizu ilk yetişkinl ik yıllarını 
çeşitli suçlar nedeniyle 
hapishanede geçirir. Serbest 
bırakıldığında karısı ile babasının 
arasında ensest diye 
tanımlanabilecek bir i l işki olduğunu 
keşfeder ve öfkesine yeni l ir. Kırsal 
bölgeye gider, orada bir kapris 
sonucu iki kamyon şoförünü 
acımasızca öldürür ve ü lke çapında 
bir adam avın ın hedefi haline gelir. 
Kısmen kendine Kyoto 
Üniversitesi'nden bir profesör 
süsü verdiği için seksen gün 
boyunca polise yakalanmayan 
Enokizu, bir sanayicinin metresi ve 
onun cadaloz annesinin yanında 
saklanana kadar, ardında bir dizi 
cesetten oluşan bir iz bırakır . . .  

Shohei Imamura'nın gerçek bir 
öykü üzerine kurulu ve geri 
dönüşlerle anlatılan filmi INTIKAM 
BENIM suçlu zihnin yürek 
parçalayıcı bir incelenmesidir. 
Birçok eleştirmen tarafından 
Imamura'nın başyapıtı sayılan bu 
şiddet dolu psikolojik suç dramı, 
putkıran yönetmenin, sadece Japon 
televizyonu için belgeseller yaptığı 
sekiz yı l l ık bir "emeklilik" 
döneminin ardından sinemaya 
dönüş filmidir. Enokizu'nun cinayet 
cümbüşüne kadarki anlatım, onu 
kendisini yaratmış olan şiddet 
dünyasının bağlamına sokmayı 
arnaçiasa da, Imamura 
kahramanının eylemlerine mazeret 
bulmaz, tıpkı onları basitçe 
açıklamaya kalkışmadığı gibi. 
INTIKAM BENIM kalpsiz bir 
adamın ürkütücü bir portresidir ve 
Imamura bizi , Enokizu'nun zalim 
cinayetlerinin grafik ayrıntılarından 
bir nebze olsun esirgemez. 
Kurbanları öyle masum ve 
şüpheden öylesine uzaktır ki, 
suçları daha da dehşet verici 
görünür. Ancak bu karakterin 
sapkınca akıl çelici bir yanı vardır 
ki, bizim ilgimizi püskürtmektense 

çeker. Enokizu rolünde Ken Ogata 
harikGiadedir; Shinsaku Himeda'nın 
görüntüleri ise, filmin, bir suçlunun 
acımasızca araştırılmasını aşarak, 
onun içinde var olduğu dünyanın 
metafizik portresine sıçramasını 
sağlayan sihirli, l irik bir nitel iğe 
sahiptir. 

• After a long search, nororious 
Japanese murderer Iwao Enokizu is 
finally captured by the police. 
During his drive ro death row, he 
reflecrs on the im portant evenrs in 
his life, beginning as a young boy 
when he wirhesses his father's 
humiliation at the hands of Japanese 
soldiers. The i ncidene haunrs 
Enokizu, but it  hardly shapes him; 
he'  s already a juvenile delinquent. 
Enokizu goes on ro spend much of 
his early adulthood in prison for an 
assorrment of crimes. Afrer he is 
released and discovers his wife and 
father having a near-incestuous 
relarionship, Enokizu's rage takes 
over. He goes int o rhe counrry, where 
he rurhlessly ki lls rwo rruck drivers 
on a whim and becomes the object of 
a narionwide manhunt. Eluding the 
palice for eighty days, in part by 
posing as a professor from a Kyoro 
University, Enokizu leaves behind a 
rrail of bodies until he holes up wirh 
an indusrrialisr's misrress and her 
shrewish morher. . .  

Based on a rrue srory and rold in 
flashbacks, Shohei Imamura's 
VENGEANCE IS MINE is a 
harrowing examinarion of the 
criminal mind. Considered by many 
crirics ro be his masrerpiece, this 
violent psychological erime drama 
marked a rerurn ro fearure 
filmmaking for the iconoclasric 
director afrer an eighr year 
"rerirement" during which rime he 
worked exclusively on documentaries 
for Japanese relevision. Even rhough 
the narrative leading up ro Enokizu's 
killing spree is  meant ro place him in 
the cantext of the violent world that 
creared him, Imamura isn't excusing 
his proragonisr's acrions as much as 
simply explaining rhem. 
VENGEANCE IS MINE is a 
rerrifYing porrrait of a man wirhour a 
heart, and Imamura spares us none of 
the graphic derails of Enokizu's 
vicious killings. His victims are so 
innocent and unsuspecring that his 
crimes seem parricularly horrendous. 
But rhere is somerhing perversely 
appealing about his characrer that 
attracrs, rather rhan repels, our 
interest. Ken Ogara as Enokizu is 
brillant, while Shinsaku Himeda's 
cinemarography has a magical, lyrical 
qualiry ro ir  that allows the film ro 
leap from a brural explorarion of a 
criminal ro a meraphysical porrrayal 
of the world in which he exisrs. 

Yönetmen Director: Shohti Imamura 
Senaryo Screenplay: Masaru Baba 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
Shinsaku Himula Kurgu Edi ring: 
Ktiichi Uraoka Müzik Music: Shinichiro 
Ikebe Oyuncular Cası: Ken Ogata, 
Rentaro Mikuni, Chocko Miyako, Miuuko 
Baisho, Mayumi Ogawa, Nijiko Kiyokawa 
Yapı m Production Co.: Shochiku; 
Imamura Productiom Dünya Haklari 
World Sales: Shochiku Co. Ltd., 4 - I - I  
Tukiji, Togeki Bldg. I 2rh F l  . .  Chuo-ku, 
Tokyo, I 04-8422, JAPAN; Phone: BI 3 
55 50 I 6  23; Fax: 81 3 55 50 I6 54 
Kaynak Print Source: Thejapan 
Foundation, ARK Mori Bui/ding 1- 12-
32, Aka1aka Mina/o-ku, Tokyo, I07-
602 I , JAPAN: Phone: B I  3 5 5  62 35 
II; Fax: B I  3 55 62 34 94 
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NARAYAMA TÜRKÜSÜ 
NARAYAMA B USHI-KO 

THE BALLAD OF NARAYAMA 

• Film 1 9. yüzyılın sonlarında, 
Narayama Dagı'nın etegindeki, küçük 
bir Japon köyünde geçer. Burada 
köylülerin aşırı yoksullugunu telafi 
etmek için acımasız bir davranış 
kuralı yaratılmıştır. Bir sürü çocugu 
doyuramayan köylüler, çogu kez 
küçük kızları oradan geçen bir tuz 
satıcısına satar, istenmeyen erkek 
çocukları da öldürüverirler. Bir adam 
hırsızlık yaparken yakalanırsa, hem o 
hem de ailesi diri diri gömülür. Ye 
köyün yaşlıları yetmiş yaşına gelince, 
ogullarının onları Narayama'nın 
doruguna taşıyıp orada bulunan 
tanrılar tarafından kutsanacakları 
umuduyla, ölüme terk etmesi 
gerekir. Bu kadere yaklaşan 
ihtiyarlardan biri de Orin'dir. Orin 
saglıklı oldugu ve agız dolusu kuvvetli 
dişiere sahip bulundugu için uzun 
süredir köyde haset konusu 
olmuştur. Vakti yaklaştıkça, kaderini 
cesaretle kabul eder, ogulları 
"Stinker" (Kokuşmuş) ve Tatsuehi'ye 
eş arayarak ailesini ayrılışına 
hazırlamaya çalışır. Ama en önemlisi, 
Orin isteksiz Tasuehi'yi onu 
Narayama'ya taşıma görevini kabule 
razı etmelidir . . .  

NARA YAMA TÜRKÜSÜ karlarla 
kaplı bir Japon dag köyünün uzun, 
suskun çekimleriyle açılınca, iki 
saatl ik bir köylü soylulugu, Şark işi 
bir "Nalın Agacı" izleyeceginizi 
sanabilirsiniz. Ama yine başlardaki, 
karla eriyen buzların ardından, baştan 
atılmış bir bebegin mavimsi cesedinin 
göründügü bir sahne bu ilk izlenimi 
çabucak sarsacaktır. Filmin büyük 
kısmı çetindir, zordur; hatta komik 
altöyküler bile vahşice denecek bir 
dürüstlüktedir. Bunlardan birinde, bir 
dul köydeki her erkekle yatıp, tek 
tek hepsini, üzerine çıkmadan önce 
iki yana açılmış bacaklarının arasında 
dua ettirerek, kocasının üzerindeki 
bir laneti kaldırmaya çalışır. Bu çiglik, 
yönetmen Imamura'nın üslübunun 
tipik bir örnegidir, ama bu benzersiz, 
unutulmaz filmde Imamura güzel 
peyzajın letafeti ile köylülerin 
gözükara azmi arasında bir denge de 
kurar. Imamura bazen bu insanların 
yaşamlarına, ölüme dogru, uzun sefil 
bir yolculuk gözüyle bakıyor gibidir, 
özellikle de adaletin dağılımı gibi çig 
vahşet anlarında. Oyuncu 
kadrosunun tümü olaganüstüdür, 
tıpkı Masao Tochizawa'nın 
görüntüleri ile Shinichiro lkebe'nin 
müzigi gibi. Doga güçlerinin alt 
edilebilecegini ima eden diğer kırsal 

bölge filmlerinin aksine, 
NARA YAMA TÜRKÜSÜ dogayla 
uyum içinde çalışan, onun gücünü 
kabul eden ve gölgesinde kendine bir 
köşecik yaratmaya çalışan köylüleri 
yansıtır. 

• The film is set in the Iate l 9th 
century in a remote, small Japanese 
village at the base of the N arayama 
Mountain, where a brural code of 
behavior has been created to 
compensate for the villagers' extreme 
poverty. Unable to feed a surplus of 
children, the villagers often seli infant 
girls ro a passing salt dealer, while 
unwanted boys are simply murdered. 
If a man is caught stealing, he and his 
family are buried alive. And when 
vi ll age el ders reach the age of seve my, 
their sons must carry them to the 
summit of Narayama, and leave them 
to die hopefully blessed by the 
ancienrs gods who reside rhere. One 
elder nearing this fare is Orin. Orin 
has long been the object of envy in 
the village, because she is healthy and 
has a mourhful of strong reeth. As her 
time draws near, she bravely accepts 
her desriny, preparing her family for 
her departure by seeking out mates 
for her sons, "Stinker" and Tarsuehi. 
But most important, Orin must help 
her reluctant Tatsuehi accept his duty 
to carry her off to N arayama . . .  
When THE BALLAD OF 

NARAYAMA opens with several 
long, quiet shors of a Japanese 
mountain village covered in snow, you 
ger the feeling that you' re in for a 
couple of hours of peasam nobility, an 
Oriemal "Tree of Wooden Clogs". But 
an early scene, in which a spring thaw 
reveals a discarded baby' s bluish 
corpse, qu.ickly shatters this fırst 
impression. Much of the film is harsh 
and diffıcult; even the comic subplots 
are brurally frank In one, a widow 
tries to remove a curse on her husband 
by sleeping with every man in the 
village, making them pray between 
her splayed legs before mounting her. 
This crudity is typical of director 
lmamura's sryle, but in this unique, 
unforgenable film he also finds 
balance berween rhe genrleness of the 
beauriful landscapes and the clear-eyed 
derermination of the vil lagers. 
Imamura somerimes seems ro view 
rhese people's lives as a long, miserable 
journey roward dearh, especially in 
momems of ra w bruraliry !ike the 
dispensarion of jusrice. The emi re cast 
is extraordinary, as is Tochizawa's 
cinematography and Ikebe's music. 
Un] ike other farm movies suggesting 
that forces of nature can be conquered, 
THE BALLAD OF ARAYAMA 
shows peasam working in concerr wirh 
nature, recognizing irs power and 
struggling ro ereare a niche in i ts 
shadow. 

Yönetmen Director: Shohei 1 manmra 
Senaryo Screenplay: Shohti lmamura, 
based on the stories ''Narayama Bmhi-ko11 
& "Tohoku No Ztmmatachi'' by Shichiro 
FukazaUJtl Görüntü Yön. 
Cinematography: Masao Toshizawa 
Kurgu Edicing: Hajime Okaymu 
Müzik Music: Shinichiro lkeht 
Oyuncular Cas c: Sumiko Saka moto, 
Ken Ogata, Aki Takejo, /l·li11uko Baisho, 
Nijiko Kiyokawa, Yapı m Produccion 
Co.: Toei Dünya Hakları World 
Sales: Toei, 2 - 1 7, 3-chome. Ginza. Chuo
ku, Tokyo 104, )APAN; Phont: 81 3 35 
35 76 21; Fax: 8 1  3 35 35 76 22; e
mail: internationtll@toei.co.jp Kaynak 
Prinr Source: Thejapon Foundation, 
ARK Mori Buiidilig 1 - 1 2-32, Akasaka 
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YlLAN BALlG I 
UNAGİ 

THE EEL 

• Balıktan evine aniden dönen 
memur Takuro Yamashita, karısını 
aşıgıyla birlikte yatakta yakalar ve 
öfkesinin gözünü karartması sonucu 
onu bıçaklayıp öldürür. Sekiz yıl hapis 
yattıktan sonra şartlı olarak tahliye 
edilir ve Tokyo'nun dışındaki küçük 
bir kasabada berber olarak yeni bir 
yaşama adım atar. Utangaç ve suskun 
Takuro öylesine yabancılaşmıştır ki, 
ilişki kurabildiği tek şey yakalayıp ev 
hayvanına dönüştürdüğü bir yılan 
balıgıdır. Balık, parmaklıklar 
arkasındaki günleri boyunca ona 
arkadaşlık etmiştir. Hapsolmaktan 
kurtulan Takuro yavaş yavaş açılır, 
sık sık dükkanına gelen yerel halkla 
dost olur. Ancak Keiko adlı genç bir 
kadını, nehrin kıyısında intihar 
girişiminde bulundugu sırada 
kurtarınca hayatı birden değişir. 
Istemeye istemeye, kendisi de dertli 
bir geçmişin zihninde açtıgı yaraları 
sarmaya çalışan ve ölen karısına 
benzeyen Keiko'nun berber 
dükkanında çalışmasına izin verir. 
Ikisi de birbirlerine karşı gittikçe 
daha fazla ilgi duymaya başlarlar. 
Ancak meydana gelen birtakım 
olaylar onları geçmişlerine çeker . . .  

Kıskançlık, paranoya, hak edilen 
cezalar ve aşkın nihayette insanı 
kurtarması üzerine zekice bir öykü 
olan YlLAN BALIGI, Imamura'nın 
sekiz yıl aradan sonra çevirdiği ilk 
film olmuş ve yönetmene 
Cannes'daki ikinci Altın Palmiyesi'ni 
kazandırmıştır. Gerçi Imamura 
Japonya'da 40 yıldır film yapıyordu 
ama, YlLAN BALlGI'nın uluslararası 
başarısı, sinemasever çevreler 
dışında pek az tanınan yönetmenin 
adını geniş kitlelere duyurdu. Iyi 
oynanmış, görüntüleri kusursuz, 
komik ve hafif yanları da olan bu 
film, bir adamın mantıklı biçimde 
açıklayamadıgı, hatta hiç 
açıklayamadıgı bir suçu işledikten 
sonra yaşamını nasıl yeniden inşa 
ettigini anlatır. Imamura bir kez daha 
zengin bir karakterler ve durumlar 
dokusu yaratmış, üstelik saf bir 
görsell ik ve cömert bir duygusal 
sıcaklıkla onları hayat dolu kılmış. 
Son zamanlardaki diger filmlerinde 
olduğu gibi YlLAN BALlGI'nda da 
onun için yeni olan ve filmlerini 
eskisinden daha geniş, daha karmaşık 
ve bu yüzden de daha eksiksiz hale 
getiren şefkatli bir yan var. Sanatının 
dorugundaki bir filmi e karşı 
karşıyayız ve bu film kıpır kıpır, 
capcanlı. "Akira Yoshimura'nın 

romanları (YlLAN BALlGI bu 
romanlardan birinden uyarlandı) 
genellikle toplumsal sorunları ele 
alır, ama bu roman farklı. Bir adamla 
bir yılan balığı arasındaki de dahil 
olmak üzere, sapiantıiı ilişkiler 
üzerinde odaklanıyor. Okuyunca 
büyülenmiştim." - Shohei Imamura 

• Returning home unexpeccedly 
from a fishi ng eri p, w h i ce-co !lar 
worker Takuro Yamashica finds his 
wife in bed w i ch her !over and in che 
heac of passion he scabs her co deach. 
After eighc years in prison, he' s 
released on parole and scarcs a new life 
as barber in a smail cown oucside 
Tokyo. Shy and cacimrn Takuro is so 
alienaced chac che only ching he can 
relare co is a large eel he caughc and 
curned inco a per, which has kepc him 
company throughout his days behind 
bars. Freed from confinemenc, Takuro 
gcadually begins co open up, becoming 
friendly wich che locals who frequenc 
his shop. Bu c his life changes abrupcly 
when he saves Keiko, a young woman 
he happens upon crying co commit 
suicide by che river. Reluccancly, he 
agrees co lee Keiko, who is also crying 
co heal mencal wounds from a croubled 
pas c and resembles his dead wife, work 
in che barber shop. They borh begin co 
feel a growing accraccion for one 
anocher. However, i ncidencs occur, 
pulling rhem back co cheir pascs . . .  

An intel l igene rale of jealousy, 
paranoia, rerriburion and the 
u! timare salvarian of love, THE EEL 
was Imamura's firsr film in eighr 
years, and ir broughc che director his 
second Golden Palm at Cannes. 
Though Imamura had been making 
film s in )apan for 40 years, rhe 
inrernacionaJ success of THE EEL 
gave acclaim co a filmmaker Iirtle
known outside of cinephile circles. 
Well acred, fault!essly phorographed 
and having irs comic and lighrer 
rouches, the film is abour how a man 
rebuilds his life after commining a 
erime he cannot rarionalize or even 
explain. Imamura has once more 
creared a rich rapestry of characrers 
and siruarions, all of ir vividly 
brought ro life wirh prisrine visuals 
and a generous emorional warmrh. In 
THE EEL, as in Imamura's orher 
recenr works, rhere is a rouch of 
renderness, new ro his oeuvre, which 
makes his work seem broader, more 
complex, and rherefore more 
complere. THE EEL is rhe work of a 
master ar the heighr of his crafr, and 
ir bust!es wirh life.  "Novels by Akira 
Yashimura (from one of which THE 
EEL was adapred) ofren dea! wirh 
social problems, but this one is 
differenr. Ir  focusses on obsessive 
relarionships, including the one 
berween a man and an eel, and I was 
fascinared. " - Shohei Imamura 

Yönetmen Director: Shohei /mam11ra 
Senaryo Screen play: Shohei lmamura. 
Daisuke Tengan & Moıofumi Tomikawa, 
based 011 the novel '(Giimmering in the 
Dark" by Akira Yashimura Görüntü 
Yön. Cinemarography: Shigtru 
Komatıubara Kurgu Editing: Hajime 
Okayazu Müzik Music: Shirıichiro lkebe 
Oyuncular Cast: Koji Yakmho, Miıa 
Shimizu, Ken Kobayashi, T omoro T aguchi, 
Fujio Tsuneta, Sho Aikawa, Mitsuko 
Baisho, Sabu Kaıuara Yapımcı 
Producer: HiJa Lino Yapı m 
Produe<ion Co.: Sh�x:hiku Dünya 
Hakları World Saıes: Sh�x:hiku Co. 
Ltd., 4-1-1  Tukiji, Togeki 8/dg. 12th Fl., 
Chuo-ku, Tokyo, 1 04-8422,JAPAN; 
Phone: 1 3 55 50 16 23; Fax: 81 3 5 5  
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KlZil  KÖPRÜNÜN AL Tl NDAN AKAN IL IK SULAR 
AKAI HASHI NOSHITANO NURUI MIZU 

W ARM WATER UNDER A RED BRIDGE 

• Vaktiyle başarılı bir işadamı, 
koca ve baba olan orta yaşlı Yosuke, 
1 990'1ı yıllarda Japon ekonomisinin 
tadı kaçınca, işini ve ailesini 
kaybetmiştir. Şimdi de Tokyo 
sokaklarında dolaşarak, ne olursa 
olsun, yapacak bir iş aramaktadır. 
Arda kalmış az sayıda dostundan 
biri olan ve rıhtım yakınında yaşayan 
evsiz filozof Taro, Yosuke'ye 
Kyoto'daki bir tapınaktan çalınıp eski 
ahşap bir evde bulunan bir vazoya 
saklanmış altın bir Buda'dan söz 
eder. Ev, çan çiçeklerinin canlı 
tomurcuklarıyla bezeli, Noto 
Yarımadası'ndaki kırmızı bir 
köprünün yakınında, güzel, toprağı 
bereketli bir kasabadadır. Taro 
ölünce, nafaka borçları için karısının 
ardına düştüğü Yosuke, yaşlı adamın 
doğru söyleyip söylemediğini 
anlamaya karar verir. Hayretle 
görür ki, evle köprü hala orada, 
tam da Taro'nun tarif ettiği gibi 
durmaktadırlar. Şimdi orada bunak 
yaşlı bir falcı kadın i le onun güzel 
torunu Saeko oturmaktadır. Yosuke 
kızı izler, onu süpermarketten peynir 
çalarken yakalar ve bu sırada 
bedeninden sanki su fışkırdığını 
gözlemler. Yosuke onunla yüzleşince, 
Saeko adama mevsimi olmadığı halde 
çiçeklere nasıl ternurcuk açtırdığını 
ve balıkları denizden nehre 
çekebildiğini anlatır. Evin içinde altın 
Buda'dan eser yoktur ama Yosuke 
farklı b ir hazine bulmuştur . . .  

Filmin konusunu daha fazla 
açıklamak hata olur; Shohei 
Imamura'nın 75 yaşında bile, insan 
zaafları karşısında şaşkınl ıktan 
ağzımızı açık bırakıp bizi kahkahalara 
boğma yeteneğinden hiçbir şey 
yitirmediğini söylemek yeter. 
Imamura söyleşilerinde KlZlL 
KÖPRÜNÜN AL TlNDAN AKAN 
ILIK SULAR ile ufuk açan ünlü 
yapıtları arasında bağlantı olduğunu 
söylerken, "Narayama Türküsü" ile 
"Domuzlar ve Savaş Gemileri"nin 
unutulmaz kadın kahramanlarını da 
hatırlatıyor. Ama film aynı zamanda 
toplumun gözden çıkardığı bir 
adamın kaderini ele alıyor; bu da 
yönetmenin çok sevdiği bir tema 
zaten. Ve tıpkı o büyük filmler gibi 
bu yeni film de tam anlamıyla 
çılgınca sapkın. KlZlL KÖPRÜNÜN 
AL TlNDAN AKAN ILIK SULAR'da 
Imamura aynı zamanda Altın 
Palmiyeli "Yılan Balığı"nı özel kılan 
iki harikülade oyuncuyu da yeniden 
bir araya getiriyor. Işık saçan Misa 

Shimizu esrarengiz kadında müthiş, 
"Eureka"da ve Kiyoshi Kurosawa'nın 
çoğu filminde oynayan olağanüstü 
Koji Yakusho ise, kendisine yeni bir 
yaşam şansı tanınan darbe yemiş 
adamda en iyi performanslarından 
birini sunuyor. 

• Yosuke was once a successful 
businessman, husband and farher. 
When rhe Japanese economy soured 
in rhe '90s, however, rhe middle-aged 
man losr his work and his family, and 
now he wanders rhe srreers of Tokyo 
looking for odd jobs. One of his few 
remaining friends is Taro, a 
philosophical rramp who lives near 
rhe warerfronr. Taro rells Yosuke 
abour a gold Buddha rhar was srolen 
from a remple in Kyoro and hidden 
in a vase in an old wooden house, 
flush wirh rhe vivid blossoms of 
rrumper flowers, near a red bridge in 
a beauriful, ferrile rown on rhe Noro 
Peninsula. When Taro dies, Yosuke, 
who is being hounded by his wife for 
back alimony, decides ro see if rhe 
old man had been relling rhe rrurh. 
To Yosuke's surprise, rhe house and 
rhe bridge are sri ll rhere, jusr as Taro 
has deseribed rhem. Irs currenr 
occupanrs are a senile old woman 
forrune-reller and her beauriful 
granddaughrer, Saeko. Yosuke follows 
rhe gir!, carehes her srealing cheese in 
a su permarket and observes rhar water 

seems ro be seeping from her body. 
When Yosuke confronrs lier, Saeko 
reveals how she can make flowers 
bloarn our of season and d ra w fish 
from rhe sea inro rhe river. There is 
no rrace of rhe gol d Buddha iri rhe 
house bur Yosuke has found a 
differenr rreasure . . .  

Ir would be a misrake ro give away any 
more; sufflce ir ro say rhar, ar 75 years 
old, Shohei Imamura has losr none of 
his abiliry ro shock us inro laughrer ar 
rhe foibles of humaniry. In his 
sraremenrs abour rhe film, Imamura 
has connecred WARM WATER 
UND ER A RED BRIDGE ro same of 
his seminal works, in rhe process 
evaking rhe unforgerrable heroines of 
"The Ballad of Narayama" and "Pigs 
and..Barrleships". Bur ir alsa acidresses 
rhe fare of a man di s passessed by 
society - a favourire rheme of his. And, 
!ike rhose grear works, rhis new film is 
rruly, wildly kinky. In WARM 
WATER UND ER A RED BRIDGE, 
Imamura al so reunires the rwo 
wonderful actors rhar made his Palme 
d'Or-winning "The Eel" so special. 
The radianr Mi sa Shimizu is wonderful 
as the mysrerious woman and rhe 
exrraordinary Koji Yakusho - alsa seen 
in "Eureka" and mosr of Kiyoshi 
Kurosawa's films - gives one of his 
finest performances as rhe bearen
down man given a new lease on life. 
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Hajime Okaya1u Müzik Music: 
Shinichiro lkebe Oyuncular Cast: Koji 
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Yapımcı Producer: HiJa li no Yapı m 
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Sales: Flach Pyramide International, 5 .  
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20 02 2 1 ;  e-mail: elagme@rybercable.fr 
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1 82 USTALARA SAYGI TRIBI Tl·� 

IT AL YA ITALY 

NAN Ni  MORETTi 
• 1 970'1i yıllarda ltalyan film 
endüstrisinin harika çocuğu, 
1 980'1arda Avrupa'nın tartışılmaz 
ustası, 1 990'1arda ise kült fenomen 
kabul edilen Nanni Moretti, bu çağın 
yaygın kültürel donukluğu ve 
kayıtsızlığına sert bir ahlaksal ve 
sanatsal uzlaşmazlıkla karşı çıkan 
yönetmen, aktör, yapımcı, dağıtırncı 
ve işletmeci. Şu ana kadar kendi 
ülkesinde daha çok tutkun bir hayran 
kitlesi oldu. l ik Süper 8 kısa 
filmlerinin 1 970'1erin başlarında 
Roma'daki sinema kulüplerinde birer 
hit olmasından Cannes'daki son 
başarısına kadar 48 yaşındaki Moretti 
yalnızca filmlerinin her birini yazıp 
yönetmekle kalmamış, hepsinde 
başrolü de oynamıştır. Bunların 
çoğunda da, Chaplin ve Keaton'ın 
geleneğinde ve kendi sapiantıiarı ile 
nevrozları üzerine kurulu esnek alter 
egosu Michele Apicella'yı 
canlandırmıştır. Çarpık, kendine 
dönük mizahını ustaca kullanarak 
endişeye yol açan senaryolar yaratan 
Moretti, genelgeçer kültür ve 
politikalara isyan ettiği filmlerinde, 
aile değerlerinden radikal solcu 
politikalara kadar her şeyi 
birleştirmiş; keskin toplumsal h iciv, 
sıcak kalpli romans ve derinlerden 
haykıran trajedileriyle harikGiade 
tatmin edici, her şeyi kapsayan 
aniatılara dönüştürmüştür. 

Nanni Moretti herkesin gözü 
önünde olmayı sevmez, basmakalıp 
tipiemelerden nefret eder, 
gazetecilerle konuşmayı reddeder, 
televizyona çıkmaz ve kendi aile 
çevresinde sakin bir hayat sürdürür. 
Düşünme ve film yapma yöntemi son 
derece bağımsızdır; kendinin bir film 
yönetmeni değil de, yalnızca 
söyleyecek bir şeyleri olduğu zaman 
film yapan biri olduğunu iddia eder. 

1 9  Ağustos 1 953'te, ailesi bir 
yolculuktayken ltalya'nın en 
kuzeyindeki Bulzano bölgesinin 
Brunico kentinde doğan Moretti 
kendini bildi bileli Roma'da oturur 
ve çocuk yaştan beri orada kendini 
iki tutkusuna adamıştır: sinema ve su 
topu. Annesiyle babası akademisyen 
olan bu kendi kendini yetiştirmiş 
yönetmen, ltalya'nın su topu birinci 
liginde ve 1 970'te de genç mill i 
takımda oynadı. O yıllarda kendini 
politikaya vermişti, parlamento dışı 
sol kanadın mensubuydu. Liseyi 
bitirince pul koleksiyonunu satarak 
bir Süper 8 kamera aldı, bu 
kamerayla 1 973'ten itibaren 
arkadaşlarıyla birlikte amatör kısa 
filmler yapmaya başladı. Süper 8'1e 
çektiği uzun metraj lı kurmaca filmi 

" lo sono un autarchico 1 Kendi 
Kendime Yeterim" ( 1 976) sayesinde 
halk ve eleştirmenler onu 
tanıdığında, henüz çok gençti. Birçok 
yönetmenin mecburen uyduğu 
çıraklık geleneğinden geçmeden 
adını duyurmanın tek yolu buydu. 
Moretti en başından beri son derece 
özgün ve bağımsız bir tavır 
benimsedi. Sinema dünyasına girmek 
için kural olarak konmuş geleneksel 
kalipiara ya da mekanizmalara 
aldırmadı; zaten bu kalıp ve 
mekanizmalar da o dönemin genç 
kuşaklarını huzursuz eden kültürel 
karmaşaya cevap vermek için 
bütünüyle yetersizdi. "Kendi 
Kendime Yeterim", Nanni 
Moretti'nin o sıralardaki !talyan film 
endüstrisini tanımlayan kesinlikler 
dünyasına verdiği cevaptı. Bu 
endüstri de bir süre sonra pazarı 
istila eden ticari televizyon dalgasının 
altında kalacaktı ama, bunun esas 
nedeni ifade etme özelliğini yitirmiş 
olmasıydı. 

Kendini Romalı sayan yönetmenin 
sineması kendi özgünlüğüyle 
seçkinleşir. Her şeyden önce, bu 
sinema herhangi bir kimlik bunalımı 
çekmez. Bir düşünceler ve kelimeler 
evrenini yansıtır (ancak bunun için 
gerçekliği çarpılmış biçimde yansıtan 
yamuk bir ayna kullanır); varoluşçu 
bir tavrı ortaya çıkaran alışkanlıklara 
ve ifade biçimlerine kendi kendine 
yönelik bir alayla bakan bir davranış 
ve zihin durumları evrenidir bu. 
Böylece de sonunda yönetmen 
kendini, yönel imi olmayan bir 
kuşağın kavşağında konumlandırır 
(sineması, ölümcül 1 980'1erin 
sonlarına kadar, yani "Sogni d'oro 1 
Altın Düşler"in yapımına kadar 
örnek bir kuşak sineması 
sayılacaktır). Kendi yaşantısı üzerine 
kurulu "Kendi Kendime Yeterim", 
Roma'nın yeraltı tiyatro hareketinde 
arkadaşlarıyla bir oyun sahneleyerek 
ayakta kalmaya çalışan (sonunda 
oyun fiyaskoya dönüşür ve evlifiğini 
yıkar) genç bir oyuncuya cüretkar ve 
çok eğlenceli bir bakıştır. Sanat 
siperlerinden sinemaya sunulan 
gerilla tipi bir sevgililer günü 
armağanının bütün özelliklerini 
sergiler: birkaç arkadaş ve tanıdığın 
yardımıyla gerçekleştirilen, 
Moretti'nin yoldaşlarından amatör 
bir oyuncu kadrosunun kullanıldığı, 
ilk kez Roma'daki Filmstudio sinema 
kulübünde gösterilen, küçük 
bütçeyle çekilmiş bir filmdir bu. 
Sinemaseverler arasında yayı lan 
rivayet ve bir televizyon söyleşisinin 
ardından daha geniş bir seyirci kitlesi 
arasında uyanan yankı sayesinde, 

daha sonra ülke çapında 1 6  mm 
versiyonu sanat sinemalarına 
dağıtılan küçük bütçeyle çekilmiş bir 
film. Seyirciler kendilerini filmle 
özdeşleştirdiler, böylece de filme 
gittikçe artan bir gişe başarısı 
sağladılar. Sonuçta ortaya çıkan, hem 
filmde tanımlanan durumlara karşı 
bir bağlı l ık duygusunun gelişmesi, 
hem de fi lmin kahramanı 
(Moretti'nin canlandırdığı) 
Michele'nin kendi yaş grubunun, 
anne-babalarıyla ve kadınlarla olan 
çözülmemiş çatışmalarından, iş 
bulma konusundaki zorluklara 
varana kadar, iç endişelerini 
yansıttığı bir kültürel suç ortaklığı 
olarak değerlendirilebilirdi. Film, 
hepsi eşit ölçüde "steril" olan bir 
bağlamsal mikrokozmostan diğerine 
(aile, "grup", tiyatro) hızla geçiyordu 
ve etkisi de, komik olmasa bile, en 
azından keyif verecek kadar hoştu. 

Bu başarısı, genç sinemacıya, Taviani 
kardeşlerin "Padre Padrone 1 
Babam, Ustam"ında küçük bir rol 
oynamasını sağlayarak zaten kısaca 
tatmış olduğu profesyonel sinema 
deneyiminin kapısını açmıştı. Nanni 
Moretti'nin o ana kadarki 
yönetmenlik deneyimi, hepsi Süper 
8'1e çekilmiş iki kısa filmle ("La 
sconfitta 1 Yenilgi" ve "Pate de 
bourgeois 1 Burjuva Patesi", ikisi de 
1 973 yapımı) ve Alessandro 
Manzoni'nin kitabı 1 promessi 

sposfnin bir parodisi olan "Come 
parli frate? 1 Ne Dersin Birader?''le 
( 1 974) sınırlıydı. Moretti'nin i lk 



1 83 profesyonel uzun metrajlı kurmaca 
filmi "Ecce bom bo" ( 1 978) hissiz bir 
dünyada büyüme sorunlarıyla başa 
çıkmaya çalışan bir grup genç 
ltalyan'ı izlerken, alaycı bir "fumetti" 
dizisini andırır. Moretti'nin oynadıgı 
Michele, bir sevgiliden diğerine 
geçer, ailesiyle atışır, ama bir dizi 
siyasi ve aşkla ilgili bahtsızlıgın 
ardından, arkadaşlarıyla birlikte 
hayatı daha ciddiye almaya karar 
verir. Ne var ki bu karara uyan tek 
kişi, Michele olur. Moretti'nin daha 
radikal filmlerinden biri olan "Ecce 
bombo", onun hem yetenekli bir 
komedyen, hem de modern ltalyan 
kültürü ve politikasının yüksek sesli 
bir eleştirmeni olarak tanınmasını 
sağlamıştır. Cannes Film Festivali'nde 
Altın Palmiye'ye aday olan film 
seyircileri de, eleştirmenleri de (hep 
yeni bir yeteneği alkışlamaya 
hazırdırlar ama, ikinci denemesi 
beklentileri karşılamazsa hemen yüz 
çeviriverirler) öyle tatmin etti ki, 
1 970'1i yılların ltalyan kült filmi haline 
geldi. "Ecce Bombo", karakterlerinin 
iç tedirginliğinde nüfuz edici bir 
yalnızlığın izlerini yakalama 
yeteneğine sahip, keskin gözlü bir 
gözlemcinin bakışıyla genç bir 
kuşagın ruh halini gösterir. 
Yönetmenin alter egosu Michele, bir 
kuşağın umutlarını paylaştıktan 
sonra, kaderin etkisini gözlemekte 
zayıf kalır. 

1 980'1i yıllar yaklaşmaktadır, Moretti 
de kalabalığın arasından sıyrılmaya 
hazırlanmaktadır, hem de titizce tek 
başına. Fellini'nin "Otto e mezzo 1 
Sekiz Buçuk"unu hayli andıran "Sogni 
d' o ro 1 Altın Düşler" de ( 1 98 1 ,  
Yenedi k Film Festivali Jüri Büyük 
Ödülü) Moretti, gün boyunca sürekli 
olarak hayali eserine ilişkin düşler 
gören, kafasını kendine takmış film 
yönetmeni Michele Apicella 
olmuştur. Bu film, uzun bir düşünme 
döneminin başlangıcına da işaret 
eder: Moretti iç gözleme dalmaya 
başlar ve onu başkalarından ayıran 
bir duvar yaratır, ama bunları 
yaparken kendisi olmaktan ve her 
şeyin komik yanını görmekten de 
vazgeçmez. Insan Michele'nin 
ho§görüsüz tavrını paylaşırken, bir 
yandan da güler: o, tanınmış bir 
yönetmendir, ender bulunur türden 
bir narsisizmin kurbanıdır ve baskıcı, 
yapay bir çevrede arzusu hilafına 
çalışmak zorundadır. Insanlarla 
durumlar arasındaki zıtlıktan, grotesk 
lehine sıradışı bir eğil im doğar: 
yönetmen onu toplumsal bir 
gerçeklik perspektifine (ve böylece, 
bir anlamda geleneğine de) bağlayan 
göbek bağını kopartır, ancak sonuç 
pek de hoş değildir. Abartılı bir hırs, 
filmi daha önceki çalışmalarının 
"hafifliği"nden yoksun bırakır, ve 
sonuçta izleyiciler de harcanan çabayı 
takdir etmez ya da belki anlamaz. 

Ancak Moretti yoluna devam eder 
ve 1 984'te günlük saplantılarımızı 
(sinirlendirici bir biçimde) tanımlayan 
ve toplumun katmanları içinde 
gizlenen ahlaki değerlerin arandığı 
uzun bir yolculugu başlatan 
"Bianca"yı yapar. Kelimenin en 
özgün anlamıyla deneysel olan bir 
lisenin matematik öğretmeni Michele 
Apicella, sakin bir hayat uğruna 
uzlaşmayı kabul etme şeklindeki tipik 
tavra amansız bir entelektüel katılıkla 
karşı çıkar, ve bu yaklaşımıyla çağdaş 
yaşam üzerine bazı acı gerçekleri 
açığa çıkarır. Moretti'nin 
benmerkezciliği, yeni gelişen 
davranışlara karşı çıkmak için inşa 
edilen son engel olur. Michele 
Apicella, yargıç ve sansürcü kisvesine 
bürünerek kendini ve başkalarını 
gözleyip tahlil eder, ve her şey 
gerçeküstü bir süzgeçten geçtiği 
halde, hiçbir imkan bırakmayan katı 
bir ahlakçılık dalgasına kapılır. Eğer 
"Altın Düşler" sinema hakkında bir 
filmse, "Bianca"nın, gerilim tarzının 
parıltılarıyla zenginleşen saf sinema 
olduğu söylenebilir. 

1 986 Berlin Film Festivali'nde Gümüş 
Ayı'yı alan "La messa e finita 1 Ayin 
Bitti" ( 1 985) aynı rotayı izler. Burada, 
sabık bir altmışlı yıllar radikali, 
Katolik bir rahip olarak teselli ve 
huzur bulmaya çalışır ama her 
adımda, el üstünde tuttuğu eski 
moda değerlerinin yanıltıcı, hayali 
nitelikleri tarafından önü kesilir. 
Moretti burada, Michele Apicella'nın 
yasal varisi olan rahip Don Giulio'yu 
canlandırır. Don Giulio, bir adadaki 
kilisede görevini bitirip kendi kentine 
geri döndügünde, ailesi, dostları ve 
artık geçmişte kalmış iyi değerlerden 
oluşan varoluşçu evreninin 
önlenemez çöküşüne tanık olur. 
Bugün ise bütün belirsizlikleri ve 
endişesiyle hayata el koymuştur. 
Robert Bresson'un filmi "Bir Kır 
Papazının Güncesi"nde, ölmekte olan 
papazın kendisiydi. Moretti bunu 
tersine çevirerek, rahipliğin de, 
dünyanın da ne derecede düşkün 
durumda olduğunu muzipçe gösterir. 
Görsel üsiObu da, temalarındaki icat 
etme yeteneğine paralel olarak 
derinleşmiştir. Her zamanki 
hoşgörüsüz tavır, bütün 
güçsüzlüğüyle ortaya dökülür ve 
rahip cüppesi bile ona zaafları ile 
rahatsızlığını gizlemek için gerekli 
desteği sağlamaz. Don Giulio ile 
cemaatini kurtaracak şey kaçış değil, 
merhametli bir tebessümdür. 
Moretti'nin keskin mizahı, 
karakterlerinin düşleri ile acımasız 
gerçeklik arasındaki ironik zıtlıktan 
ve onların korkutucu ayrılıkçılığı 
uzlaştırmak için yaptıklarından 
fışkırır. 

1 980'1erin ortalarına gelindiginde, 
yönetmen uluslararası sinema 

çevrelerinin gediklisi haline gelmiştir. 
Kendisiyle alay etmesindeki mizah ile 
toplumsal ve siyasal konular 
hakkındaki entelektüel tartışmaları 
sayesinde popüler olmuştur. Kendi 
kendine yeten ""autarchico" Moretti 
Avrupa film endüstrisinin övülen 
maestrosudur artık; ona sadık bir 
izleyici kitlesinin desteği arkasındadır 
ve eleştirmenler ona övgüler 
yağdırmaktadır (en çok Fransa' da). 
1 986' da arkadaşı Angel o Barbagall o 
ile yapım şirketi Sacher Film'i kurar 
(şirketin adı, Moretti'nin en sevdiği 
çikolatalı pastanın adından alınmıştır). 
Birlikte Carlos Maııacurati'nin 
"Notte ltaliana 1 ltalyan Gecesi''nin 
( 1 987) yapımını üstlenirler ve film 
Venedik Fi lm Festivali'nde 
Yönetmenlerin Haftası bölümünde 
yarışır. Yapımcısı oldukları bir başka 
film ise, Moretti'nin de küçük bir 
rolde göründüğü Daniele Lucchetti 
filmi "Domani accadr.l 1 Yarınlar 
Yakında" dır ( 1 988). Film 
yapımcılığına başlaması hakkında 
Moretti bir seferinde, "Kişisel filmler 
yapmak istiyordum," diyecektir. 
"Kökleri olan filmler, bir izleyici 
kitlesinin zevkini bilme ya da tatmin 
etme iddiası gütmeyen filmler." 

Gene Sacher Film'in yapımcılığını 
üstlendiği "Palombella Rossa 1 Kızıl 
Güvercin" ( 1 989), Moretti'nin 
yeteneğinin bir tür rüştünü ispat 
ettiğini doğrulayan filmdir. l ik 
gençliğinde su topu milli takımlarında 
değerli bir oyuncu olan Moretti, 
burada eski tutkusu na döner ve 
beklenmedik bir olay yaratarak 
Venedik Film Festivali'nde tüm 
dikkatleri, yarışma dışı sunulmuş olan 
fi lmine çeker. "Kızıl Güvercin" hızla 
günün olayı haline gelir, içerdiği siyasi 
ve varoluşsal imalar üzerinde yaygın 
bir tartışma başlatır; dünya 
sinemasının özgül bağlamının çok 
ötesine uzanan bir tartışmadır söz 
konusu olan. Bu şamataya, filmin 
önerdiği tema neden olur, yani 
ltalyan Komünist Partisi (PCI) 
liderlerinden Michele Apicella'nın 
kimlik bunalımı. Ama bunun 
doğurdugu risk ise, filme özgü 
sanatsal değerlere pek az dikkat 
edilmiş olmasıdır. Moretti solcuların 
eleştirel vicdanı haline gelir; bütün 
bir kuşağın tüm kuşkularını, 
başarısızlıklarını ve hayal kırıklıklarını 
özet�er. Aynı anda yargıç, tanık ve 
savunma tarafı haline gelir ve tarihsel 
belleğin akışını izleyerek tüm eski 
idealleri sınar. Sicilya'daki Acireale'de 
bulunan yüzme havuzu hararetli bir 
su topu maçına sahne olurken 
M ichele'yi de diğer oyuncularla 
birlikte maçta oynarken görürüz. Bu 
dekor içinde, tedirgin edici anıların 
uyandırdığı geçmişten parçalar 
bugüne yansırken, David Lean'in 
yönettiği "Doctor Zhivago 1 Doktor 
Jivago"dan görüntüler bir TV 

Filmleri 
Filmography 

1 973 La sco12[illa Yenilgi 
(shorr kısa film) 
Pate de bourgeois 
Burjuva Patesi 
(shorr kısa film) 

1 974 Come pa.rlifnıte? 
Ne Diyorsun Siraderi 
(shorr kısa film) 

1 976 İ o sona un a�ttarchico 
Kendi Kendime Yeterim 

1 978 Ecce bombo 
1 98 1  Sog"i d'oro Altın Düşler 
1 984 Bimıca 
1 985 La messa i! fiııila Ayin Bitti 
1 989 Pa1ombella rossa 

Kızıl Güvercin 
1 990 La Cosa Dava 

(belgesel documenrary) 
1 993 Caro diario 

Sevgili Günlü�üm 
1 996 İl giomo de/la prima di 

C lose-Up 
Yakın Plan'ın ilk Gösterim 
Günü 
{kısa belgesel 
shorr documenrary) 

1 998 Aprile Nisan 
200 1 La silmza del figlio 

O�ul Odası 



1 84 ekranında kayarak acı veren bir 
ayrıilgın habercisi olur. Ancak düş ile 
büyünün bozuluşu arasında gene de 
bir ütopyaya yer kalmıştır. En iyi 
oyuncuları seçerek daima çizilen 
karakterler arasındaki dogru dengeyi 
bulan Moretti, mükemmel bir 
oyuncu kadrosunun yücelttiği "Kızıl 
Güvercin"de spor müsabakasını 
sağlıklı bir varoluşçu boyuta yöneltir. 
Bu da, içinde çogunlukla gerçek 
hayatta oldugundan daha az 
centilmence mücadele bulunan 
savaşların aynası, bazen de metaforu 
olur. Maçın taşıdıgı gerginlik, duygu 
yogunlugu ve hatta bir nebze gerilim, 
tamı tamına yaşanır. 

Kurmacadan gerçek hayata geçiş bir 
adımda gerçekleştirilir ve Moretti 
1 990 yılında ülkede süregelmekte 
olan, ltalyan Komünist Partisi'nin 
kaderi hakkındaki siyasi tartışmaya 
kişisel bir katkıda bulunarak, "La 
Cosa 1 Dava" adlı bir saatlik bir film
anket yönetir. ltalyan Televizyon u 
RAl'ye satılan film, Parti Kongresi'nin 
arifesinde yayına girerek tarihsel bir 
belge halini alır. Moretti fılmde Parti 
militanlarının ülkenin dört köşesinde 
dile getirdikleri duyguları, 
düşünceleri ve soruları biraraya 
toplamıştır. 1 99 1 '  de Moretti, Daniele 
Lucchetti'nin Tangentopoli denen 
siyasi yozlaşma skandalına yol açan 
olayları, daha meydana gelmeden çok 
önce gösteren filmi "l l portaborse 1 
Ayakçı"nın yapımcılıgını üstlenir. 
Filmde Moretti, kendisine yozlaşma 
ve ölümsüzlügün simgesi olan 
kuşkucu ve vicdansız bakan Botero 
rolünü ayırmıştır. Ahlaki degerierin 
çöküşü, politika dünyasının 
mekanizmalarının (ve gizli 
komplolarının) açık seçik tahlilinde 
fonu oluşturur. Suçlama filmlerinin 
makbul gelenegine uyarak hızlı 
sekanslarla karakterlerin canlı şekilde 
çizilmesi, filme tahlilin agırlıgını 
taşımak için gerekli olan derinlik ve 
niteliği sağlamıştır. Aynı yıl Moretti, 
gene Barbagaile ile eski bir Roma 
sinemasının yönetimini üstlenerek 
salonu elden geçirip yeniler ve kişisel 
üsiObuna uygun bir hale getirerek, 
ona Nuovo Sacher adını verir. Bu 
sanat sinemasında umut veren genç 
yönetmenlerin yanısıra, Loach, Reitz, 
Sautet, Kiarostami ve Makhmalbaf 
kalibresinde yönetmenler konuk 
edilir ve onlara özel gösterimlerle 
saygı sunulur. 

Elbette Moretti'nin bir sonraki filmi 
"Caro diario 1 Sevgili Günlüğüm" 
( 1 993) de burada gösterilir. Bu film 
yirmi yıl önce başlanmış sanatsal bir 
iç yolculuğun varış noktası olduğu 
gibi, daha titiz ve esaslı bir film yapma 
biçiminin de çıkış noktasıdır. 
Gündelik hayatın parçalarından 
esinlenen üç bölümden oluşan 
"Sevgili Günlüğüm"de Moretti alter 

egosu Michele Apicella'yı 
kullanmaktan kaçınır ve daha 
doğrudan otobiyografık bir ifade 
biçimini benimser. Bu ifade biçiminin, 
belki her şeyi çevreleyen fona 
gömülmüş meraklı bir gözlemcinin 
bakışı hariç, hakikat-sinemasıyla 
ortak hiçbir yanı yoktur. Sanatçının 
düşünceleri, insani ve toplumsal 
ilişkilerin içinden göründüğü bir fıltre 
görevini yerine getirir ve her 
zamanki ahlaki şaşkınlığın yanısıra, ilk 
kez olarak, Moretti'ye (özellikle 
Aeolia adalarında geçen ikinci 
bölümde) açık tartışma olanağı 
getiren yeni keşfedilmiş bir 
mülayimlik söz konusudur. Her şey 
bir yana, kendisine karşı hoşgörülü 
hale gelmiştir. Böylece, daha sakin ve 
sessiz olan, bugünü yargıçtan ziyade 
tanık tavrıyla ele alan bir Moretti'yle 
tanışırız. Gerçi gözlerinin önünden 
akan evrenden, "Bianca"daki Michele 
Apicella'nın olduğundan daha kopuk 
değildir ama, "Sevgili Günlüğüm" 
gene de bir iç huzur duygusuyla, 
daha yumuşak tonları ve duyguları 
ortaya çıkarır. Moretti yalnızca 
karaktere karşı mesafeli durmakla 
kalmaz, ahlak kurallarına uymayı 
istememe konusunda kararlı 
görünen topluma da mesafeli kalır. 
Entelektüel tarafsızlıkla duygusal 
katıl ım arasındaki zıtlık, insancıl bir 
tavrın ortaya çıkmasını sağlar. 

Moretti'nin, Mimmo Calopresti'nin 
bir belgeseki olarak sergilediği yoğun 
etkinliğin ardından yönettiği i lk uzun 
metrajlı kurmaca film olan "La 
seeonda volta"da ( 1 995) oynadığı 
rolden çıkan da bu insancıl tavırdır; 
ıstırap çekmiş, bastırılmış, kendinden 
ve başkalarından esirgenmiş bir 
kişilik. Moretti bir kez daha ltalyan 
sinemasının genç umutlarının 
destekçisidir (fılmin yapımcısı, Sacher 
Film' dir). Genellikle göz ardı edilen 
bir konu (terörizm) hakkındaki, 
hassasiyet ve alçakgönüllülükle 
çizilmiş, mahrem bir gözlemi ve 
(Moretti ile fılmin gerçek keşfı olan 
Yaleria Bruni T edeschi tarafından 
çok doğal bir şekilde ifade edilmiş) 
ayrıcalıklı duygulada ruh durumlarını 
açığa vuran nitelikli bir yapımı teşvik 
etmiştir. Dün ve bugün, öfke ve 
ıstırap, intikam ve bağışlama, bellek 
ve yokluk, içlerindeki endişenin 
izlerini suskunluk ve güçlü bir 
bütünlükle maskeleyerek saklayan iki 
karakterin, Alberto Sajevo ile Lisa 
Yenturi'nin bir parçasıdır. Yani Nanni 
Moretti'nin sağlam bütünlüğü. 

Mohsen Makhbalbafın filmi "Ciose
Up 1 Yakın Plan"ın Nuovo 
Sacher'deki galası üzerine çektiği kısa 
belgeseli "ll giorno della prima di 
Close-Up 1 Yakın Plan'ın lik 
Gösteri m Günü"nün ( 1 996) 
ardından, Moretti 1 998' de, "Sevgili 
Günlügüm"le başlatılan otobiyografık 

projeyi geliştiren "Aprile 1 Nisan"ı 
yönetti. Kendisi, çocuk bekleyen 
baba adayı ve ulusal bir kampanyayı 
izleyen siyasi idealist yönetmen 
Nanni olarak başroldedir. Nanni, aile 
yaşamını daha büyük tablonun 
çerçevesi içine yerleştirip onunla bir 
bütünlüğe kavuşturmaya çalışırken, 
çoğu kez ironik sonuçlar elde edilir, 
çılgın komediye varılır. Film, sağcı 
Berlusconi'nin 1 994 Mart'ındaki 
seçim zaferiyle başlayan ve 1 996 
Nisan'ında solcuların, Moretti'nin 
oğlu Pietro'nun doğumuyla çakışan 
zaferleriyle sona eren iki yıllık bir 
dönemin haritasını çıkarır. Moretti, 
"'Nisan'da ltalya hakkında 
söylediklerimin doğru çıktığını 
belirtmek istemezdim" diye itiraf 
eder, "ama olan birkaç şeyi 
hatırladım." Siyasal ve toplumsal 
olarak parçalanmış bir ltalya'nın 
tasvirine de, hatırlanan olaylar ya da 
her şey olup bittikten sonra, 
sinemasal olarak yeniden biraraya 
getirilmiş parçalar vasıtasıyla 
yanaşmıştır. Bunlara ek olarak 
Moretti'nin kendi parçalanması, 
kameranın önündeki savunmasıziiğı 
ve arkasındaki gücü, çagdaş ltalyan 
kültürünün istikrarsızlıklarını yansıtır. 

Nanni Moretti bir keresinde, 
sahnede kendi son derece kişisel, 
bazen bilinçli şekilde naif film yapma 
yaklaşımını savunmak zorunda 
kalınca, "Halkın zevkini bildiğimi farz 
etmiyorum" demişti. "Ben karanlıkta 
el yordamıyla ilerleme okulundan 
geliyorum." Yönetmenin kendine 
özgü tuhaf yöntemleri, geçen yıl, iki 
yıllık bir kış uykusunun ardından yeni 
filmi "La stanza del fıglio 1 Oğul 
Odası" (200 1 )  ile Cannes Film 
Festivali'nde Altın Palmiye'yi 
kazanınca yüksek sesle onaylanmıştı. 
Moretti'nin son filmi, onun insanlık 
durumu üzerine genellikle çarpık 
gözlemlerinden hayli farklı. Bu sefer 
sade bir şi irsellikle birbirine bağlı bir 
ailedeki ani bir ölümün yol açtığı 
ıstırap dalgacıklarını resmediyor. 
Sevgili oğlu bir sualtına daima 
kazasında ölünce karısı ve kızıyla 
birlikte bir anlam bulma ve gerçekliği 
yeniden kurma mücadelesi veren 
psikanalist Giovanni'yi canlandıran 
yönetmen, öyküsünü kasıtlı olarak 
sakin, mahmur bakışlı bir kır 
kasabasında kurmuş, böylece 
yaşamın en pastoral varoluşlara bile 
müdahale etme huyu olduğunu 
vurguluyor. 

Nanni Moretti'nin son derece kişisel 
(çoğu kez otobiyografık) filmleri, 
onun keskin bir felsefi çerçeve 
çizerek kendi özel komedi türünün 
sentezini oluşturma yeteneğiyle ayırt 
edilir ve bu yetenek onun sık sık 
Woody Alien'la karşılaştırılmasına 
yol açmıştır. Moretti'nin karakterleri, 
varoluşun, yaradılışın, aşkın, 



185 sorumluluğun, cemiyetin ve 
entelektüelin toplumdaki rolünün 
doğası hakkında metafizik sorunlarla 
yüzleşir. Yönetmen çoğu kez 
ülkesindeki siyasal kurumları ve 
bunları işleten insanları, ahlaki 
çıkmazların ortaya atılıp 
irdelenmesini sağlayan çıkış noktaları 
olarak alır. Böylesine temalar, onun 
filmlerine kadar çok ender olarak, 
bizden güldüğümüz şeyler hakkında 
daha derin düşünmemizi rica eden 
bir espriyle incelenmiştir; ve işte 
Moretti'nin bu konudaki becerisi, 
ona gerçekten özgün bir auteur olma 
ayrıcalığını kazandırmaktadır. 

Moretti'nin yönetim üsiObu 
pratiktir. Onda gösterişli kamera 
hareketleri yerine, enerj ik kurgu 
vardır. 1 9SO'Ii yılların başlarında, bir 
!talyan dahileri dalgası uluslararası 
arenada tam doruğa ulaşırken doğan 
Moretti, Fellini ve Antonioni gibi 
yüksek performans sahibi 
kozmopolitlere isyan ederek karşı 
çıkmıştır. O, Resseliini i le 
Paselini'nin daha dünyevi doğalarına 
kucak açar, bu arada Paselini'nin 
şiirsel kendine bakışına da tehlikeli 
biçimde öykünür ki, bu yaklaşımı 
bazı eleştirmenlerin Moretti'ye 
narsist damgası vurarak onu ciddiye 
almamasına yol açmıştır. Kemerli 
burunlu yüzü, yumuşak, canlı 
gözleriyle, yakın plan çekimler ona 
yaraşır; ilk işlerinde narsisizmin 
varlığını inkar etmek mümkün 
olmasa da, olgunlaştıkça bu 
şeytanını afaroz etmiştir. Onu, 
m izah anlayışı Jerry Seinfeld'inki gibi 
"gözlemsel" olan bir ruhsaliaşmış 
stand-up komedyeni olarak 
sınıflandırma!<, belki de en 
doğrusudur. Moretti her filminde, 
karakterlerinin uyumak, bir sacher 
turtası yemek ya da can sıkıcı bir 
gevezeden kurtulmaya çalışmak 
çabaları üzerinde de, hakikati 
aramak ya da aşık olmak üzerinde 
olduğu kadar yoğunlaşır. Moretti'nin 
filmleri, aralarında Türkiye'nin de 
bulunduğu birçok ülkede fazla 
tanınmıyor olabilir ama, onları toplu 
olarak görmek yönetmenin niye bu 
kadar saygı gördüğünü daha kolayca 
anlamamızı sağlayacaktır. 

"i lk filmimi yaparken o ismi (Michele) 
niye seçtiğimi bilmiyorum, birkaç film 
sonra da, aslında annemin kızlık 
soyadı olan bir soyadına sahip oldu: 
Apicella. Ardı ardına birçok filmde 
bu karakteri belirli sürekli özelliklerle 
zenginleştirmekten keyif aldım: 
ayakkabı saplantısı, tatlı sevmesi, 
saldırganlığı ve hoşgörüsüzlüğü, tenis 
toplarıyla oynaması gibi. Sonra, "Kızıl 
Güvercin"de karakterim belleğini 
yitirdi ve kim olduğunu 
hatırlayamadı. Daha sonra bu konuda 
düşünürken, belki de ben, yönetmen 
olarak, yeni bir karakter aradığım için 

böyle bir bellek yitiminin ortaya 
çıktığını fark ettim. Bunun için de 
sonraki iki filmimi günce biçiminde 
yaptım, kendimi birinci şahıs olarak 
sundum. Ama tam kendim de 
olamıyordum, sadece kendimi 
yorumluyordum. Ve şimdi de 
kurmaca bir karakteri oynamaya 
döndüm, ama o ilk karakterimi 
sürdürmedim." - Nanni Moretti 

• "Enfanr prodige" of the Italian 
film industry in the 1 970s, 
undispured maestro in Europe in the 
1 980s, cult phenomenon in the 
1 990s, Nanni Moretti the director, 
the actor, the producer, distributor 
and recailer opposed a pungenr moral 
and artistic intransigence to the 
invasive cultural dullness and 
indifference of this age. Up to rhis 
point, he has mostly enjoyed a culr 
following in his native counrry. From 
the early 1 970s, when his fırst Super 
8 shorts were a hit witlı Roman 
cinema clubs, to his laresr success at 
Cannes, the 48-year-old Moretti has 
not only written and directed, but 
played the lead in each of his fılms 
most often as Michele Apicella, a 
resilienr alter ego in the tradition of 
Chaplin's and Keaton's, based on his 
own obsessions and neuroses. Moretti 
masterfully uses his wry, self
deprecating humor to ereare anxiety
inducing scenarios and to rebel 
against mainstteam culture and 
politics. His films inregrare 
everything from family values to 
radical Leftist politics - biting social 
sari re, warm-hearred romance and 
cry-ftom-the-abyss tragedy inro 
magnificently satisfying, all
encompassing narratives. 

Nanni Moretti does not like public 
life, he bates srereorypes, refuses w 
ralk w journalisrs, does not appear on 
TV and quietly lives in his family 
environment. Deeply independent in 
his way of thinking and of making 
cinema, he claims not w be a film 
director, but sameone who only makes 
a film when he has something w say. 

Bom on 1 9  August 1 9 5 3 ,  in 
Brunico, in the Bolzano province in 
the N orthemmost part of Italy where 
his family was on a trip, Moretti lives 
in Rame, where si nce he was a k id he 
devares himself w his rwo passions: 
cinema and water-polo. A self-taughr 
filmmaker whose parents were 
academics, he also played in water 
polo first division in Italy, and in the 
junior National team in 1 970. In 
those years he was also very 
commitred in politics, within the 
extta-parliamenr left wing. Once 
finished high school studies, he sold 
his stamps calleetion to buy a Super 
8 camera, using which he started 
shooting horne-made short films 

with his friends in 1 97 3 .  He was very 
young when he became known w the 
public and to film critics rhanks to 
his feature-lengrh film "İo sona un 
aurarchico 1 I am Self-Suffıcient" 
( 1 976) which he made on Super 8 .  I t  
w a  the only possible way r o  make 
oneself known w ithout having w go 
through rhe rradirional forms of 
apprenticeship ro which most 
direcrors had been obliged. Ever 
since rhe beginning, Morerri's 
approach came u nder che sign of a 
very authenric and independenr 
arritude. He rook no reference from 
any of che traditional patterns or 
mechanisms that had been set as 
established rules for any one wanring 
to enter che cinema world and which 
were rorally inadequare in giving a 
response ro che cu! tura] tur m o il  
fermenting in the young generations 
ar che rime. "İo sono un aurarchico" 
was the reply that Nanni Moretti 
gave ro rhar world of cerrainries 
which was che Iralian film indusrry 
of rhose years, soan desrined to be 
overridden by the wave of 
commercial relevisions which 
invaded che market, but mostly by 
irs lass of expressive peculiarity. 

The cinema of rhe Roman direcror 
(Roman by adoprion) presents itself 
wirh i ts own specificness. Firsr of all ir 
does nor suffer from any idenriry 
crisis. Ir reflecrs a un i verse of rhoughrs 
and words (using a warped mirror 
reflecting reality in a distorted 
manner), a un i verse of behaviors and 
srares of mi nd in which habits and 
modes of expressian revealing an 
existenrial attirude are looked ar with 
self irony, so that che director ends up 
putring himselfat the crossroads of a 
genetation that has no direcrion (his 
cinema will be considered an 
exemplary generatian cinema ri ll well 
inro che fatal 1 980s, up to che 
producrion of "Sogni d'oro 1 Sweet 
Dreams"). Based on his life, "İo sono 
un aurarchico" is a daring and very 
amusing look ar a young performer 
srruggling to survive in Rome's 
underground rheater mavement by 
producing a play wirh his friends 
only tO have it flop and desrroy his 
marriage. Ir  displays ali the 
characrerisrics of a guerrilia valenrine 
w cinema from rhe arcisric rrenches: 
low-budger shooring wirh che aid of a 
few friends and people he knew, using 
a non-professional casr of Morerri 
comrades, firsr showing in rhe 
Filmstudio cinema club in Rome, 
after which it artained narionwide 
distribution ro are houses in a 1 6mm. 
version thanks ro che rumours rhar 
spread among cinema lovers and 
foliowing the echo generared in rhe 
wider audiences by a relevision 
interview. The audience idenrified 
with rhe film rhus assuring ir a 



1 86 growing box-office success. Whar 
came our was a sense of adherence co 
rhe siruarions deseri bed, as well as a 
sense of culrural compliciry rhere 
where rhe hero of rhe film, Michele 
(played by Morerri himself) reflecrs 
rhe inner anxieries of his age group: 
from rhe unresolved conflicrs wirh 
parenrs and women, co rhe hardships 
endured co find a job. The film 
swirches from one conrexrual 
microcosm co rhe orher (rhe family, 
rhe "group", rhe rhearre) all equally 
"srerile", and rhe effecr, if nor comical, 
is, co say rhe leasr, enjoyingly funny. 

This success opens rhe d oor co a 
professional cinema experience, 
which rhe young cineasre had already 
had a brief rasre of, having already 
raken part in a minor role in rhe film 
"Padre Padrone" by rhe Tavian i 
brothers. Nanni Morerri 's experiences 
as director, previous co rhis momenr, 
had been a couple of shorr films ("La 
sconfirra 1 The Defear" and "Pare de 
bourgeois", borh in 1 973) and a 
parody of rhe book by Alessandro 
Manzoni, I promessi sposi ("Come 
parli frare? 1 What Say You, 
Brorher?", 1 974) all raken in Super 
Bmm. Morerri 's firsr professional 
fearure film,  "Ecce bombo" ( 1 978) 
plays out as a sardonic series of 
"fumerri" following a group of young 
Iralians as rhey srruggle co come co 
rerms wirh growing up in an 
unfeeling world. Michele, played by 
Morerri , goes from one girlfriend co 
rhe nexr and spars wirh his family, 
bur following a series of po! irical and 
amorous misadvenrures, he and his 
friends decide co rake life more 
seriously, bur Michele is rhe only one 
who keeps rhe resolurion. One of 
Morerri's mosr radical films, "Ecce 
bombo" esrablished him as borh a 
gifred comedian and a vocal eritic of 
modern Ira! ian culrure and politics. 
Ir was nominared for rhe Golden 
Palm award ar rhe Cannes Film 
Festival. The film was so sarisfying co 
rhe public as well as rhe crirics - who 
are always ready co applaud rhe 
arrival of a new ralenr only co rurn 
away if rhe second rrial is nor up co 
expecrarions - rhar ir became rhe 
I ralian culr movie of rhe 1 970s in a 
similar manner as " Animal House", 
anorher film rhar came our in rhar 
same year similarly builr on a 
crescendo of gags and word 
invenrions. "Ecce Bombo" shows rhe 
srares of mi nd of a young generarion 
seen through rhe eyes of an acure 
observer, whose abiliry lies in 
capruring rraces of a pervading 
solirude in rhe inner unresr of his 
characrers. Afrer having shared rhe 
hopes of a generarion, Michele, rhe 
alrer ego of rhe director, remains 
imporenr in observing rhe ourcome 
of desriny. 

The 1 980s are approaching and 
Moreni prepares ro srand our from 
rhe crowd, rigorously alone. Wirh 
more rhan a nod co Fellini's "Orro e 
mezzo 1 8_", "Sogni d 'oro 1 Sweet 
Dreams" ( 1 98 1 ,  Grand Jury Award 
ar rhe Venice Film Fesrival) casrs 
Morerri as Michele Apicella, a self
obsessed film director who consranrly 
daydreams scenes from his imaginary 
opus. This film represencs rhe poinr 
of arrival of a long period of 
reflecrion: Moreni becomes 
inrrospecrive and ereares a wall 
separaring himself from rhe orhers, 
bur in doing so he does nor give up 
being his usual self, looking ar rhe 
funny s ide of rhings. One laughs 
while sharing Michele's inroleranr 
anirude: him, a well known director, 
srruck by a rare form of narcissism 
and forced ro work againsr his will in 
an oppressive and superficial 
environmenr. From rhe conrrasr 
berween people and si ruarions rhere 
emerges an unusual rendeney cowards 
rhe groresque: rhe director breaks rhe 
umbilical cord which kepr him sruck 
ro a sociological perspecrive of reality 
(and rhus in a sorr of way ro his 
rradirion), bur rhe fina! resulr is nor 
very pleasing. An exaggerared 
ambirion deprives rhe film of rhar 
" l ighrness" of expression of rhe 
previous work and rhe audience ends 
up nor appreciating, or perhaps, nor 
undersranding, rhe efforr made. 

Nevenheless Morerri concinues on 
his way and in 1 984 he comes our 
wirh "Bianca 1 Sweet Body of 
Bianca", where he gives ( in an 
exasperaring manner) a descriprion of 
our daily obsessions and srarrs on a 
long path in rhe search for rhe moral 
values rhar lie hidden in rhe folds of 
sociery. Michele Apicella, a marhs 
professor in an experimenral (in rhe 
mosr original sense of rhe word) high 
school , goes againsr rhe typical 
arrirude of accepring compromise for 
rhe sake of a quier life, wirh a 
merciless inrellecrual rigor, rhrough 
which he reveals some birrer 
realisarions on conremporary life. 
Morerri's solipsism becomes rhe fina! 
barrier bu il t co conrrasr new 
advancing behaviors. Michele 
Apicella observes and analyses 
himself and orhers putring on rhe 
robes of rhe judge and censor, and 
rhough everyrhing is filrered by a 
surreal rone, he ri des rhe wave of a 
srricr moralism that offers no 
possibiliry. If "Sogni d'oro" is a fi lm 
abour cinema, "Bianca" can be said co 
be cinema i n rhe pure s ra re, w i ch che 
addition of flashes of che ehriller 
sryle. 

"La messa e finira 1 The Mass Is 
Over" ( 1 98 5 ,  winner of rhe Silver 
Bear ar rhe Festival of Berlin in 

1 986), follows rhe same lines. Here, a 
form er sixries ra d i cal rries co find 
solace and peace as a Carholic priesr, 
bur his arremprs are rhwarred ar 
every rurn by whar seems ro be rhe 
illusory qualiry of his prized, old
fashioned values. Morerri plays rhe 
role of rhe priesr, Don Giulio, 
righrful heir ofMichele Apicella. 
Afrer having finished his mission i n a 
parish on an island, Don Giulio 
rerurns ro his home ro w n ro w i mess 
rhe inexorable d eeline of his 
exisrenrial universe: family, friends, 
rhe good values rhar belong ro rhe 
pasr, while rhe presenr becomes 
incumbenc wirh all irs uncerraincies 
and anxiery. In Robert Bresson's 
"Diary of a Counrry Priesr", ir was 
rhe priesr who was dying. By 
reversing rhis,  Moretti playfully 
maps how far rhe priesrhood and rhe 
world have fallen. His visual sryle 
deepens in randem wirh his chemaric 
invenriveness. The usual inroleranr 
anirude reveals irself in all irs 
imporence and nor even rhe robe of 
priesrhood can give him rhe necessary 
supporr co conrain his weakness and 
discomforr. Don Giulio and his 
parish w i ll nor be saved by escape bur 
by a compassionare smile. Morerri's 
sharp humor sprours from rhe ironic 
conrrasr berween his characrers' 
dreams and brural reality, and whar 
rhey do ro reconcile rhe frighrening 
schism. 

By rhe mid-l 980s, rhe director 
becomes a regular on rhe 
international film circuir - popular 
for his humorous self-mockery and 
inrellecrual deliberarions over social 
and po li ri cal issues. The self
sufficienr "aurarchico" Morerri is 
acclaimed maesrro of rhe European 
film indusrry, supporred by an 
audience loyal ro him and praised by 
rhe crirics (above all in France). I n  
1 986 h e  founded rhe Sacher Film, a 
producrion company, wirh his friend 
Angelo Barbagall o (rhe name of rhe 
company refers co Morerri's favorire 
chocolare cake). Togerher they 
produced Carlos Mazzacurari's 
"Norre Iraliana 1 Iralian Nighr" 
( 1 987), which compered ar rhe 
Venice Film Fesrival in rhe Criric's 
Week secrion, and Daniele 
Luccherri's "Domani accadra 1 
Tomorrow Will Come" ( 1 988), in 
which Moreni casrs a minor role. 
Regarding his decision co produce 
films, Morerri once said, "I wanred ro 
produce personal films, films wirh 
roors, rhar made no prerense of 
knowing and sarisfying rhe rasres of 
an audience." 

"Palombella rossa 1 The Red Dove" 
( 1 989), also produced by Sacher 
Film, is rhe film rhar confirms a sorr 
of coming of age co rhe arrisric 



187  maruriry of Morerri's ralenr. Morerri, 
who had been a quored water polo 
player i n the national team s during 
his early yourh, rerurns ro his old 
passion and ereares an unexpecred 
evenr which deviares all the arrenrion 
of the Venice Film Festival ro his 
film, presenred o ur of the 
comperirion as a side enrry. 
"Palombella Rossa" rapidly becomes 
the happerring of the day and ereares 
a widespread debare on rhe polirical 
and exisrenrial implicarions ir enrails, 
a debare rhar goes far beyond the 
specific conrexr of the world of 
cinema. The uproar is morivared by 
the rheme proposed by rhe film - rhe 
idenci ry erisis of a leader of rhe 
Iralian Communisr Parry (PCI), 
Michele Apicella - bur rhe risk rhar 
derived from this was that lirrle 
arrenrion was paid ro the ineriosic 
arrisric qualiries of the film irself. 
Moretti becomes the eri rica! 
conscience of che lefrisrs 
summarizing all rhe doubrs, failures 
and delusions of an enrire generarion. 
Judge, wirness and defendanr all in  
one go,  he purs all the old ideals 
under rrial following the rhread of 
hisrorical memory. The swimming 
pool of Acireale in Sicily, becomes 
rhe scene for a heared water polo 
challenge, in  which Michele is found 
playing rhe march rogerher wirh 
other players. In this serring, 
fragmenrs of the pasr, evoked by 
discomforring recollecrions, are 
reflecred onro the presenr while rhe 
images of "Docror Zhivago" by 
David Lean flow on a TV screen, 
anriciparing a painful separarion. Yer 
berween the dream and the 
disenchanrmenr rhere sri ll is space 
!efe for one more uropia. Morert i 
always fınds rhe righr balance 
berween the characrers porrrayed by 
seleecing the besr of acrors, rhus 
"Palombella Rossa", ennobled by an 
excellenr casr, projeers rhe sporrs 
march onro a healrhy exisrenrial 
dimension, which mirrors and ar 
times becomes rhe meraphor of 
bardes in which ofren rhere is much 
less fair play rhan in real l ife. The 
rension, rhe emorion and even the 
slighr suspense rhar rhe sport march 
carries are lived ro rhe full .  

The step from fıcrion ro real life is 
very shorr and in 1 990, Moreni gives 
a personal conrriburion ro rhe 
polirical debare going on in the 
counrry on che fare of che Ira! ian 
Communisr Parry by direecing a 
film-inquiry of one hour "La Cosa 1 
The Thing". Sold ro Iralian 
Television (RAl), ir was transmitted 
on che eve of rhe Parry Congress, 
rhus becoming a hisrorical documenr. 
In rhe fi lm Moretti garhered all the 
feelings, rhoughrs and quesrions rhar 
the Parry miliranrs were expressing 

all over the counrry. In 1 99 1 ,  
Moretti produced " İ l  porraborse 1 
The Yes-Man", a film by Daniele 
Luccherri in which the evenrs that 
broughr ro the political corruption 
seandal called Tangenropoli, were 
anricipared long before rhey 
occurred. In the film Moretti 
reserved for himself the role of 
Borero, a cynical and unscrupulous 
minister of the State, symbol of 
corruption and immoraliry. The 
co ll apse of moral va! ues acts as a 
background for a lucid analysis of rhe 
mechanisms (and the secrer plors) of 
rhe polirical world. Quick in rhe 
sequences, according to the besr 
tradirion of the films of accusarion, 
the vivid porrrayal of rhe characrers 
gives che film rhe depth and qualiry 
necessary ro susrain the heaviness of 
che analysis. Thar same year Morerri, 
again wirh Barbagallo, rakes over che 
managernem of an old Roman 
cinema, renovares and rransforms ir  
according ro che sryle of his 
personaliry, giving ir the name of 
Nuovo Sacher ro srarr wirh. Aurhors 
of che caliber of Loach, Reirz, Saurer, 
Kiarosrami and Makhmalbaf will all 
be hosred in rhis are house and paid 
bomage ro rogerher wirh young 
promising direcrors. 

The cinema will  of course nor fai l  ro 
screen che nexr film of Moretti 
himself "Caro diario" ( 1 993), poinr of 
arrival of an anisri c and inner 
journey srarred rwenry years earlier 
and, ar che same rime, poinr of 
deparrure of an even more rigorous 
and essenrial manner of making 
fılms. In "Caro diario" srrucrured i n  
three episodes which rake inspirarion 
from fragmenrs of everyday life, 
Moretti avoids using his alrer ego, 
Michele Apicella, and adoprs a more 
direec aurobiographical form of 
expression, having norhing in 
common wirh the rrurh-cinema, 
excepr for perhaps, a curious 
observer's gaze immersed in the 
surraunding background. The 
thoughrs of che arrisr and acror acr as 
a filrer through which human and 
social relarionships are seen and, for 
the firsr rime, rhe usual moral 
bewildermenr goes rogerher wirh a 
newly discovered leniency, which 
brings him che availabiliry for an 
open d iscussion (especially in  che 
second episode on che Aeolian 
islands). Above all he becomes 
indulgenr rowards himself. W e rhus 
meer a Moretti who is more calm and 
quier, who reflects on che presenr 
wirh the arrirude of che wirness 
rather rhan rhar of che judge. Not 
less derached from the universe 
running in from of his eyes rhan 
Michele Apicella was in "Bianca", he 
neverrheless reveals sofrer rones and 
feel ings through a sense of inner 

peace. Morerri rakes a disrance nor 
only from the characrer bur also from 
a sociery rhar is unyielding in not 
wanring ro comply ro moral rules. 
The conrrasr berween inrellecrual 
derachmenr and emorional 
parriciparion ereare the emergence of 
a humane arrirude. 

Ir  is this humane arrirude, suffered, 
suppressed and denied ro himself and 
orhers, that emerges from rhe role 
played by Moretti in "La seeonda 
volra" ( 1 995), a film by Mimmo 
Calopresri - his firsr fearure film 
afrer an ineense acriviry carried our as 
documenrarisr. Moretti once again is 
the promorer of rhe young promises 
of Ira! ian cinema (the film being 
produced by Sacher Film) 
encouraging a qualiry producrion on 
a subject that had rended ro be 
ignored - rerrorism - porrrayed wirh 
sensiriviry and modesry ro reveal an 
inrimare observarion and privileged 
feelings and srares of mi nd (expressed 
in a very narural manner by Moretti 
and Valeria Bruni Tedeschi, 
aurhenric revelation of the film). Pas c 
and presenr, anger and suffering, 
revenge and forgiveness, memory and 
oblivion are all parr of the rwo 
characrers Alberro Sajevo and Lisa 
Venruri, who h ide che rraces of c heir 
inner anxiery by masking it wirh 
silence and rigorous inregriry. The 
rigorous inregriry ofNanni Morerri .  

Following a shorr documenrary, 
" İ l  giorno della prima di Close-Up" 
( 1 996), abour the gala screening of 
Mohsen Makhbalbafs "Close-Up" at 
Nuovo Sacher, Moretti direcred 
"Aprile 1 April" in 1 998, in which he 
develops the aurobiographical project 
begun with "Caro diario". He stars as 
Nanni, an expecranr farher and 
polirically idealisric filmmaker 
covering a national campaign, who 
rries ro inregrate his family life inro 
the bigger picrure wirh ofren ironic, 
screwball results. The film records a 
period of rwo years rhat charts the 
righr-wing Beriuseani elecrion 
vicrory in March 1 994 ro the lefr
wing rriumph in April 1 996, an 
event that coincides wirh the birrh of 
Morerri's son Pierro. Moretti admirs, 
"I wouldn'r wanr ro say that I have 
succeeded in ralking abour Iraly in 
"Aprile", bur I have recalled a 
number of rhings that have 
happened" .  Ir is through rhe 
remembered evenrs or fragmenrs, 
reconsrructed cinemarically, apres 
coup, that Moretti edges rowards rhe 
represenrarion of a po l i  rica! and 
socially fragmenred Iraly. I n  
addirion, Moretti's self
fragmenrarion, his vulnerabiliry 
before and power behind the camera, 
reflecr rhe insrabiliries of 
conremporary Iralian culrure. 



1 88 "I don'r presume ro know the rasre of the narcissism is unmisrakable in the 
rhe public," Nanni Moretti once 
declared when he was challenged 
onsrage ro defend his highly 
personal, ar times willfully naive, 
approach ro filmmaking. "I come 
from the groping-in-rhe-dark 
school." The director's idiosyncraric 
merhods have been loudly rarified 
lasr year when "La stanza del figlio 1 
The Son's Room" (200 1 ), his new 
film following a rwo-year hiarus, won 
the Palme d'Or ar 2001 Cannes Film 
Festival. Moretti's laresr is a nored 
deparrure from his usual wry 
observarions on rhe human condirion, 
insread, he depicrs, wirh simple 
poerry, rhe ripples of suffering caused 
by sudden dearh i n a rightly-knir 
family. Moretti plays Giovanni, a 
psychoanalyst srruggling alongside 
his wife and daughrer ro find 
meaning and reconsrruct reality 
when his beloved son perishes in a 
scuba diving accidenr. The direcror 
purposely spins his tale in a quier, 
sleep-eyed coumry rown ro 
emphasize that life has a way of 
inrruding in even the most idyllic of 
exisrences. 

Nanni Morerti's deeply personal 
(ofren aurobiographical) work is 
disringuished by his abiliry ro 
synrhesize his special brand of 
comedy wirh a keen philosophical 
edge - an abiliry which has earned 
him more rhan a few comparisons 
wirh Woody Alien. Morerri 's 
characrers canfront meraphysical 
issues abour the narure of exisrence, 
creation, love, responsibiliry, the 
communiry, and the inrellectual's 
role in sociery. The direcror 
frequenrly uses palirical insrirurions 
in his coumry and the people who 
run them as the starting ground from 
which moral dilemmas spring and are 
explored. Rarely are such themes 
examined wirh a wir which implores 
us ro rhink more deeply abour whar 
we are laughing at; ir  is Morerti's 
skill i n  this regard which 
disringuishes him as a rruly original 
aureur. 

Morerri 's directarial sryle is matter
of-facr. There are no flashy camera 
moves, only energeric cuts. Born in 
early '50s, jusr as a wave of ltalian 
gen i uses w ere cresring ro 
international prominence, he 
posirions himself in cebellion against 
such high-performance 
cosmopolirans as Fellini and 
Anronioni. I nsread he embraces the 
earrhier narures of Rossellini and 
Pasolini, while dangerously 
emularing Pasolini 's poetic self
regard, which has led same crirics ro 
dismiss Moretti as a narcissisr. W ith 
his beaky face and gentle, lively eyes, 
he holds a dose-up well and while 

earlier work, ir '  s a  dernon he exorcises 
as he matures. lt mighr be more 
rrurhful ro classify him as a 
spirirualized standup comedian 
whose humor is, !ike Jerry Seinfeld's, 
"observarional." In any given film 
Moretti will focus on his characrer's 
efforts ro ger ro sleep, ear a sacher 
rorte or escape a ralkarive bore as 
inrensely as he seeks the rrurh or falls 
in love. Moretti's work may be 
largely unknown in many counrries 
i ncluding Turkey, bur ro see ir in 
bulk is ro readily understand why he 
is being so honored. 

"I can't remember why I chose that 
name (Michele) when I made my firsr 
fearure, and afrer a few films, a 
surname alsa appeared, which was 
really my morher's maiden name: 
Apicella. Film afrer film, I enjoyed 
enriching this characrer wirh cerrain 
consranr rrajts, such as his obsession 
wirh shoes, his liking for sweers, his 
aggression and inrolerance, his 
playing wirh rennis balls. Then, i n  
"Palombella rossa" ,  my character 
suffered from amnesia and couldn'r 
remember who he is. Thinhng about 
ir larer, I realized that perhaps rhere 
had been amnesia because I, as a 
direcror, was looking for a new 
characrer. So afrerwards I did rwo 
films in diary form, where I launched 
myself in the first person. B ur I 
wasn'r being myself - I was 
inrerprering myself. And now, I have 
gone back ro playing a ficrional 
character, but not resuming the 
original one." - Nanni Moretti 
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AL TlN DÜŞLER 
SOGNİ D'ORO 

SWEET DREAMS 

• Michele Apicella biraz aklı 
karışık, benmerkezci bir 
yönetmendir. Annesiyle beraber 
yaşar, yatak odasında langırt oynar 
ve hayali bir seneryonun parçalarını 
düşler. Michele, kimi zaman onunla 
çalışmak isteyen kişilerce dahi 
olarak nitelendirilir, kimi zamansa 
fikirlerini kabul etmeyenlerce 
şarlatan ilan edi lir. Bunların arasında 
1 968 öğrenci hareketi hakkında bir 
müzikal yapan Napolili kaba bir 
yönetmen de vardır. Michele'in 
ilhamı tükenmiştir, anlamlı bir 
şekilde "Freud'un Annesi" adını 
verdiği yeni filmini bitirme çabasına 
kendi annesiyle olan yıpratıcı 
il işkisinin eklenmesiyle, kurgunun ve 
gerçeğin birbirine girdiği karışık 
durumlar ortaya çıkar . . .  

Oyuncu, yazar ve yönetmen Nanni 
Moretti'nin 1 978'de 1 6mm olarak 
çektiği ikinci uzun metraj l ı  filmi 
"Ecce Bombo" onu ltalyan sinema 
dünyasında bir gecede meşhur 
etmişti. Bunu üç yıl sonra i lk 3Smm 
denemesi, Fell ini'nin "Otto e 
mezzo 1 Sekiz Buçuk"una denk 
düşebilecek hayli kişisel ve erken 
olgunlukta filmi ALTIN DÜŞLER 
izledi. Moretti izleyiciyi fantezi, 
gerçek ya da rüya - ya da bu 
üçünün ortasında bir yerde 
sayı labilecek sahnelerle kendi 
dünyasına çekiyor: yani sorunlu bir 
kurumla uğraşan bir yönetmen in, 
hayallerinin doğru anlatımlarını 
arayan bir sanatçının ve uyum 
sağlamaya çalışan nevrotik bir 
bireyin dünyasına. Göz kamaştırıcı 
buluşlar ve eğlenceli anlarla dolu bu 
filmin pek çok sahnesinde bu üç 
dünya arasında bir ayrım yapmak 
zor. Bu ayrımı yapmaya da pek 
gerek yok zaten, zira bu üç dünya 
da aynı kişiye (fi lmde Michele'e, 
gerçek hayatta ise Moretti'ye) ait. 
O dönemde kendisine yakıştırılan 
lakabıyla "ltalyan Komedisinin Yeni 
Kralı" sahnelerini sinema endüstrisi 
ve çalışanları hakkında nükteli 
detaylarla işl iyor. AL TlN 
DÜŞLER'in sonundaki uzun 
sahnede sinema hakkında çok farklı 
görüşlere sahip iki yönetmenin bir 
şov sırasında yaptıkları tuhaf 
tartışma, Moretti'nin hatırı sayıl ır 
bir buluş gücüyle ciddi bir kurgu 
içinde komik anlar yaratma 
becerisini ortaya koyuyor. Çılgın 
bir öngörüyle Freud'u "anasının 
kuzusu" olarak betimlemesi 
herkesin annesini psikoterapiye 

götürtecek nitelikte. Sonunda, 
izleyici bu çok katmanlı öykünün 
anlamı hakkında bir sonuca varmak 
için bütün parçaları yerli yerine 
oturtmak zorunda kalacak. 

• Michele Apicella is a slightly 
bemused, egorisrical fı lmmaker. He 
lives ar home wirh his morher, plays 
miniarure soccer in his bedroom, and 
day-dreams seqiıences from an 
imagined seri pc. Michele is alrernarely 
praised for his genius by those who 
wanr ro work wirh him, and criricized 
as a charlaran by orhers who find his 
views complacenr, among rhem a 
crass, Neapoliran director making a 
musical abour che 1 968 srudenr 
demonsrrarions. Michele has a ereari ve 
black and his srruggle ro complere his 
new film appropriarely enritled 
"Freud's Morher", is compounded by 
his own relarionship wirh his morher, 
which resules in same inrriguing 
momenrs when ficrion and reality 
inrermingle . . .  

"Ecce Bom bo" (acror-wrirer-direcror 
Nanni Morerri's second fearure film, 
shor in l 6mm in 1 978) has turned 
him i neo an overnighr sensarian in che 
Iralian film world. This was followed 
rhree years larer by che highly 
individualisric and precocious SOGNİ 
D'ORO, his fırsr film in 3 5mm and 
his equivalenr ofFellini's "Ono e 

mezzo 1 8' lı". In see n es rhar can be 
read as fantasy, reality, or dreams - or 
sornewhere in-berween all rhree 
Moreni rakes che viewers inro his 
world: as a düecror fighring a flawed 
esrablishmenr, as an areise seeking 
rrue expressian of his visions, and as a 
neuroric, disrurbed individual rrying 
ro cope. In many scenes of rhis film 
full of dazzling invenrion and 
delighrful comic momenrs, ir is 
difficulr ro differanriare berween che 
rhree, and may nor marrer in che long 
run because all rhree aspecrs are one 
person - Michele in che film, Moreni 
in real life. The "new king of lralian 
comedy" - as he was called ar che rime 
- laces his scenes wirh winy asides 
abour rhe film indusrry and irs 
inhabiranrs. The exrended ser piece 
wirh which SOGNİ D'ORO ends, 
where rwo filmmakers wirh very 
differenr views abour che cinema 
engage in a bizarre barele on a game 
show, demansuares Morerri's abiliry 
ro ereare comic momenrs of 
considerable invenrion wirhin a highly 
serious srrucrure. The crazy 
characrerizarion of Freud as a 
"momma's boy" in rhe film would 
have made anyone's morher run for 
psychorherapy. In che end, che viewer 
will have ro pur all che compasice 
parrs rogerher ro come ro a conclusion 
abour che meaning of rhis mulri-level 
srory. 
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Görüntü Yön. Cinemacography: 
Franco Di Giacomo Kurgu Editing: 
Roberto Perpignani Müzik Music: Franco 
Piersanti Oyuncular Cast: Nanni 
Moretti, Piera Degli Esposti, Laura 
Morante, Alesıandro Haber, Gigio Morra, 
Giampiero Mughini, Chiara Moretti, Taui 
Sanguineti Yapımcı Producer: Renzo 
Rasıeliini Yapı m Producrion Co.: 
Opera Film; Raiımo Kaynak Print 
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BiANCA 
BİANCA 

SWEET BODY OF BIANCA 

• Michele adını Marilyn 
Monroe'dan almış - ve her sınıfta bir 
jukebox bulunan - liberal, alternatif 
bir lisede matematik ögretmenligi 
yapmaktadır. Disiplin menedilmiştir 
ve okulun psikiyatrı öğrencilere değil 
ögretmenlere hizmet vermektedir. 
Mutlu bir aile yaşantısı takıntısı olan 
Michele arkadaşlarının ilişkilerine 
burnunu sokarak şaşırtıcı yollarla 
onların ayrılmamalarını sağlamaya 
çalışmaktadır. Mutlu bir çift gibi 
gözüken komşularını takip etmeye 
başlar ve görünüşü n aldatıcı 
olabildiğini keşfeder. Okulda 
rüyalarının kadını olan Fransızca 
ögretmeni Bianca'ya umutsuzca aşık 
olur. Ne yazık ki matematiğin soyut 
dünyasının yalın mantığı Michele'i 
insan ilişkilerinin karmaşık 
duygusallığına hazırlamamıştır. 
Üstelik, okulda insanlar birer birer 
kaybolmaya başladıgında Michele 
polisin bir numaralı zanlısı oluverir; 
davranışları göz önüne alındıgında 
çok şaşırılmayacak bir durumdur 
bu . . .  

Nanni Moretti'nin önceki fi lmleri 
"Ecce Bombo" ve "Altın Düşler" 
daha fazla otobiyografik özell ikler 
sergilerken, gözüpek ve kendinden 
emin BIANCA'da yönetmen çok 
daha kurmaca bir yapıta 
odaklanarak, açıkça nevrotik olan 
bir öğretmenin kendi çekingenliği 
ve saplantılarına uyarak başkalarının 
hayatına sinsice girme takıntısıyla 
bir dizi cinayetin (öğretmenler 
arasında yaygın olan bir eğilim) 
sanığı durumuna düşmesini konu 
alıyor. Modern ilişkilerin bu çarpıcı 
araştırmacı analizinde Moretti'nin 
damgası olan tüm özell ikler mevcut: 
kahramaniarına duydugu derin 
sevgiye karışmış bir kara mizah, 
çagdaş yaşama incelikli yorumlar 
getiren değişik fikir ve kavramların 
özenli harmanı, metafizik bir 
sorgulama içine oturtulmuş sürekli 
bir mutluluk arayışı. BIANCA 
zekice buluşlar ve şaşılacak 
komiklikte anlarla dolu (plaj sahnesi 
muhteşem). Moretti bununla 
yetinmeyip karakterini sıradan bir 
ltalyan tipiernesine dönüştürüyor. 
Bu iğneleyici taşlamanın sonu, fılmin 
geneline hakim olan Woddy Alien 
tarzı anlatımıyla karşılaştırılınca çok 
agır bulunmuştu. BIANCA 
izleyicilerin daha çok ilerki 
filmlerinden tanıdıgı Moretti'nin 
zevkle izlenen, zeki ve şeytani bir 
yapıtı. 

• Michele is a machemacics ceacher 
who works in a liberal, alcernacive 
high school named afcer Marilyn 
Monroe - which features a j ukebox in 
every classroom! Discipline is 
frowned upon and che residene 
psychiacrisc is not for the scudenes 
bur for che reachers. Michele is 
obsessed by happy family life and 
conscantl y meddles i n his friends' 
relacionships in befuddled accempcs 
to keep chem from splirring up. He 
spies on his neighbors, a seeminglly 
happy young couple, only to d iseover 
that appearances conceal che rrurh. 
Ar school, Michele falls hopelessly in 
love wich che French reacher Bianca, 
the woman of his dreams. 
Unfonunarely, the neat logic of che 
abscracr world of marhemarics has 
not prepared Michele for the messy 
emocionaliry of human relarionslıips. 
Furrhermore, when people scarc 
disappearing ar che school, Michele 
becomes che number one suspecc in 
the police invescigacion - not a long 
serere h given his behavior. . .  

While che earlier "Ecce Bombo" and 
"Sogni d'oro" boch appear co be 
aucobiographical, che beaucifully 
assured and increasingly confıdene 
Bİ ANCA sees Nan ni  Moretti focus 
on a more apparenrly fıcrional 
crearion, a clearly neuroric teaeber 
who displays an insidious obsession 

w ith molding the lives of orhers to 
comply wich his own inhibirions and 
obsessions, and becomes a suspecr i n 
a series of murders (not an 
uncommon cempeation for reachers). 
All che Moretti trademarks are in 
evidence in this probing analysis of 
che modern couple: a sardonic humor 
mixed wirh grear love for his 
characrers; an ambirious mixrure of 
disparare ideas and concepcs used to 
commene on modern life; and che 
conscanc search for happiness, ser 
againsc a backdrop of meraplıysical 
enquiry. Bİ ANCA is full of inveneion 
and wonderfully comic momenrs (the 
beach sequence is mascerful) and 
Moretti moves one step furrlıer i n 
developing his clıaraccer as che ltalian 
Mr. Everyman. The ending of rlıis 
mordane sarice was considered 
excessively severe for rhe Woody 
Allen-Iike proceedings which form 
rhe body of mu ch of rhe film, bur 
Bİ ANCA is a delighrful, clever, and 
devilish piece of work from Morerri 
who would be better known to che 
audiences for his larer fılms. 

Yönetmen Direcror: Nanni Morelli 
Senaryo Screen play: Nanni Moretti & 
Sandro Petraglia Görüntü Yön. 
Cinematography: Ludano T(Jt)()/i 
Kurgu Editing: Mirco Garrone Müzik 
Music: Franco Piersanti Oyuncular 
Cast: Nanni Moretti, Laura Morante, 
Roberto Vezzosi, Remo Remotti, C/audio 
Bigagli, Enrica Maria Modugno, Luigi 
Moretti Yapımcı Producer: Achille 
Manzoui Yapı m Production Co.: Faso 
Film; Rereitalia Kaynak Prinr Source: 
Cinecitta International, vir1 T useolana 
1055, 001 73 Rame, 1TALY; Phone: 390 
6 722 86 1 ;  Fax: 390 6 722 3 1 3 1  

1 984 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 96' 
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!TALYA ITALY 

AYiN BiTTi 
LA MESSA E FİNİTA 

THE MASS IS OVER 

• Üniversitedeki radikal 
egil imlerini geçmişe gömüp papaz 
olmaya karar vermiş samimi bir genç 
olan Don Giulio, daglardaki bir 
köyde on sene papazlık yaptıktan 
sonra Roma'ya döner ve gördügü 
kötü degişimler karşısında şok olur. 
Yeni kilisesi bomboştur. Bir önceki 
rahip evlenmiş ve bir oglu olmuştur. 
Babasının genç bir kızla ilişkisi vardır. 
Kız kardeşi kürtaj yaptırmak 
istemektedir. Annesi gittikçe 
kötüleşen bir depresyon 
geçirmektedir. Devrimci günlerinden 
kalma eski arkadaşları topluma ayak 
uyduramamışlardır. Eski 
komünistlerden biri şimdi Katolik 
olmuştur, papaz olmak ve evlenmek 
istemektedir. Don Giulio 
depresyonun ve boyun egmenin 
eşigindedir, çünkü yeni dünyanın 
sadece maddesel ve cinsel ihtiyaçlara 
dayandıgını farketmiştir. Kendini 
geçmişten gelen eski püskü ve 
gereksiz bir eşya gibi hissetmektedir . . . 

Hayat bir kışkırtma, komedi filmleri 
ise düşenceyi besleyen gıdadır 
düsturuna sadık kalan Nanni 
Moretti, her zamanki Michele 
Apicella karakteri yerine, bu filmde 
(tıpkı Sokrat gibi) hala keklerinden, 
top oynamaktan, annesinden ve 
kendinden memnun papaz Don 
Giulio'yu oynuyor. Isteyen herkese 
ruhani destegini sunmaya hazır; ama 
akrabalarının ve arkadaşlarının 
problemleri işini daha ciddi 
degerlendirmeye zorluyor onu. 
Moretti'nin diger yapıtlarıyla 
karşılaştırıldıgında bu film digerleri 
kadar açık otobiyografik ögeler 
içermiyor. Bu durum Moretti'nin 
karakteristik mizahının kendi 
kuşagının küçük trajedilerini daha 
akıcı bir dille anlatabi lmesini 
saglıyor. Bunun yanısıra, ltalya'da 
genç bir papazın Katoliklik'ten nasıl 
uzaklaştıgını düşüneeli ve dokunaklı 
bir şekilde ortaya koyabiliyor. Fi lmin 
müzigi Moretti'nin duygularını açıga 
vurdugu için çok önemli: Ses 
efektleriyle oynayarak (müzigin 
hafiflernesi gibi) kurguyu ön plana 
çıkarıyor. Kız kardeşi babasıyla 
tartışırken Don Giulio'nun 
radyonun sesini açması hem alaycı 
hem de dramatik bir etki yaratıyor. 
Moretti ayrıca şarkıları da alaycı bir 
şekilde kullan ıyor, ciddi ve üzücü 
konuları acı-tatlı bir şekilde ele 
alıyor. Uzlaşmaz birey konusunu, 
arabalarını dogru park etmek 
istemeyen insanlar tarafından üç 

kere fiziksel saldırıya maruz kalan 
umutsuz durumdaki cesur ve inatçı 
papaz tiplemesi yoluyla anlatıyor. 
A YlN BITTI günümüz ltalyası'nın, en 
iyi gözlemcilerinden biri tarafından 
zekice kotarılmış olan incelikli bir 
analizi. 

• Young and candid Don Giulio, 
once a campus radical who renounced 
his pasr ro become a priesr, rerurns ro 
Rome afrer miniseering in a riny 
vi iiage in che mounrains for ren years, 
bur is appalled ar che bad changes. 
His new church is empry. The former 
priesr is married and has a son. His 
farher has an affair wirh a young 
woman. His sister wanrs ro have an 
aborrion. His morher goes i neo a 
depression that gers gradully worse. 
His old friends, from che day he was a 
revolurionary, are misfirs. An ex
communisr is now carholic and wanrs 
ro become a priesr and finally ger 
married. Don Giulio is on rhe brink 
of depression and resignarion because 
he realizes rhar che new world is only 
based on marerial and sexual needs. 
He feels an obsolete and useless man 
!ike a relic from rhe pasr.  . .  

Life as provocarion, film comedy as 
food for rhoughr. Insread of his usual 
Michele Apicella characrer, Nanni 
Moreni here plays priesr Don Giulio 
(like Socrares) who srill enjoys his 

cakes, his bali, his morher and himself. 
He is eager ro offer derical supporr ro 
all who will have it, bur rhe problems 
of his relarives and old friends urge 
him ro evaluate more deeply his 
vocarion. With regard ro orher works 
by Morerri, rhis one is n or as overrl y 
aurobiographical as more recenr rirles. 
This allows rhe characterisric irony of 
Morerri a more fluid hand in depiceing 
rhe lirrle rragedies of his generarion. 
Ar rhe same rime, he is able ro provide 
a rhoughtful and rouching porrrair of a 
young priesr in an Iraly which 
becomes less and less Carholic. The 
music in rhe film is very im porram as 
ir explains Moreni's feelings: he plays 
wirh sound effecrs (rhe musical fade) in 
order ro emphasize rhe drama irself; 
when his sister deals wirh his farher, 
Don Giulio rurns rhe radio up 
ourloud: ironic and dramaric ar once. 
Moreni also uses singing as rongue-in
cheek effecrs and deals wirh serious 
and sad maners in a binersweer way. 
He rrears rhe rheme of rhe 
uncomprising individual rhrough rhe 
courage and rhe srubbornness of his 
desperare priesr who, for example, 
undergoes rhree times rhe violenr 
arracks of men rhar don't wanr ro park 
rheir car properly. LA MESSA E 
FİNİT A is a subrle pamphler and an 
analysis of roday's Iraly, cleverly 
direcred by one of irs most successful 
observers. 

Yönetmen Director: Nam1i Morelli 
Senaryo Screenplay: Nanni Mrmui & 
Sandro Petraglia Görüntü Yön. 
Cinemarography: Franco Di Giaromo 
Kurgu Edi ring: Mirco Garrone Müzik 
Music: Nirola Piovani Oyuncular 
Casr: Nanni A·loreui. Margherita Lozano, 
Ferr11cio De Ceresa, Enrica 1\·laria 
Mod11grıo, Marco Mtsseri, Roberto Vazoıi, 
Dario Canrarel/i, . L11isa De Sanrii 
Yapımcı Producer: Arhille !ı1anzoui 
Yapı m Produc<ion Co.: Fmo Film 
Kaynak Print Source: Cineci/fa 
International, via Tuıcolana 1055, 00/73 
Romt, IT AL Y: Pho11e: 390 6 722 861: 
Fax: 390 6 722 3 1 3 1  
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KlZil  GÜVERCiN 
PALOMEELLA ROSSA 

THE RED DOVE 

• Michele, seçim öncesi bir 
televizyon programında Komünist 
Parti'yi temsil eden gösterişli, genç 
bir politikacıdır. Bir araba kazasının 
ve bunu izleyen hafıza kaybının 
ardından kendine geldiginde, 
Michele kendini bir maça giden 
sutopu takımıyla birl ikte otobüste 
bulur. Maç sırasında, oyuncular sayı 
yapmak için pozisyona girmeye 
çalıştıkça, Michele komünist 
olmanın ne anlama geldigi 
konusunda parlak bir sorgulama 
yürütür. Bir dizi gazeteci, militan ve 
seyirciyle karşı karşıya gelmek için 
zaman zaman havuzdan çıkarak, 
soruşturmasını, film anlatısının 
normal kısıtlamalarından uzak 
birinin coşkusuyla yönlendirir . . .  

Cüretkar yapısı ve esprili kurgusuyla 
KlZlL GÜVERCIN, Moretti'nin 
yüzme havuzunu toplumsal yaşam 
için bir metafor olarak kullandıgı, 
soluk kesici bir deneyim. 
ltalyanca'da "palombella rossa" 
(Kızıl Güvercin) sutopunda 
kalesinden uzaklaşmış bir kaleciyi 
avlamak için yapılan yavaş, falsolu ve 
sinsi bir atış için kullanılan bir deyim. 
Bir sutopu maçını anlatan bu tuhaf 
ve çılgın filmde, yönetmen aslında 
!talyan Komünist Partisi PCI'nin 
tarihini garip bir mizah anlayışıyla 
araştırmakta. Filmin kahramanı, her 
şeyi ilk kez deneyen, bir soytan ile 
Mösyö Hulot arası bir kişi ve bu da 
çok dramatik ve komik anlara yol 
açıyor. Kendisi Komünist Parti üyesi 
olmasa bile, KlZlL GÜVERCIN 
Moretti'nin komünist idealin 
başarısızlıga ugraması üzerine attıgı 
bir ıstırap çığlıgı. Ama konunun 
ciddiyetini n, filmi klişeye ya da 
umutsuzluğa sürüklemesine asla izin 
vermiyor. Kaygı duydugu konuların 
boyutu ve Moretti'nin bunları görsel 
olarak ifade etme yeteneğiyle KlZlL 
GÜVERCIN olaganüstü başarılı bir 
film. Ona göre, karşı çıktıgı 
iletişimsizliğin nedeni gittikçe 
hızlanmış olan dil in artık ifade 
gücünü yitirmiş olması. Vardıgı 
sonuç ise, belki de hafızanın 
çözülüşüyle her şeyi yeniden 
keşfetmenin işe yarayabileceği. 
"Bugünlerde !talya' da yeni bir 'yazar 
yuppie'ler' kuşağı var. Senaryonun 
dengesiyle ilgileniyorlar ama 
edebiyata, sinemaya, gerçeğe ya da 
insanlara zerrece tutkuları yok . . .  Bu 
filmde PCI'a, kim oldugunu 
hatıriamayan ve bir sutopu maçında 
hayatını parça parça yeniden 

oluşturan bir insan portresi 
aracılıgıyla yaklaştım." 
Nanni Moretti 

• Michele is a high-profile young 
polirician who represems dıe 
CommuniS[ Parry on a pre-elecüon 
relevision show. After a car crash and 
subsequem bom of amnesia, Michele 
recovers ro find himself in a bus wir h 
his warer-polo team on rheir way ro a 
march. During rhe game, as the 
players jockey for posirion in 
arremprs ro score, Michele conducts a 
brilliam inquiry imo what it means 
ro be a communist. Periodically 
hauling himself our of the pool ro 
meet a succession of journalisrs, 
milirants and speccacors, he direccs 
his investigaüon with the exuberance 
of someone free of the normal 
consrraims of film narrative . . .  

Daring in srructure and wirry in 
concept, P ALOMBELLA ROSSA is a 
breatlıtaking experience, where 
Moretti portrays the swimming pool 
as a metaphor for social life. In Iralian 
"Palombella rossa" is che name of a 
slow, curved, insidious shot in water
polo that surprises the keeper outside 
of che poscs. In this weird and 
delicious film tel! ing the srory of a 
water-polo march, the director really 
investigates the history of rhe PCI 
(the Italian Communist Party). This 

is done with a bizarre humor; the hero 
of the film is a cross between a clown 
and Monsieur Hulot who experiences 
everything for the first time, which 
leads ro very dramatic and funny 
momems. Although Moretti himself 
was not a card-carrying communist, 
P ALOMBELA ROSSA was his cry of 
anguish for che failure of the 
communist ideal, yer he never 
allowed the seriousness of the subject 
ro plunge the film imo bachos or 
despair. W ith the scope of this 
concerns, and Moretti's ability to 
express these in visual terms, this film 
is an excraordinary achievemem. It 
cakes up arms against che disease of 
communication: the speed of 
language which means noching 
anymore. Language is shipwrecked for 
Moretti and his conclusion is that 
maybe you would be better off 
withour am memory at all: that forces 
you co rediseover everything. "These 
days in Italy there is a new generation 
of "yuppies of writing" who are 
inceresred in che balance in che 
scenario, bur have no real passion for 
literacure, cinema, reality or people . . .  
In this film, I have approached the 
PCI through the figure of a person 
who no longer remembers who he 
may be and who, during a water-polo 
march, puts his life back togerher 
again piece by piece. " -

anni Moretti 

Yönetmen Director: Namıi Morelli 
Senaryo Screen play: Namri Mwelli 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Giuseppe Lanci Kurgu Edi ring: Mirro 
Garrone Müzik Music: Nicola Piovani 
Oyuncular Cast: Nanni Moreui, Silvio 
Orlando, Mariella Valentini, A/fonıo 
Santagata, C/audio Morganti, Luigi 
More.tti, Fabio Traı,ıersa Yapımcı 
Producer: Namıi Moretti Yapı m 
Production Co.: Sacher Film, via Annia 
Faustina 25, 00153 Rome, IT ALl': 
Phone: 390 6 574 53 53; Fax: 390 6 
574 04 83; Banfilm, FRANCE; La Sept 
Cinema, FRANCE Kaynak Print 
Source: Cinedua lmernational, via 
Tusrolana 1055, 001 73 Rome, ITALY; 
Phone: 390 6 722 861: Fax: 390 6 722 
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SEVG iLi GÜNLÜGÜ M  
CARO DİARİO 

DEAR DIARY 

• "Sevgili Günlüğüm, her şeyden 
fazla yapmak istediğim bir şey 
var . . .  " Yazarın, en mahrem 
düşüncelerinin sırdaşı, günübirlik 
karabasanlarının tanığı günlüğüne 
itirafları işte böyle başlıyor. Bu aynı 
zamanda, üç bölümlü bir neo
otobiyografik film biçiminde, görsel 
bir günlük. Adı "Vespa'mın 
Üstünde" olan birinci bölümde, 
"Giovanni" (genç) Moretti, yaz 
boyunca motosikletiyle Roma'da 
dolaşıyor ve Ebedi Kent'in 
mimarisini gözlemleyip, daha kuytu 
mahallelerinden bir kısmını keşfe 
çıkıyor. Seyrettiği filmler, hem 
ltalyan sinemasının hem de 
Roma'nın bir çöküş yaşadığını 
farketmesini sağlıyor. Bir ara 
Jennifer Beals ve Alexander 
Rockwell ile sokakta karşılaşıyor ve 
daha sonra Pier Paolo Pasolini'nin 
öldürüldüğü yeri ziyaret ediyor. 
"Adalar" adlı ikinci bölümde 
Moretti, Joyce'un Ulysses'ini 
incelemek üzere dünyadan elini 
ayağını çeken, ama 30 yıl sonra i lk 
kez televizyon seyrettiğinde pembe 
diziler olmadan yaşayamayacağını 
anlayan münzevi bir arkadaşını da 
yanına alarak, kentin karabasanından 
ve entelektüel boşluğundan kaçmak 
amacıyla, Sicilya açıklarındaki Eolis 
adalarına gidiyor. Adı "Doktorlar" 
olan son bölümde ise, Moretti deri 
kanserine karşı kemoterapi görüyor 
ve ltalyan tıbbi bakım sisteminin 
labirentinde bürodan büroya, 
klinikten kliniğe koşturup duruyor. 
Yaşadığı korkunç bir deneyim, ama 
Moretti'nin buna karşı tepkisi umut 
dolu, hatta bağışlayıcı . . .  

Nanni Moretti'nin, belgesel i le 
kurmaca fi lm arasındaki boşluğu 
zorlanmadan kapatan ve Cannes'da 
bileğinin hakkıyla ödül kazanan filmi 
SEVGILI GÜNLÜGÜM, yakın 
geçmişin en iyi ltalyan fi lmlerinden 
biri. Ü lkesinde bir ilah kimliğine 
sahip olan Moretti, günümüz 
ltalya'sı hakkında, komik olanla 
ciddi olanı, kişisel olanla siyasalı hiç 
zorlanmadan biraraya getiren, 
harika bir rehber yaratmış. Hafif, 
esprili ve büyüleyici bu sinemasal 
deneme, düşünceler, çağrışımlar, 
kaygılar, nostaljik özlem ve 
otobiyografik öğeler içeren, 
izleyicilerin yönetmenin iç 
dünyasıyla daha yakından 
tanışmasını sağlayan, dokunaklı bir 
harman. "Bir öykü yok; çünkü 
olaylar, buluşmalar ve durumlar, 

serbest çağrışımlarla gerçek 
hayatın, günümüzün dehşeti, 
karabasanlar ve nostaljiye il işkin 
notlarla karıştığı, gizemli bir yol 
izliyor." - Nan ni Moretti 

• "Dear Diary, rhere is somerhing I 
!ike to do more rhan anyrhing 
else . . .  " Thus begins rhe aurhor's 
confessions to his diary, confıdant to 
his most privare rhoughrs, wirness to 
his daily nighrmares. Ir is a visual 
diary as well, in che form of a neo
autobiographical film in three 
episodes. In the fırsr, subrirled "On 
My Vespa",  "Giovanni" Moretti rides 
through summerrime Rome on his 
motor scoorer, observing che Erernal 
Ciry's archirecrure and exploring 
some of i ts more obscure 
neighborhoods. He warches fılms, 
realizing Italian cinema and Rome 
are borh in a srare of decay. Ar one 
poinr he encounrers Jennifer Beals 
and Alexander Rockwell on che street 
and larer visirs the squalid spor 
where wrirer-direcror Pier Paolo 
Pasolini was murdered. In rhe second 
episode, enrirled "Islands", Morerri 
rravels to tb e Aeolian islands off che 
coasr of Sicily as he seeks an escape 
from che ciry's urban nighrmare and 
inrellecrual vacuiry. He is wirh a 
solirary friend who's retired from che 
world ro study Joyce's Ulysees, bur 
found that he can't li ve wirhour TV 

soap operas when he warches TV for 
che firsr rime in 30 years. In che fina! 
chaprer, called "Docrors", Morerri 
receives chemorherapy for ski n cancer 
and spends monrhs being shunred 
from office to office, clinic to clinic, 
through che labyrinth of the Italian 
system of medical care. The 
experience is horrifıc bur Morerri's 
reacrion is sanguine, even 
forgiving . . .  

A deserving prize-winner ar Cannes, 
N ann i Morerri's CARO DİARİO, 
efforrlessly seraddi ing che divide 
berween documenrary and ficrion, is 
one of che best Italian fi lms of recenr 
years. A cult figure ar home, Moretti 
has creared a wonderful guide ro 
conremporary Italy, whicb efforrlessly 
combines the comic and che serious, 
the personal and the po! i rica!. This is a 
lighr, wirry and fascinaring cinemaric 
essay, conraining musings, associarive 
rhoughrs, concerns, nosralgic yearning 
and autobiographical events - a  blend 
that deepens acquainrance of che 
audience wirh the director' s inner 
world and rouches rheir hearrs. "There 
is no story because the evenrs, 
meetings and siruarions follow a 
mysrerious path, along which free 
associarions and real life blend 
rogerher che annorarions on che 
horrors of che presenr, nighrmares and 
nosralgia." - Nanni Moretti 

Yönetmen Direcmr: Nmıni Morelli 
Senaryo Screenplay: Nanni Morelli 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Gümppe Lanci Kurgu Edi ring: Mirco 
Garrone Müzik Music: Nirola Piovani 
Oyuncular Cast: Nam1i Moretti, 
Renato Carpentieri, Amonio Neiwiller. 
Car/o Mazzacurati.jtmıifer Bealı. Moni 
Ovadia, Conchita Airoldi, Sebastiano 
Nardmlt Yapomeolar Producers: 
Namıi Morerri & Angelo Barbagal/o 
Yapı m Production Co.: Sacher Film, 
via Annia Fausrina 25, 00153 Romt, 
ITALY; Phone: 390 6 574 53 53; Fax: 
390 6 5 74 04 83: Baııfilm, FRA CE; 
La Stpt Cinema, FRA CE Kaynak 
Print Source: Cintcilla lmernational, via 
TuJCOiana 1055, 00173 Rome, ITALY; 
Phone: 390 6 722 861; Fax: 390 6 722 
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• I lhamını yitirmiş bir yönetmen 
filmlerini nasıl bitireceğini, hatta 
bitirip bitiremeyeceğini bilemez 
haldedir. Bölümlere ayrı lmış ve 
amatör bir ev filmi havasında 
çekilmiş bu sinemasal deneme, 
yönetmenin hayatındaki 
anlamsızlıkları anlatır. Oğlunun 
doğumu, solcu bir partinin 
seçimleri kazanmasıyla üst üste 
gelince Moretti kendini bir anda 
önemli olaylarla uğraşıyor bulur. Bir 
sonraki adımının ne olacağını 
kestiremez. Troçki yanl ısı bir aşçı 
hakkında 1 9SO'Ierde geçen müzikal 
filmine devam mı etmelidir, yoksa 
altüst olmuş politik durum hakkında 
bir belgesel mi hazırlamal ıdır? . . .  

"Sevgili Günlüğüm" ile yaptığı 
uluslararası çıkıştan dört yıl sonra 
ltalyan yazar-filozof Nan ni Moretti 
NISAN'da bireyi, toplumu ve devleti 
incelemeye devam ediyor. Yarı 
kurmaca, yarı belgesel olan bu yapıt 
yönetmenin politika, filmler ve yeni 
doğmuş oğlu hakkındaki fikirlerini 
anlatıyor. NISAN Moretti'nin kendi 
kararsızlığından doğmuş bir yapıt. 
Moretti bu fi lmin yapımını bir yan 
uğraş gibi sürdürmüş ve filmi 
bitirmesi üç yılını almış. Sahneleri 
çekimden bir gün önce yazmış. Bu 
parçalar halindeki günlük, kişisel i le 
politik olanı "Sevgili Günlüğüm"den 
çok daha iyi birbirine bağlıyor. 
Yönetmenin geleneksel çarpık mizah 
anlayışı ve zalim gözlemleri hala göze 
çarpmakta ama bu bir önceki 
filminden daha küçük, daha detaylı 
ve daha içe dönük bir deneme. 
Moretti'nin "Sevgili Günlüğüm"e 
kadar pek çok filminde alter ego 
görevi gören Michele Apicella'dan 
yine vazgeçerek, kendini ikinci defa 
narsist bir şekilde gözler önüne 
serip kaygılarını birinci tekil ağızdan 
anlatması, belki de, Woody Alien'in 
"Deconstructing Harry"si benzeri, 
son dönemlerde sanatçıların 
kendilerini araştırdığı denemelerden 
daha dolaysız ve içten bir sonuç 
almasını sağlıyor. Günlük tarzına sıkı 
sıkıya bağlı kalan NISAN, notlardan 
ve öylesine ortaya atılmış fikirlerden 
oluşurken, sıkça düz ve bağlantılı 
anlatımdan uzaklaşılmış. Yönetmen 
kendi nevrezları ve takıntılarıyla 
eğlenceli bir üslüpla hesaplaşıyor. Bu 
kabarık listede sapiantı haline 
getirdiği basın suçlarını, popüler ama 
içeriksiz filmleri, bir dizi 
gönderilmemiş mektup ve 
gerçekleşmemiş söylevler aracılığıyla, 

kısırlığını vurguladığı, politik 
sorunsala kişisel müdahele çabalarını 
görebiliriz. Daha önceki filmlerinde 
olduğu gibi, Afro ve Latin Amerika 
melodilerinden !talyan popuna, ve 
fi lmin kapanış sahnesindeki renkli 
parçaya kadar müzik yine ustaca 
kullanılmış. 

• An anxiery-plagued direcror who 
gets "aureur's block", isn'r sure how, 
or even wherher, to finish his films. 
This episodic cinemaric essay shor !ike 
a home movie, reveals rhe absurdiries 
of rhe direcror's life. When rhe birrh 
of his son coincides wir h rhe elecrion 
of a lefr-wing governmenr, Morerri is 
caughr up in momenrous evenrs. He' s 
srruck wirh indecision about his nexr 
projecr. Should he continue wirh his 
musical abour a Trorskyisr pasrry chef 
in rhe 1 950s' Or should he make a 
documenrary abour rhe chaoric 
palirical scene? . . .  

More rhan four years afrer his 
inrernarional breakrhrough, "Caro 
diario", Iralian moralisr-auteur Nan ni 
Moreni conrinued his idiosyncraric 
dissecrion of self, sociery and srate 
wirh APRİLE. Semi-ficrion, semi
documentary, it deseribes rhe 
rhoughrs of rhe director on politics, 
films, his newly-born son. APRİLE 
was a producr born of Morerri's own 
indecision. He made rhe film up as he 

wenr along and rook three years ro 
complete ir. Morerri would wrire 
scenes rhe day before he shor rhem. 
This fragmenrary diary inrerweaves 
rhe personal wirh the po! irical much 
more rhan its predecessor. The 
director' s cusromary wry humor and 
bi ring observarions are sri ll o ur in 
force, bur this is a smaller, more 
inrimare and inrrospecrive essay rhan 
his previous film. Again dispensing 
with Michele Apicela, his alrer ego in 
most of his features up to "Caro 
diario", Morert i narcissisrically purs 
himselfon display for the second rime 
here, addressing concerns in a firsr 
person rhat perhaps is more direct and 
honesr rhan such orher recenr self
explorarions as Woody Allen's 
"Deconsrrucring Harry". In rrue diary 
sryle, APRİLE is made up of nores; of 
ideas rossed in rhe air, roo frequenrly 
withour follow-rhrough. Bur rhe 
direcror deals with his various 
neurosis and obsessions in amusing 
ways, including his fixarion wirh 
journalisric crimes, with inane bur 
fashionable films, wirh rhe failure of 
furiliry of his own inrervenrion in 
pot i ri cal quesrions via a series of 
lerters never senr and speeches never 
made. As in his previous films, music 
is defrly used, from Afro and Latin
American runes to Iralian pop ro rhe 
colourful production number rhar 
closes rhe film. 
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CHRISTOPH E R  LEE 
• George Lucas, "S tar Wars: 
Episode 2 - The Attack of the 
Clones 1 Yıldız Savaşları: 2. Bölüm 
Klenların Saldırısı" için, Güç'ün 
ebedi, amansız Karanlık Yanı'nı dışarı 
vuracak bir aktöre ihtiyaç duydugu 
zaman, rolün itibarı o kadar yüksekti 
ki, kimi istese seçebilirdi. Ama kim 
bu rol için en iyi seçim olurdu, kim 
Darth Vader'in Ölüm Maskesi ile 
rekabet edecek insani bir Şeytani 
Yüz sunabilirdi? Kimin yeterince 
yıldırıcı bir fızigi vardı?  Kim muazzam 
bir otoriteyi agza alınmaz bir 
zalimlikle birleştirme konusunda 
engin tecrübe sahibiydi? Kimin dipsiz 
kara gözleri ölmeyen kötülükten söz 
ederdi? "Eh", diye düşündü Lucas, 
"Ben Kont Dooku'yu arıyorum ve 
madem bir Kont'a ihtiyacım var, 
neden Kentların Kontu'yla 
anlaşmayayım?" 

Tabii sonra bir de 2002'de dünya 
sinema salonlarında hakimiyetini ilan 
eden film var: "Yüzük Kardeşligi", 
Peter Jackson'ın "Yüzüklerin 
Efendisi" üçlemesinin ilk bölümü. 
Yaşlı bilge Gandalfı oynamak için 
lan McKellan'la anlaşmışlar, oysa 
doğru oyuncunun bulunması çok 
daha zor bir rol var. Saruman 
vaktiyle Tüm Özgür Insanlar'ın 
koruyucusu olan Bilgeler 
Konseyi'nin başındaymış. Ama 
iktidar hırsına kapılmış, Tek Yüzük'e 
gıpta etmiş, ve iyi adam Gandalf 
tarafından Konsey'den atılmış. 
Şimdi, acılaşmış, kurnaz ama 
kendinden fena halde emin, zayıf 
noktasının tamamen farkında bir 
zorba olarak, sinsi sinsi Kardeşlik'i 
mahvetme girişimlerinde bulunuyor. 
Kim bu kadar güçlü, bu kadar zayıf, 
bu kadar rezil olabilir? Lucas'ta 
olduğu gibi, bunun cevabı gene tek: 
Başka birçok kötü adam ve iblisin 
tatsız refakatinde Drakula, Sherlock, 
Frankenştayn Canavarı, Fu Mançu 
da olmuş bir adam. Artık 80 yaşına 
gelmiş olabilir, ama o hala 
Christopher Lee. 

Christopher Frank Carandini Lee 
adıyla 27 Mayıs 1 922' de, Belgravia, 
Londra'da doğdu. Babası Jeffrey Lee, 
Kral'ın 60. Kraliyet Piyade Alayı'nda 
korgeneraldi. Boer Savaşı'nda da, 
Birinci Dünya Savaşı'nda da 
kahramanlıkları sayesinde madalya 
almıştı. Aynı zamanda Ingiltere'nin 
en saygın amatör sporcularından 
biriydi ve gerçekten de adını 
duyurmuştu. Öte yandan, 
Christopher'ın annesi de 
doğumunda layık olmaya çalışacağı 
bir ada sahip olmuştu. Tam adı 
Kontes Estelle Marie Carandini di 

Sarzano'ydu; Edward devrinin sayılı 
güzellerinden biriydi ve dönemin 
birçok büyük sanatçısı tarafından 
resimleri ve heykelleri yapılmıştı. 
Aynı zamanda kusursuz bir zerafet 
örneğiydi. Carandiniler'in Avrupa'nın 
en eski ailelerinden biri olduğunu, 
tarihlerinin M.S. birinci yüzyıla kadar 
uzandığın ı "çok iyi biliyordu. 
lmparator Şarlman'a yakındılar ve 
daha sonra da lmparator Frederick 
Barbarossa onlara Kutsal Roma 
lmparatorlugu'nun armasını taşıma 
hakkını bahşetmişti. 

Ne yazık ki, Christopher'ın annesiyle 
babası o altı yaşındayken ayrıldılar, 
annesi onu ve abiası Xandra'yı alıp 
lsviçre'ye gitti. Christopher burada, 
Wengen'deki Miss Fisher's 
Academy'ye kaydoldu, hemen 
hemen anında da oyunculuğa ilgi 
duydu. Oyunculuk hayatına devam 
etmeye niyetlendiği gibi başlayarak, 
i lk Rumpelstiltskin'in bir okul 
prodüksiyonunda şeytani bir başrol 
üstlendi. Ne var ki aile kısa süre 
sonra Londra'ya döndü, Christopher 
da orada Wagner's adlı özel okula 
gitti. Derken annesi hali vakti yerinde 
bir banker ve James Bond yazarı lan 
Fleming'in dayısı olan Harcourt 
Rose'la tanışıp evlendi. Bu yeni 
çekirdek aile de, Fulham'daki Elm 
Park Gardens'a yerleşti. 

1 93 1 'de genç Kont, Oxford'daki 
Summer Fields hazırlık okuluna 
gönderildi. Ve kendisi gibi biriyle, 
"lngilizligin Gelecekteki Kusursuz 
Örneği"yle orada tanıştı: Patrick 
Macnee diye biriydi bu. Ikili, birçok 
okul oyununa birlikte çıktı, Lee de 
hep isim sıralamasında alta yazıldı. 
Yaklaşık altmış yıl sonra, Christopher 
1 962' den beri ilk defa Sherlock 
Holmes'u oynadığı zaman (bu arada, 
Holmes'un kardeşi Mycroft ile Sir 
Henry Baskerville'i de oynamıştı), 
Macnee de onun Watson'ı olacaktı. 
Lee de ayrıca Macnee'nin ünlü TV 
dizisi "The Avengers 1 Tatlı Sert"te 
birkaç kez konuk oyuncu olarak yer 
alacaktı. 

Christopher, oyunculuk yeteneginin 
yanısıra iyi de bir öğrenciydi, Eton ve 
Wellington Üniversiteleri'ne burs 
kazandı, Klasik Yunanca ve Latince 
okudu. Babası gibi bir sportmendi: 
squash, raket ve eskrimde 
mükemmel olduğu gibi, kriket, rugby, 
futbol ve hokeyde de sadece ehil 
olmanın ötesinde iyiydi. Sınıfta (ailesi 
ve yetişimi sayesinde) yabancı dile 
özel bir yatkınlık gösterdi. Sonunda 
Fransızca, ltalyanca, Ispanyolca ve 
Almanca'yı anadili gibi konuşmanın 

yanısıra, lsveççe, Danca, Rusça ve 
Yunanca'yı da "idare eder" hale geldi. 
Ayrıca, Grek ve Roma'ya ilişkin her 
şeyi deşen bir tür klasik diller bilgini 
olup çıkmıştı. 

Christopher'ın üvey babası iflas 
edince, hayat ailesi için zor hale geldi. 
Lee, "Her gece içiyordu, son 
kuruşuna kadar kaybetmişti" diye 
hatırlıyor. Annesi üvey babasını 
boşadı, bunun da hepsini etkileyen 
sonuçları oldu. "Paramız tamamen 
bitmişti. Annem elli yaşında, iki 
yeniyetme çocukla, meteliksiz 
kalmıştı." Lee, umut verici bir 
öğrencilik hayatını terk etmeye 
mecbur oldu, mezuniyetine sadece 
bir yıl kala, 1 939'da Wellington 
Üniversitesi'ni bıraktı. Ayakta kalma 
mücadelesi veren ailesine destek 
olabilmek için birçok sıradan işe 
girdi. 

Oyunculuk Christopher'ın 
tutkularının listesinde üst 
sıralardaydı, burası kesin, ama 
oyunculuğu meslek haline getirmek 
tamamen başka bir şeydi. Sahnenin 
ve sakinlerinin değersiz, hatta 
yakışıksız bir yanı vardı, Carandiniler 
kadar soylu bir aileyi mutlaka 
utandıracak bir lekeydi bu (annesi bir 
keresinde "Karşılaşacağın bütün o 
korkunç insanları düşün!" demişti). 
Christopher, Londra ll Idaresi'nin 
bürosunda getir götür işleri ve 
kuryelik yaparak iş hayatına atıldı; 
haftada 1 sterlin gibi önemsiz bir 
para kazanıyordu. Talihin bir lütfu -



1 97 tabii, insan böyle bir olaya lütuf 
gözüyle bakabilirse - olarak Ikinci 
Dünya Savaşı patlak verdi ve Lee 
ondan sonraki beş yılı RAF (Kraliyet 
Hava Kuvvetleri), Özel Birlikler ve 
Ingiliz lstihbaratı adına çalışarak 
geçirdi. Uçuş T eğmeni rütbesine 
erişti, seçkin hizmeti için madalya 
aldı. Ataları onunla iftihar edecekti 
kuşkusuz. 

Ama bu uzun sürmeyecekti. 1 946' da 
terhis olduktan sonra, Christopher 
ne yapacağına karar veremedi. 
Sadece haftada 1 sterlin için emirler 
yağdıran küçük bir züppenin şamar 
oğlanı olmak istemediğini biliyordu. 
Belki de annesinin gönlüne göre 
davranıp diplomat olurdu (ancak, 
aşikar dürüstlüğünün bu meslekte 
pek işine yaramayacağının 
farkındaydı). Derken vahiy indi sanki. 
Bir gün, I kinci Dünya Savaşı'ndan 
sonraki ilk ltalyan Büyük Elçisi olan 
kuzeni Niccolo Carandini'yle ltalyan 
Büyükelçiliği'nde yemek yerken, 
Carandini Lee'yi emelleri ve 
hoşlandığı şeyler konusunda 
sorguladı. Oyunculuktan söz edildi. 
Carandini, "Ah, oyunculuk" dedi. 
"Ailenin kanında var, azizim." Lee 
elbette şaşırmıştı. Iyi ama, büyük 
büyük annesiyle babasının 
Avustralya'daki i lk operayı 
kurduklarını bilmiyor muydu? Ya 
büyük büyük babasının meşhur bir 
aktör ve şarkıcı olduğunu? 
Büyükannesi ve babasıyla büyük 
teyzelerinin hepsinin Avustralya'da 
şarkıcı olduklarını, peki? 

Kesinlikle bilmiyordu. Demek ki, 
sahne hayatı onun pek aşağısında 
sayılmazdı, öyle mi? Carandini 
vasıtasıyla randevular ayariandı ve 
Christopher çok geçmeden Ran k 
Film Şirketi'yle yedi yıl l ık bir 
kontrat yapmıştı (gerçi sadece iki 
yıl sürdü ya). Aktör olarak işi 
zordu. 1 .90'ı geçen boyuyla Lee, 
ortalama başrol oyuncusunun 
tepesinden bakıyordu ve ona hep, 
bu tür roller için çok uzun olduğu 
söyleniyordu. Ama gene de 
birtakım küçük roller buldu ve 
gayet iyi ilk bağlantılar kurdu. i lk 
filmi olan 1 948 yapımı "Corridor of 
Mirrors 1 Aynalar Koridoru", aynı 
zamanda yönetmen T erence 
Young'ın da ilk filmiydi. Young daha 
sonra i lk Bond filmlerini yapacaktı. 
Lee'nin üçüncü filmi "Song for 
Tomorrow 1 Yarının Şarkısı" ( 1 948) 
ise, gene yönetmen olan bir başka 
Terence'in, bu sefer Terence 
Fisher'ın i lk  fılmiydi. Fisher ise, daha 
sonra "Curse of Frankenstein 1 
Frankenştayn'ın Laneti", "The 
Mummy 1 Mumya" ve "Horror of 
Dracula 1 Orakula'nın Dehşeti" gibi 
Hammer klasiklerini yönetecekti ve 
bunlar Lee'nin atı l ım yapmasını 
sağlayan filmler olacaktı. 

1 948 yılı Lee'ye ilk rollerini 
getirmişti. Aynı zamanda ilk kahredici 
utancını da. Sesli sette film çekerken, 
bir arkadaşının da komşu sette 
Laurence Olivier'nin "Hamlet"inde 
figüran olarak çalıştığını keşfetti (bu 
belki de, o filmde figüran olan 
Macnee'dir; tıpkı Lee'nin daha 
sonraki yıllardaki meşhur rol 
arkadaşı Peter Cushing'in olduğu 
gibi; ama Lee onunla burada 
tanışmamıştı). Arkadaşı Lee'yi, 
efsanevi Olivier'i çalışırken görmeye 
davet etti. Çenesini kapalı tutarsa, 
onu asker gibi giydireceklerdi, yakın 
plandan izleyebilecekti. Lee geldi, 
hemen bir mızrak taşıyıcı kılığına 
büründürüldü. Gözledi ve öğrendi. 
Ye sonra işler kötüye gitti. 
"Hamlet"in oyun içinde oyun 
bölümü oynanırken ve korkunç 
gerçek açığa çıkarken, Claudius "Işık 
getirin bana!" diye gürler. Ye sahne 
yanındaki Lee de, her nedense diline 
hakim olamayarak olanca sesiyle onu 
yankılar ve "Işık!" diye haykırır. 
Sonra ne yaptığının - bir hiç olan o, 
her şey olan Olivier'e - farkına 
vararak dönüp kaçar. Başına da iş 
açı lmaz. 

Rank onu "bırakınca", 1 950'1i yılların 
başları Lee için hayli zor geçti. "Beni 
ve başkalarını, kontratlı bazı 
yönetmenler ve yapımcıları görmeye 
yolladılar. Hepsi, 'Eh, kimse adını 
duymamış, deneyimin yok, boyun 
çok uzun, yabancıya biraz fazla 
benziyorsun . .  . ' derdi." Lee 
bulabildiği her yerde oyunculuk yaptı, 
hatta bir keresinde gelirini, 
Piccadilly'deki Simpson's'ın ihracat 
bölümünde çevirmenlik yaparak 
takviye etmek zorunda kaldı. 

Ondan sonraki on yıl boyunca, Lee 
bulduğu her rolde oynadı. Gregory 
Peck'in "Captain Horatio 
Hornblower"ı ( 1 95 1 )  gibi tarihi 
dramlar ve John Huston'ın "Moulin 
Rouge"u ( 1 952) gibi tantanalı 
fılmlerde, Alistair Sim'le "lnnocents 
in Paris"te ( 1 952), ve Burt 
Lancaster'la "The Crimson Pirate"ta 
( 1 952); ve elbette bunlar arasında 
Ikinci Dünya Savaşı sonrasında 
çekilen ve seyircinin kendini iyi 
hissetmesine odaklanmış aksiyon 
filmleri de vardı: "Cockleshell 
Heroes" ( 1 955) ve "The Battle of 
the River Plate" ( 1 956) gibi. Lee 
bunların hepsinde oynadı. Esir 
sürücüsü, Sudanlı asi, polis, hayalet, 
denizaltı komutanı, lspanyol kalyonu 
kaptanı  oldu. Yavaş yavaş, tek 
kelimelik roller yerlerini tek cümlelik 
rollere bıraktı. Derken, gerçek bir 
aktör oldu. 

Bir ara az daha şarkıcı da oluyordu. 
1 950'1i yılların başlarında, 
Stockholm'de lsveç radyosunda 
(Ingilizce) spikerlik yaparken bir 

partiye gitti. Orada, piyano 
refakatinde çok sevdiği operalardan 
örnekler sunmaya başladı. Derken 
daha güçlü bir ses ona katıldı: 
efsanevi şarkıcı Jussi Bjorling. Lee 
hayretler içinde durdu, ama Bjorling 
ona iyi gittiğini söyledi, ikisi birlikte 
devam ettiler. Bjorling Lee'den, 
ertesi gün lsveç Operası'nın 
denemesine katılmasını istedi. Lee 
gitti, katıldı ve kabul edildi. Ne yazık 
ki eğitimi karşılayacak parası yoktu. 
Bunun yerine birkaç yıl amatör 
derneklerde çalıştı, ama takma adla. 
Daha sonraları "The Return of 
Captain lnvincible"da söyledi ve 'The 
King of Elfland's Daughter'ı Chrysalis 
için, Stravinski'nin 'The Soldier's Tale 
1 Askerin Öyküsü'nü Nimbus için, 
'Peter and the Wolf 1 Peter ve 
Kurt'u da Yehudi Menuhin 
yönetiminde Nimbus için kaydetti. 
'The King and 1 1 Kral ve Ben', 
'Christopher Lee sings Rogues, 
Devi ls and Other Yillains, from 
Broadway to Bayreuth' onun diğer 
plaklarıdır. 

Deneyim yılları sonunda meyvesini 
verdi. " 1 947 ile 1 957 arasında 
dersimi almıştım. Önemli bir rol 
oynama vaktim geldiğinde de 
hazırdım." Ye sonra, 1 957'de, 
meslek yaşamının dönüm noktası 
gelip çattığında Lee 35 yaşına 
varmıştı bile, 25'ten fazla da fılmde 
oynamıştı. Kaderin bir cilvesi, onca 
zaman doğru dürüst diyalog beklediği 
halde, bu konuşmasız bir roldü. Ama 
birtakım sesler çıkarıyordu. "Curse 
of Frankenstein 1 Frankenştayn'ın 
laneti"nde Peter Cushing'in korkunç 
yaratığı olarak, acınacak bir şekilde 
cikliyor ve homurdanıyordu. 
Karloff'unki gibi kare şeklinde koca 
kafası ve aptalca boyun cıvataları 
yoktu artık; o fazlaca insani bir 
karışım olmuştu, çocuksuydu besbelli 
ve Frankenştayn'ın ödlekçe ihanetiyle 
kendi dehşet verici kaderini 
anlayamıyordu. Peter Cushing'le 
dostluğu bu filmle başladı, 1 994'te 
Peter'in ölümüne kadar sürdü. Bu 
ölüm, Lee'yi çok etkiledi. "Telefonda 
o ses olmayınca kendimi çok, çok 
yalnız hissediyorum . . .  Gerçek dost 
zor bulunuyor." 

Lee, Yaratık olarak harikaydı. Ama 
yaratığın suratı o kadar deformeydi 
ki, aktörü tanınmış bir yüz haline 
getirdiği söylenemez. Ne var ki, Lee, 
Fisher'in çığır açan filmi "Horror of 
Dracula 1 Orakula'nın Dehşeti"nde 
( 1 958), yani Hammer'in ilk D rakula 
filminde, Cushing'in Yan Helsing'ine 
karşı Kont Orakula'yı oynadığı zaman 
bu durum anında değişti. Lee, 
ölümsüz Kont olarak gene müthişti. 
Zorlayıcı, karizmatik, ölümcül 
biçimde cinsel, bir an taş gibi 
hareketsiz, ardından bulanıklaşan 
süratte çılgın, insafsız bir hareketlilik. 

Filmleri 
Filmography 

1 948 Corridor of Mirrors 
One Night with You 
S 01ıg for Tomorrow 
My Brother's Keeper 
Saraba nd for Dead Lovers 
Scott of the Antaretic 
Penny and the Powna/1 Case 
Ham/et 

1 949 Trottie True The Gay LAdy 
1 950 They W ere Not Divided 

Prelude to F ame 
1 95 1  Captaitı Horatio 

Homblower Captain 
Horatio Homblower 
V al/ey of Eagles 

1 952 The Crimson Pirale 
Paul Temple Retunıs 
Babes in Bagdad 
Top Seeret 
Moulin Rouge 
lnnocents in Paris 

1 953 The Triangle 
1 954 Destinati01ı l\1ilan 

The Death of Michael 
Turbin 
The Mirror and Markheim 

1 955 That LAdy 
The Dark Avenger 
The Cockleshe/1 Heroes 
Storm Over the N ile 
Po/ice Dog 
Man itı Demand 
Fina/ Column 
Crossroads 
Stranglehold 

1 956 Private's Progress 
Port Afrique 
Beyond Mombasa 
The Battle of the River Plate 
Aliasjohn Preston 

1 957 1 ll M et by Moonlight 
The Curse ofFrmıkemtein 
The Traitor 
Amere victoire 
Fortu.ne ls a Womatı 

1 958 A Ta/e ofTwo Cities 
Horror of Dracıtla 
The Battle of the V.l 
The Truth About Women 

1 959 The Houtıd of the 
Baskervilles 
The Mmnmy 
The Treamre of San Teresa 
The Man Who Could Cheat 
Death 
Too H ot to Handie 
Tempi duri Per i vampiri 

1 960 Beat Gir/ 
The Two Faces of Dr. )ekyll 
The City of the Dead 

1 9 6 1  The Terror of the Tongs 
In Namen des Teufels 
Taste of Fear 
Les Mains d'Orlac 
Das Geheimnis der gelben 
Na.rzissen 
Ereo/e al centro de/la terra 

1 962 Das Ratsel der roten Orchidee 
The Pirates of Blood River 
The Doctor from Seven Dials 
S herlock Holmes und das 
Halsbarıd des Todes 
The Longest Day 

1 963 LA frustra e il corpo 
LA Vergine di Norimberga 
LA Maldicion de los 
Karnstein 
Corridors of Blood 
LA Cripta del'lncubo 

1 964 The Devil-Ship Pirates 
The Gorgon 
ll Castel/o dei morti vivi 

1 965 Sfida al diavolo 
Dr. Terror's House ofHorrors 
S he 
The Face of F11 Manchil 
The S kul/ 



1 98 Lee daha sonra, Orakula'nın "Manik Mansfield'le "T oo H ot to Handle"da sürmesiydi. Dahası da gelecekti, hem 1 966 Tetı Little Indiam 

enerji nöbetleriyle bozulan ( 1 959) rol aldı, sonra da , Adam de nasıl. Bir uşağın, bir garibanın The Brides of Fu Manebu 

hareketsizliği ve güç bütünlüğü"yle Faith'in "Seat Girl"ünde ( 1 960) kanını efendisinin küllerinin üzerine Psyeho-Cireus 
D raeula: Priııce of Darkness 

özdeşleştiğini yazacaktı. " . . .  ve salınıp duran genç hanımiara ağzının akıtmasıyla Kont Orakula'nın yeniden Das Ratsel des silhemen 
elbette, büyük ve soylu bir ailenin suları akarak bakan şehvet düşkünü dünyaya gelmesini sağlayan ve Dreieeks 

onları utandıran bir üyesi olması da dans salonu sahibini canlandırdı. Lee'nin Hammer için yaptığı ikinci 1 967 Rasputiu: The Mad Moıık 

bana yakın geldi." Orakula filmi olan "Dracula: Prince Vietims ofTeı'ror 
The Ve11geanee ofFu 

Hammer'in yayınladığı basın of Darkness 1 D rakula - Karanlıklar Atanch u 
Lee, Cushing'le birlikte, Hammer için bültenlerinin "Londra'nın evlenmeye Prensi" ( 1 966) bunlardan biriydi. En Theatre of Death 

Orakula'yı ta 1 974'e kadar oynadı en uygun sinema bekarı" olarak iyi rollerinden birini bulduğu Die Sehlangengrube und das 

(ve daha sonra da, Jesus Franco gibi tanımladığı Lee, 1 7  Mart 1 96 1  günü, "Rasputin: The Mad M on k 1 Çılgın Pendel 
N ight of the B ig H eat 

daha zevksizler için rolü birkaç kez Chanel ve Dior'a mankenlik yapmış, Keşiş Rasputin" ( 1 967) filminde ise F ive Go/dm Dragom 
yineledi). Sadece rol artık onu güzel Danimarkah ressam Gitte Lee'nin tüm karizması ve erotik 1 968 The Devi/ Rides Out 

ilgilendirmemeye başlayınca durdu. Kroencke ile evlendi. Bay ve bayan potansiyeli ortaya çıkacaktı. Ama o The Faee ofEve 

Orakula bir ölüm makinesi haline Lee, 1 962 yılında ısviçre'nin Vaud hiç de sert mizaçlı biri değildi. Kara The Blood of Fu Manebu 
Draeula Has Risen from the 

gelmişti, saçma sapan, felaket kentine göç ettiler. Christopher büyüyü konu edinen korku filmi Grave 
kehaneti kabilinden cümleler böylece mesleğinde ilerleyebilecek, 'The Devil Ri des Out"ta ( 1 968) C urse of the Crimson Al tm· 

savuruyordu. Gene de Lee bu ayrıca Ingiltere'nin çok ağır vergi genç bir çifti, Şeytan'ın hempası Die Sehlatıgengrube und das 

yolculuktan memnun kaldı. Bir sisteminden de kurtulmuş olacaktı. hipnozcu Charles Gray'e karşı Pendel 
1 969 Die Folterkaınmer des 

seferinde, ölümcül şafak sökerken Çiftin tek çocuğu Christina 23 Kasım korurken, Lee mükemmeldi. Dr. Fu Man Chu 
bir kızı alıp bir mezara fırlatması 1 963 günü dünyaya geldi. The Magie Christiatı 

gereken bir anı hatırlayacaktı. 70'1i yılların başlamasıyla beraber, Scream and Scream Agai1ı 

Adrenalinle dolu, kızı tutup 60'1ı yıllar, çekimleri çoğunlukla kıta Christopher daha çok devam-filmleri The Oblong Box 
Ni gbt of the Blood Momter 

kaldırmış, mezara fırlatmış ve kendi Avrupa'sında gerçekleştirilen ilginç ve araklama filmlerde oynadı. Bu da La 1 s la de la mu er te 
güçlü momentumuyla dengesi rollü, klasik birkaç filmi daha çoğu zaman beyazperdede 1 970 El Conde Drdcula 

bozulunca da üstüne düşmüş. beraberinde getirdi. Almanya'da canlandırdığı ve hafızalarda yer eden The Priva.te Life of S herlock 

Mezardan kalkarken hızlı hızlı çekilen "Das Geheimnis der galben tipierin canlılıklarını sürdürmesini Holmes 
The Sea-rs of Omeıda konuşan Cushing'in fevkalade uygar Narzissen" ( 1 962) Lee'nin usta lisan engelliyordu. Ama Lee, aniden bir Vampir-Cuadecuc 

ton lu sesini duymuş: "O tür bir film kullanımını bile kısıtlayacaktı. "Söyler kez daha büyüklüğünü gösterdi. El Umbracle 

yapmıyoruz, azizim." Sonra bir de misin bana, Çin li bir dedektif rolünü Başrollerin hepsini ünlülerin oynadığı Tas te the Blood of Draeula 

lens sorunu vardı. Herkes Lee'nin Almanca nasıl oynarsın?" Üstlendiği "Three Musketeers 1 Üç Silahşörler" One More Time 

kırmızı lenslerle acayip göründüğünü bir diğer rol, Boris Karloffla (gerçek ( 1 973) isimli filmde ve onun devam J u/im Caesaı· 
The Home That Dripped 

düşünüyordu, o da lensleri taktı. yaşamda da Lee, kısa bir müddet için filminde oynayan Lee, Rochefort Blood 

Ama gözlerini olduğu gibi örten ve Boris Karloffa Londra'da komşuluk rolüne yakışacak derecede günahkar Eve 

günümüzün yumuşak çeşitlerine hiç etmişti) beraber oynadığı "The ve meşum bir görünümdeydi. El Proeeso de La.s Brujas 

benzemeyen lensler, onu tamamen Doctor from Seven Dials" ( 1 962) Emeklerinin karşılığını dizinden 1 9 7 1  1, M01ıster 
Han1ıie Caulder 

kör ediyordu. Kameranın yanından filmindeki mezar soyguncusu bıçaklanarak aldı, birkaç kaburgasını In Sea.reh of Draeııla 

geçip görüntüden çıkarak dosdoğru Resurrection Joe tipiydi. Bir diğer da kırdı. Bu durum tehlikeli 1 972 Draeula A.D. 1972 
bir duvara kaç kere çarptığını filmde, "La frustra e i l  corpo"da sahnelerde genellikle dublör Nothing Bul the Night 

hatırlamadığını söylüyor. ( 1 963) ise, korku filmleri ustası kullanmayan Christopher için hiç de Hon·or Expı·ess 
Death Line 

Mario Sava yönetiminde sapık bir yeni bir durum değildi. "Mumya"nın 1 973 Poor De·vil (TV) 
"Drakula'nın Dehşeti" ondan bir star hortlak rolünü oynuyordu. "She" çekimlerinde Lee'nin üç kaburgası The Three Musketeers 

yarattı. Lee sonraları, "Farkı yaratan isimli 1 965 yapımı epik filmde ise kırılmış, omzundaki tüm kaslar The \l'lieker Man 

bu film oldu," diyecekti. "Beni bir ölümsüz Ayesha'nın sağ kolu olan yırtılmış, köprücük kemiği çıkmıştı ve Dark Plaees 
The Creepiııg Flesh 

isim, bir fan kulübü ve elden düşme adam kılığındaydı. Bu filmler aktör suda boğulmanın eşiğine kadar Le Boucher, la s tar et 
bir araba sahibi yaptı ki, hepsi için listesinde "The Gorgon" ( 1 964) ve gelmişti, hem de iki kere. Bu durum l'orpheline 

minnettarım." Kont Orakula parçalar halinde gece geç saatlerde göz önünde bulundurulursa, Lee'nin Evlalie Quitte /es Champs 

ebediyyen onunla birlikte anılacaktı, gösterilip beğenilen "Dr. Terror's üç ayrı dublörler birliğinin şeref üyesi 1 974 The Man with the Golden 
Gını 

hem de Bela Lugosi'nin başına dert House of Horrors"ı ( 1 965) da olmasına şaşırmamak gerekir. The Fom· Musketeers 
açan tek bir tipe bağlı kalma sorunu bulunuyordu. The Satmıie Rites of 

nedeniyle rolü tekrarlaması Bu filmleri dedektif romanları yazarı Dracu.la 

yolundaki her teklifi 1 965'e kadar Işte bu aralar, Lee'nin ünlü Anthony Schaffer'in "The Wicker 1 975 Diagnosis foı· Murder 
Killer Force 

geri çevirdiği halde. karakterlerinden biri daha dünyaya Man 1 Gizemli Ada" ( 1 973) adlı 1 976 To the De·vil a Daughter 
gelecekti. Bu, 'The T error of the muhteşem filmi izledi. Burada The Keeper 

Bunun hemen arkasından, iki klasik Tongs" isimli 1 96 1  yapımı filmde canlandırdığı, Hebrides Albino 

geldi. Lee, korkucu Mumya Kharis oynadığı, Hong Kong'daki Çin asıllı takımadalarında bulunan bir adada, 1 977 Aiıport '77 
Draeula pere et fils 

olarak ("The Mummy 1 Mumya", bir çetenin zalim ve gaddar başı dini bütün ama cinselliği bastırılmış Starship lnvasions 
1 959) dilini unutulmayacak bir Chung King tipiydi. Bu tip daha sonra bir polisi kandırarak törenle kurban Meatclea·ver Massacre 

şekilde yutmuştu, derken Cushing'in daha da acımasız, daha da güçlü eden, adanın dinsiz hakimi Lord E nd of the World 

Holmes'unun karşısında süper bir birine dönüşecekti. Lee 1 96S'de Summerisle tipi Lee'nin yaşamında Killer Foree 
1 978 Harold Robbim' The Pirale Henry Baskerville oldu ("The Hound çekilen "The Face of Fu Manchu" en beğendiği rolüydü. "Gizemli Ada" (TV) 

of the Baskervilles 1 Baskerviller'in isimli filmde bu yeni suç patronunu, ise gerçekten de gelmiş geçmiş en iyi Retum from \fliteh 

Köpeği", 1 959). Bu rollerden çok az onun yaramaz kızı Tsai Chin'i ve korku filmlerinden biri oldu. Bu ı\1ountain 

para geliyordu, bu yüzden de bir onların can düşmanı, Scotland Yard özelliğine rağmen film, dağıtırncılar C aravans 
The Pirale Carandini gibi yaşamak (ya da öyle mensubu, iyi insan Nayland Smith'i filmde kullanılan ağır lskoç aksanının 1 979 Circle of lro11 

yapıyormuş görünmek) için, Lee'nin sinema seyircisiyle tanıştırdı. Böylece anlaşılamayacağından çekindiği için, The Passage 

durmaksızın çalışması gerekiyordu. yeni bir dizi daha doğmuştu. A.B.D.'de ancak birkaç yıl sonra Bear Isiand 

Avrupa' da, özellikle ltalya'da, gotik gösterime girebildL N tilcraeker F atıtasy 

korku filmleri yaptı. 1 950'1i yıllar pek Lee ailesi 1 965'de Ingiltere'ye geri jaguar Livesl 
1941 

hareketli 1 960'1ara dönüşürken, döndü. Christopher'ın çok yoğun Sıra artık Scaramanga'ya gelmişti. Captai11 Ameriea ll: Death 

Soho'nun esaslı yeraltı dünyasının çalışma yaşamının en belirgin özelliği, Aslında Lee, bir külte yasianmadan Too Soon 

sakinlerini oynadığı gerçekten garip kendisine önerilen filmierin düzeyleri uluslararası şöhrete ulaşma fırsatına Arabia.tı Adı;enture 

bir dönem de oldu. Jayne arasındaki büyük farklılıkların çok yaklaşmıştı. 1 962 yılında lan 



1 99 Fleming, i lk James Bond filminin kötü Donald Pleasance'a verilen rol daha infialden değil, yine yerli halkın Lee 1 980 Once Upon a Spy (TV) 

adamı Dr. No'yu onun oynamasını önce kendisine teklif edilmiş ve o da ile Drakula arasındaki ilintiden nefret Fade to B la ele 

istedi. Her şey yolunda gibi reddetmiş olmasına rağmen, etmelerinden kaynaklanıyordu. 
Serial 

1 98 1  A n  Eye for an Eye 
görünüyordu. Lee evlilik yoluyla korkulur olabilmek kavramına Goliath A ıuaits (TV) 

Fleming'in yeğeni oluyordu; ikisi çok olağanüstü bir tutkuyla bağlıydı. 1 978 2002 yılına gelince . . .  Bu yıl The Salamandeı· 

iyi arkadaştı, beraber golf yapımı "Return from Witch Christopher Lee'nin, sinemada Evi/ Stalles This Home (TV) 

oynuyorlardı; Lee'nin kız kardeşi Mountain" isimli filmde Betty şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en Despemte Moves 
1 982 Massarali a.nd the B ra in 

Xandra, Ikinci Dünya Savaşı'nda Davis'le beraber Disney'in çocuk büyük prodüksiyonların ikisinde (TV) 

Amirallik'te Fleming'le beraber seyircilerine korkulu dakikalar birden, hem "Yıldız Savaşları ll" de, Cha.rles & Diana: A Royal 

çalışmıştı; film ise yine yakın bir yaşattı lar. "The Passage" ( 1 979) hem de "Yüzüklerin Efendisi"nde Love Story (TV) 

tanıdık, T erence Young tarafından filminde ise Makolm McDowell'in (Lee, bu fılmde çalışanların içinde JRR Safari 3000 
The Last Vnicom 

yönetilecekti. Ama her nasıl olduysa oynadığı azılı Nazi tip tarafından canlı T ol ki en ile tanışmış olan tek kişiydi. Faerie Ta/e Theatre 
rol Joseph Wiseman'a verildi. Lee ise canlı yakılan çingene rolünde herkesi Ihtiyar adamı 50'1i yıllarda birkaç (TV Series TV Dizisi) 
bir diğer kötü Asyalıyı, Fu Manchu'yu dehşet içinde bıraktı. Acaba arkadaşıyla beraber Oxford'da 1 983 The Ret um of Captain 

oynamakla yetinmek zorunda kaldı Spielberg onu kurtarabilecek miydi? müdavimi olduğu mahalli pub'da lnvincible 
New Magic 

(Fieming'in istediği Dr. No tipinin, Hayır. " 1 94 1 "de ( 1 979) oynamak ziyaret ederek bir müddet sohbet House of the Long Shadows 
Lee'nin canlandırdığı Fu Manchu zaten kimseye hayır getirmemişti. etmişti) rol aldığını görüyoruz. 1 984 The Far Pavilions 

tipiyle tıpatıp aynı olduğu daha sonra Lee'nin ne çılgın bir meslek hayatı (TV Series TV Dizisi) 

ortaya çıkacaktı). Ama 1 974 yılı "The Ama Lee vazgeçmedi ve iyi roller olmuş. En çok "Bedene Bürünmüş The Rosebud Beach Hotel 
1 985 S ha ka Zulu 

Man with the Golden Gun 1 Altın tekrar önüne gelmeye başladı. 1 983 Kötülük" olarak tanınmış olsa da, (TV Series TV Dizisi) 
Tabanealı Adam" filmiyle Lee'ye bir yıl ında "The House of Long aslında yapmadığı şey kalmamış. Hoıulitıg ll 

fırsat daha verdi. Lee, kelle başına bir Shadows" isimli fı lmde yeniden Guinness'in Book of Movie Facts and Mas/e of Murder 

milyon dolar alan süper suikastçi, kadim dostu Peter Cushing'in Feats adlı kitabında Lee'nin ismi, en 1 986 Un metier du seigneur (TV) 
The Gir/ 

keskin nişancı, üç meme başlı yanısıra korku ustaları Vincent Price çok filmde (250 civarında) rol alan The Visputation 
Francisco Scaramanga rolünde tek ve John Carradine ile karşı karşıya yıldız oyuncu olarak geçiyor. 1 987 Mio min Mio 

kelimeyle nefisti. Çıkardığı oyunun oynadı. "The Far Pavillions" ( 1 984) Fevkalade kozmopolit bir kişiliğe Shalea Zulu 

en güzel yanı ise Lee'nin kötü adam ve "Shaka Zulu" ( 1 985) nefis mini sahip olan Lee, dünyanın dört bir joe/es 

tiplerini sıradışı yapma amacından bir dizilerdi. Lee, ona hayran olan Joe yanını gezdiği, Rusça, ltalyanca, 
1 988 Dar/e Mission 
1 989 Around the World in BO Dttys 

kez daha sapmamasıydı. Bu sayede Dante'nin yönettiği "Gremlins ll: The Fransızca, Ispanyolca ve Almanca (TV Series TV Dizisi) 
Bond karşıtı Scaramanga, New Batch"te ( 1 990) psikopat Dr. dillerinde rol yaptığı gibi, dünyanın The Return of the 

kahraman/zorlu rakibi James Bond'la Catheter'i, "A Feast at Midnight"ta dört bucağındaki birçok ülkede film Musketeers 

karşılaştığında, heyecandan ( 1 994) önce korkutucu sanılan ama çekti. Beraber çalıştığı film ünlü uı Revolution franfaise 
Murder Story 

kendinden geçmiş bir çocuğa daha sonra cana yakın olduğu ortaya yönetmenlerin listesi ise upuzun: L'Avaro 

benziyordu. çıkan bir Latince öğretmenini John Huston, Raoul Walsh, Joseph La Chute des aigles 

canlandırdı. Lee Amerika'da geçirdiği Losey, Orson Welles, Nicholas Ray, 1 990 Treasure lsla1Ul (TV) 

70'1i yılların ortaları, Lee'nin Hammer zamanı şöyle değerlendiriyordu: Billy Wilder, Michael Powell, Honeymoon Academy 
Gremlim 2: The New Batch 

ile olan beraberliğinin sonunu getirdi. "Amerika'dayken birçok filmde, Edouardo Molinero, Steven The Raitıbow Thief 

"The Satanic Rites of Dracula" westernlerde, vurdulu kırdılı Spielberg, Mario Bava, Tim Burton, The Care o/Time 

( 1 974) Lee'nin onlar için oynadığı filmlerde rol aldım . . .  Tüm meslek John Landis, Andrei Konchalovski ve S herlock Holmes and the 

dokuzuncu ve sonuncu vampir filmi hayatım değişti. Işte bunun içindir ki, Alejandro Jodorowsky. Lee aslında Leading Lady 
1 9 9 1  Ineülent a t  Victoria Fal/s 

oldu. O sıralar çok genç olan insanlar benim sürekli aynı tip rollere çok da komiktir. 1 978'de, John Fear in the Dar/e 
Nastassja Kinski ile oynadığı, ve seçilmekten endişe duyup Belushi, Dan Aykroyd, Bill Murray, Curse lll: Blood Sacrifice 

senaryosu "The Devil Rides Out"un duymadığımı sorduklarında cevabım Gilda Radner, Laraine Newman ve 1 992 joumey of Honor 

gibi Denis Wheatley tarafından daima "hayır" oluyor. Kanıtları, Jane Curtin'li kadroyla, ev sahipliğini jaclepot 
D01tble Vision (TV) 

yazılmış "To the Devil a Daughter" beyazperdede." 'Meramını üstlendiği Saturday Night Live The Tomorrow People 
( 1 976) isimli film le de Lee, anlattığı'na inanan Lee, 1 996' da programı, günümüzde hala bu dizinin (TV Series TV Dizisi) 
Hammer'dan tamamen koptu. Yeni Londra'ya döndü. üçüncü en sevilen bölümü olarak 1 993 Death Train (TV) 

bir şeyler denemeye ihtiyacı vardı. anılır. 1 994 Po/ice Academy: Mission to 
Moscow 

Kurduğu yapım şirketi Charlemagne Lee 80 yaşına yaklaştıkça, inanması The Vampire lnterviews 
(ismi o eski aile bağından almıştı), zor ama, işler daha da iyiye gitmeye Ama Lee için her şey o kadar da Fu.nny Mau 

piyasaya sunduğu ilk filmi "Nothing başladı. Korku filmleri düşkünü Tim mükemmel olmadı. Her ne kadar Flesh mıd 8/ood: The 

but the Night" ( 1 972) ile pek de Burton, Lee'yi "Sieepy Hollow" sinemaya olan katkılarından dolayı Hammer H eritage of Horror 

başarılı olamamıştı. Bu arada korku ( 1 999) için seçti. BBC'nin büyük Amerika, Fransa, Ispanya, !talya, (TV) 
A Feast at Midnight 

filmi rollerinden kopabilmeyi bir paralara mal olan "Gormenghast" Almanya ve Ingiltere'den ödüller 1 996 Moses (TV) 

türlü beceremediği gibi, "Poor Devil" (2000) adlı yapımındaki Flay rolünde aldıysa da, oyunculuğuna hayran The Stupids 

( 1 973) isimli komedi filminde bahtsız muhteşemdi. Ama bu arada çoğu olduğu George C. Scott gibi bir Soul Music 
Soreliina e il prhıcipe del Sammy Davis Jr.' ın asistanlığını yaptığı kişinin gözünden kaçan çok, çok Oscar ödülü kazanamadı. Buna sogno (TV) 

Lucifer'i oynamak zorunda kalmıştı. önemli bir an vardı. Artık karşın, Lee golfa olan tutkusunu, Wyrd Sisters 

Dar kafalı kasting yönetmenlerinden şöhretinden midir, yoksa şartlar mı dünyanın en iyi golf sahalarında, (TV Series TV Dizisi) 
ilelebet kurtulmak isteyen Lee 1 976 elvermemişti, ama Lee vakur kişiliğini James Braid'ten, Jack Nicklaus'a /00 Years ofHorror (Video) 

yılında ailesiyle birlikte California'ya her zaman kurmaca, "ciddi olmayan" varıncaya kadar dünyanın en ünlü /00 Years ofHorror: Freales 
(Video) 

taşındı. karakterlerin emrine vermek golfçularıyla oynayarak tatmin etti. 100 Years ofHorror: The 

zorunda kalmıştır. Lee, çalışma Lee, 1 744'de kurulan ve dünyanın en Aristocmts of Evi/ (Video) 
Amerika'da Lee'nin üstlendiği ilk rol, yaşamının ellinci yılında, modern eski golf kulübü olarak bilinen l OO Years of Horror: The 

"Airport '77" ( 1 977) adlı facia Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Honorable Company of Edinburgh Cormt a11d Company (Video) 
100 Years ofHorror: The 

filminde oldu. Perdede vaktinin Cinnah'ı oynamak üzere seçilerek ilk Golfers'a bugüne kadar üye olarak Double Demom (Video) 
çoğunu Jack Lemmon ile geçirdiği ne "gerçek" rolüne kavuşmuştu kabul edilen tek sinema oyuncusu. 100 Years ofHorror: The 

göre, rolünün korkunç bir rol olduğu ("Jinnah", 1 998). Etrafı sürekli Diğer hobileri ise seyahat etmek, Evi/ Umeeable (Video) 

söylenemezdi aslında. Lee, yine de, korumalada çevrili olmasına rağmen opera dinlemek, eskrim, karate, 1 00 Yea.rs of Horror: The 
Franleeııstehı Family (Video) 

eninde sonunda denize batmış uçağın Lee doğal olarak muhteşem bir oyun klasik müzik plakları toplamak ve 100 Years of Horror: 
pencerelerinin önünden süzülüp çıkardı. Korumaların varlı�ı. yerli okumak. Dostlarına karşı müşfik, \flitchcmft and Demom 

geçerek seyircilerin ödünü halkın, milli kahramanlarını bir sıcak ve esprili biri olarak tanınıyor. (Video) 

patiatmayı başardı. "Halloween"de Ingiliz'in oynamasına duydukları Fotoğrafı, bugüne kadar en çok satan 



200 albümlerden birine, The Wings 
grubuna ait Band on the Run 
albümüne kapak oldu. Hakkındaki 
kitaplar arasında 1 977' de basılan 
otobiyografısi T all, Dark and 
Gruesome ( 1 997' de ikinci baskısı 
yapıldı), The Great Villains, Archives 
of Evil ve The Films of Christopher 
Lee sayılabilir. Dünyanın en eski 
tarikatı olan Kudüslü Aziz John 
Tarikati'nde, Komutan Birader 
rütbesiyle üyedir. Hepsinin ötesinde, 
I S  Haziran 200 l 'de Kraliçe l l .  
Elizabeth'in dogum günü onuruna 
hazırlanan listede yer aldı ve 
"Com mander of the Order of the 
British Empire" ünvanına layık 
görüldü. 

Sir Christopher Lee'nin yavaşlamaya 
hiç niyeti yok. Istemeye istemeye 
edindigi lakapla "Korkunun Son 
Kralı", sinema tarihinin en uzun 
özgeçmişine eklemeler yapmaya 
devam ediyor. Lee bir itirafta 
bulunarak, "Bunca filmden sonra, 
tüm potansiyelimi kullanıp 
kullanmadıgımın tam olarak farkında 
degilim" diyor. "Gerçekten de 
bugüne kadar hiç zorlandım mı, 
bilemiyorum." 

• When George Lucas needed an 
acror ro exude the eternal, relendess 
Dark Side Of The Force in "Star Wars: 
Episode 2 - The Attack of the Clones", 
he had a clıoice of anyone, such was the 
kudos of che role. But who would be 
best, who could provide a human Face 
of Evil ro riva! the Death Mask of 
Darrh V ader' Who had an 
appropriately incimidacing physique? 
Who had a vast experience in 
combining enormous auchority with 
unspeakable cruelry' Whose 
botromless black eyes spoke of 
undying wickedness1 Well, Lucas 
m use have thought, 'Tm after a Counc 
Dooku, and if it' s a  Count I need, I 
m ay as well ger The Co um". 

Then there was the other film that 
would dominate che world's cineplexes 
throughout 2002, "The Fellowship of 
The Ring" the fırst instalment of Peter 
Jackson's "Lord of the Rings" trilogy. 
They've goc Ian McKellan in to do the 
wise old Gandalf, buc there's a trickier 
role to cast. Saruman was once che 
head of che Council of the W ise, the 
proteccors of all che Free Peoples. B uc 
he got greedy for power, coveced che 
One Ring, and was cassed off che 
Council by good guy Gandalf. Now 
bitter, elever buc cocky-complacenc, a 
bully who' s all-too-aware of his 
vulnerabiliry - he sneakily attempts co 
bring ruin ro che Fellowship. Who 
could be that strong, that weak, that 
beasdy? As with Lucas, there could be 
only one - the man who was Dracula, 
Sherlock, Frankenscein's monsrer, Fu 
Manchu, amongsc the unsavory 

company of various other villains and 
fıends. He may be 80 years old, but 
he' s srill Chrisropher Lee. 

He was born Chrisropher Frank 
Carandini Lee on 27 May 1 922,  in 
Belgravia, London. His facher, Jeffrey 
Lee, was a Lieutenanc Colonel in che 
60th King' s Royal Rifle Corps and had 
been decorated for gallantry in both 
che Boer W ar and World W ar I. He 
was also one of England' s most 
respecced amaceur sporesmen - he had 
cercainly made a name for himself. 
Chrisropher's mocher, on the other 
hand, had at birch been given a name 
ro live up ro. Her full cirle being che 
Concessa Escelle Marie Carandini di 
Sarzano, she was a noced Edwardian 
beaury, painced and sculpced by many 
of che greac arciscs of che age. She was 
also a paragon of refınemenc, very 
conscious that the Carandinis are one 
of che oldesc families in Europe, daring 
chemselves back ro the fırsr century 
AD. They were close ro che Emperor 
Charlemagne and granted che right ro 
bear che coac of arms of the Holy 
Roman Empire by che lacer Emperor 
Frederick Barbarossa. 

Sadly, Christopher's parencs splic when 
he was 6 years old, and his morher 
cook him and his older sister Xandra 
co Swiczerland. Here he was enrolled ar 
Miss Fisher's Academy in Wengen, 
where he cook a near-immediace 
incerest in acting. Starting as he meanc 
ro go on, he made his debuc as che 
demonic lead in a school produccion of 
Rumpelscilcskin. Soon chough, rhe 
family rerurned ro London, where 
Chrisropher srudied ar Wagner's 
privare school. ow his morher mer 
and married Harcaurt Rose, a well-ro
do banker and the uncle of James Bond 
aurhor Ian Fleming, and this new 
nuclear family came ro live ar Elm 
Park Gardens, Fulham. 

In 193 1 ,  che young Counc was sene off 
ro Surnmer Fields prepararory school 
in Oxford. And ir was here rhar he 
made che acquaincance of a fellow 
Furure Paragon of Englishness, one 
Parrick Macnee. The pair would 
appear in many school plays rogecher, 
wirh Lee always below Macnee in che 
credirs. N early sixry years lacer, when 
Chrisropher played Sherlock Holmes 
for che fırsr time since 1 962 (having in 
che meancime played Holmes' brother 
Mycrofc and Sir Henry Baskerville), 
Macnee would be his Wacson. Lee 
would also make a couple of guesr 
appearances in Macnee's The Avengers. 

Beside his acring abiliries, Chrisropher 
was a fıne srudent, and would w in a 
scholarship ro Eron College and 
Wellingtan College where he was a 
classical scholar in Greek and latin. A 
sporesrnan !ike his father, he excelled 

at squash, racquets and fencing, white 
being more rhan profıcienc ar cricker, 
rugby, foorball and hockey. In class 
(whar wirh his family and 
upbringing), he was a narural ar 
languages, evencually becoming fluenc 
in French, Iralian, Spanish and 
German, white "getting along" in 
Swedish, Danish, Russian and Greek. 
He was also somerhing of a classical 
scholar, delving i mo all rhings Greek 
and Roman. 

Life became difficult hor his family 
when Chrisropher's stepfarher became 
banknıpt. "He was drunk. every nighr 
and lost every penny," Lee recalls. His 
morher divorced his srepfarher, with 
far-reaching consequences: "The 
money wenc rotally. My morher was 
left ar che age of fıfty wirh rwo reenage 
children and norhing." Lee was forced 
ro abandan a prnmising academic 
career, leaving Wellingtan College in 
1 939, a year before he was due ro 
complere his srudies. He cook several 
m undane jobs ro help supporc his 
srruggling family. 

Acring was cerrainly high on 
Chrisropher's lise of passions, bu c a 
career in acring was altagerher 
differenc. There was somerhing 
shabby, even unseemly abour che srage 
and irs denizens, a srigma rhar would 
surely bring shame upon a family as 
noble as che Carandinis ("Think of all 
che appalling people you will meer ! "  
her morher once said). lnsread, 
Chrisropher began his work life in che 
Ciry of london, as an office boy and 
messenger, earning a paltry fl a week. 
Fareunarely - if one can call such an 
event forrunare - World W ar II broke 
our, and Lee spenc che nexr fıve years 
working for che RAF (Royal Air 
Force), Special Forces and British 
Ineeli igence. He reached che rank of 
Flighr Lieurenanc, and was decorated 
for his disringuished service. His 
ancesrors would have been proud. 

Bur nor for long. After being 
demobbed in 1 946, Chrisropher 
wasn'r sure whar ro do nexr. He only 
knew rhar he didn'r wanc ro be a 
dogsbody for some offıcious lirde prig 
for .ı:ı a week. Maybe he would 
become a diplomar, as his morher 
wished (though he recognized that his 
overr honesry would nor serve him 
well). Then came revelation. One day 
he was lunching ar che Iralian 
Embassy wirh his cousin Niceoto 
Carandini, che fırsr posr-WWII 
Iralian Ambassador. Carandini asked 
abour Lee' s ambirions and likes. 
Acting was mentioned. "Ah, acring", 
said Carandini. "In the family' s blood, 
old fellow." Lee was, of course, 
surprised. Bur did he not know rhar 
his grear-grandparenrs had founded 
Ausrralia's fırsr opera company' 

A Century of Science F iction 
(Video) 
The Mmıy Faces of 
Christopher Lee (Video) 

1 997 The Odyssey 
Strictly Supematural 
(TV Series TV Dizisi) 
"lvanhoe" 
(TV Series TV Dizisi) 

1 998 Jhmah 
1 999 Ta/e of the Mummy 

Sleepy Hollow 
The lnteractive Roclzy 
Horroı· Show 
The Adveııtures of Young 
ltıdiatıajotıes: Adventures 
hı the Seeret Service 

2000 Gormenghast 
(TV Series TV Dizisi) 
In the Beginning 
(TV Series TV Dizisi) 
Ghost Stories for Christmas 
(TV Series TV Dizisi) 

200 1 Les Redoutab/es 
(TV Series TV Dizisi) 
Quest for the Ring (TV) 
A Passage to Middle-earth: 
Making of Lord of the Ring s 
(TV Documenrary 
jTV Belgeseli) 
The Lord of the Ritıgs: 
The Fellowship of the Ring 
Cries hı the Night: 
Orlof2001 

2002 The Lord of the Rings: 
The Two Towers 
S tar W'ars: Episode ll 
Altaciz of the Clotıes 
The Lord of the Rings: 
The Return of the King 



201 That his grear-grandfacher was an 
acclaimed acror and singer? That his 
grandparems and grear-aunrs were all 
singers in Australia? 

He most cerrainly did not know this. 
So, che srage life wasn't so far benearh 
him afrer all. Via Carandini, meetings 
were arranged and, before long, 
Chrisropher had a 7-year comracr wich 
the Rank Organisation (though it only 
lasced for two). Life as an acror was 
difficult. Ar 6' 5",  Lee rowered over 
the average leading man, and was 
constandy rold he was too ral! for 
parts. He did ger a few smail roles, 
though, and made some fine initial 
connecrions. His fearure debur, 1 948's 
"Corridor of Mirrors", was also the 
debut of direcror Terence Young, 
who'd go on ro make the first few 
Bond films, while his third film, "Song 
Of Tomorrow" ( 1 948), was the debut 
of anather directing Terence, this rime 
Fisher, later the helmsman of Hammer 
classics !ike "Curse of Frankenscein", 
"The Murnmy" and "Horror of 
Dracula" - Lee's breakthrough movies. 

1 948 broughr Lee' s first roles. It also 
brought his first crushing 
embarrassmem. White filming on one 
sound-srage, he discovered that a 
friend was working on a neighboring 
stage, as an extta in Laurence Olivier's 
"Hamlet" (this was probably Macnee, 
who was an extra on the film, as was 
Lee' s famous co-s tar of la ter years, 
Peter Cushing - though Lee d id not 
meet him here). The friend invited Lee 
over ro watch the legendary Olivier at 
work. If he kept his mourh sh ur, they 
could dress him up as a soldier and 
he' d ger an excellem view. So, over 
came Lee, soon togged up as a spear
carrier. He watched, and learned. And 
rhen ir all wem bad. As che play
wirhin-the-play was acted out, and the 
horrible truth revealed, Claudius 
shouted out "Give me some lighrs!" 
And, sidesrage, for some reason urterly 
unable ro comrol his rongue, Lee 
loudly echoed him. "Lights!" he called 
out. Then, realising what he' d done 
he, a nothing, ro Olivier, an 
everything - he turned and ran. And 
he gor away wirh ir. 

The early fifries proved diffıcult for Lee 
after the Rank charm school 'ler him 
go': "They would send me, and orhers, 
ro see some of rheir conrracr direcrors 
and producers. They would say, 'Well, 
nobody's ever heard of you, you've gor 
no experience, you' re roo tali, you're 
too foreign-looking . . .  "' Lee found 
acting work wherever he could, ar one 
poinr subsidizing his ineome wirh a 
sri m as an inrerprerer in the export 
department ofSimpson's in Piccadilly. 

For the nexr 1 O years, Lee cook every 
role he could. There were period 

dramas !ike Gregory Peck's "Caprain 
Horari o Hornblower" ( 1 950) and John 
Husron's "Moulin Rouge" ( 1 95 2); 
chere were romps, wirh Alisrair Sim in 
"Innocenrs in Paris" ( 1 95 3), and Burc 
Lancaster in "The Crimson Pirare" 
( 1 95 3); and, of course, rhere were posr
WWII feel-good accion flicks !ike 
"Cockleshell Heroes" ( 1 95 5 )  and "The 
Bacde of the Ri ver Place" ( 1 956). Lee 
played them all . He was a slave dealer, 
a Sudanese re bel, a bobby, a ghosr, a 
submarine commander, the captain of 
a Spanish galleon. Gradually, the one
word roles became one-line roles. Then 
he was a real actor. 

He was also, ar one poinr, almosr a 
singer. In che early Fifries, w hile 
working in Stockholm as an announcer 
for Swedish radio (in English), he once 
acrended a parcy where, accompanied 
by a piano, he began belring out some 
of his beloved opera. Suddenly a more 
powerful voice joined in - it was the 
legendary singer Jussi Bjorling. Lee 
sropped, in awe, but Bjorling rold him 
he was doing fine and che pair 
conrinued in candem. Bjorling rold 
Lee co attend che Swedish Opera rhe 
next day, ro audi tion. He d id, and was 
accepred. Sadly, he couldn'c afford the 
training. Insread, for several years, he 
attended amareur societies - under an 
assumed name. He larer sang in "The 
Return ofCaptain Invincible" and 
recorded The King ofElfland's 
Daughrer' for Chrysalis, Srravinsky's 
'The Soldier's Tale' for Nimbus, 'Peter 
and the Wolf also for Nimbus, 
conducted by Yehudi Menuhin. The 
King and I ' ,  'Chrisropher Lee sin gs 
Rogues, Devi ls and Other Villains, 
from Broadway ro Bayreuth' are his 
other records. 

The years of experience evenrually paid 
off: "Between 1 947 and 1957, I had 
learned. And when the rime came for 
me ro play a role of consequence, I was 
ready", Lee commenred. And rhen, in  
1 957,  came che breakrhrough, when 
Lee was aleeady 35 and have appeared 
in over 25 films. And ironically, 
considering how long he had ro wair 
for decenr dialogue, ir cam e i n the 
form of a non-speaking role. Not that 
he didn't make noises. As Peter 
Cushing's rerrible crearion in "Curse of 
Frankenstein", he squeaked and 
grumed pitiably. Wichour Karloffs 
big square head and silly neck-bolts, 
he was an all-roo-human amalgam, 
clearly childlike and unable to 
comprehend Frankenstein's cowardly 
betrayal and his own awful fare. His 
re larianship w ith Peter Cushing began 
wirh this film and conrinued unril 
Peter' s death in 1 994, an event which 
affecred Lee deeply: "W ithout that 
voice on the telephone I do feel very 
lonely, very lonely . . .  real friendship is 
rare."  

As che Creature, Lee was fabulous. 
But, so heinously deformed, he was 
hardly a well-known face. That 
changed insrandy, when he played 
Dracula ro Cushing's Van Helsing in 
Fisher's ground breaking "Horror of 
Dracula" ( 1 958) - the fim Hammer 
Dracula film. Again, Lee was 
rremendous as rhe immortal Counr. 
He was compelling, charismaric, dead 
sexy, monumenrally stili chen a blur 
of crazy, remorseless acrion. Lee lar er 
wrore that he idenrified wirh 
Dracula's "sril lness, puncruared by 
bours of manic energy, his power 
complex, and by no means least che 
facr that he was an embarrassing 
member of a grear and noble family". 

Lee, alongside Cushing, would play 
Dracula for Hammer righc up unril 
1 97 4 (and would reprise the role on 
many other occasions for che more 
rawdry li kes of Jesus Franco). He 
sropped only because che role no 
longer inceresred him, Dracula had 
become no more rhan a killing 
machine, spouring inanely apocalyptic 
one-liners. He did enjoy the ride 
rhough. He larer recalled one moment 
when, as deadly dawn broke, he had ro 
pick up a girl and h url her inro a 
grave. Filled wirh adrenalin, he seized 
her up, threw her in and, unbalanced 
by his own powerful momentum, fel l  
in on top of her. On rising from che 
grave, he heard Cushing's clipped and 
ulrra-civilised voice say "W e are not 
making that ki nd of film, dear 
fellow". The re was al so the problem of 
the lenses. Everyone choughr Lee 
looked amazing with red lenses so he 
wore them. Bur, covering his whole 
eye and being far from the delicare 
irems of roday, they blinded him 
complerely. He say s he losr counr of 
the number of times he surged pasr 
the camera and, out of shot, straight 
into a wall .  

"The Horror of Dracula" made him a 
srar. "It was the one that made che 
difference", Lee said larer. "lt brought 
me a name, a fan club and a second
lıand car, for all of which I was 
grateful". Counr Dracula would be 
farever associared wirh him, although 
unril 1 965 Lee declined any offers ro 
repeat the role, mindful of che 
typecasri ng that had overshadowed 
Bela Lugosi.  

A couple more classics quickly 
followed. Lee had his tongue 
memorably ripped out as Kharis, che 
fearsome Mummy ("The Mummy", 
1 959), rhen made a superb Henry 
Baskerville opposire Cushing's 
Holmes ("The Hound of the 
Baskervilles", 1959) .  There was very 
li etle money in rhese parts, so Lee 
had ro keep working in order ro li ve 
(or appear ro li  ve) !ike a Carandini .  



202 He began co make gochic horror 
movies in Europe, particularly Icaly. 
The re was al so a crul y bizarre period, 
as che Fifcies turned inco che 
swinging Sixries, when he played 
denizens of Soho's funky underworld. 
He appeared wich Jayne Mansfield in 
"Too Hor ro Handle" ( 1 960), rhen as 
a lecherous dane e hall owner, leering 
at che gyracing young ladies in Adam 
Fairh's "Bear Gir!" ( 1 960). 

The man Harnmer press releases 
deseribed as "London's most eligible 
film bachelor" married Danish 
paincer Girce Kroencke, a beauriful 
woman who' d also modelled for 
Chanel and Dior, on 1 7  March 1 96 1 .  
Mr. and Mrs. Lee emigrared ro Vaud 
in Swirzerland in 1 962, Chriscopher 
raking che opporruniry co expand his 
career and escape Brirain's punishing 
raxarion. Their only child, Chrisrina, 
was born 23 November 1 963 .  

The Sixries broughr some inceresring 
roles, and some more classics, often 
made in concinenral Europe. "Das 
Geheimnis der gelben Narzissen 1 
The Devil's Daffodil" ( 1 962), made 
in Germany, caxed even his mastery 
of language: "You rell me, how do 
you play a Chinese dereeri ve in 
Germanl" He was grave robher 
Resurrecrion Joe, alongside Boris 
Karloff in "The Doccor from Seven 
Dials" ( 1 962) (for a while, he acrual ly 
lived nexr door co Karloff in London). 
He played a pervy ghosc for 
horrormeisrer Mario Bava in "The 
Body and rhe Whip" ( 1 963). He was 
the undying Ayesha's righr-hand 
man in che epic "She" ( 1 965). There 
was "The Gorgon" ( 1 964), and char 
segmenced lare-nighr favourite "Dr. 
Terror's House of Horrors" ( 1 965). 

In the meancime, anather of Lee's 
famous characrers was born. In 1 96 1 ,  
he' d played Chung King, the vicious 
and cruel head of a Chinese gang in 
Hong Kong, in "The Terror of rhe 
Tongs". Then rhe characrer 
blossomed i neo sameone far mighrier, 
far meaner. Lee incroduced this new 
erime lord in 1 965,  in  "The Face of 
Fu Manchu", along wirh naughry 
daughrer Tsai Chin and good-guy 
nemesis Nayland Smith of Scodand 
Yard. Anather series was spawned . 

The Lees rerurned co England in 
1965,  Chriscopher's busy career srill 
characrerized by the variable qualiry 
of rhe films he was offered. And rhere 
was more, so much more. Lee's 
second Dracula film for Hammer 
"Dracula: Prince Of Darkness" 
( 1 966), where Lee is reborn thanks co 
a servanc bleeding some poor sod 
over his master' s ashes - proved co be 
the best. Then all his charisma and 
eroric porenrial was broughr ro bear 

in one of his finesr roles, as 
" Raspurin: The Mad Monk". Not 
that he was always a meanie. In rhe 
superb black magic chriller, "The 
Dev il  Ri des Out" ( 1 968), Lee was 
excellenr when prorecring a couple of 
young lovers from Saran's-butt
kissing hypnorisr Charles Gray. 

As rhe Sevencies rolled in, 
Chrisropher dealr mosrly in sequels 
and rip-offs, ofren raking the rise our 
of his most memorable onscreen 
crearions. Then, suddenly, rhere was 
anorher bursc of grearness. In rhe all
seat "Three Muskereers" ( 1 97 3)  and 
irs follow-up, he was rruly vile and 
sinisrer as Rocheforr. For his pains, 
he was scabbed in che knee and broke 
several ribs. Norhing new for 
Chriscopher, who usually performed 
his own scuncs. During "The 
Murnmy", he'd broken three ribs, 
corn all rhe muscles in his shoulder, 
dislocared his callarbone and nearl y 
drowned - rwice. He is, 
unsurprisingly, an honorary member 
of three sruncmen's unions. 

Nexr came the glorious "Wicker 
Man" ( 1 973) ,  wrirren by Sleurh
aurhor Anthony Schaffer. This 
remains Lee's favourire role, as Lord 
Surnmerisle, pagan cop dog on an 
isiand in che Hebrides, who cricks 
and chen rirually sacrifices rhe very 
Christian and sexually re pressed 
paliceman Edward Woodward. "The 
Wicker Man" is rruly one of rhe 
greacesr horror film s ever made -
rhough ir was not released in the 
U nired S ra res for several years, as 
discributors felr no one would 
understand rhe rhick Scorrish 
accenrs. 

Then rhere was Scaramanga. Back in 
1 962, Lee had come very close co an 
international fame rhar was nor culr
based when Ian Fleming wanced him 
co play Dr. No, che villain in the firsr 
Bond film. All the signs were good. 
He was Fleming's cousin by 
marriage, the pair were grear friends 
and golfing partners, Lee's sister 
Xandra had worked wirh Fleming ar 
the Admiralry during WWII and the 
fi lm was direcred by anorher close 
acquaincance, Terence Young. Yer 
somehow the role wenr ro Joseph 
W iseman and Lee had co conrenc 
himself wirh playing that other 
fiendish Asian, Fu Manchu (Lee' s Fu 
Manchu, as i c turned out, was just as 
Fleming had wanced Dr. No co be). 
But 1 974 broughr a second chance 
wirh "The Man wirh rhe Golden 
Gun". Lee was wonderful as the 
million-dallars-a-hir super-assassin 
Francisco Scaramanga, he of keen ai m 
and three nipples. Whar was best 
abour the performance, chough, was 
that Lee srayed rrue ro his aim of 

making his villains unconvencional. 
So Scaramanga, rhe anti-Bond, 
behaves !ike a rhrilled child when 
canfronting his hero/nemesis Roger 
Moore. 

The mid-Sevencies broughc the end 
of Lee's associarion wirh Hammer. 
"The Saranic Rires Of Dracula" 
( 1 974) was his ninth and final 
vampire picrure for rhem, and he 
bowed our emirely wirh "To the 
Devi !  a Daughrer" ( 1 976), co
srarring a very young Nasrassja 
Kinski and, !ike "The Devi! Rides 
Out", wricren by Dennis Wheadey. 
He needed ro rry somerhing new. His 
producrion company, Charlemagne 
(named afrer that old family 
connecrion), had not done well w i rh 
irs debur, "Norhing But The Nighr" 
( 1 972). And Lee was having rrouble 
escaping horror roles, even having co 
play Lucifer in the comedy "Poor 
Devi !"  ( 1 97 3), wich Sammy Davis Jr. 
as his hapless assisranr. Keen co 
escape narrow-minded casring 
direccors for good, Lee cook his 
family co California in 1 976. 

I n  the Srares, Lee' s firsr role was in 
che disasrer flick "Airporr '77" 
( 1 977).  I r  wasn'r a horror part, 
indeed he spenr much of his rime 
nexr ro Jack Lemmon. B ur, all the 
same, he ended up floating pasr the 
windows of rhe submerged aircrafr 
and scaring the pan ts off everybody. 
Despire ruming down rhe Donald 
Pleasance role in "Halloween", he 
seemed prerernarurally enrwined 
wich horridness. In "Return from 
Wirch Mounrain" ( 1 978), alongside 
Berre Davis, he frighrened Disney's 
kiddie audience. In "The Passage" 
( 1 979), as a gypsy, he horrified 
everyone by gerring burned alive by 
mega-Nazi Makolm McDowell. 
Could Spielberg save him1 No. 
Appearing in " 1 94 1 "  ( 1 979) didn'r 
help anybody. 

Bur Lee kepr rrying, and rhe good 
parrs slowly came his way again. In 
1 983's "The House of Long 
Shadows", he was reunired wirh Peter 
Cushing, as well as horror heroes 
Vincenc Price and John Carradine. 
There were a couple of excellenr 
miniseries in "The Far Pavilions" 
( 1 984) and "Shaka Zulu" ( 1 985). He 
was rhe psychoric Dr. Carherer in 
"Gremlins 2 :  The New Barch" 
( 1 990) direcred by his adınirer Joe 
Danre, and a fearsome but evenrually 
lovel y Lar i n reacher in "A Feasr ar 
Midnighr" ( 1 994). "White in  rhe 
U ni red States, I made many films 
and appeared in Wesrerns, marrial 
arrs movies . . .  My whole career 
changed, which is why, when people 
ask me 'Don'r you ever feel worried 
abour being rype casred always reply 
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screen." Feeling he had "proved a 
poinr", Lee rerurned ro London in 
1 996. 

And, incredibly, as he approached the 
age of 80, ir kepr gerring berter. Fear
fan Tim Burron cast him in "Sleepy 
Hollow" ( 1 999) and he made a su per 
Flay in the BBC' s h ugely expensive 
"Gormenghast" (2000). And rhere was 
a very, very imporram mornem that 
many will have missed. Due ro 
repurarion, circumstance, wharever, 
Lee was always forced ro lend his 
mighry gravitas ro fıcrional, "not 
serious" characrers. Afrer fıfty years in 
rhe business, he was fınally cast in a 
"real" role, as Mohammed Ali Jinnah, 
the founder of modern-day Pakistan 
("Jinnah", 1 998). He was, narurally, 
magnifıcenr, despire being 
surrounded consrandy by 
bodyguards. Ir wasn'r that the locals 
despised the notian of an Englishman 
playing rheir national hero, rather 
they hared Lee's associarion with 
Dracula. 

Come 2002, and Chrisropher Lee 
srars i n rwo of the biggesr 
producrions ever - "Star Wars II" 
and "The Lord of the Rings" (he's 
acrually rhe only person associared 
wirh LOTR rhar mer JRR Tolkien, 
having, wirh some mares, visired the 
old man's local pub in Oxford back 
in the Fifries and had Tolkien chat 
away ro them). Whar a crazy career 
he's had. Though best-known as Evi! 
Incarnare, he's done everything. In 
the Gui nness Book of Mavi e Facts 
and Feats, he' s down as the 
inrernarional srar with the most 
screen credirs (around 250). 
Profoundly cosmopolitan, he's fılmed 
in Russian, Italian, French, Spanish 
and German, and has worked in 
numerous counrries all over the 
world. The direcrors for w ham he has 
worked ineJude such luminaries as 
John Husron, Raoul Walsh, Joseph 
Losey, Orson Welles, Nicholas Ray, 
Billy Wilder, Michael Powell, 
Edouardo Molinero, Steven 
Spielberg, Mario Bava, Tim Burron, 
John Landis, Andrei Konchalovski 
and Alejanciro Jodorowsky. He' s 
damned funny roo. The Sarurday 

ighr Live he hasred back in 1 978 
wirh John Belushi, Dan Aykroyd, 
Bill Murray, Gilda Radner, Laraine 
Newman and Jane Curtin remains 
the third most popular show of the 
series in SNL hisrory. 

Ir' s not all been good. Although he 
has received awards for his 
conrriburion ro rhe cinema from the 
United Srares, France, Germany, 
Spain, Italy and Grear Britain, he 
hasn'r won an Oscar, unlike his 
acring hero George C.  Scorr. Bur he 

did ger ro indulge his passian for golf 
on most of rhe world's fınest courses, 
and played w ith same of rhe best 
golfers of modern times, from James 
Braid ro Jack Nicklaus - fair enough, 
as for a Jang rime Lee's handicap was 
scratch. He is up ro now the only 
acror made a member of the 
H onorab le Company of Edinburgh 
Golfers, rhe oldesr golf club in the 
world founded in 1 744. His orhet 
hobbies are rravel , opera, fencing, 
karate, classical record calleering and 
reading. He is know ro be sensitive, 
warm and wirry ro his friends. He 
appeared on rhe cover of one of the 
biggesr-selling LPs ever, Wings' 
Band on the Run. Amongsr his 
publicarions are an aurobiography 
Tali, Dark and Gruesome, fırst 
published in 1 977 (and since 
republished in 1 997) as well as The 
Great Villains, Archives of Evi! and 
The Films of Chrisropher Lee. He is a 
Commander Brorher of the Order of 
St. John of Jerusalem, the world's 
oldesr order. On rop of this, on 1 5  
J u n  e 2001 he was m ade a 
Commander of rhe Order of the 
British Empire by Queen Elizabeth II 
in her birrhday honors list. 

Sir Christopher Lee has no plans on 
slowing down. "The lasr king of 
horror", a manele Lee has reluctandy 
inherired, conrinues aciding ro one of 
the lengthiesr CV s in cinema history. 
"I don'r really know, afrer all rhese 
fılms, if I have reached my full 
potenrial," he reveals. "Really, ro this 
day I don't know if I have been 
srretched. "  
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• Bir hücrede, asılmayı bekleyen 
Baron Victor Frankenştayn, 
öyküsünü bir rahibe anlatır. Genç 
yaşta miras yoluyla babasın ın  
arazisin in başına geçmiş ve 
öğretmeni Paul Krempe ile birlikte 
tıp bi l iminin sihrine kapılmışlardır. 
Sonra Frankenştayn, cansız bir 
bedeni canlandırmaya yönelik bir 
plan yapmıştır. Asılmış bir eşkiyanı n  
cesedini kullanmış ve  bu bedeni, iyi 
bir beyin elde edebilmek için 
balkondan aşağı iterek öldürdüğü 
yaşlı Profesör Bernstein' ınki de 
dahil olmak üzere, başka 
bedenlerden aldığı parçalarla 
tamamlamıştır. Baron'un sapiantısı 
ve canavarın katil doğası, 
çevrelerindeki birçok kişin in  
ölümüne neden olacaktır . . .  

Her şey işte bu fılmle başlamıştı: 
yani 1 960'1arın tamamı ve 1 970'1erin 
büyük bir bölümü boyunca ayakta 
kalan, 1 960'1arda Gotik korkunun 
Avrupa'da yeniden doğumuna ve 
Roger Corman'ın Edgar Allan Poe 
uyarlaması filmlerine de etkisi 
bulunan, büyük Angio-korku filmleri 
dizisi. Ama en önemlisi, Ingiltere'n in 
efsanevi Hammer Stüdyosu kendini, 
Universal Stüdyosu'nun 1 933 tarihli 
siyah/beyaz korku klasiğin in  bu 
dehşet verici yeniden yapımıyla yeni 
baştan tanımlamıştı. Universal kendi 
kalıplaşmış makyajını (ve tabii ki 
senaryosunu da) taklit etmesin i  
yasaklayınca, Hammer esin kaynağı 
olarak Marry Shelley'n in romanına 
başvurdu ve kendi rotasın ı  çizdi. 
Efsaneye görkemli, kanlı canlı 
renkler, çok güzel dönem 
kostümleri ve setler, ağızları açık 
bırakacak yuvarlak hatlı kadınlar ve 
çürümenin farklı farklı raddelerinde 
bulunan sürüyle beden parçası 
kattılar ve o zamanın baskın eğilimi 

olan atomik mütasyonlar ve 
şehirleri yerle bir eden devasa 
canavarlar arasında farklı bir soluk 
sundular. Rasyonel bir bilim 
adamıyken kafasını yaşamın  sırrını 
keşfetmeye takarak soğukkanlı bir 
katile dönüşen Baron Frankenştayn 
rolünde Peter Cushing var. 
Christopher Lee ise acınası 
yaratıkta el inden geleni yapıyor. Bu 
korkuya kapılmış devasa yaratık, 
kötücül bir canavar olmaktan çok 
masum bir bebek gibi. Diyaloğu yok, 
öldürülüp tekrar tekrar 
diriltilmekten başka da bir şey 
yapmıyor. Yine de Lee, tuhaf, 
sendeleyen hareketleriyle ve 
tiksindirici makyajının altından 
ortaya çıkarabildiği sınırlı yüz 
ifadesiyle, zaman zaman karakterin i  
senaryonun çizdiği cinayet 
makinesinin üstüne yükseltip, habis 
Baron'un insafsız neşterin in  acısını 
çekerken acıma duygusu 
uyandırabiliyor. Daha çok, yine 
Hammer yapımı olan Kont Orakula 
tiplemesiyle tanınan Lee'nin yaratık 
rolünü oynadığı tek film bu. 

• In a jail eel!, wairing ro be 
hanged, Baran Vicror Frankensrein 
rells his srory ro a priesr. Ar a young 
age he inherited his farher's esrare 
and he and his ruror Paul Krempe 
pursued a fasci nation wirh medical 
science. Frankenstein rhen conceived 
a plan ro revive a body from the dead. 
He used che corpse of a hanged 
highwayman and perfecced ir wirh 
parrs pieced rogerher and raken from 
orher bodies, i ncluding rhat of che 
aging Professor Bernstein whom he 
pushed off a balcony in order ro ger a 
fıne brain. The baron's obsession and 
che monster's homicidal nanıre 
would ca use the dearhs of several of 
rhose araund che m . . .  

This is where ir all began - the grand 
Anglo-horror cycle that lasted 
throughout the 1 960s and mosr of 
che 1 970s and had influences that 
reach to che concinencal Gochic 
horror revival of the 1 960s and Ro ger 
Corman's Edgar Allan Poe fılms. But 
most of all ,  Brirain's legendary 
Hammer Srudios redefıned 
chemselves with ch is lurid remake of 
che Universal Scudios' 1 93 3  
black&white horror classic. 
Prohibired by Universal from 
copying rheir blocky makeup (and 
rheir script, for rhac marrer), 
Hammer rerurned co Mary Shelley's 
novel for inspiracion, and rhen wenc 
in their own direccion. They gave che 
legend glorious, gory coıor, beauriful 
period cosrumes and sets, volupruous 
women ro gawk ar and lors and lors 
of body parrs in various srages of 
decay, providing relief from che rhen 
current rrend of aromic muracions 
and gigantic monscers wiping our 
encire ciries. Peter Cushing plays 
Bacon Frankensrein as che rarional 
scienrisr rurned cold-blooded 
criminal in his campaign ro d iseover 
che seeret of life. Chrisropher Lee 
does his best as che piriab le crearure, 
a rerrifıed behemoch more innocem 
newbom rhan malevolenr monscer, 
bur has no lines and lircle action 
other rhan ro be killed and revived 
over and over. Yer, wich his 
awkward, srumbling gesrures and 
whac facial expressions he can evoke 
through his hideous makeup, Lee 
does at times elevace his characrer 
above che killing machine monscer 
che script calls for, and evokes piry as 
he suffers from che ruchless scalpel of 
che wicked Baron. This was Lee's 
only role as che crearure, and he is 
bercer remembered for his work as 
Counr Dracula, also from Hammer. 

TERENCE FISHER 
23 Şubat 1 904'de Londra'da 
dogdu. Sussex'de egitim gördü. 
1 930'da şakşakçı olarak Bush 
Stüdyolarına girdi. Altı yıl içinde, 
kurguculuğa yükseldi; 1 2  yıl 
sonra, Ran k Şirketi için, ilk filmi 
"A Song for Tomorrow 1 Yarın 
lc;in Bir Şarkı"yı ( 1 948) yönetti. 
Once romantik filmiere 
odaklandı, 1 9S2'de Hammer 
Film Şirketi'ne geçtikten sonra 
ise düşük bütçeli, çok iş yapan 
korku filmlerinin useası olarak 
nam saldı. Düzenli olarak Peter 
Cushing ve Christopher Lee 
gibi aktörlerle çalıştığı 
dönemden önce, verimli bir TV 
yönetmeniydi ve 1 950'1erin 
uluslararası başarı kazanmış 
Robin Hood dizisinin birçok 
bölümünü çekmişti. Elinden 
çıkan bütün korku filmleri birer 
başyapıt degildi belki, ama türü n 
hayranı olmayanlar bile "The 
Curse of Frankenstein 1 
Frankeşcayn'ın Laneti" ( 1 957), 
"Horrors of Dracula 1 
Orakula'nın Dehşeti" ( 1 958), 
"The Mu m my 1 Mumya" ( 1 959), 
"The Hound of Baskervilles 1 
Baskervillerin Köpegi" ( 1 959), 
"The Two Faces of Dr. Jekyll 1 
Dr. Jekyll'in Iki Yüzü" ( 1 960), 
"Frankenstein Created Woman 
1 Frankenşrayn Kadını Yarattı" 
( 1 965), "Dracula - Prince of 
Darkness 1 D rakula -
Karanlıklar Prensi" ( 1 966) ve 
"The Devil Rides Out 1 Şeycan 
Gemi Azıya Aldı" ( 1 968) gibi 
filmlerine şapka çıkardı. Son 
filmi "Frankenstein and the 
Monster from the H eli 1 
Frankenşcayn ve Cehennemden 
Gelen Canavar"ı 1 974'te çekti. 
1 8  Haziran 1 980'de öldü. 

Born on 23 February 1 904 in 
London. Educaced in Sussex, he 
joined Bush Srudios as a dapper 
boy in 1930. Wirbin six years, he 
graduaced ro film edicor; 1 2  years 
larer, he direcred his fırsr fearure 
for che Rank Organisacion, "A 
Song for Tomorrow" ( 1 948). He 
concenrrared on romantic dramas 
unril he joined Hammer Films in 
1952, where he forged his 
repuracion as a prime purveyor of 
low-budger, high-grossing 
horror piccures. Before he began 
keeping regular company wirh 
che likes of Perer Cushing and 
Chriscopher Lee, he was a prolifıc 
TV director, ruming our several 
episodes of che inrernarionally 
successful Robin Hood series of 
che 1950s. Nor all of his scare 
fliclcs were masrerpieces, ro be 
sure, bur even non-fans of che 
gen re have raised rheir hars co 
such srylish efforrs as "The Curse 
of Frankensrein" ( 1 957), 
"Horrors of DracuJa" ( 1 958), 
"The Murnmy" ( 1 959), "The 
Ho und of Baskervilles" ( 1 959), 
"The Two Faces of Dr. Jekyll" 
( 1 960), "Frankenstein Creared 
Woman" ( 1 965), "Dracula 
Prince of Darkness" ( 1 966) and 
"The Devi! Rides Out" ( 1 968). 
He direcced his lasc film, 
"Frankensrein and che Monsrer 
from che Hell" in 1974. He died 
on 1 8  June 1 980. 
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• Tatile çıkmış olan iki tutucu 
Ingiliz çift - iki kardeş ve karıları -
Karpatlar'daki Karlsbad Şatosu'nda 
talihsiz bir mola verirler. Oysa 
gizemli Peder Sandor onları 
şatodan uzak durmaları konusunda 
uyarmıştır. Gecenin bastırmasından 
ödü kopan arabaciları ise hayatını 
kurtarma pani�i içinde arabalarının 
neredeyse darmada�ın olmasına 
neden olup, onları bırakıp 
kaçmıştır. Bir süre sonra, 
kardeşlerden biri efsanevi vampiri 
yeniden canlandırmak için, Kont 
Orakula'nın uşaklarından Klove 
tarafından düzenlenen kanlı b ir 
şeytan ayininde kurban edilir. 
Hayata dönen Kont adamın karısını 
görür görmez onu kendine ölümsüz 
eş yapar. Kızgın kan emicilerin 
peşine düştü�ü. hayatta kalmayı 
başarmış olan çift ise Peder 
Sandcr'un manastırına sı�ınmaya 
çalışır . . .  

Hammer Stüdyoları, Universal'in 
gotik atmosferli klasik korku 
filmleri ile düşük bütçeli ba�ımsız 
korku antikalıklarının karşısına, iyi 
bir üsiOp, düzgün bir anlatım ve 
zerafeti kendilerine has bir şekilde 
şiddetle harmaniayan yapımlarla 
çıkarak, 50'1 i  ve 60'1ı yıllarda korku 
filmi tanımını tamamen 
de�iştirmişti. Korkunun sembolü 
Christopher Lee sivri dişlerini ve 
ürkütücü pelerinini ilk defa 
Hammer için 1 958'de takmıştı. 
Ondan önceki (ve büyük bir 
ihtimalle sonraki) tüm 
Orakula'larda eksik olan şehvet ve 
haşinli�in mükemmel karışımıyla 
Lee, Lugosi'nin Kontu'nun kansız, 
kadınsı imajını yıktı. Yaklaşık 1 90 
cm. boyundaki Lee, ürkütücü 
bakışları ve büyüleyici havasıyla dev 
gibi bir adamdı. Müthiş bir renkli 

film klasi�i olan, 1 958 yapımı ''The 
Horror of Dracula 1 Orakula'nın 
Dehşeti"nden itibaren bu rolü 
tamamiyle kendine mal etti. Bu 
fi lmin müthiş başarısına ra�men 
ikinci Orakula fi lminin çekimi için 
Hammer'in Lee'yi ikna etmesi sekiz 
yıl aldı. Sonuçta ortaya daha az 
övgü alan ama neredeyse ilki kadar 
iyi bir film olan ORAKULA 
KARANLlKLAR PRENSI çıktı. 
Tüyler ürperten bu stilize yapım, 
usta Hammer yönetmenlerinden 
Terence Fisher'ın, unutulmaz ve 
klasikleşmiş bir son sahneye kadar, 
filmin içine yerleştirdi�i küçük, 
ürkütücü anlarla zenginleşen gotik 
bir atmosfere sahiptir. Sinema 
tarihinin en tok ve etkileyici 
seslerinden birine sahip olan 
Lee'nin a�ından tüm film boyunca 
tek bir söz çıkmaz (Lee senaryodaki 
repliklerinin canlandırdı�ı 
karakterin klasına uymadı�ını 
söylemiştir) ve perdede oldukça az 
görünür; yine de efsanevi aktörün, 
sessizli�in getirdi�i dehşetle artan 
perdedeki devleşmiş varlı�ı. bu kült 
klasi�in göze en çok çarpan yanıdır. 

• Two sruffy vacarioning English 
couples - rwo brothers and rheir 
wives - make an ill-fared sropover ar 
Casele Karlsbad in rhe Carparhian 
mountains - despire the warnings of 
the mysterious Father Sandor who 
told them ro s tay away from the 
casele and the near-destruction of 
their coach when the terrified driver 
runs for his l ife at the approach of 
night. After a w hile, one of the men 
is sacrificed in a bloody Saranic 
rirual, orchesrrared by rhe Counr 
Dracula's loyal manservant Klove ro 
bring the legendary vampire back to 
life .  The revived Counr immediarely 
sers his sighrs on the man's wife, 

making her his undead bride; the 
surviving pair seek refuge in Farher 
Sandor's abbey, with the enraged 
undead bloodsuckers in hor 
pursuir . . .  

Hammer Studios completely redefined 
horror fi I m s in the 5 Os and 60s w i rh 
rheir unique combination of high 
sryle, l ireracy, elegance, and violence, 
replacing rhe moody gothic of 
Universal's horror films and the camp 
of the low-budger indies. Horror icon 
Chrisropher Lee first put on his sharp 
fangs and doned the evi! Count's cloak 
for Hammer productions in 1 958.  Lee 
shatrered rhe anemic, prissy image of 
Lugosi's counr with a perfeet mixture 
of ferocity and sensuality lacking from 
any Dracula before or, arguably, since. 
About 1 90 cm ral!, he is a large man 
with a formidable gaze and 
mesmerizing presence. He made the 
role irrevocably his witlı the 
marvelous rechnicolor dassic "The 
Horror of Dracula" ( 1 958). Despite 
this film's awesome success ir rook 
Hammer eight years to convince Lee 
to do a sequel. The result was rhe far 
less heralded bur nearly as good 
DRACULA - THE PRINCE OF 
DARKNESS. The stylish and chilling 
production is imbued with Gotlıic 
atmosphere by master Hammer 
direcror Terence Fisher who builds 
smail, eerie moments into a dassic and 
memorable finale. Legendary Lee, who 
passesses one of the deepest, richesr 
voices in film history, urters not a 
single word throughout the entire 
film (Lee claims that rhe screenplay 
called for him to deliver lines he 
thought beneath his character) and has 
less screen time, stil! his mammotlı 
screen presence enhanced by a silenr 
terror is the u itimare highlight of this 
cult classic. 

TERENCE FISHER 

23 Şubat 1 904'de Londra'da 
do�du. Sussex'de e�itim gördü. 
1 930'da şakşakçı olarak Bush 
Stüdyoları na girdi. Altı yıl içinde, 
kurguculu�a yükseldi; 1 2  yıl 
sonra, Rank Şirketi için, ilk filmi 
"A Song for Tomorrow 1 Yarın 
Için Bir Şarkı"yı ( 1 948) yönetti. 
Once romantik filmiere 
odaklandı, 1 952'de Hammer 
Film Şirketi'ne geçtikten sonra 
ise düşük bütçeli, çok iş yapan 
korku filmlerinin ustası olarak 
nam saldı. Düzenli olarak Peter 
Cushing ve Christopher Lee 
gibi aktörlerle çalıştı�ı 
dönemden önce, verimli bir TV 
yönetmeniydi ve 1 950'1erin 
uluslararası başarı kazanmış 
Robin Hood dizisinin birçok 
bölümünü çekmişti. Elinden 
çıkan bütün korku filmleri birer 
başyapıt de�ildi belki, ama türün 
hayranı olmayanlar bile "The 
Curse of Frankenstein 1 
Frankeştayn'ın Laneti" ( 1 957), 
"Horrors of Dracula 1 
Orakula'nın Dehşeti" ( 1 958), 
"The Mu m my 1 Mumya" ( 1 959), 
"The Hound of Baskervilles 1 
Baskervillerin Köpe�i" ( 1 959), 
'The Two Faces of Dr. Jekyll 1 
Dr. Jekyll'in Iki Yüzü" ( 1 960), 
"Frankenstein Created Woman 
1 Frankenştayn Kadını Yarattı" 
( 1 965), "Dracula - Prince of 
Darkness 1 D rakula -
Karanlıklar Prensi" ( 1 966) ve 
'The Devil Rides Out 1 Şeytan 
Gemi Azıya Aldı" ( 1 968) gibi 
filmlerine şapka çıkardı. Son 
filmi "Frankenstein and the 
Monster from the H eli 1 
Frankenştayn ve Cehennemden 
Gelen Canavar"ı 1 974'te çekti. 
1 8  Haziran 1 980'de öldü. 

Born on 23 February I 904 in 
London. Educated in Sussex, he 
joined Bush Srudios as a dapper 
boy in 1 930. Within six years, he 
graduared ro film ediror; 1 2  years 
later, he direcred his fırsr fearure 
for rhe Rank Organisarion, "A 
Song for Tomorrow" ( 1 948). He 
concentrated on romantic deamas 
unril he joined Hammer Films in 
1 952,  where he forged his 
repmarion as a prime purveyor of 
low-budger, high-grossing 
horror pictures. Before he began 
keeping regular company w ith 
rhe li kes of Peter Cushing and 
Chrisropher Lee, he was a prolifıc 
TV director, rurning our several 
episodes of the inrernarionally 
successful Robin Hood series of 
rhe 1950s. Nor all of his scare 
flicks were masrerpieces, ro be 
su re, bur even non-fans of rhe 
genre have raised their hats ro 
such sry 1 is h efforts as "The Curse 
of Frankensrein'' 0 957), 
"Horrors of Dracula" ( 1 958), 
"The Mummy" ( 1 959), "The 
Hound of Baskervilles" ( 1 959), 
"The Two Faces of Dr. Jekyll" 
( 1 960), "Frankensrein Creared 
Woman" ( 1 965), "Dracula -
Pri nce of Darkness" ( 1 966) and 
"The Devi! Rides Out" ( 1 968). 
He direcred his lasr film, 
"Frankensrein and rhe Monsrer 
from rhe Hell" in 1 974. He died 
on l8 June 1980. 
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• Doktor Marlowe utangaçlığı 
geçirecek bir ilacın formülü 
üzerinde çalışmaktadır. l lacı 
kendinde denediğinde huyları 
kötüleşip görünümü iğrençleşerek 
Bay Blake'e dönüşür. Her dozla 
birl ikte Blake biraz daha çirkinleşir 
ve sonunda acınası, maymun gibi bir 
canavar halini al ır . . .  

BEN, CANAVAR "Dr. Jekyll ve Mr. 
Hyde"ın oldukça ilginç bir 
yorumudur. Filmde, jenerikte 
Robert Louis Stevenson'un bir 
öyküsünden esinlenildiğinin 
belirtilmesi, bütün isiınierin 
değiştirilmiş olması (sadece 
Utterson ve Hyde'in adı aynıdır) ve 
yirmi dakika süren açılış 
sahnesindeki Marlowe'un bilimsel 
araştırmalarının herhangi bir 
Hammer filminden çıkmış gibi 
gözükmesi, bu tanıdık öyküyü 
tanınmaz hale getirmek için 
yapılmıştır. Öykünün kronolojik 
anlatımıyla da biraz oynanmıştır; 
hikayenin geçtiği tarih yirmi yıl 
ileriye aktarılmıştır ama karakterler 
genel haliyle Stevenson'dan 
alınmadır. Diğer bazı uyarlamalarda 
görüldüğünün aksine, Jekyll'i iyi ve 
Hyde'i kötü olarak aktarma 
hatasına düşülmemiştir; 
Jekyii/Marlowe en başından itibaren 
aksi, asosyal, sadist, gözlemle 
yetinen ve bilimsel açıdan 
güvenilmez bir tip olarak gösterilir. 
Vurgunun kan dökme ve 
sansasyondan çok önermelere, 
atmosfere, yavaş ve tehditkar 
kamera hareketlerine, dekorun 
anlamlı bir şekilde kullanılmasına, 
rüya gibi bir anlatıma dayanması; 
ell iptik kurgusu ve derin bir 
sembolizmle işlenmesi iyi Hammer 
filmlerini çağrıştırır. Uyumsuz 
orkestra partisyonu, fonda kalmak 

ve atmosfer yaratmaktan çok alaycı 
ve yönlendiricidir, hatta sık sık 
eğlendiricidir de, ama hiçbir zaman 
bir parodi boyutuna ulaşmaz. 
Hikayenin anlatımının doğrudan 
olması temponun düşmemesi 
açısından önemlidir. Freud'un iyi ve 
kötünün doğasına ilişkin teorilerine 
gönderme yapan öykünün felsefi bir 
boyutu da vardır. Christopher Lee, 
Dr. Marlowe rolünde en iyi 
performanslarından birini 
sergilerken, Peter Cushing de onun 
dostu ve meslektaşı Dr. Utterson 
olarak oldukça ilginç bir yardımcı 
rolü üstlenmiştir. Lee'nin aristokrat 
maceraperestliği, Cushing'in inatçı 
donukluğuyla etkili bir kontrast 
oluşturur. Film, Christopher 
Lee'nin tüm itirazlarına rağmen, 
karmaşık  kamera hareketlerine 
dayanan az uygulanmış bir üç boyut 
tekniği kullanarak çekilmeye 
başlanmış, ama bu fikirden 
postprodüksiyon sırasında 
vazgeçilmiştir. Lee'nin 
laboratuvarını kimyager tüplerinin 
arkasında sürekli olarak arşınlayıp 
durmasının sebebi de, bu üç boyut 
tekniğinin ancak kamera sağdan 
sola ya da soldan sağa giderken 
uygulanabilmesiydi! 

• Dr. Marlowe experimenrs wich a 
drug formula that is supposed to 
release inner inhibirions. When he 
rakes ir, he rurns i neo che evi! and 
repulsive Mr. Blake. The rwisr is that 
Blake gers uglier wirh each successive 
dose uncil he becomes a pir iful, ape
like monsrer . . .  

I ,  MONSTER is a fairly inceresring 
version of "Dr. Jekyll and Mr. Hyde", 

alrhough che credirs ('based on a story 
by Robere Louis Srevenson'), rhe name 
changes (only Urrerson and Hyde's 

fı rsr name survive) and che opening 20 
mi nu res (Marlowe's scientific 
experimenrs could belong to any 
similar Hammer film) seem to wanr to 
conceal che facr, presumably ro make 
che familiar srory unfamiliar again. 
The re is a li rtl e chronological 
rinkering wich narrative, and che 
serring is moved forward by rwo 
decades; bu c che plor and characrers 
are largely Srevenson's. The error 
made by mosr versions of making 
Jekyll good and Hyde bad is avoided 
- Jekyii/Marlowe is from che sean 
morose, anti-social, sadisric, 
voyeurisric and scienrifıcally dubious. 
The film is reminiscenr of che best 
Harnıners where che emphasis is less 
on gore and sensarion rhan uggesrion, 
armosphere, or slow menacing 
camerawork; a meaningful use of 
decor; dream-like sequences; ellipcical 
ediring; rich symbolism. The story is 
rreared srraighrforward, which keeps 
che pace going. The philosophical 
aspecr of che srory is presenr roo, wirh 
many references to Freud's rheories on 
che narure of good and evi 1. 
Christopher Lee gives one of his finesr 
acri ng performances ever as Doctor 
Marlowe, while Peter Cushing fınds 
himself wir h an inceresring 
supporring role as his friend and 
colleague, Dr. Utterson. Lee's 
parrician advenrurousne s is effecrively 
conrrasred wirh Cushing's dogged 
dullness. The film srarced shooring in 
a rare form 3-D which depended on 
complicared camera moves, nıuch co 
che annoyance of srar Chriscopher Lee, 
but che idea was discarded during 
posr-producrion. The 3-D only 
worked when rhe camera was moving 
!efe co righr or righr co !efe and that' s 

why Christopher Lee is always 
walking up and down his laboracory 
behind all che chemical glassware! 

STEPHEN WEEKS 
1 948 yılında Ingiltere'de doğdu. 
Sinemada yönetmen, senaryo 
yazarı ve yapımcı olarak çalıştı. 

Born in 1 948 in  United 
Kingdom. He worked as 
director, screenwrirer and 
producer. 

Selecred Filmography 

S ir Gawain anti the Green 
K"ight 
Sir Gawain ve Yeşil Şövalye 
I, Momter Ben, Canavar 

1 974 Ghoıt Story Hayalet Öyküsü 
1 983 Sword ofthe Va1iant 

Yigidin Kılıcı 
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• Komiser Neil Howie'ye gelen 
imzasız bir mektupta gizemli bir 
şekilde kaybolduğu belirtilen bir 
kızın fotoğrafı vardır. Howie kızı 
aramak üzere kendi bölgesinin 
sınırları içindeki bir lskoç adası olan 
Summerisle'e doğru yola koyulur. 
Adada yaşayanların şüpheli bir tavırla 
kızın varlığını yadsımalarına çok 
şaşırır. Dindar ve geleneklerine bağlı 
komisere daha şaşırtıcı gelen şey ise, 
bu gözden ırak adanın, putperest 
törelere göre sağlam bir şekilde 
örgütlenmiş l iberten bir cemiyet 
tarafından yönetiliyor olmasıdır. 
Cinselliğin, doğaya tapınmanın ve 
hatta büyücülüğün açıkça kabul 
görmesinden rahatsız olan Howie, 
tuhaf taraflarına rağmen etkileyici bir 
Ingiliz Lord'u olan cemiyetin liderine 
ve ada sakinlerine karşı düşmanca 
bir tavır alır. Howie'nin tedirginliği 
soruşturmasının ilerleyen 
aşamalarında artarak yerini kızın 
kaybolmasının, korkunç bir 
nedenden ötürü, yaklaşan şenlikle 
bir bağlantısı olduğu korkusuna 
bırakır . . .  

Ünlü bir gerilim filmi olan tüyler 
ürpertici GIZEMLI ADA, Keltlerin 
doğa güçlerine olan inancının 
karşısına Hıristiyanların 
tutuculuğunu koyarak sistemli bir 
şekilde ördüğü gizem ağını ancak 
son sahnelerinde çözen, oldukça 
sofistike bir öyküyü anlatır. Tiyatro 
eseri olarak salınelenirken çok 
dikkat çekmemesine karşın, bu kült 
filmin zeki ve �srarengiz tonu yıllar 
boyunca sadık bir izleyici kitlesi 
yaratmıştır. Bu film, yönetmen 
Hardy, senarist Shaffer ve GIZEMLI 
ADA'yı yaptığı en iyi film kabul eden 
yapımcı ve aktör Christopher Lee 
için sevgiyle yoğrulmuş bir 
çalışmadır. Projenin hayata geçmesi 

uğruna, kısıtlı bir bütçe kullanarak, 
batmanın eşiğinde bir stüdyoyla, çok 
kısa sürede çekimleri 
gerçekleştirdiler. Sinemalara ancak 
güçlükle ikinci sınıf bir korku fi lmi 
olarak sürülebilen kısaltılmış 
versiyonunun, korku filmi 
sınıflandırmasıyla Lee'nin rol alması 
dışında bir ilgisi yok gibidir. Aslında 
bu, 1 970'1erde yapılmış en sıradışı, 
fikir yüklü, karanlık ve zeki gerilim 
filmlerinden biridir. Oyuncuların 
performansları çok başarıl ıdır; 
özell ikle Lord Summerisle rolüyle 
performansının doruğuna çıkan, her 
zaman karizmatik Christopher Lee 
kayda değer. Hammer Stüdyoları'nın 
Orakula filmleriyle uluslararası bir 
üne kavuştuktan sonra daha zekice 
ve bağımsız rollere soyunmak 
isteğini hep açık etmiş olan 
Christopher Lee'nin keskin zekası 
filmdeki varlığını o kadar vurgular ki, 
aktörün aslında perdede çok da 
gözükmediği gerçeği unutuluverir. 

• Sergeanr Neil Howie 
anonymously receives a phorograph 
of a young gir! in rhe post wir h a 
nore sraring that she has mysreriously 
vanished. Howie heads our ro 
Summerisle, a Scottish isiand 
communiry wirhin his j urisdiction, 
in his search for rhe gir!. He is 
surprised ro discover rhar rhe island's 
population suspiciousl y denies rhe 
missing girl's very exisrence. Even 
more shocking, ar leasr ro the 
rradirionally pious law officer, the 
secluded isiand is ruled by a righrly 
knir l ibertarian sociery organized 
araund pagan ri tual s .  Repelled by the 
open acceprance of sexual ity, nature 
worship, and even witchcraft, Howie 

takes an anragonistic attinıde 
rowards the people and their leader, 
an eccenrric bur charming English 

lord. Howie's unease inrensifies as he 
conrinues his invesrigarion, slowly 
coming ro fear rhar rhe girl's 
disappearance may be l inked in a 
parricularly horrifying manner to an 
upcarning public festival. . .  

An unserrling chiller of grear 
repurarion, THE WICKER MAN is 
a fairly i irerare tale rhar sers Celric 
elementalism vs. Christian 
fundamenralism, w ith a web of 
mysrery weaving and unraveling 
until rhe very end. lt was litrle 
noriced during its original thearrical 
run, bur rhe fi lm's inrelligence and 
uncanny rone has since attracred a 
devared culr following. It was a labor 
of love for director Hardy, 
screenwrirer Shaffer, and co-producer 
and co-srar Chrisropher Lee who ci tes 
THE WICKER MAN as rhe finesr 
movie he ever made. Eager ro see rhe 
project to fruition, they worked with 
a low budger, a shorr shooring 
schedule, and a studio on rhe verge of 
bankruptcy. The film which was 
rrundled inro thearers in rruncared 
form as a B-grade horror flick, 
scarcely qualifies as a horror picrure 
( ir  was marketed as one purely due ro 
Lee' s involvement) and remains 
i ndeed one of the most unusual, 
rhoughtful, clark and intelligem 
suspense rhrillers of rhe 1 970s. 
Performances are also perfectly tuned, 
with ever-charismatic Chrisropher 
Lee, who never made a seeret of his 
desire for more intelligem and 
subsranrive roles after achieving 
international renown in Hammer's 
Dracula series, delivering one of his 
most accomplished performances as 
Lord Summerisle. With regal 

intelligence and sharp wir, his 
presence is so srrong that one forgets 
that he's not on screen very long. 

ROBIN HARDY 
1 O Şubat 1 929'da Ingiltere'de 
dogdu. Paris'te Ecole des 
Beaux-Arts (GüzeiSanatlar 
Akademisi) ve Ecole des Arts 
Decoratifs (Dekoratif Sanatlar 
Akademisi)'nde ögrenim 
gördü. Ressam olarak 
yetişmesine karşın 23 
yaşındayken kendi film şirketini 
kurarak sinemaya geçti. Daha 
sonra Kanada'ya gitti ve 
Kanada Radyo Televizyonu 
CBC ile Kanada Ulusal Sinema 
Kurumu'nda yazar, yönetmen 
ve bazen de yapımcı olarak 
çalıştı. ABD'ye geçerek New 
Y ork'a yerleşti. TV dramala rı, 
reklam filmleri çekti ve bir dizi 
dünya tiyatrosu projesi 
gerçekleştirdi. Dünyanın farklı 
köşelerinde televizyona 
uyarlanan oyunlar sahneledi. En 
ünlü filmi olan GIZEMLI 
ADA'yı 1 974 yılında yönetti. O 
günden beri televizyonda 
çalışmaktadır. Bu arada 
Londra'da West End'de 
sergilenen ve prodüksiyonu 
birkaç yılını alan "Winnie" 
adında, Winston Churchill 
hakkında, yazıp yapımcılıgını 
üstlendiği önemli bir müzikali 
gerçekleştirdi. Birkaç kitabın da 
yazarıdır. 

Born on 10 February 1 929 in 
England. He srudied ar che 
Ecole des Beaux-Arrs and rhe 
Ecole des Arrs Decorarifs in 
Paris. He was rrained as an 
arrisr, bur he swirched ro film 
by srarring his own film 
company when he was 23. He 
made numerous documenraries 
and rraining fılms. Then he 
wenr and worked in Canada 
wirh the Canadian Broadcasring 
Company (CBC) and the 
National Film Board of Canada 
borh as a screenwrirer and 
direcror, and in some cases, 
producer. Larer on he moved ro 
rhe United States and serrled in 
New York. He worked on TV 
dramas, commercials and a 
who le series of world rhearer 
projecrs. He wenr all over rhe 
world, doing differenr plays 
adapred for relevision. He 
direcred his most famous film, 
THE WICKER MAN in 1 974. 
Si nce rhen he worked in 
relevision, bur he did also a 
major musical on rhe W esr End, 
London srage, which rook a 
number of years ro pur rogerher, 
called "Winnie," based on 
Winsron Churchill, which he 
wrore and produced. He is also 
wrirer of some books. 
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FRANSA FRANCE 

ALAIN DELON 
• Alain Delon 8 Kasım 1 93S'te 
tarihinde Fransa'nın Sceaux 
kentinde dünyaya geldi. Mutlu bir 
yuvada büyüdüğü söylenemez; dört 
yaşındayken annesi Edith ve babası 
Fabien'in boşanmaianna tanık oldu. 
Bu boşanma üzerine Alain'in 
velayetini, Fresnes'de bir 
hapishanenin tam karşısında 
yaşayan Nereau ailesi üstlendi. 
Burada yaşadığı sürece 
hapishanenin avlusu çocuğun oyun 
alanı, gardiyanların çocukları ise 
oyun arkadaşlarıydı. Bu arada 
annesi Boulogne isimli bir kasapla 
evlenmiş ve bir kız çocuk dünyaya 
getirmişti. Yelayetini üstlenen çift 
hiç beklenmedik bir şekilde 
öldürülünce, Alain, onun velayetini 
yeniden üstüne alan öz annesine 
geri döndü. 

Çocukluğunda Delen'un en 
hoşlandığı şey bisiklete binmek, 
futbol oynamak ve sinemaya 
gitmekti. Sorunlu bir genç olmasına 
ve devam ettiği yatı l ı okul larda 
başının sürekli derde girmesine hiç 
de şaşmamak gerek. Delon, çoğunu 
Katelik rahiplerin yönettiği ondan 
fazla okuldan atı l ınca, 1 S yaşında 
okumayı tamamen bıraktı. Her ne 
kadar üvey babası onu kasap 
dükkanında çırak olarak 
yetiştirmeye çalıştıysa da, Delon 
burada mutlu değildi. On yedi 
yaşında evini terk ederek Fransız 
ordusuna katıldı. 

Fransız Deniz Piyadeleri'nde 
paraşütçü olarak görev yapan Delon 
1 954' deki şaibeli Die n Bi en Ph u 
Muharebesi'nde seçkin bir birliğin 
üyesi olarak savaştı. Askerlik 
dönemini, kendisini ilk kez bir ailenin 
üyesi olarak hissettiği günler olarak 
tanımlayan Delon o günleri hala 
hayırla yadediyor: "Orada dostlarım 
vardı; benimle konuşan, beni 
dinleyen birileri." Ama ne de olsa 
savaş her zaman çetin bir iştir, 
Alain'in üzerinde de izler bıraktığı 
kuşkusuz. 

Delon 1 956 yılında sivil hayata 
döndü ve Paris'te yaşamaya başladı. 
Bir yandan kentin halinde harnal 
olarak çalışırken, bir yandan da 
çeşitli Paris katelerinde garsonluk 
yapıyordu. Sürekli bir geliri olmadığı 
gibi ailesinden de uzak duruyordu. 
Çalıştığı kafelerde değişik aktörlerle 
tanışıyor, yatacak bir yeri olmadığı 
için de çoğu zaman onların 
evlerinde bir koltuk üzerine 
kıvrılıveriyordu. Bu tanıdıklarından 
biri, Fransız aktör Jean Claude 
Brialy'ydi. Bu döneminde Delon, 

Fransız yeraltı suç örgütleriyle de 
tanışacaktı. Tam olarak hangi işlere 
burun soktuğu bil inmemekle 
beraber, kurduğu il işkiler daha 
sonraki yaşamını gölgeleyecekti. 

Jean Claude Brialy ve Alain Delon 
1 957 yılında Cannes Film Festivali'ni 
ziyaret etmeye karar verdiler. Bu 
karar, Delen'un tüm yaşamını 
değiştirecekti. O sıralarda kimse onu 
tanımıyordu, hiç oyunculuk deneyimi 
yoktu, Cannes'a geldiğinde giydiği 
smokin ise kiralıktı. Ama o yıl daha 
Cannes'dan ayrılmadan önce, aktör 
olarak starlığa giden yola çıkmıştı 
bile. Inanılmaz derecede yakışıklı 
olması ve karizmatik kişiliğiyle 
Cannes'da ortalığı birbirine katmıştı. 
O, Hollywood'un yarattığı türden bir 
icat değil, gerçek bir 'kötü çocuk' tu. 
Güzelliği alışılmışın çok ötesindeydi. 
Bu güzelliği, ya bir sokak kavgasında 
ya da Fransız Deniz Piyadeleri'yle 
geçirdiği dönemde edindiği birkaç 
yara izi süslüyordu. Sert görünümlü 
ve soğuk duran bir tipe sahip 
olmasına rağmen insanlar onunla 
ilgileniyordu. Her yana çekilebilen 
cinsel cazibesi ve baştan çıkartıcı 
davranışlarıyla Cannes'da birçok 
insanın gözünü çelmişti. Yönetmen, 
yapımcı, menajerler, vb. onu teklif 
yağmuruna tutmuştu. Hepsi onun 
kim olduğunu öğrenmek istiyor, 
kendileriyle çalışıp çalışmayacağını 
merak ediyorlardı. Hollywood o 
sıralar yeni ölen James Dean'in 
yerine birisini bulmak için 
kıvranıyordu. Aniden bir çok insan 
Delen'un bu iş için biçilmiş kaftan 
olduğunu düşünmeye başlamıştı. 
Söylendiğine göre, güçlü Amerikalı 
yapımcı David O. Selznick, Alain 
Delon'a yedi yıllık bir kentrat 
önermiş, Delon ise Fransız aktris 
Simone Signoret ile onun o sıralar 
sabık kocası olan yönetmen Yves 
Allegret'nin teşvikiyle bu teklifi geri 
çevirmişti (AIIegret o sırada, bir 
sonraki filminde rol alması için 
Delon'u ikna etmeye çalışıyordu). 
Alain Delon, Selznick'in teklifini kabul 
etmektense kendisine önerilen daha 
küçük prodüksiyonlarda rol almayı 
yeğlediğini söylemişti. Sanat filmi 
yönetmenleriyle Avrupa filmleri 
yapmak istiyordu. 

Alain Delon oyunculuğa ilk adımı 
ertesi yıl, Yves Allegret'nin yönettiği 
"Quand la femme s' en mele 1 Kadın 
Işe Karıştığında" filmiyle attı. Jo isimli 
genç bir kiralık katil i  oynuyordu. Bu 
onun beyazperdedeki "kötü çocuk" 
imajının başlangıcı oldu. Film 
çekildiğinde 22 yaşındaydı, hiç 
oyunculuk deneyimi yoktu, bu 

yüzden de kameranın karşısında 
biraz tedirgin görünüyordu. 
Uluslararası bir star olmadan önce, 
aralarında Jean-Paul Belmonde'lu 
1 958 yapımı "Sois belle et tais-toi 1 
Güzel Ol ve Sus" ve yine aynı yıl 
aralarında Pierre Gaspard-Huit'nin 
yönettiği "Christine"in de bulunduğu 
birkaç filmde rol aldı. "Christine"in 
çekimlerinde tanıştığı güzel artist 
Romy Schneider'le aralarında 
duygusal bir ilişki başladı. Çift daha 
sonra Paris'te bir apartman dairesine 
taşındı ve 1 959'da nişanlandılar. 

Delen'un sinemada ilk gerçek 
başarısı, 1 959 yılında geldi. Rene 
Clement, Patricia Highsmith'in 
romanından uyarlanan filmi "Piein 
soleil / Kızgın Güneş"teki acımasız 
Tom Ripley rolü için Delon'u 
seçmişti. Delon harikülade oynadı, 
böylece de uluslararası şöhretin 
kapıları ona aralandı. "Kızgın Güneş" 
1 960 başlarında gösterime girdi, kısa 
zamanda Avrupa sanat sinemalarında 
bir h it oldu. Film Ingilizce dublajla 
Amerika'da gösterilmeye başlanınca, 
Alain Delen'un adı da 'Fransız James 
Dean'ine çıktı. 

"Kızgın Güneş"in yapımı esnasında 
Clement ve Delon arasında yakın bir 
dostluk gelişti, birlikte daha pek çok 
film yaptılar. Bu dostluğun yakınlık 
derecesi, herkesin tahminine kalmış. 
Delon ve Clement'ın, "Kızgın 
Güneş"in çekimleri sırasında ilişkiye 
girdikleri rivayet olundu, filmi 
izledikten sonra bu dedikodunun 



2 1 1  nedenini anlayabilirsiniz. Clement umursamaz, soguk ve mesafeli Moreau ile başrolleri paylaşıyordu. Filmleri 

Delon'u, ancak Roger Vadim'in "Et tavrından mükemmel şekilde Delon Amerikalı yönetmenlerle Filmography 

Dieu crea la femme 1 Ve Tanrı yararlandı. Film Delon'a bir kez daha çalışmasını birkaç yıl daha sürdürdü. 1 957 Quand la [emme S1en mi/e 

Kadını Yarattı" gibi filmlerde Brigitte ödül getirecek ve eleştirmenlerin Bu filmler arasında "Once a Thief 1 Kadın Işe Karıştı�ında 

Bardot'nun güzelligini yakalamasıyla beğenisini kazandıracaktı. Işte bu Doğru Yoldan Ayrılan lar" ( 1 965), Sois belle et tais-toi 
Güzel Bir Kadın Ol ve Sus 

mukayese edilecek şekilde çekmişti. dönemde Delon "Lost Command 1 Kayıp Kumanda" 1 958 Faibles femmes Üç Sevgil i 
Bu tarz, bir erkek oyuncuyu çekme model/aktris/müzisyen Nico ile ( 1 966) ve ''Texas Across the River 1 Christhıe 

yaklaşımı için çok sıradışıydı, sonuçta tanışıp sevişti, Christian (ya da Ari) Nehri n Ötesi Texas" ( 1 966) da 1 959 Le chemin des icoliers 

Delon'un kişiliğine ve gizemine isimli gayrımeşru bir oğlan çocuğun vardı. Ne yazık ki bu filmierin hiçbiri Gençli�in Yolu 
Plein so/ei/ Kızgın Güneş 

katkıda bulundu. Alain Delon daha babası oldu. Delon çocuğun fazla başarılı olamamıştı. Delon genç 1 960 Rocco i suoi fratelli 
sonraları vaktiyle eşcinsel olduğunu sorumlulugunu üstlenmeyi reddetti, ve her haliyle Fransız bir aktördü ve Rocca ve Kardeşleri 
kabul edecekti. Ama The Great babası oldugunu da inkar etti. Nico görüntüsü Amerikalı seyircilere biraz 1 9 6 1  Les amours ctflebres 

Movie Stars: The International sonunda çocuğu Delon'un annesi fazla "Fransız" ve küstah geliyordu. Büyük Aşklar 
Quelle joie de vivre 

Years'ın yazarı David Shipman'a göre Edith'in yanında bıraktı. Edith, Yaşama Sevinci 
Delon'un eşcinselliği " . . .  tuhaf bir Christian'ın velayetini aldıktan sonra Delon 1 966'da, yönetmen Rene 1 962 L'eclisse Batan Güneş 
varoluşun sadece bir yüzü"ydü. Delon'un onunla konuşmayı Clement'la onun son filmi olan "Paris Le diable et /es dix 

Aslına bakılacak olursa Delon'un reddettiğini, hala da konuşmadıgını brule-t-il? 1 Paris Yanıyor"da çalışmak commıındements 
Şeytan ve On Emir 

eşcinselliğinin ya da biseksüelliğinin iddia etmişti. için Paris' e döndü. Bu film de, "Sarı 1 963 Il gattopa.rdo Leopar 
hiç de tuhaf bir yanı yoktu, ama Araba" gibi, Jean-Paul Belmondo, Metodie en sous-so/ Vurgun 
gerçekten de onun pek çok yüzü Delon 1 963 yılında Luchino Charles Boyer, Leslie Caron, Yves Les filim Aşk Kafesi 

vardı. Ikili cinselliği, bunlardan sadece Visconti'yle muhteşem "ll gattopardo Montand, Simone Signoret, Kirk Canımbolages 
Sert Çarpışmalar 

biriydi. Alain Delon'ın 'tuhaf 1 Leopar" filminde bir kez daha Douglas, Anthony Perkins ve hatta 1 964 The Yellow Rolls-Royce 
varoluşu' onun daha sonra kadınlarla beraber çalıştı. Delon bu filmde üstün yetenekli aktör/yönetmen Sarı Araba 
oldugu gibi erkeklerle de yaşadığı soylu ve kuşkucu Taneredi Orson Welles gibi, ünlü Amerikalı ve L'lmoımıis Boyun E�meyen 

rivayet olunan birçok ilişkisini, Falconetti'yi canlandırdı. Oyunculuğu Fransız oyunculardan oluşan bir La tulipe tıoire Siyah Lale 

sorunlu geçen çocukluğunu ve harikaydı, film de o yıl Cannes'da kadroyla çekildi. Ne yazık ki film 
1 965 O u ce a Tlıief (Les tueurs de 

San Francisco) 
Fransız yeraltı suç alemiyle olan Altın Palmiye'yi aldı. Delon aynı yıl Rene Clement'ın umduğu kadar Do�ru Yoldan Ayrılanlar 
ilişkilerini, vb. kapsar. "Melodie en sous-sol / Vurgun" adlı başarılı olmadı ve birçok 1 966 The Lost Commarul (Les 

filmde Jean Gabin'le birlikte rol aldı. eleştirmenden karışık eleştiriler aldı. centurions) Kayıp Kumanda 

Alain'in bundan sonraki rolü, Gabin'e karşı büyük bir hayranlık Yine de, görüntü ve sanatiset Texas Across the Ri,ver 
(Texas, nous ·voiliı) 

Luchino Visconti'nin yönettiği besliyordu, onunla birlikte çalıştığı yönetimi dallarında olsa bile, o yıl iki Nehrin Ötesi T exas 
"Rocco e i suoi fratelli 1 Rocco ve için çok heyecanlanmıştı. Film büyük dalda Oscar'a aday oldu. 1 967 Paris brrlle-t-il? 

Kardeşleri" ( 1 960) filmindeki Rocco başarı kazandı, Amerikan Altın Küre Paris Yanıyar 

rolü oldu. Bu olaganüstü ve duygusal Ödülleri'nde o yılın Yabancı Dilde En Paris'e dönüşünden sonra, yenilikçi Les aventuriers 
Maceraperestler 

film Delon'un aktörlük yaşamına Iyi Film'i seçildi. Fransız yönetmen Jean-Pierre Le samourai' Kiralık Katil 
yepyeni bir boyut getirdi. Rocco Melville Alain Delon'a, işlemesi Diaboliquemetıt vôtre 

rolünde, Delon parçalanmak üzere Delon bir yıl sonra Romy gereken bir cinayet başarısızlıkla Şeytan Ruhlu Kadın 

olan ailesini bir arada tutmaya çalışan Schneider'la olan beş yıllık nişanını sonuçlanınca peşine hem polisin hem 1 968 The Gir/ on a Motorcycle 
(La motocyclette) 

'iyi evlat'ı oynuyordu. Visconti bu rol bozunca manşetlerde yerini aldı. de gangsterlerin düştügü, tek başına Motosikletli Kız 
için Delon'u bilhassa seçmişti, seçimi Söylendiğine göre, Delon durumu çalışan kiralık katil Jef Costello Tre pa.ssi ne/ delirio 

de çok isabetliydi. Delon "Rocco ve Schneider'a mektupla bildirerek rolünü üstlenmesini önerdi. Melville, (H istoires extra.ordinaires) 

Kardeşleri"nde en iyi oyunlarından onun kalbini kırmıştı. Ama buna Delon'un bu rolü oynamasını birkaç Şeytanın Kurbanları 
Adie11 l'ami Elveda Dostum 

birini çıkarırken, Visconti de rağmen ikili, Schneider'ın 1 982'de bir yıldan beri arzulamış, ancak Delon La piscine Sen Benimsin 
yönetmen olarak en iyi işlerinden kalp krizinden - kimine göre intihar zaman ayırıp öneriyi ciddi bir jeff Aşksız Hayat Olmaz 
birini sunuyordu. Delon, Clement'la etti - ölümüne değin dost biçimde düşünmemişti. Ikili, 1 969 Le c/an des sicilieııs 

oldugu gibi bu filmin çekiminde de kalacaklardı (belki aşk ilişkileri de Delon'un o zamanlar ortasında Sicilyalılar Çetesi 
Borsali1ıo 

Visconti'yle yakın bir il işkiye girdi, aralıklı olarak sürmüştür), birlikte sadece siyah mareken bir kanepe, bir 1 970 Le cercle rouge 
çok iyi dost oldular. "Rocco ve film yapmayı da sürdürdüler. samuray kılıcı, mızrak ve kamadan Kırmızı Çember 
Kardeşleri", eleştirmenlerden Romy'den ayrıldıktan kısa bir süre başka bir şey bulunmayan salonunda Borsalina 

övgüler aldı, o yıl Venedik'te Jüri sonra, 1 964'ün Ağustos ayında buluşmuşlardı. Anlatılanlara göre Madly Delicesine 

Özel Ödülü ile FIPRESCI Ödülü'nü Delon, Nathalie (Francine) Canovas Melville, Delon'la yaptığı i lk film olan 
Doucement fes hasses! 
A�ır Ol Bakalım! 

kazandı. Visconti, ertesi yıl Delon'u isimli çok güzel bir kızla evlendi. Aynı "Le samoura·ı 1 Kiralık Kati !"in ( 1 967) 1 9 7 1  So/ei/ rouge Kızıl Güneş 
i lk sahne rolünde de yönetti. Oyun, yıl, ilk film yapım şirketi olan Delbeau ismi ve hatta kavramı için bundan L'assassinat de Trotsky 

John Ford'un "lt's a Pity, She is a Productions'ı da kurdu. Yapımcı esinlenmişti. Delon ve Melville Troçki'nin Öldürülmesi 
Fautasia chez /es ploucs 

Bitch 1 Ne Yazık ki Yosmanın Teki" olarak ilk projesi, o sıralar yeni çekimlerde harika bir ortak çalışma Köylülerin Fantezisi 
isimli eserinden uyarlanan "Addio, yetişen ve gelecek vaat eden gerçekleştirdiler, ve film, her ikisine ll eta.it une fo is tm flic 

Fratello Crudele"ydi ve Delon da yönetmen Guy Gilles'in kısa filmleri de Avrupa'da hem parasal hem Bir Zamanlar Bir Polis Vardı 

Giovanni'yi oynuyordu. ısrarlı oldu. Daha sonra yapımcılığını eleştirel yönden büyük başarı La V e u ve C oıtderc 
Couderc'in Dulu talepleri üzerine, Romy Schneider de üstlendiği "L'insoumis" adlı filmde ise kazandırdı. Jef Costello rolündeki 1 972 Un flic Kirli Para 

Annabella rolünde onunla başrolü kendisi de rol alacaktı. buz gibi ve duygusuz performansı La prima notte di quete 

paylaşmıştı. Oyun farklı, ama nedeniyle Delon'a "Buz Gibi Melek" i lk Gecenin Sıcaklıgı 
genellikle olumsuz eleştiriler aldı. Alain Delon 1 965 yılında lakabı takıldı. O sıralar kendisine sık S corpio Akrep 

Alain daha önce tiyatroda hiç Nathalie'den Anthony ismini sık teklif edilen "güzel çocuk" Traitement de choc Şok 
1 973 Les granges brillies 

oynamamıştı, resmi bir eğitimi de verdikleri i lk (ve tek) çocuğuna sahip rollerinden bıkan Delon, "Kiralık Ambarlar Alevler Içinde 
yoktu. Sonuç kendisi için de, rol oldu. Anthony şu anda 37 yaşında ve Katil''de çıkardığı oyundan çok Les grands fusils Büyük Silah 
arkadaşı Romy Schneider için de hiç aktör olarak çalışıyor. 1 965, aynı memnun kalmış ve bunu hayırlı bir Deux hommes datıs la vi/le 

parlak olmadı. zamanda Delen'un i lk kez bir değişiklik olarak görmüştü. Şehirde Iki Adam 
La nıce des seigtıeurs 

Amerikan yapımında rol aldıgı yıl Gölgedeki Aşk 
Alain Delon'un bundan sonraki oldu. "The Yellow Rolls-Royce 1 Sarı Delon yine de sinema 1 974 Les seim de glace 

önemli rolü, Michelangelo Araba" isimli bu filmde Delon, eleştirmenlerinin kafasındaki Buzdan Gögüsler 

Antonioni'nin fi lmi "L'eclisse 1 Batan Shirley Mclaine, George C. Scott, imajından kaçıp kurtulmakta zorluk Borsalino & Co. 
Zorro 

Güneş"teki ( 1 962) borsacı Piero'ydu. lngrid Bergman, Rex Harrison, çekiyordu. Eleştiriler çoğunlukla, 1 975 Flic Story Öldürmek Hırsı 
Antonioni bu filminde Delon'un Omar Sharif ve Fransız aktris Jean ne Delen'un çıkardığı oyun üzerinde Le gitatı Çingene 



212  değil de, onun filmde nasıl göründüğü 
üzerinde yoğunlaşıyordu. Olağanüstü 
derecede yakışıklı olması, meslek 
hayatı açısından bir avantaj olmaktan 
ziyade kariyerine zarar verebiliyordu. 
"Kızgın Güneş", "Rocco ve 
Kardeşleri", "Batan Güneş", 
"Leopar" ve "Kiralık Katil'' de olduğu 
gibi çok iyi oynadığı zamanlarda bile 
eleştirmenler bu başarıyı ya 
yönetmene ya da Delon'un yüzüne 
bağlıyorlardu. Genç bir aktör olarak 
onun sunduğu abartısız ama güçlü 
performansı gözardı ediyorlardı. Bir 
bakışıyla, birçok oyuncunun iki saatlik 
yazılı bir diyalogla anlatabileceklerinin 
daha fazlasını ifade edebilen Delon, 
kendini şöyle tanımlıyordu: "Fiziğim, 
içimde taşıdıklarımla taban tabana 
zıttı. Ömür boyu bu durumla 
mücadele ettim. " 

Alain Delon 1 967 yılında birkaç film 
daha yaptı. Bunların içinde en kayda 
değer olanı "Les aventuriers 1 
Maceraperestler" isimli filmiydi. Film 
Fransa'da ufak çapta bir başarı 
kazandı ama "Maceraperestler"in 
esas özelliği Delon'un bu filmle 
şarkıcıl ık kariyerine i lk adımını atmış 
olmasıydı. Bu filmde söylediği şarkı, 
büyük bir olasılıkla Delon'un 
kadınların yüreklerini hoplatmakta 
gösterdiği başarı nedeniyle, Fransa'da 
hatırı sayılır bir ilgiyle karşılandı. 
Sonuçta, her şey iyi gidiyor gibiydi, 
Alain Delon'un meslek hayatı da, eşi 
Nathalie ve oğlu Anthony ile özel 
yaşamı da. Ne var ki bir yıl sonra 
başına gelecek korkunç olaylara 
hazırlıklı değildi. 

1 968 yılı Alain Delon için diğer yıllar 
gibi başladı. Louis Malle'nin yönettiği 
korku antolojisi "Tre passi nel delirio 
(Histoires extraordinaires) 1 Şeytanın 
Kurbanları"; Jean Herman'ın 
yönettiği "Adieu l'ami 1 Elveda 
Dostum"; güzel ve yetenekli pop 
yıldızı Marianne Faithfull'un 
karşısında oynadığı Ingiliz yapımı 
"Girl on a Motorcycle 1 Motosikletli 
Kız" gibi filmlerden aldığı teklifleri 
kabul etti. Delon aynı sıralarda, 
dostu Jean Cau'nun yazdığı "Les 
yeux creves 1 Oyulmuş Gözler" 
isimli tiyatro eserindeki rolüyle 
sahneye tekrar adım adarken hatırı 
sayılır başarı kazandı. Ama Delon'un 
Mayıs ayında başına gelenler 
yüzünden bu başarı yalnızca 22 
performans boyunca sürdü, daha 
sonra tiyatro kapandı. 

1 968 aynı zamanda Delon'un 
koruması ve dostu Stefan 
Markoviç'in bir tabanca kurşununa 
kurban gittiği yıl oldu. Markoviç'in 
cansız bedeninin bir çöp yığınında 
bulunmasını izleyen soruşturma tüm 
dünyada manşetiere çıktı. Cinayet 
soruşturması, içinde uyuşturucu, 
seks ve Marsilyalı gangsterlerin de 

bulunduğu büyük bir skandala 
dönüştü. Kovuşturma safhasında 
Alain Delen ve eşi Nathalie'nin 
yanısıra birçok önemli şahıs ve 
Fransız politikacı da sorgulandı. 
Delon sıkıştırılınca 1 956 yılında 
Fransız Hindiçini Savaşı'ndan 
dönüşünün hemen sonrasından 
itibaren Marsilyalı suç örgütleriyle 
yaptığı birçok işi itiraf etmek zorunda 
kaldı. Bu işlerden biri, yeraltı 
dünyasının bir kaçak silah alışverişinin 
finansmanına katılmaktı. Ama 
sonuçta Delon ve Nathalie 
kendilerine yüklenen tüm 
suçlamalardan beraat edecekti. 

Yaşadığı bu skandal, Delon'un 
kariyerine bir yandan zarar 
vermişken, bir yandan da fayda 
getirmiş gibi gözüküyordu. Delon 
artık "Kızgın Güneş", "Rocco ve 
Kardeşleri" ve "Batan Güneş" 
benzeri sanatsal filmlerde daha az 
görünür olmuş, "Vurgun" ve "Kiralık 
Katil".gibi polisiye filmleri tercih 
etmeye başlamıştı. Fransız seyirciler 
gerçek yaşamında gangster olan 
birini, beyaz perdede de öyle 
görmek istiyordu. Sonuçta Delon'un 
1 970'1erdeki hemen tüm filmleri, 

Jacques Demy'nin yönettiği harika 
"La piscine 1 Sen Benimsin" ( 1 968); 
'The Assassination of T ro ts ky 1 
Troçki'nin Öldürülmesi" ( 1 97 1 ); ve 
Joseph Losey'nin yönettiği 
"Monsieur Klein 1 Kaderi Arayan 
Adam" ( 1 976) gibi birkaç sanat filmi 
hariç tutulursa, polisiye ya da aksiyon 
filmi oldu. 

Her şeye rağmen bunlar müthiş 
filmlerdi. "Le dan des Siciliens 1 
Sicilya lı lar Çetesi" ( 1 969); "Le cercle 
rouge 1 Kırmızı Çember" ( 1 970), 
"Un flic 1 Kirli Para" ( 1 972): ve 
"Borsalino" ( 1 970) gibi filmler, o 
dönemlerde suçu konu edinen 
ortalama Fransız filmlerine göre hayli 
gizli boyutlar içeriyordu. Yapımcılığını 
da Delon'un üstlendiği "Borsalino" 
filminde, Jean-Paul Belmondo ile ikisi, 
1 930'1arda tepelere çıkmaya çalışan 
iki Marsilyalı gangster rollerinde 
çarpıcı performanslar sunmuşlardı. 
Ne yazık ki Belmonde'nun oynadığı 
karakter ilk filmde ölmüş, hal böyle 
olunca da Belmondo 1 974'de çekilen 
"Borsalino & Co" isimli devam 
filminde rol alamamıştı. Delon her iki 
filmde de Marsilya suç dünyası 
mensuplarıyla gerçek deneyimlerini 
esin kaynağı olarak kullanmaktan 
çekinmemişti. Eleştirmenler onun bu 
tutumunu hem eleştirdiler, hem de 
alkışladılar. Buna rağmen her iki film 
de Fransa'da çok büyük başarı elde 
etti. Delon bu arada Cesar Ödülü'nü 
kazanan filmi "Kaderi Arayan 
Adam"ın yapımcılığını üstlenmekten 
de geri kalmadı. Bu filmde Ikinci 
Dünya Savaşı'nda Fransa'dan 
kaçmaya zorlanan Yahudilerin 

sırtından geçinen ahlaksız bir tablo 
simsarını inanılmaz bir başarıyla 
canlandırmıştı. Delon bu film için, 
" . . .  şimdiye kadar yaptığım en iyi film, 
bu filmdeki rolüm de şimdiye kadar 
oynadığım en iyi rol oldu" diyecekti. 

Ne yazık ki Nathalie ve Alain'in 
evliliklerinin soluğu 1 970'1eri 
görmelerine yetmedi. 1 969 yılında 
aralarında anlaşarak boşandılar. Ama 
çift Jacques Demy'nin 1 97 1  'de yaptığı 
"Doucement les basses 1 Ağır Ol 
Bakalım!" isimli fi lmde tekrar bir 
araya gelecekti. Del on 1 968 yılında 
çevirdiği "Jeff 1 Aşksız Hayat Olmaz" 
isimli fi lmde Mireille Dare ile 
tanışacak ve yaşamının ondan sonraki 
1 S yılını onunla paylaşacaktı. Alain 
Delon 1 970'1erde bir yandan fi lm 
çevirirken diğer yandan ikinci yapı m 
şirketi Adel Films'i kurdu. Iş 
dünyasının gittikçe daha fazla içine 
giriyordu. Aktör olarak çok para 
kazanmıştı ama tasarruf ve 
yatırımdan da anlıyordu. Sıfırdan 
başlayan genç adam artık hem 
başarılı, hem de çok zengin biriydi. 
Ticarete doğal bir yatkınlığı vardı ve 
kendi isminin baş harflerinden oluşan 
AD logosuyla parfüm, şampanya, 
konyak, saat, gözlük, giyim eşyaları 
ve sair aksesuar gibi kaliteli markaları 
üretip pazarlıyordu. Bu arada bir 
havayolu şirketi edinmekten de geri 
kalmamıştı. 

Spor hayranı Delon, iki film çekimi 
arasında, "Bouttier - Monzon" ve 
"Monzon - Napoles" arasındaki 
boks dünya şampiyonluğu ünvan 
maçlarını da organize edecek zamanı 
ve enerjiyi de buldu. Ticaretin yanı 
sıra Delon, iki büyük tutkusuna, 
sanat eserleri koleksiyonu ile cins at 
yetiştirmeye de hayli para yatırdı. 
Kişisel sanat eserleri koleksiyonunun 
göz kamaştırıcı olduğu söylenir. 
Özellikle sevdiği sanatçıları seçerek 
ve önsezisi sayesinde oluşturduğu 
olağanüstü koleksiyenda çok sayıda 
kaliteli eser bulunmaktadır. Müze 
sergilerinde başkalarıyla paylaştığı 
birçok ender ve kaliteli parçaya 
sahiptir. Ayrıca birçok harası vardır 
ve Avrupa'nın en iyi, en güzel yarış 
atlarından bazılarını yetiştirmiş 
durumdadır. Bu atlarla, Amerika 
Ödülü hariç, bellibaşlı koşuların 
hepsini kazanmıştır. Equileo isimli atı 
ise yarışlarda dünya şampiyonu 
olmuştur. Atların yanısıra, Delon 
köpeklere de büyük sevgi besler. 
Hayvan haklarını savunan kuruluşlarla 
birlikte çalışır. lsviçre'nin Cenevre 
kentindeki muazzam mülkünde, 
sahiplerince terk edilmiş ya da 
sahiplerinden kötü muamele gören 
yüzlerce köpeğe bakar. 

Delon 80'1erde sosyalist bir Fransız 
hükümetinin yönetimi altında 
yaşamaktan hoşlanmadığını öne 

1 976 Momieur Klehı 
Kaderi Arayan Adam 
Comme 1111 boomerang 
Bir Bumerang Gibi 
Amıaguedon Kıyamet 
L'homme Jıressi 
Sıkışmış Adam 

1 977 Le gmıg Çete 
i\lort d' un pourri 
Aranan Hedef 

1 978 Attentiou, fes enfants 
1·egttrdent 
Dikkat, Çocuklar Bakıyor 

1 979 Ahport '79: Concat·de 
Havalanı '79: Concorde 
Le toubib Doktor 
Tebemn 43 Tahran 43 

1 980 Trois hommes a (i battre 
Üç Adam Ölecek 

1 98 1  Pour la peau d' mı flic 
Bir Aynasızın Postu Için 

1 982 Le choc Şok 
1 983 Le ba.t/aııl Dövüşçü 
1 984 Un amouı· de Sıuamı 

Swann'ın Aşkı 
otre histoit·e Ayrı Odalar 

1 985 Paro/e de flic Şeref Sözü 
1 986 Le passage Geçiş 
1 988 'e reveil/ez pas 1111 

flic qui dort 
Aynasızı Uyandırma 

1 990 Nouvelle vague Yeni Dalga 
Dı1 ncing J\ılachine 
Dans Makinası 

1 99 2 Le relour de C asanova 
Kazanova'nın Dönüşü 
Un erime Bir Suç 

1 993 L'ours en peluche 
Oyuncak Ayı 

1 995 Les ce u ts et u ne lıttils 
Yüz Bir Gece 

1 996 Le jour et la nu it 
Gündüz ve Gece 

1 998 1 chaııce sur 2 2'de 1 Ihtimal 
2000 Les acteurs Aktörler 



213  sürerek lsviçre'ye taşındı. Son 20 
yıldır politikaya da bulaşan Delen'un 
düşünce ve görüşleri bazı çevrelerde 
tepki görmüştü. Bu meyanda aşırı sağ 
mill i cephecilerin başkanı LePenn'le 
dostluk kurmuş, Jacques Chirac gibi 
tartışmalı bir liderle kamuoyunun 
önüne çıkmıştı. 

Alain Delon 1 98 1 'de "Pour la peau 
d'un flic 1 Bir Aynasızın Postu için" 
isimli filmde ilk kez yönetmenlik 
yaptı. Bu film de eleştirmenlerden 
farklı tepkiler aldı. Kimine göre 
şişirilmiş bir 80'1er "polisiye"sinden 
başka bir şey deği ldi; kimine göre ise 
üzerinde düşünülmüş, heyecanlı, iyi 
yapılmış bir aksiyon filmiydi. Del on 
bu filmi sadece yönetmekle kalmadı; 
yapımcılığını üstlendi, senaryosunu 
yazdı ve başrollerinden birini oynadı. 
O dönemde adı henüz duyulmamış 
olan popüler Fransız aktris Anne 
Parillaud beyaz perdeye i lk adımını 
bu film le attı. Delon ve Parillaud'nun 
filmi izleyen birkaç yıl boyunca 
görüştükleri rivayet olundu, bu süre 
boyunca birlikte bir-iki filmde de rol 
aldılar. Delen'un yönettiği ikinci ve 
sonuncu fi lm ise 1 983'te çektiği "Le 
battant 1 Dövüşçü" oldu. 

Alain Delon 1 984'de Bertrand 
Blier'nin "Notre histoire 1 Ayrı 
Odalar" adlı filminin yapımcılığını 
üstlenirken başrolünü de oynadı. Bu 
fılmde Delon alkelik bir oto 
tamircisini canlandırıyordu. Bu rol 
geçmişte oynadığı birçok rol kadar 
görkemli değildi ama oyunculuğu 
eleştirmenlerce "olağanüstü" 
bulundu. Meslek hayatı boyunca i lk 
kez aktör olarak harikOiade 
performansı için ödüllendirildi ve En 
Iyi Erkek Oyuncu dalında bir Cesar 
aldı. Ödülü kazandığında SO yaşına 
geliyordu ve ödül törenine katılmadı; 
Cenevre'den kısa bir teşekkür 
göndermekle yetindi. Delen'un bu 
davranışı bazılarının kırgınlığına yol 
açtı. Ama anlaşıldığı kadarıyla Delon, 
ödülün kendisine içtenlikle değil, 
mecburen verildiği duygusuna 
kapılmıştı. Yıllar boyu sergilediği 
harika, çarpıcı ve çoğu kez nefis 
performansların gözardı edildiği 
düşünülürse, bu davranışının 
ardındaki nedenleri anlamak pek de 
zor olmasa gerek. 

Alain Delon 1 987'de "Comme au 
Cinema" (Sinemadaki Gibi) isimli bir 
şarkı söyledi; şarkı için bir video klip 
ile bir tanıtım turnesi de yapıldı. Bu 
turneye Hcllandalı model Rosalie 
Van Breemen de çıktı. Van Breemen, 
Delen'un hayat arkadaşı oldu, ona iki 
çocuk verdi: halen 1 1 yaşında olan 
Anouchka adlı bir kız çocuk ile, 
Alain'in ve babasının adlarından 
oluşan Alain-Fabien adlı halen yedi 
yaşında bulunan bir erkek çocuk. 
Delon bunun üzerine, ailesine daha 

fazla vakit ayırmaya başladı ve 
kendini resim ve heykel 
koleksiyonuna verdi. 

Delon 90'1ı yıllarda yapımcılığı 
bırakmasına rağmen filmlerde 
oynamayı sürdürdü. Kırk yıllık 
aktörlük yaşamında toplam 82 filme 
imzasını attı. Inanılmaz bir rakama 
ulaşarak, yılda ortalama iki film 
yaptı. Delon bunun yanısıra 1 990 
yılına kadar 26 filmin de yapımcılığını 
üstlendi. Onun sinema dünyasının 
en çalışkan kişilerinden biri 
olduğunu hiç tereddütsüz kabul 
etmek gerekir. Delen'un 90'1ı 
yıllardaki i lk filmi, eleştirmenlerin 
övdüğü Jean-Luc Godard yapıtı 
"Nouvelle Vague 1 Yeni Dalga" 
( 1 990) oldu. Delen 90'1arda popüler 
"Le retour de Casanova 1 
Kazanova'nın Dönüşü" ( 1 992) ve 
tartışmalar yaratan "Le jour et la 
nu it 1 Gündüz ve Gece" ( 1 996) gibi 
filmlerde de oynadı. 

Delon 1 966'da, "Oyulmuş 
Gözler"den neredeyse yirmi yıl 
sonra, Paris'deki Theatre Marigny 
sahnesinde Eric-Emmanuel Schmitt'in 
"Variations enigmatiques" isimli 
eseriyle tiyatroya geri dönmeye 
karar verdi. Aynı oyun la Cenevre ve 
Brüksel' de de sahneye çıktı. 1 997 
yılında Almanların en büyük sinema 
ödülü olan Altın Kamera Ödülü, 
yaşamı boyunca sinemaya verdiği 
emekten ötürü Delon'a verildi. Bu 
Delon için büyük bir sürpriz oldu ve 
bu sefer ödülü minnettarlıkla kabul 
etti. 

Birkaç yıl önce Delon, Patrice 
Leeonte'un çevirdiği " 1  chance sur 2 
1 2'de 1 Ihtimal" ( 1 998) isimli fi lmde 
eski dostu ve rol arkadaşı, yetenekli 
sanatçı Jean-Paul Belmonde'yla 
başrolleri paylaştı. Ikili, Cannes Film 
Festivali'ne davet edilmemeleri 
üzerine tepki gösterip, Fransız 
sinemasının düşüşe geçtiğini ilan 
edince manşetlerde yerlerini aldılar. 
Daha önce beraber aynadıkları 
filmierin eğlenceli bir parodisi olan 
komedi-macera türü "2'de 1 
lhtimal"in, hem eleştirmenler, hem 
de hasılat açısından başarılı olacağını 
umuyorlardı. Ne yazık ki, fi lm 
onların umduğu kadar başarılı 
olmadı. Delon 1 999 yılında Alman 
televizyonunda artık film 
çevirmeyeceğini ilan etti. Bu 
beyanına rağmen, Bertrand Blier'nin 
"Les acteurs 1 Aktörler" (2000) adlı 
filminde bir istisna yapıp iki dakika 
süren bir sahnede Gabin, Ventura, 
Bourvil, Montand, Signoret ve Louis 
de Funes gibi meslektaşlarını saygıyla 
andı. 200 1 yılının başlarında Edwige 
Feuillere'le beraber çektiği "Cinema 
1 Sinema" isimli fi lmden on yıl sonra, 
Delon TV'ye döndü ve Fransız 
televizyon kanalı TF 1 için Jean 

Claude lzzo'nun bir Marsilya 
üçlemesi olan "Fabio Montale"de rol 
aldı. 

Alain Delen'un meslek hayatı, 
si nemayı tüm çeşitliliğiyle yansıtırken, 
filmi düşündüren ve düş kurduran 
saflıktan uzak bir yaratıya 
dönüştürür. "Vurgun"dan "Kaderi 
Arayan Adam"a kadar, eğlence ve 
sanatı, kitlelerin öfkesi ile mahrem 
duyguları biraraya getirerek, 
sinemanın bütün olanaklarını 
yoklayarak kullanmıştır. Her ne 
kadar Henri Langlois 1 964'te Le Film 
Français dergisi aracılığıyla Delon'a 
erken ve ilk bir saygı duruşunda 
bulunduysa da, aktör o günden bu 
yana sinema tarihinin en büyük 
kahramanlarından biri haline geldi. 
Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Le Film 
Français tarafından bu Delon toplu 
gösterisi için seçilen filmler, onun 
benzersiz bir varoluşun bir 
parçasındaymışçasına, bir rolün içine 
girme yetisini göstermektedir. 
"Kızgın Güneş"in Ripley'i, onu 
sevimli gösteren masum yanı ile suç 
işleme eğilimi arasında gider gelir. 
Sert, duyarsız, egoist bir tablo 
simsarının prototipi olan Klein, 
Losey'nin filminin sonunda kendisinin 
de karıştırdığı ve ona musallat olan 
kışkırtıcı, eşsesli bir çift kişiliğe 
dönüşür: Delon burada, yaşamsal 
gizemini sonuna kadar koruyan, 
kırılgan, belirsiz bir cisimlenmenin 
şizofrenik gerilimini aktarır. "Ki ralık 
Katil''den "Ayrı Odalar"a kadar; 
metalik, neredeyse dilsiz, tek başına 
hareket etmekle çözümlenebilen 
erkeksi gururun yörüngesinde 
hapsedilmiş Jeff Costello'dan; 
şımartılmış, bitkin, terkedilmiş oto 
tamircisi Robert Avranche'a kadar; 
tüm rollerdeki siciliyle Delen'un 
oyunculuğu, hayli geniş ve 
birbirinden çok uzak kişilikleri 
barı nd ıracak bir yelpazeye yayılır. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 
onuruna düzenlenen bir toplu 
gösterinin kataloğu için yazdığı giriş 
yazısında Alain Delon şu sözlere yer 
vermişti: "Korkunç bir çocuk, 
korkunç derecede mutsuz bir 
çocuktur." Herhalde burada bizi 
duygulandıran bir tavrı görmemiz 
gerekir. Çünkü, Delen'un da başka 
bazı büyük oyuncular gibi, bu 
kurmaca kişilikler aracılığıyla 
kendisiyle ilgili her şeyi verdiğini 
biliyoruz. Ancak Delon bunu 
esrarengiz bir biçimde yapar. Bu 
sıcak el altında oluş ve paradokslu 
soğukkanlıl ıktan oluşmuş gizemin 
benzeri yoktur. Seyirciyi iten 
maskeyle, onun duygularını coşturan 
yoğunluk diyalektiğini sağlayabilmek, 
oyuncu için tam da sanatın en zor 
kısmıdır ve nadiren gerçekleşir. Bu 
tavırda, insan-oyuncu Alain 
Delon'un, en içten tarafı açığa çıkar. 



214  Drama ve psikoloji gibi zıt kutuplu 
rollere eşsiz uyumu, bunları 
kolaylıkla ve doğal yeteneğiyle 
başardığı imajını yansıtır. Gerçekte 
ise, çalışma, çaba ve kendini bir işe 
adama, çeşitli riskierin göze alındığı 
kırk maceralı yılla sonuçlanmıştır. 
Visconti, Antenieni ve Clement'ın 
filmlerdeki parlak yorumlarındaki 
erken başarısı başının dönmesine 
neden olabilirdi. Oysa bunun tam 
tersine, tüm meslek hayatı, sabırla 
inşa edilen ve efsane tarafından çok 
çabuk sahiplenilmiş bir kişiliğe 
tanıklık etmektedir. 

Güzel bir fıziğe sahip olmanın verdiği 
rahatlık ve en büyük oyuncuların 
yanında yapılanmış bir zekadan doğan 
şüphe arasında, muhtemelen oyuncu, 
daha sonra yapımcı tarafından 
oluşturulan bu belirsiz kimlik, 
efsaneye yabancı değil midir? 
Delen'un aynı zamanda hem kanun 
dışını hem kanun yandaşını; hem 
kötüyü hem de iyiyi canlandırdığı 
rolleri sıralayabiliriz. Bu çelişıneli 
bütünlük, kendi yapımlarında bazı 
mazoşist durumlarda, komiser Harry 
ile Manchette'in yoz polisleri 
çakıştırılarak vurgulanmıştır. Bu 
kişilik ayrılması, kişisel motifı rolleri n 
çokluğunda dokunmuş bir halının 
tablosudur. 

Alain Delen modern sinemanın 
oyunculara daha az değer verdiği bir 
dönemde aktörlük efsanesini ayakta 
tutabilmiştir. Umarız verdiği kararı 
gözden geçirir de sinema 
çalışmalarını yeniden sürdürmeye 
başlar. Gençliğinin güzelliği uçup 
gitmiş olsa bile, şimdi de 66 yıllık bir 
ömür boyunca çok şey yapmış, çok 
şey görmüş bilge bir adamın yaşlı 
yakışıklılığına sahip. Delen'un 
aktörlük yeteneği hala yerli yerinde 
ve doğru bir senaryo ve yönetmenle 
bugün de mucizeler yaratabilir. Onun 
kendi kuşağının en etkili isimlerinden 
biri olduğuna şüphe yok. Filmleri 
Martin Scorsese, Francis Ford 
Coppola, Walter Hill, Quentin 
Tarantine ve John Woo gibi modern 
sinemanın en büyük 
yönetmenlerinden bazılarına da esin 
kaynağı olmuştu. Acaba bu 
yönetmenlerden birinin elinde onun 
için iyi bir rol yok mudur? 

"Yaşam öyküm o kadar inanılmaz ki, 
hiçbir gazeteci onu kaleme almaya 
cesaret edemez." - Alain Delen. 

• Alain Delon was born on 8 
November 8 1935 in Sceaux, France. 
His home was not a happy one and he 
saw his parencs, Edi ch and Fabien, 
separace when he was only four years 
old. He was chen encrusced co che care 
of foster parencs in Fresnes, che 
Nereau's, who lived across from a 
prison. While he lived rhere che prison 

yard was his playground and che 
children of che guards were his friends. 
In rhe meanrime, his morher had 
remarried a man named Boulogne who 
was a burcher and they had a daughrer 
togecher. When Alain Delon's foster 
parencs were killed unexpecredly he 
moved back in wirh his birch morher 
who renewed cuscody of him. 

As a boy Delon enjoyed bike riding, 
playing foorball and going to che 
cinema. Not surprisingly he was a 
croubled young man and had many 
problems in boarding school. He was 
expelled from over a dozen differenc 
educarionaJ inscirucions, many of c hem 
Cacholic, before he complerely 
dropped out of school at age 1 5 .  His 
step-farher rried to make him an 
apprencice at his buccher shop bu c 
Delon was not happy chere and at 1 7  
he lefc home and joined che French 
milicary. 

He became a parachurisr for che 
French Marines and served in 
Indochina during che infamous 1 954 
batele at Dien Bien Ph u as  a member 
of an eli ce unir of soldiers. Del on 
fondly remembers his time in rhe 
milicary as che first time in his life that 
he felc !ike he was part of a family. He 
has said rhac, "There I had buddies. 
Someone co talk ro, someone who 
would lisren. " .  Of course, war is always 
difficulc and che experience 
undoubcedly left it' s scars on Alain. 

In 1 956 Delon recurned to civilian life 
and l ived in Paris working as a porter 
at che Les Halles market and as wai ter 
in differenc Paris cafes. He had no 
sready ineome and remained d iseane 
from his family. He became friends 
wirh various accors who he had mec at 
che cafes, and si  nce he had nowhere co 
live he ofcen would sleep on rheir 
couches. One of chese friends was che 
Frene h accor Jean Claude Brialy. 
During this time Delon also became 
famil iar w ith che Frene h eri mina! 
underworld. His exacc involvemenc is 
unknown bm larer on in his life chese 
associacions would come back to haunr 
him. 

In 1 957 Jean Claude B rialy and Alain 
Delon decided to visir che Cannes Film 
Festival. The decision to go would 
change his life forever. At che rime 
Delon was a complece unknown wich 
no acring experience and he arrived ar 
Cannes in a renred dinnet jackec. 
Before he !efe Cannes that year chough, 
he would be on his way ro su per 
scardom as an actor. His incredible 
good looks and charismacic personali ey 
were a hi c chere. He was a real "bad 
boy" and not some concrived 
Hollywood invencion. His beauty was 
unconventional and marked wirh a few 
scars which he could have gotten in a 

sereec fight or during his rime spenc in 

che French Marines. He was rough and 
cold, and yec people were drawn ro 
him. His ambiguous sexuality and 
seduccive charm accracced many. At 
Cannes he was bombarded wich offers 
from various directors, agents, 
publicisrs, eec., who wanced ro know 
who Delon was and would he work for 
dıem) Hollywood was desperare to 
find a new young man who could cake 
che place of che recently deceased 
James Dean, and many suddenly 
chough c c hac Del on was che perfecc 
candidace. The powerful American 
producer David O. Selzni ek reporcedly 
offered Alain Delon a 7 -year contracc 
which he turned down wich the 
encouragement of che ralented Frene h 
acrress Simone Signorer and her ex
husband at che time, direcror Yves 
Allegrer (who was crying to convince 
Delon to seat in his nexc film). Alain 
Delon has said that he choose ro 
decline Selznick's proposicion in favor 
of the smaller ones rhac he was be ing 
offered. Delon wanted ro make 
European films wich are-house 
directors. 

Alain Delon's accing debuc occurred 
che following year in che 1 957 film 
"Quand la femme s' en mele 1 When 
che Woman Gecs Confused" direcced 
by Yves Allegrec. In che film he played 
a young hicman named ]o. It was che 
beginning of his bad boy image on 
screen. He was only 22 years old ac che 
time and had no previous rraining as 
an acror so he appeared a bit netvous 
on camera. A few more fılms followed 
before he became an international seat 
including "Sois belle ec cais-toi" wich 
Jean-Paul Belmondo in 1 958 and 
"Chriscine" in 1 958 which was 
direcced by Pierre Gaspard-Huic. 
During che making of "Christine" 
Delon mec che beamiful acrress Romy 
Schneider and they became 
romantically involved. They larer 
moved i neo a Paris aparement cogecher 
and became engaged in 1 959. 

Delon's fırsc real film success also came 
in 1 959. It was chen char Rene 
Clement casc him as che ruchless Tom 
Ripley in his film "Plein soleil 1 Purple 
Noon", adapred from Particia 
Highsmich's novel. Delon was brillianc 
in che role which gained him won him 
international acclaim. " Purple Noon" 
was released in early 1 960 and was a 
hir in che arc-houses of Europe. When 
che film was dubbed i neo E nglish and 
released in che US, Alain Delon was 
billed as che "James Dean of France".  

During che making of " Purple Noon" 
Delon and Clemenc developed a close 
relacionship and made many more 

films rogecher. How close cheir 
relacionship was in anyone's guess. Jc's 
been rumored that Delon and Clemenc 



2 15 were having an affair during the 
making of "Purple Noon" and afrer 
watching the film you can understand 
why. Clemem films Delon in a way 
that can only be compared to the way 
that Roger Vadim captured Brigirre 
Bardot's beaury in films such as "Et 
Dieu crea la femme 1 And God Creared 
Woman". Ir was an unusual way to 
approach filming a male acror and it 
added ro che persona and mysrery of 
Delon. larer Alain Delon adınitred 
that he had been homosexual bur 
according ro David Shipman in The 
Great Movie Stars: The International 
Years, Delon's homosexualiry, " . . .  was 
b ur one facet of a bizarre exisrence". 
Naturally there is nothing bizarre 
about Delon's homosexuality or rather, 
bisexualiry, bur there were many facers 
ro Delon. His ambiguous sexuality was 
jusr one of them. Alain Delon's 
"bizarre existence" refers ro che many 
affairs he had larer on which were 
rumored ro be wirh women as well as 
men, his rroubled childhood, his 
connecrion to the French criminal 
underworld, ere. 

Alain Delon's nexr role was the part of 
Rocco in " Rocco e i suoi frarelli 1 
Rocco and His Brothers" ( 1 960) 
direcred by Luchino Viscomi. This 
remarkable and moving film brought 
an emirely new dimension ro Delon's 
acting. As Rocco, Delon plays che 
"good son" who is rrying ro hold his 
dysfunctional family rogerher. Viscami 
personally selecred Delon for the role 
of Rocco and his choice was a wise one. 
Delon gives one of his finest 
performances as an actor in "Rocco and 
His Brothers" and Viscami delivers 
some of his best work as a director. As 
with Clemem, Delon and Viscami 
developed a close relarionship during 
the making of this film and became 
good friends. "Rocco and His 
Brothers" was crirically acclaimed and 
won a Special Jury Prize and 
FIPRESCI Prize at Venice that year. 
The following year Viscami directed 
Delon in his first stage role. The play 
was Addio, Frarello Crudele - an 
adapeation of It' s a  Piry She's a Bire h 
written by John Ford - and Delon 
played the role of Giovanni.  The play 
also s tarred Romy Schneider as 
Annabella who was cast due ro Delon's 
i nsisrem requesrs. The play received 
mixed reviews which were mosdy 
unfavorable. Alain Delon had never 
acted on stage before and w ith no 
formal training he and his co-s tar 
Romy Schnieder d id not fare well. 

Alain Delon's next im portant role was 
as the srockbroker Piero in  
Michelangelo Amonioni's film 
"L'eclisse 1 The Eclipse" ( 1 962). 

Antonioni's used Delon's cold and 
distant nonchalam attirude to 
perfecrion in "The Eclipse". The film 

was anorher critica] and award 
winning success for Del on. 
Coincidemally, it  was during this 
period that Delon had an affair wirh 
the modellacrress/musician Ni co and 
farhered rheir illegitimate son 
Christian (aka Ari). Delon refused to 
rake responsibility of rheir child and 
denied being the father. Nico ended 
up leaving the child with Delon's 
morher Ed ith, who claims that after 
she took custody of the boy Christian, 

Delon refused ro ta! k ro her and hasn't 
spoken wirh his morher si nce. 

In 1 963 Delon worked wirh Luchino 
Visconti again on the magnificem "Il 
gattopardo 1 The Leopard". In "The 
Leopard" Delon played the noblel and 
cynical Taneredi Falconieri. He was 
wonderful in the role and the film 
went on ro win the Golden Palm at 
Cannes that year. That same year 
Delon also acted i n  the film "Melodie 
en sous-sol 1 Any Number Can Win" 
w ith Jean Gabin. Delon was a big 
adınirer ofGabin's and was very 
excited about working with him. The 
film was a big hit and wem on to win 
the US Golden Globe for best Foreign 
language film rhar year. 

Delon made headlines the following 
year when he broke off his five year 
engagemenr ro Romy Schneider. It 
was reported that he broke her heart 
when he sene her the news by post bur 
they would remain friends (and 
possibly on again/off again lovers) um i l  
her death in 1 982 due ro a heart attack 
(or suicide as many believe). Delon and 
Schneider also wenr on ro make many 
more films rogerher. N or long after his 
break up with Romy, Delon married 
the beautiful Narhalie (Francine) 
Canavas in August of 1 964. That same 
year he also s tarred his first film 
production company called Delbeau 
Producrions. His first project as a  
producer was the shorr films ofGuy 
Gilles who was an up and coming 
direcror at the rime. Afterward he 
produced the film "L' insoumis" which 
he also s tarred in.  

In 1 965 Alain Delon had his first (and 
only) child with Nathalie which they 
named Anthony. Anthony who is 37 
years old now, srarred working as an 
acror. 196 5 also marks the year that 
Delon made his first American film. 
The movie was called "The Yellow 
Rolls-Royce" and co-srarred Shirley 
Mclaine, George C. Scott, lngrid 
Bergman, Rex Harrison, Omar Sharif 
and the Fren ch actress Jean ne Moreau. 
For the next couple of years Delon 
continued ro make films with 
American direcrors such as "Once a 
Thief' ( 1 965), "Lost Command" 

( 1966), and "Texas Across rhe River" 
( 1 966). Unfortunately none of rhem 
were very successful. Delon was a 

young and quinressemially French 
actor who was probably jusr a litde 
"roo" French and brass for American 

audiences. 

Delon did return to France to make his 
last film wirh direcror Rene Clemenr 
in 1 966 called "Paris brwe-t-il? 1 ls 
Paris Burningl" which !ike "The 
Yellow Rolls-Royce" had an all-srar 
casr fearuring popular French and 
American actors at the rime such as, 
Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, 
Leslie Caron, Yves Monrand, Simone 
Signorer, K.irk Douglas, Anthony 
Perkins and even the talemed 
acror/director Orson Welles. 
Unforrunarely rhe film was not as 
successful as Rene Clemem had hoped 
and it received mixed reviews by many 
crirics at the rime. The film d id go on 
to receive rwo Oscar nominarions that 
year rhough for Cinemarography and 
An/Ser Direcrion. 

Following Alain Delon's return ro 
Paris, innovarive French director Jean
Pierre Melville asked him to star in a 
film he was making about a lone killer 
named Jef Costello who is humed by 
gangsrers and the police afrer a hir he 
was hired for goes wrong. Melville had 
wamed Delon for the role for a few 
years but Del on had never taken the 
time ro serimısly consider the part. 
They met in Delon's salon at the time 
which conrained only a black leather 
sofa, and a samurai 's sword, lance and 
dagger. It has been said that this was 
Melville's inspirarion behind the title 
and furrher concept of his first film 
wirh Delon, "Le samourai" 1 The 
Samurai" ( 1 967). Delon and Melville 
worked wonderfully rogerher and in 
Europe the film was a big success 
crirically and financially for rhem 
both. Delon was nicknamed the "Ice 
Cold Angel" for his icy and 
emorionless performance in the role of 
Jef Cosrello. He was very happy wirh 
his performance in "The Samurai" 
which he sa w as successful brake from 
many of the "pretty boy" roles was 
being offered at the time. 

Delon stil! had a hard rime breaking 
away from the i mage that many film 
critics had of him. They ofren reviewed 
his films based on how he looked i n  
the film, instead o f  how he had 
performed in ir. His extraordinary 
good looks often seemed more !ike a 
hindrance ro his career rhan a blessing. 
When his acring was brilliam as it was 
in films such as "Plein soleil", "Rocco 
ei suoi fratelli", "L'eclisse", "Il 
gattopardo" and "Le sam o ural", critics 
praised the director or Delon's visage. 
They overlooked the unders ra red and 
powerful performances he was giving 

as a young actor. Delon is ab le ro say 
more with his eyes than many actors 
can w ith rwo hours of written 



2 16  dialogue. Delon has said, "I had a 
physique in conrradicrion wirh whar I 
carried inside. !'ve foughr ir all my 
life." 

Alain Delon made a couple of or her 
films in 1 967 mosr norably "Les 
avenruriers 1 The Lasr Advenrure". 

or only was rhe fi lm a smail bir in 
France bur ir also marks Delon's firsr 
arrempr ar a singing career. He 
performed a song for rhe soundrrack ro 
che film which was also mildly 
successful in France probably due ro 
Delon's repurarion as a hearrrhrob. All 
rhings considered, Alain Delon's career 
seemed to be going rather well, as d id 
his personal life wirh wife Narhal ie 
and his son Anrhony. He wasn'r very 
prepared for rhe rerrible evenrs rhac 
would begin ro unfold the following 
year. 

1 968 s tarred our !ike any orher year for 
Alain Delon. He was offered and 
excepred parrs in various fi lms such as 
rhe horror anrhology "Tre passi ne! 
delirio (aka Histoires exrraordinaires) 1 
Spirics of rhe Dead" direcred by Louis 
Malle, "Adieu l'ami 1 Honor Among 
Thieves" direcced by Jean Herman, 
and rhe British film "Gir! on a 
Motorcycle" srarring opposire rhe 
prerry and ralenred pop-srar Marian ne 
Fairhfull. Delon made anorher 
appearance that arrracred considerable 
acrenrion in the rhearre wich rhe play 
by his friend Jean Cau, "Les yeux 
creves" .  Bur rhe evenrs of May that 
year meanr rhar this success tasred for 
only 22 performances before rhe 
rheacre closed. 

1 968 would also rurn our to be che 
year that Del on 's bodyguard and friend 
Scefan Markovic was found shor ro 
deach. His lifeless body was d iscovered 
in a garbage dump and the ensuing 
inquiry inro the erime made headlines 
across rhe world. The murder 
invesrigarion eluded to a major seandal 
which included drugs, sex and 
Marseilles gangscers. Alain Delon and 
his wife Narhalie were quescioned in 
the case as were orher famous 
personaliries including prominenr 
French po! irical figures. Delon was 
forced ro ad m ir ro his many dealings 
wich Marseilles erime figures which 
dated back to 1956 when he had jusr 
rerurned from the French Indochina 
war. One of rhese dealings was his 
financial parriciparion in the huying 
and seliing of guns wirbin rhe eri mina! 
underworld. In the end Delon and 
Nathalie were deared of all charges 
and involvemenr in the case 

The seandal seemed to boch h urt and 
help Delon's career. Afrerward he 
made less and less arthouse films !ike 
"Plein soleil", " Rocco e i suoi fracelli", 
and "L'eclisse". And scarred in more 

"policier"s (aka police films) !ike 
"Melodie en sous-sol'' and "Le 
samoura'ı"' .  French film goers wanred 
to see the real life gangsrer play one on 
the big screen and almosr all his films 
in the '70s were "po! iciers" or acrion 
films w ith the exceprion of an 
occasional art house produccion such as 
che wonderful "La piscine 1 The 
Swimming Pool" ( 1968) direcred by 
Jaqcues Demy and "The Assassination 
of Trorsky" ( 1 97 1 )  and "Monsieur 
Klein 1 Mr. Klein" ( 1 976) directed by 
Joseph Losey. 

Many of rhese "policiers" were 
amazing films though and had a lor 
more hidden dimensions to them rhan 
che average French erime film ar rhe 
time such as che great" Le dan des 
Siciliens 1 The Sicilian Clan" ( 1 969), 
and rhe excellenr "Le cercle rouge 1 
The Red Circle" ( 1970), "Un flic 1 
Dirry Money" ( 1 972), and " Borsalino" 
( 1 970). In "Borsalino" (which Delon 
produced) he and Jean-Paul Belmondo 
deliver knock-our performances as rwo 
Marseilles gangsrers in the '30s trying 
to make ir big. Unfortunately 
Belmondo's clıaracrer was killed in the 
first film so he wasn't able ro rerurn for 
rhe sequel, "Borsalino & Co.", in 1 974. 
In  rhese rwo films Delon wasn'r afraid 
to use his real life experiences with 
Marseilles eriminals as inspiration 
behind his films. Film critics both 
applauded and criricized his decision 
but the picrures were huge hirs in 
France. Delon also produced rhe Cesar 
Award winning film "Monsieur 
Klein", where he brillianrly plays a 
morally corrupr arr dealer profiting off 
Jewish people who are forced to flee 
France during WWII. Delon has said 
of rhe film "Monsieur Klein" " . . .  is 
rhe best film that I have ever produced 
and the most beauriful role that I have 
ever played. "  

Unforrunarely Alain & arhalie's 
marriage didn'r survive to see rhe '70s. 
In 1969 they divorced bur ir was on 
amiable terms and in 197 1  they 
reunited to make che Jacques Demy 
film "Doucemenr les basses1 1 Take ir 
Easy". Delon mer acrress Mireille Dare 
at rhe end of 1968 during rhe 
shoorings of "Jeff' and she was to share 
his life for 1 5  years. Besides making 
films during che '70s, Alain Delon also 
opened his second film producrion 
company, Ade! Films. Delon became 
more and more involved in business. 
As an actor he had made a lot of 
money bur he also knew how to save it 
and invesc ir. The yourh who had come 
from nothing, had become a very 
successful and wealchy man. He 
seemed a narural for business and 
produced many qualiry brand name 

producrs such as fragrances, 
champagne, cognac, wacches, 
spectacles, clothing and accessories 

wirh his signature "AD" logo on rhem. 
He also became rhe owner of his own 
airline. 

A grear sporrs fan, Delon found the 
rime and energy, berween rwo lors of 
filming, to organize rhe world boxing 
championships "Bouttier - Monzon" 
and "Monzon - Napoles". Besides 
business, Alain Delon also invesred a 
lot of money inro his rwo passions, arr 
collecting and breeding race horses. 
His personal art collecrion is 
supposedly amazing. By choosing 
special favourires and by inruirion, he 
brought togerher various works of 
grear qualiry to form an exceprional 
collecrion. He owns many rare and 
quality pieces which he has shared 
wirh orhers ar museum shows. He also 
owns many horse stables and has bred 
some of the finest and most beauriful 
race horses in Europe wirh which he 
won all the major hamass races, excepc 
for rhe America Prize. His horse 
"Equileo" won che harness race world 
champion rirle. Besides horses, Delon 
is also fond of dogs. He is involved in 
animal rights groups and on his vasr 
properry in Geneva, Switzerland he 
rakes care of hundreds of srray dogs 
which have been abandoned or abused 
by the ir owners. 

Delon moved ro Swirzerland in rhe 
'80s daiming that he didn'r !ike living 
under rhe French socialise governmenr. 
He has gorren himself involved in 
politics over rhe pasr 20 years and 
many of his views and opinions have 
raised a few eyebrows. He developed a 
friendship wirh LePenn, rhe chairman 
of the ulrra-righc national front and 
has appeared in public with 
conrroversial political figures !ike 
Jacques Chirac. 

In 198 1  Alain Delon direcced his firsr 
film "Pour la peau d'un fl ic 1 For a 
Cop's Hide". It received mixed reviews 
from critics. Some thoughc that ir was 
jusr another overblown "policier" for 
rhe '80s and orlıers rhoughr rhar ir was 
a rhoughtful, exciring and well made 
acrion film. Delon not only directed 
rhe film bur he also produced, wrore 
and scarred in ir. The popular French 
actress Anne Parillaud, who was 
unknown ar rhe time, made her film 
debur in rhe movie. Delon and 
Parillaud were rumored ro be seeing 
each other for a few years afrerword 
and in rhar time they made one or rwo 
more films togerher. The second and 
lasc film he direcred was "Le barrant" 
in 1983.  

In 1984 Alain Delon produced and 
starred in Bemard Blier's film "Norre 
hisroire 1 Separare Rooms". In the film 

Delon plays an alcoholic working as a 
service arrendant. The role is less 
glamourous rhan many he has had in 



2 1 7  the past, but his acring in che part was 
hailed as "remarkable" by critics. For 
the first time in his career as an acror 
he was awarded for his wonderful 
performaııce and recei ved a Cesar. 
Delon was almost 50 at the time and 
he didn'r go rhe ceremony ro receive 
the award in person. Insread he chose 
ro say his brief "tlıank you" from 
Geneva. His gesrure offended some 
but it seems that Delon felr that rhe 
award was more obligarory than 
sincere. Afrer so many years of 
wonderful, compelling, and ofren 
brillianr performances which wenr 
unnoriced, ir' s easy ro see why. 

In 1 987 Alain Delon performed the 
song "Comme au Cinema", rhe subject 
of a video elip and promorional rour 
during which rhe Dutch model 
Rosalie van Breemen appeared. She 
became his companian and gave him 
rwo children, a daughrer named 
Anouchka who is l l  years old now and 
a son named Alain-Fabien (named afrer 
himself and his farher) who is 7 years 
old. He rhen decided ro spend more 
rime wir h his family w hile also 
increasingly devaring himself ro his 
collecrion of painrings and sculprures. 

In rhe '90s Delon sropped ro produce 
bur conrinued ro acr in films. In his 40 
year career as an acror he has made 82 
fearure films. That averages om ro an 
amazİng rwo films a year rhar he has 
acred in. He has also produced 26 
films unril 1 990. Wirhour a doubr 
Delon has ro be considered one of the 
hardesr working men in cinema. His 
firsr acring role in the '90s was in 
Jean-Lu c Gadard 's eri ticall y acclai med 
film " ouvelle Vauge 1 New Wave" 
( 1 990). In the '90s Del on has al so 
made films such as rhe popular "Le 
rerour de Casanova 1 The Return of 
Casanova" ( 1 992) and rhe conrroversial 
"Le jour et la nuir 1 Day and Nighr" 
( 1 996). 

In 1 996, nearly rhirry years after "Les 
yeux creves", rhe acror decided ro 
retum ro the srage with "Variarions 
enigmariques" by Eric-Emmanuel 
Schmitr ar rhe Thearre Marigny in 
Paris. He would also appear in rhe play 
in Geneva and Brussels. In 1 997 Alain 
Delon was given Germany's most 
presrigious Golden Camera Award for 
his life' s work in cinema. He was 
surprised ro receive rhe honor and 
excepred ir grarefully. 

A few years ago Alai n De lo n co-s tarred 
in Parrice Leconre's " 1  dıance sur 2 1 
Half a Chance" ( 1 998) wir h his long 
rime friend and co-star, the ralenred 
Jean-Paul Belmondo. The rwo made 
headlines ar Cannes Film Festival 
when they proresred rheir uninvired 
absences and proclaimed rhe downfall 
of Frene h cinema. Witlı rhe release of 

the comedy/acrion fi Im " 1  dıance sur 
2", which in many ways parodies rheir 
earlier fılms rogerher, Delon and 
Belmonde seemed ro be hoping for a 
crirically and fınancially successful 
film. Unforcunarely rhe fi lm has nor 
been as successful as they had hoped 
and in March of 1 999 Delon 
proclaimed on German television that 
he was nor going ro be making any 
nıore filnıs. Despire rhis srarenıenr, he 
exceprionally agreed ro appear in 
Beretand Blier's film "Les acteurs" 
(2000) in which, during a rwo-minute 
scene, he paid tribure ro his peers, 
Gabin, Venrura, Bourvil, Monrand, 
Signorer and Louis de Funes. Early 
200 1 ,  ren years afrer "Cinema" wirh 
Edwige Feuillere, he rerurned ro TV 
and shor rhe Marseilles rrilogy by Jean 
Claude Izzo, "Fabio Monrale" for rhe 
French TV Channel, TF l .  

The career of Alain Del on reAecrs rhe 
cinenıa in irs absolure diversiry, 
transforming rhe film i mo an inıpure 
crearion which leads ro rhink and ro 
dream. From "Melodie en sous sol" ro 
"Mr. Klein" he rravels through all rhe 
possibiliries of rhe cinema by 
combining enrerrainmenr and an, rhe 
anger of the crowds and rhe intimate 
enıorion. If Hen ri Langlois gave an 
early firsr bomage through Le Film 
Français ro Delon, the acror becanıe 
since rhen one of the grearesr 
proragonisrs of cinema history. The 
selecrion of rhe films for rhis 
rerrospecrive by rhe French Minisrry of 
Foreign Affairs and Le Film Français 
shows his capaciry ro slip inro a role as 
in a proportion of unique existence. 
Ripley of "Plein solei l" escillares 
berween innocence which is his charnı 
and criminal propensiry. Klein, rhe 
rigid, indifferenr, egoisric protorype of 
painrings broker, nıeramorphoses, in 
rhe Losey film, in a splir personaliry 
haunred by this hornonynı wirh whonı 
he m ixes up at the end. Delon brings 
ro rhis journey, the schizoid rensian of 
a fragile and ambiguous ineamation 
which preserves his exisrenrial enignıa 
unril the end. From "Le samourai" ro 
"Norre hisroire", from Jeff Cosrello, 
merallic, quasi-nıured, closed in rhe 
male pride of a rrajecrory depicred in 
the solo-acrion, ro the mechanic 
Robert Avranche, spoiled, exhausred, 
abandoned, che regisrer of Delon is 
large and apt ro rake the aspecrs of 
characrers far d iseant from eaclı other. 

In a rerrospecrive consecrared ro him 
in che USA, Alain Delon wrore an 
epigraph ro che caralog: "A rerrible 
child is a child rerribly unhappy."  
Maybe should we see here an acrion 
that moves us' Because we know very 
well that throughout the ficrive 
characrers, Delon gives, as some other 
grear acrors have aleeady done, all from 
him, bur in a mysrerious way, and the 

nıysrery made of warm availabiliry and 
paradoxical imperturbabiliry has no 
equivalent. This dialectic berween the 
mask w b i ch rakes away and the 
inrensity which excires the senrimenrs 
of the specrarors is precisely che most 
difficult art for the acror and is rarely 
accomplished. The most intinıare of 
rhe nıan-actor Alain Delon is revealed 
in rhis acrion. 

His exceprional adaprabiliry to 
ancipode roles such as deamaric ones or 
psychologic ones reAecrs an image of 
easiness and narural gifr. I n  facr, rhe 
work, the efforr, the renaciry resulr in 
forty advenrurous years in which 
n umerous risks were raken. The 
brilliance of his inrerprerarions in fılms 
by Visconri, Antonioni and Clemenr 
could cause a chilly managemenr of a 
premarure achievemenr. On the 
conrrary, his enrire career resrifies the 
parienr consrrucrion of a characrer 
whiclı rhe legend, very soon, cook 
possession of. 

Berween the insurance of rhe beaury 
and rhe doubr born from an 
intell igence shaped among rlıe grearesr 
actors, isn'r the uncertain idenriry 
bui lt by the actor rhen the producer 
srranger to the legend) W e could 
easily enumerare rhe number of rol es 
where Delon inearnares ar the same 
rime the outlaw and rhe represenrarive 
of law, rhe evi! and rhe good. This 
conrradictory uniry is emphasized in  
his  own producrions, where rhe 
dereeri ve Harry and the cormpred cops 
cross each orher in some masochisr 
si ruarions. This idenriry cleavage is rhe 
picrure of a rug, rhe personal mor if 
woven in  the mulripliciry of the roles. 

Ala in Del on susrained rhe myrh of the 
acror during a period which 
appreciared less rhe actor: the modern 
cinema. Hopefully be will reconsider 
his sraremenr and continue working in 
the cinema. Alrlıough his yourhful 
beaury is gone, be now has rhe aged 
good looks of a world Iy man who has 
done and seen many rhings in his 66 
years. His ralenrs as an acror are not 
gone and witb the rigbt direcror and 
script, Delon could work magic. He is 
undoubredly one of rhe most 
inAuenrial acrors of his generatian and 
his films have inspired many of 
modern cinema's grearesr directors 
such as Martin Scorsese, Francis Ford 
Coppola, Walrer Hill, Quenrin 
Tarantina and John Woo. Maybe one 
of these d i rectors has a good role for 
him? 

"The srory of my life is so i mpossible, 
that no journalise would dare write ir 
down." - Alain Delon 
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KlZGl N  GÜNEŞ 
PLEIN SOLBIL 

PURPLE NOON 
Yönetmen Director: Reni Cilmen ı Senaryo 
Screenplay: Rene C/ement & Paul Gegauff, bmed 
on the novel "The Talented Mr. Ripley" by Patricia 
Highsmith Görüntü Yön. Cinematography: 
Henri Deral Kurgu Editing: Françoisejaveı 
Müzik Music: Nino Rota Oyuncular Casr: 
Aiain De/on, Maurice Ronet, Marie Laforiı, Elviro 
Popesco, Erno Crisa, Bi/Iy Kearns. Frank Latimore, 
Romy Schneitkr Yapomeolar Producers: 
Raymond Hakim & Robert Haki111 Yapom 
Produc<ion Co.: Paris Films, Paris, FRANCE; 
Tita11us Films, Rome, ITALY Kaynak Prim 
Source: Minisıtre des Affaires Eırangtres, Bureau 
du Ci11lma, 37.  Quai d'Orsay, 75007 Paris, 
FRANCE; Pho11e: 33 1 43 1 7  86 62; Fax: 33 1 
43 1 7  92 42 

1960 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 1 18' 

• Sosyal statü basamaklarını 
tırmanan, ahlak tanımaz, paragöz ve 
yakışıklı genç Amerikalı Tom 
Ripley, zengin bir işadamı tarafından 
Avrupa'ya gidip, adamın eskiden 
Ripley'nin okul arkadaşı olan 
maceraperest playboy oğlu Philippe 
Greenleaf'i bulmakla görevlendirilir. 
Yakışıklı ve zengin bir bekar olan 
Philippe'in seksi bir sevgilisi vardır 
ve paranın alabileceği herşeye 
sahiptir. lik başta iki genç ltalya'da 
birl ikte iyi vakit geçirirler, hatta 
Philippe'in epey yapmacıkit nişanlısı 
Marge bu durum karşısında kızar ve 
dehşete düşer. Ancak, Tom'un 
parası tükenıneye başlayıp, 
Philippe'in aslında ABD'ye dönme 
niyeti olmadığı iyiden iyiye açığa 
çıkınca, Tom müsrif yaşam tarzın ı  
sürdürebilmek iç in daha karanlık 
yöntemleri değerlendirmeye 
zorlan ır. Çok geçmeden Tom, 
Philippe'i geri götürmektense onun 
yerine geçebilirse çok daha fazla 
paraya ve güce sahip olabileceğinin 
farkına varır. Ancak bu, ş ımarık, 
sorumsuz Philippe'in kaybolması 
gerektiği anlamına gelmektedir, 
hem de sonsuza dek . . .  

KlZGlN GÜNEŞ, Patricia 
Highsmith'in "Yetenekli Bay Ripley" 
adlı romanının uyarlaması, ve yine 
Highsmith'in bir başka eserinden 
uyarlanmış olan Alfred Hitchcock 
klasiği "Strangers on a Train 1 
Trendeki Yabancılar" gibi, kimlik 
aktarımı teması ön planda. Öykü, 
Tom'la Philippe'in ilişkisinde yüzeyin 
altında kaynayan homoerotik 
akınttiara bile giriyor ve bir açık 
deniz yolculuğu sırasında patlama 
noktasına ulaşan bir sevgi/nefret 
gerilimini kuruyor. Rene Clement'ın 

ahlaki çöküş üzerine, müthiş keyif 
verici bu gerilim filmi, Alain 
Delen'un en iyi ve en tüyler 
ürpertici performanslarından birine 
(ve çok şaşırtıcı bir sürpriz sona) 
sahip. Aynı zamanda, muhteşem 
"Les jeux interdits 1 Yasak 
Oyunlar"dan sonra, yönetmen Rene 
Clement'ın en ünlü filmi olan 
KlZGlN GÜNEŞ ABD'de 25 yıl 
boyunca izlenemedi, ama filmi haklı 
olarak "unutulmuş bir klasik" diye 
adlandıran Martin Scorsese'nin 
çabaları sayesinde, birkaç yıl önce 
tekrar dolaşıma girdi. Aradan geçen 
40 yılı aşkın süreye rağmen, Henri 
Decae'nin gerilim yüklü, çarpıcı 
renkli görüntüleri bugün de çok 
etkili. Kısa süre önce Anthony 
Minghella, KlZGlN GÜNEŞ'in 
üzerine kurulu olduğu Highsmith 
romanından yeni bir uyarlama çekti, 
ancak bu özgün uyarlama onu her 
bakımdan kolaylıkla aşıyor. 

• An amoral, social-climbing, 
money-hungry, good-looking young 
American named Tom Ripley is 
hi  red by a wealrhy businessman ro go 
ro Europe ro convince and bring back 
rhe man's ertant playboy son, 
Phil ippe Greenleaf, who once was 
R ipley's school mare. A handsome, 
wealrhy bachelor, Philippe has a sexy 
girlfriend and all the rhings money 
can buy. Inirially, the pair enjoy the 
good life in Italy, often ro rhe anger 
and dismay of Philippe' s m uc h pur
upon fiancee Marge. However, as 
Tom's funds begin ro run dry, i r  
becomes more and more apparenr 
rhar Philippe has no inrenrions of 

returning ro the U.S., forcing his 
friend ro consider more nefarious 
means of mainmining his exrravaganr 

lifesryle. Ir soon dawns on Tom rhar 
rhere might be considerably more 
money and power in ir for him if he 
were ro find a way ro impersonare 
Phil ippe rather rhan rerurn him. 
That, however, would mean rhar the 
spoiled, irresponsible Phil ippe would 
have ro disappear - permanenrly . . .  

PLEIN SOLEIL is adapted from 
Parricia H ighsmith's crirically 
acclaimed novel "The Talented Mr. 
Ripley" and !ike Alfred Hitchcock's 
class i c "Strangers on a Train", also 
based on Highsmirh's work, the 
rheme of idenci ry rransference is 
dominant. The subject even extends 
to rhe homoeroric undercurrenrs 
w hi ch simmer below rhe surface of 
Tom and Philippe's relarionship, 
serring inro motion a love/hate 
tension which explodes during a high 
seas journey. Rene Clemenc's 
decadent and enormously pleasurable 
suspense tl1riller fearmes one of Alain 
Delon's besr and mosr chilling 
performances (and a knockout 
surprise ending). Wirh rhe exceprion 
of his grear "Les jeux ineerdi ts 1 
Forbidden Games", this is the film for 
which direcror Rene Clement is mosr 
famous. PLEIN SOLEIL was 

unavailable i n  rhe United States for 
over 25 years, but was recenrly 
re[llrned ro ci retılation rhanks to the 
efforrs of Martin Scorsese, who righrly 
called it "a forgotren classic". After 
more rhan forty years, Henri Decae's 
rension-packed and colorful images 
are stili effective. Anthony Minghella, 
has recently made anorher screen 
adapration of rhe same H ighsmirh 

novel on which PLEIN SOLEIL was 
based, but this origi nal surpasses it 
very easily in every department. 

RENE CLEMENT 
18  Mart 1 9 1 3'de Fransa'da, 
Bordeaux'da doğdu. Savaş 
sonrası Fransa'sının en başarılı 
ama en az övgü almış 
sinemacılarından biridir. Ecole 
des Beaux-Arts'da mimarlık 
öğrencisiyken, büyük 
zahmetlerle animasyon film 
"Cesat les Galous"yu 
tamamladı. 1 936'da Jacques 
Tati'yle birlikte yaptıgı kısa film 
"Soigne Ton Gauche 1 Solunu 
Kolla"yla ilk oyunculu filmini 
çekmiş oldu. 1 946'da Jean 
Cocteau'nun "La belle et la bete 
1 Güzel ve Çirkin"inde teknik 
danışmanlık yaptı. Bu sayede, 
sonunda kendi ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmini de çekebildi: "La 
bataille du rail / Demiryolu 
Savaşı" ( 1 946). Çok geçmeden, 
savaş sonrası dönemin en sadık 
Yeni Gerçekçilik 
savunucularından biri haline 
geldi. Başyapıtı, Oscar da dahil 
olmak üzere birçok ödül alan 
"Jeux interdits 1 Yasak 
Oyunlar" dır ( 1 953). Sari edilen 
zaman ve emeğe karşın, sonraki 
işleri hiç de aynı kararda 
değildir. Alain Delon'u 
uluslararası bir yıldız haline 
getiren KlZGlN GÜNEŞ ( 1 960) 
ve Charles Bronson'ın daha 
yumuşak yüzünü gösteren az 
sayıda filmden biri olan "Le 
passager de la pluie 1 Yagmurla 
Gelen Adam" ( 1 970) dışında, 
filmleri genellikle uluslararası 
gişelerde pek ilgi görmemiştir. 
Son filmini 1 97S'de yaptı. 1 7  
Mart 1 996'da Monte Carlo'da 
öldü. 
Born on ıs March ı 9 ı 3  in  
Bordeaux, France. He is  one of the 
mosr successful yer leasr 
celebrared posr-war French film
makers. While an archirecwre 
srudent ar Ecole des Beaux-Arrs, 
he painsrakingly assembled the 
an imared film "Cesar les Galous". 
He made his live-acrion 
direcrorial debm in collaborarion 
wirh Jacques Tari w ith the 1 936 
shorr "Soigne Ton Gauche". In 
1 946, he acred as rechnical 
consulrant on Jean Cocreau's "La 
belle er la bere 1 Beaury and rhe 
Beasr" ( 1 946); this enabled him 
ro finally direct a fearure film on 
his own, "La baraille du rail 1 
Bartle of the Rails'' 0 946). He 
soon emerged as one of rhe 
posrwar era's sraunchest advocares 
of eo-Realism. His masrerpiece 
was "Jeux Interdi ts 1 Forbidden 
Games" ( 1 953), which was 
honored wirh multiple awards, 
i ncluding rhe American Oscar. 
Despi te the ri me and elfort 
expended, his subsequent output 
was of decidedly uneven qualiry. 
Wirh the exceprion of PLEIN 
SOLEIL ( 1 960), the film rhar 
made Alain Delon an 
international srar, and "Le 
Passager de la Pluie 1 Rider on the 
Rain" ( ı  970), one of the few films 
ro show <he geneler side of 
Charles Bronson, his fılms were 
generally poorly received ar 
international box-offices. He 
made his fina! fi lm in ı 975.  He 
di ed on ı 7 March 1 996 in Monte 
Cari o. 
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FRANSA FRANCE 

VURGUN 
MELODIE EN SOUS-SOL 

ANY NUMBER CAN WIN 
Yönetmen Director: l-lmri Verne11il Senaryo 
Screenpıay: /11ichel Audiard, Albert Simonin & 
Hmri Vernmil Görüntü Yön. 
Cinematography: Louis Page Kurgu Editing: 
Fran[oiıe Verneuil Müzik Music: Michel Magne 
Oyuncular Cası: Alain De/on, jean Gabin, 
Viviane Romanct, Carla Marlier. Afaurire Biraud. 
C/aude Cenıa/. Dora Do//, Gen1ıaine Montero. 
Hen ri Virlojeux, Jean Camıeı, Rita Cadil/oc 
Yapımcı Producer:)acques Bar Yapı m 
Producıion Co.: Cipra Films; Cite Films; CCM 
FillllS Kaynak Prinı Source: 111inistere des 
Alfaireı Etrangtres, Bureau du Cinfma, 37, Quai 
d'Orsay. 75007 Paris, FRA CE: Phone: 33 1 43 
1 7  86 62; Fax: 33 1 43 1 7  92 42 

1 963 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 1 1 7' 

• Beş yıl hapiste yattıktan sonra 
serbest kalan Charles, onun gibi 
yaşlı bir serseriye kıyak emeklil ik 
sağlayacak büyük bir iş çevirmeye 
karar verir. Hapiste tanıştığı genç 
Francis'i kendine ortak alır. 
Francis'in kayınbiraderi Louis 
şoförleri olacaktır. Iş, Cannes'daki 
Palm Beach gazinesunun kasasını 
ele geçirmektir. Plan büyük bir 
titizlikle hazırlanır ve mükemmelen 
uygulanır, bir milyar eski frank 
gangsterlerin çantasına girer. 
Ancak, bu güç gösterisine karşın, 
acaba Charles ve Francis 
ganimetten istifade edebilecekler 
midir? . . .  

Yüksek kalitede bir polisiye film 
olan VURGUN, Fransız sinemasının 
bu türde yarattığı "Du rififi chez les 
hommes 1 Erkeklerin Fiyakası" ve 
"T ouchez pas au gri sb i 1 Paraya 
Dokunma" benzeri, en iyi yapıtlarla 
kıyaslanabil ir nitel iktedir. 
Yeteneklerinin keşfedi lecek tarafı 
kalmayan üç yazarın, Audiard, 
Verneuil, Simonin'in ellerinden 
çıkmış usta işi bu filmde ilgiyi 
sürekli tutan tempo jenerikle başlar 
ve bir saniye bile düşmez. Entrika 
matematik bir düzende gelişir. Ani 
değişiklikler sağlam yapıdadır. 
Karakterler gerçekten vardır. 
Görünümleri özgün bir biçimde 
gelişir: Kişil ik farkl ı l ıkları çekişme 
yaratır ve merakımızı sürekli uyanık 
tutar. Yönetmen Henri Verneuil, 
bilinçli, enerjik ve anlamda kusursuz 
bir mizansen sağlamıştır. 
Hol lywood ustalarını aratmayacak 
şekilde her an özgün açılar 
doğaçlanır. Öyküye, "tempo 
forte"ler tarafından güçlendirilen 
bir senfoni ritmi benimsetilmiştir; 

psikolojiyi ve kontrapuntun gizli 
kıvrımlarını aniden aydınlatan o ara 
notalar da hiç ihmal edilmemiştir. 
Sanatın tesadüflerine bel 
bağlamayan yönetmen, böyle bir 
filmle, yapımcıların tercihleri 
arasında ilk sıraya yerleşmiştir. Iki 
büyük oyuncunun, Alain Delon i le 
Jean Gabin'in, bazen yanyana, bazen 
karşı karşıya gösterdikleri 
performanstan, yönetmenin 
hünerini soyutlamak mümkün 
değildir. 

• Free at the end of five years of jail, 
Charles decides ro rry a fina! big 
srroke which would give this old 
crook a fine reriremenr. He rakes 
Francis whom he has met in jail, as 
partner. His brorher-in-law Louis 
will be their driver. A lay hand on 
the safe of the Pal m Beach Cas i no in  
Cannes is in  quesrion. Treared with 
extreme care the srroke is successful, 
one billion of ancient francs are in rhe 

bag s of the gangsters. B ur despi te the 
hit, could Charles and Francis benefit 
from their boory' . . .  

A dereeri ve film of grear class, 
MELODIE E SOUS-SOL is 
comparable to rhe best films of che 
genre produced by rhe French 
Cinema, such as "Du rififi chez les 
hommes 1 Rififi" and "Touchez pas 
au grisbi 1 Grisbi". The film is 
w ri tren by the masrer hands of three 
authors whose talenrs are not to be 
challenged: Audiard, Verneuil,  and 
Simon in.  The cempo which keeps 
inreresr all along rhe film srarrs wirh 
che c redi ts and does not weaken one 

second. The inrrigue takes place in a 
mathemarical accuracy. The 
vicissirudes goc nerves. The 

characrers exist. The ir aspects 
progress in a very original way: Their 
difference in characcer ereares a 
fricrion and keeps our curiosiry 
awake. Director Henri Verneuil 
composes a lucid, energeric and 
superiorly expressive staging, 
improvises ar any moment original 
angles which would nar be denied by 
the Hollywood masrers, imposes to 
the story a remarkable symphonic 
rhytlım punccuated by "tempo forte" 
and does not neglecr through rhe way 
these nores which suddenly comes to 
enlighren the psychology and the 
secrer undularions of che 
counrerpoint. He is a director who 
does not rely on the chances of art, 
so, wirh such a movie, he is placed at 
the first rank of rhe producers' mosr 
wanted list. One cannar dissociare 
Verneuil's savoir-faire from rhe 
performances of che rwo great actors 
- Alain Delon and Jean Gabin 
sametimes side by side, sametimes 
one against the other. 

H ENRI VERNEUIL 
I S  Ekim I 920'de Türkiye'de 
doğdu. Ermeni asıllı olup asıl 
adı Achod Malakyan'dır. Daha 
küçük bir çocukken ailesi 
Fransa'ya göç etti. Endüstriyel 
Sanatlar Okulu'nda gördüğü 
eğitimden sonra gazeteci ve 
radyo yorumcusu olarak 
yaşama atıldı. I 946' da kısa 
filmler yönetmeye başladı. Eli i l i 
yılların başında uzun metraj 
filmiere yöneldi. Özellikle ünlü 
komedyen Fernandel'in bir çok 
filmini ve ticari şansı olan 
yapımiarı yönetti. Bunlardan 
çoğu Jean Gabin'in başrolü 
üstlendiği serüven ve geri lim 
fılmleriydi. Filmlerinin ticari 
başarısı üzerine Hollywood'a 
davet edildi ve orada iki film 
yaptı. Daha son rak i 
çalışmalarını Fransa'da 
sürdürdü, yönetmenliğin 
yanısıra yapımcıl ığa da atı ldı. 
Son fi lmi "588 rue Paradis" yi 
I 992 yılında yönetti. 1 I Ocak 
2002'de Paris'te öldü. 

Born on 1 5  October 1 920 in 
Turkey. Of Armenian descem his 
real name is Achod Malakian. 
His family moved to France when 
he was a smail kid. Afrer his 
studies ar rhe School of lndustrial 
Arrs he srarred our as a journalise 
aod radio commenraror. He 
began direecing shorr films in 
1 946 and turned ro features in 
che early 50s, large Iy rhanks to 
Fernandel. He direcced several of 
che comedian's films as well as 
or her producrions of box-office 
appeal, ofren cheiliers scarring 
Jean Gabin. Following rhe 
commercial success of his films 
he has been invired ro Hollywood 
where he srarred ro produce as 
well as he conrinued ro direcr. 
His made his lasr film "588 rue 
Paradis" in 1 992. He died on ı ı 
January 2002 in Paris. 

Önemli Filmleri 
Seıecred Filmography 

1 95 1  La tab/e aux creves 
Ölüm Masası 

1 954 Le mouto11 a chıq pattes 
Beş Bacaklı Koyun 

1 959 La vache et le prismınier 
lnek ve Mahkum 

1 960 Le presidmt Başkan 
1 962 Metodie en sous-sol Vurgun 
1 964 Weekmda Zuydcoote 

Dünkerk Kahramanları 
1 966 The 25th Hour 25. Saat 
1 967 Grms for Saıı Sebastiaıı San 

Sebastian'ın Topları 
1 969 Le claıı des Siciliem 

Sicilyalılar Çetesi 
1 979 I . . . com me /care lkarus'un l'si 
1 98 1  Mil/e milliards de dollars 

Bir Trilyon Dolar 
1 99 1  Mayrig Ana 
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FRANSA-IT AL YA FRANCE-ITALY JEAN-PIERRE MELVILLE 

KiRALI K KA Til 
LE SAMOURAl 

THE SAMURAl 

20 Ekim 1 9 1 7'de Paris'de 
dogdu. Daha sonra beyazperde 
için soyadını Melville olarak 
degiştiren Jean-Pierre 
Grumbach, daha 
yeniyetmeliginde amatör "'!'!'!"'"------�------------1 sinemacıydı ve Ikinci Dünya 

Yönetmen Direccor:)ean-Pierre Mefı,tfle 
Senaryo Screenplay:)ea11-Piem /ılelı•ılle. baıed 
011 ı he 1/0ı'f!! "The Ro11in" by )oa11 /ılrl...oad 
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: Hmrr D«ae· 
& jean Chm"tıein Kurgu Edicing: Monique 
Bonnoı & Yolande Maurelle Müzik Music: 
Fran(ois de Roubaix Oyuncular Cast: Alam 
De/o,ı. Francois Perier. Caıhy Rosler. Naıhalie 
De/on, Mirhtl Boürond.)ark 1--ttJnard,Jacquts 
Leroy, )ean-Pierre Posier Yapımcı Producer: 
Eugeııe Ltpider Yapı m Producıion Co.: Fıl111el: 
C/CC. FRANCE: Fida Cinemaıografira. ITALY 
Kaynak Prinı Source: llfinütere des Af/aires 
Eıt·angerts, BureaJJ du Cinlma, 37. Quai d'Orsay. 
75007 Paris. FRANCE: Phe11e: 33 1 43 1 7  86 
62: Fax: 33 1 43 17 92 42 

1967 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 '  

• Işi yalnızlık gerektirdiğinden, buz 
gibi soğukkanlı Parisli kiralık katil Jef 
Costello'nun hiç arkadaşı yoktur. 
Kanunun her iki tarafında da 
normun ihanet olduğu bir dünyada, 
kendine has bir onur anlayışıyla 
yaşar; ve aynı onur anlayışıyla 
ölmeye hazırdır. Jane Legrange 
tarafından sevilse de, Jef onun zaten 
bir sevgi lisi olduğunu bil ir. Son 
aldığı iş gereği bir gece kulübü 
sahibini öldürmesi gereken Jef, bir 
entrika, ihanet ve intikam ortamına 
sürüklenir. Trençkotlu adam ya 
kendi kural larıyla bu durumdan 
kurtulacak, ya da bu yolda 
ölecektir . . .  

Jean-Pierre Melville'in yalnız bir 
kiralık katil in son derece kontrollü 
hayatın ı  inceleyen efsanevi 
varoluşsal gangster filmi KIRALIK 
KATIL, Paris'in fi lmden çok rüya 
izlenimi uyandıran karanl ık ve 
yoksul arka sokaklarında çekilmiş, 
heyecan verici bir şekilde stilize, 
mitik bir intikam destanıdır. Filmin 
diyalogları çok az sayıda ve çok 
serttir, ama KIRALIK KATIL'deki 
merhamet tanımaz evrenin 
derinlerinde bir yerde, hırsızlar 
arasında onurun olduğu bir 
dönemin yitip gitmesinin yasını 
tutan romantik bir kalp saklıdır. 
Böyle bir dönemin aslında hiçbir 
zaman varolmadığını öğrenmek, Jef'i 
mahveder ve KIRALIK KATIL'i kara 
filmierin en karanlığı yapar. 1 967 
yapımı, "cool" kavramının timsali bu 
kült film, ABD'de 1 970'1ere dek 
gösterime giremedi - o  zaman da 
kesilip güdükleştirilmiş, yeniden 
kurgulanmış ve dublaj l ı  bir kopyası 
gösterildi. Unutulmaz Jef rolünde 
çelik gözlü, 32'sinde bir Alain Delon · 

vardır. Nathalie Delon (yıldızın o 
dönemde gerçek hayattaki eşi) uzun 
süredir onun sevgi l isi olan Jane'i, 
François Perier Jef'i yakalamaya 
kararlı kurnaz polis müfettişini, 
Cathy Rosier ise Jef'i ele 
verebilecek olmasına karşın bunu 
yapmayan güzel ve korkusuz gece 
kulübü şarkıcısı Yalerie'yi 
oynamıştır. Modaya pek uygun 
1 960'1ar gece kulübü dekorlarının 
ve Decae'nin buz gibi bir stile sahip, 
neredeyse renksiz görüntülerinin 
eşliğinde Melville, Jet'in araba çalma, 
kurbanları vurma ve izlerinin üstünü 
örtme konusundaki becerilerini tüm 
küçük ayrıntılarıyla gösterir. 
KIRALIK KATIL birçok başka 
sinemacıyı ve "neo-noir" projeyi 
doğrudan etkilemiştir. Bunların en 
önemlileri John Woo'nun kült filmi 
"The Killer 1 Kati l" ( 1 989) ve J im 
Jarmusch'un "Ghost Dog - The 
W ay of the Samourai 1 Hayalet 
Köpek - Samuray Tarzı"dır. (2000). 

• By nacure of his work's solicary 
demands, the Parisian ice-cold 
comracr killer Jef Cosrello has no 
friends. He l iv es - and is prepared co 
die - by a personal code of honor, in 
a world where becrayal is che norm 
on borh sides of che law. Alchough he 
is loved by Jane Lagrange, Jef knows 
char she already has a !over. Jefs 
laresc job, which requires him ro 
murder a nighc-club owner, plunges 
him i neo a whirlpool of i mrigue, 
rreachery, and revenge rhar the 
rrenchcoared hir man will eirher 
excricare himself from via his own 
rules, or die rrying . . .  

LE SAMOURAI, Jean-Pierre 
Melville's jusrly legendary exisrencial 

gangsrer d rama which masterfully 
dissecrs che carefully concrolled life of 
a loner hicman, is a ehriilingiy 
stylized, mychic epic of revenge ser in 
che clark and seedy back alleys of a 
Paris chac seems ro have been 
dreamed rather rhan filmed. Whac 
lirrle ralk rhere is rougher rhan a cwo
dollar sceak, yer buried deep in che 
unforgiving universe of LE 
SAMOURAi is a brearhrakingly 
romantic hearr, grieving for che lass 
of an era when c here was honor 
among rhieves. The birrer real izarion 
rhar such a rime never exisced is whar 
ulrimarely descroys Jef, and i c makes 
LE SAMOURAI che nair of noirs. 
Though ic was made in 1 967, this 
famous cult film by the epirome of 
screen cool wasn'r seen in  che U.S. 
uncil che early 1 970s - and chen only 
in a severely rruncared, re-edired and 
overdubbed version. The sreely eyed 
32-year-old Alain Delon is che 
un forgercable Jef, wirh Narhalie 
Delon (che srar's real-life wife) as his 
longrime !over Jane, François Perier 
as che wily palice inspecror 
derermined ro nail him, and Carhy 
Rosier as che beauriful and fearless 
nighrclub singer Valerie who could 
finger Jef as rhe ki ller, buc doesn'r. 
Am id ulrra-mod 1 960s nighrclub 
inceriors and Henri Decae's 
hallucinarory, icily srylish, barely 
colored cinemarography, Melville 
mericulously derails Jefs well-honed 
merhods for srealing cars, shaming 
vicrims, and covering his cracks. LE 
SAMURAl direcrly inspired several 

orher filmmakers and neo-noir 
projecrs, mosr norably John Woo's 

own culr dassic "The Ki ller" ( 1 989) 
and Jim Jarmusch's "Ghosr Dog 
The W ay of che Samurai" (2000). 

Savaşı'ndan sonra kendi 
bagımsız kısa ve uzun metrajlı 
filmlerini çekmeye başladı. 
50'1erde, Jean Cocteau'nun "Les 
enfants terribles 1 Müthiş 
Çocuklar" ( 1 950) adlı romanının 
uyarlamasıyla adını duyurdu. 
Sonraki yirmi yıl boyunca zeka 
ve heyecan dolu polisiyeler 
üzerinde uzmanlaştı. Bu filmierin 
en önemlileri, kariyeri için bir 
rota çizen "Bob le flambeur" 
( 1 955), "Le doulos" ( 1 963), "Le 
samura·ı 1 Kiralık Katil" ( 1 967), 
"Le cercle rouge 1 Kızıl 
Çember" ( 1 970), ve "Un flic 1 
Geceleri n Adamı"dır ( 1 972). 
Ayrıca kendi çektigi "Deux 
hommes dans Manhattan 1 
Manhattan'da Iki Adam"da, 
Cocteau'nun "Orphee"sinde, 
Jean-Luc Godard'ın "A bout de 
souffle 1 Serseri Aşıklar"ında ve 
Claude Chabrol'ün 
"Landru"sünde oyunculuk da 
yaptı. Yönetmen olarak 
yapıtlarında popülerlikle biçimsel 
modernite imgeleri bir aradadır, 
Quentin Tarantino'nun onu bu 
kadar takdir etmesinin bir 
sebebi de budur. 2 Ağustos 
1 973'de Paris'te ölmüştür. 

Born on 20 Ocrober 1 9 1 7  in 
Paris. Jean-Pierre Grumbach, 
who larer opred for the screen 
name Melville, was an anıateur 
fi lmnıaker as a reenager, and after 
World Wat I I  he began making 
h is own independent short and 
fearure films. He hit his suide in 
the '50s, starting witlı his 
memorable adapeation of Jean 
Cocreau's novel, "Les enfams 
terribles" ( 1 950). Over the next 
rwemy years he specialized in 
intelligem and exciting erime 
films, most notably "Bob le 
flambeur" ( 1 95 5) which set the 
agenda for the rest of h is career, 
"Le doulos" ( 1 963), "Le samura'ı"' 
( I  967), "Le cercle rouge" ( 1 970), 
and "Un flic" ( 1 972). He alsa 
acred in his own "Deux hommes 
dans Manhattan", and in 
Cocteau's "Orphee", Jean-Luc 
Godard's "A bour de souffie" and 
Claude Chabrol's "Landru". His 
directarial work combined 
populat appeal with formal 
images of moderniry, one reason 
he is so ad m i red by Quemin 
Tatanti no. He died on 2 August 
ı 97 3 in Paris. 

Önemli Filmleri 
Seıected FiJmography 

ı 94 7 Le sileııce de la mer 
Denizin Sessizligi 

ı 950 Les enfmıts lerribles 
Müthiş Çocuklar 

ı 955 Bob le flambeur 
Kumarbaz Bob 

ı 96 ı Uon l\forin, pritre 
LE�on Morin, Papaz 

1 967 Lesamourai' Kiralık Katil 
1 970 Le ce re/e rouge 

Kırmızı Çember 
1 972 Un flic Geeelerio Adamı 
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SEN BENiMSiN 
LA PISCINE 

THE SWIMMING POOL 
Yönetmen Director:Jacqtw DeraJ Senaryo 
Screenplay:jean-Emm(llıllef Conil & )acque.r 
Deray Görüntü Yön. Cinemacography:jran

)acqlles Tarbes Kurgu Editing: Pa11/ Ca)atle 
Müzik Music: /llirhel ugrand Oyuncular 
Cast: Ala in De/on. Romy Schnerder, Alflllrice Ronel, 
Jane Birkin. Paul Crauchet. t\laurice Denham 
Yapı m Producrion Co.: SNC. FRANCE: 
Filmindmtria. !TAL)'' Kaynak Print Source: 
Miniıtire de.s Af/aires Elrangtres, Bm·ea11 du 
Cinema. 37. Q��t�i d'Orsay. 75007 Ptms, 
FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7  86 62: Fax: 33 1 
43 1 7  92 42 
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• Birbirlerine aşık olan, işsiz yazar 
Jean-Paul i le başarılı gazeteci 
Marianne, Côte d'Azur'ün lüks bir 
viiiasında birlikte yaşamaktadırlar. 
Plak yapınıcısı Harry ve yeniyetme 
kızı Penelope ortaya çıkınca, 
mutlulukları hızla bozulur. 
Arkadaşl ık havaları altında, iki adam 
rekabetlerini maskelerler. Harry, 
kendinden başarısız olan Jean-Paul'ü 
küçümser. Jean-Paul, hem zengin, 
hem de Marianne'ın eski aşı�ı 
olduğu için Harry'yi kıskanır. 
Tehlikeli bir oyun başlar. Harry, 
Marianne'ın yeniden gönlünü 
fethetmeye çalışır, Jean-Paul ise 
Penelope'u baştan çıkarmak ister. 
Bir gece epeyce içen Harry ve Jean
Paul kavga etmeye başlarlar ve 
sonunda Harry havuza itilir. Jean
Paul bo�ulmamak için mücadele 
eden adama yardım elini uzatmaz. 
Marianne herşeyi bi l ir fakat susar. 
Penelope gidecek ve iki aşık, 
cinayetin anısıyla birbirlerine bağlı 
kalacaktır . . .  

Birbirlerini yiyen bir böcek 
sürüsünü seyreden bir 
böcekbil imcinin so�ukkanlı lı�ıyla, 
Jacques Deray bu filmde, 
yaşayanlarla il işkilerini yavaş yavaş 
tanımlayan, ince bir imalar, 
şüpheler, sır vermeler ve anılar 
şebekesi örmüştür. Yönetmende ne 
suç ortaklığı, ne de dostluk 
bulabil irsiniz; görüşündeki tarafsızlık 
tamdır, fi lmi mutlak bir sadeliktedir. 
Bu acımasız ve tehlikeli oyunların 
büyüleyici bir tarafı vardır, yeter ki 
biraz taraf olma çabası 
gösterebilelim. Çünkü kameranın 
neredeyse hiç çıkmadığı bu gizli 
oturumlar mikrokozmosuna dalmak 
hiç te kolay de�ildir; üstelik, yavaş 

yavaş, davetsiz misafirden şahite, 
şahitten de suç orta�ına dönüşürüz. 
Hiç kuşkusuz oyuncuların kalitesi 
ile yönetmenin ustalığı, bir "auteur" 
filmi olan SEN BENIMSIN'in en 
önemli kozlarıdır. Çok formda olan 
Romy Schneider, gerçekten kayda 
değer bir işi başarmış ve iki erkek 
oyun arkadaşına kolayca üstünlük 
sağlamıştır. Tabii burada söz 
konusu rakiplerin, her zamankinden 
daha karanlık bir Alain Delon i le 
açık ve yıpratıcı Maurice Ronet 
oldu�u da göz ardı edilmemelidir. 
Jane Birkin'e gelince, kavga sebebi 
iki kadından biri olarak, bize zerafet 
ve sır i le sapkınl ık sarhoşluğuna av 
olan masumiyecin büyüleyici bir 
imgesini sunar. 

• In a luxurious villa in Côre 
d 'Azur, Jean-Paul, an our-of-work 
writer, and Marianne, a successful 
journalist, live and love each other. 
Their happiness is guickly troubled 
by the arrival of Harry, a record 
execurive, and his nubile young 
daughrer Penelope. The rwo men 
mask their rivalry under rhe 
prerension of friendshi p. Harry 
despises Jean-Paul whose success he 
fi nds inferior ro his. Jean-Paul is 
jealous of Harry for his richness and 
because he was once Marianne's !over. 
A dangerous game begins. Harry 
once more makes a pass ar Marianne 
and Jean-Paul wanrs ro seduce 
Penelope. One nighr, afrer same 
heavy drinking, Harry and Jean-Paul 
fighr, resulring in Harry being 
p ushed inro rhe swimming pool. 
Jean-Paul refuses ro help rhe 

srruggling man as he drowns. 
Marian ne knows everyrhing bur says 
norhing. Penelope will leave and rhe 

rwo lovers will sray rivered ro each 
orher by rhe memory of rhe erime . . .  

Wirh rhe impassibiliry of an 
enromologisr looking ar insecrs 
devouring each orher, Jagues Deray 
weaves a fine nerwork of allusions, 
suspicions, secrers and memories 
which define progressively rhe 
characrers anel rheir relarionship. One 
shouldn'r ask neirher compliciry nar 
kindness from rhe direcror, his poinr 
of view is of a roral objecriviry and 
his is a fi lm of an absolure puriry. 
These cruel and dangerous games 
have something fascinating if we 
make rhe leasr efforr ro parricipate. 
Because ir is not rhar easy to com e 
inro rhis microcosmos of secrer 
sessions where rhe cameras almosr 
never leave; and slowly, we rransform 
from inrruder ro wirness and from 
wirness ro accomplice. The gualiry of 
rhe players and rhe masrership of rhe 
direcrion are rhe principal aelvanrages 
of rhis fi lm of "aureur". Romy 
Schneider, in grear shape, does an 
outstanding job and daminares easily 
her rwo male parrners, This is no 
smail fear, since Alain Delon, sinisrer 
more rhan ever, and Maurice Roner, 
rad ianr and corrosive, are rhe lead 
acrors in guesrion. As far as Jane 
Birkin is concerned, as one of rhe rwo 
blow-up girls, she offers us wirh 
grace and secrer an arrracrive image 
of rhe innocence as a prey ro rhe 
giddiness of perversion. 

JACQUES DERAY 
19 Şubat 1 929'da Fransa'nın 
Lyon kentinde doğdu. Gerçek 
soyadı Desrayaud'dur. Daha 1 2  
yaşındayken, Rene Simon'la 
sahne sanatları çalışması için 
Paris'e yollandı. Önceleri 
tiyatro ve sinema oyunculu�u 
yaptı, daha sonra yönetmenliğe 
başladı. 1 952 yılında Gilles 
Grangier'nin asistanı oldu. 
1 960 yılında ilk uzun metraj! ı 
fi lmi "Gigolo 1 J igolo"yu, 
1 968'de En Iyi Yönetmen 
ödülünü aldıgı SEN 
BENIMSIN'i çekti. 1 977'de 
yönettigi "Un papillon sur 
l'epaule 1 Omuzda bir 
Kelebek" ile Fransız Sineması 
Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. 
Diğer önemli filmleri arasında, 
"Borsal ino" ( 1 970), "Un 
homme est mort 1 Bir Adam 
Öldü" .. ( 1 973), "Fiic Story 1 
Polis Oyküsü" ( 1 975)_. "T ro is 
hommes a abattre 1 Uç Adam 
Ölecek" ( 1 980), "On ne meurt 
que deux fois 1 Sadece Iki Kere 
Olünür" ( 1 985) ve "Maladie 
d'amour 1 Aşk Hastalıgı" 
( 1 987) sayı labilir. 

Born on 19 February 1 929 in 
Lyons, France. His real lasr name 
is Oesrayaud. He was senr ro 
srudy d rama in Paris wirh Rene 
Simon when he was only 1 2 . He 
srarred his career as an acror on 
srage and screen rhen he rurned 
ro directing . In 1 952 he became 
an assisranr ro Gilles Grangier. 
He direeceel "Le gigolo", his firsr 
feacure film, in 1 960 and 
LA PISCINE in 1 968 which 
won him a prize for directing. 
The Grand Prix of the Frene h 
Cinema was awarded ro him in 
1 977 for "U n papi lion sur 
l 'epau le 1 A Burrerfly on rhe 
Should er". Among his or her 
imporranr films are: "Borsal i no" 
( 1 970), "Un homme esr morr 1 
The Ourside Man" ( 1 973), "Fiic 
Srory 1 Cop Srory" ( 1 975),  "Trois 
hommes a abarrre 1 Three Men 
ro Oesrroy" ( 1 980), "On ne 
meurr gue deux fois 1 You Only 
Die Twice" ( 1 985) ve " Maladie 
d'amour 1 Malady of Love" 
( 1 987). 
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KADERi ARA YAN ADAM 14 Ocak, 1 909'da La Crosse, 
Wisconsin, ABD'de doğdu. 

MONSIEUR KLEIN Eğlence endüstrisine, 1 930'Iu 
yılların başında kitap ve oyun �
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yöneuneni ola�k iş buldu, 
1 936'da ilk kez Broadway'e 
geçtl 1 94 7' de Brecht'in 
"Galileo"sunun ünlü Hollywood 
sahnelenişini yönettl Bu da ona 
ilk kurmaca film yönetmenliği 
işini getirdi: bu bir RKO filmi 
olan "The Boy with the Green 
Hair 1 Yeşil Saçlı Çocuk"tu 

Yönetmen Director:joseph Losey Senaryo 
Screenplay: Franco Solinas & Fernando Morandi 
Görüntü Yön. Cinematography: Gerry Fisher 
& Pierre· \fliliam Glenn Kurgu Editing:  Henri 
Lanoi:' Müzik Music: Egisto Macchi & Pierre Porte 
Oyuncular Cast: Alain Delon, jeanne Moreau, 
Suzanne Flon, Michael Lonsdale,juliet Berto,}ea1ı 
Bo11ise, Francine Berg{, Fred Personne Yapımcılar 
Producers: Raymond Danorı, Alain De/on, Robert 
Kiiperberg & jean-Pierre Labrande Yapı m 
Producrion Co.: Lira Filım Kaynak Print 
Source: Mitıisttre deı Affaireı Errangereı, B11rta11 
du Cinlma, 37, Quai d'Orsay, 75007 Paris, 
FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7  86 62: Fax: 33 1 
43 1 7  92 42 

1 976 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 122' 

• 1 942'de, Alman işgali altındaki 
Paris'te, Fransız ve Katelik bir sanat 
taeiri olan Robert Klein okul 
müdürlüğü yapmaktadır. Kırk 
yaşlarında, zengin ve çekici bu adam, 
Nazi rejimi tarafından Yahudilere 
yapılan zulmü gelir kaynağı 
sayanlardandır. Para düşkünü Klein, 
kanuni hakları bulunmayan Yahudi 
komşularından maddi çıkar 
sağlamaktadır. Bir gün kapısının 
altında, üstünde kendi ismi ve adresi 
bulunan "Yahudi Haberleri" 
bülteninin bir sayısını bulur. 
Kaygılanır, soruşturur ve öğrenir ki 
ismi karakolun listesindedir, ve söz 
konusu Robert Klein, adresini de 
bulmayı başardığı bir isim 
benzeridir. Ancak bu Yahudi adam 
bir türlü bulunamamaktadır. Bazı 
insanların farklı adlarla tanıdıklarını 
söyledikleri metresine de rastlamak 
mümkün deği ldir. Polis Katelik 
Robert Klein'ın evine ve maliarına el 
koyar. Kaçmaktan başka çaresi 
kalmamıştır. Adaşını umutsuzca 
ararken, onun kimliği altında 
yaşadığı hayatta acı dersler alır. 
Sonunda çok adlı o esrarengiz genç 
kıza rastlar ve ani bir düşünce 
Paris'e dönmesine neden olur. 
Onun "ikiz"ine dönüşen kişinin, söz 
konusu adreste yalnızca geceleri 
kaldığını öğrenir. Avukat arkadaşı 
Pierre'in evinden ona telefon eder 
ve randevu al ır. Ancak Robert Klein 
çok geç kalmıştır; Pierre'in haber 
verdiği polis ondan önce oradadır . . .  

Joseph Losey'nin yansız yönetimi, 
Mr. Klein' in çöküşünü ona karşı hak 
etmediği bir acıma duygusu 
beslemeden izlernemizi sağlar. 
Losey, yayınlanan çalışma 
notları nda, "KADERI ARA YAN 

ADAM'ın teması umursamazlıktır" 
diye yazmıştır. "Yahudilere karşı 
Fransız halkının umursamazlığı; 
fılmin kahramanı Robert Klein'ın 
umursamazlığı; ve nihayet, birkaç 
iyi l ik timsali hariç, filmdeki tüm 
karakterlerin umursamazlığı." 
Ancak KADERI ARAYAN ADAM 
umursamazlığın filmi değildir. 
Küçümsemenin, boyun eğmenin ve 
bencil l iğin gösterisini 
sunmamaktadır. Fi lmi şekillendiren, 
umursamazlığın ta kendisidir, yani, 
ahlaki bir sınıflandırmanın dışındaki 
herşeydir. Filmdeki karakterler, 
farklı derecelerde (ve Robert Klein 
bunların en üstündedir) acı çekmek, 
pasifize edilmek, canlı ve güçlü bir 
biçimde boyun eğmek gibi, 
umursamazlığın tutkularını her 
açıdan yaşarlar. Işte bu tutkusal 
çekirdek KADERI ARAYAN 
ADAM'ı antisemitizm üstüne çok 
başarılı bir film yapar. 

• In 1 942,  in Paris under the 
German occupation, Robert Klein is 
a French-Catholic an dealer who 
works as a school principal. In his 
forries, rich and seductive, he is one 
of those men for who the persecution 
of the J ews is a so u rce of profi r. 
Strapped for cash, K.lein takes 
financial ad vancage of his Jewish 
neighbors, knowing that they have 
no !ega! recourse. One day he finds 
und er his d oor an exemplary of the 
"Jewish Information" bulletin on 
which his name and address are 
wrinen. Worried, he investigates and 
finds out that his name is in the file 

of che prefecrure and that che Robere 

Klein in question is only a homonym 
which he succeeds finding his 
address. B ur this Jewish man srays 

undiscoverable. Also impossible ro 
encoumer his young misrress, whom 
differem persons know under 
different names. The police seize the 
aparement and the goods of Robert 
Klein who has no other chance bur to 
escape. As he desperarely seeks out 
thar man he Jearns a bi tt er lesson 
abour l ife in the other man's shoes. 
Bur finally he encoumers the 
mysrerious young girl wirh the 
multiple first names. Afrer a sudden 
thought, he goes back to Paris. He 
undersrands thar his double lives at 
the memioned address, bur only the 
nighrs. He calls him from his 
advocate friend Pierre. The 
appoimmem is set bur Robert Klein 
gets rhere too Iate. Warned by Pierre, 
the po I ice are c here before him . . .  

Joseph Losey's derached directinn 
permits us to observe the downfall of 
Mr. Klein withour undue symparhy 
towards che man. Losey, in his nores 
of published work, wrore that the 
the me of MR. KLEIN is indifference, 
"the indifference of che French people 
rowards the Jews, the indifference of 
MR. K.Jein and finally in exception of 
some "isles of purity", the 
indifference of almost all the 
characters . "  But MR. KLEIN is not a 
fi lm on the indifference. lt doesn't 
offer the specracle of disdain, 
resignation or egoism, meaning 
anything else bm the signs of a moral 
category. At diverse degrees, and Mr. 
Klein ar rhe highest poim, the 
characters live a passinn of 
indifference in all sense of the term, 

sufferance and passivity, a living and 

srrong bending. This nucleus of 
passion, makes MR.  KLEIN a very 
strong fi lm on the ami-Semitism. 

( 1 949). 1 95 1  'de Amerikan 
Aleyhtarı Faaliyetler Komitesi 
huzurunda tanıklıkta bulunması 
için kendisine gönderilen tebliğe 
uymayı reddettl Bunun sonucu 
olarak ka� listeye alınınca da 
Ingiltere'ye yerleşti, o�da 
sinemacılık kariyeri de nihayet 
hız kazanabildL "The Servant 1 
Uşak"ta ( 1 963), ilk kez bir 
Harold Pinter senaryosunu 
yönetti ve bundan son� da 
sinema üsiQbu �dikal biçimde 
değiştl "Accident 1 K� 
Gecesi"yle ( 1 967) Cannes'da 
Jüri Özel Ödülü'nü aldı, 
Cannes'da Altın Palmiye alan 
1 97 1  yapımı "The Go-Between 
1 A�bulucu"yla (bir başka Pinter 
projesi) meslek yaşamı yeniden 
tempo kazandı, 1 970'1erin 
ortalarında Ingiltere'den 
F�nsa'ya taşına�k en çok 
hatırda kalan filmlerinden ikisini 
orada yaptı: KADERI ARA YAN 
ADAM ( 1 976) ve "Don 
Giovanni" ( 1 978). Son filmi 
"Steaming 1 Kaynayan" ( 1 984) 
için Ingiltere'ye döndü. 22 
Hazi�n 1 984'de Lond�'da 
öldü. 

Born on 14 January 1 909 in La 
Crosse, Wisconsin, USA. He 
enrered the enrercainmenr 
indusrry wriring book and 
rhearre reviews in rhe early 
1 930s. Arraining work as a stage 
direcror, he made his Broadway 
debur in 1 936. He direcred rhe 
celebrared 1 94 7 Hollywood s ra ge 
producrion of Brechr's "Galileo". 
This led to his firsr fearure-film 
directing assignmenr, RKO's 
"The Boy w ith rhe Green Hair" 
( 1 949). In 1 95 1 ,  he declined a 
summons to resrify before rhe 
House Un-American Activities 
Commirree. Blacklisred as a 
resulr, he relocared in England, 
where his film career ar long lasr 
shifred i mo high gear. Wirh 
"The Servanr" ( 1 963), he 
direcred from a Harold Pinter 
script for rhe firsr rime, and 
rhereafrer his cinemaric sryle 
changed radically. He won rhe 
Special Jury Prize ar Cannes wirh 
"Accident" ( 1 967). He regained 
his momenrum wirh 1 97 1 's "The 
Go-Berween" (anorher Pinter 
project), which won the Golden 
Palm ar Cannes. Maving from 
England to France in rhe mid 
1 970s, he made rwo of his most 
memorable films, MONSIEUR 
KLE IN ( 1 97 6) and "Don 
Giovanni" ( 1 978). He wenr back 
to England for his fina) project, 
"Sreaming" ( 1 984). He died on 
22 June 1 984 in London. 
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FRANSA FRANCE JACQUES DERA Y 

ÜÇ ADAM ÖLECEK 1 9  Şubat 1 929'da Fransa'nın 
Lyon kentinde dogdu. Gerçek 

TROJS HOMMES A ARATTRE soyadı Desrayaud'dur. Daha 1 2  
yaşındayken, Rene Simon'la �
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Paris' e yollandı. Önceleri 
tiyatro ve sinema oyunculugu 
yaptı, daha sonra yönetmenlige 
başladı. 1 952 yılında Gilles 
Grangier'nin asistanı oldu. 

Yönetmen Director:}arquu Deray Senaryo 
Screenplay:jarqueı Deray & Christopher Frank 
Görüntü Yön. Cinemacography:)ean 
Tournier Kurgu Edi ring: lıabel Garria de 
Hermas Müzik Music: C/artt/e Bol/ing 
Oyuncular Casc: Alai1·1 De/on, Dalila Di 
Lazuıro. Pierre Dux, Michel A11dair, Simone 
Renant, Pasra/e Robertı, jean-Pierre Darras, 
Franrois Perrol Yapımcı Producer: Alain De/on 
Yapı m Producrion Co.: Atlel ?roduction; Films 
A2 Kaynak Prinr Source: /11inistm des Afla im 
Etrangtres, Bureau du Cinlma, 3 7, Quai d'Orsay, 
75007 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7  86 
62; Fax: 33 1 43 17 92 42 

1 980 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 ' 

• Michel Gerfault profesyonel bir 
oyuncudur. Bir akşam ıssız bir 
yolda, otomobil kazası yapmış bir 
şoföre yardımcı olur ancak adam 
hastanede hayatını yitirir. 
Gerçekte bu yabancı 
öldü rü lmüştür. Michel bunu 
gazeteden, iki kişinin daha 
vurulduğunu okuduğu sırada 
öğrenir. Üç ölü de havacıl ık ve 
silahta uzmanlaşmış Emmerich 
müesseselerin üst düzey 
çalışanlarıd ır. M ichel, rahatsız edici 
b ir  tanıktır ve kısa süre içinde 
peşindeki kati l lerin hedefi haline 
gelir. Bir i lk  suikast teşebbüsünü 
atiatan Michel, az sonra, medyadan 
arkadaşı Lieatard' ın traj ik  ölümüne 
tanık olur. O anda harekete geçer. 
Kurşun yarası almış, polis 
tarafından gözaltında tutulmuş 
olmasına rağmen rakiplerini yok 
eder. Savaştan yorulan Ernerich ve 
ortakları, karşılarında bir 
profesyonel olduğuna i nanırlar ve 
onunla işbirliğine  karar verirler. 
Gerçeği n ihayet keşfeden Michel, 
her türlü işbirl iğini reddeder. Bu 
arada Emmerich kalp krizinden 
ölür. Onun yerine geçen Leprince, 
Michel tarafı ndan olası bir şantajın 
gelebileceği inancıyla, onu sokak 
ortasında soğukkanlı bir biçimde 
öldürtme emrini verir . . .  

Yabancı olduğu bir işin içine giren 
tanık konusu epeyce işlenmiş 
olmasına rağmen, Deray ve Delon 
bu konuyu komplekssiz ve 
aldatmacasız bir biçimde işlemeye 
karar vermişlerdir. Sadeliği, 
çıplaklığı ve gerilimiyle ÜÇ ADAM 
ÖLECEK, Deray'in özel n itelikli 
"Papillon sur l'epaule"ünden ziyade, 
ilk fi lmlerine daha yakındır. Burada, 

yönetmen yeteneklerini sadece 
şiddetli bir aksiyon filmin in 
değişkenlerini sahneye koymak için 
kullanmıştır. Oyuncu, yapımcı ve 
yardımcı senarist şapkaları altında 
konuşan Alain Delon, ÜÇ ADAM 
ÖLECEK'i "kaliteli popüler 
sinema"ya geri dönmek için 
çevirdiğini ilan etmiştir. Bu tanım, 
özgünlüğü pek olmayan, ancak 
olağan başarı bileşimlerinin 
bulunduğu bu fi lmle mükemmel 
örtüşür. 

• Michel Gerfaulr is a professional 
player. One night, on a wild road, he 
helps sameone who has gor a car 
accidenr, but the man d ies at the 
hospi ral. In real i ry rhe man was 
murdered. Michel learns ir from rhe 
newspaper when rwo more persons 
are killed. The all three dead men are 

senior executives at the Emmerich 
establishmenrs specialized in aviarion 
and armamenr. A borhering wirness, 

Michel is soon the targer of rhe 
ki llers who search for him. Vicrim of 
a firsr rentari ve of murder, Michel 
wirnesses a bir larer the brural dearh 
of his friend Lierard from rhe media. 
Ar that very moment, he srarrs ro acr. 
Alrhough he is wounded by a buller 
or under surveillance by rhe police, 
he eliminares his direct adversaries. 
Tired by che war, Emmerich and his 
colleagues, convinced rhar they face a 
professional, decide to reconcile wirh 
him. Finally d iscovering rhe rrurh, 
Michel refuses any projecr of 

collaborarion. Emmerich dies then of 
a hearr arrack. His successor 
Leprince, who stili believes ro a 

hyporheric blackmail from Michel, 
orders him ro be coldly execured on 
the srreer. . .  

E ve n if  the che me of rhe w i mess 
involved in an affair he is srranger ro, 
served already a lor, Deray and Delon 
decided ro rrear i r  wirhour complexes 
and chearing. In i ts simpliciry, i rs 
nudiry and irs rension, TROIS 
HOMMES A ABATIRE is a work 
closer ro the firsr films of De ray rhan 

his very singular "Papillon sur 
l'epaule", the direcror using here his 
ralenr only ro picture che vicissirudes 

of a violenr acrion. Speaking under 
his rriple hars of player, producer and 
co-scenarist, Alain Delon has 
declared rhar he shor TROIS 
HOMMES A ABATTRE ro resume 
wirh the "popular cinema of qualiry". 
This is a definir ion perfecrly 
convening to a film whose originaliry 

is  very feeble bur which garhers 
rogerher all the usual ingredienrs of 
success. 

1 960 yılında ilk uzun metrajlı 
filmi "Gigolo 1 J igolo"yu, 
1 968'de En Iyi Yönetmen 
ödülünü aldığı "La piscine 1 Sen 
Benimsin"i çekti. 1 977'de 
yönettigi "Un papillon sur 
l'epaule 1 Omuzda bir 
Kelebek" ile Fransız Sineması 
Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. 
Diğer önemli filmleri arasında, 
"Borsalino" ( 1 970), "Un 
homme est mort 1 Bir Adam 
Öldü" ( 1 973), "Fiic Story 1 
Polis Öyküsü" ( 1 975), ÜÇ 
ADAM O LECEK ( 1 980), "On 
ne meurt que deux fois 1 
Sadece Iki Kere Ölünür" 
( 1 985) ve "Maladie d'amour 1 
Aşk Hasralıgı" ( 1 987) 
sayı labilir. 

Bom on 1 9  February 1 929 i n 
Lyons, France. His real lasr name 
is Desrayaud. He was senr to 
study drarna in Paris wirh Rene 
Sirnon when be was only 1 2 . He 
srarred his career as an acror on 
s ra ge and screen c hen he cu rned 
ro direcring. In  1 952 he became 
an assiseane ro Gilles Grangier. 
He direcred "Le gigolo", his first 
fearure film, in  1 960 and "La 
piscine 1 Swirnming Pool" in 
1 968 which won him a prize for 
directing. The Grand Prix of che 
French Cinema was awarded ro 
him in 1 977 for "Un papillon 
sur l'epaule 1 A Burrerfly on the 
Shoulder". Among his orher 
irnporranr filrns are: "Borsalino" 
( 1 970), "Un homme esr morr 1 
The Ourside Man" ( 1 973), "Fiic 
Srory 1 Cop Srory" ( 1 975), 
TROIS HOMMES A 
ABA TIRE ( 1 980), "On ne 
meurr que deux fois 1 You Only 
Die Twice" ( 1 985)  ve "Maladie 
d'amour 1 Malady of love" 
( 1 987) 
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FRANSA FRANCE 

BiR AYNASIZIN POSTU iÇ iN 
POUR LA PEAU D'UN FLIC 

FOR A COP'S HIDE 
Yönetmen Di_recror: Alain De/on Senaryo 
Screenplay: Alain De/on & ChriJtopher Frank & 
Görüntü Yön. Cinemawgraphy:)ean 
Tournitr Kurgu Editing: Michel Leu•in Müzik 
Music: Sidney Bechet & Osrar Benton Oyuncular 
Cast: Ala in De/on. Michel Audair. Amıe 
Parillaud,)ean-Pierre Darras, Daniel Ceccaldi. 
Brigitte Lahaie. jane Birkin, Pasca/e Roberts. 
Annick Alane Yapımcı Producer: Ala hı De/on 
Yapı m Producrion Co.: Ade/ Prod11rtiom 
Kaynak Prim Source: /ıli n isitre des Aifaires 
Etrangtreı, Bureau du Cinlma. 37, Quai d'Orsa). 
75007 Paris. FRANCE: Phone: 33 1 43 1 7  86 
62: Fax: 33 1 43 1 7  92 42 

1981 1 35 mnı. 1 Renkli Color 1 1 15 '  

• Choucas, dik kafalı, kel ve 
yapışkan biridir. Özel detektif olmuş 
eski bir polis için yadsınamayacak 
özelliklerdir bunlar. "Pigot" işinin 
üstündedir: Evinden kaçıp kaybolmuş 
bir kızı bulmak, görüntüde, rutin bir 
soruşturmadır; kız kör olsa da, 
komiser Coccioli bayan Pigot'yu özel 
detektife kendi gönderdiyse de. Buna 
karşın bu işle uğraştığından beri, 
Choucas'nın başına sadece kötü 
sürprizler gelmektedir. Önce, 
Pradier denen biri tarafından evinde 
saldırıya uğrar, sonra, çaresizce 
bayan Pigot'nun öldürülmesine tanık 
olur. Daha sonra, ölünün evini 
gezerken Pradier ile yeniden 
karşılaşır. Onu öldürür ancak suç 
ortağı Kasper kaçmayı becerir. 
Nihayet, ona tuzak kurmuş olan 
komiser Madrier'yi vurur. Bu şekilde 
hem polis, hem de esrarengiz bir 
katiller ordusu tarafından aranan kişi 
olur. Neyse ki ona bakan, şımartan, 
nazlandıran sadık sekreteri Charlotte 
vardır ve de tabii ki eski dostu 
emekli müfettiş Hayman. 
Hayman'nın topladığı bilgilerle 
soruşturmasını titizlikle yürüterek, 
güzel Charlotte'u rezil Kasper'in 
elinden ustalıkla kurtararak, karşısına 
dikilenleri ortadan kaldırarak, 
Choucas nihayet olayı çözmeyi 
başarır: lsabelle Pigot'un kaçırılması 
önemli şahsiyetlerin karıştığı bir 
uyuşturucu trafiği ile bağlantılıdır; 
Choucas, kendisini akıllıca gölgede 
tutmayı başaran Coccioli tarafında 
tetikçi olarak kullanılmıştır. Ancak, 
özel detektif sonuna kadar gitmeye 
kararlıdır . . .  

BIR AYNASIZIN POSTU IÇIN'de, 
yanındaki büyüleyici sekreteri i le bir 
özel detektif kendini, polisin de 

biraz karıştığı bir kaçırılma, 
uyuşturucu ve direnme işinin içinde 
bulur. Filmin yönetmenliğini de 
üstlenen Alain Delen, kabadayı 
görüntüsü altında, ince bir tilki 
sanki. Etrafını saran muhteşem 
oyuncular arasında, kurnaz, iyi 
yetişmiş, biraz kalleş bir müfettiş 
rolündeki Daniel Ceccaldi keyif 
veriyor. l ik rollerinden birinde 
Anne Parillaud, Jane Birkin'in o 
zamana kadar neredeyse tek başına 
gezindiği bir dünyada, dişiliğin ta 
kendisi. I lave etmek gerekir ki, 
diyalog ve maceralar aracılığıyla 
kendisiyle dalga geçen, geleneksel 
yenilmezliğini kıran Alain Delen, 
kendisini alışı lagelmişten çok daha 
sempatik kı l ıyor. Bu film, biraz aşırı 
sayılabilecek şiddeti hafifleten, sanki 
bir kahkaha aracılığıyla özür di leyen 
bir mizahı da içeriyor kuşkusuz. 

• He is srubborn Couchas, bald and 
renacious. These are uncleniable 
qualiries for an old cop who became a 
privare eye. He is currenrly on rhe 
Pigor case: ro find a girl vanished 
from home; ir is visibly a rourine 
invesrigarion, even if rhe young girl is 
blind, even if ir is rhe caprain Coccioli 
himself who has sene Ms. Pigor ro rhe 
privare. And yer, since he is on the 
case, Couchas have only bad surprises: 

firsr arrackecl by a cerrain Pradier, he 

wirnesses helplessly rhe murder of 
Ms. Pigor. Then, he faces Praclier 
again when he visirs rhe aparrmenr of 
rhe deceasecl. He ki lls him bur his 
accomplice Kasper escapes. Finally, 
back home, he kilis rhe caprain 
Madrier who sers him a rrap. This is 

how che ancienr cop becomes wanrecl 
by borh rhe police and a mysrerious 
gang of killers. Forrunarely, rhere is 

Charlorre, his loyal secrerary who 
looks afrer him, pers him, pampers 
him. There is also Hayman, a rerired 
dereeri ve, an old friend of Couchas. 
He invesrigares wirh care following 
rhe information garhered by Hayman. 
He frees wirh masrery che beautiful 

Charlorre from rhe vile Kasper. He 
eliminares rhose who oppose him. Ar 
rhe end Couchas sees rhe fina] picrure 
of rhe case: rhe kiclnapping of Isabelle 
Pigor is ried ro drug rraffic where 
some imporranr persons are involvecl; 
Couchas is usecl as sniper by Coccioli 
who srays ptudenrly in rhe shadow. 
B ur Couchas decides ro go unril rhe 
end . . .  

In POUR LA PEAU D'UN FLIC, a 
privare derecrive, along his lovely 
secrerary, finds himself involved in a 
case of kidnapping, drug, and 
resisrance in which che police irself 
mighr be a bir compromised. Alain 
Delon who also direcrs rhe film, is a 
fine fox behind rhe look of a puncher. 
He surrounds himselfby superb 
comedians and audiences will savor 
Daniel Ceccaldi's inrervenrions in rhe 
role of a rreacherous dereeri ve, 
cunning and so well educared. A 
young Anne Parillaud, in one of her 
firsr screen appearances, is rhe 
femaleness herself in a world where 
Jane Birkin walked unril rhen almosr 
alone. W e musr add rhar Alain Delon 
is much nicer rhan usual. He doesn'r 
hesirare ro make fun of himself 
through dialogues and advenrures 
which deny rhe rradirional 
invincibiliry of rhe acror. In rhis film 
rhere is a humor which spares a 

number of bruraliries which mighr be 
found a bir excessive, bur whiclı a big 
laugh could excuse. 

ALAIN DELON 
8 Kasım 1 935'te, Fransa'nın 
Sceaux kentinde doğdu. 
Ayrılmış bir anneyle babanın 
oğluydu ve fırtınalı bir 
çocukluğu oldu. Sık sık okuldan 
atılırdı. 1 9SO'Ii yılların başında 
Fransız Deniz Piyadeleri'yle 
paraşütçü olarak Hindiçini'de 
bulundu; 1 950'1erin ortalarında 
aralarında garsonluk, 
tezgahtarlık ve Les Halles 
halinde hamallığın da bulunduğu 
bir sürü ufak tefek işte çalıştı. 
1 957'de Yves Allegret'nin 
"Quand la femme s' en mele 1 
Kadın Işe Karıştığında"sıyla 
sinemaya ilk adımını attı. Soluk 
kesici yakışıklılığıyla, hızla 
Fransız sinemasının favori jönü 
haline geldi. l ik parlak başarısını, 
1 960 yılında, Rene element'ın 
güneşte kavrulan gerilim filmi 
"Piein soleil / Kızgın Güneş"teki 
asalak Tom Ripley rolüyle elde 
etti. Aynı yıl, Visconti'nin 
"Rocco e i suoi fratelli 1 Rocco 
ve Kardeşleri"yle adını diğer 
ülkelerde de duyurdu. 1 970'de 
kendi film şirketi Adel Film'i 
kurdu ve film yapımcılığına 
soyundu. 1 98 1 'de yönettiği i lk 
film olan BIR AYNASIZIN 
POSTU IÇIN'i gerçekleştirdi. 
"Le battant 1 Dövüşçü" ( 1 983), 
şimdiye kadar yönettiği ikinci 
ve son film olmuştur. 

Born on 8 November 1 93 5 ,  in 
Sceaux, France. The producr of a 
broken home, he had a srormy 
chi ldhood. He was frequenrly 
expelled from school. In rhe 
early )O' s he was parachurisr 
wirh French Marines in 
lndochina; in  mid )Q's he 
worked ar various odd jobs 
including, waiter, salesman, and 
porter in Les Halles marker. In 
1 957 he made his film debur in 
Yves Allegrer's "Quand la 
femme s' en mele". W ith his 
brearlıtaking good-looks, he 
rapidly became rhe rnarinee idol 
of the French cinema. His firsr 
oursranding success came in 
1 960 wirh rhe role of rlıe 
parasi re Tom Ripley in Rene 
Clemenr's sun-drenebed dıriller 
"Plein soleil / Purple Noon". 
The same year he recieved 
international recognition for his 
role in  Visconri's " Rocco e i suoi 
fratelli 1 Rocco and H is 
Brothers". In 1 970 he formed 
film company Adel Film and 
began producing fearure films. 
In  1 981 he direcred his first film 
POUR LA PEAU D'UN FL!C. 
"Le barrant 1 The Figbter" 
( 1 983), was rhe second and the 
lasr film he direcred so far. 
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FRANSA FRANCE 

AYRI ODALAR 
NOTRE HISTOIRE 

SEP ARA TE ROOMS 
Yönetmen Director: Bertrand B/ier Senaryo 
Screenplay: Bertrand Blier Görüntü Yön. 
Cinemarography:jean Penzer Kurgu Edi ring: 
Claudine Merlin Müzik Music: RoJJi, Ludwig 
van Beethwen, Franz Schuhert & Bohuslav Martinu 
Oyuncular Cast: Alain De/on, Nathalie Baye, 
Michel Galahru, Gerard Darmon, Sabine Hautkpin, 
Gentvitve Fontanei, Jean-Franrois Stlvenin, Ginelle 
Garcin, Philippe Lautknbach Yapımcılar 
Producers: Alain Sartk & Ala in De/on Yapı m 
Production Co.: Ade/ Productions; Sara Films; 
Filnu A2 Kaynak Print Source: MiniSiere des 
Affaires Etrangeres, Bureau du Cinbna, 37, Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE; Phmıe: 33 1 43 
1 7  86 62; Fax: 33 1 43 I 7 92 42 

I 984 1 35 mm, 1 Renkli Color 1 I 10' 

• Birinci sınıf bir kompartmandaki 
yalnız bir adamın öyküsüdür bu, 
umutsuzluktan bira içmeyi seven bir 
adamın, Tren garlarına musallat 
olan, adamı peronda görerek trenin 
iç ine kadar takip edip ona yanaşan; 
adama hikayesini, kendi h ikayesini 
anlatan bir kadının öyküsüdür de, 
Adamın adı Robert Avranche'dır; 
oto tamirciliğinden kazanıp 
biriktirdiklerini lsviçre'den 
getirmektedir, O ise, kendini gelip 
geçen erkeklere veren ve 
gülümsemeyen bir kadındır, 
Boşanmış ve çocukları kendisinden 
kaçırılmış bir kadın. Karşı l ık 
göremediği Duval'i seven 
Donatienne'e, Donatienne 
istememesine karşın, bağlanmıştır 
Robert. Birdenbire ortadan 
kaybolan bir kadını arayan bir 
adamın öyküsüdür bu, Onu 
kaybedip, M ari e-Therese adındaki 
bir öğretmenin yüz hatlarında bulan 
bir adamın öyküsü, Bir 
kompartmanda uyandırılan ve hayat 
arkadaşı Genevieve i le yaşamaya 
dönen bir adamın öyküsü, , ,  

Ola ki gerçekten bir film bir öyküyü 
anlatırsa, bir öyküyü anlatmanın ne 
demek olduğunu bilmek gerek. 
Belki de sadece her zaman anlatır 
gibi yapar. Bertrand Blier'nin bize 
AYRI ODALAR'daki öyküyü 
götürüş biçimiyle önerdiği de bu, 
ince ironi, fı lmin özgün adının iki 
anlamlılığıdır. Çünkü burada anılan 
"bizim hikayemiz", "hikaye"nin 
birçok kelime anlamıyla anlaşılabilir, 
ya da "bizim"i birçok mal ediş 
biçimiyle, Bizim hikayemiz, bizim 
aşkımız anlamındadır ve tabii ki 
Robert ile Donatienne'nin de 
aşkıdır bu. Aynı zamanda bizim 

hikayemiz, insan yaşamını ve 
filmdeki ikincil bir çok karakterin, 
filmde kendi hikayelerini arayışı ve 
hangi hikayen in içinde bulundukları 
ile ilgili, yaşamlarını etkileyen 
olaylar açısındandır, Bizim 
hikayemiz aynı zamanda tabii ki 
bizim yazarın yüce "biz"ine 
gönderme yapan öykümüz 
anlamındadır, En nihayetinde, ve 
daha gizlice, bizim hikayemiz, her 
taraftan çatiayan ve pek nerede 
bulunduğunu bilmeyen bir 
Fransa'nın, tarihsel açıdan 
h ikayesidir. Burada kesin olan bir 
şey varsa o da, eşsiz hiciv ustası 
Bertrand Blier'nin, tuhaf ile gülünç 
arasında gidip gelen gerçeküstü 
senaryosuyla bir Cesar ödülü 
kazanırken, Alain Delen'un 
performansında gösterdiği başarın ı n  
da ç�k hakettiği b i r  En  Iyi Erkek 
Oyuncu Cesar'ıyla tasdik edildiğidir, 

• This is rhe swry of a lonely man 
in a firsr class rrain comparrmenr; a 
man who loves w drink beer, by 
desperarion, This is rhe swry of a 
woman who haunrs rhe rrain srarions 
and who sees rhe man on rhe 
platform, follows him in rhe rrain 
and approaches him . . .  of a woman 
who rells a swry w a man, her own 
swry. His name is Roberr Avranche; 

he brings from Swirzerland all the 
savings he made as a mechanic. She is 
a woman who gives herself w rhe 
passing men and who doesn'r smile. 
A divorced woman, whose chi ldren 
were kidnapped from . Even if she 
doesn'r wanr w; Robere arraches 

himself w Donarienne . . .  who loves 

Duval one-sidedly. This is the swry 

of a man searching a woman who has 
dramarically disappeared. This is rhe 

swry of a man who losr her and finds 

her in rhe porrrair of a school reacher, 
Marie-Therese. This is rhe swry of a 
man who wakes up in rhe 

comparement of a rrain and who goes 
back w live wirh his mare, 
Genevieve . . .  

I r  i s  w know whar means w rell a 
srory, and also, if any, a film rruly 
rells a swry. Perhaps ir always jusr 
prerends. This is whar suggesrs rhe 
way Berrrand Blier leads rhe swry of 
NOTRE HISTOIRE, and rhe subrle 
iwny, rhe ambiguiry of rhis ritle. 
"Norre hiswire" (Our swry) can be 
heard i n  differenr senses of rhe word 
"hiswire" (swry) and in differenr 
arrriburions w "norre" (our). This is 
"our swry" in  rhe sense of "our love" 
and rhose of Roberr A vranche and 
Donarienne of course; ir is also our 
srory in rhe sense of "our 
vicissirudes", those of many differenr 
secondary characrers of rhe film 
which searches whar is rheir swry 
and in which srory rhey are 
commirred in; ir is also "our swry" in 
che sense of "our narrative", sending 
back w the majesric "we" of the 
aurhor; and finally ir is, maybe more 
secrerly, "our srory" in che histarical 
sense, those of a France which does 
not know very well where she is and 
which cracks fwm all parrs. One 
rhing is sure here: the imcomparable 
saririsr Berrrand Blier, won a Cesar 
for his surreal screenplay that swings 
back and forrh from srrange ro 
farcical, and Alain Delon's 
achievemenr is also recognized as he 

won a well deseved Best Acror Cesar 

for his performance. 

BERTRAND BLIER  
I 4 Mart 1 939'da, Fransa'da 
Boulogne-Billancourt'da (Hauts 
de Seine) doğdu. Aktör 
Bernard Blier'nin oğludur. 
Sinema sektörüne 1 960 yılında 
yönetmen Georges Lautner'in 
asistan ı olarak girdi. Daha 
sonra da John Berry, Christian
Jacques, Jean Delannoy ve 
Denys de Patelliere'in asistanı 
olarak çalıştı. Kısa belgesellerde 
yönetmenlik yaptıktan sonra ilk 
uzun metrajlı filmi olan sıradışı 
belgesel "Hitler? Connais Pas! 1 
Hitler mi? Tanımıyorum!"u 
1 963'te, tam Fransız Yeni Dalga 
akımının gelişme döneminde 
gerçekleştirdi. On yıl boyunca 
yapımcılar tarafından reddedilip 
durdu, kamera arkasına ancak 
I 967 yapımı casusluk filmi "Si 
j'etais un espion (ou 
Breakdown) 1 Bir Casus (ya da 
Kriz) Olsaydım" ile geçebildi. 
Klasik yapıya sahip 
senaryolarda başarısız olması 
karşısında çileden çıkan Blier, 
I 973'te kendi anarşi k romanı 
"Les valseuses 1 Taşaklar"ı 
sinemaya uyariadı ve Yeni 
Dalga kuşağının avare çocuğu 
bir gecedelkinci Kuşak denen 
Fransız sinemacıların rehberi 
konumuna geldi. 

Born on 14 March 1 939, in 
Boulogne-Billancourt (Hauts-de
Sein), France. The son of che actor 
Bemard Blier, he enrered che 
indusrry in 1 960 as an assistane 
to director Georges Laurner and 
la ter cook che same post w i ch 
John Berry, Christian-Jacques, 
Jean Delannoy and Denys de 
Parell iere. Afrer helming shorr 
documenraries, he made his fırsr 
fearure-lengrh film, rhe offbear 
documenrary "Hitler? Never 
Heard of Him!", in 1 963, ar a 
rime when che French New 
Wave was jusr beginning to 
broaden irs srride. For the nexr 
ren years, he was rejecred by 
producers, his only spell behind 
che camera being on the 1 967 
espianage mysrery, "Si j 'erais un 
espian (ou Breakdown) 1 If I 
W ere a Spy (or Breakdown)", 
srarring his farher Bernard. 
Exasperared ar his lack of success 
with classically srrucrured scriprs, 
he adapted his own anarchic 
novel, "Les valseuses 1 Going 
Places", inro a movie in 1 973,  
and overnighr rhe piece of 
drifrwood from che New Wave 
generat i on became a leading 
lighr of che so-called Second 
Generatian of French cineasres. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 

1 974 Les valseuses Taşaklar 
1 977 Priparez vos mouchoirs 

Mendillerinizi Hazırlayın 
l 980 Buffet froid So�uk Büfe 
1 984 Notre histoire Ayrı Odalar 
1 986 Temıe de soiree Gece Kıyafeti 
1 989 T•·op bel/e pour toi 

Senin Için Fazla Güzel 
1 99 1  Merci la vie Sa�ol Yaşam 
I 993 U ll, deux, trois, soleil 

Aya, Maya, Kumpanya 
1 99 5 Motı homme Erke�im 
2000 Les acteurs Oyuncular 
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FRANSA FRANCE 

KAZANOVA'NIN DÖNÜŞÜ 
LE RETOUR DE CASANOVA 

CASANOV A'S RETURN 
Yönetmen Director: Edo��ard Nimtıans 
Senaryo Screenplay:}ean-C/aude Carrim & 
Edeuard Niermam, ha.red on the n()V</ by Arthur 
Schnitzler Görüntü Yön. Cinemaıography: 

jean Penzer Kurgu Editing: YVff Deschamps 
Müzik Music: Bruno Coulais & Michel Porta/ 
Oyuncular Cast: Alain De/on, Fabrice Lllchini, 
E/sa, Watkck Stanczak, Ddia Borrarde, Gilles 
Arbona,jacques Boudet, Violetta Sanchez Yapı m 
Pcoduction Co.: Cana! Plus; Ctntrt arianal rk 
la Cinlmatographit; Films A2; U.r Films Alain 
Sarde; Rlgion Langutdec Roiiisillon Kaynak Print 
Source: Miniıtb-e deJ Aflaireı Etrangtru, Burtau 
d11 Cinlma, 37, Quai d'Orsay, 75007 Paris, 
FRANCE; Phone: 33 1 43 1 7  86 62; Fax: 33 1 
43 1 7  92 42 

1992 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 98' 

• Macera, baştan çıkarma, servet 
ve yolculuklarla dolu bir hayattan 
sonra, Kazanova evine yani 
Yenedik'e dönmek ister. Artık 
yaşlıdır ve para kesesi yassıdır. 
Sadece efsanesinden ve kağıt 
oyunlarındaki becerisinden geçinir. 
Tek arkadaşı, kendisine gecikmiş 
maaş borcu bulunan uşağı 
Camille'dir. Ne var ki şu an için 
sakin cumhuriyetin yöneticileri 
kendilerini naza çekerler ve 
Kazanova'ya giriş vizesi vermeye 
yanaşmazlar. Dolayısıyla bir 
zamanların aristokrat çapkını, 
kendisini zorunlu olarak Fransa'nın 
güneyi i le ltalya'nın kuzeyi arasında 
sürüklendiği, kanun kaçağı bir 
hayatın içinde bulur . . .  

"Liaisons Dangeruses 1 Tehlikeli 
I l işkiler" ve "Cyrano"nun 
uluslararası başarısından sonra, 
KAZANOYA'NIN DÖNÜŞÜ 
neredeyse yok sayılmış bir türün, 
dönem filmlerinin yenilenmesine 
katkıda bulunmuştur. Fırdöndü 
entrikaları desteklemeyen, hatırı 
sayıl ır bir belge çalışmasının 
desteğini arkasına alan bu parlak 
ahlak komedisi, oynama hırsı 
doğrultusunda soyunmaktan 
çekinmeyeceğini gösteren Alain 
Delon'u tenkit edenlere kamçı gibi 
bir derstir. 

• After a life full of advenrure, 
seducrion, wealrh and rravel, 
Casanova wanrs ro go back home, ro 
Venice. He is old, his purse is flar. 
He is making a living out of his 
legend and his skills on card games. 
For only companion, he has kepr his 
servant Camille ro whom he owes a 
considerable pledge. Ir happens that 
for rhe moment being, the rulers of 
rhe serene Republic feign relucrance 
and deny Casanova an entry visa. 
Therefore the arisrocraric womanizer 
of the good old times has ro wander 
in sourhern France and norrhern Iraly 
as an oudaw . . .  

Mrer the international success of 
"Liaisons Dangereuses" and 
"Cyrano", LE RETOUR DE 
CASANOV A contribures ro renewal 
of a genre roo underesrimared: "le 
film d'epoque". Supporred by a 
considerable documentary work 

which has the gusro not ro take the 
foor on a spinning intrigue, this 
brilliant moral comedy gives a 
lashing slap ro the criricizers of Alain 
Delon who proves here that he didn'r 
lose anything of his arnbirian ro play 
by raking the risk ro ger naked. 

EDOUARD NIERMANS 
Sinema kariyerine, 1 969 yılında 
aktör olarak başladı. Sonra, 
1 976'da, "La syncope" ile 
senaristlik ve yönetmenfiğe 
geçti. Bunu 1 980' de 
"Anthracite" ve "Cet age sans 
pitie" izledi. Dördüncü filmi 
"Poussiere d'ange" ( 1 987) 
festivallerde büyük başarı 
kazandı. KAZANOVA'NIN 
DÖNÜŞÜ'nün ( 1 992) ardından 
birtakım TV yapımiarı yönetti. 
Son kurmaca sinema filmi, 
"Premier de cordee"dir 
( 1 999). 

He sraned his film career as an 
acror in 1 969. Then, in 1 976 he 
swirched ro wriring and 
directing wirh "La syncope". He 
followed ir wirh "Anrhracire" 
and "Cer age sans pirie" in 1 980. 
His fourrh film "Poussiere 
d'ange" ( 1 987) was very 
successful in the fesrivals. 
Following LE RETOUR DE 
CASANOVA ( 1 992) he direcred 
some TV producrions. His lasr 
feamre film is "Premier de 
cordee" ( 1 999). 
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ISPANYA SPAIN 

ALEJAN DRO AM ENABAR 
• Çalışmalarını Ispanya'da 
sürdüren Şili dogumlu yönetmen 
Alejandro Amenabar, son bir yıl 
içinde iki olayın ardından 
uluslararası alanda adını duyurdu: 
Ilki, Amenabar'ın üçüncü ve son 
filmi - aynı zamanda Hollywood 
tarafından finanse edilen i lk filmi -
olan "The Others 1 Digerleri"nin 
yalnızca fevkalade korkutucu bir 
hayalet öyküsü olmakla kalmayıp, 
hayli iyi de gişe yapmasıydı. Ikincisi 
ise, Tom Cruise (ki, Amenabar'ın bu 
i lk Hol lywood filminin yapımcılıgını 
da üstlendi) i le yönetmen Cameren 
Crowe'un genç yönetmenin ikinci 
filmini, haklarını satın alacak ve kısa 
süre önce izledigirniz "Vanil la Sky" 
adlı Hollywood tekrar-yapımında 
güçlerini birleştirecek kadar sevmiş 
olmalarıydı. Amenabar'ın ilk filmi 
"Tesis 1 Tez"in Ingilizce tekrar 
yapımı da şu anda hazırlık 
aşamasında. Ama Amenabar, eski 
moda gerilim filmi "The Others"la 
sinsice i lk Ingil izce başarısını 
yakalamadan önce zaten Ispanya'da 
sansasyon yaratmış bir sinemacıydı 
ve Alfred Hitchcock'la mukayese 
ediliyordu. 

1 972 yılında Santiago, Şili'de dogan 
Alejandro Amenabar, lspanyol bir 
anne i le Şi i i l i  bir babanın oglu. 
Ailesi, Pinochet'nin 1 973'teki sagcı 
darbesinden çok kısa bir süre önce 
ülkeyi terk ederek, o bir 
yaşındayken Ispanya'ya yerleşti. 
Alejandro Madrid'te büyüdü ve 
okudu. Çok genç yaşta sinemacı 
olmaya karar verip, sinema egitimi 
görmek için Madrid'in 
Complutense Üniversitesi'ndeki 
Bilişim Bilimleri Fakültesi'ne gitti. 
Pek parlak bir ögrenci sayılmazdı 
("ilginç tartışmaların hepsi 
kafeteryada yapılıyordu, sınıfta 
degil"), okuldaki birkaç başarısızlıgın 
ardından sinema egitiminden - ki 
zaten istedigi o degildi - vazgeçerek 
sinemaya başladı - ki zaten istedigi 
aslında buydu. Hocaları onu 
çaktırınca yılmayan Amenabar, bu 
sanatı birinci elden, düşük bütçeli 
yapımiarda ögrenmeye başladı. 

Amenabar 1 9  yaşındayken ilk kısa 
fi lmi  "La cabeza"nın senaryosunu 
yazdı, yapımını ve yönetmenligini 
gerçekleştirdi. Belki de en iyi 
bi l inen kısa filmi olan ve yönettigi, 
yapımını üstlendigi, senaryosunu 
yazdıgı, müzigini bestelediği ve 
oyunculuk da yaptıgı 1 992 tarih l i  
"Himen6ptero"dan beri  Amenabar 
süratle ilerledi. 23 yaşındayken 
gerçek ve sahte şiddet arasındaki 
sınırı irdeleyen tedirgin edici 

gerilim filmi "Tesis 1 Tez" ( 1 996), 
lspanyol sinema dünyasına bir 
bomba gibi düştü. "Çıraklık" 
döneminde tanıdıgı bir yapımcı ile 
bir yıldızın destegini de arkasına 
alan genç sinemacı, bir sinema 
ögrencisine ve (gerçek c inayet, 
şiddet, seks içeren) "snuff' filmiere 
yer veren, geri l iml i  atmosferiyle 
çekici esrar filmiyle ilk ticari 
başarısını kazandı. Film, piyasaya 
çok önemli yeni bir yönetmenin 
gelmiş olduğunu hiçbir kuşkuya yer 
bırakmayacak şekilde gösteriyordu. 
Amenabar ilk fi lminin kötü 
adamına, sinema okulunda hiç 
hoşlanmadıgı bir hocanın adını 
vermişti. "Bütün sınıf adına aldığım 
küçük bir intikam olmuştu bu," 
diye açıklıyor. "Ama sonradan beni 
bağışlamasını istedim. Gerçekten 
üzülmüştü." Ispanya'da şok 
dalgaları yayan "Tez", Berlin Film 
Festivali'nde gösterildi ve birçok 
Ispanya Sinema Akademisi Ödülü 
(Goya) kazandı. 

Yönetmene filmin çiğ görünüşü ve 
karmaşık öyküsü için, daha sonraki 
olağanüstü filminde de oynayacak 
olan aktör arkadaşları Eduardo 
Neriega ve Pele Martinez yardımcı 
olmuştu. Düşünen adamın "Smm"si 
olarak övgü alan 'Tez", sıradan bir 
fi lm gibi başlar ama gittikçe çok 
daha karmaşık, çok daha ilginç bir 
psikolojik geri l im filmine dönüşür. 
Amenabar'ın yönetim üslübu insanı 
aldatacak bir yalınlıktadır. Izleyiciyi, 
kimden kuşkulanacağını bilemeyip 
boyuna fikir değiştiren akıllı, güzel 
ama zayıf nahif kadın kahramanıyla 
özdeşleşmeye zorlar. Bir helezon 
çizerek yükselen esrar öyküsü 
birinci tekil şahıs bir kabusa 
dönüşürken, yönetmenin şiddetin 
çekiciliği ve insan yapısının karanl ık 
yanına ilişkin anlamlı gözlemleri 
biraz kaybolur, ama her dost yüzün 
arkasında kötülüğün pusuya yatmış 
olduğu paranoyakça bir dünya 
dokumadaki becerisi inkar edilemez. 
"Tez", Brian De Palma'nın i lk 
gerilim filmlerini hatırlatır: karanlık, 
stilize, dingindir ve karakterlerin 
sınırı aşma ile, suçluluk karışımı (ve 
nihayette tehlikeli) büyülenmeleriyle 
dolup taşar. Filmin kadın kahramanı 
önce kendini ne kadar zorlasa da 
ölümcül video kaseti izleyemez, ama 
yaptığı seçimler onu yalnızca kati l in 
kalbinin derinliklerine değil, kendi 
korkusunun da derinliklerine 
sürükler. 

Hep dogru adımlar atan bu 
kendinden emin geri lim fi lminde 
Amenabar izleyicinin zihniyle 

oynamakta yeni bir üslüp 
yaratmıştır. Öyküyü o kadar çok ve 
öyle şaşırtıcı sürprizlerle ve 
dönemeçlerle donatmıştır ki, her 
seferinde tuzağına düşersiniz. "Tez" 
seslerin ima gücüne dayalı bir filmdir 
ve çoğu şiddet olayının içi izleyici 
tarafından doldurulur. Filmin 
temposu, seyircisini etkilerneyi bilen 
bir ustanın elinden çıkmıştır. Zaman 
zaman memnuniyetle karşılanan 
kemik anlar da vardır, ama asla 
filmin geri kalanına aykırı düşmezler. 
"Tez"deki deha, Amenabar'ın sizi 
gittikçe öykünün daha derinlerine 
çekmesinde yatar. Sonunda 
kendinizi, çıkışın bulunmadığını fark 
ettiğiniz bir dehşet ve entrika 
dünyasına batmış bulursunuz. Hala 
ender görülür düzeyde sayılabilecek 
şiddet ise aşırı ve grafiktir; çoğu kişi 
bunu rahatsız edici bulabilir. Ancak 
Amenabar'ın "snuff" film türünün 
tamamını bu korkunç görüntülerden 
yararlanarak eleştirmesi de gözardı 
edilemez. Hepsinden önemlisi 
"Tez", Michael Haneke'nin 
fi lmlerinin çoğunun favori konusu 
olan batı toplumunun şiddet 
tüketimi hakkında inanılır sorular 
sormaktadır. Bunu, "Smm"nin 
yaptıgı gibi, sapkın bir altkültürün 
hastalığı olarak çizeceğine, sorunu 
doğrudan oturma odanızın orta 
yerine getirir ve sizi gerçekte TV' de 
izlediğiniz şeyleri yeniden ele almak 
zorunda bırakır. 

"Tez"den sadece bir yıl sonra, 
Alejandro Amenabar ikinci uzun 



229 metraj lı kurmaca filmi "Abre los 
ojos 1 Aç Gözlerini"yle ( 1 997) daha 
da büyük bir başarı kazanarak ilk 
filminin başarısının şans eseri 
olmadığını kanıtladı. Bir kaza sonucu 
çirkinleşen egoist bir zengin zampara 
hakkındaki bu karmaşık ve hülyalı 
psikolojik gerilim filmi, Ispanya'da 
muazzam başarı kazandı, Sundance 
Film Festival i'nin sürprizi oldu ve 
daha sonra da dünya çapında 
dağıtıldı. Festival izleyicileri ile 
uluslararası eleştirmenlerin dikkatini 
kolaylıkla çeken "Aç Gözlerini" 
A.B.D.'de hit olmadıysa da, Tom 
Cruise'un şahsında nüfuz sahibi bir 
hayrana sahip oldu. Cruise daha 
sonra, bu ti lmin Cameren Crowe'un 
yönettiği Hollywood tekrar-yapımı 
"Van illa Sky''da (200 1 ), Amemibar'ın 
başrol oyuncusu Penelope Cruz'la 
birlikte oynadı. 

Iki mi lyon dolardan az bir bütçeyle 
gerçekleştirilen "Aç Gözlerini", 
izleyicilerin başından sonuna 
düşünmesine, meraka kapılmasına 
ve kafasının karışmasına yol açan 
dikkate değer bir filmdir. l ik 
anlarda, gerçeküstü bir çalışma gibi 
görünebilir. Insanı bir dizi şaşırtıcı 
gerçeklik değişiminden geçirir: 
kahramanın başlangıçta yakışıklı 
olan yüzü, bir an gelir tanınmayacak 
kadar bozulur, bir an sonra düzelir; 
Penelope Cruz önce sevgi lisi olur 
ve sonra da hiçbir açıklamaya yer 
verilmeksizin, kahramandan başka 
herkesin Cruz olduğunda ısrar 
ettiği psikopat, dengesi bozuk eski 
sevgi lisine dönüşür. Geçen her anla 
ve açığa çıkan her yeni gerçekle 
birl ikte, bulmaca tamamlandığı 
zaman bile birçok sorunun cevapsız 
kalacağı hissine kapılırız, ama tilmin 
bi l im-kurgu fınali, kahramanın 
yaşamakta olduğu bütün o garip 
gerçeklik değişimlerine ve 
kopukluklara göz kamaştıracak 
kadar mantıklı bir açıklama getirir. 
Gerçi "Hepsi aslında bir Sanal 
Gerçeklik sanrısıydı" şeklindeki 
fınali, "Mindwrap" ( 1 99 1  ), "Arcade" 
( 1 99 1  ), "Brainscan" ( 1 994), 
"eXistenZ" ( 1 999) ve "The 
Thirteenth Floor" ( 1 999) gibi son 
on yılın bazı filmlerinde sıkıcı bir 
klişe halini almıştır, ama "Aç 
Gözlerini" böyle bir finalin sahiden 
işe yaradığı i lk filmlerden biridir. 
Bunu da büyük ölçüde, açıklamasını 
akıl karıştırıcı sürprizlerin, gerçeklik 
değişimlerinin ve ipuçlarının 
yarattığı bir Çin Kutusu'nun içine 
yerleştirerek yapar. Öyle ki finalde 
daha önce olup biten tüm şeylere 
cesurca mantıklı bir açıklama sunar; 
yukarıda sözü edilen filmierin 
çoğunda olduğu gibi, şaşırtıcı 
olayları, yeterli bir açıklama 
olmaksızın doruk noktasında aniden 
kesintiye uğratan, umulmadık bir 
sürprizle işi bitirmez. 

T ernelde algılama ile gerçeklik 
arasında var olan koca uçurumu ele 
alan "Aç Gözlerini", "Dark City", 
"The Game", "The Truman Show" 
ve "Total Recall" gibi filmierin 
oluşturduğu bir bağlantı noktasında 
yer alır. Bu dört film in temel 
unsurları bu fılmde bulunabilir, 
özellikle de algılarımız ve 
beklentilerimizle oynama biçiminde. 
Gerilim ve bilim-kurgu kisvesi 
altındaki "Aç Gözlerini" aslında, 
gerçeklik ve düşler aracılığıyla 
kendimiz için yarattığımız korkular 
ve arzular üzerinedir. Film aynı 
zamanda bilinçli bir şekilde "The 
Cabinet of Dr. Caligari"ye ( 1 9 1 9) -
sonradan bir delinin hayallerinden 
ibaret olduğu anlaşılan çarpık bir 
dünya için yerleştirilmiş o büyük 
sessiz Alman filmine - yapılan 
göndermelerle yankılanır. Hatta 
buradaki kahramanın adı da, 
"Caligari"nin kahramanı gibi 
Cesar'dır. Ancak "Aç Gözlerini", 
"Caligari"yi modern bilim-kurgu 
diliyle ustaca güncelleştirmiştir. Bir 
delinin ipnotize edilmiş çılgın özgül 
dünyasının bir ipnotizmacı/psikolog 
tarafından kontrol edilişinin yerini, 
burada VR (Sanal Gerçeklik) 
yanılsaması almıştır. Tabii "La beli e et 
la bete", "The Hunchback of Notre 
Dame", "Dr. Jekyll and Mr. Hyde" ve 
"The Phantom of the Opera" 
filmleriyle de bağlantılar kurulabilir. 

Filmin yönetimi sade ve süssüzdür. 
Amenabar'ın görsel numaralara 
ihtiyacı yoktur; öykü kendi başına 
filmi taşımaktadır. O kadar çok 
janra dokunup geçer ki, bel li bir 
kategoriye sokulmayı aşar. Bir an 
bakarsınız melodramdır. Biraz sonra 
aşk filmi olmuştur. Derken kara 
film. Daha sonra ikaz eden bir öykü. 
Onun ardından ahlaki değerler 
üzerine bir film. Sonra bilimkurgu. 
Belki de en şaşırtıcı olanı, 
Amenabar'ın bunca farklı unsuru 
büyük bir ustalıkla, ek yerlerini belli 
etmeden biraraya getirebilmesidir. 
Geleneksel anlatım tekniklerinden 
yararlanmıştır - geri dönüşler, rüya 
sekansları ve "şimdi" den sahneler 
ne var ki, onları birbirine yapıştırma 
şekli bizde, kahramanlarla birlikte 
yılankavi bir entrikayı ortaya 
çıkarıyormuşuz duygusu uyandırır. 
Film, bittikten sonra dönüp geri 
bakınca, insana fevkalade inanılır 
gelen (en azından, Amenabar'ın 
evreninde) sürprizlerle doludur. 
Her şeyi tam olarak yerli yerine 
oturtabilmek için, "Aç Gözlerini" 
ikinci kez izienmeyi gerektiriyor 
dense yeridir. Dahası, ikinci kez 
izlenen birçok noir gerilim filminin 
aksine, koskocaman mantık 
boşlukları da açılmaz. Film kayda 
değer bir iç tutarlılığı korumayı 
becermiştir. "Aç Gözlerini", 1 997 
yı l ının Aralık ayında gösterime 

girdiğinde Ispanya'da muazzam bir 
hit oldu ve uluslararası ölçekte bir 
yankı yaratacak kadar yaygın 
gösterimi olmadıysa da, filmi 
festivallerde izlemiş olanlar, bu 
deneyimi kolay kolay unutamadılar. 

Sinema dünyasına bir ti lmin 
mi lyonlarca dolarla değil, iyi  bir 
senaryo ve iyi bir yönetmenle 
yapıldığını gösteren Amenabar, 
Hol lywood'a ilk kez dört yıl sonra 
"The Others", ya da Ispanya'da 
bil indiği adıyla "Los otros"la adım 
attı. "The Others 1 Diğerleri" 
şimdiye kadar yapılmış en iddialı 
lspanyol filmidir. On yedi milyon 
dolarlık bütçesiyle, Ispanya sinema 
tarihinin en büyük bütçeli fılmidir. 
Diyalogları Ingilizce konuşan 
oyuncular di le getirdiği halde, filmi n 
yapımcıları Sogecine ve Las 
Producciones del Escorpi6n'dur ve 
film tamamen lspanyol bir ekiple 
Ispanya'da çekilmiştir. Aslında 
"Diğerleri"nin yerel bir yapım 
olması planlanmıştı. Amenabar 
senaryoyu anadilinde yazmıştı, filmi 
Şili'de çekmeyi tasarlıyordu. Ne var 
ki kader duruma müdahale etti. 
Yönetmenin, "Aç Gözlerini"yi 
Amerikan malı tekrar-yapımı 
"Vanilla Sky''da başrolü oynayacak 
kadar seven Tom Cruise'un 
şahsında önemli bir destekçi 
bulduğu ortaya çıktı. Filmi Cameren 
Crowe'un yönetmesi planlanmıştı 
ama Cruise hala bir şekilde 
Amenabar'la çalışmak istiyordu. 
Kendisini destekleyenlerden baskı 
gören yönetmen, yeni projesi "Los 
otros"u çabucak Ingiliz pazarı için 
yeniden biçimlendirdi. Cruise ve o 
sıralar eşi olan Kidman, ekibe 
katı ldı . "Diğerleri" Şil i yerine, I kinci 
Dünya Savaşı'nın sonunda, sislerle 
kaplı Ingiliz adası Jersey'i mekan 
edindi. Amenabar, değişikliklerini 
mazur göstermek için, perili ev 
formatının her zaman Angio-Sakson 
çevreye daha fazla uyduğunu öne 
sürdü. Konuyu bir Ingil iz dekoruna 
uyarlamada fazla sorun çekmediğini 
de ekledi. "Çocukluğumdan beri 
Agatha Christie romanlarını 
severdim. Enid Blyton romanlarını 
da. Bu nedenle de kendimi o 
dünyaya çok yakın hissederdim." 

Belki deli olan belki de olmayan 
Ingiliz anne Grace rolünü Nicole 
Kidman'ın canlandırdığı, Ingilizce 
çekilen bu ilk Amenabar filmi, 
yönetmenin daha önceki çarpıcı 
sanat filmlerinin izinde 
yürümektedir. Bu atmosferik, stilize 
ve insanın kanını donduran film, 
Amerikan izleyicisini Amenabar'ın, 
kanlı şok tekniklerine bel 
bağlamaksızın tüyler ürperten bir 
korku yaratmadaki becerisiyle 
tanıştırdı. Önce kopkoyu bir sisle 
örtülü, gözlerden uzak, geceleri 

Filmleri 
Filmography 

1 99 1  La cabeza (short kısa fi lm) 
1 992 Hime116ptero (short kısa film) 
1 995 Lıma (short kısa film) 
1 996 Tesis Tez 
1 997 Abre los ojos Aç Gözlerini 
200 1 The Others (Los olros) 

Dij!erleri 



230 garip şeylerin oldu�u bir malikanede 
yaşayan - ve kocasının I kinci Dünya 
Savaşı'ndan dönmesini bekleyen -
katı ve duygularını bastıran Ingiliz 
kadınını ve ışı�a alerjisi olan iki 
küçük çocu�unu tanıtan Amenabar, 
sonra da lanetli ev klişesine adeta 
takla attırır. Kızı hayalet gördüğünü 
ileri sürmeye başlayınca, Grace 
önceleri bunun sorumlusunun yeni 
gelen tuhaf hizmetçi ailesi olduğunu 
düşün ür, ama tanık oldu�u ürpertici 
olaylar ve görüntüler, çok geçmeden 
onu da gerçekten doğaüstü bir 
şeylerin oldu�una inandırır. Olay 
örgüsü her zamanki gibi iyi 
düşünülmüştür, sırları ve gizemleri 
yavaş yavaş açı�a çıkar. Daha önceki 
"Aç Gözlerini" gibi, "Diğerleri" de 
finale doğru seyircilerin 
varsayımlarını epey çarpıcı bir 
biçimde başaşağı çeviren bir sürpriz 
içerir. Sonuçta "Di�erleri", 
Kidman'ın performansı, Amenabar'ın 
ölçülü ama kendinden emin üsiGbu 
ve sürprizli senaryosuyla yine 
sürpriz bir başarı olmuştur. 

Amenabar'ın bu sımsıkı, metodik, 
zeka dolu ve çok etkil i  gerilim filmi, 
seyirciye eski moda kuralları 
hatırlattığı için bile keyif verir. 
Sonuçta ortaya çıkan film, hem 
seyircinin beklentileriyle oynamada, 
hem de nedensiz olmayan, tamamen 
hak edilmiş korkutucu anlar sunmada 
"The Sixth Sense 1 Altıncı His" kadar 
dikkate değer. ("Altıncı His"le 
aralarındaki benzerlik bir sorun 
yaratmadı. Amenabar öykünün 
yazımını üç yıl önce, yani "Altıncı 
His"in gösterime girmesinden tam 
bir yıl önce bitirmiş olduğunu 
açıkladı.) Amenabar'ın korkunun 
sentaksına hakimiyeti çok 
etkileyicidir. Görmedi�imiz şeyin bizi 
gördü�ümüz şeyden daha çok 
korkuttu�unu iyi bilen genç 
yönetmen, sinemanın en basit, en 
eski kaynaklarına - ters kurgu lama, 
hızlı kaydırmalı çekimler, takırdayan 
çellolar ve gıcırdayan kemanlar 
başvurmuş ve iç mekanlardaki 
sahnelerde gölgelerden çok iyi 
faydalanmıştır. Amenabar, klinik bir 
alerjiden dolayı ışı� çıkarılamayan iki 
çocuk yaratarak, görüntü yönetmeni 
Javier Aguirresarobe'un kayda de�er 
yardımıyla karanlı�ın hem sı�ınak 
hem de hapishane oldu�u bir dünya 
kurmuştur - ki çocukların karanl ık 
anlayışı da zaten tam olarak böyle bir 
şeydir: "Uzun, karanlık koridorlada 
dolu bir film yapmak istedim, 
çocukluk kabuslarımın koridorlarını 
arşınlam ış ve hiçbir zaman açı� 
çıkmamış o varlıklara bir tür saygı 
duruşu olmalıydı." 

Sağlam bir öyküye ve inandırıcı bir 
gerilime sahip olan şaşırtıcı 
"Di�erleri", lanetli ev janrının iyi 
işlemesi için filmin ille de CGI 

(bilgisayarda yaratılmış görüntüler) 
ve modası geçmiş hayaletlerle dolup 
taşmasının gerekmedi�ini 
kanıtlamıştır. Bu filmde Amenabar 
apaçık bir şekilde geleneği yenilerneyi 
amaçlamış ve bu işi sükunet dolu bir 
yetkinlikle başarmıştır. Film, meşum 
Viktorya tarzı kırsal malikanesi (bu 
malikane de filmde en az insanlar 
kadar bir karakterdir), ola�nüstü 
hassas, ergenlik çağına gelmemiş 
o�lan ve ablası, merkezindeki soğuk, 
nevrotik bir kadın ve tehditkar 
hizmetçileriyle, Henry James romanı 
The Turn of the Screw'a (ve bu 
romanın 1 96 1  tarihli, Jack Clayton 
tarafından yapılan film uyarlaması 
"The lnnocents"a) epey şey borçlu 
olduğunu gösterir. "Diğerleri"nde 
ayrıca Robert Wise'ın "The Curse of 
the Cat People"ın da etkileri görülür 
- ki o Robert Wise aynı zamanda 
1 962'de, besbelli Amemibar'ın yine 
takdir ettiği bir diğer film olan "The 
Haunting"i de çekmiştir. 
Amenabar'ın filmin yegane mekanı 
olarak tasarladığı gözlerden 
adamakıllı ırak, her odası kilitli ve 
karanlık bu ev, Stanley Kubrick'in 
"The Shining"inde Jack Nicholson ve 
ailesinin taşındıkları Overlook 
Oteli'nden bu yana beyazperdede 
görülen en endişe verici meskendir. 
Ancak "Diğerleri"nde etkisi en çok 
hissed ilen, daha bariz bir kaynak 
Alfred Hitchcock'tur. Demir kapılar 
ve bo�ucu sis, bize yine hemen 
düşsel ürkütücülükte bir başka 
mekanı, Hitchcock'un 1 940 yapımı 
filmi "Rebecca"daki Manderley'i 
hatırlatır. 

Amenabar'ı etkileyen sinemacılar 
Steven Spielberg, Stanley Kubrick ve 
elbette Alfred Hitchcock. Hitchcock 
sinema tarihine "geril imin sihirbazı" 
olarak geçtiyse, Alejandro 
Amenabar da "ürpertinin sihirbazı" 
etiketini kazanma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. Hatırlayabildi�i ilk 
ürpertiyi rüya görürken - ki rüya da 
kendi içinde bir sinemasal 
deneyimdir - hissetti�ini söylüyor. 
O rüyada, sadece uluma seslerini 
duyabildiği bir şey evinin 
koridorlarından oturma odasına 
do�ru ilerliyormuş, kendisi de 
oturma odasında kanepenin üzerine 
büzülmüş, o şeyi bekliyormuş. O 
sırada en çok beş yaşındaymış. 
Şimdi bunu ve çocukluğunun her 
zaman korkuyla ba�lantılı oldu�u 
gerçeğini düşündüğünde, bu janrın 
böylesine arzulu bir takipçisi 
olmasına şaşırıyor. Anlaşılan 
çocukluk korkuları Amenabar'ı öyle 
derinden etkilemiş ki, onlarla başa 
çıkmanın en iyi yolunu onları 
peliküle aktarmakta buluyor. 

Amenabar yönetti�i filmierin 
senaryosunu yazıp müzi�ini de 
besteliyor. Aslında, başka filmler için 

de müzik besteliyor; bunların 
arasında en önemlileri "La lengua de 
las mariposas 1 Kelebek" ( 1 999) ile 
"Aç Gözlerini"n senaryosunda 
birlikte çalıştığı Mateo Gil'in "Nadie 
conoce a nadie 1 Kimse Kimseyi 
Tanımıyor" ( 1 999) adlı gerilim filmi. 
Di�er lspanyol yönetmenlerden en 
büyük farklılı�ı. ulusal zaaflar ya da 
yakın tarih gibi popüler temalarla 
göze girmeye çalışmaması, bunun 
yerine başka alanlara dalmaya 
cesaret etmesi ve fantazmagorik, 
psikolojik, hatta bir parça sürrealist 
olana girmekten zerrece 
korkmaması. Amenabar genç yaşta 
şöhret basamaklarını hızla 
tırmanınca, bazı eleştirmenler işi, 
onu Orson Welles'le mukayese 
etmeye kadar götürdüler. Ayrıca 
A.B.D.'de, yaşı nedeniyle, şimdiden 
"dahi" damgasını yedi. Şu sözleri, 
yönetmenin 29 yaşında uyandırdığı 
beklentiler konusunda neler 
düşündü�ü hakkında bir ipucu 
veriyor: "Modaya ve modaya uygun 
insanlara sempati duymam. Ben 
bütün bir meslek hayatına 
inanıyorum. Beklentileri engellemek 
için elimden geleni yaptım, çünkü 
istediğim tek şey her filmi elimden 
geldi�ince iyi yapmak, bunun 
üzerinde yoğunlaşıyorum. Ister iyi 
ister kötü olsun, mukayeseler aslında 
hayli tehlikelidir, kaçınılmaz olsalar 
da." Şu andaki gözde genç sinemacı 
statüsünü yararına kullanacak ve 
torbasını bir müstakbel projeler 
tomarıyla dolduracak yerde, 
Amenabar henüz bir sonraki filminin 
ne hakkında olaca�ına karar vermiş 
de�il, hatta o filmin Ingilizce mi 
Ispanyolca mı olaca�ını bile bilmiyor. 
Henüz 30'una gelmemiş olan 
Alejandro Amenabar büyük istikbal 
vaat ediyor ve dünyanın dört bir 
yanındaki seyirciler bu genç ama 
olgun yetene�in bir sonraki işini 
gerçekten de merakla bekliyor. 

"Kendimi kolay korkan biri 
saymam, ancak çocukken pek çok 
şeyden korkardım ve gene de 
korkutucu öyküler yazma e�il imi 
gösterirdim. Belki de korkuyu 
aşmanın bir yöntemidir bu. Şimdi 
ise, sinema aynı zamanda benim için 
tedavi yerine geçiyor. Böyle bir 
şeytan çıkarma sürecinden geçtimse 
e�er, sanırım geçmişte olup 
bitmiştir, çocuk olarak korkuya ilgi 
duymaya başladığı m sıralarda . . .  

Hayalet görme olasılığı beni gerçek 
anlamıyla korkutmuyor. Beni asıl 
korkutan insanlar ve onların yapmaya 
muktedir oldukları şeyler . . .  

Esrarı saran şey, onu do�ru dürüst 
görememektir ve ben hep, 
planlanmış olmaktan ziyade sezgisel 
olarak, seyircinin psikolojisiyle ima 
yoluyla oynamanın daha etkin oldu�u 



23 1 duygusuna kapılmışımdır. Birden fazla 
elkitabında bu yönde tavsiyeler 
okudum, birçok yapımcı da bunu 
kabul edecektir. Sonuç olarak, büyük 
film endüstrisinin mekanizmaları bizi 
her şeyi göstermeye zorluyor, ancak 
bu esrarın kendisine düpedüz zıt 
düşüyor . . .  

N ihayetinde kendimi sürpriz 
finallerden kurtarmak hoşuma 
giderdi. Hitchcock onlardan hiç 
hoşlanmazdı ve mümkün mertebe 
kaçınırdı. Ama ben onları üstümden 
ataınıyorum bir türlü. Filmi n 
sonundaki büyük bir keşif, benim 
kahramanıma, yolculuğun sonuna, 
öğrenilmeyi bekleyen derse doğru 
rehberlik etmeme yardımcı oluyor . . .  

Birçok Avrupalı yönetmen, "çocuk 
yönetmenler" için bir tür lunapark 
olan Hollywood'un cazibesine 
kapılmıştır. Buiiuel bile 
Hollywood'tan geçmişti, çok kısa 
süreyle olsa da. Bana gelince, ben 
sadece yapmak istediğim filmleri 
ticari s inemayla uzlaştırma 
konusuyla ilgileniyorum, çünkü bir 
fi lmin seyircisiyle bağlantı kurması 
gerektiğini anladım. Öncü olmaya 
çalışmıyorum. Bundan sonraki 
projelerimin, ya da senaryonun 
doğası, buradan nereye gideceğimi 
tayin edecek. Şu noktada, 
Hollywood'a göz süzmüyorum." 
Alejandro Amenabar 

• Chilean-born, Spanish-based 
director Alejanciro Amenabar has 
gone on to international acclaim this 
year after rwo evems - the first being 
that his third and lasr film, "The 

Orhers", his first Hollywood
financed, is not only a rerrifically 

spooky ghost story, bur ir's also done 
fairly well ar rhe box office. Secondly, 
Tom Cruise (who also produced 
Amen:ibar's first Hollywood 
producrion) and director Cameron 
Crowe l iked his second film enough 
rhar they've boughr che rights to 
collaborare on irs current Hollywood 
remake, "V aniila Sky". An English 
version of his fearure debut, "Tesis," 
is also in the works. But Amen:ibar 
was aleeady a Spanish cinema 
sensatian and garnering comparisons 
to Alfred Hitchcock before he 
norched his first English language h i r  
w i th  the slyly old-fashioned rhriller. 

Born in 1 97 2  in  Samiago, Chile, 
Alejanciro Amen:ibar is che son of a 
Spanish morher and a Chilean farher. 
His family fled che coumry shortly 
before Pinocher's 1 97 3  righr-wing 
coup d'erar and moved to Spain when 
he was one-year-old. So he grew up 
and srudied in Madrid. He decided ro 

be a filmmaker early on, heading to 
I nformation Sciences Faculry ar 
Madrid's Complurense University to 

study cinema. He was not exactly a 

brillianr pupil ("all che inceresting 

discussions took place in the 
cafeteria, not rhe classroom"), and 

afrer numerous scholastic failures he 
decided ro give up studying cine ma 
which was not w hat he wanred - and 
s tarred to make cinema - which 
definitely was. Undererred after his 
professors flunked him, Amen:ibar 
learned the craft firsthand on low
budger producrions. 

Arnemibar wrore, produced and 
direcred his firsr short film "La 
cabeza" at rhe age of 1 9. Si nce his 
perhaps best-known early shorr-film 

"Himen6ptero" in 1 992, in which he 
direcred, produced, acted and wrote 
che script and the music, Arnemibar 
progressed quickly and burst onro the 
Spanish film scene ar age 23 wirh 
"Tesis 1 Thesis" ( 1 996), a disrurbing 
ehriller rhar explores rhe line berween 
real and fake violence. Backed by a 
producer and srar he mer during his 
"apprenriceship", the young 
filmmaker reached his firsr 
commercial success w i rh rhis moody 
mystery involving a cinema graduare 
srudenr and snuff films, which 
undoubtedly showed rhat a major 
new director had arrived on the scene. 
Amen:ibar named rhe villain of his 
debut after a film rutor he 
particularly disliked ar rhe film 
school . "Ir was my l ittle revenge in 
the name of all rhe class," he 
explained. "Bur I have since asked 
him for forgiveness. He was really 
upset" .  'Thesis" which sene shock 
waves throughout Spain, was shown 
ar rhe Berlin Film Festival and earned 
several Spanish Academy Awards. 

For rhis raw look and complex story 
the director has enlisred rhe help of 
his buddies, actors Eduardo Noriega 
and Pele Marrinez, who would also 
appear in his fanrasric follow-up. 
"Thesis", which has been praised as 
the thinking man's "8mm", starts off 
!ike your usual movie, bur grows and 
develops i mo a far more complicared 
and far more imriguing psychological 
rhriller. Amenibar's directorial sryle is 
deceprively spare, forcing 
identificarion wirh rhe smart, prerry, 
bur frail heroine, who isn'r sure from 
moment ro moment whom she mosr 
suspecrs. The director' s pointed 
observarions on the lure of violence 
and the clark side of human nature are 
somehow losr as the spiraling mysrery 
spins into a first-person nightmare, 
bur his ski ll at weaving a paranoid 
world where evi! may lurk behind 
every friendly face is undeniable. 
"Thesis" is reminiscent of Brian De 
Pal ma' s early rhrillers: clark, stylish, 

subdued, and bubbling with the 
characrers' guilry (and ultimarely 
dangerous) fascination with the 

transgressive. The heroine of the film 

can'r force herself ro warch rhe video 

rape at firsr, bur the choices she makes 
w ili lead her deeper and deeper not 
only into the hearr of the ki ller, bur 
inro the hearr of her very own fears. 

In this assured ehriller which makes all 
rhe right moves, Arnenibar ereares a 
new s tyle of dea! ing w ith the viewer's 
mi nd. He rwisrs the srory araund so 
many times and in such an amazing 
way, you ger caught every time. 
"Thesis" relies on the suggestive power 
of sound, where most violence is filled 
in by the viewer. The pacing is the 
work of a master, who knows how ro 
impress his audience. The occasional 
comic relief is welcome and never out 
of place w ith the rest of che film. The 
genius behind "Thesis" lies in the fact 
that Arnenibar slowly takes you deeper 
and deeper imo the srory, until you 
find yourself immersed in a world of 
rerror and imrigue from which you 
realize rhere is no way our. The 
violence in it, alrhough relatively rare, 
is exrreme and graphic, and many may 
find it disrurbing. However, rhe 
audacious and stylish way in which 
Amenabar criricizes rhe whole "snuff" 
movie genre by using rhese horrific 
images cannot go unrecognized. Most 
importantly, "Thesis" raises believable 
questions abour western society's 
consumption of violence, a favorire 
ropic in most Michael Haneke's films. 
Insread of sh un ring the sickness off 
imo a deviant subculrure, !ike "8mm" 
did, this film puts ir righr in your 
living room, where it actually makes 
you reconsider the rhings you warch 
on TV. 

A year larer Alejanciro Arnenibar 
scored an even bigger hi c wirh his 
second fearure film, "Abre los ojos 1 
Open Your Eyes" ( 1 997), proving 
that the success of his first movie was 
no fluke. A complex and dreamy 
psychological ehriller about a 
womanizing egorisr who is disfigured 
in an accidenr, ir was a huge success 
in Spain, became a sleeper at 
Sunciance Film Festival and was larer 
disrribured worldwide. Though 
"Open Your Eyes" which easily 
grabbed rhe attention of festival 
audiences and international crirics, 
didn't become a U.S. hit, it d id 
atrract an influemial fan in Tom 
Cruise, who subsequently co-starred 
wirh Amenibar's lead acrress 
Penelope Cruz in Cameron Crowe's 
Hollywood remake of the film, 
"Vanilla Sky" (200 1 ). 

Made for less rhan $2 million, "Open 
Your Eyes" is a remarkable film which 
causes viewers ponder, wonder, and 

puzzle from beginning ro end. At face 
value the film might seem a work of 
surrealism. Ir rakes one through a 



232 bewildering series of reality flips 
where the hero's initially handsome 
face is alternately hideously deformed 
and then who le again; where Penelope 
Cruz becomes his girlfriend and c hen 
inexplicably becomes a psychorically 
unbalanced ex who everybody but che 
hero insists is Cruz. With every 
passing mornem and each new 
revelation, we have the feeling that, 
even when the puzzle is complete, 
many questions will ternain 
unanswered; bur rhe film's sci-fi 
ending finds a dazzlingly logical 
explanarion ro all che bizarre reality 
flips and disjuncrions that che hero 
has been experiencing. The ir-was-all
a-Virrual Realiry-illusion ending has 
become a redious eliche in some films 
of che lasr decade - such as 
"Mindwrap" ( 1 99 1 ), "Arcade" ( 1 99 1 ), 
"Brainscan" ( 1 994), "eXisrenZ " 
( 1 999) and "The Thirreenrh Floor" 
( 1 999) - bur "Open Your Eyes" is one 
of che first films that actually makes 
such an ending work. This it does 
largely by nesring che revelation 

inside a Chinese box of baffling rwisrs, 
reality flips and clues such that when 
the ending comes it provides an 

audaciously logical explanarion of 
everyrhing that has preceded rather 
rhan, as in many of the 
aforemenrioned, an our-of-rhe-blue 
rwisr that abrupdy curs che 
culmination of bewildering evenrs off 
wirhour any self-conrained 
explanarion. 

"Open Your Eyes" which is 
fundamenrally concerned wirh che 
vas c gulf berween perception and 
reality exisrs, is in a nexus formed by 
the likes of " Dark Ciry", "The Game", 
"The Truman Show" and "Total 
Recall". Elemenrs of all four films can 
be uncovered in this one, especially in 
the way ir roys wirh our perceprions 
and expecrarions. U nder its suspense 
& sci-fi disguises, "Open Your Eyes" 
is abour che fears and desires we 
ereare for ourselves through reality 
and dreams. The film also consciously 
echoes with references ro "The 
Cabinet of Dr. Caligari" ( 1 9 1 9) - che 
grear silenr German film which was 
ser inside a disrorred world revealed 
ro be that of a madman's imaginings. 
The hero here was even named Cesar 
afrer the hero of "Caligari". "Open 
Your Eyes" however ingeniously 
updares "Caligari" in rerms of modern 
science-ficrion where che hypnorized 
subjecrive world of the madman 
being conrrolled by a 
hypnorisr/psychologisr has been 
replaced by that of VR illusion. W e 
can also make connecrions ro "La belle 
er la bere 1 Beaury and che Beasr", 
"The Hunchback of Norre Dame", 

"Dr. Jekyll and Mr. Hyde," and "The 
Phanrom of che Opera". 
The di eection comes plain and 

unadorned. Amenabar does not need 
visual rricks; che srory carries the 
film. Ir rouches on and passes through 
so many genres rhar ir rranscends 
caregorizarion. Ar one moment, ir' s a  
melodrama. Ar anorher, ir' s a  
romance. Then film noir. Then a 
cautionary rale. Then a moraliry play. 
Then science ficrion. Perhaps che 
most amazing rhing is how ably and 
seamlessly Amenabar blends so many 
di verse elemems rogerher. He uses 
convenrional narrative rechniques 
flashbacks, dream sequences, and 
scenes in the "presem" - bur che way 
in which he pieces rhem rogerher 
gives us rhe sense rhar we, along wirh 
che proragonisr, are unraveling a 
serpemine scheme. The film is full  of 

rwisrs that, when looked upon in 
hindsighr, seem perfecrly plausible (ar 

leasr wirhin Amenabar's universe). 
Jusr ro sorr our everyrhing, "Open 
Your Eyes" almosr demands a second 
viewing, and, unlike in many rwice
warched noir rhrillers, gaping logic 
holes do not open up. Ir mainrains a 
s care of remarkable internal 
consisrency. "Open Your Eyes" was a 
huge hir in Spain when ir opened 

c here in December 1 997, and, while 
ir  didn'r ger the ki nd of w ide release 
necessary ro make a big splash 
inrernarionally, those who have seen 
ir in che fesrivals did not quickly 
forger the experience. 

Amenabar who has shown the cinema 
world that a good film is not made by 
millions of dollars, bur by a good 
script and a good director, made his 
firsr foray imo Hollywood four years 
later wirh "The Orhers" - or "Los 
orros" as ir' s berrer known in Spain. 
"The Orhers" is the mosr ambirious 
Spanish film yer made. Ar 1 7  million 
dollars, ir is che film wirh rhe highesr 
budger in rhe history of Span i sh 
movies. Produced by Sogecine and Las 
Producciones del Escorpi6n, ir was 
shor in Spain by an all-Spanish crew, 
rhough the dialogue was spoken by 
English-speaking acrors. "The 
Orhers" was originally conceived as 
yer anorher homegrown producrion. 
Amenabar had wrlrren rhe script in 
his narive rongue and planned ro film 
ir in Chile. Bur rhen fare rook a hand. 
Ir rranspired that rhe film-maker had 
a major champion in Tom Cruise, 
who loved "Open Your Eyes" so 
much thar he was preparing ro srar in 
che American remake, "Vanilla Sky". 
Cameton Crowe was booked ro direct, 
bur Cruise srill wamed ro work wirh 
Amenabar. U nder pressure from his 
backers, rhe director swifrly retailered 
"Los orros" for rhe English market. 
Cruise and his then-wife Kidman 

duly came on board. I nsread of Chile, 
"The Orhers" was ser on the fog
bound British isiand of Jersey at the 
end of the second world war. 

Jusrifying his changes, Amenabar 
argued that his haunred house formar 

was always more suired ro an Anglo
Saxon environmenr. He added that he 
didn't have roo many problems 
adapting ro a Bririsb serring. "Si nce I 
was a child I have always loved 
Agarha Chrisrie novels. And Enid 
Blyton novels roo. So I felt very close 
ro that world." 

Srarring Nicole Kidman as Grace, a 
devourly religious British morher who 
may or may not be crazy, Amenabar's 
firsr English-language effort is a 
creepy period ghosr srory that 
conrinues in che vein of his earlier art 
house hirs. This armospheric, srylish, 
and spooky film inrroduced American 
audiencrs ro Amenabar's ski ll ar 
evoking spine-ringling chills wirhour 
resorting ro gory shock rechniques. 
Inrroducing an isolared mansion 
swarhed in rhick fog, inhabired by a 
srern, repressed Englishwoman 

awaiting her husband's rerurn from 
World W ar I I - and her rwo lighr

allergic children, and plagued by 
rhings rhar go bump in che nighr, 
Amenabar rhen proceeds ro turn rhe 
haunred house eliche on i ts cinemaric 
ear. When her daughrer begins 
daiming ro see ghosrs, Grace ar firsr 
believes her newly arrived family of 
eccenrric servanrs ro be responsible, 
but chilling evenrs and visions soon 
lead her ro believe that something 
supernarural is indeed going on. As 
usual, the plor is well rhoughr-our and 
i ts secrers and mysreries are unveiled 
slowly. "The Orhers", !ike earlier 
"Open Your Eyes" also mainrains a 
qwre srarrling climacric reversal of 
audience assumptions. Earning kudos 
for Kidman's performance and 
Amenabar's resrrained yer assured 
sryle and plor-rwisring script, "The 
Orhers" became anorher sleeper 
success. 

Amenabar's raur, merhodical, cerebral 
and highly effecrive ehriller is such a 
refreshmenr simply because ir 
delighrs in crearing an old-fashioned 
ser of rules for the viewer ro go along 
w ith, and ir resules in a picrure as 
noreworrhy as "The Sixrh Sense" in 
roying wirh viewer expecrarion and 
providing non-graruirous scares that 
are genuinely earned. (The 
resemblance wirh "The Sixrh Sense" 
didn'r cause any problems and 
Amenabar declared that he had 
finished wriring che srory three years 
ago, a full year before che release of 
"The Sixrh Sense".) Amenabar's 
command of che synrax of frighr is 
impressive. He knows rhar whar we 
don't see scares us more rhan whar we 

do see, and he uses some of che 

simplesr, oldesr resources of cinema 
reverse cu ts, swift tracking shors, 
charrering eellos and screeching 



233 violins - ro induce prickles of dread 
and jol es of cerror. Arnenibar has al so 
rhe parience ro ereare a languorous, 
dreamy armosphere - "The Orhers" is 
one of those films where rhe 
acmosphere is so scrong you can 
almosr feel it - and he makes good 
use of shadows during the indoor 
scenes. By crearing cwo children who 
cannot be exposed to light because of 
a elinical allergy, Arnenibar is able to 
choreograph, wich remarkable 
assiscance from his cinematographer, 
Javier Aguirresarobe, a world where 
darlmess is borh haven and prison, 
which is precisely che child's 
understand ing of che dark. "I  wanred 
to make a film full of long, dark 

corridors, a rribure to those beings, 
never unmasked, that sralked the 
hallways of my boyhood nighrmares" 
Arnenibar said. 

Surprising, narrarively sound and 
armed wich believable suspense, "The 
Orhers" proves that the haunred house 
genre need not be overwroughc CGI 
and daced spooks in order to work. In 
it Arnenibar clearly sers out to renew 
the cradi tion and does so w ith quiet 
auchoricy. Wich i ts sinister Victorian 

counrry mansion (as much a characrer 
as che humans), a prerernacurally 
sensir i ve pre-teen brorher and sisrer, a 

cold, neurotic woman at che center, 
and a dutch of menacing servanrs, che 
movie acknowledges a debr ro Henry 
James' novel The Turn of che Screw 
(and Jack Clayton's 1 96 1  film version, 
"The Innocenrs"). Ir' s also influenced 

by "The Curse of che Car People", 
direcced by Robere W ise, who in 
1 962 made "The Hauming", anorher 
film that Arnenibar evidenrly 
admires. Profoundly isolared, wirh 
every room locked and kepr in 
darkness, rhe house Arnenibar has 
drawn as his movie's sole locarion 
provides che most disconcerting 
accommodation s ince Jack Nicholson 
and family moved inro che Overlook 
Hotel in Stanley Kubrick' s "The 
Shining". But it is to a more obvious 
influence - Alfred Hitchcock - that 
"The Ochers" is most clearly in debr. 
The iron gaces and suffocacing fog 
remind us of anocher dreamily 
forbidding property, that of 
Manderley in  Hirchcock's 1 940 film 
"Rebecca". 

Amenibar's cinemaric influences are 
Steven Spielberg, Stanley Kubrick 
and, of course, Alfred Hirchock. If 
Hirchock has gone down in film 
history as che "wizard of suspense", 
Alejanciro Arnenibar is well on che 
way co earning himself che label of rhe 
"wizard of the shudder". He admics 
rhar the firsc rime he remembers 
feeling a shudder was in a dream, a 
cinemaric experience in irself. In that 
dream, someching of which he could 

only hear howling noises was 
advancing along the hallway of his 
house towards che living-room, where 

he was wairing for ir huddled up on 
che sofa. He would have been no more 
rhan five at che rime, and when he 
chinks abouc ir now, and abouc rhe 
facr rhar his childhood was always 
linked wirh fear, ir surprises him rhar 
he should be such an avi d follower of 
rhe genre. His childhood fears have 
marked Arnenibar so much rhac che 
best way he could fighc chem is by 
putring chem on celluloid. 

In all films he direccs, Arnenibar also 
wrires che script and che music, as 
well as composing che music for other 
films, most norably "La lengua de las 
mariposas 1 The B urcerfly" ( 1 999) and 
his "Open Your Eyes" collaborator 

Maceo Gil's ehriller "Nadie conoce a 
nadie 1 Nobody Knows Anybody" 
( 1 999). He differs from most other 

Spanish directors inasmuch that he 
does not ingcariare himselfon per 
rhemes such as national foibles or 
recenr pasr history, b uc venrures o ur 
inro other spheres and has no fears 
abour embarking i mo che 
phanrasmagorical, psychological or 
even quasi-surrealisr. Afrer his quick 
ascent ro fame, some cricics have gone 
so far as to compare Arnenibar wich 
Orson Welles, and in che United 
States, given his age, he' s aleeady 
being labeled a "prodigy". The 
following sratemenr gives a clue abour 
w har che director chinks of che 
expecracions he' s aroused ar che age of 
29: 'Tm unsympacheric to fashion and 
fashionable people. I believe in che 
span of a full career. I' ve done my best 
to chwart expecracions, si nce all I wanr 
to do is to make each film as well as I 
can, and rhac's whar I concenrrace on. 
Comparisons, whecher good or bad, 
are really quire dangerous, even if 
inevirable" Inscead of capicalizing on 
his current status as cool young 
filmmaker and loading his plate with 
a slew of upcoming projecrs, 
Arnenibar has yer ro decide w har his 
nexr film w i ll be abour or wherher ir 
will be in English or Spanish. Not yer 
rhirty, Alejanciro Arnemibar holds 
grear promise for furure and audiences 
all around rhe world are ce rtaini y 
wairing for rhe nexr effort from this 
young bur quire macure calenr. 

"I don'r regard myself as a person 
who's that easily frighrened, bur I 
was scared by lots of things as a 
child, and yer whar I rended to write 
were scary stories. Perhaps ir was a 
way of gerring over ir. Righr now, 
the cinema is also a ki  nd of therapy 
for me. If ever underwent rhar ki nd 
of exorcism, I guess ir was in the 

pasc, when I first srarted as a child to 
feel an incerest in fear . . .  
I 'm not really rerrified by rhe 

possibiliry of seeing a ghosr,. Ir is 
human beings - and rhe rhings rhey're 
capable of - rhar really scare me . .  

What surrounds a mysrery is an 
inabilicy to see inro it properly, and 
I' ve always fe! c, inruirively rather 
rhan premediraredly, rhar ir's much 
more effecrive ro play wirh rhe 
specrator's psychology through 
suggesrion. l 've read advice ro rhar 
effecr in more rhan one manual, and 

many producers would agree. In rhe 
end, che mechanics of che great film 
indusrry force us to show everyrhing, 
bur rhar enrers inro direct 
conrradicrion wir h mysrery . . .  

Eventually I '  d love ro free myself 
from surprise endings. Hirchcock 
didn'r !ike chem. He avoided rhem as 

much as he could. Bur I can'r seem to 
shake rhem off. A big discovery ar 
the end of che piccure helps me guide 
my proragonisc to the culminarion of 
the journey, to che lesson rhar's 
waicing to be learned . 

A lot of European d irectors are 

rempced by Hollywood, which is a 
sorr of funfair for "child directors" .  
Bufiuel himself passed through 
Hollywood, albeit very briefly. In my 
case, al l  I '  m inceresred in is  
reconci l ing che films I want to make 
wich commercial cinema, because I 
understand rhar a movie has ro 
connecr wirh irs audience. I' m not 
rrying ro be a pioneer. The narure of 

my nexr projecrs, or jusc che 
screenplay, will derermine where I go 
from here. Ar rhis moment, I 'm not 
eyeing up Hollywood." -
Alejanciro Arnenibar 
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• Madrid'te sinema öğrencisi olan 
Angela'nın çilesi, "Görsel-işitsel 
Medya'da Şiddet" konulu tezini 
yazmaya karar verdiğinde başlar. 
Öğrenci danışmanı onun için 
üniversitenin film arşivini tararnaya 
gönüllü olur ve tesadüf eseri gizli bir 
oda bulup rastgele bir şekilde, 
işaretlenmemiş bir video kaset alır. 
Izleme odasında kasette ne olduğuna 
bakmaya karar verir. Seyrettiği şey o 
denli korkutucudur ki kalp krizinden 
oracıkta ölür. Angela danışmanını 
orada bulduğunda, düşünmeksizin, 
adamın izlediği video kasedi alır. Evde 
izleyince, kasedin üç yıldır kayıp olan 
bir kız öğrencinin işkence edilerek 
öldürülüşünün filmi olduğunu görür. 
Angela polise haber vereceği ne kendi 
soruşturmasını yürütmeye başlar. l ik 
durağı, porno ve şiddet filmleri 
meraklısı olan Chema adlı öğrenci 
olur. Chema filmi görünce ne tip 
kamera kullanıldığını söyler. Seksi 
öğrenci Bosco'da bu kameradan bir 
tane vardır, dahası Bosco'nun ölen 
kızla tanışıklığı da vardır. Angela, baş 
şüpheli olmasına karşın Bosco'ya 
hafiften kapılır. Kıskanç Chema bu 
durumdan hiç hoşlanmaz. Bosco, 
Angela'nın şüphelendiği tek kişi 
değildir: yeni bölüm danışmanı 
Castro ve Bosco'nun sevgilisi 
Yolanda'nın da bu işe karışmış olma 
ihtimalleri vardır. Giderek korkan ve 
kuşkucu bir hale gelen Angela, 
kendini yalanlardan, komplolardan, 
şiddet ve en n ihayetinde cinayetten 
oluşan karmaşık bir ağın içinde 
bulur . . .  

Gerçek ve sahte şiddet arasındaki 
çizgiyi araştıran bu gerilimli, kışkırtıcı 
ve sürükleyici filmde, bir öğrencinin 
kazara keşfedilmiş bir "snuff film"e 
duyduğu merak, hayatını tehlikeye 
sokuyor. O dönemde 23 yaşında 
olan Amemibar'ın beceri ve canlılıkla 
yönettiği, etkileyici bir ilk film olan 
TEZ, şiddet içeren görüntüler 
tartışmasına, uygun zamanda, zekice 
bir katkıda bulundu. Yükselen gizem, 
birinci tekil şahıs kabusuna 
dönüşürken Amemibar'ın şiddetin 
cazibesi ve insan doğasının karanlık 
tarafı üzerine keskin gözlemleri, 
gözden kaçırılmamalı. Genç 
sinemacının her dostane yüzün 
ardında kötülüğün gizli olabileceği bir 
paranoya dünyası yaratmadaki 
becerisi de inkar edilemez. TEZ, 
karanlık, stilize, alttan alta işleyen bir 
film; karakterlerin sınırları aşmaya 
yönelik suçlu (ve nihayetinde 

tehlikeli) hayranl ığıyla kaynıyor. 
Sürprizlerle bezeli olay örgüsü, iyi 
kurulmuş, akıllıca inşa edilmiş bir 
doruk noktasına doğru yükselen film, 
erken olgunlaşmış ve yetenekli bir 
sinemacının gelişini i lan etmişti. 

• Madrid film srudenr Angela's 

ordeal begins when she decides ro 
wrire her chesis abour "Violence in che 

Audiovisual Media". Her srudem 

advisor volunreers ro search che 
university' s film vaulr for her and ir is 
he who accidenrally finds a seeret room 

and randamly picks up an unmarked 

casserre. He decides ro preview ir i n  
che screenj ng room and w har h e  sees i s  

s o  horrifying that h e  drops dead from 

hearr failure. Angela finds rum there 

and wirhour rhinbng grabs the video
cassene he was warchjng. Back home 
she discovers it is a filmed accounr of 

che rorrure and dearh of a co-ed who 

has been missing for three years. 
Rather than be sensible and cal! che 

police, Angela begins her own 

investigarion. Her firsr srop is the 
srrange Chema, a srudenr aficionado of 

hard-core porn and violenr films. 
When he sees che film Chema is able 

ro idenrify the rype of camera used. 

Sexy srudenr Bosco has one and be was 

acquainred wirh che dead gir!. Though 

he is a prime suspecr, Angela is subrly 

drawn to Bosco. This doesn'r sir well 

wirh che jealous Chema. Bosco is nor 

Angela's only suspecr: Castro, her new 
faculry advisor and Bosco's gir! friend 
Yolanda may also have been involved. 

Increasingly frighrened and suspicious 

Angela becomes embroiled in a 
complex web of lies, conspiracy, 

violence and, evenrually, murder. 

In this suspenseful, provocarive and 

gripping ehriller that explores the line 

berween real and fake violence, a film 
srudenr's curiosiry over an accidenrally 

d iscovered "snuff film" places her i n  
morral danger. An impressive fearure 

debur by rhen 23-year-old Amenabar 

who has direcred it wirh sk;ll and 
panache, THESIS provided a rimely 

and ineelligem conrriburion ro the 

violenr i mages debate. Amenabar's 

poinred observarions on che lure of 
violence and che clark s ide of human 

narure should n'  r be overlooked as che 
spiraling mystery spins inro a firsr
person nighrmare, and his skill ar 

weaving a paranoid world where evi] 

may lurk behind every friendly face is 
undenjable. THESIS is clark, srylish, 

subdued, and bubbling wirh che 

characrers' guilty (and ulrimately 
dangerous) fascinarion wirh che 

transgressive. Well plorred wirh 

unexpecred rwisrs and rurns, and 

bwlding carefully to a cleverly 

srrucrured eli max, che film has 

announced the arrival of a precociously 

ralemed film maker. 

Yönetmen Director: Alejandro 
Amendbar Senaryo Screenplay: 
Alejandro Amendbar Görüntü Yön. 
Cinematography: Hans Burrman 
Kurgu Editing: Maria Elena Sdenz d. 
Rozas Müzik Music: Alejandro 
Amendbar & Mariano Marin 
Oyuncular Casc: Ana T()rt111, Eduarda 
Noriega, Rafae/ Martinez, NievtJ Herranz, 
Roıa Campillo, Miguel Picazo, )avier 
Elorriaga Yapımcı Producer:josl Luis 
C11erda Yapı m Production Co.: Las 
Producciones del Eıcorpion S.L., c!Narvan., 
72-6' D, 28009 Madrid, SPAIN; Phone 
& Fax: 34 9 1  409 60 78 Dünya 
Hakları World Sales: Sogepaq S.A., 
Gran Via 32, !st jloor. E-28013. 
Madrid, S PA/ : Pho1ıe: 34 91 522 05 
29; Fax: 34 91 521 08 75 Kaynak 
Print Source: Ministry of Culture of 
Spai11, Plaza d./ Rey 1 .  28004 E-Madrid, 
SPAJN; Phont: 34 91 701 70 00; Fax: 
34 91 522 33 77 
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AÇ GÖZLERi N i  
ABRE LOS O]OS 

OPEN YOUR EYES 

• Zengin ve yakışıklı "yuppie" 
Cesar'da Don Juan kompleksi 
vardır: kadınları, onlarla bir kez 
yattıktan sonra terk eder. Bu durum 
bir gece birlikte olduğu Nuria'yı 
kızdırır ve genç kadın Cesar'ı, en iyi 
arkadaşı Pelayo'nun sevgilisi Sofia'yla 
birlikte gördükten sonra intikam 
almaya karar verir. Nuria 
direksiyonu yolun dışına doğru kırar 
ve meydana gelen kazada kendi 
ölürken Cesar da estetik ameliyatla 
düzeltilemez bir şekilde yaralanır. 
Biçimini kaybeden yüzünü saklamak 
için maske takmaya başlayan Cesar, 
cinayetle suçlanıp ruh sağlığı bozuk 
suçluların tutulduğu bir hücreye 
kapatılınca hayaile gerçek arasındaki 
çizgi bulanmaya başlar. Inanılmaz 
öyküsünü bir psikiyatriste anlatır, 
Madrid'te dolaşır ve Sofia'yla 
ilişkisini yeniden başlatmaya çalışır. 
Bir gece sarhoş halde kaldırırnda 
sızar. Uyandığında önce Sofia'yı 
orada bulur, sonra da Sofia 
olduğunu ileri süren Nuria'yı görür. 
Gerçekliğin tuhaf değişimlere maruz 
kaldığı bu psikolojik kabus devam 
eder, ta ki bütün bu mantıksızlık 
finale doğru sunulan açıklamalarla 
mantıklı hale gelinceye dek . . .  

Sürprizlerle dolu, insanın ilgisini 
sürekli ayakta tutan, tuhaf bir film 
olan AÇ GÖZLERINI, o kadar çok 
türe temas ediyor ve o kadar çok 
türün içinden geçiyor ki (aşk filmi, 
kara film, bilim kurgu, vs), 
kategorize edilmesi imkansız gibi. 
25 yaşındaki yönetmen Alejandro 
Amemibar'ın bu tedirgin edici ve 
merak uyandıran fi lmi izleyicileri 
başından sonuna dek tahminde 
bulunmaya ve soru sormaya itse de, 
en başarılı olduğu yerler, narsist 
kadın avcısı Cesar'ın yüzünün 
bozulmasıyla nasıl başa çıkmaya 
çalıştığını gösterdiği sahneler. En iyi 
arkadaşı Pelayo'ya ve eski sevgilisi 
Nuria'ya nasıl davrandığına tanık 
olan seyirci, Cesar'ın kazadan 
sonraki korkunç görünümünün, 
içindeki çirkinliğin kusursuz bir 
yansıması olduğunu görecek bir 
konumda. Onun "düş" yaşamında 
(tabii, düşse eğer) Nuria ve Sofia'nın 
yer değiştirebilirliği, Cesar'ın 
kadınlar konusundaki eski moda 
görüşüyle net bir paralellik 
oluşturuyor ve Cesar'ın bilinçaltında 
kendi iç benliğinin farkında olduğunu 
ve ondan tiksindiğini ima ediyor. 
Cesar fiziksel olarak hasarsız da 
olsa, bu çirkinliğin kendini 

göstermek için bir yöntem bulacağı 
açık. Film bu metaforik düzlemde 
çok iyi işl iyor, ayrıca sonundaki bil im 
kurgusal destekleri de hayli ikna 
edici. "AÇ GÖZLERINI, 
yabancılaşmadan bahsediyor. 
Yabancılaşmanın her biçiminden. 
Bizi çevreleyen şey hakkında ne 
biliyoruz? Gerçeklik kaç farklı 
şekilde algılanabilir?" -
Alejandro Arnemibar 

• Rich and handsome yuppie Cesar 
has a Don J uan complex, abandaning 
women afrer sleeping wirh rhem only 
once, and rhis upsers Nuria, a former 
one nighr srand who decides ro 
reraliare afrer seeing Cesar wirh Sofia 
- his besr friend Pelayo's dare. Nuria 
drives off rhe road, disfiguring Cesar 
beyond surgical repair and killing 
herself. Fanrasy and realiry srarr ro 
merge and separare, as Cesar weari ng 
a mask ro hide his deformiry is 
accused of a murder and kepr in a ce ll 
for che criminally insane. He rells his 
incredible srory ro a psychiarrisr, 
wanders Madrid, and arremprs ro 
renew his relarionship wirh Sofia. 
Drunk, he passes our on rhe sidewalk, 
awakens ro find Sofia rhere, and rhen 
sees Nuria, who claims ro be Sofia. 
This psychological nighrmare wirh all 

rhe bizarre real iry flips conrinues 
unril all illogic becomes logical in 
explanarions offered ar rhe elimax . .  

Full of rwisrs, OPE YOUR EYES is 
an odd and compelling film which 
rouches on and passes rhrough so many 
genres (romance, noir, sci-fi, ere) rhar 
ir rranscends caregorizarion. While 
rhis unserding and inrriguing film by 
rhen 25-year-old direcror Alejanciro 
Arnemibar leaves viewers guessing and 
quesrioning from beginning ro end, ir 
is ar irs srrongesr when dramacizing 
how che narcissisric womanizer, Cesar, 

deals wirh his disfiguremenr. The 
audience is in a posirion ro recognize 
rhar Cesar's hideous disfiguremenr is 
an accurare reflecrion of che ugliness 
inside of him, having seen rhe way he's 
rreared his besr friend Pelayo and his 
ersrwhile girlfriend, Nuria. The 
inrerchangeableness of Nuria and Sofia 
in his "dream" life (if ir is a dream) 
suggesrs a clear analogy for Cesar' s 
archaic view of women, and furrher 
ineimares rhar Cesar is subconsciously 
aware of, and repulsed by, his inner 
self. Ir's clear rhar even if he is whole 
physically, rhar ugliness will find a 
way ro manifesr irself. The film works 
brilliandy on rhis meraphorical level, 
and irs fina! science ficrion 
underpinnings are also quire 
convincing. "OPEN YOUR EYES 
ralks abour alienarion. Alienarion in all 
irs forms. Whar do we know abour 

whar surrounds us) In how many 
differem ways can realiry be 
percieved)" - Alejanciro Amenabar 

Yönetmen Direcror: Alejandro 
Amentfbar Senaryo Screenplay: 
Alejandro Amendbar & Mateo Git 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
1-hmJ Burnıann Kurgu Editing: Maria 
Eleı/d de Rojas Müzik Music: Alejandro 
Amendbar Oyuncular Casr: Eduardo 
Noriega, Penelope Cmz, Rafael Martinez, 
CIHte Lera, Naju1a Nimri, Gerard Barray 
Yapomeolar Producers:josl Luis 
Cuerda & Fernando 8011aira Yapım 
Produc<ion Co.: Las ProducriontJ tki 
Esrorpion & Sogetel, Gran Via 32, 4th 

floor. E-28013,  Madrid. SPAIN; Phone: 
34 91 524 72 00; Fax: 34 91 522 22 
97: Les Films Ala in Sarde, FRANCE; 
L11cky Red Diiiribuzione, /TA Ll' 
Dünya Hakları World Sales: Summit 
Entertaimnent, 1 1 8-120 \'VardOJtr 1. GB
London \V/V 3LA, ENGLAND; Phone: 
44 / 7 1  494 1 7  24; Fax: 44 1 7 1  494 1 7  
25 Türkiye Hakları Turkish Righıs: 
Ozen Film. SakiZağacr Cad., No: 2 1 ,  
Beyoğlu. IIIanbul, TURKEY: Phont: 90 
212 292 84 BO; Fax: 90 2 1 2  244 28 5 1  
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ABD USA 

"HAV! HAV!" 
BARK! 

Yönetmen Oi_recwr: Kasia Adamik Senaryo 
Screenplay: Heather Morgan Görüntü Yön. 
Cinematography: lrek 1-/artoıvicz Kurgu 
Editing:Jim Makiej Oyuncular Cast: Lle 
Tergesen, fleather Morgan. Lisa K11drow, Hank 
Azaria, Vinrent D'Onofrio, Mary )o Deshanel, Scott 
\fli/son, Aimle Graham, W ade Andrew Williams 
Yapomeolar Producers: Tom Re<d & Alicia 
Allain Yapı m Production Co.: Propagaıula 
Films; Oı�trseas Filmgroup, 8000 Sunitl B/vd, East 
Peııthoım, Uıs Angeles, CA 90046, USA; Phone: 
I 323 337 10 00; Fax: I 323 337 10 3 7  
Dünya Hakları World Sales: , First Uıok 
Pirtura, 000 Sımset B/vd, CA 90046, Uıs 
Angeles, USA; Phone: I 3 1 0  855 I I 99; Fax: 
I 3 / 0  855 OJ 52 Türkiye Hakları Turkish 
Rights: Um11t Sanat Filmrilik, Akasyalı Sak. No: 
18, 4. Levent, Istanbul, TURKEY; Phone: 90 212 

325 BB  88; Fax: 90 2 I 2 278 32 82 
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• Lucy artık havlıyor, eskidense 
havlamazdı .  Bir köpek olduğunu 
sanıyor. Bütün insani iletişim 
yöntemlerine sırt çevirmiş ve 
görünürde daha güvenli olan kendi 
dünyasına gömülmüş. Onu seven 
kocası Peter endişeli, ama i lk başta 
bu durumu geçici bir evre olarak 
görmeye niyetl i .  Bu, karısının köpek 
bakıcısı olarak çalışmasının bir 
sonucu olabi l ir mi?  Evl i liklerinin 
başında, Lucy şefkatli bir eş ve 
merhamet dolu bir hayvansevermiş. 
Zamanla, dünyanın zalimliği 
karşısında çökerek yaşamını toptan 
basitleştirmiş: karşılıksız sevmek ve 
sevilmek; ve havlamak! Onun bu 
durumu sürerken, Peter'ın 
çaresizliği onu başkalarından yardım 
almaya iter. Çocukluk arkadaşı, 
canciğer dostu haylaz Sam' e; 
hemencecik paniğe kapılan, 
romantik kafalı veteriner Darla'ya; 
ve hayatı havlayarak geçirmenin o 
kadar da kötü bir fikir 
olmayabileceğini düşünen sinirleri 
yay gibi gergin psikiyatr Malcolm'a 
danışır. Peter karısının içinde 
bulunduğu zor durum için onun 
ailesinden de yardım ister, ama o 
kadar kendilerinden başkasını 
düşünmeyen insanlardır ki, sonunda 
karısının insan olarak hayatına 
devam etmeyi reddetmesi Peter'a 
çarpık bir şekilde anlamlı 
görünmeye başlar . . .  

"HAY! HAY!'"a komik pırıltısını 
veren, Peter'ın uzman niyetine 
biraraya getirdiği uyumsuzlar 
topluluğu: Lisa Kudrow'un oynadığı 
sıradışı veteriner, Vincent 
D'Onofrio'nun canlandırdığı acayip 
psiko-tek, ve Hank Azaria'nın 
oynadığı kaybetmeye mahkum en 
iyi arkadaş. Insanın aklına gelen i lk 
soru, "Burada kim del i ?" oluyor. 

Lee Tergesen'in Peter'ı, acı çeken 
koca rolünde yürek parçalayıcı. 
Senaryoyu da yazan Heather 
Morgan ise, "hasta" Lucy rolünde 
unutulmaz. Yönetmen Kasia 
Adamik, bu değiştirilmiş gerçekliği 
sunmak için akıllıca bir teatral üsiOp 
icat etmiş, durumun kelime 
anlamının ötesinde de alınmasını 
mümkün kılmak için sürekli 
abzürdlükler yaratıyor ve mantığın 
ancak kısmen varolduğu bir dünya 
sunuyor. Çok komik bir sahnede, 
Lucy'nin ailesi onun evine 
çağırıldığında, yepyeni bir şeyin 
farkına varıyoruz. Klasik bir "armut 
dibine düşer" vakası söz konusu 
burada ve Lucy'nin çabucak 
iyileşmesi artık imkansız görünüyor. 
Peter'ın, "işlerin eskisi gibi olmasını 
istemek"ten sonra yapması 
gerekenleri kabul etmesi gerekiyor. 
Fi lm ise, daha büyük bir açmazı 
ortaya çıkarıyor: Günümüz 
toplumunda, el imizdeki kısıtlı 
seçenekler ortadayken, insan akıl 
hastalığıyla nasıl başa çıkar? 

• Lucy barks now, and she didn'r 

used ro. She rhinks she's a dog. She 
has chosen ro abandan all human 
forms of comrnunicarion and rerrear 
inro her own seemingiy safer world. 
Her loving husband Peter is worried, 
bur willing ar fırsr ro rrear the 
occurrence as a passing phase. Maybe 
ir is a direct resulr of her job as a 
dogsirrer? Earlier in rheir marriage, 
Lucy was a render spouse and a genrle 
animal !over. Over rime, breaking 
down in the face of rhe world's 
cruelry, sh e has surrendered ro a crazy 
wish ro simplify her life once and for 
all: ro love, and be loved 

uncondirionally; and jusr bark! As her 
condirion conrinues, Perer's 
desperation drives him ro seek rhe 

help of orhers. He consulrs his 
boyhood friend Sam, a never-do-well 
chum; Darla, a panicky, romance
minded vererinarian; and Malcolm, a 
high-srrung psychiarrisr who rhinks 
barking your way through life may 
not be such a bad idea. Peter even 
rries ro involve his in-laws in his 
wife's predicamenr, bur they are so 
absurdly self-absorbed rhar her refusal 
ro continue as a human fınally begins 
ro make a sorr of crooked sense _ _  

Ir is rhe collecrion of misfırs Peter 
cobbles rogerher as experrs rhar gives 
BARK! irs comic flare - Lisa 
Kudrow as rhe offbear ver, Vincenr 
D'Onofrio as rhe wacky psych-rech, 
Hank Azaria as rhe loser best friend. 
The fırsr quesrion one could ask is 
"Who is really crazy here?" Lee 
Tergesen's Peter is hearrbreaking as 
rhe suffering husband, and Hearher 
Morgan, who also wrore rhe script, is 
haunring as the "afflicred" Lucy. 
Director Kasia Adamik has concocred 
a elever rhearrical sryle ro presenr 
this alrered real ity, keeping ir flush 
wirh absurdiries so ir can be raken 
more rhan jusr li rerally and 
presenring a world in which logic is 
only parr ially enlisred. I n a hilarious 
scene, Lucy's family is summoned ro 
rhe aparrmenr, and we are hir wirh a 
new realizarion. A dassic case of "the 
acorn fall ing close ro rhe rree" - any 
chance of immediare recovery for 
Lucy now seems improbable. Peter 
musr come ro grips wirh whar ro do 
afrer "wanring rhings the way they 
were." As for rhe film, ir also exposes 
rhe bigger dilemma: In roday's 
sociery, how does one dea! wirh 
menral i llness, given rhe l imited 

oprions rhar face us' 

KASIA ADAMIK 

Sinemacı ailesiyle (anne, baba, 
teyze) birlikte setlerde büyüdü. 
1 993'ten beri annesi Agnieszka 
Holland'la çalıştı, onun 
filmlerinde her zaman 
'storyboard' çizerliği ve zaman 
zaman da ikinci birim 
yönetmenliği yaptı. Ayrıca 
Polanya'da çeşitli televizyon ve 
sinema yapımlarında çalıştı; 
bunların bazılarının 
yönetmenliğini babası Laco 
Adamik yapmıştı. "HAY! 
HAY!" (200 1 ), yönetmen 
olarak ilk fılmidir. 

She grew up on sers wirh her 
family of filmmakers (morher, 
farher, aum). She has worked 
wirh her morher, Agnieszka 
Holland, si nce L 993, always as 
sroryboard arrisr and 
occasionally as second-un ir 
director. She has also ass is red on 
many producrions for Polish 
relevision and film, some of 
rhem direcred by her farher, 
Laco Adam ik. She makes her 
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RUSYA RUSSIA 

DÜ NYADA B iR  YER 
MESTO NA ZEMLJE 

A PLACE ON EARTH 
Yönetmen Direcror: Artur Aristakisian 
Senaryo Screenplay: Artur Aris1akisian & 
lrina Shubina Görüntü Yön. 
Cinematography: Grigory Yablorhnikov Kurgu 
Edicing: Nataliya Topkova Müzik Music: Robtrt 
Wya/1 Oyuncular Cast: Anna Verdi, Vitaly 
Khaev, Roman AtlasfW Yapımcı Producer: 
Alexander Eliasberg Yapım Produccion Co.: 
M inistry of Cu/Iltre of Russia, ABA Studio, New 
Cinnna Fund, 3012 Krilatskie holmi, Moscow 
121614, RUSSIA; Phone: 7 095 413  21  74; Fax: 
7 095 1 3  2 1  65 Dünya Hakları World 
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15,  123242 Moscow, RUSSIA; Phone: 7 095 255 
90 82; Fax: 7 095 255 90 52; e-mail: 
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• DÜNYADA BIR YER, amatör 
koşullarda, dogaçlamaya 
başvurularak yapılmış bir film. 
Yönetmen Artur Aristakisian, 
Moskova'nın sahip çıktimayan sistem 
karşıtlarını filme almak, onların 
inançlarının felsefi nedenlerini ve bu 
inancı hayata geçiriş biçimlerini 
aramak üzere kamerasıyla işe 
koyulmuş. Yönetmen 1 995-96'yı bir 
hippie toplumuyla birlikte geçirip 
onların ideolojik yenilgilerini, ahlaki 
çıkmazlarını, ruhsal krizlerini ve 
hayal kırıklıklarını belgelemiş. 
Erkekler ve kadınlardan, çocuklar ve 
hayvanlardan, dilenciler ve 
sakatlardan oluşan bu tuhaf 
toplulugun tecrit edilmişligi, sadece 
polis baskınlarıyla ve çeşitli 
saldırganlarca bozuluyor. Ama 
serbest aşk aracılığıyla tam 
özgürlüğün elde edilebileceğine dair 
fanatik inançları, sonunda ana 
ideologları da dahil bazıları için 
katlanılamaz hale geliyor. Yönetmen 
filmde, büyük bir insani çöküşün 
parçalanmış gerçekliğini, en çıplak 
zal iml iğiyle resmediyor. Aynı 
zamanda her şeye, dinsel öğreti 
mesajiarına özgü bir şiirsellik ve 
ahlaki dokunaklı l ık taşıyan, Ruslara 
has bir ruhsal boyut da katıyor. 

36. Karlovy Vary Uluslararası Film 
Festivali'nde Philips Morris 
Özgürlük Ödülü'nü kazanan 
DÜNYADA BIR YER, Artur 
Aristakisian'ın elinden çıkan en son 
ve en fazla tartışmaya yol açan film. 
40 yaşındaki Rus yönetmen, birçok 
festivalde (Berlin, San Francisco, 
Karlovy Vary, Kopenhag, Münih vs.) 
ödül alan mezuniyet fi lmi "Ladoni 1 
Avuç lçleri"yle ( 1 994) göz 
kamaştırıcı bir çıkış yapmış ve 

ülkesinde de en iyi belgesel dalında 
bir Nika ödülü almıştı. Doğup 
büyüdüğü kent olan Kishiniev'in 
malsız mülksüz insanlarının 
portrelerini çizen bu çok önemli ilk 
adımdan sonra, DÜNYADA BIR 
YER de Moskova'da toplumun 
kıyısında yaşayanları resmediyor. 
Gerçek kişilere yer veren bu 
deneysel belgeselin etkileyici bir 
taşkınlıkla dolu ve insanı ipnotize 
eden ilk yarısı, birkaç dramatik 
parçaya bölünmüş. "Avuç lçleri"nde 
toplumdan dışianmış insanları 
idealize eden, onlara adeta tapan 
yönetmen, burada kahramanların 
serbest aşk ideolojilerini bize bir 
dizi kişisel kriz olarak sunuyor. 
Fi lmin çarpıcı imgeleri ve akılda yer 
eden (Robert Wyatt imzalı) müziği, 
sinema salonundan çıktıktan sonra 
beklenmedik anlarda birdenbire 
zihninize takılabiliyor. Bu yüzden 
DÜNYADA BIR YER, etkisi uzun 
süre yaşayan bir film. 

• A PLACE ON EARTH was made 
using improvisation under amareur 
condirions in which direcror Arrur 
Aristakisian set our wirh his camera 
ro record Moscow's disinherited, 
opponenrs of the system, seeking rhe 
philosophical jusrifıcarion for and 
pracrical fulfı lmenr of rheir beliefs .  
The direcror spenr 1 995-96 wirh a 
hippie communiry documenring the 
inhabitant's ideological reversals, 
moral dilemmas, spirirual erises and 
disillusionment. The total isolation of 
this bizarre communiry of men and 
women, children and animals, 
beggars and cripples is only disrurbed 

by police raids and arracks by various 
assailancs. Bur their fanarical faith in  
che attainability of  absolu te  freedam 

through free Jove becomes unbearable 
for some individuals, including their 
main ideologist. The fılmmaker 
depicts the shattered real ity of the 
deepest human decline in all i ts 
starkesr cruelty. Ar rhe same t ime, he 
gives all events a purely Russian 
spirirual dimension which resonares 
with che poetry and moral parhos of 

an evangelicaJ message. 

Winner of the Philip Morris Freedam 
Award, presenced at the 36th Karlovy 
Vary Incernational Film Festival, A 
PLACE ON EARTH is the most 
recenc and conrroversial film by Artur 
Aristakisian. 40-year-old Russian 
director has given a dazzling debut 
with his graduare fılm "Ladoni 1 
Palms" ( 1 994), which was awarded at 
numerous fesrivals (Berlin, San 
Francisco, Karlovy Vary, Copenhagen, 
Munich ete.) and was presenced wirh 
the Ni ka award for best documentary 
in his own councry. Following on 
from this groundbreaking debut, 
which c harred the dispossessed of his 
native Kishiniev, A PLACE ON 
EARTH depicrs those on che very 
edge of Moscow sociery. The 
impressively delirious and hypnotic 
fırsr half of this experimental 
documenced srory fearuring aurhencic 
protagonists has been arranged inco 
d ramatic fragmenrs. Wlıereas in 
"Ladoni" che ourcasrs are worshipped 
and idealised by the fılmmaker, here 
che proragonists' ideology of free love 
presencs us w i ch a series of personal 
crises. The fılm's srrikjng images and 
hauncing soundrrack (by Robert 
Wyatt) may jump into your mi nd ar 
unexpected momencs after che 
screening, making it one of the more 
enduring fılms you've ever seen. 

ARTUR ARISTAKISIAN 

1 96 1  'de, Kishin iev'de doğdu. 
Kendi kentinde dilencilerle ilgili 
amatör bir film yapmaya 
başladı ve bu filmi Moskova 
Film Akademisi'ndeyken 
(VGIK) bitirdi. Sonuçta ortaya, 
kahramanlarının psikolojisi ve 
dünyasıyla şaşırtıcı bir şekilde 
özdeşleşen ilk ve mezuniyet 
filmi olan "Ladoni 1 Avuç lçleri" 
( 1 993) çıktı. 1 994'te, bu ilk 
filminin sıradışı etik ve estetik 
değeri birçok festivalde aldı�ı 
ödüllerle teslim edildi, kendi 
ülkesinde ise En Iyi Belgesel 
dalında bir Nika kazandı. 
Yönetmenin "yoksulların en 
yoksulu bile, sistemin dışında 
ve dolayısıyla özgür 
yaşadığından mutludur" 
yolundaki savı, amatör 
koşullarda çekilmiş, 
do�açlamadan yararlan ılmış 
DUNYADA BIR YER'de 
(200 1 )  de karşımıza çıkıyor. 
"Avuç lçleri"nde oldu�u gibi, 
monolog gibi metni, müziği ve 
özenli ses çalışması, 
sinemacının mesajını hem 
ayrıntılı olarak veriyor, hem de 
büsbütün güçlendiriyor . 

Born in 1 96 1 ,  in Kishiniev. He 
srarted making an amareur film 
abour beggars in his homerown 
and fınished ir white studying ar 
Moscow's Film Academy 
(VGIK). The resulr was "Ladoni 
1 Palms" ( 1 993), his graduation
debur film, asrounding for rhe 
exrent ro which ir idenriftes 
wirh rhe psychology and world 
of irs proragonisrs. In 1 994, rhe 
exceprional erhical and aestheric 
value of his debur was 
recognised wirh awards ar many 
festivals, and ar home he 
received a Ni ka for Besr 
Documentary. The director' s 
norion, rhar "even rhe pooresr of 
rhe poor are happy because they 
li ve ourside rhe system and are 
rherefore free", is employed in A 
PLACE ON EARTH roo, a film 
shor under amareur condirions 
using an improvisarional 
merhod. Like in "Palms", rhe 
monological rext, music and 
sophisricared sound work to 
parricularise and em power rhe 
fılmmaker's message. 
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FRANSA FRANCE 

YUMUŞAK RU HLAR 
LES AMES CALINES 

SWEET JACQUES 
Yönetmen Director: Thomas Bardinet 
Senaryo Screenplay: ThomaJ Bardiner & G il/u 
Marchand Görüntü Yön. Cinematography: 
Antoine Roch Kurgu Editing: Laurent Rouan 
Müzik Music: David Hadjadj & jirôme Re/xırier 
Oyuncular Casr: Franrois Be,-/iand, Laetitia 
Coti1 Valirif Donztlli, Thibaut Boidin, Aurore 
Cllmenı, jean-Ciaude Dauphin, Larm Duthilleul 
Yapımcı Producer: Michel Saint:fean Yapı m 
Production Co.: Diaphana Films, 155,  rue du 
Fbg Saint Antoine, 7501 1 PariJ, FRANCE; Phone: 
33 1 53 46 66 66; Fax: 33 1 53 46 62 29; e
mail: diaphana@diaphana.fr; M6 FillliJ Dünya 
Hakları World Sales: Mercure Diıtrihurion1 27 
rue de la Bum aux Ca il/u, 75013 PariJ, 
FRANCE; Phone: 33 1 44 1 6  88 44; Fax: 33 1 
45 65 07 47; e-mail: infoJ@mercure-diJtribution.fr 

2001 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 89' 

• Sevgilisinden ayrıld ıktan sonra, 
yirmi yaşındaki Claire, yirmi iki 
yaşındaki abiası Emi lie'yi bulur. Aynı 
daireye taşınmaya karar verirler. 
Emilie, Claire'in kendinden yaşlı 
erkeklerle maceralarına son 
vermesini arzu etmektedir. Bunun 
için bir parti düzenler. Davetiiierin 
hepsi yirmi beş yaşın altındadır . . .  
biri hariç: Jacques, kırkını geçkince, 
zampara, ay sonunu zor getiren bir 
aristokrat sanatçıdır. O biraz da 
tesadüfen buradadır, çünkü 
gelmeyece�ini düşünerek, Emilie'nin 
davet etti�i dairenin sahibesi yaşlı 
bayana eşlik etmektedir. O ana 
kadar yaşrtı erkeklerden sıkılan 
Claire, Jacques'ın onu etkilemesine 
izin verir ve evinde bir akşam 
yeme�i davetini, Emil ie'nin büyük 
kızgınlı�ına karşın, kabul eder. 
Jacques beş parasızdır, ancak 
mahallesindeki esnafta uzayan 
veresiye listesinden istifade ederek, 
görkemli bir akşam yeme�i tertip 
etmek için gereken her şeyi satın 
alır. Bu cuk oturur, çünkü Claire 
hayatta iyi şeylere bayılır. Ne var ki 
sahanlıkta komşusuyla sohbet 
ederken, muzip bir rüzgar 
Jacques'ın dairesinin kapısını 
kapatır. Anahtarsız, beş parasız, 
Claire ile olan geceyi iptal etmeye 
tereddüt eder ve sonunda biraz 
doğaçlamaya karar verir. Ancak 
hata etmiştir, çünkü 
do�açlayabilmek için aksil iklerle baş 
etmeyi bi lmek lazımdır. Oysa, o 
akşam, aksilikler onunla alay 
edecektir . . .  

• After she breaks with her !over, 
Claire, twemy years old, finds back 
her sister Emilie, twenty two years 
old. They decide to rent an 
apartmeqt together. Emilie would 
!ike Claire to stop her advemures 
with the men older than her, 
therefore organizes a party in which 
all the guests are under twenry five 
years of age. All . . .  except one: 
Jacques, in the Iate forties, an 
aristaerat artist and great womanizer 
who economically reaches hardly the 
end of the month. Bm Claire, so far 
bored by the company of the boys of 
her age, !ers Jacques charming her 
and accepts his dinner invitation at 
his place, to the great displeasure of 
her sister Emilie. Jacques is a li ttle 
broke, but rhanks to his eredir lists 
that go on lingeringiy in the 
merchants of his neighborhood, he 
buys everything necessary to concoct 
a sumptuous meal. This is good 
because Claire love the good things 
in life. Bm at a time when he chats 
on the landing with her neighbor, a 
mischievous wind shuts the door of 
his apartmenr. W ithout keys, 
wirham money, he hesirates to caneel 
the evening with Claire, and then 
finally chooses the improvisation. He 
is wrong, because to improvise, one 
should know how to juggle with the 
unexpected. Well, this very evening, 
the unexpected itself is going to 
make fun of him . . .  

THOMAS BARDINET 
1 2  Ocak 1 965'te Fransa'da 
Talence'da do�du. 1 984 yılında 
IDHEC sinema okuluna girdi 
ve ilk kısa filmlerini oradayken 
yaptı. Mezun olduktan sonra 
kurgucu olarak çalıştı. l ik uzun 
metrajlı kurmaca filmi "Le eri 
de Tarzan 1 Tarzan' ın Çı�lı�ı"nı 
1 99S'te çekti. Kısa filmi 
"Soyons amis! 1 Dost Olalım!" 
( 1 997) Jean Vigo Ödülü'nü aldı. 
YUMUŞAK RUHLAR (200 1 )  
yönetti�i ikinci uzun metrajl ı  
kurmaca fılmdir. 

Born on 12 January 1 965 in 
Talence, France. He enrered the 
film school IDHEC in 1 984 
where he made his fırst shorr 
films. After graduation he 
worked as a film ediror. He 
directed his fırst feamre fılm, 
"Le eri de Tarzan" in 1 995 . His 
shorr film "Soyons amis!" ( 1 997) 
won the Prix Jean Vigo. LES 
AMES CALINES (200 1 )  is the 
second feamre fılm he directed. 
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RUSYA RUSSIA 

KIZKARDEŞLER 
SESTRY 

SISTERS 
Yönetmen Direcror: Sergei Bodrov,)r. 
Senaryo Screen play: Sergei Bodrw,jr., 
G u/s had Omarwa & Sergei Bodrw Görüntü 
Yön. Cinemaıography: Valery Martynw 
Kurgu Editing: Natasha Kucherenko Müzik 
Music: Viktor Tsoi, Vadim Samoilw & Gleb 
Sanıoilov Oyuncular Casc: Oksana Akinjshina, 
Katya Gorilıa, Sergei Bodrov,jr., Andrei Krasko, 
Alexander Bashirov Yapımcı Producer: Sergei 
Selganov Yapı m Producrion Co.: CTB Film 
Company, 10 Kamennoostr(Jf)Jky Aven11e, 1 9 7 1 0 1  
St. Petersb11rg, RUSSIA; Phone: 7 812 326 8 3  38; 
Fax: 7 812 326 83 3 1 ;  e-mail: kino@ctb.rll 
Dünya Hakları World Sales: 1ntercinema-Art 
Agmcy, Druzkinnikwskaya 1 5, 123242 Moıcow, 
RUSSJA; Plıo11e: 7 95 255 90 82; Fax: 7 95 255 
90 52; e-mail: imercin@online.m 
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• Üvey kardeş olan sekiz yaşındaki 
Dina ile on üç yaşındaki Sveta, 
birbirlerine karşı sevgi, hatta baglıl ık 
duymamışlardır; aslında, birbirlerini 
dogru dürüst tanımazlar bile. Zengin 
ailesiyle yaşayan Di na özel hocaların, 
müzik derslerinin ve her tür lüksün 
tadını çıkarır. Sveta büyükannesiyle 
birlikte yaşar ve durumu geregi 
yaşından çok daha büyük bir 
olgunluk ve sorumluluk göstermek 
zorundadır. Kız yerel atış kulübünün 
müdavimlerindendir ve orduda 
keskin nişancı olmayı amaçlamaktadır. 
Dina'nın babası rakip bir gangsterin 
misil lemesiyle karşı karşıya kalınca, 
küçük kız kendini büyük bir 
tehlikenin içinde bulur: babasının 
düşmanları onun peşine düşmüştür 
ve yardım isteyebilecegi tek kişi 
ablasıdır. Ikisi birlikte canlarını 
kurtarmak için yerel mafyadan 
kaçmaya başlarlar. Kaçışları sırasında, 
iki kız daha önce düşünmeyecekleri 
şekilde birbirlerini anlamaya, 
birbirlerine güvenmeye başlar . . .  

Sergei Bodrov, Jr., Alexei 
Balabanov'un Rusya'da büyük ölçüde 
onun müthiş oyunu sayesinde övgü 
alan "Brother 1 Birader" ve "Brother 
2 1 Birader 2" filmleriyle bir yıldız 
olmuştu. Onun ilk yönetmenlik 
deneyimi olan stilize görünümlü 
KIZKARDEŞLER, parlak bir gelecek 
vadeden yeni ve yetenekli bir 
yönetmeni müjdeleyen hoş bir 
sürpriz. Bodrov, Jr., emektar 
yönetmen Sergei Bodrov'un oglu 
olmanın ötesinde daha önce hiç film 
yönetmenligi tecrübesi 
bulunmamasına karşın, etkileyici bir 
olgunluga, heyecana ve duyarlılıga 
sahip bir film yaratmayı başarmış -
Sovyetler Birligi sonrası kasvetli 

dönemde büyürnek üzerine bir 
çalışma bu. Saygın babasıyla birlikte 
yazdıgı canlı ve otantik senaryo, 
gangster/yol filmi formatından yola 
çıkıp, amansız bir varoluş 
mücadelesinin tanımladıgı şiddet ve 
korku dolu bir dünyada kızkardeşler 
arası sevginin dürüst bir portresini 
çiziyor. Türün geleneklerine saygı 
gösterse de, filmin en etkileyici yanı 
kızların bakış açısının ve tuhaf bir 
şekilde gerçekçi tepkilerinin sunumu. 
Demiryollarını, yiyecegi ve 
yoksullugu öne çıkaran pikaresk 
anlatırnın yanısıra, kızlar arasında 
gelişen ilişki ve ortak hayal dünyaları 
dokunaklı ve anlayışlı bir şekilde ele 
alınıyor. Kendi de oralardan geçen 
bir gangster rolünde şöyle bir 
gözüken Bodrov, yönetmen olarak 
yumuşak bir dokunuşa sahip 
oldugunu gösteriyor. Etkili 
çerçeveleme ve vurucu görsel 
kompozisyonlarla, kırsal mekanlarını 
da etkileyici biçimde kullanıyor. 

• Two half-sisrers, Di na aged eighr 
and Svera thirteen, have never shared 
any affecrion or even connecrion - in 
facr, rhey barely know of each other' s 
exisrence. Dina lives wirh her rich 

parenrs, enjoying rurors, music lessons 
and all mannet of luxury. Svera lives 
wirh her poor grandmorher, forced by 
necessiry ro show maruriry and 
responsibiliry beyond her years. A 
regular ar rhe local rifle cl u b, she has 
ambirions ro become a sn i per in rhe 
army. When Di na' s farher faces 
reprisal from a riva! gangsrer, rhe lirrle 
gir! finds herself in grear danger - her 
farher's enemies are huming her down 

and rhe only person she can rum ro is 
her older sisrer. Suddenly, rhe pair find 
rhemselves running for rheir lives from 

rhe local mafıosi. Over the course of 
rheir flighr, rhe rwo girls come ro 
understand and rely on each orher in 
ways neirher would ever have rhoughr 
possible . .  

Sergei Bodrov, Jr. has become a 
celebriry acror afrer his appearances in 
Alexei Balabanov's "Brorher" and 
"Brorher 2",  bor h of which were ra ve 
successes in Russia, mosrly rhanks ro 
his outstanding performances. His 
srylish direcrorial debur, SISTERS has 
proven ro be a very pleasanr surprise, 
an auspicious proclamarion of rhe 
arrival of a ralenred new direcror. 
Beyand bei ng the son of ve re ran 
direcror Sergei Bodrov, he has no 
previous experience in film direcrion; 
nonerheless, he has managed ro ereare 
an impressively marure, exciring and 
sensir i ve film - a srudy in growing up 
in rhe bleak posr-Sovier era. The lively, 
aurhenric script, wrirren in 
collaborarion with his disringuished 
farher, draws on rhe gangsrer/road 
movie formar and depicrs an hanesr 
porrrair of sister Iy love in a world of 
violence and fear characrerized by 
relenrless srruggle for survivaL While 
the film respecrs genre convenrions, ir 
is rhe presenrarion of rhe girls' 
perspecrive and rheir strangely marrer
of-facr response that most impresses. 
Arrached ro rhe film's picaresque 
narrative, with irs emphasis on 
railways, food, and poverry, is a 
rouching and perceprive srudy of rhe 
girls' developing personal relarions and 
shared imaginarive world. Bodrov 
appears in a guesr part as a passing 
gangsrer and his direcrion exhibirs a 

lighr rouch, using his rural serrings ro 
good effecr wirh some effecrive framing 
and seriking visual composirion. 

SERGEl BODROV, Jr. 
1 97 1  'de Moskova'da dogdu. 
Moskova Devlet 
Üniversitesi'nden sanat tarihi 
master'ı aldı. ögretmen, 
senarist ve televizyonda haber 
sunucusu olarak çalıştı. l ık 
olarak babası Sergei 
Bodorov'un 1 996 tarihli fi lmi 
"Prisoner of the Mountains 1 
Dagların MahkGmu"nda rol 
aldıktan sonra "Brother 1 
Birader" ( 1 997), "Est-Ouest 1 
Dogu-Batı" ( 1 999), "Brother 2 
1 Birader 2" (2000) ve "The 
Quickie 1 Eli Çabuk" (200 1 )  
gibi filmlerde oynadı. 
KIZKARDEŞLER (200 1 )  
yönetmenlik yaprıgı i lk fılmdir. 

Born in Moscow in 1 97 1 .  He 
earned his Master' s degree in art 
hisrory from Moscow Srare 
University. He has worked as a 
reacher, scriprwrirer and 
relevision anchorman. Afrer 
making his acring debur in his 
farher Sergei Bodrov's 1 996 film 
"Prisoner of the Mounrains", his 
subsequenr acring credirs have 
included "Brorher" ( 1 997), "Esr
Ouesr" ( l 999), "Brorher 2" 
(2000) and "The Quickie" 
(200 1 ). SISTERS (200 1 )  is his 
directing debur. 
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FRANSA FRANCE 

MAVi SOKAK 1 7  NUMARA 
1 7  RUE BLEUE 

Yönetmen Director: Chad Chenouga 
Senaryo Screenplay: C had Chenouga & 
Philippe Donzelot Görüntü Yön. 
Cinemarography: Eric G11ichard Kurgu 
Edjtiog: Marie-France Cuenot Müzik Music: 
Ahmer Gillbay & Chad Chenouga Oyuncular 
Casr: Lyıiane Meiı, Abdel Ha/it, Aimen Ben 
H amed, N ası im Sakhoui1 Sofiane Abramovitz, Sakla 

jawad Yapımcı Producer:jirôme Vidal 
Yapı m Producrion Co.: Quo Vadiı Cin/ma, BP 
124, 94208 lyryı/ Seine Cedex. FRANCE; Phone: 
33 I 49 70 03 70; Fax: 33 I 49 70 03 72 
Dünya Hakları World Sales: Ce/luloid 
Ortamı, 2 rue Turgot, 75009 Pariı, FRANCE; 
Phone: 33 I 49 70 03 70; Fax: 33 I 49 70 03 
71 i e-mail: in/o@celluloid-dreamı.com 
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• Cezayir'deki savaş sona ererken, 
Adda Cezayir'den ayrılıp kaçak 
olarak Fransa'ya girer. Beş yıl 
sonra, Paris'te, Mavi Sokak 
No: 1 7'de, iki çocugu ve iki 
kızkardeşiyle birlikte yaşamaktadır. 
Eglenceyi seven, çekici ve kendine 
güvenen bu genç kadının, patronu 
Merlin'le uzun süredir devam eden 
ama nereye gittigi bell i olmayan bir 
ilişkisi vardır ve Merlin ailenin rahat 
bir yaşam sürmesine yardımcı 
olmaktadır. Adamın aniden ölmesi, 
aile için kökten degişiklik demektir. 
Adda'nın, servetin çok yakında 
bekledigine dair bir sapiantısı 
vardır; bir Dogu Cezayir inanışına 
bel baglayarak oglunun elinin 
ayasındaki benin büyük zenginlige 
işaret ettigine inanır. Bu yüzden de, 
sevgi l isinin ölümünü fırsat bilerek 
onun servetinin tamamının ya da en 
azından bir kısmının keyfini 
sürmeye karar verir. Hiç umut 
olmadıgı halde miras için dava açar, 
ama i laçlara karşı bagımlı l ık 
geliştirince yavaş yavaş dibe vurur. 
Aldıgı psikotropik ilaçlarla uyuşmuş 
halde, çevresindeki herkesi 
kendinden uzaklaştırır . . .  

Gerçek bir yaşam öyküsü üzerine 
kurulu olan MAVI SOKAK 1 7  
NUMARA, birbiriyle yakından 
baglantılı iki çizginin izini sürüyor: 
Biri Adda'nın Fransa'ya gelişinden 
otuz yedi yaşındayken ölümüne 
kadar olan öyküsü, digeriyse en 
büyük oglu (ve fı lmin yönetmeni) 
Chad'ın dogumundan on altı 
yaşında sosyal hizmet kurumlarına 
yerleştirilmesine kadarki öyküsü. 
Film Adda'nın üzüntü verici 
psikolojik gelişimini üç perdede 
sunuyor. Paris'teki ilk yıllarında 
genç kadın mutludur ve 
çevresindeki herkese açıktır. 

Hukuki mücadeleye ve mantıksız 
servet arayışına giriştigi zaman, 
takıntıları yeniden yüzeye çıkar. 
Sonunda çı ldırır, batıl inançlarına 
sıkı sıkı tutunur, ve gittikçe batarak 
ilaçların yolaçtıgı bir uyuşuklugun 
içine saplanır. "Biri annerne yardım 
etmek için bu öyküyü kamuoyuna 
açma izni istediginde onlu 
yaşlarımdaydım. Reddettim. Hazır 
degi ldim. Şimdiyse gömülü kalmış 
şeyleri anlatmak istiyorum. Bu 
özyaşamsal öykü aynı zamanda, 
adına genellikle "sisteme dahil 
edilme" denen şeye bakış açımı da 
yansıtıyor. Annem bana bir miras -
yani ümit ettigi serveti - bırakmak 
yerine hatıra olarak bu öyküyü 
bıraktı, onun "ruhsal mirası"nı 
oluşturan bir anı bu . . .  Günün 
birinde, büyüdügüm sokagın, yani 
Paris'in 9 .  bölgesindeki Mavi 
Sokak'ın, 1 789'dan önce başka bir 
adı oldugunu ögrendigimde çok 
şaşırd ım. Sokagın adı "la rue de 
I'Enfer"miş, yani Cehennem 
Sokagı." - Chad Chenouga 

• As che war of Algeria com es ro an 
end, Adda leaves Algiers and i l legally 
enrers France. Five years larer, she is 
in  Paris, ar 17 rue Bleue, w i rh her 
rwo chi ldren and rwo sisrers. A fun
loving, acrracrive and confıdenr 
young woman, she has a long-rerm 
bur ambiguous relarionship wirh her 
boss, Merlin ,  who sees rhar rhe 
family are well provided foL His 
sudden dearh means radical change 
for che farnil y. Obsessed by the idea 
rhat a forrune is wirhin her reach,  
and caking li rerally a popular Easr 
Algerian belief, that che beaury spor 

in her son's palm signifies great 

wealrh ro come, Adda sees her lover's 
d isappearance as an opporrunity to 
enjoy all or part of his forrune. So she 

embarks on a hopeless courr case for 
the inheritance, gradually hitting 
rock borrom wirh an addicrion to 
medicinal drugs. Numbed by 
psychotropic drugs, Adda drives 
everyone areund her away . . .  

A rrue-life srory, 1 7  RUE BLEUE 
rerraces cwo ineimarely relared 
rrajectories: that of Adda, from her 
arrival in France until her dearh at 
rhirry-seven, and rhar of her elciesr 
son, Chad (the direcror of che film), 
from his birrh to his being placed 
w i rh che Social Services when he is 
sixreen. The film charrs Adda's 
distressing psychological 
development in three stages. During 
her early years in Paris, the young 
woman is happy, open ro all around 
heL When she starrs the legal bacrle 
and her irrarional quesr for riches, the 
demons which haunr her re-emerge. 
She finally goes mad, hanging on ro 
her superstitions, gradually sinking 
i neo a chemically induced srupoL 
"I was a ceenager when someone 
asked my permission ro rake this 
srory public, ro help my morheL I 
refused. I wasn't ready. Today I wanr 
ro portray the things that have been 
buried. This aurobiographical 
accounr al so gives my view of w hat is 
commonly called "inregrarion". 
I nsread of leaving me an inherirance 
- che forrune she so hoped for - my 
morher left me rhis srory as a legacy, 
a legacy comprising her 'ghostly 
h eri ra ge' . . . I was surprised ro learn 
one day rhar che name of the srreer I 
grew up in,  rue Bleue, in che 9rh 
arrondissement of Paris, had anorher 
name before 1 789. Ir was called la 

rue de l 'Enfer - Hell's Street." 
Chad Chenouga 

CHAD CHENOUGA 
1 962' de dogdu. Önce Paris 
Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde 
okudu, sonra iktisadi bilimler 
dalında lisansüstü egitim aldı. 
Ünlü bir Paris sahne okulu olan 
Cours Florent'a katılarak 
sinema ve televizyon 
oyunculugu kariyerine adım 
attı. Filmegrafisinde Bertrand 
Blier'le ("Un, deux, trois, soleil 
1 Aya Maya Kumpanya"), 
Thomas Vincent'la 
("Karnaval") ve Lawrence 
Kasdan'l<ı ("French Kiss 1 
Fransız Opücügü") çalıştıgı 
filmler bulunmaktadır. Bir 
taraftan da çok sayıda kurmaca 
kısa film yönettL Bu ilk uzun 
metrajl ı  filminin kaba bir taslagı 
sayılabilecek "Rue Bleue 1 Mavi 
Sokak" ( 1 998), bir çocugun 
itibar arayışını ve annesiyle 
arasındaki karmaşık bagı 
anlatır. l ik olarak Cannes'da 
(Yönetmenlerin On Beş Günü 
bölümünde) gösterilen bu kısa 
film, Cesar adaylıgına layık 
bulundu. MAVI SOKAK 1 7  
NUMARA (200 1 ), yönettigi ilk 
uzun metrajlı kurmaca fılmdir. 

Born in 1 962. He firsc scudied 
ar rhe Paris lnsricur d'Erudes 
Policiques, before caking a 
higher degree in economic 
sciences. He chen joined rhe 
Cours Florenr, a famous Parisian 
scage school, and embarked 
upon a career as an accor in film 
and celevision. His credics 
ineJude films wirh Berrrand 
Blier ("Un, deux, crois, soleil"), 
Thomas Vincenc ("Karnaval") 
and Lawrence Kasdan ("French 
Kiss"). In parallel, he wrore and 
direcced several shorc ficrion 
films. A rough ourline of his 
firsc feacuce film, "Rue Bleue" 
( 1 998) explores a child's search 
for digniry and che complex 
bond he has wirh his mocher. 
Presenced ar Cannes (Direccors' 
Forcnighr), ir received a Cesar 
nominacion. 1 7  RUE BLEUE 
(200 l )  is che firsr feacure film he 
direcred. 

Filmleri 
Filmography 

1 992 Poisoıı ·rouge Kırmızı Balık 
(shorr kısa film) 

1 994 Batata (shorr kısa film) 
1 996 L'attache Ataş 

(shorr kısa film) 
1 998 Rue Bleue Mavi Sokak 

(shorr kısa film) 
200 1 /7 Rue Bleue 

Mavi Sokak 1 7  Numara 
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AVUSTRALYA A USTRALIA 

BANKA 
THE BANK 
Yönetmen Director: Robert Canno/Iy 
Senaryo Screenplay: Robert Connolly 
Görüntü Yön. Cinematography: Tristan 
Milani Kurgu Edi ring: Nick Mıryers Müzik 
Music: Alanjohn Oyuncular Casr: David 
\flenham, Anthony LaPaglia, Sibylla Budd, Steve 
Rodgers Yapımcı Producer:johıı Mayııard 
Yapım Producrion Co.: Arena/ilm Pty Ltd. , 
270 DetlfJnshire St. Surry H ilis, Sydnıry, 
A VUSTRALIA; Phone: 61 2 93 19 70 l l ;  Fax 
61 2 93 19 69 06; e-mail: mail@arenafilm.com.au 
Dünya Hakları World Sales: Axiom Film.s 
Ltd. 12 D'Arblay St., Lımd<Jn \V IV 3FP, 
ENGLAND; Phone: 44 20 7287 7720; Fax 44 
20 7287 7740; e·lll4il: mail@axiomfilms.co.uk 

2001 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 104' 

• Hissedarlar daha yüksek kar 
beklediklerinden, Centabank'ın 
amansızca hırslı genel müdürü 
Simon O'Reilly kırsal kesimdeki 
şubeleri kapatma, çalışanları işten 
çıkarma ve süresi geçmiş borçların 
en ufa�ı için bile haciz ve ipote�e 
başvurma konusunu gündeme 
getirmiştir. Bu durum yıllardır 
sürmektedir, ama yine de yeterli 
olmaz. Matematik ve bilgisayar dahisi 
J im Doyle, dünya pazarlarındaki 
dalgalanmaları tahmin edebilen bir 
bilgisayar programıyla çıkagelince, 
O'Reilly bunun önünde açtı�ı şeytani 
olanakları hemen görür. Devasa ve 
girift programın gereksinimlerini 
karşılayacak muazzam bir bi lgisayar 
sistemi kurar ve böylece matematik 
dahisi de, yanında ona yardımcı 
olacak bir uzmanlar ekibiyle, 
denemelere başlar. Bu arada, çok 
minik bir bütçeyle yüzen ev 
işletmesini yürütmeye çalışan tatlı 
küçük bir aile, bankanın amansız 
taktikleri sonucu traj ik bir yıkıma 
u�rar. Acıdan neredeyse çıldırarak, 
intikam almaya yemin eder ve 
sonunda bankaya dava açmak için 
düşük ücretli bir avukatı ikna 
ederler. O'Reilly, J im'in şirkete 
ba�l ılı�ını onu davada yalancı şahit 
yazarak kanıtlamaya karar verince, 
ikili olay örgüsü daha da karmaşık 
bir hal alır . . .  

Bir senaristin ya da oyuncunun 
yönetmenlik yapması ender rastlanan 
bir durum de�il. Ancak bir 
yapımcının bu kararı vermesine, daha 
az rastlanıyor. Avustralya'nın en 
prestijli yapımcılarından biri olan 
Robert Connoly, yüksek fınans 
dünyasında geçen bir gerilim filmiyle 
yönetmenli�e adım atmaya karar 
verdi. BANKA'nın 70'1erin 
ortalarında kırsal kesimdeki bir 

okulda geçen açılış sahneleri, bir dizi 
küçük, tuhaf Avustralya filmini 
anımsatıyor. Ancak çok geçmeden 
film vites de�iştirip bireysel hırs ve 
şirket açgözlülü�ü üzerine zekice 
yapılmış, şık bir ça�daş ahlaki masala 
dönüşüyor. Gerilim türünün 
geleneklerini serbestçe alıp uyariayan 
Connoly, iki ayrı olay örgüsünün 
ipliklerini ustaca içiçe geçiriyer ve bu 
iki örgü yavaş yavaş birbiriyle 
kaynaşıyor. Elbette ortada bir aşk da 
var, belki düzenbazca sebepleri olan 
bir aşk: Kadın bankanın casusu mu? 
Adam ilişkiyi kendi sinsi amaçları için 
mi kullanıyor? Böylece bu kusursuz 
gerilim filmi uzayıp gidiyor ve birçok 
sürprizin ardından son derce 
tatminkar bir sonuca varıyor. Filmin 
bir çok övülecek yanı var: stilize 
tasarım ve görüntü yönetimi şirket 
zenginli�inin havasını yakalarken, 
ustalıkla yazılmış senaryo yalın insani 
de�erler ile mali dünyaların 
amansızlığı arasındaki Capra'vari 
çatışmayı hep göz önünde tutuyor. 

• The shareholders are demanding 
higher profirs, so Simon O'Reilly, the 
rurhlessly avaricious CEO of 
Cenrabank, sreps up the agenda of 
dosing rural branches, delering sraff 
and faredosing on even the smailesr 
of overdue loans. This has been going 
on for years, bur it stili isn't enough. 
When Jim Doyle, a math and 
computer genius arrives with a 
programme that can ptedicr global 
matket flucruarions, O'Reilly 
immediarely sees irs diabolical 
possibili ries. He insralls an enormous 
computer set-up that can handie the 
needs of the huge and i nericare 
programme and, with a team of 

experrs ro assist him, our 
marhematical prodigy begins 
rinkering and resting. Meanwhile, a 

sweet little family rrying to run a 
houseboat operation on a shoesrring 
are tragically devasrared by the results 
of the merciless bank ractics. N early 
crazed wirh grief, they swear revenge 
and finally persuade a low-renr lawyer 

to take the bank to court. The double 
plor gets even more complicated 
when the O'Reilly decides to verify 

J im's corporate loyalty by eniiseing 
him as a false witness in the case . .  

It '  s not uncommon for a screenwriter 
or acror to take up directing. 
Sornewhat more so, however, is a 
producer making the same decision. 
Ro ben Connolly, one of Australia's 
most prestigious producers, has 
decided to make his directarial debut 
w ith a ehriller ser in the world of high 
finance. The opening scenes of THE 
BANK, set in a rural schoolroom in 
the m id 70s, recall any number of 
smail, quirky Aussie dramas. B ur in no 
time the film shifts gear, inro a smart 
and s l ick conremporary moral fable 
about individual avarice and coporare 
greed. Freely adapting and adapting 
the convenrions of the rhriller, 
Connolly j uggles and inrerweaves the 
cwo plot strands, which gradually 
coalesce. And of course there's a 
romance as well, with possibly 
duplicirous morivations: Is she a spy 
for the bank? Is he using the 
relarionship for his own insidious 
purposes' And so this consummate 
ehriller spins out, wirh many 
unexpecred twists and a hugely 
sarisfying resolution. The glories of 
the film are multiple - srylish design 
and cinemarography ser the rone of 
corporate opulence and the sbarply
wrirren script keeps the Capraesque 

battle between homely human values 
and financial ruthlessness consranrly 
in play. 

ROBERT CONNOLL Y 

Avustralya Sinema Televizyon 
ve Radyo Okulu'ndan 
mezundur. Orada "Mr. 
lkegami's Flight", "Rust 
Bucket" ve "Tunnel Vision" da 
dahil olmak üzere birçok 
ödüllü kısa fi lm yönetmiştir. 
Aynı zamanda, Arenafılm 
aracılıgıyla Rowan Woods'un 
'The Boys"u ( 1 997) ve 
Samantha Lang'in "The 
Monkey's Mask"i (2000) gibi 
filmiere imza atmış çok başarılı 
bir yapımcıdır. BANKA (200 1 ), 
yazar-yönetmen olarak 
kotardıgı ilk uzun metrajlı 
sinema fılmidir. 

He is a graduate of the 
Ausrralian Film Television and 
Radio School, where he direcred 
several award-winning shon 
films, including "Mr. Ikegami's 
Flight", "Rust Bucker" and 
"Tunnel Vision". He is also a 
highly successful producer at 
Arenafilm, wirlı movies 
including Rowan Woods' "The 
Boys" ( 1 997) and Samanrha 
Lang's "The Monkey's Mask" 
(2000). THE BANK (200 1 )  is 
his first fearure as a writer
direcror. 
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SLOVENYA SLOVENI A  

EKMEK VE SÜT 
KRUH IN MLEKO 

BREAD AND MILK 
Yönetmen Direcror:Jan Cvitkovic Senaryo 
Screenpıay:Jan Cvitkovic Görüntü Yön. 
Cinematography: Toni Laznik Kurgu Editing: 
Dafnejemersic Müzik Music: Drago lvanUJa 
Oyuncular Casr: Peter Musevski, Sonja Savic. 
Tadej Troha, Perica Radonjic-Pepi, Andraz lıtmic 
Yapımcı Producer: Danijel Hocevar Yapı m 
Production Co.: VertigoiE-Motion Film, 
Kermikova 4, 1000 Ljubljana, SLOVEN1A; 
Phone: 386 1 430 35 3 1 ;  Fax: 386 1 430 35 30; 
e-mail: injo@emotionfilm.ıi; TV S!OtJenia; VPK 
Dünya Hakları World ales: MDC 1 T. 
GmbH, Schillerstrasse 7A, /0625 Berlin, 
GERMANY; Phone: 49 30 264 97 900: Fax: 49 
30 264 97 910; e-mail: injo@mdr-int.de 

2001 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 68' 

• Ivan'ın alkolizm tedavisine, sağlık 
görevlerinin grevi sebebiyle, 
programın sona ermesine bir gün 
kala son verilir. Evdeki ilk gününü, 
onun normal bir rutine dönmesine 
yardımcı olmayı uman iyimser ve 
sevecen karısı Sonja'nın desteğiyle 
keyifl i bir havada geçirir. Ertesi 
sabah, zengin bir ailenin evinde 
kahyalık yapan karısı işine giderken, 
lvan'ı da ekmek ve süt almak için 
bakkala gönderir. Ivan yolda, 
ortaokuldan beri görmediği 
Armando'ya rastlar. Oradaki bir 
barda sohbet ederlerken Armando, 
Sonja'yla o Ivan'la evlenmeden önce 
bir gece geçirdiğini anlatır. Bu 
öyküden çok rahatsız olan Ivan, bir 
an için kendini kaybeder ve 
düşünmeden bir kadeh konyağı 
devirir. Bu hareket bir aile 
trajedisine yol açar. Ivan'ın çeşitli 
i l işkileri aniden bir şüphe ve tehlike 
bulutuyla gölgelen ir, buna on altı 
yaşındaki oğlu Robi'yle ilişkisi de 
dahildir. Birbirlerine düşkün 
oldukları açıktır, ancak Ivan'ın 
yıl larca çok içmiş olması ve o anki 
falsosu, onun duygularını oğluna 
açmasını, Robi'nin de ona 
güvenınesini zorlaştırır. Sonunda 
baba ve oğulun karşılıklı sevgisi, 
onları bu sevgiyi düşünülebilecek en 
azap verici, acı-tatlı biçimde ifade 
etmeye sürükler . . .  

Tek bir gün, bir insanın yaşamını 
kalıcı bir şekilde değiştirebil ir. Jan 
Cvitkovic'in bu dikkat çekici filmi, 
hassas bir konu olan alkolizmi, 
şaşırtıcı derecede usta bir 
dramacının kendinden emin 
yönetimiyle ele alıyor. Sert ve taviz 
vermez bir film olan EKMEK VE 
SÜT, aile boyu bir sevgi öyküsünü 

ve kişisel bir trajediyi anlatıyor. 
Ayrıca, bu hayret verici bir şekilde 
sevgi dolu bir fi lm. Madde bağımlı lığı 
konusu gerçekçi, nadiren ulaşılan 
ahenkli performanslar gerektirir; 
ancak Cvitkovic'in olağanüstü 
oyuncu kadrosu, son derece güç bir 
durumda bulunan karakterleri 
canlandırırken mükemmel ve son 
derece etkileyiciler. EKMEK VE 
SÜT, kaçını lmaz insan hataları ve 
kaderin acımasız oyunları üzerine 
müthiş bir film. Ivan'ın klinikteki 
tedavisinin grev sebebiyle yarım 
kaldığı andan itibaren, zar zor 
yakaladığı ayıklığın kaybelacağı zaten 
beklenen bir olay. Asıl mesele, Ivan 
ve ailesinin kendilerini iyileştirmek 
için ne yapabilecekleri. 

• Due to a serike by medical 
personnel, Ivan is dismissed from his 
alcoholism rreatment programme a 
day roo early. His fırsr day at home is 
spent in a pleasant atmosphere, 
enhanced by his oprimistic, 
compassionare wife Sonja who hopes 
to help him return ro a normal 
roucine. The next morning, as she 
leaves for her job as che housekeeper 
for an affluent family, Sonja sends 
Ivan to the store to ger bread and 
milk. On his way, he runs into 
Armando, whom he has not seen 
si nce secondary school. While they 

c hat i n a local bar, Armando te lls 
Ivan that he once spent a night wirh 
Son ja be fo re sh e married I van. 
Greatly d isrurbed by this story, Ivan 
cemporari Iy forgets himself and 
downs a dose of cognac wirhout 

thinking. This acr precipitates a 

family rragedy. Ivan's various 
relationships are suddenly rhrown 
into doubr and jeopardy, including 

that wirh his sixreen-year-old son 
Robi. While they are evidently fond 
of each or her, Ivan's years of hard 
d ri n king and his current !apse makes 
ir diffıculr for him to express his 
feelings to his son and harder sri ll for 
Robi to trust his father. Ulrimarely, 
farher and son's murual love compels 
rhem ro express ir in che most 
painful, bittersweet way 
imaginable . . .  

One day can change a person's l ife 
pernıanently. Jan Cvitkovic's 
arresring fırst fearure rackles the 
delicare issue of alcoholism w ith the 
surprisingly assured hand of a master 
dramatist. Grim and 
uncompromising, BREAD AND 
MILK derails a family love story and 
a personal tragedy. It is al so an 
astonishingly tender fılm. The 
subject of substance abuse demands 
realisric, rempered performances that 
are rarely achieved; Cvitkovic's 
exrraordinary casr, however, is pirch
perfecr and immensely affecring as 
their characters work through a very 
diffıcult situation. B READ AND 
MILK is a rremendous fılm about 
i nevicable human flaws and che cruel 
games played by fare. From che 
moment the serike disrupts Ivan's 
elinical rreatment, there is l i rtle 
doubt as to wherher or not his 
renuous grasp on sobriety will slip. 
The real question is what Ivan and 
his family can do to heal themselves. 

JAN CVITKOVIC 

1 966'da Slovenya'da, 
Lijubliana'da dogdu. Gençligini, 
EKMEK VE SÜT'ün çekildigi, 
yine Slovenya'da bulunan 
Telmin'de geçirdi. Bir yıl fizik 
egitimi gördükten sonra lsrail, 
Mısır ve Dogu Afrika'yı dolaştı. 
Sonra üniversiteye dönme 
kararı aldı ve arkeoloji okuyup, 
1 999' da mezun oldu. "The 
Robbery of the Century 1 
Çagın Soygunu" adlı kısa filmin 
senaryosunu yazdıktan sonra, 
Janez Burger'in dünyanın 
birçok yerindeki festivallerde 
ödül alan "ldle Running 1 
Rölanti"de ( 1 999) hem başrolü 
oynadı, hem de senaryonun 
yazımına katkıda bulundu. 
Ayrıca "Switch Off' adlı TV 
belgesel dizisinin senaryolarını 
da yazdı. Yönetmen olarak ilk 
uzun metraj lı kurmaca filmi 
EKMEK VE SÜT (200 1 ), 200 1 
Venedik Film Festivali'nde ona 
En Iyi Genç Yönetmen 
Ödülü'nü kazandırdı. 

Born in Lijubliana, Slovenia in 
1 966. He spenr his yourh in 
Tolmin, Slovenia, where 
BREAD AND MILK was shot. 
He srudied physics for one year 
and then rraveled in lsrael, 
Egypc and East Africa. He rhen 
decided co go back co university 
and studied archaeology, 
receiving his degree in 1 999. He 
wroce che seri pc for che shorr 
"The Robbery of che Century" 
before co-wricing and scarring in 
Janez Burger's "!die Running" 
( 1 999) which won awards ar 
fescivals around che world. He 
also wrore the seripts for a series 
of TV documenraries called 
"Swicch Off'. BRE AD AND 
MILK (200 1 )  is his directing 
debur and earned him che Best 
Young Director Prize ar Yenice 
200 1 .  
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MACARISTAN-ALMANYA-HlRVATlSTAN-ŞlLI HUNGARY -GERMANY-CROATIA-CHILE 

CHICO 
Yönetmen Director: /bo/ya Fekttt Senaryo 
Screen play: /bo/ya Fektte Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Nyika jancso, MatytiJ Erdlly 
& Amonio Frıriaı Kurgu Editing: Anna Kornis 
Oyuncular Cas<: Eduarda Rozıa Flores, Sergio 
Hernandez. Rirhie Varga, Gyula Bodrogi 
Yapımcılar Producers: Sdndor Sim6, Ham 
Kulfltwsky, Damir Teresak & JJ. Harting Yapı m 
Production Co.: Humıia S1tidi6, R6na st. 1 74, 
Budapm / 145, HUNGA RY; Phont: 36 1 251  62 
69; Fax: 36 1 25 1 62 69; ZDF-Arte, 
GERMANY; Maxima Film-HTV, CROATIA; 
Roos Film, C HILE Dünya Hakları World 
Sales: Htmgarofilm, Batbori 11. 20, Budapest H-
1054, HUNGARY: Phone: 36 1 332 87 29; Fax: 
36 1 353 13  l l; e-mail: 
injo@hungorofilm.dotonet.hu 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 108' 

• Bolivya'da Macar bir babadan 
doğmuş Güney Amerikalı Komünist 
Chico, Şili'de Ailende hükümetinin 
devril işini yaşadıktan sonra, 
devrimci hayallerinin pek de 
mükemmel olmayan bir biçimine, 
Kadar'ın Macaristan'ına kaçar. Sonra 
Arnavutluk'ta lspanyol bir gazeteci 
olarak çalışır ve, Vukovar'daki 
kuşatı lmış Macar bölgesi aracılığıyla, 
Yugoslav Iç Savaşı'nda Hırvatistan 
tarafında savaşmaya başlar. Yaşadığı 
deneyimler eski Komünist 
inançlarının aleyhine dönmesine 
neden olur, ama Küba Devrimi ile 
Hırvat özgürlük mücadelesi arasında 
paraleller kurarken, devrimci 
geçmişinden alıntılar bugüne nüfuz 
etmeye başlar . . .  

Başrol oyuncusu Eduarda R6zsa 
Flores'in kendi hayatından da bir 
şeyler içeren CHICO, ender 
rastlanır ve medası geçmiş kişisel 
ve entelektüel bir rotanın dökümü. 
Genelinde el iptik bir yapıya sahip 
olan film, Chico'nun sözlerinin ve 
yaşadıklarının dışında bir analizi 
hedeflemiyor, ama yönetmen 
Fekete'nin müzik, görüntü ve 
tempo gibi çeşitli malzemelere 
hakimiyeti ibretlik, aynı zamanda 
sempatik. Özgürlük idealinin tarihte 
tam anlamıyla hiç ulaştiamadan 
sürekli yaşadığı değişimin inandırıcı 
bir resmini çizen CHICO, bazı 
savaşların kaçınılmaz, bazı 
devrimierin de adil olduğunu ve 
bireylerin, isteyerek de olsa 
istemeden de olsa bu savaşların ve 
devrimierin gelişiminin mantığına 
kapıldıklarını farklı bir şekilde 
gösteriyor. "CHICO bir macera 
filmi .  Hatta ona bir ideolojik 
macera filmi bile diyebilirsiniz; ama 
buradakiler gerçek maceralar 
ülkeler, hatta kıtalar boyunca 
yolculuk, devrimler ve savaşlar. 

Hedefler de çok yüksek: dünya 
devrimine ne dersiniz? Latin 
Amerika'da doğmuş, yarı Macar, 
yarı Katolik, yarı Yahudi olan ve 
sadık bir komünist olarak 
yetiştirilmiş birinin ne yapması 
gerekir? Çocukken dünyanın 
yarısını gezmeye heves etmiş, 
'gerçek sosyalizm'i bulmak için Che 
Guevara ve Salvador Ailende'nin 
civarından uzaklaşmış - ve 
Macaristan'a gitmiş. Sonuç: sınır 
tanımayan bir devrimci. Dünya 
kaşla göz arasında hem komünizm 
fikrinden - belki de haklı görülebilir 
bir şekilde, kendini savunma 
amacıyla - kurtulup, hem de artık 
ideolojinin lafını bile duymak 
istemezse bu kişiye ne olur? 
Tutunabi ieceği bir fikir kalmış mıdır 
artık? .. Bu film, gerçek ve kurmaca 
insanlarla olayların 
harmanlanmasından oluşuyor. Bu 
yüzden ne öykü, ne de karakterler 
belli bir kimse ya da olayla tam 
olarak örtüşüyor; sadece benim 
yarattıklarımla özdeşler." -
lbolya Fekete 

• Çhico, a South American 
Communisr, born in  Bolivia of a 
Hungarian farher, experiences rhe 
overrhrow of Allende's governmenr 
in Ch ile, and flees ro Kadar' s 
Hungary - a less rhan perfecr version 
of his revolurionary dreams. He 
subsequenrly works as a Spanish 
journalise in Albania, and, via rhe 
Hungarian enclaves near Vukovar, 
ends up fighring in rhe Yugoslav 
Civil W ar on the s ide of Croatia. His 
experiences turn him against his 
former Communisr beliefs but 
quorarions from his revolurionary 
past penetrare rhe presenr as he draws 

parallels between che Cuban 
Revolution and rhe Croatian fight for 
independence . . .  

Drawing parrly on lead actor 
Eduardo R6zsa Flores's own real-life 
experiences, CHICO is an unusual, ro 
say norhing of unfashionable, porcra it 
of a personal and inrellecrual 
trajecrory. Often elliptical, rhe film 
doesn't  seek an analysis outside of 

Chico's words and experience, bur 
Fekere's control of her di verse 
materials - of music, image and pace 

- is exemplary and symparheric. A 
convincing illusrration of the way in 
which rhe ideal of freedom undergoes 
continual transformatian in hisrory 
withour ever being fully arrained, 
CHICO shows in a novel way that 
some wars are i nevicable and some 
revolutions are j ust, and that 
individuals are drawn in ro the logic 
of rheir development, willingly or 
unwill ingly. "CHICO is an advenrure 
film. You could even cal! it an 
ideological adventure fi lm, but wirh 
real advenrures - rravel , revolurions 
and wars, across countries and 
conrinenrs. The stakes are high: whar 
about world revolurion) Whar 
should a person do who was born in  
Latin America, is part Hungarian, 
parr Carholic, part Jewish, and was 
raised as a sraunch communisr) As a 
child he was driven ro wander half 
rhe world, leaving rhe proximiry of 
Che Guevara and Salvador Allende, 
in order ro find 'acrual socialism' - in 
Hungary. The result: a revolurionary 
sans fronrieres. Whar happens ro him 
when, from one day ro rhe nexr, rhe 
world rids irself not only of the idea 
of communism - perhaps jusrifiably, 
in self-defence - bur refuses ro hear 
abour ideology any longer. ls rhere an 
idea lefr he can hold onro) . . .  The 
film is a blend of acrual and ficrional 
evenrs and people. And so neirher rhe 

srory nor rhe characrers are idencical 
ro anyone or anyrhing - only ro whar 
I invenred."  - Ibolya Fekere 

IBOL YA FEKETE 

l 95 1 'de Macaristan'da dogdu. 
Debrecen'deki Lajos Kossuch 
Üniversitesi'nde Macar ve Rus 
Dili ve Edebiyatı okudu. 
Senarist ve yönetmen olarak, 
Hunnio Stüdyoları'yla çalışmaya 
başladı ve burada başka birçok 
şeyin yanısıra, 1 980'den beri 
György Szomjas'ın 
senaryolarının yazımına katıldı. 
1 990'da ilk belgeseli "Berlinb_l 
Berlinbe 1 Berlin'den 
Berlin'e"yi yönetti. Yine bir 
belgesel olan "Az Apokalipszis 
gyermekei 1-11 / Kıyametin 
Çocukları 1-ll"den ( 1 992) 
sonra, 1 996'da ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmi "Bolse Vita 1 
Bolşevik Yaşam"ı çekti. Bu film 
Soçi, Cottbus ve Angers'de 
birincil ik ödülleri; Berlin'de 
Avrupa Ödülü; Londra'da ise 
Satyajit Ray Ödülü dahil olmak 
üzere, uluslararası film 
festivallerinde birçok ödül aldı. 
Son Karlovy Vary Film 
Festivali'nde ona En Iyi 
Yönetmen Ödülü'nü getiren 
CHICO (200 1 ), yönetmen 
olarak ikinci uzun metrajlı 
kurmaca fi lmidir. 

Born in 1 95 ı in Hungary. She 
studied Hungarian and Russian 
Literarure and Linguisrics at rhe 
Lajos Kossuch University in 
Debrecen. Screenwrirer and 
director, she has worked with 
Hunnio Srudios where among 
orher things, s ince l 980 sh e co
wrote the seripts for György 
Szomjas. In ı 990 she direcred 
her first documentary, 
"Berlinb_l Berlinbe 1 From 
Berlin to Berlin". Following 
anorher documentary, "Az 
Apokalipszis gyermekei I-II  
Children of the Apocalypse I-II" 
( ı 992), she made her fırsr 
fearure fılm, "Bolse Vi ta 1 Bolshe 
Vi ra" in 1 996. lt won many 
awards in international fesrivals, 
including firsr prizes ar Szocsi, 
Cottbus, Angers; Prix Europa in 
Berlin and Saryajit Ray Prize in 
London. CHICO (200 1 )  which 
brought her the Best Director 
Prize in rhe lasr Karlovy Vary 
Film Festival is her second 
fearure fılm. 
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G.K.R.Y.-INGIL TERE-YUNANISTAN G.C.A.S.C.-UNITED KINGDOM-GREECE 

YI LDIZLARl N AL Tl N DA 
KATO APO T'ASTRA 

UND ER THE ST ARS 
Yönetmen Director: Chri1tos Georgiou 
Senaryo Screenplay: Christos Georgiou 
Görüntü Yön. Cinemamgraphy: Ruman Oiin 
Kurgu Editing: Arınabel/e \V are Müzik Music: 
George Hadjineoph)tou Oyuncular Cast: Akis 
Sakellario11, Murto Alik.aki, Stelios Onoufriou, 
Stella Fyrogenni, Nefeli Papadaki, Christina 
Paulidou, Arhilleaı Grammatikopoıtlos, Neok/is 
Neoklouı, Andros Kritikos, Akiı Sakelario11 
Yapımcı Producer: Sam Tayloı· Yapım 
Production Co.: Fame, 34 Bloormbu')' St., 
Lmui<m \VC 1 B 3QJ, ENGLAND; Phone: 44 207 
636 92 92; Fax: 44 207 636 92 29; Prooptiki, 
GREECE; Lychnari, CYPRUS Dünya Hakları 
World Sales: Lyrhruıri, 3 Annas Marias, P.O. 
Box 5 1 970, Limaiiol 3509, C YPRUS; Phone: 3 5 7  
5 3 3  2 6  90; Fax: 357 5 3 3  79 26; e-mail: 
lychnari@aol.com 

2001 1 35 mm 1 Renkli Color 1 87 '  

• Kıbrıs 1 974. Sagcı b ir  Yunan 
askeri darbesi, özerk Kıbrıs 
yönetimini devirir. Kıbrıs'taki Türk 
azınlıklar konusunda endişe duyan 
Türk ordusu, adaya çıkartma yapar. 
Yogun çatışmaların ardından, BM 
devreye girer ve Kıbrıs'ın ortasına 
bir Yeşil Hat çekerek, Türk ve Rum 
bölgelerini ayırır. Yeşil Hat evlerin, 
köylerin içinden, başkent 
Lefkoşe'nin göbeginden 
geçmektedir. Annesi çatışmalar 
sırasında öldürülünce, on yaşındaki 
Lukas'ın hayatı altüst olur. 26 yıl 
sonra ikiye bölünmüş Lefkoşe'de 
bir münzevi hayatı yaşamaktadır; 
geçmişin anıları yakasını 
bırakmamıştır. Başına buyruk 
Phoebe de Lukas gibi savaş 
çocugudur, ama onun aksine acı 
verici anılara takıl ıp kalmayı 
reddeder. Bunun yerine, günü 
yaşar, kaçakçıl ık yaparak sınırın her 
iki tarafındaki Rumlarla ve Türklerle 
alışverişte bulunur. Nakit para 
teklifine karşı koyamayan Phoebe, 
Lukas'ı adanın Türk tarafındaki aile 
köyüne götürmeyi gönülsüzce kabul 
eder. Yolculuk sırasında bu 
uyumsuz ikili kavga eder, tartışır ve 
kendi kişisel korkularıyla 
yüzleşirler . . .  

Yönetmen Christos Georgiou 
öteden beri, büyüdügü yer olan 
Kıbrıs'taki ironi ve trajediyi 
yakalayacak bir konu arıyordu ve 
sonunda, bölünmüş bir ülkenin 
günlük gerçeklerini Lu kas ile 
Phoebe'nin öyküsü aracılıgıyla 
anlatmaya karar verdi. Onların 
mücadelesi, Avrupa'da savaş 
yüzünden yerinden olmuş çok 
sayıda kişinin deneyimlerini 
bil lurlaştırıyor: çatışma bittikten 

sonra, bagışlamak için olmasa bile 
unutmak ve yollarına devam etmek 
için verdikleri mücadeleyi. 
"YlLDlZLARlN AL TlN DA bir 
bakıma Kıbrıs'ta bugün varolan 
durum için bir metafor . . .  Kıbrıs'ın 
bölünmesi ve bunun ada sakinleri 
üzerindeki etkileri pek iyi 
bil inmiyor. 26 yıl sonra bölünmenin 
etkileri üzerine bir film yaparak, 
hem buna hem de dünyada buna 
benzeyen öykülere dikkat 
çekiyoruz. Filmimizin fonu böyle. 
Ancak, bu film her şeyden önce 
bireyler üzerine bir film: Phoebe ve 
Lukas üzerine. Onların bazen 
mizahi ama her zaman insani 
macerasını izleyerek, ellerinden 
alınmış

· 
bir dünyayı yeniden 

kazanmaya yönelik kişisel 
yolculuklarını anl ıyoruz. Sondaki 
sihirli tören alayı karanlıgın içinden 
ışıgın göründügünü gösteriyor, 
geçmişin ve bugünün dünyalarını 
biraraya getiriyor." - Christos 
Georgiou 

• Cyprus 1 974. A Greek righc wing 

m.i l icary coup has overrhrown rhe 

auronomous Cyprioc governmenr. 
Concerned abour che Turkish 

minoricy in  Cyprus, rhe Turkish 

army lands in  che island. Afcer a 

period of ineense fıghci ng, rhe U N  
inrervene and draw a Green Line 

through che middle of Cyprus, 
separacing che Turkish and Greek 

cerrirories. The Green Line cucs 
through homes, villages and che 

hearr of che capical, icosia. Ten

year-old Lukas' l ife is rorn aparc 

when his morher is kil led during che 

baule. 26 years larer he lives a 

hermic's l ife in che divided Nicosia, 

haunced by memories of che pas c. 

Like Lukas, che freewheeling Phoebe 

is a child of che war, bu c unlike him 
she refuses co d well on painful 

memories. Inscead, she lives for che 

presenc, working as a smuggler, 

crading goods wich Greeks and Turks 
on bor h si des of che border. Tempred 

by an offer of cas h, Phoebe 

reluccancly agrees co escort Lukas 
back co his family vil lage on che 
Turkish s ide of che island. Along che 
way ch is odd couple fıghc, argue and 

confronc c heir personal demons . . .  

Director Chriscos Georgiou was 

always looking for a subject co 
encapsulace che irony and cragedy of 

che Cyprus rhac he grew up in and 

was inspired co eel! che daily realicies 

of a councry in parricion through che 

cale of Lukas and Phoebe. Their 
scruggle cryscallizes che experiences of 

so many in  E urope who have been 

uproored by conflicc - che scruggle co 

forgee if noc forgive and move on, 

afcer che fıghcing scops. "UNDER 

THE STARS is in part a mecaphor for 

che sicuarian in Cyprus coday . . .  The 
parricion of Cyprus and che effeccs on 

i es inbabicancs is noc well known. By 

making a fılm abouc che effeccs of che 

partition 26 years on, we are drawing 
accenrion ro chis and other scories 

round che world !ike ic. This is che 

backdrop co our fılm. However, above 

all ir is a fılm abouc individuals 
Phoebe and Lukas. By following rheir 

advencures, somecimes humorous, 
always human, we understand cheir 

personal journey co reclaim a world 

chac was caken from rhem. The 
magical processian ac che end shows 

lighc coming ouc of che clark, ir 
combines che world of che pas c and 

che presenc." - Chriscos Georgiou 

CHRISTOS GEORGIOU 

1 966'da Londra'da, Kıbrıslı 
Rum bir ailenin çocugu olarak 
dogdu. Kıbrıs'ta büyüdü ve 
temel egitimini orada aldı. 
Sinema ve .Edebiyat okudugu 
Warwick Universitesi'nden 
1 989'da mezun olduktan sonra, 
Ingi ltere, Kıbrıs ve 
Yunanistan'daki çeşitli 
televizyon ve yapım 
şirketlerinde çalıştı. 1 993'te, 
Leeds Metropolitan 
University'den film 
yönetmenligi konusunda 
lisansüstü derecesini aldı. Bir 
yıl sonra. Lodz'daki ünlü 
Polonya Ulusal Sinema 
Okulu'ndan yönetmenlik 
egitimi bursu aldı. Kısa 
filmlerinden ikisi, "The 
Baptism" ve "Tomasz", 
Ingiltere'de TV kanalı Channel 
Four tarafından yayınlanmak 
üçere seçildi. Ayrıca 
"Grandmother's Hands" ve 
"Jal Uthna"yı yönetti. 
YILDIZLARlN AL TlN DA 
(200 1 )  ilk uzun metraj lı 
kurmaca filmidir. 

Born in London in 1 966 co 
Greek Cyprioc parenrs. He grew 
up and compleced his basic 
educacion in Cyprus. Afcer 
receiving his B.A. in Film and 
Liceracure from che University of 
Warwick in 1 989, he worked for 
a number of celevision and 
produccion companies in 
Bricain, Cyprus and Greece. 1n 
1 993, he received his masrers 
degree in fılm direecing from 
Leeds Metropoliran University. 
A year later, he received a 
scholarship co srudy direccion ac 
che famous Polish Naciona] Film 
School in Lodz. Two of his 
shorcs, "The Baprism" and 
"Tomasz" ,  were se leered for 
bcoadcasr by Channel Four TV 
in Bricain. He has also direcred 
"Grandmocher's Hands" and "]al 
Uthna". UNDER THE STARS 
(200 1 )  is his fırsr feacure film. 
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DANIMARKA DENMARK T6MAS GISLASON 

BAKlŞ AÇlSI 
P. O.V. - POINT OF VIEW 

Yönetmen Director: TOmas Gislason 
Senaryo Screenplay: T6mas Gislason & Lars 
Kjeldgaard Görüntü Yön, Cinemacography: 

Danimarka Ulusal Sinema 
Okulu mezunudur. Kurgucu 
olarak, aralarında Bille 
August'un da yer aldıgı pek çok -----------------------------ı ünlü lskandinav yönetmenle 

T6mas Gislason & Mads Thoımen Kurgu 
Edicing: T6mas Gislason & Anders Refn 
Oyuncular Casr: Trine Dyrholm, Gareth 
\'(/il/iams, U/rich Th011uen Yapımcı Producer: 
Peter Bech Yapı m Produccion Co.: Bech Film 
aps, Enigbtden Rentemestervej 2, DK-2400 
Copenhagen, DEN MARK; Phone: 45 35 84 08 00; 
Fax: 45 35 84 09 00; e-mail: 
bechfilm@be<hfilm.dk Dünya Hakları World 
Sales: Trust Film Sa/es, Aved�re Tvarvej, 10, DK-
2650 Hvidore, DEN MARK; Phone & Fax: 45 36 
77 44 88; e-mail: annakarin@jilmbyen.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 107' 

• Danimarkah çift Kamilla i le 
Henrick, Las Yegas'a evlenıneye 
gelmişlerdir; ancak Kamilla tören 
sırasında farklı düşüncelere kapılır 
ve oradan kaçarken kendini 
Rock'un motosikletinin arkasında 
bulur. Los Angeles'ta bu yalnız 
motosikletçi tarafından terk 
edil ince, Kamilla Henrik'i arayıp, 
adamı gelip kendisini almaya ikna 
eder. Ama o gelmeden önce kız 
ikinci bir kaçma şansı elde eder. 
Ancak bu ikinci kaçma 
denemesinde kaçırıl ır ve yine dogru 
zamanda dogru yerde ortaya 
çıkıveren Rock tarafından kurtarılır. 
San Francisco ve Seattle'a dogru 
çıktıkları yolculukta, Kamilla yavaş 
yavaş Rock'un buraya gidiş nedenini 
ve tehlikeli niyetini anlamaya 
başlar . . .  

T 6mas Gislason'un b u  i lk filmi, 
kendi yazıp yönettigi ve kurgusunu 
üstlendigi bir aniatı denemesi. 
Kamil la, Henrik ve Rock'un 
öyküsünü, dogaçlama teknigiyle üç 
ay boyunca kronolojik bir sırayla 
çeken bir çekirdek ekip ortaya 
California'da geçen bir yol filmi 
çıkarmış. 

• Although the Danish couple 
Kamilla and Henrik have come to 
Las Vegas ro ger married, she gers 
second rhoughrs half way through 
che ceremony and hor-foats ir our of 
che place, carapulring herself onro 
che back of Rock's mororbike in che 
doing. Abandoned by this lonely 
biker in Los Angeles and convincing 
Henrik ro pick her up, Kamilla 
jumps ar anorher chance ro move on 
before he gers rhere. This second 
flighr leads ro her kidnap, from 
which she is once again freed by 
Rock, who just happens ro be in che 
right place ar che righr rime. 
Em barking on a journey rowards San 
Francisco and Searrle, Kamilla 
gradually seems ro d iscover che 
reason for Rock's vayage and i es 
perilous goal. . .  

Tomas Gislason's firsr feacure is a 
narrative experimenr writren, 
direcred and edired by che direcror 
himself. Taking che shape of a road 
movie through California, che scory 
of Kamilla, Henrik and Rock formed 
chronologically over three monrhs of 
improvised filming wirh a skeleron 
ream. 

birlikte çalışmıştır. Ayrıca çok 
sayıda reklam fi lmi, müzik 
video klibi, belgesel, tiyatro 
oyunu ve multimedya gösterisi 
yönetmiştir. Odemse 
Festivali'nde "Patriots 1 
Vatanseveri er" ( 1 997) ve 
"Maximum Penalty 1 
Maksimum Ceza" (2000) 
filmleriyle iki kez En Iyi 
Belgesel Ödülü'nü kazanmıştır. 
BAKlŞ AÇlSI (200 1 )  yönettigi 
ilk uzun metrajlı kurmaca 
fılmdir. 

A graduare from rhe Danish 
National Film School, he has 
worked as an ediror for famous 
Scandinavian directors, 
including Bi lle Augusr. He has 
also direcred several commercial 
spors, music videos, 
documenraries, rhearre works 
and multimedia shows. He has 
rwice received che Besc 
Documenrary A ward at che 
Odense Festival for "Pacriocs" 
( 1 997) and "Maximum Penalcy" 
(2000). P.O.V. - PO INT OF 
VIEW (200 1 )  is che firsr fearure 
film he direcced. 
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AVUSTURYA-ALMANYA AUSTRIA-GERMANY 

YI LDIZI M 
MEIN STERN 

BE MY STAR 
Yönetmen Director: Valeska GriJebach 
Senaryo Screenplay: Valeska Griiebach 
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: Bernhard 
Keller Kurgu Edi ring: Anja SalomOII()UJİ/Z 
Oyuncular Cast: Nicole GliiJer, Chriitopher 
Schiip! Yapımcı Producer: Valeska GriJebach 
Yapım Production Co.: Film.rchool Vienna, 
Mt11er11ichgam 12, 1030 Vien11a, A USTRIA; 
Phone: 43 1 713 52 12; Fax: 43 1 71 35 212 
J 14;  e-mail: weidinger@mdw.ac.at; Filmschool 
"Ko11rad Wolf' Berlin, GERMANY Dünya 
Hakları World Salcs: AuJtrian Filnı 
Conınıinio11, Stiftgam 6, 1070 Vienna, AUSTRIA; 
Phone: 43 1 586 33 93; Fax: 43 1 526 68 O J ;  e
mail: office@ajc.at 
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• Nicole, annesi ve kız kardeşiyle 
birlikte Berlin'in yüksek binalarla 
dolu bir yerleşim bölgesinde 
yaşayan, on dört yaşında bir kızdır. 
Çocuksu yaşamından sıkılmış, 
yetişkinlik yıllarının başlamasını iple 
çekmektedir ki, o civardaki en 
popüler çocuk olan Christopher'la 
tanışır. Ikisi arasında taze bir gençlik 
aşkı doğar. Rastlantı sonucu 
Nicole'ün annesi de gece 
vardiyasında çalışmaya başlamıştır; 
böylece boş ev, iki yeniyetmenin 
değaçiama yetişkinlik oyunlarının 
sahnesi haline gelir. Anne ve 
babalarından gördükleri hareketleri, 
tavırları, hatta konuşmaları bile 
taklit ederler. Bunun sonucunda 
ortaya, yetişkinler dünyasının erken 
gençlik döneminin gözlerinden 
yansıtılan trajikomik bir sunumu 
çıkar - sorumlu ya da rasyonel 
davrandıklarını sandıkları 
zamanlarda bile, gurur ve 
güvensizliğin birbirine zıt etkileri 
sürer. Yaşla birlikte bazı şeylerin 
çok da değişmediğini gösterirler. 
Olgunluk taklitlerinden çok emin 
olan Nicole ve Christopher, 
yaşıdarının gözünde giderek daha da 
popüler bir hal alırlar. Öyle ki kısa 
süre için, dünya onların etrafında 
dönüyormuş gibidir. Ama eveilik 
maceraları sonsuza dek süremez: 
işin ya da çıraklığın, çalışma 
günlerinin ve ekonomik 
sorumluluğun gölgesi, yarattıkları 
hayali yaşam tarzının perdesinin 
ardında belirmeye başlamıştır bile . . .  

Yönetmen Valeska Grisebach, 
YILDIZIM'da acı-tatlı bir öyküyü 
kullanarak yetişkinl ik üzerine imalı, 
dokunaklı hikmetler sunuyor. 
Başlangıçta 1 6mm çekilen bu süresi 

nispeten kısa parlak fılmde, çok az 
dramatik araç kul lanarak, aşkın ne 
olduğu hakkındaki fantazilerini 
yaşamaya çalışan iki çocuğu izliyor. 
Değaçiama konusunda Grisebach'la 
birlikte çalışan Nicole Glaser ve 
Christopher Schöps, genç çifti 
üstün bir oyunculukla 
canlandırıyorlar. Performansları 
incelikli ve istikrarlı bir şekilde 
hakiki. Berlin'in "kendine has bir 
ergenlik geçirdiğini" söyleyen 
Grisebach'ın kent coğrafyasına 
yaklaşımı, ilk uzun metraj l ı  filmini 
çeken biri için d ikkat çekici bir 
şekilde nazik. Nicole ve 
Christopher şehrin yok olmaya ya 
da yenilenmeye mahkum bölgelerini 
gezerek ilk aşkın süreçlerini yaşayıp 
kendilerini, adına çift olmak denen 
maceraya bırakırken, Grisebach'ın 
sözünü ettiği değişim duygusu 
kendini tüm açıklığıyla gösteriyor. 

• Nicole is an anxious fourteen
year-old gir! who lives w ith her sister 
and morher in a high-rise residenrial 
quarcer of Berlin. She is bored of her 
childish life and eager for her adult 
years to begin when she meers 
Christopher, the most popular boy in 
che neighborhood. The pair begin a 
fresh, youchful romance. 
Coincidenrally, Nicole's morher has 
jusr srarred working a nighr shift, so 
her em pey aparement becomes the 
venue for che cwo reens' improvised 

play at being adults. They model 
cheir accions, arrirudes and even 
d ialogue on whar they have observed 
from rheir parenrs, presenring in che 
process a cragicomic cake on che 

world of adulchood as seen through 
che eyes of early adolescence - eve n 
when they believe they are be ing 

responsible or rarional, rhe canverse 
pulls of pride and insecuricy remain. 
They demonsrrate rhat some rhi ngs 
do nor change that much wirh age. 
Confidenr in rheir mock-up of 
maruriry, Nicole and Chrisropher 
appear all the more popular in rhe 
eyes of rheir peers. Briefly, indeed, 
rhe world seems to revolve around 
rhem. Bur rheir adventures in 
domesriciry cannot continue 
indefinirely: The silhouerres of jobs 
or apprenriceships, working days and 
financial responsibiliry loom jusr 
behind rhe screen of rheir imagined 
l ifesryle . . .  

In B E  MY STAR ,  director Valeska 
Grisebach uses a bi erersweet ral e 
abour firsr love to dispense some 
pointed, poignant wisdom abour 
adulrhood. Employing rhe sparesr of 
dramacic means in this srellar shorr 
fearure shoc originally on 1 6mm, she 
follows rwo kids who rry to li ve our 
c heir fantasy of w har love is. The 
rol es of che young couple are ass u med 
w ith disrincrion by Nicole Gliiser 
and Christopher Schöps who 
collaborared wirh Grisebach in che 
process of improvisarion and rheir 
performances are delicately, 
consiscenrly trurhful. Grisebach has 
referred co Berlin's "undergoing a 
ki nd of adolescence of i ts own" and 
her approach ro the city landscape is 
notably urbane for a first feature. 
This sense of change is clearly 
incorporared as Nicole and 
Christopher move through areas of 
rhe city bound for exeinetion or 

renovation, purting themselves 

through che paces of first love and 
throwing chemselves into the 
advenrure known as being a couple. 

VALESKA GRISEBACH 
1 968'de Almanya'nın Bremen 
şehrinde doğdu. Berlin'de 
büyüdü. l 993'te Viyana Film 
Akademisi'ne girdi, l 996 ve 
l 997 yıllarında ise Berlin'deki 
Alman Sinema ve Televizyon 
Akademisi'nde okudu. 
YILDIZI M (200 l )  yönettiği ilk 
uzun metrajl ı  kurmaca fılmdir. 

Born in Bremen, Germany in 
L 968. She grew up in Berlin. 
She enteted the Vienna Film 
Academy in 1 993 and 
subsequenrly studied at the 
German Film and Television 
Academy in Berlin in 1996 and 
L997. BE MY STAR (200 1 )  is 
her fearure fılm debut. 
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AVUSTURYA-ALMANYA AUSTRIA-GERMANY 
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LOVELY RITA 

Yönetmen Director:jessica Haumer 
Senaryo Screenplay:)e.rsica Hamner 
Görüntü Yön. Cinematography: Martin 
Gschlacht Kurgu Editing: Karin Harti/Jch 
Oyuncular Casc: Barbara Osika, Christoph 
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Prisma Film; Essential Filmprod11ktion1 
GERI\1ANY Dünya Hakları World Sales: 
The Co-Production O/fire, MommsenıtraJJe 27. 
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78 79; Fax: 49 30 323 20 9ı; e-mail: 
injo@the;opro.ck 
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• Ergenlik çağındaki Rita 
Avusturyalı baskıcı bir anne babanın 
içine kapanık  kızlarıdır. Ailesini 
kendisine yabancı hisseden ve 
onlarla geçinerneyen Rita'yla sınıf 
arkadaşları alay eder, dersleri 
kırdığı ve kendisiyle bir iletişim 
kurulamadığı için öğretmenlerini de 
kızdırır. Rita'nın davranışları onun 
çocukluktan kadınlığa geçiş 
çalkantıları içinde bocaladığına 
işaret eder. Bir keresinde okuldaki 
bir oyunun baş oyuncusunu bir 
delaba kilitler ve sahneye çıkarak o 
rolü olağanüstü bir biçimde oynar. 
Daha sonraları bu tür başkaldırı 
hareketleri giderek daha ciddi 
sonuçlar doğurmaya başlar. Her 
zaman beklentilerini mutlaka yerine 
getirmek isteyen Rita kendisinden 
daha küçük bir çocukla, Fexi'yle bir 
il işki başlatır. Ancak bu çocukla 
beklediği ölçüde bir cinsel yakınl ığa 
giremeyeceğini kısa süre içinde 
anlar. Tipik bir tutarsızlıkla, Rita 
kendisinden oldukça yaşlı bir 
otobüs şoförüyle il işki kurar; ancak 
bu ilişki de onu hayal kırıklığına 
uğratır ve yorar. Yalnızlıktan 
kurtulma çabaları onu daha da 
yalnızlığa iter, ta ki bir gün . . .  

Yönetmenler genelde seyircilerin 
kendilerini filmierin ana karakteriyle 
özdeşleştirmelerini isterler, ancak 
Jessica Hausner'ın ilk fi lmi olan 
TATLI RITA'da bu geçerli değil. 
Hausner baş karakteri ile seyircisinin 
özdeşleşmesinin "olanaksız 
olduğunu" belirtmekle yetinmiyor, 
izleyicilerin baş karakterini 
yaptıklarından dolayı bağışlamaması 
gerektiğini söylüyor. Drama ve 
duygulara bu tür alışılmadık bir 
yaklaşımdan ortaya çıkan, bir kızın 
kendisini reddeden dünyaya uyma, 
bir yandan da ondan kaçma 

çabaların ı  ele alan son derece 
etkileyici öyküsü. Yönetmenin daha 
önceki kısa metraj lı filmlerinde 
işlediği yalnızlık ve farkl ıl ık temalarını 
geliştirdiği T ATLI RITA dijital 
kamerayla çekilmiş ve Martin 
Gschlacht'ın görüntüleri Hausner'ın 
senaryosuna ve amacına mükemmel 
bir uyum göstermiş. Ani ve dikkat 
dağıtan zoomların sürekli kullanımı 
ve parçalı kompozisyonlar, 
karakterleri hem izleyiciden, hem de 
birbirlerinden uzaklaştırıyor. Film 
profesyonel olmayan, rollerine hem 
gerçeklik hem de tahmin edilemezlik 
katan bir oyuncu kadrosuyla 
çekilmiş. Rita karakterini canlandıran 
Barbara Osika izlerken rahatsız edici 
olduğu kadar etkileyici de. Sonunda 
kendi kırgınlıkları ve iletişim 
kuramama sorununun ağırlığı altında 
ezilerek, yaşlı adamla yaşadığı 
deneyimi unutmak ve ailesinden 
kaçmak için şehri terkeden Rita, 
sonunda tam özgürlüğün aslında en 
korkutucu şey olduğunun farkına 
varıyor. 

• Rita is the ineroverred ceenaged 
daughcer of repressive Austrian 
parencs. An outsicler at odds with her 
family, she is mocked by her 
classmates and angers her ceachers by 
skipping dasses and being generally 
intractable. The nacure of Rita's 
various scunts evinces her uncercain 
manoeuvring between childhood and 
womanhood. In one scenario, she 
locks che s tar of che school play in a 
wardrobe and chen walks on scage to 
assurne the role herself w ith 
incredible composure. Later, her 
rebellious acrions spark more 
significant consequences. Anxius as 

always to subverc expectations, Rita 
in iciates a relationship with a much 
younger boy, Fexi. However, she 

soon realizes that he cannot respond 
to her desire for sexual incimacy. In a 

characteriscically mercurial move, 
Ri ca pursues an encouncer w i ch a 
much older bus driver that leaves her 
d isappoinced and jaded. Her efforts 
to break out of her solicude isoiate 
her even more, until one day . . .  

Filmmakers rarely discourage 
idenrification with che central 
cl1araccer of c heir film, bu c such is che 
case w i ch Jessica Hausner and her 
debur feature LOVEL Y RITA. The 
wricer-director has said not only that 
c here is "no possibilicy" of such 
idencification, bu c that the spectator 
should not have che slighcesc chance of 
forg i vi ng a character' s accions. From 
such an unconvencional approach to 
drama and pathos comes a deeply 
aifeecing cal e of a gir!' s scruggle to fic 
ineo - and c hen escape - a world char 
refuses to accept her. Devdoping 
chemes of loneliness and difference 
explored in the director' s earlier shorc 
films, LOVELY RITA was originally 
shot on digital video and Martin 
Gschlachc's cinematography is 
perfectly-cuned to Hausner's scripr and 
purpose: The frequenc use of sudden, 
disorienting zooms and fracrured 
compositions isolates rhe characters 
from che viewer and from each other. 
The film also features an emirely non
professional casc, who concribuce 
elemencs of bat h realism and start! ing 
unpredictability to their roles. As Rita, 
Barbara Osika is as fascinating as she is 
croubling to watch. When she finally 
runs away to che ci ey to forgee che 
experience w ith che older man and to 
escape a fam i I y collapsi ng und er the 
weighc of i ts own resencmencs and 

failed communication, Rita may 
finally realize that total freedom is the 
most frightening ch ing of all. 

JESSICA HAUSNER 
1 972 yılında Viyana'da doğdu. 
Viyana Sinema Akademisi'nde 
okudu ve aralarında "Fiora" 
( 1 996) ve Cannes 
Cinefondation'da özel 
mansiyon alan "lnter-view" 
( 1 999) gibi çeşitli kısa metraj lı 
fi lmler çekti. TATLI RITA 
(200 1 )  yönettiği i lk uzun 
metraj lı kurmaca fılmdir. 

Born in Vienna, Ausrria in 
l 972.  She scudied at rhe Vienna 
Film Academy and has made 
numerous short films, i ncluding 
"Fiora" (96) and "lnrer-view" 
(99), which earned a Special 
Mention at Cannes 
Cint%ndarion. LOVELY RITA 
(200 1 )  is her feacure film debur. 
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Schneor Kurgu Edi ring: Y ael Perlov Müzik 
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Edgard Tenembaum Yapım Producrion Co.: 
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• Yakışıklı, karizmatik ve zeki 
Zaza, Tel Aviv'de felsefe doktorası 
üzerinde çalışmaktadır. Yasha ve 
Lili, tek oğullarının mükemmel bir 
kısmet olduğunu düşündükleri için 
Zaza'nın 3 1  yaşında hala 
evlenmemiş olmasına şaşıp kalırlar. 
O ise, hem iyi bir aileden, tercihen 
zengin, genç ve güzel bir bakireyle 
evlenmesi gerektiğini söyledikleri 
zaman annesiyle babasının nabzına 
göre şerbet verir, hem de onu 
birbiri ardınca "uygun" kızlara 
sürüklernelerine ses çıkarmaz. 
Zaza'nın aslında hiç o taraklarda 
bezi yoktur, ama başka seçeneği de 
bulunmadığı için ailesiyle aynı 
fikirdeymiş gibi davranır. Ne var ki, 
annesiyle babası Zaza'nın, onların 
katı Gürcü geleneğini küstahça 
görmezden gelerek, kocasından 
boşanmış 34 yaşında bir Faslı olan, 
çarpıcı bir güzelliğe sahip Judith'e 
aşık olduğundan habersizdir. Judith 
şehvetli, güçlü ve merak uyandırıcı 
olduğu halde bu durum Zaza'nın 
ailesinin gözünde bir faciadır, 
üstelik de Judith'in altı yaşında bir 
kızı vardır. Zaza, aile içi 
maskaralıklar, kahkahalar ve 
gözyaşlarıyla dolu bir dönüm 
noktasını yaşamak üzeredir. Aile 
geleneğinin zorladığı katı kurallara 
saygı ile hayatının büyük aşkı 
arasında bir tercihte bulunması 
gerekecektir . . .  

Aynı derecede traj ik ve kemik olan 
ve yönetmen Dover Kosashvi l i 'nin 
fi lm kariyerini son derece etkili 
biçimde başlatan GEÇ EVLIL IK, 
ödün vermez kültür geleneklerinin 
ve bunların insan kalbi üzerinde 
uygulayabilecekleri zorbaca 
denetimin yakıcı bir portresi. Fi lm 

aşk i le aileye karşı görevler 
arasındaki acıkl ı  yüzleşmeyi olduğu 
kadar, gelenekiere körü körüne 
bağlı l ıktan doğan tüm çirkinlikleri 
ve umutsuzluğu da başarıyla 
çiziyor. Özellikle sarsıcı olan bir 
sahnede Zaza'nın geniş ailesi fırtına 
gibi Judith'in dairesine dalıyor; 
niyetleri adamı sevdiği kadından 
vazgeçmeye zorlamak. Ama fılmin 
bunaltıcı bir havası yok. Tersine, 
GEÇ EVLILIK, dinamik senaryosu, 
kurgusu ve sanat yönetimi 
sayesinde enerjik ve hayat dolu bir 
film. En yırtıcı, fıyaka bozucu 
sahneleri coşkun anlar izliyor; 
oyuncuların mükemmel 
performansları ise bizi kendi 
kendisiyle savaş halinde bir ailenin 
ikiye bölünmüş sadakatinin içine 
çekiyor, korkudan sinmişken bile 
güldürüyor. GEÇ EVLILIK'in baştan 
sona sağlam bir ruhu var, estetiği 
ise ölçülü ve modern. 

• Handsome, charismaric and 
inrelligenr, Zaza is working on his 
docrorare in philosophy in Tel Aviv. 
Yasha and Lili proudly consider their 
only son an excellenr carch, so they 
find i r  disconcerring rhar Zaza is sri ll  
not married ar 3 1 .  He humors his 
parenrs as they expound on rhe need 
for him ro marry a young and 
beautiful virgin, from a good family, 
preferably rich; and suffers as they 
drag him ro meer one "suirable" gir! 
afrer anorher. Zaza is uninreresred, 
bur having no choice he plays along 
wirh his family. Srill he always 
manages ro somehow ger out of 
being engaged. Whar his parems 

don'r know is rhar, in brazen 
disregard of the ir seri ct Georgian 
tradirion, Zaza is in love wirh rhe 

smolderingly beautiful  Judirh, 
a 3 4-year-old Moroccan divorcee. 
Alrhough she is sensuous, strong and 
inrriguing, the siruarian is a disasrer 
in rhe eyes of Zaza's family and is 
made all the worse by the facr that 
Judith has a six-year-old daughrer. 
Zaza is abour ro experience a turning 
poinr charged wirh family anrics, 
laughrer and rears. He will have ro 
choose berween respecr for rhe srricr 
codes imposed by family cradirion, or 
rhe grear love of his life . . .  

Tragic and funny i n  equal parrs, 
LATE MARRIAGE, which marks a 
highly impressive launch ro direcror 
Dover Kosashvili's fearure 
filmmaking career, is a searing 
porrrair of rigid cultutal rradirions 
and rhe ryrannical comrol rhey can 
exerr over maners of the heart. The 
film delineares rhe wrenching 
confromarion berween love and 
familial duty and all the ugliness and 
desperation that arise from dogmaric 
adlıerence ro tradirion. In one 
parricularly jarring scene, Zaza's 
exrended family srorms i mo Judirh's 
aparement inrending ro force him to 
denounce the woman he loves. Yer 
the mood is not emirely oppressive; 
on the conrrary, LATE MARRIAGE 
is an energeric and lively film, the 
resulr of dynamic scripring, ediring 
and art direcrion. Ebullienr momenrs 
follow fast on the heels of the most 
ferocious, deflaring scenes, while 
excellenr performances draw us in 
among the divided loyalries of a 
family ar war with irself, making us 
laugh even as we cringe. LA TE 

MARRIAGE's spirir is robuse 
rhroughout; irs aesrheric resrrained 
and modern. 

DOVER KOSASHVILI 
1 968'de Gürcistan'da doğdu.  
1 972 yılından beri lsrail'de 
yaşamaktadır. Tel Aviv 
Üniversitesi'nde felsefe ve film 
okudu. Kısa mezuniyet filmi 
"With Rules 1 Kurallara Göre" 
( 1 999), aralarında Kudüs Film 
Festivali'nin En Iyi Kısa Film 
ödülü ile, Cannes 
Cinefondation'ın Ikincilik 
Ödülü'nün de bulunduğu 
birçok uluslararası ödül aldı. 
GEÇ EVLILIK (200 1 )  senarist
yönetmen olarak katardığı ilk 
uzun metrajlı kurmaca fılmdir. 
Şu sıralarda ikinci uzun metraj lı 
fi lmi "A Gift from the Sky 1 
Gökyüzünden Bir Armağan" 
üzerinde çalışmaktadır. 

Born in Georgia in 1 968. He has 
l ived in Israel since 1 972. He 
srudied philosophy and film ar 
Tel Aviv Universiry. His shorr 
graduarion film, "Wirh Rules" 
( 1 999), received several 
international prizes including 
Best Shorr Film ar the Jerusalem 
Film Festival and second prize at 
Cannes Cinefondarion. LATE 
MARRIAGE (200 1 )  is his firsr 
fearure film as wrirer-direcror. 
He is currendy working on his 
second fearure, "A Gifr from che 
Sky". 
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ARJANTIN-ISPANYA ARGENTINA-SPAIN 

BATAKLlK 
LA CIENAGA 
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• Yazın en sıcak günlerinde 
Arjantin'in kuzeybatısındaki 
yaylalar. Fırtınalar etraftaki kırları 
bataklığa çevirirken, ellisine 
merdiven dayamış, yorgun Mecha, 
dört sakar yeniyetme çocuğundan 
ve kayıtsız kocası Gregorio'dan 
kaçma özlemi duymaktadır. Mecha, 
oturduğu harap kır malikanesi La 
Mandragora'da, günlerini 
kullanılmayan yüzme havuzunun 
bulanık sularının yanında sarhoş 
olarak geçirir. Kendi çaresizl iğinin 
acısını, sürekli hırsızlıkla ve 
tembellikle suçladığı yerli 
hizmetçilerinden çıkarır. Komşu bir 
kasahada Mecha'nın ondan daha 
yoksul kuzeni Tali yaşamaktadır. 
Tali de sıcaktan, yağmurdan, av 
delisi kocası Rafael'den ve dört 
gürültücü çocuğundan bunalmıştır. 
Bu atalet ve sıkıntıdan kurtulup 
rahat bir nefes alınabilmesi için, ya 
yıllık avın gelmesi ya da Baki re 
Carmen'in suretinin kasabanın su 
kulesinde belirip ona bir göz atmayı 
uman dindar kalabalıkları kendisine 
çekmesi gerekmektedir. Derken iki 
beklenmedik olay Mecha'nın ve 
Tali'nin ailelerini La Mandragora'da 
biraraya getirir. Çok geçmeden bu 
kalabalık, düzensiz ve kuralsız 
ailesel keşmekeş, herkesin 
sinirlerini gerer; bastırılmış aile 
sırları ortaya dökülür ve uzun sıcak 
yazın açığa çıkardığı geri l im, şiddete 
dönüşmenin eşiğine gelir . . .  

Geçen yılın Berlin Festivali'nin en 
büyük keşfi ve En Iyi l ik Film 
Ödülü'nün tartışmasız sahibi 
BAT AKLI K, hayata, işlevsiz ailelere, 
günlük yaşamın saçma yanlarına, aşk 
ve nefrete ayna tutarak, çelişkili bir 
şekilde hem tanıdık, hem de yeni 

görünen bir toplumsal rahatsızlık 
tablosu yaratıyor. Film gerçeküstü 
anları ve çapraşık aile ilişkilerini 
gözler önüne sererken, Luis 
Sunuel'in filmlerini andıran buğulu, 
uyuşmuş bir duygu yaratıyor. 
BATAKLlK görkemli dram yerine, 
kendine acıma duygusunun yarattığı 
boşlukta yüzen Arjantin taşrasındaki 
orta sın ıfın yaşadığı küçük, sinir 
bozucu olayların amansız bir 
dökümünü sunuyor. Yapımı beş yıl 
süren ve yetenekli ama neredeyse 
tamamı amatör bir yardımcı oyuncu 
kadrosuna sahip olan BATAKLlK, 
çekici ve özgüven kokan bir ilk film. 
Fonda neredeyse sürekli işitilen 
gökgürültülerinin ve Hugo 
Colace'nin kendine güvenen 
görüntülerinin yardımıyla, gerilim ve 
kötü bir şeyler olacağı duygusu 
adeta elle tutulur bir hal alıyor. Bu 
çok iyi kotarılmış film, Martel'in 
izlenmesi gereken bir yetenek 
olduğunu gösteriyor. 

• High plains of nonhwescern 
Argentina during che dog days of 
summer. While scorms rurn che 
surraunding counrryside co 
swampland, weary, fifcyish Mecha 
yearns for an escape from her four 
cl umsy ceenaged offspring and her 
indifferenr husband, Gregorio. Ar La 
Mandragora, her crumbling councry 
esra re, Mecha spends her days gerring 
drunk beside che murky, unused 
swimming pool. She cakes out her 
frusrrarions on her Inciian servanrs, 
who m sh e viciousl y accuses of ch efe 
and laziness. In a neighboring cown 
lives Tali ,  Mecha's poorer cousin. Tali 

is also overburdened by rhe heac, che 
rain, her hunc-crazed husbancl Rafael 
and four noisy children of her own. 

The only breaks in rhe lerhargy and 
boredom are che annual h u ne and the 
appearance of che likeness of che 
Virgin Carmen on che local water 

rower, which draws crowds of che 
fairhful hoping co carch a glimpse of 
her. Then rwo unforeseen evencs 
bring Mecha and Tal i's families 
cogerher ar La Mandragora. Before 
long, this crowded, rough-and
rumble domesric sicuarian strains 
everyone's nerves; cepressed family 
mysreries are exposed and rhe 
rensions laid bare by che long hor 
summer rhrearen co erupt i neo 

violence . . .  

Lasr Berlin Festival' s grear discovery 
and unquesrionable Best Opera Prima 
Award, LA CIENAGA holds up a 
mirror ro life, dysfunccional families, 
absurdi ri es of che day-ro-day 
exisrence, love and hace, creacing a 
vision of social malaise that feels 
paradoxically familiar and new. The 
piccure has a sreamy, clrugged-our feel 
that recalls any number of films by 
Luis Sunuel as ir reveals a series of 
surreal momencs anel rwisced family 
relarionshi ps. I nsread of high d rama, 
LA CIENAGA presenrs a relencless 
accumularion of smail, gri nd ing 
incidenrs that portray Argenrina's 
provincial middle class ad rife in a self
pirying limbo. Five years in che 
making and employing a ralenred and 
alnıosr emirely amareur supporring 
casr, LA CIENAGA is a compelling 
and confıdenr debur. Aided by che 
nearly consranr sound of rhunder and 
che assured camera work of Hugo 
Colace, che suspense and foreboding 

are palpable. This fınely made film 
esrablishes Mareel as a ralenr co 
warch. 

LUCRECIA MARTEL 

1 966'da, Arjantin'in 
kuzeydogusunda, Salta' da 
dogdu. Y eniyetmeliğinde, geniş 
ailesinin epey filmini çekti. 
1 986'da iletişim okumak için 
Buenos Aires'e taşındı ve 
orada birçok kısa film yaptı. 
Bunlardan "Rey Muerto 1 Kral 
Ölüm" ( 1 995), bir dizi 
uluslararası festivalde 
gösterildi. lık uzun metraj lı 
kurmaca filmi BATAKLlK'ın 
(2000) senaryosu, 1 998'de 
Sundance Film Festivali'nde 
Japon televizyonu NHK.-'nin 
Uluslararası Sinemacı Odülü'nü 
aldı. 

Born in Salca, in norrhwesr 
Argentina, in 1 966. As a 
reenager, she did a good dea! of 
filming of her large family. In 
1 986 she moved ro Buenos Aires 
ro study communicarions and 
has macle several shorr fılms, 
i ncluding "Rey Muerro 1 King 
Dearh" ( 1 995 ), screen ed ar a 
number of inrernarional 
fesrivals. The screenplay for her 
firsr fearure film, LA CIENAGA 
(2000), received che NHK 
International Filmmaker Awarcl 
ar che Sunciance Film Festival in 
1 998. 

Fi lmleri 
Filmography 

1 995 Rey Muerto Kral Ölüm 
(shorr kısa film) 

1 998 Eııcamrıci6n escurra 
(documenıary belgesel) 
Silvi>ıa Ocampo 
(documenıary belgesel) 

2000 L..1. cibwga Bataklık 
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FRANSA FRANCE ANTOIN E  SANTANA 

BiR MUTLULUK AN I 1 959'da Melilla'da dogdu. 
Censier'de sinema egitimi alıp 

UN MOMENT DE B ONHE UR mezun olduktan sonra, Benoit 
Jacquot ("Pas de scandale", 1-------------------------------------------------ı "Sade", "Emma Zunz", "La 

A MOMENT OF HAPPINESS fasse suivanre", "L'ecoıe de ıa 

Yönetmen Director: Anroine Sa n t  ana 
Senaryo Screenplay: : Antoine Sanlana & Erir 
Htrbttte Görüntü Yön. Cinemarography: 
Romain Winding Kurgu Edi ring: Nadint Vtrditr 
Müzik Music: Lou iı Sdaviı Oyuncular Casr: 
Isi/d U Beıco, Vincml BonnafoNJ, CatiNrine 
Oavtnitr, 0/iıier Go11rmtl, Sy/vie Tutud, Bemard 
Blancan, Catherme Bm1gue, Hllene Hardoin 
Yapımcı Producer: lılain Rozanes Yapı m 
Production Co.: ADR Produrtionı. 2, rut dt la 
Roqr�ette, 750 1 1  Pariı. FRANCE; Phone: 33 1 43 
14 34 34; Fax: 33 1 43 14 34 30: e-mail: 

adr.film@wanadoo.fr Dünya Hakları World 
Sa1es: Flach Pyramide lnrernational, 5, rue 
Richepanıe, 75008 Pariı, FRANCE; Phone: 33 1 
42 96 02 20; Fax: 33 1 40 20 02 21;  e-mail: 
elagwe@ryhercable.fr 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85 '  

• Yirmi beş yaşındaki Philippe, b ir  
sabah kızkardeşinin Arcochon'daki 
evine gelir. Hiçbir bagı bulunmayan 
bu genç adam, insanın sırlarını 
kolayca emanet edecegi biridir. 
Kentte garson olarak çalışmaya 
başlar ama işvereninin zorbalı�ına 
sinirlenip ona vurur ve olay 
yerinden kaçarken bir posta 
minibüsü çalar. Yirmi bir yaşındaki 
Betty, babasıyla geçinememesine 
karşın hala evde ailesiyle yaşayan, 
bekar bir annedir. Bir fabrikada iş 
bulup beş yaşındaki oğlu Damien'la 
birl ikte yeni bir daireye taşınır. 
Oğluna müthiş bir şefkat besleyen 
coşkulu genç kadın, sonunda farklı, 
bağımsız bir hayatı hayal 
edebi lmektedir. Philippe ve Betty 
karşılaşınca, i lk bakışta birbirlerine 
aşık olurlar. Ancak genç çifti n 
geleceği, altüst olmak üzeredir. 
Philippe posta minibüsüyle 
kaçarken oradaki ilkokulun önünde 
bir çocuğa çarpmıştır ve o çocuk 
Damien'dır. Betty gerçeği öğrenir. 
Çocuğa ne olacaktır? Peki ya genç 
çifti n taze aşkı na? . . .  

"BIR MUTLULUK ANI basit 
insanların yaşamını yalın bir şekilde 
anlatıyor. Her gün birbirleriyle 
karşılaşan, tanıdık insanların öyküsü 
bu: basit insanlar ama duyguları 
olan, gerekli bir temel özelli�e sahip 
insanlar . . .  Çekimin ilk gününden 
itibaren öykü kendini zorla kabul 
ettirdi, sanki yeraltında saklı bir 
enerji kendiliğinden yüzeye 
çıkıyordu . . .  Öykünün günlük yaşam 
ile bedenler birbirini çektiğinde 
do�an tuhaf durumlar ve duygular 
arasında bir denge yakalamasını 
istedim." - Antcine Santana 

• Philippe, rwency-fıve, rurns up 
one morning ar his sisrer's place in  
Arcochon. A young, unarrached man, 

he's easy ro canfide in. He srarrs ro 

work as a wairer but angered by his 

employer's bullying, he hirs him and 

rhen, fleeing from rhe law, he hijacks 
a pasral van. Berry, rwenry-one, is an 

unmarried morher who sri ll lives ar 

home wirh her parenrs even rhough 
she doesn'r ger on wirh her farher. 

he gers a job in a facrory and moves 

ro a new aparrmenr w i rh her fıve
year-old son Damien. A vibranr 

young woman overflowing wirh 

renderness for his son, she can ar lasr 
envisage a differenr, independent life. 

When Philippe and Berry meer, ir'  s 

love ar fırsr sighr. The young couple's 

furure, however, is abour ro be 

spoiled. During his escape in rhe 
pasral van, Philippe ran over a child 

in fronr of rhe local primary school 
and rhar child was Damien. Berry 

discovers rhe rrurh. Whar will  

happen ro rhe child? And rhe young 
couple's new-found love' . . .  

"UN MOME T D E  BONHEUR 
simply re la res rhe life of simple 
people. Ir  rells rhe srory of famil iar 

characrers who meer every day: 

simple people bur wirh feelings and 
somerhing essenrial in  each of 
rhem . . .  From che very fırsr day of 

shooring rhe srory imposed irself, as 

if a concealed subrerranean energy 

were bubbling up of irs own 
accord . . .  I wanr rhe srory ro serike a 

balance berween daily l ife and rhe 

peculiar siruarions and emorions rhar 

are creared when bodies arrracr each 

orher." - Anroine Samana 

chair"), Jacques Rouffıo 
("L'orchestre rouge") ve 
Laetitia Masson ("A vendre 1 
Satı lık") gibi birçok Fransız 
yönetmene yardımcılık yaptı. 
lik uzun metrajlı kurmaca filmi 
BIR MUTLULUK ANI'nı 
(200 1 )  gerçekleştirmeden 
önce, üç kısa film çekti: "Un 
petit livre dans la poche 1 
Cepteki Küçük Bir Kitap" 
( 1 993), "Sur la route 1 Yolda" 
( 1 995) ve Jacquot'nun "Le 
septieme ciel 1 Yedinci 
Cennet"iyle birlikte gösterilen 
"La soupe 1 Çorba" ( 1 997). 

Born in 1959 in Melilla. Afrer 
graduaring in Film Srudies ar 
Censier, he was assisranr direcror 
for many French directors, such 
as Benolr J acq u or (Pas de 
scanda!e, Sade, Em ma Zunz, La 
fasse suivanre, L'ecole de la 
chair), Jacques Rouffıo 
(L'orchesrre rouge), and Laeriria 
Masson (A vendre). Before 
making UN MOMENT DE 
BO HEUR, his fırsr fearure
lengrh film, he made rhree 
shorrs: "Un perir l ivre dans la 
poche" ( 1 993), " ur la roure" 
( 1 995 ), and "La so u pe" ( 1997), 
which was disrribured along 
wirh Jacquor's "Le seprieme 
ciel". 
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IRLANDA-iNGIL TERE IRELAND-UNITED K INGDüM 

DiSKO DOMUZLARI 
DISCO PIGS 

Yönetmen Director: Kirsten S beridan 
Senaryo Screen play: Enda Walsh, based on her 
oıun play Görüntü Yön. Cinematography: 
lgor Jadue Li/o Kurgu Editing: Ben Yates 
Müzik Music: Gavin Frida)' & Maurice Seezer 
Oyuncular Cast: Cilian Murphy, Etaine 
Cassidy, Brian O'Byme, Sarah Gallagher, Charle.ı 
Bank-Frisby, Eleanor Methven, Geraldine O'Rawt, 
Darrm Healy Yapımcı Producer: Ed Guiney 
Yapı m Production Co.: Temple Films, 
Shamrock Chambers, 1-2, Estace Street, Dublin 2, 
IRELAND; Phoııe & Fax: 353 16 71 93 23 
Dünya Hakları World Sales: Renaissance 
Films, 34-35, Benuick Stre<t, London W 1 F BRP, 
ENGLAND; Phone: 44 207 287 5 1  90; Fax: 44 
207 287 51 91 ;  e-mail: iujo@renaissance-films.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 94' 

• Küçük bir I rianda mahallesinde, 
aynı hastanede çok az arayla iki 
çocuk doğar. Lakapları "Domuz" ve 
"Çelimsiz" olan Darren i le Sinead 
kapı komşusu olarak büyür ve çok 
küçük yaştan itibaren çok yakın 
arkadaş olurlar. Bütün çocuklukları 
ve ergenlikleri boyunca aralarında 
tam bir uyum olmuştur. Şimdi ise, 
yani 1 6  yaşındayken, kendi kırılgan 
dünyalarında yaşayıp sadece 
kendilerinin anlayabileceği bir dilde 
konuşurlar. Aralarındaki bağ her 
zamankinden güçlü olsa da, 
değişimler başlar. Darren ve Sinead 
başlarını belaya sokmaya da 
meraklıdırlar ve son yıllarda Darren 
şiddete yönelik bir iştah 
geliştirmeye başlamıştır. En sevdiği 
şakalardan biri Sinead'ı yerel 
diskoda bir adamla flört ettirmek 
ve sonra birdenbire onun kıskanç 
sevgilisi rolünde hiddetle içeri girip 
kavga çıkarmaktır. Kasabadaki 
birçok kişi Darren ile Sinead'ın 
il işkilerinin pek de sağl ıklı olmadığını 
düşünür ve Sinead'ın ailesini kızı 
I rianda'nın kuzey bölgesindeki bir 
okula göndermeye ikna ederler. 
Darren'ın Sinead'a bağlıl ığı, onun 
yokluğu sırasında iyice artar. 
Onsuz, dünyası parçalanmaya 
başlar. Sebepsiz bir şiddet ve 
kendini yok etme girdabının içine 
doğru emildiğini hissetmektedir . . .  

Enda Walsh'un övgü almış 
oyunundan uyarlanan bu heyecan 
verici, rahatsız edici ve şiddet dolu 
filmde, birbirlerine yönelik çok 
özel, neredeyse psişik bir çekimle 
doğan iki genç insanın arkadaşlığı, 
tehlikeli bir saplantıya dönüşüyor. 
Aslında birbirinden ayrılamayan iki 
kişi arasındaki saf ve masum sevgi 
üzerine yumuşak ve sevgi dolu bir 
öykü olan DISKO DOMUZLARI, 

tecrübeli yönetmen Jim Sheridan'ın 
kızı olan 25 yaşındaki Kirsten 
Sheridan'ın ilk filmi. Yönetmen, 
akıllıca kullanı lmış gerçeküstü 
ve/veya absurdist imgelerle, filme 
kayda değer bir duygusal enerji 
katıyor. D ISKO DOMUZLARI 
rahmin içinde başlıyor: Sinead'ın 
ana rahmi sıcaklığının içinde 
yüzüşünü izliyoruz. Tuhaf, çok ilgi 
çekici bir sahne bu (filmdeki çok 
sayıda masal imgelerinden biri) ve 
hayattan "farklı bir şey isteyen", 
"her şeyin aynılığına" kızan iki 
yeniyetmenin daha sonraki 
maceralarıyla tezat halinde, büyülü 
bir hava oluşturuyor. Filmin büyük 
bir bölümü berraklıkla, enerjiyle ve 
karakterlerin dünyayı algılayışlarını 
neredeyse elle tutulacak gibi 
gösteren bir biçimde yöneti lmiş. 
Genç oyuncuların 
performanslarında bir çiğlik ve 
enerji gözlemlenirken, Sheridan 
biçimi içeriğe uydurma konusunda 
harika bir iş çıkarmış. 

• Two babies were born moments 
apart in che same hospical in a smail 
lrish communiry. Nicknamed "Pig" 
and "Runt," Darren and Sinead grew 
up nexc door to each other and became 
inseparable friends while they were 
stili coddlers. Absoluce harmony was 
cheirs during all of c heir childhood 
and adolescence. Now, at che age of 
1 6, they li ve in a fragile world of their 
own, speaking a language only rhey 
can underscand. Alchough cheir bond 
is even scronger than ever che 
cransformacions begin. Darren and 
Sinead also have a fondness for making 
crouble, and over che years Darren has 
developed a cas ce for violence; one of 

his favorice pranks is to have Sinead 
flirc wich a man at che local disco, and 
chen storm up, posing as her jealous 

boyfriend, and start a fight. Several 
people in town feel chere's someching 
nor entirely healchy abouc Darren and 
Sinead's relacionship, and Sinead's 
parents are persuaded to send her away 
to a school in che norchern part of 
lreland. Darren's accachment to Sinead 
grows only more intense in her 
absence. Wichouc her, his world 
begins co come apart. He feels he is 
being sucked under by a whirlpool of 
gracuitous violence and auto
descruccion . . .  

A friendship becween rwo young 
people who were born wich a special, 
almosc psychic affinicy for one 
anocher, grows i neo a dangerous 
obsession in this eleccric, discurbing 
and violent drama based on che 
acclaimed scage play by Enda Walsh. 
Accually a genele and tender scory 
abouc a pure, innocent love becween 
cwo inseparable people, DISCO PIGS 
is che firsc feacure from che 2 5 -year
old Kirsren Sheridan, whose father is 
veceran filmmaker Jim Sheridan. She 
invescs considerable emocional energy 
inco che film wich che judicious 
seleecian of surreal and/or absurd ise 
imagery. DISCO PIGS begins inside 
rhe womb, wirh baby Sinead floating 
in amniocic coziness. Ic's a srrange, 
absorbing scene - che firsr of many 
fairycale i mages in che film - and secs 
a magical buc concrasring tone to rhe 
following ordeals of che cwo 
ceenagers who "want for someching 
different" out of l ife, lashing ouc at 
"che sameness of it all" .  Most of che 
fi lm is direcced wich claricy, energy, 
and an almosc cacci le sen se of che 
world as seen by chese characcers. 
The re is a rawness and energy i n che 

performances of che young co-scars 
and Sheridan has done a marvelous 
job in marching form co contenc. 

KIRSTEN SHERIDAN 
1 976'da Irianda'nın Dublin 
şehrinde doğdu. 1 993 yılında 
New York Universitesi'nden 
senarist olarak mezun oldu. 
Daha sonra Dublin 
Üniversitesi'nde ve Irianda 
sinema okulu Dun Laoghaire 
College'da sinema okudu. 
Birçok tilmin yapımında ve 
senaryosunda çalıştı. DISKO 
DOMUZLARI (200 1 ), yönettiği 
i lk uzun metrajlı kurmaca 
fılmdir. 

Born in Dublin, Iretand in 
1 976. She graduared as script 
wrirer from rhe University of 
New York in 1 993. She rhen 
scudied cinema ar che Universiry 
of Dublin and ar Dun Laoghaire 
College, che Irish film school. 
She worked in producing and 
making che seripes for several 
fılms. DISCO PIGS (200 1 )  is 
her fırsc fearure. 
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POLONYA POLAND MALGORZATA 
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26 Şubat 1 973'de Polanya'nın 
SZCZESLIWY CZLOWIEK Krak6w şehrinde do!:du. 

L6dz'daki saygın sinema 
okulunda okudu ve orada HAPPY MAN Henryk Kiuba'yla birlikte 

Yönetmen Director: Malgorzata Szumowska 
Senaryo Screen play: Malgorzata Szumowıka 
Görüntü Yön. Cinematography: Mirhal 
E11glert & Martk Gajrzak Kurgu Editing:}arek 
DroJio Müzik Music: Zygmunr Konieczny 
Oyuncular Cast:jadwigajankoıvıka-Ciulak. 
Malgorıata Chajewıka-Krzywofik, Piotr 
jankowıki. Roman Ganrarrzyk, Mieayılaw Grabka 
Yapımcı Producer: \'(/ojrierhJ Haı Yapım 
Producrion Co.: 7VP S.A.-Film Agenry, 17 J P. 
Woronirza Street, Warıaw 00-999, POLAND; 
Phone: 48 22 547 61 39; Fax: 48 22 547 75 83 
Dünya Hakları World Sales: 7VP S.A. -Poltel 
Enterprises, 1 7  j.P. Woronicut Street, Warsaw 
00-999, POLAND; Phone: 48 22 547 61 39; 
Fax: 48 22 547 75 83; 
e-mail: malgorzata.cup@waw.rop.pl 

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 84' 

• Otuz yaşında, duygusal, yazar 
olma heveslisi Jas, annesi Maria'yla 
birlikte büyük bir şehrin terk edilmiş 
bir bölgesindeki küçük, harap bir 
evde yaşar. Suskun ve içe dönük biri 
olan Jas, üniversite bitirmiş olmasına 
karşın iş sahibi de!:ildir, ama arada 
sırada dedikodu dergisine telifli işler 
yaparak biraz para kazanır. Ancak 
onun için kaygılanan annesi, ol:lunun 
geleceğinden ümidi kesmemiştir. 
Biriyle karşılaşıp evlenmesi ve 
yazarlığı kariyer haline getirmesi için 
onu dışarı çıkmaya zorlar. Jas, 
fabrikada çalışan Marta'yla tanışınca 
birazcık iyimserlik başgösterir, ama 
büyürneyi ısrarla reddeden Jas, çocuk 
sahibi olduğunu öğrenince Marta'ya 
sırtını döner. Annesine akciğer 
kanseri teşhisi konduğunda ise, daha 
da ümitsiz bir çaresizliğin içine düşer. 
Marta'nın yaptıklarından, onun 
ailenin başına gelen en iyi şey olduğu 
anlaşılır ama, Jas olgunluktan uzak 
duygularıyla öylesine sarmalanmıştır 
ki bunu fark etmez bile. Işler 
yeterince kötü değilmiş gibi, emlakçı 
olan çocukluk arkadaşı da Jas'ın 
mülküne göz dikmiştir . . .  

Ufukta görünen ölümün tehdidi, 
sevginin gerektirdikleri ve gerçeklik 
korkusu gibi çetin temalarla dolu 
yukarıdaki özet, kasvet uyandırabilir. 
Ancak 29 yaşındaki Malgorzata 
Szumowska'nın, d ikkatli, duygusallığa 
düşmeyen ama dokunaklı yazarlığı ve 
kendinden emin yönetmenliği 
sayesinde, bu ilk uzun metrajlı filmi 
sadece muhteşem sanatsal başarının 
getirebileceği bir canlılıkla şakıyor. 
MUTLU ADAM yavaş yavaş, 
kendinden emin bir şekilde 
kahramanının eliptik, gizemli ama 
nihayetinde bütünüyle berrak bir 

karakter tahli l ini çıkarıyor ve 
karmaşık bir duygusal üçgenin zalim 
ironileri ve incelikli nüanslarıyla dalga 
geçiyor. Keskin renkler ve 
geleneksel çerçevelerneyi tercih 
eden, çok az diyaloğun geçtiği çarpıcı 
uzak çekimler kullanan 
Szumowska'nın yönetimi, üç başrol 
oyuncusunun harika performansları 
ve göz alıcı görüntüleriyle 
destekleniyor. Tanınmış besteci 
Zygmunt Konieczny'nin müziği de 
nefıs. Krzysztof Kieslowski'den ve 
L6dz'daki sinema okulundaki sevgili 
hocası Wojciech Has'dan bayrağı 
alan Szumowska, yetmişler klasik 
Polonya sinemasının geleneklerini 
yeniden ziyaret ederek onları 
yeniliyor. Duyarlı ve taviz vermeyen 
bir film olan MUTLU ADAM, sadece 
kendi hünerleriyle değil, Polonya 
sinemasında yükselen yeni bir güç 
için müthiş bir gelecek vaadiyle de 
pırıl pırıl parlıyor. 

• Jas, a rhirry-year-old emorional 
would-be wrirer, lives happily wirh his 
morher Maria in a smail dilapidared 
aparrmem in a dereli cr area of a large 
ciry. Tacirurn and imroverred, Jas 
doesn'r have any work despire his 
universiry degree, alrhough he 
occasionally earns a lirtle cash by 
freelancing for a gossip magazine. His 
worried morher, however, refuses w 
lose hope for his furure. She urges him 
w ger our, try w meer someone w 
marry and fulfill his promise as a career 
wrirer. A shred of oprimism 
marerializes when he meers Marra, a 
local facwry worker, but in his 
conrinued refusal w grow up he rurns 

his back on her when he discovers she 
has a child. When his morher is 
diagnosed wirh lung cancer, Jas reels 

inro even more hopeless despair. Marta 
proves w be rhe besr rhing rahr ever 
happened w the family, bur Jas is roo 
wrapped up in his immarure emorions 
ro norice. And as if rhings weren'r bad 
enough, Jas's childhood friend, now a 
real esrare developer, has his eye on 
Jas's properry . . .  

Wirh irs gri m rhemes of rhe looming 
rhrear of dearh, rhe demands of love 
and fear of reality, rhe above synopsis 
may ring wirh gloom, bur 29-year-old 
Malgerzara Szumowska's perceprive, 
unsenrimemal bur poignam 
scriprwriring and assured direcrion 
comrarily make her firsr fearure film 
sing wirh rhe exhilararion rhar only 
glorious arrisric achievemenr can 
provide. HAPPY MAN canfidemly 
rakes irs rime ro build up an elliprical, 
enigmaric bur finally wholly lucid 
characrer srudy of irs proragonisr and 
ro rease out rhe cruel irones and subde 
nuances of a complex emorional 
rriangle. Showing a preference for 
imense colors and rradirional frarning 
and using srriking long shors in which 
linle is said, Szumowska's direcrion is 
su perbl y ai d ed by marvellous 
performances from rhe rhree leads and 
rhe brillianr cinemarography. Well
known composer Zygmum Konieczny 
also conrribures a gorgeous score. 
Taking up rhe rorch of Krzyszrof 
Kieslowski and Wojciech Has, her 
beloved reacher ar rhe L6dz film 
school, Szumowska revisirs and renews 
rhe convemions of rhe dassic Polish 
cinema of rhe sevenries. Sensirive and 
uncompronıising, HAPPY MAN 
shines nor only wirh irs own 

accomplished gifrs bur wirh rhe 
promise of a grear furure for rhis 
rising young force in new Polish film. 

çalıştı. oı:renciyken çekti!:i kısa 
metraj filmler ve belgeseller 
birçok ödül aldı. MUTLU 
ADAM (2000), i lk uzun 
metrajl ı  kurmaca fılmidir. 

Born on 26 February 1973 ,  in 
Krak6w, Poland. She srudied ar 
rhe presrigious film school in 
L6dz, where she collaborared 
wirh Henryk Kluba. Her 
srudem films, borh shorrs and 
documenraries, have won a 
number of awards. HAPPY 
MAN (2000) is her fearure film 
debur. 
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1 970' de Hollanda' da dogdu. 
ADRJFT 1 992'de yönetmenlik, editörlük 

ve senaryo yazarlıgı ögrenimi 

DRIFT gördügü Hollanda Sinema ve 
Televizyon Akademisi'nden 
mezun oldu. 1 996 yılında 

Yönetmen Director: Michiel varıjaarsveld 
Senaryo Screenplay:Jacqueline Epskamp 
Görüntü Yön. Cinematography:joost van 
Gelder Kurgu Editing: Peter Alderliesten Müzik 
M u sic: Jan Dries G roenenoijk Oyuncular Cast: 
Christel Oomen, Dragan Bakmıa, Ham HOtJ, Berr 
Luppet, llfa11d Do/smaYapımcılar Producers: 
Wilant Boekelman & Jan van der Zanrien Yapı m 
Production Co.: Wateriand Film & TV, De 
Kemperwmtraat l !A, NL-1051 Am.rterdam, THE 
NETHERLANDS; Phorre: 3 1 20 682 21 64; 
Fax: 3 1  20 682 30 6 1 ;  e-mail: 
ıuaterlandfi/m@worldon/i,ıe.nl; Motel Filmı 
Dünya Hakları World Sales: Proctor-Film & 
TV, De Ktmpentffstraat l !A, NL-1051  
Am.rterdam, THE NETHERLANDS; Phone: 31  
20 682 21  64; Fax: 3 1  20 682 30 61 ;  e-mail: 
waterlandfi/m@worldonline. ni 

200/ 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 84'  

• On beş yaşındaki Sammy erken 
yaşta bunayan babası beş yıl önce 
hastaneye yatırıldıgından beri 
agabeyi Jacob'la birl ikte 
yaşamaktadır. Iki kardeş 
annelerinden de çok uzun süredir 
hiç haber almamıştır; bu yüzden de 
Jakob kullanım tarihi geçmiş ya da 
standartiara uymayan etleri el 
altından satarak geçimlerini 
sağlamaktadır. Içinde bulundukları 
durumdan dolayı, genç yaşında 
önemli bir sorumluluk alan Jakob 
büyük bir ruhsal baskı altındadır. 
Kendi hayal lerini bir kenara 
bırakmış, kendin i  yalnız küçük kız 
kardeşini korumaya adamıştır. 
Agabeyiyle il işkisi sayesinde Sammy 
kendini  hep güvende hissetmiştir, 
ancak durum c inselligini keşfetmeye 
ve karşı cinsin kendisini çekici 
bulduğunu farketmeye başlamasıyla 
degişir. Kendini  ağabeyinin aşırı 
koruyucu sevgisinden kurtarma 
ihtiyacını hisseden Sammy, okuldaki 
çocuklara ve Jakob'un arkadaşlarına 
karşı gitgide tahrik edici bir biçimde 
yaklaşmaya başlar; sonunda en 
yakın kız arkadaşın ın  babasın ı  
baştan ç ıkarır. Buna rağmen, biraz 
da kaçın ı lmaz bir biçimde, Sammy 
ile ağabeyi hem karşı konulamaz, 
hem de sonuçta kabul edilemez bir 
birl ikteliğe sürüklenirler . . .  

3 1 yaşındaki Michiel van Jaarsveld' in 
yönettigi i lk uzun metrajl ı  f i lm olan 
SÜRÜKLENME, yıpratıcı ve 
imkansız bir sevgiyi ve iki kardeşin 
büyüyüp kendilerini özgür 
hissedebilmeleri için gereken 
özverileri ele alıyor. Bu, 
başrollerdeki iki genç karakterden 
yoğun oyunculuk bekleyen incelikl i 
bir fi lm. Son dere,ce zor sahnelerle 

başa çıkan, Sammy ve Jakob 
rollerindeki Christel Oomen ile 
Dragan Bakema, yaşların ın  ötesinde 
bir olgunluk ile dış dünya gerçekleri 
karşısındaki kırılganl ık arasında son 
derece hassas bir denge kuruyorlar. 
Yan Jaarsveld, Sammy ile Jakob'un 
genç yaşamların ın zorlu gerçeklerini 
yansıtırken, bir yandan da 
kendilerini ifade etmelerini sağlayan 
görüntü ve diyaloglar arasında 
mükemmel bir geçiş çizgisi kuruyor. 
Sammy başka erkeklerle yaşadığı acı 
verici serüven ierin anlamsız 
oldugunu, kendini  adadıgı tek 
erkegin Jakob olduğunu 
farkettiğinde iki kardeşin geçiş 
dönemleri engellenemez bir sona 
yaklaşıyor. Sonunda küçük kardeş 
Sammy, çıkmazların ı  çözümiemek 
için yükü üstleniyor; kendisi ve 
herkesten çok sevdiği agabeyi için 
doğru olduğuna i nandığı çok zor ve 
üzücü bir karara varıyor. 

• Fifreen-year-old Sammy has lived 
wirh her older brorher Jakob si nce 
rheir premarurely senile farher was 
institurionalized five years ago. The 
siblings have nor heard from rheir 
morher in  ages, so Jakob provides for 
rhem by rrading in subsrandard 
mear. Due ro the ir siruarion, Jakob 
was forced ro accepr a rremendous 
level of responsibiliry and burden ar a 
very young age: He has forgorren his 
own dreams and lives only ro prorecr 
his l irrle sisrer. Sammy has always 
found rheir relarionship reassuring, 
bur rhings change when she begins 
ro wake up ro her sexuality and 
realizes rhar members of rhe opposire 
sex find her arrracrive. Feeling rhe 
need ro free herself from her brorher's 
possessive love, Sammy becomes 

increasingly provocarive rowards boys 
ar school and Jakob's pals, finally 
seducing her besr friend's farher. 
Neverrheless an inevirable 
morneorum draws Sammy and her 
brorher inro a union which is borh 
unavoidable and ultimarely 
inrolerable . . .  

3 1 -year-old direcror Michiel van 
Jaarsveld's debur fearure ADRIFT is 
the coming-of-age ral e of a 
suffocaring, impossible love and the 
sacrifices necessary for rwo siblings ro 
break free of one anorher and grow 
up. Ir is an inrricare film that 
demands intense performances from 
the rwo young leads: As Sammy and 
Jakob, Chrisrel Oorneo and Dragan 
Bakema handie incredibly diffıculr 
marerial and srrike a perfeet balance 
berween being marure beyond rheir 
years and vulnerable in the face of the 
outside world. Van Jaarsveld's 
direcrion also walks a fine l ine 
berween showing the difficulr reality 

of Sammy and Jakob's young lives 
and allowing cerrain images or 
expressions ro speak for rhemselves. 
When Sammy realizes that her birter 
advenrures wirh other men have all 
been empry and that the one man ro 
whom s he is really devared is Jakob, 
bor h siblings' ri res of passage near an 
unavoidable end. Ulrimarely, the 
younger sibling bears the burden for 
borh, as Sam my makes a sobering, 
painful decision rhar is the best rhing 
for her and for the one she loves rhe 
most - her brorher. 

Hollanda televizyonu için 
çektigi "Marrakech 1 
Marakeş"ten önce birkaç kısa 
film çekti. SÜRÜKLENME 
(200 1) yönettigi i lk uzun 
metraj lı kurmaca fılmdir. 

Born in 1 970 in che 
Necherlands. He graduared in 
1 992 from che Dutch Film and 
Television Academy, where he 
srudied directing, ediring and 
scriprwriring. He wroce and 
direcced several shorr films 
before he made "Marrakech" 
( 1 996) for Ducch relevision. 
ADRIFT (200 1 )  is the firsc 
fearure film he direcred. 
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ISPANYA-lTALYA SPAI -ITALY 

ÇILDIRTAN AŞK 
]UANA LA LOCA 

MADNESS OF LOVE 
Yönetmen Director: Vicmte Aranda 
Senaryo creenplay: Vicente Aranda & Amomo 
Uırreta Görüntü Yön. Cinemawgraphy: 
Franriıco Femenia Kurgu Editing: Tmsa Font 
Müzik Music:joıl ieto Oyuncular Cas<: 
Pilar Upa dt Ayala, Danitlt Lioui, Roıana 
Pastor, E/oy Azorin Yapımcı Producer: Enriqut 
Cerezo Yapı m Production Co.: Enrique Ctrrzo, 
P.C., S.A. Ana Mariıwl, 7 Ciudad dt la lmagtn, 
28223 Pozutlo dt Alarron, SPAIN; Pho11e: 34 91 
512 00 58; Fax: 34 91 521 08 75 Dünya 
Hakları World Sales: Sogtpaq, Gran Via, 32 -
lu Floor; 28013, Madrid, SPAIN; Phone: 34 91 
524 72 20; Fax: 34 91 521 08 75 Türkiye 
Hakları Turkish Rights: /rfan Film, Erol 
Derntk Sok. , No: 13, BeyofJu, luanbul, TURKEY: 
Phone: 90 212 244 l l  63; Fax: 90 212 252 43 63 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 7' 

• Laredo, Ispanya, 1 496 A�ustosu. 
Bir donanma gemisi Flaman ülkesine 
do�ru yola koyulur. Gemide Brüksel 
sarayına giden, Katelik Kralı'nın 
yeniyetme kızı da vardır. Oraya, 
Kutsal Roma lmparatorlu�u'nun 
varisi olan ve daha sonra Yakışıklı 
Philip olarak tanınacak, güç sahibi 
asille evlenmeye gitmektedir. Bu 
evli l ik daha çok siyasi bir meseledir 
ve Juana ardında sevdigi genci, yani 
Alvaro de Estuniga'yı bıraktı�ı için 
perişan dır; ama Philip'i ilk gördügü 
anda ona tutkuyla vurulur ve Philip 
çok geçmeden ona sevişmenin 
zevklerini tattırır. Juana yeni 
kocasıyla mutludur. Ancak Philip'in 
ve kadın sırdaşlarının inancına göre, 
başının dikine giden dogası nedeniyle 
Juana toplumsal ilişkiler açısından, 
kraliyetin gerektirdi�i yükümlülükleri 
yerine getiremeyecek kadar 
beceriksizdir ve bu durum genç 
çiftin arasında bir gerginlige yol açar. 
Agabeylerinin ve annesi Katelik 
lsabella'nın ölümünün ardından, 
Juana Kastilya Kraliçesi ve Aragen 
Tacı'nın varisi olur. Fakat Juana'nın 
tahta geçişi, Philip'in birçok aşıgı 
oldu�unu ögrenmesinden do�n 
kızgınlık ve hayal kırıklığıyla altüst 
olur. Bu olaylar sonucunda ortaya iki 
savaş çıkar: bunlardan biri Flaman ve 
Kastilya soylular sınıfları arasındaki 
politik savaş; çok daha yürek 
parçalayıcı olan digeriyse, Juanna 
tarafından evlilik yatagında verilecek 
savaştır . . .  

Deneyimli lspanyol yönetmen 
Vicente Aranda, 1 6. yüzyılda geçen, 
önüne çıkan her şeyi yakıp küle 
çeviren bir şehvet ve adanmışlık 
dalgası hakkındaki bu gerçek 
öyküyü, kendine özgü yöntemleriyle 

ele alıyor. Baş döndürücü 
performansoyla son San Sebastian 
Film Festivali'nde En Iyi Kadın 
Oyuncu ödülünü alan güzel ve 
yetenekli Pilar L6pez de Ayala'nın 
başrolü üstlendi�i ÇILDIRTAN 
AŞK, yönetmenin bugüne kadar 
çektigi filmler arasında gözünü en 
yükse�e diken başarısı. Aranda'nın 
fi lmi, kısa bir süre Kastilya'ya ve 
Aragon'a hükmettikten sonra deli 
oldu�una karar verilen ve, inatçıl ıgı 
i le kıskançlıgı bütün gücünü elinden 
alınca Las Huelgas manastırında SO 
yıl geçirmek zorunda kalan tarihi bir 
kişi, yani Kraliçe Juana üzerine 
kurulu. Sadakatsiz kocasına duydu�u 
aşk ve tutkudan kaynaklanan kabul 
edilemez davranışları yüzünden 
sarayda genç kraliçeye "Deli" lakabı 
takılmıştı. Delicesine bir aşk üzerine 
bu şatafatlı tarihsel dram, bir 
taraftan da anlattıgı devrin en büyük 
gücünün inşasında rol oynayan 
mekanizma ve politikaları gözler 
önüne seriyor. 

• Laredo, Spain, Augusr 1 496. A 
fleec of ships secs sail for Flanders 
caking ]uana de Cascilla, che ceenager 
daughcer of che Cacholic Kings, co 
che courc of B russels where s he is ro 
marry che powerful nobleman larer co 
be known as Philip che Handsome, 
che heir co che Holy Roman Empire. 
The marriage is a matcer of politics 
more rhan anyching else, and ]uana is 
upset that she m use leave behind 
Alvaro de Escuniga, che boy she loves; 
bu c from che first time she sees 
Philip, she's passionarely atrracted co 
him, and he soon awakens her co che 

joys of lovemaking. While ]uana is 
happy wich her new husband, Philip 
and his confidances believe, due co her 

headsrrong narure, J uana is coo 
unskilled in che social graces ro truly 
fulfill her royal obligacions, leading co 
cension becween che young couple. 
After che deachs of her el der brothers 
and of her mor her, Isabella che 
Cacholic, ]uana becomes che Queen of 
Cascile and heir ro che Crown of 
Aragon; but her rise co power is 
cempered by anger and 
disappoincmenc when she learns 
Philip has many lovers. These evencs 
unleash cwo barrles: one policical, 
becween che Flemish and asciiian 
nobilicies; and che ocher, far more 
hearcbreaking, which has co be foughr 
by Joanna in che mariral bed . . .  

V ereran Spanish director V icence 
Aranda approaches c his crue scory of 
all-consuming cage of lusc and 
devocion ser in che early l 6ch cencury 
in his own pecul iac way. tarring 
beauciful and calenced Pilar L6pez de 
Ayala, who won che Best Accress 
Award in rhe lasr San Sebascian Film 
Festival for her scunning performance, 
JUANA LA LOCA is che direcror's 
mosc ambicious achievemenc co dare. 
He cackles a period film based on a 
hiscorical characcer, Queen J uana who 
reigned briefly over Cascile and 
Aragon before she was declared insane 
and spenc 50 years in rhe Monascry of 
Las Huelgas after her willfulness and 
jealousy robbed her of her power. She 
was nicknamed "che Mad" because of 
her unaccepcable behavior in che courc, 
which was originaced solely on her 
excreme love and deep passion for her 
unfaichful husband. This lavish 
hisrorical d rama of mad love also 

reveals che machinacions and che 
politics which wenc inco che building 
of che greacest power of irs day. 

VICENTE ARANDA 
1 926'da Ispanya'nın Barselona 
kentinde do�du. 1 952'de 
Venezuela'ya gitti. NCR'da 
programcı olarak çalıştı. 
1 959'da Ispanya'ya geri döndü. 
Madrid'te I IEC'de veya Paris'te 
IDHEC'te sinema okumak 
istedi, ancak Barselona'ya 
yerleşerek kendi yapım 
şirketini kurdu. 1 964'te ilk 
uzun metrajlı kurmaca filmi 
"Bril lante porvenir"i 
gerçekleştirdi. Pek ço�u 
ülkesinde ve yurtdışında ödül 
kazanan 25'e yakın filme 
imzasını atan sanatçı, 
Ispanya'nın önde gelen sinema 
ve TV yönetmenlerinden biri 
olarak ünlendi. 

Born in Barcelona, Spain, in 
1 926. He moved co Venezuela in 
1 952.  He worked as a 
programmer for CR. He 
recurned co Spain in 1959. He 
inrended co study film at che 
IIEC in Madrid or ar rhe ID HEC 
in Paris, buc he serrled in 
Bareelona and founded his own 
production company. He 
realized his firsc feacure. 
"Brillance porvenir" in 1 964. 
W ith 25 or so films - most of 
which award-winning in Spain 
and abroad - co his credic, he 
esrablished his repucarion as one 
of Spain's most provocative film 
and TV directors. 

Önemli Filmleri 
Selected Fi1mography 

1 966 Fata. morgana 
1 968 Uıs crueles 
1 9  7 6 Cambio de sexo 
1 983 Fanny pelopaja 
1 985 Tiempo de silencio 
1 987 El Lute, camina o revienla 
1 98 8  El Lllle ll: 

Ma1ıa11a sere li bre 
1 989 Si te dicen que cai 
1 99 1  Amatıles 
1 994 LA pasion Turca 
1 995 Libertarias 
200 1 J uana la loca 
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ABD USA 

iNANÇLI 
THE BELIEVER 

Yönetmen Direcwr: Henry Bean Senaryo 
Screen play: Henry Bean Görüntü Yön. 
Cinemarography:jim Denardı Kurgu Ediıing: 
Mayin Lo & U. Parcy Müzik Music:joe/ 
Diarnond Oyuncular Cası: Ryan Gosling, 
Srmımer Phoenix1 Bi/Iy Zane1 The,-esa Russell, 
Glenn Fitzgerald, A. D. Mi/es Yapomeolar 
Producers: Christopher Roberıs & S11san Hoffrnan 
Yapım Producıion Co.: Fireworks Pirtures, 421 
South Beverly Drive, Beverly Hi/ls, CA 90212, 
USA; Phoıu: 3 10 789 47 00; Fax: 310 789 47 
47: e-mail: injo@jireworkspix.rom Dünya 
Hakları World Sales: Fireworks Pictures, 421 
South Beverly Drive, Beverly Hi/ls, CA 90212, 
USA; Phone: 3 1 0  789 47 00; Fax: 3 70 789 47 
47; e-mail: injo@jireworkspix.com Türkiye 
Hakları Turkish Righıs: A & P Filrncilik, 
Omer Avni Mah., Imam Kerim Ç1kmaZ11 No: 2 Kat: 
1, GiimiiJsuyu, fstarlbu/, TURKEY; Phone: 90 212 
251 34 77;  Fax: 90 212 249 69 32 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 

• Kolundaki kasta bir neo-Nazi 
dövmesi ve tişörtünde bir swastika 
olan Yahudi düşmanı dazlak Danny 
Balint kafası kazınmış, kasları 
gelişmiş bir faşist grubunun ateşli 
l ideridir. lrkçı toplantılara gider, 
metroda cıl ız bir Yahudi'ye saldırır, 
zengin bir Yahudi'nin öldürülmesini 
planlar ve siyonizmin atalarının 
söylemlerinden alıntılar yapar. 
Danny yeraltı bir sağcı örgüte 
katı ldığında, görüşlerinin fazla aşırı 
olduğu ortaya çıkar. Hareketin 
ilkelerini saptayan üyeler, 
Yahudi'lerden nefreti ve cinayetleri 
geçmişte kalmış şeyler sayarken, 
Danny'nin tüm varlığı Yahudi olan 
her şeyi ve herkesi suçlama, 
aşağılama ve katletmeye 
yönelmiştir. Zekası anti
Semitizm'ini mazur gösterecek 
tartışmalar yürütmesini sağlar; 
korkusuzluğu ise inandığı şeyleri 
eyleme dökmesine meydan verir. 
Ancak bir zayıf noktası vardır: 
Danny bir Yahudi' dir. Çocukken 
ideal, coşkulu bir Ibrani okulu 
öğrencisi, Brooklyn'in Musevi 
cemaatinin yaşından daha akıllı, 
sevilen bir oğluyken, hoşgörüsüz 
zihni, öğretmenlerine biraz fazla 
geldiği ve hahamların otoritesini 
sorgulamada çok i leri gittiği için 
okuldan atılmıştır. Yahudi mirası 
şimdi bu kızgın zekanın en sıkı sıkı 
sakladığı sırrıdır . . .  

Geçen yıl Sundance Film 
Festivali'nde En Iyi Film Büyük J üri 
Ödülü'nü alan INANÇLI, 1 960'1ı 
yıl larda Neo-Nazi olan, ama 
Musevi'lerle kopmayan bağlantısı 
hayatını trajediye dönüştüren bir 
Musevi din okulu öğrencisinin 
gerçek öyküsü üzerine kurulu. 
Henry Bean'in bu ilk filmi, inanç, 
kimlik, inkar, farkındalık, kökler ve 

iç çatışmalar gibi temaları ele alıyor. 
Anti-Semitizm ve Neo-Faşizm 
konularına zorlayıcı ve entelektüel 
yaklaşımı izleyicileri hem 
etkileyecek, hem de şaşırtacak. 
Bean'in yönetimi duyarlı, senaryosu 
kusursuz, ama bu derinlikli fılmin 
yükünü asıl taşıyan, Ryan Gesiing'in 
Danny rolündeki sarsıcı 
performansı. Çelişkiler ve kendi 
kendinden nefret etme üzerine 
inanılınayacak derecede karmaşık 
bir film olan INANÇLI, 
kahramanının psikolojisi konusunda 
basit açıklamalar yapmayı 
reddediyor, Gesiing de karakterini 
inanı l ır, ürkütücü, muammalı ve 
hatta sempatik hale getiriyor. Bu 
önemli film yalnızca çok az kişinin 
adım attığı bölgelere daimakla 
kalmıyor, oralardan güvence içinde 
çıkmayı da başarıyor. Yol boyunca 
mümkün olan her tuzaktan 
zerafetle kaçınması ise filmi daha az 
kışkırtıcı hale getirmiyor. 

• Danny Balinc, an anci-Semiric 
skinhead wirh neo-Nazi raroos on his 
biceps and a swasrika on his r-shirr, 
is rhe vehemenr leader of a cad re of 
shaven-headed, muscular fascisrs. He 
shows up ar racisr convenrions, 
arracks a Jewish weakling in rhe 
subway, plors rhe murder of a 
wealrhy Jew, and quores rhe 
Prorocols of che Elciers of Zion. 
When Dan oy is recruired inro an 
underground righr-wing movemenc, 
his views prove roo exrreme: White 
che movemenr's members, hedging 
rheir bers, consider harred of Jews 
and murder rhings of che pasr, 
Danny's enrire being is direcred 
rowards denouncing, degrading and 

arracking anyrhing or anyone rhar is 
Jewish. His inrelligence allows him 
ro devise well-argued jusrifıcarions 

for his anri-Semirism; his fearlessness 
allows him ro acr on his beliefs. He 
has a weakness, however - Danny is a 
Jew. As a child, he was an ideal, 
spirired Hebrew school srudenc, a 
favorire son of rhe Brooklyn Jewish 
communiry smarr beyond his years. 
However, his rigorous mind became 
roo much for his reachers and he was 
rhrown our for going roo far in his 
quesrioning of rabbinical aurhoriry. 
His herirage is now rhe mosr closely
guarded secrer of an angry 

masrermind . .  

THE BELIEVER, winner of rhe 
Grand Jury Prize for Besr Picrure ar 
rhe lasr Sunciance Fesrival, is based 
upon a rrue srory from rhe L 960s 
abour a Yeshiva srudenc rurned Neo
Nazi whose unbreakable link wirh 
J udaism rurned his l ife i neo a 
rragedy. Henry Bean's fırsr fı lm deals 
wirh such rhemes as belief, idenriry, 
denial, awareness, roors, and inner 
conflicr. Irs srringenc, inrellecrual 
approach ro rhe ropics of anci
Semirism and neo-fascism will move 
and asround viewers. The direcrion is 
sensirive, rhe scripr precise, bur rhe 
considerable weighr of rhis profound 
fılm is carried by Ryan Gosl ing's 
unserrling performance as Danny. An 
incredibly complex movie abour 
conrradicrions and self-loarhing, 
THE BELIEVER refuses simplisric 
explanarions abour his psychology, 
and Gosling makes his characrer 
convincing, intimidaring, enigmaric 
and even symparheric. This 
imporranc fılm oor only penerrares 
rerrirories where few dare ro rread, 
b ur also manages ro ger our of rhem 

in safery. The facr rhar ir eleganrly 
avoids all possible pirfalls along che 
way doesn'r make rhis fılm any less 
provocarive. 

HENRY BEAN 
Yale Üniversitesi'ni bitirdi, 
Stanford'da master yaptı ve 
1 978'de sinemayı kendine 
meslek edinmek için Los 
Angeles'a taşındı. Tanınmış bir 
romancıdır ve aralarında 
Chantal Akerman'ın "The 
Golden Eighties 1 Altın 
Seksenler"i ( 1 986) ile M ike 
Figgis'in "Internal Affairs / Iç 
lşler"inin de ( 1 990) bulundul!u 
birkaç filmin senaryolarını 
yazmıştır. INANÇLI (200 1 ), ilk 
yönetmenlik denemesidir. 

He earned his bachelor's degree 
ar Yale and his masrer's ar 
Sranford, and moved ro Los 
Angeles in 1 978 ro begin his 
career in film. He is a nored 
novelise and has wrirren 
screenplays for several fılms 
including Chanral Akerman's 
"The Golden Eighries" ( 1 986) 
and Mike Figgis' "Internal 
Affairs" ( 1 990). THE 
BELIEVER (200 1 )  is his 
d i recrorial d ebu r. 
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• "Artık, güçlü kitle hareketleri 
yaratı lıyor. Farklı taktikler 
kullanacaklar - Bolşevik taktiklerini 
değil, hatta bizim taktiklerimizi de 
değil - çünkü dünya değişti. 
Silahların sorunları çözdüğü dönem 
sona eriyor. Insanların siyasi 
bilincinin, tarihi ihtiyaçlarının ve 
fikirlerinin dünyayı değiştireceği 
yeni bir dönem başlıyor." - Fide! 
Castro; "Fidel'in komünist olup 
olmadığını bilmiyorum. Bildiğim tek 
şey, benim bir Fidelci olduğum." 
Nikita Kruşçev 

Fidel Castro bir "şeytan" mı yoksa 
"bir direniş ve sosyal adalet 
sembolü" mü? Açıkça ikinci 
seçeneği destekleyen bu pervasızca 
Fidelci yaşam öyküsü, Castro'yu 
"kapitalist bir dünyada ayakta 
kalabilmiş bir sosyalist" olarak 
sunuyor. Berrak ve kapsamlı 
argümanını etkileyici bir özel 
görüntü ve söyleşi derlernesiyle 
destekleyen FIDEL'in en iyi olduğu 
nokta, ABD hükümetinin Küba 
politikasına damgasını vuran (ve bir 
ABD yetkil isinin kullandığı tanımla) 
o sapiantıl ı  psikoza yönelik bir 
düzelti olarak algılanan bölümler. 
Dokuz ABD Başkanı'nı ve yaklaşık 
kırk yıl l ık Amerikan sponsorlu işgal, 
terörizm ve suikast çabalarını -
üstüne üstlük bir de sosyalist 
bloğun çöküşünü - görüp geçiren 
Castro'nun mirasının özünü 
gerçekten de "ayakta kalma" 
oluşturacak. Amerikalı bir 
gazetecinin, Castro'nun üzerinde 
taşıdığı rivayet edilen kurşun 
geçirmez yeleği görme ricası 
üzerine, sakallı lider asker 
üniformasının önünü açıp çıplak 
göğsünü gösterip "Benim ahlaki 
yeleğim var" diye meydan okuyor. 
Saygın gazetecilerle karşı karşıya 

geldiği diğer bazı anlar, ABD'nin 
Castro'ya karşı bitmek bilmez 
ilgisini iyice vurguluyor. FIDEL, 
Castro önderliğindeki Devrim'e ve 
bunu takip eden iç politikalara (hem 
başarılı, hem de başarısız olanlarına) 
ek olarak, Küba'nın "emperyalist 
güçlere göğüs geren küçük 
ülkeler" e - özellikle de Latin 
Amerika ve Afrika'daki ü lkelere 
sağladığı desteğin de esaslı ve ikna 
edici bir tarihini açık seçik biçimde 
anlatırken, ilgi çekici bir poJemik 
olmayı da başarıyor. Günümüzde 
küresel harekete karşı yığınları 
harekete geçirenler, Castro'nun 
1 960'da yabancılara ait bütün 
şirketleri kamulaştırmasından ilham 
almaya devam ediyor. Filmde çeşitli 
şirket markalarının sökülüp 
kaldırılışının görüntüleriyle içiçe 
geçmiş bu tarihi eylemin inancı ve 
hala süren direnişi, bugünün dev 
şirketlerine karşı tasavvur edilemez 
görünse bile. 

• "Now, powerful mass movemencs 
are being creared. They'li use 
differenc racrics - nor Bolshevik 
racrics or even our racrics - because 
rhe world has changed. The era when 
weapons solved problems is ending. 
A new period is beginning in which 
rhe people's potirical conscience, 
hisroric needs and ideas w ili change 
rhe world."  - Fidel Casrro; "I don'r 
know if Fidel is a communisr. Whar 
I do know is rhar I' m a  Fidelisr." -

ikira Khrushchev 

Is Fidel Casrro "a demon" or "a 
symbol of resisrance and social 
jusrice"' Seniing firmly on rhe larrer, 
rhis unabashedly Fidelise biography 

presencs Casrro as a "social ise survivor 
in a capiralisr world". Supporring irs 
lucid and comprehensive argumenc 

wirh an impressive compilarion of 
exclusive foocage and incerviews, 

FIDEL is ar irs besr when serving as a 
correcrive ro che obsessive psychosis 
(as one former U.S. official deseribes 

ir) which has characrerized rhe U.S. 
governmenc's Cuban policy. Having 
oudived nine U.S. Presidencs and 
four decades nf American-sponsored 
invasions, rerrorism and assassination 
arremprs - nor ro mencion rhe 

collapse of che social ise bloc 
Casrro's legacy will indeed have 
"survivor" ar irs core. Responding ro 
an American journalisr's requesr ro 
see his rumoured buller-proof vesr, 
rhe bearded one peels back his 
farigues ro expose a bare chesr. "I 
have a moral vesr", he proclaims. 
Orher encouncers wirh esreemed 
journalisrs amplify che U.S. 's  
concinuing fascinarion wirh Casrro. 
Arricularing a subsrancial and 
convincing hisrory of rhe Casrro-led 
Revolution and irs subsequenc 
domesric policies (borh successes and 
fai lures) as well as Cuba's supporr of 
"small narions confronced by 
imperial power" - parricularly in  
Larin America and Africa - FIDEL 
also works as a com pel! ing polemic. 
Today global rabble-rousers concinue 
ro draw inspirarion from Casrro's 
expropriarion of all foreign-owned 
companies in 1 960; alrhough rhe 
convicrion and susrained resisrance of 
rhis hisroric acr, here incercur wirh 
images of rhe removal of various 
corporare brands, seems 
inconceivable againsr roday's 
corporare Goliarhs. 

ESTELA BRA VO 
Amerikalı kadın yönetmen 
1 963'ten bu yana Küba'da 
yaşamakta ve 1 979'dan beri 
Küba hakkında filmler 
çekmektedir. Bugüne kadar 
30 film yapmıştır ve bunların 
çoğu uluslararası film 
festivallerinde çeşitli ödüller 
kazanmıştır. 

She is an American who has been 
living in Cuba s ince 1 963, and 
has been making films abour 
Cuba since 1 979. She has made 
30 fı lms, many of which have 
won numerous awards ar 
inrernarional film fesrivals. 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmography 

1 980 Those W' ho Left Gidenler 
1 985 Missi>lg Childretı 

Kayıp Çocuklar 
Childre" hı Debt 
Borçlu Çocuklar 

1 987 Holy Fathe•· and Gloria 
Kutsal Baba ve Zafer 

1 994 The Cubmı Excluda.bles 
Kübalı Sürgünler 

2000 Fide/ 
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• 30 yaşındaki Christelle, Besançon 
bölgesinde yaşamaktadır. Kısa süre 
önce üçüncü çocuğunu doğurmuş, 
bir kız bebeği olmuştur. Bir gün, 
neredeyse tam bir asabi çöküntü 
halindeyken dairesinden dışarı çıkar. 
Kocası Laurent eve döndüğünde 
çocukların yalnız olduğunu görür. 
Genç kadını her yerde arar; karısının 
babasına, annesine, kız kardeşine ve 
arkadaşlarına sorar. Aslında 
Christelle uzakta değildir - üst 
kattaki komşusunun dairesinde 
saklanmaktadır. Komşusu 
kütüphaneci Claire ona acımış, her 
komşunun yapacağını yapıp yardım 
teklif etmiştir. Christelle'in kısa süre 
sonra evine, aile görevlerine 
döneceğini düşünmüştür, ama . . .  

Dominique Cabrera bu durumdan 
yola çıkıp, yaşamlarında bir krize 
girmiş genç bir çift üzerine ilgi çekici 
bir öykü örüyor. Bir bebeğin 
doğumu, tıpkı yukarıdan düşen bir 
su damlası gibi dünyanın yüzeyi 
üzerinde şok dalgaianna neden olur 
ve tek bir kişiden yayılan bu 
dalgalar, bütün bir grubu etkiler. 
Sağlam gözlemlere sahip dingin bir 
film olan INSAN SEVECENLICININ 
SÜTÜ, insanlar arasında yayılıp 
onların ilişkilerini ve kimliklerini 
etkileyen bu sarsıntıları kaydediyor. 
Christelle'in kızının doğumundan 
kısa süre sonra yaşadığı dehşet, 
sadece kocasını ve çocuklarını değil, 
komşusunun sevgilisini ve kocasının 
arkadaşının eski sevgilisini de 
etkiliyor. Ancak Cabrera'nın 
kamerası öncelikle Christelle'i takip 
ediyor, hem yolda durup seyreden 
biri gibi, hem de bir yardakçı gibi. 
Christelle komşusunun 
dairesindeyken konuşabiliyor, 

düşündüğünü söyleyebiliyor; 
dinleniyor, eski haline dönüyor; 
daha önce başkalarının arzularına 
boyun eğmek, anlayışlı olmak, örnek 
olmak zorundayken, orada kendini 
bulmaya başlıyor. Bu kriz kendi 
kişiliğinin yüzeye çıkması için ona bir 
fırsat veriyor. Laurent ise, karısını 
arıyor, onun aslında nasıl biri 
olduğunu anlamaya çalışıyor, ama 
sonra ne yapacağını bilemeyip 
beklerneye başlıyor. "Bir annenin 
kalbinde açılan derin bir karanlığı 
anlatan bu filmde, elimde hem 
boşluğun ve ölümün, hem de 
hepimizin içinden akan ve bazen bir 
çocuk doğduğunda bizi alt üst eden 
güçlü, üstün ve karşı konulmaz 
yaşamın iplerini tutuyordum . . .  "Bir 
kişi eksik, dünya bomboş." Filmi 
oluştururken bu cümle zihnimde sık 
sık yankılandı . . .  Sonra farkına 
vardım ki film de tıpkı Christelle gibi 
bilinç kaybı ile sevgi, gereksinim ile 
sözler arasında yolculuk ediyor." 
Dominique Cabrera. 

• Chrisrelle is 30 years old and lives 
in rhe region of Besançon. She has 
recently given birth to her third 
child, a daughrer. One day, she walks 
out of the aparement in a state of 
almost complete nervous collapse. 
Her husband, Laurent, who returns 
home to find the children alone, looks 
for her everywhere, questions her 
father, mother, sister and friends. 
Christelle, in fact, is not far - she is 
holed up in the flat of her upstairs 
neighbor, Claire, a l ibrarian whose 
heart goes out to the disrurbed 
mother. Claire offers help, doing what 

any good neighbor would, thinking 
that Chrisrelle w i l l  shortl y re turn 
home to her family duties, but . . .  

Dominique Cabrera takes this premise 
and spins a compelling tale of a young 
couple who reached a erisis in rheir 
lives. Like a clrop of water from above, 
the bire h of a child sends shock waves 
out across the surface of the world, 
which fan out from rhe individual to 
affect a whole group. This quiet film of 
fine observation, records these tremors 
transmitted among human beings, 
affecting their relationships and 
idenriries. Chrisrelle's terror shortly 
after the birth of her daughter affecrs 
not only her husband and children, but 
also her neighbor's !over and her 

husband's friend's ex-lover. However, 
Cabrera's camera firstly follows 
Chrisrelle, like both a bysrander and 
accomplice. At her neighbor's, she can 
talk, speak her mind; she rests up, 
regresses, begins to ger a hold on 
herself, whereas before her personaliry 
has been bem to the desires of others, 
she had to be sensible and exemplary. 
This erisis affords her the opportuniry 
to !et her own personali ey emerge. As 
for Laurent, he looks for his wife, tries 
to understand who she is, rhen loses 
his bearings and waits. "In this film 
about an abyss that opens in a mother's 
heart, I simultaneously held in my 
hands all the srrings of emptiness and 
death as well as those of life, powerful, 
supreme, irresistible life, which flows 
through us all and somerimes upsets 
us when a child is born . . .  'A single 
person is wanti ng and the world is 
deserted. '  This line often echoed in my 
mi nd while I was preparing this 
film . . .  I r  rhen srruck me that the 
movemenr of the film, !ike that of 
Christelle, is between loss of 
consciousness and lo ve, berween the 
want and the words." -
Dominique Cabrera. 

DOMINIQUE CABRERA 

l 957'de, Cezayir'de, 
Relizane'de doğdu. Ailesi 
1 962'de ülkeyi terk ederek 
Fransa'ya yerleşti. Ingmar 
Bergman'ın "Çıglıklar ve 
Fısıltılar"ını izledikten sonra, 
sinemacı olmaya karar verdi. 
Hassas, talepkar bir belgeseki 
olan yönetmen, kariyerinin 
büyük bir bölümünü toplumsal 
dışlanma bölgelerine ve 
Cezayir'in anısına adadı. Birçok 
kurmaca kısa filmin ardından, 
uzun metrajl ı  kurmaca filmiere 
güçlü bir giriş yaptı. "De l'autre 
côte de la mer 1 Denizin Öteki 
Kıyısından" ( 1 997), Cezayir 
kökenli bir Fransız olan tıp 
öğrencisi Tarek ile, Paris'i 
ziyarete gelmiş Fransız 
Cezayirli Georges arasındaki 
arkadaşlıgı anlatıyordu. 
1 998'de, kendi depresyonunun 
filme çekilmiş bir günlüğü olan 
"Demain et encore dernain 1 
Yarın ve Yine Yarın''ı, 1 999'da 
ise Fransa'daki 1 995 grevierini 
fon olarak kullanan "Nadia et 
les hippopotames 1 Nadia ve 
Hipopotamlar" adlı aşk 
öyküsünü yönetti. INSAN 
SEVECENLICININ SÜTÜ 
(200 1 ), üçüncü uzun metraj lı 
kurmaca filmidir. 

Born in Relizane, Algeria in 
1 95 7 .  Her family lefr rhe 
coumry for France in 1 962. She 
was inspired to become a 
filmmaker when she sa w Ingmar 
Bergman's "Cries and 
Whispers" .  A sensirive, 
demanding documentarisr, she 
has devored rhe berrer part of 
her work to exploring areas of 
social exclusion and rhe memory 
of Algeria. After several ficrion 
shorrs, Cabrera moved 
vigorously into fiction features 
wirh "De l'aurre côre de la mer 1 
The Orher Slıore" ( 1 997) which 
dramarised rhe friendship 
berween Tarek, a French medical 
student of Algerian origin, and 
Georges, a French Algerian 
visiring Paris. In 1 988 she made 
"Demain er encore dernain 1 
Tomorrow and Tomorow", a 
filmed diary abour her 
depression, and in 1 999 "Nadia 
et les hippopotames 1 Nadia and 
rhe H ippos", a love srory against 
a backdrop of rhe 1 995 srrikes in 
France. THE MILK OF 
HUMAN KINDNESS (200 1 )  is 
her rhird fearure film. 
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• 40'1ı yaşlarında bir danışman olan 
Vincent için her şey yolunda gidiyor 
gibidir. Yarı zamanlı ögretmenlik 
yapan karısı Muriel ve üç çocuguyla 
birlikte, lsviçre sınırı yakınındaki üst 
kesim Fransız banliyösünde mutlu bir 
yaşam sürüyor gibi görünmektedir. 
Yakınlarda oturan annesiyle 
babasının hali vakti, Vincent borç 
istediginde gözlerini kırpmadan yüklü 
çekler yazabilecek kadar yerindedir. 
Ancak bu örnek aile tablosunun 
altında, son derece ters giden bir şey 
vardır. Yincent Muriel'e, lsviçre 
sınırının öteki tarafında daha iyi bir 
pozisyon olanagı buldugu için 
yöneticilik yaptıgı işinden ayrıldıgını 
söyler. Oysa Vincent eski işinden 
çıkarılmıştır ve henüz yeni bir iş 
aramak istemedigi gibi, önünde kısa 
vadede gerçekleşecek gibi görünen 
bir fırsat da yoktur. Bu yüzden, 
numara yapmaya karar vermiştir. 
Kesilen gelirini telafi etmek için, 
sahte bir yatırım planı yaratıp bunu 
bir çok kişiye gülünç denecek bir 
kolaylıkla satar. Yatırım planını sattıgı 
kişilerin çogu, karanlık yollardan da 
olsa çabuk para kazanmak isteyen ve 
soru sormayan eski arkadaşlardır. Bu 
arada, Jean-Michel adında bir yabancı 
onun anlattıklarına kulak misafıri olur 
ve blöfünü görüp ona gerçek bir iş 
teklif eder: Jean-Michel, markalı 
ürünlerin adi taklitlerinin ithali 
üzerine kurulu kazançlı bir iş 
yürütmektedir. Suçluluk duygusuyla 
kıvranan ve yatırımcıianna paralarını 
ödemek için çırpınan Yincent, teklifi 
kabul eder . . .  

Dünyanın her yanında ekonomileri n 
şirket evlilikleri yaşadıgı ve fırmaların 
küçültüldügü bir ortamda bu konu, 
girişimci sinemacılar için zengin bir 

maden oluşturuyor. Laurent Cantet, 
çok parlak, yavaş tempolu ve müthiş 
kontrollü IŞ YOK ZAMAN 
ÇOK'unda, yaşamı beklenmedik bir 
dönemece giren sıradan bir adamın 
öyküsünden etkileyici bir insanlık 
dramı çıkarıyor. I ki iş arasındaki kaygı 
verici boşluktan mustarip, işsiz bir 
işadamının bu karamsar portresi 
aslında, günümüz şirketlerindeki iş 
ortamının soyutlamaları, insanı 
sıkıştıran kagıt trafıginin ve adeta 
ezen rakamlarla boğuşmanın 
anormalliği üzerine kapsamlı ve 
kasvetli bir metafiziksel meditasyon. 
Cantet, filmini bir adamın işini 
kaybetmesinin ardından yaşamını 
gözden geçirmek zorunda kalmasının 
tartışma uyandıracak öyküsü ne 
dönüştürmekten uzak durarak bu 
fikri dolaylı yoldan ele almayı, 
belirtmek yerine ima etmeyi seçmiş. 
IŞ YOK ZAMAN ÇOK, zeka dolu 
sinemacıilgın en iyi örneklerinden. 
Dahası, insancıl ve şefkatli bir tona, 
gerilimli ve ürpertici bir tarza sahip 
bir film. 

• Things seem co be going fine for 

Vincenr: a business conSLtlranr in his 

40's, he appears ro be living happily 

wirh his wife Muriel, a part-time 
teacher, and rheir rhree children in an 
upscale French suburb nor far from rhe 

Swiss border. Vincenr's parenrs have a 

home nearby and are affiuenr enough 

co be able ro wrire large checks 
wirhour blinking when dıeir son asks 

to borrow money. Bur benearh rhe 
family' s picrure-perfecr life somerhing 

is deeply wrong. Vincenr rells Muriel 

that he has quit his managernem job 

for a better opporrunity across rhe 
border in Swirzerland. Ir rurns out rhar 

Vincenr was dismissed from his job, 

hasn'r musrered rhe apperire co look 

for a new one and has no immediare 

prospecrs. He has decided ro fake it. 

To mainrain his losr income, Vincenr 

improvises a phony invesrmenr scheme 

thar he is able co seli wirh ridiculous 
ease co a dozen people, many of rhem 

old friends eager co acquire a quick if 

shadily gained windfall, no quesrions 
asked. Meanwhile, he is overheard by a 
srranger, Jean-Michel, who evenrually 

calls his bluff and offers him a real job 

in his lucrative business of im porring 
shoddy imitations of brand-name 

producrs. Vincenr, guilr-srricken and 
desperare to pay back his investors, 

accepts . . .  

As economies everywhere undergo 

corporare mergers and companies are 
downsized, there is a rich vein of 
subject marter awairing enterprising 
filmmakers. Laurent Cantet, in his 

brillianr, leisurely paced and 
supremely conrrolled L'EMPLOI DU 

TEMPS, fınds engrossing human 

d rama in rhe story of an ordinaty man 
whose life rakes an unexpecred rurn. 

This moody portrait of an unemployed 
businessman silenrly suffering in rhe 

anxious limbo berween jobs is really an 
exrended and gloomy meraphysical 

mediration on rhe absrracrions of rhe 
modern corporare workplace and rhe 

anomaly of pushing papers and 
crunching numbers. Far from rurning 

his fılm inro a pelemical examination 

of a man forced to rak.e srock of his life 
in the wake of a job loss, Canret has 

insread chesen to dea! with the idea 

obliquely, suggesring rather rhan 

stating. L'EMPLOI DU TEMPS is 

ineelligem filmmaking ar irs best, 

humane and understanding in tone, 
raur and chilling in sryle. 

LAURENT CANTET 
1 96 1  'de Fransa'da dogdu. 
Sinema kariye ri ne "To us a la 
ma if' ( 1 994) ve "Jeux de la 
plage" ( 1 995) adlı iki kısa fi lm le 
başladı, bu iki film de farklı 
Fransız festivallerinde ödül aldı. 
"2000 Seen By 1 
Yönetmenlerin Gözünden 
2000" serisi kapsamında çektigi 
"Les Sanguinaires 1 Takım 
Adalar" ın ( 1 998) ardından, ilk 
uzun metrajlı kurmaca filmi 
"Ressources humaines 1 I nsan 
Kaynakları "yla ( 1 999) San 
Sebastian Film Festivali'nde En 
Iyi Yeni Yönetmen Ödülü'ne 
layık bulundu. Bu film ayrıca En 
Iyi l ik Film ve En Iyi Yeni 
Oyuncu Oalil Lespert) 
dallarında Cesar ödüllerini de 
kazandı. IŞ YOK ZAMAN 
ÇOK (200 1 ), yönettigi ikinci 
uzun metrajl ı  fılmdir. 

Born in France in l 961 .  He 
starred his fılm career with two 
shorrs, "Tous 1ı la maif' ( 1 994) 
and "Jeux de la plage" ( 1 995), 
both awarded prizes at different 
French fesrivals. Following "Les 
Sanguinaires" ( 1 998), an episode 
for the series "2000 See n By", 
his fırst feature film, "Ressources 
humaines 1 Human Resources" 
( 1 999), won the New Direcrors 
Award at the San Sebastian Film 
Festival, rogether with the Cesar 
for Best First Film and Best 

ew Acror Qalil Lespert). 
L'EMPLOI DU TEMPS (200 1 )  
is the second feature fi lm he 
directed. 
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• Londralı eski bir gangster olan, 
"Gal" (kız) lakaplı Gary Dove, 
porno sektöründen emekli olan 
sevgili karısı DeeDee'yle birlikte 
deniz manzaralı bembeyaz viiiasında 
mutlu mesut yaşamaktadır. Cezasını 
demirparmakl ıkların ardında 
çektikten sonra, Gal eski 
"mesleği"ni bırakarak Ispanya'da 
güneşin tadını  çıkararıp, arkadaş 
çevresi içinde rahat bir yaşam 
sürmeye karar vermiştir. Ama bu 
düşüncesinin gerçekleşmesi Don 
Logan adlı eski bir ortağının 
Londra'dan çıkıp gelmesi ve 
kendine muhteşem bir iş 
önermesiyle tehlikeye girer: 
Patronu Teddy bir bankayı soymayı 
plan lamaktadır. Yeni yaşamından 
son derece memnun olduğu için 
Gal bu öneriyi geri çevirir. Ancak 
akli dengesi bozuk bir suçlu olan 
Don, ne pahasına olursa olsun ona 
bu işi kabul ettirmeyi aklına 
koymuştur . . .  

Ispanya'da Costa del Sol'da ve 
Londra'da çekilen SEKSI HAYVAN 
geçmişle yüzleşme ve aşkın doğru 
yolu gösterici gücü üzerine, türünü 
zorlayan bir soygun fi lmi. Çeşitli 
ödüller kazanan reklam filmleri ve 
pop müzik klipleri yönetmeni 
Jonathan Glazer'ın ilk uzun metrajlı 
çalışması olan ve tüm duyulara 
hitap eden bu fi lm, yönetmenin bu 
alanlardaki deneyimini yansıtıyor. 
Görsel olarak son derece planlı bu 
filmde görüntülerin ve müziğin usta 
oyunculuklada desteklenmesi 
ortaya taptaze ve etkileyici bir yapıt 
çıkarıyor. Yaratıcı bir biçimde canlı 
renklerle, yürekten duygularla ve 
tempolu bir müzikle bezenmiş bu 
güncelleştirilmiş kara film, arkadan 
geleceklere uygun fantastik bir 
sahneyle başlıyor. Gangster 

filmlerine büyük hayranlık duyan 
Glazer, bu türe çarpıcı bir örnekle 
katkıda bulunmuş. Zekice bir 
tutumla, iki başaktörünü karşılıklı 
sahnelerinde oyunculuklarını 
sergilemeleri için serbest bırakıyor 
ve kendi yetenekli tarzını filmin 
öteki bölümlerinde yansıtıyor. 
"Eğer bana 'Seksi hayvan kim?' diye 
sorulsaydı cevabım tüm karakterler 
olurdu; çünkü karakterlerin 
yaptıkları tüm yanlışlar cinsellikten 
kaynaklanıyor. Filmin temelini 
oluşturan, ayrıca onu izlenimci ve 
biraz arsız kılan da bu . . .  Amacım 
bir sanat sinemasında yedi 
arkadaşıma göstereceğim bir fi lm 
yapmak değil, insanların izlemek 
isteyecekleri bir film çekmekti. 
Ingiltere'de zevklerimiz konusunda 
çok tutucuyuz. Tutkulara fi lmlerde 
ancak belirli bir mesafeden 
yaklaşabil iyoruz. Hayran olduğum 
bir sinemaya, tutkulu 
yönetmenlerin sizi tümüyle yeni b ir 
düş evrenine taşıdıkları türden bir 
sinemaya dönüş yapmak istedim." 
Jonathan Glazer 

• A form er London rhug named 
Gary Dove (whose nickname is 
"Gal") lives a sarisfied life wirh his 
beloved wife DeeDee, rerired from 
rhe porn business, i n  a bone-whire 
hacienda wirh a view of rhe sea. Afrer 
serving his rime behind rhe bars, Gal 
decided ro ger our of his former 
"profession" in order ro enjoy rhe 
sun, his friends and a lirrle comforr 
in Spain. His idyll, however, is 
sharrered by Don Logan, a former 
associare who arrives from London 
wirh an offer of a fanrasric job: a bank 
heisr masrerminded by his boss 

Teddy. Desperare nor ro sacrifice his 
enchanred exisrence, Gal refuses, bur 
Don, a menrally disrurbed criminal, 

decides ro ger him ro accepr rhe job 
ar any price and by any means . . .  

Ser on rhe Spanish Cosra del Sol and 
in London, SEXY BEAST is a genre
bending heisr movie abour facing up 
rhe pasr, and rhe redemprive power of 
love. A film able ro srimulare all rhe 
senses, ir marks rhe fearure film debur 
of mulri-award winnjng commercials 
and pop music videos direcror 
Jonathan Glazer and reveals his 
experience in rhe field. Visually, rhis 
is a very deliherare piece whose 
images and sound, coupled wirh 

rerrific acring performances, ereare a 
refreshing and fascinaring work. A 
fanrasric opening sequence perfecrly 

kick-srarrs rhis updared film noir rhar 
is innovarively flushed wirh vivid 
color, hearrfelr emorion, and a groovy 
soundrrack. A big fan of gangsrer 
films, Glazer has made anorher 
seriking conrriburion ro rhe genre. 
Inrelligenrly, he allows rhe rwo 
disringuished lead-acrors rhe freedam 
ro do rheir work when facing off and 
reserves his defr srylisric rouches for 
or her momenrs. "If I' m as k ed rhe 

quesrion 'Who is rhe sexy beasr'', rhe 
answer is really - all rhe characrers; 
all of rheir misrakes are sexually 
driven. Ir' s a  cradie for rhe whole film 
- ir' s also impressionisric and a bir 
brazen . . .  My ai m is ro make a fi lm 
rhar people wanr ro see, nor jusr 
somerhing ro show in an arr house ro 
seven of my friends. In Brirain we are 
so reserved in our rasres. W e can only 
approach passian in films from a 
disrance. I wanr ro ger back ro a 
cinema rhar I admire; rhe cinema of 
rhe grear passianare filmmakers who 
give you a whole new dreamscape." 

Jonarhan Glazer 

JONATHAN GLAZER 
Tiyatro tasarımı ve yönetimi 
dalında onur derecesiyle 
tamamladığı üniversite 
öğreniminin ardından, meslek 
yaşamına tiyatro oyunları 
yöneterek, film fragınanları 
kurgulayarak ve BBC için ödül 
kazanan program tanıtım 
klipleri çekerek başladı. 
1 993'te yapımcı Nick Morris'le 
birlikte Academy 
Commercials'da biraraya geldi. 
Burada "Mad 1 Çılgın", "Pool 1 
Havuz" ve "Commission 1 
Komisyon" adlı üç kısa film 
çekti. Ardından video klipler ve 
reklam filmleri yönetmeye 
başladı. Müzik alanında yaptığı 
çalışmalar arasında, Massive 
Attack, Bl ur ve Nick Cave için 
çektiği müzik klipleri ile 
Radiohead ve Jamiroquai için 
hazırladığı ve çok sayıda ödül 
kazanan fi lmler de yer alır. 
1 997' de Müzik Yideosu 
Ödülleri'nde "Yılın 
Yönetmeni" seçilmiş ve 
Jamiroquai için çektiği "Yirtual 
lnsanity" klibiyle on adet MTY 
ödülü kazanmıştır. Uluslararası 
alanda ödüller kazanan ve 
büyük beğeni toplayan çeşitli 
yaratıcı reklam filmleriyle 
doksanlı yıllara imzasını 
atmıştır. SEKSI HAYYAN 
(2000) yönettiği i lk uzun 
metrajlı kurmaca fılmdir. 

After complering a BA Honors 
degree in Thearre Design and 
Direcrion, he began his career 
direcring rhearre, ediring film 
rrailers and making award 
winning programme idenrs for 
rhe BBC. In 1 993 he reamed up 
wirh producer Nick Morris ar 
Academy Commercials, where 
he wrore and direcred rhree 
shorr films, enrirled "Mad", 
"Pool" and "Commission" before 
maving on ro direcr music 
videos and commercials. His 
work in rhe music video field 
i ncludes promos for Massive 
Arrack, Bl ur, Nick Cave and 
mulri-award winning films for 
Radiohead and Jamiroquai . In 
1997 he was named Direcror of 
che Year ar che Music Video 
Awards and Jamiroquai's 
"Virrual Insaniry" was 
naminared for ren MTV awards. 
He has been responsible for 
some of rhe mosr acclaimed and 
innovarive commercials of rhe 
'90s which have been recognised 
wirh inrernarional awards. 
SEXY BEAST (2000) marks his 
debur as a direcror of fearure 
films. 
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• Yeniyetme T ereska, komünist 
dönemin mirası olan çok sayıdaki 
kat mülkiyedi prefabrik evierden 
birinde annesi, babası ve 
kızkardeşiyle yaşamaktadır. Babası 
işsiz bir alkoliktir, dindar annesi ise 
ketum bir fabrika işçisi. Evde 
televizyonun sesi hep açıktır. Ancak, 
bu boğucu ortama ve annesiyle 
babasından hiç destek alarnamasına 
karşın, Tereska duyarlı ve utangaç 
yetişmiştir. Modacı olma yolundaki 
gerçekleşmesi zor hayalleri 
nedeniyle terzil ik ticaret okuluna 
gider. Orada asi genç olma yolunda 
emin adımlarla ilerleyen, isyankar ve 
atılgan Renata'yla tanışır. Renata çok 
geçmeden T ereska'yı ilk sigarasıyla, 
i lk şarap kadehiyle, ilk öpücüğüyle ve 
nihayet ilk suçuyla tanıştırır. 
Rayından çıkmış bir toplumda 
gerçek sevgiyi ve aşkı arayan 
Tereska, yanında doğal 
davranabildiği yaşlıca fabrika kapıcısı 
Edek'le de pek önemi olmayan bir 
arkadaşlık kurar. Kızın hızlı adımlarla 
trajediye doğru giden yalnız yaşamı, 
üzücü ve korkutucudur . . .  

SELAM, TERESKA, içinde 
büyüdükleri gri renkli sitelerden ya 
da "bloklar"dan dolayı "bloklular" 
adı verilen kuşaktan bir grup 
Polenyalı gencin son derece dikkat 
çekici portresini sunuyor. Bunlar, 
gelecek konusunda hiç plan 
yapmadan o anı yaşamaya inanan, 
geleneklerden ve değerlerden 
tamamen habersiz gençler. Bir 
"iyilik" mefhumları olmadığı gibi, 
"kötülük" başgösterdiğinde onun da 
farkına varamıyorlar. Yönetmen 
Robert Glinski SELAM, TERESKA'yı, 
T ereska'ya, yaşıtlarına ve altmış lı 
yıllarla yetmişli yıllarda yapılmış o 

bloklarda oturan herkese miras 
kalmış, kısıtlayıcı ve kıraç peyzajı 
vurgulamak amacıyla, dijital videoyla 
siyah/beyaz olarak çekmiş. Bu 
ürkütücü biçimde aydınlatıcı 
çalışmanın oyuncu kadrosunda hem 
profesyonel oyuncular, hem de 
bloklular kuşağından genç amatörler 
var (bunlara Tereska rolündeki 
Aleksandra Gietner ve Renata 
rolündeki Karolina Sobczak da 
dahil). Islahevlerinde yapılan 
denemeler sonucu bulunan gençler, 
tahmin edilebileceği gibi, rollerine 
büyük bir gerçeklik hissi getiriyorlar. 
Glinski'nin filmi, birbirlerini taciz 
eden ve öldüren on dört, on beş 
yaşlarında Polenyalı çocuklar 
konusuna kişisel bir yanıt; yönetmen 
SELAM, TERESKA'yla, çocukların 
nasıl olup da böyle kaygı verici bir 
sıklıkta aşırı şiddete başvurmaya 
muktedir olabileceklerini anlamaya 
çalışıyor. 

• Teenager Tereska lives wirh her 
parenrs and li eri e sister in one of che 
many condominiums of prefabricared 
aparrmenrs, a bericage from che 
communist period. Her farher is an 
unemployed alcoholic, her pious 
morher an uncommunicarive facrory 
worker. The relevision blares 
consranrly. However, despire this 
depressing environmenr and che 
absence of any encouragemenr from 
her parenrs, Tereska has grown up 
sensirive and shy. Her improbable 
drearns of becoming a fashion designer 
send her ro a railoring trade school 
where she meers the rebellious and 
confıdenr Renata, who is already well 
on her way ro juvenile delinquency. 
Soon Renara is inrroducing Tereska ro 
her fırsr cigarette, her fırsr glass of 

wine, her firsr kiss and, evenrually, her 
firsr erime. Conrinuing her desperare 
quest for rrue affecrion and love in a 
derailed sociery, Tereska also forges a 

renuous friendship wirh Edek, an 
aging facrory janicor wirh whom she 
can acr narurally. The girl's lonely life, 

maving in broad serides rowards 
rragedy, is sad and frighrening . . .  

HI, TERESKA is a rivering look at a 
group of Polish your h known as 
"blockers," a generat i on named afrer 
che grey housing projeers or "blocks" 
in which they grew up. They are 
youngsrers whose motro is ro live the 
moment, wirh no plans wharsoever for 
life, in roral ignorance of rradirions 
and values. If they fail ro recognize 
any norion of "good", they also do not 
know when "evi!" is manifesr. 
Director Robere Glinski chose co 
shooc HI, TERESKA on digical video 
in black and white ro emphasize che 
limicing, barren landscape inhericed 
by Tereska, her peers and all che 
denizens of che blocks bui lt in che 
sixcies and sevenries. The cas c of this 
frighcfully illuminaring work fearures 
boch professional acrors and young 
amaceurs from che blackers genecacion 
(i ncluding Aleksandra Gierner as 
Tereska and Karaiina Sobczak as 
Renaca). The ceens were found 
through audicions held ac reform 
schools and, needless ro say, bring 
rremendous auchenricity ro rheir roles. 
The film is Glinski's personal response 
ro an i nundarian of news repores abour 
fourreen and fifreen-year-old Polish 
children abusing and kil! ing each 
other; wirh H I ,  TERESKA he 

arremprs ro understand how children 
could be capable of such alarmingiy 
frequenr acts of exrreme violence. 

ROBERT G LINSKI 
1 952'de Polonya'da doğdu. 
L6dz'daki Devlet Sinema 
Televizyon ve Tiyatro 
Akademisi'ni ve Varşova 
Teknik Üniversitesi'ndeki 
Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. 
Tiyatro ve televizyoncia sayısız 
oyun yönetti. Sinemayla i l işkisi 
1 979'da, birkaç belgeselle 
başladı. l ik uzun metrajlı 
kurmaca fi lmi "Sunday Pranks 1 
Pazar Serserileri" ( 1 983) 
Polanya hükümeti tarafından 
1 987 yılına kadar yasaklı kaldı. 

Born in 1952 in Poland. He 
graduaced in direecing from rhe 
prescigious S care Academy of 
Film, Television and Thearre in 
L6dz and from che Archireccure 
Department of che Warsaw 
Polyrechnic. He has direcred 
several plays for rhearre and for 
relevision. His involvemem in 
film began in 1 979 wirh a 
number of documemaries. His 
fırsr fearure film "Sunday 
Pranks" ( 1 983) was forbidden by 
che Polish governmenc uncil 
1 987 . 

Filmleri 
Filmography 

1 983 Sımday Pranks 
Pazar Serserileri 

1 988 Swmı Soııg Son Şarkı 
1 990 Superoiıion Gözecim 
1 992 All That Really Matters 

Önemli Olan 
1 995 One Daughter, Two l\1others 

Bir Kız, Iki Anne 
1 997 Love and Do \Vhat You \V ant 

Sev ve lsredi�ini Yap 
200 1 Hi, Tereska Selam, Tereska 
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ISPANYA SPAI 

HALKl M lZ AVANTA PEŞi NDE 
LA COMUNIDAD 

COMMON WEALTH 
Yönetmen Direcror: Alex de la lglesia 
Senaryo Screenplay:jorge Guerricaechevarria & 
Alex de la lglesia Görüntü Yön. 
Cinemarography: Kiko de la Rica Kurgu 
Editing: Aleja11dro Lazaro Müzik Music: Roque 
Banos Oyuncular Cast: Camıen Maura, Eduart:W 
Antuiia, Maria Asquerino,jesus Bonilla, Marta 
Femandez M uro, Emilio Gtailrrez Caba. Terele 
Pavez, Enriq11e Vii/en Yapımcr Producer: 
Andrls Vincente Gomez Yapım Production Co.: 
Lola Films, 12 Velasquez, Madrid 28001 ,  SPAIN; 
Phone: 34 91 43 1 42 46; Fax: 34 91 435 59 94; 
e-mail: mfuentes@lolafilms.com Dünya Hakları 
World Sales: Lola Films, 12 Velasquez, Madrid 
28001 ,  SPA/N: Phone: 34 91  43 1 42 46; Fax: 
34 91 435 59 94; e-11uıil: mfuentes@lolafilms.com 
Türkiye Hakları Turkish Rights: Belge Film, 
Kuloğlu Mah. Ağa Kiilhanı Sok., Ağa Hamanl/ 
Apt. 1313, Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Phorıe: 90 
212 249 78 57; Fax: 90 2 1 2 25 1 36 37  

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 06' 

• Kırkına merdiven dayamış bir 
emlakçı olan Ju lia Garcia, zar zor 
devam eden evliligini kurtarmak 
amacıyla Madrid'in merkezindeki 
harap halde eski bir evde bir daire 
tutmuştur. Bir gün Jul ia ve işsiz 
kocası Ricardo yatak odasında 
oynaşırlarken, tavandaki bir 
çatlaktan kafalarına hamamböceği 
yağar. Bunun üzerine yukarıdaki 
daireyi araştıran itfaiyeciler, 
çürümekte olan bir erkek cesedi 
bulurlar. Julia daha sonra kendi de 
bir araştırma yapar ve zemindeki 
tahtaların altında saklanmış 300 
milyon peseta bulur; dairenin ölmüş 
sahibinin bir futbol bahsinden 
kazandıgı paradır bu. Julia ödülü alıp 
kaçmaya karar verir, ama tam parayı 
dışarı çıkartırken, komşusu 
Ramona'yla karşılaşır. Ramona onun 
hareketlerinden hemen şüphelenir. 
Derken, binadaki herkesin paradan 
haberdar oldugu ve aralarında 
paylaşmaya karar verdikleri ortaya 
çıkar; elbette Ju lia'nın parayı 
kendine saklamak istemesi bu planı 
epey yokuşa sürmüştür. Jul ia'yı, 
binada oturanların verdigi hoşgeldin 
partisine davet eden sıradışı 
komşuları, parayı almak için 
ellerinden geleni yaparlar ve ortalıgı 
çizgi film benzeri cinayetler ve 
kargaşa kaplar . . .  

Önemli lspanyol sinemacı Alex de la 
lglesia'nın beşinci uzun metrajı filmi 
HALKlMlZ AVANTA PEŞINDE, 
performansoyla 2000 San Sebastian 
Film Festivali'nde En Iyi Kadın 
Oyuncu ödülünü alan Carmen 
Maura'nın başrolünü oynadığı çılgın 
bir kara komedi. Filmin sürprizlerle 
dolu öyküsü klostrofobik gerilimle 
dolambaçsız aksiyon ve korkuyu, 

yüksek dozda insan trajedisiyle bolca 
acayip mizahı, Almodovar'la 
Hitchcock ve Polanski'yi 
birleştiriyor. Büyük Hollywood 
filmlerine ("S tar Wars", "Matrix", 
vs) ve önemli geril im başyapıtiarına 
yapılan çok sayıda gönderme, bu 
filmi kısa sürede bir kült film haline 
getirebilir. " l ik başta bir tür meydan 
okumaydı bu. Bir yıl önce yapı mc ı 
Andres Vicente Gomez'e tek bir 
sette bir gerilim filmi yapabileceğimi 
söylemiştim. Fikir, kısıtlı sayıda 
öğeden faydalanarak en güçlü 
sonuçları elde etmekti. Ne kadar az 
öğe olursa, o kadar iyiydi . . .  Sonunda 
aksiyonu merdivenlere ve çatıya 
taşırmak zorunda kaldık, ama işin 
ruhu baştan beri hiç değişmedi . . .  
Ahlaki saygınlığın bize kalan tek 
alternatifi embesillik. Bir damla 
zekanız olduğu an, yozlaşıyorsunuz." 
- Alex de la lglesia 

• J ulia Garcia, a forryish real esrare 
agem, has raken an aparrmenr in a 
deerepir old house in rhe cenrer of 
Madrid, ro revive her sagging 
marriage. One day, while engaging 
in some bedroom bliss, Julia and her 
unemployed husband Ricardo are 
arracked by cockroaches rhar rain 
down on rhem through a crack in rhe 
ceiling. During a subsequenr 
invesrigarion of rhe upsrairs 
aparrmenr, firemen d iseover a man's 
rorring corpse. J ulia larer conducrs 
her own invesrigarion of rhe 
aparrmenr and discovers 300 million 
peseras hidden away under rhe floor 
boards - rhe resulr of a soccer-pool 
win by rhe aparrmenr's dead owner. 

She decides ro rake rhe winnings and 
run, bur while removing rhe cash, 
meers her neighbor Ramona, who 

quickly becomes suspicious of Julia's 
acriviries. Ir  rurns our rhar everyone 
in rhe building knew abour rhe 

money and agreed ro share ir 
amongsr rhemselves, a plan severely 

compromised by Julia's desire ro 
keep rhe money for herself. Afrer 
inviring Julia ro a welcome parry 
held by rhe residems' associarion, her 
rather offbear neighbors go ro 
exrreme lengrhs ro ger rhe mo ney, 
and plenry of carroon-colored murder 
and mayhem ensues . .  

The fıfrh fearure of nored Spanish 
fılmmaker Alex de la Iglesia, LA 
COMUNIDAD is a freneric black 
comedy !ed by Carmen Maura, whose 
performance won her a best actress 
award ar rhe 2000 San Sebasrian Film 
Fes riva!. The rwisted plot of rhe fılm 
combines clausrrophobic suspense 
wirh srraighrforward acrion and rerror, 
high doses of human rragedy wirh lors 
of bizarre humor, Almodovar with 
Hirchcock and Polanski. Lors of 
references ro big Hollywood movies 
("Srar Wars", "The Matrix", ere) and 
grear masrerpieces of rl1riller should 
soon converr this film in a culr movie. 
"Ar fırsr it was !ike a challenge. A year 
ago, I told producer Andres V icence 
Gomez that I' d be capable of making 
a suspense picrure on a single ser. The 
idea was to exploir a l i  m i red number 
of elemenrs to acl1ieve the most 
powerful results. The less elemenrs, 
the berrer. . .  In the end, we had to 
rake rhe acrion our on to rhe srairs and 
go up on rhe roof, bur rhe spirir has 
been rhe same all along . . .  The only 
alrernarive ro moral dignity lefr ro us 

is imbeciliry. As soon as you have a 
grain of imelligence, you become 
corrupr." - Alex de la Iglesia 

ALEX DE LA IGLESIA 

1 965'te lspanya'da, Bilbao'da 
doğdu. Duesto 
Üniversitesi'nden felsefe 
mezunudur. Karikatüristlik, 
fanzin editörlüğü ve görkemli 
rol yapma oyunları 
organizatörlüğünün ardından, 
Ispanya'nın en etki li 
sinemacılarından biri haline 
geldi. 

Born in Bilbao, Spain in 1 965 .  
A graduare in philosophy from 
rhe University of Duesto, he 
worked as a carroonisr, a fanzine 
ediror and and organizer of 
specracular role playing games 
before becoming one of Spain's 
most influenrial fılm directors. 

Filmleri 
Filmography 

1 99 1  Miri11das asesitıas 
(shorr kısa film) 

1 993 Accio11 muta.1ıte 
Mutant Aksiyon 

1 995 El dia de la bastia 
Kötünün Günü 

1 997 Perdita. durango 
Şeytanla Dans 

1 999 i\!fuertos de ristl 
Gülrnekten Ölmek 

2000 LA comunidad 
Halkımız Avanta Peşinde 
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ABD-FRANSA USA-FRANCE 

QUEENIE AŞl K  
QUEEN/E I N  LOVE 

Yönetmen Director: Amoı Kol/ek Senar-yo 
Screen play: Amoı Kol/ek Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Ed T alavera Kurgu 
Editing: Ron Lnı Müzik Music: David 
Carb<mara Oyuncular Cası: Virtor A rgo, 
Va/erit Geffner. Louise La.sser, Mark Margoliı, 
Auuin Pendleton, David \V ike. Kris Carr 
Yapomeolar Producers: Amoı Kol/ek & Avram 
L11dwig Yapı m Producıion Co.: Mararhon; 
74, rue Bonapartt, 75006 PariJ, FRANCE; 
Phont: 33 1 53 /0 91 00; Fax: 33 1 43 25 04 
66; e-mail: marathon@marathon.fr; Am Ko 
Produuionı, ew York. USA Dünya Hakları 
World Sales: Marathon; 74, rut Bonapartt, 75006 
Pariı, FRANCE; Phone: 33 1 53 10 91 00; Fax: 
33 1 43 25 04 66; t·mail: marathon@marathon.fr 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 103' 

• Annesiyle babasının Bernice 
Applegate olarak bild iği 24 
yaşındaki Queenie, Manhattan East 
Vi i iage'ın yoksul mahallelerini 
ailesinin Westchester'da bulanan 
multi-milyon dolarlık 
malikanesindeki zengin yaşam 
tarzına tercih eder. Herkese şaka 
yapan, kaçık ve patavatsız bir tip 
olan Queenie, bir taraftan 
çocuklarla çalıştığı bir sosyal görev 
yürütürken, bir taraftan da New 
York'ta oyunculuk kariyeri edinme 
yolunda başarısız girişimlerde 
bulunur. Queenie'nin yakın çevresi, 
hırslı bir Wall Street borsacısı olan 
nişanlısı Skip ve evlenmek üzere 
olan en iyi arkadaşı Tzocki'den 
oluşur. Şimdi bir seyahat 
acentasında çalışan orta yaşlı 
emekli polis Horace, Queenie'nin 
mahallesinde yalnız başına yaşar. 
Huysuz görünümlü ama aslında 
içten içe yumuşak kalpli biri olan 
Horace, yaşlandıkça bekarlıktan 
iyiden iyiye bunaldığını farkeder. En 
yakın arkadaşları, eskiden gangster 
olan ama artık sıradan yaşantı larını, 
arada bir Sado-Mazoşist orjiler 
düzenleyerek kazandıkları birkaç 
dolarla sürdüren evli çift Martha ve 
Spencer'dır. Akciğer kanserinin ve 
ciddi bir şeker hastal ığın ın büyük 
ihtimalle altı ay içinde yaşamını 
sona erdirecek olduğunu 
öğrendiğinde, Horace'ın yalnızlık 
hissi daha da yoğunlaşır. 
Varoluşuna bir anlam bulabilmek 
amacıyla ve bir tür kurtuluş bulma 
ümidiyle, tuhaf bir psikoloğa 
gitmeye başlar. Horace ayrıca bir 
banka soygunu da planlar, ancak bu 
hayati dönemdeki en önemli olay, 
kışkırtıcı Queenie'yle tanışmasıdır. 
Queenie onu çılgınca bir serüvene 
çıkarır ve sonunda birbirlerini 
gerçekten bulurlar . . .  

Yazar-yönetmen-yapımcı Amos 
Kollek'in New York bağımsız 
sinemacıları arasında saygın bir yeri 
var. Önceki Festival'lerde 
gösterilen ve hem eleştirmenlerin 
hem de seyircinin beğenisini 
toplayan "Fiona" ( 1 998) ve "Fast 
Food, Fast Women 1 Hızlı ve Dişi" 
(2000) gibi filmleri sayesinde, son 
birkaç yılda yönetmenlik kariyeri 
ciddi bir ivme kazanmış durumda. 
Iyi yazılmış ve iyi oynanmış son filmi  
QUEENIE AŞlK, daha önceki 
filmlerinin ayak izlerini sürüyor. Bu 
alışılmadık romantik komedinin 
güçlü noktaları, hakikiliği cilaya 
tercih eden yaklaşımı ve yaratıcı 
kendiliğindenliği. Hatta Kollek, 
burukluğu komik anların içinde 
eritebiliyor, bu da her şeyi daha da 
çarpıcı hale getiriyor. Bazıları 
hayatları altüst olmuş karakterleri 
abartılı bulabilir, ama temsil ettikleri 
insanilik oldukça evrensel. 

• 24-year-old Queenie, known w 
her parents as Bemice Applegace, 
prefers che slums of the East Village 
in Manhaccan w her the opulent life 
scyle ar her familiy's multi-million 
dellar esrare in Wescchescer. A wacky 
and impulsive characrer who plays 
pranks on everyone, Queenie works 
as a social worker w ith kids w hile 
unsuccessfully rrying w pursue an 
acring career in  New York. Queenie's 
crowd i ncludes her fıance Skip, an 
ambirious W all Sereec broker, and 
her best friend, Tzocki, who is abouc 
to be married. Horace is a middle
aged rerired cop who now works for a 
rravel ageney and l ives alone in 
Queenie's neighborhood. Oucwardly 
gruff, Horace is ar hearc a genele soul, 
and as he grows older he fınds 
himself depressed by his single 
srarus. His dosesr friends are Marcha 

and Spencer, a married couple of ex
gangsrers now living a mundane life 
supplemenring rheir ineome by 

rhrowing occasional S&M orgies for a 
few dollars. Horace's feelings of 
loneliness only inrensify when he 
learns c har a combination of lung 
cancer and severe diabeces is l ikely co 
daim his life wirhin rhe nexr six 
monrhs. In  order to fınd same 
meaning to his exiscence, he scarrs 
going to an odd shrink, hoping to 
fınd same sorc of redemption. Horace 
also plans a bank robbery, b ur che 
most signifıcanr evenr in this crucial 
period of his life is his meering wir h 
che provocarive Queenie, who rakes 
him on a whirlwind of a ri de, before 
they fınally, rruly fınd one anorher. . .  

W rirer-director-producer Amos 
Kol le k holds a place of honor among 
New York independent fılmmakers. 
His direecing career has gained 
serious morneorum in the pasc few 
years, as a resul c of works induding 
"Fiona" ( 1 998) and "Fas c Food, Fasr 
Women" (2000) which were 
presented ar the pasr Fesrivals and 
received borh critica! and audience 
daim. His laresr film, the well
wrirren, skil lfully-acred QUEE I E  
I LOVE, conrinues in  the foorsceps 
of his previous work. This is an 
offbear romantic comedy whose main 
srrengrh is irs creative sponraneiry 
and an approach that favors 
aurhenriciry over polish. In facr 
Kollek manages ro dissolve rhe 
bircerness in good laughs and that 
makes ir all che more srriking. 
Alrhough same people may fınd che 
messed-up characrers over rhe rop, 
the humani ey they stand for is quite 

universal. 

AMOS KOLLEK 

1 947'de lsrail'de, Kudüs'te 
doğdu. 1 965'ten 1 968'e kadar 
lsrail Ordusu'nda askerlik 
Y.aptı. Kudüs'teki Ibrani 
Universitesi'nden felsefe ve 
psikoloji dallarında mezun 
oldu. 1 979 yılından beri 
ABD'de bağımsız yönetmenlik 
yapmaktadır. Beş romanı olan 
sanatçı, "The New York 
Times" ve "Die Zeit" gibi 
günlük ve haftalık gazetelere de 
düzenli olarak yazmaktadır. 

Born in Jerusalem, Israel in 
1 947. He was a soldier in rhe 
lsraeli Army from 1 965-68. He 
graduated in philosophy and 
psychology from rhe Hebrew 
University in Jerusalem. Since 
1 979 he has been independently 
direecing fılms in Unired States. 
Aurhor of fıve novels, he w ri res 
regularly for daily and weekly 
newspapers such as "The New 
York Times" and "Die Zeir". 

Filmleri 
Filrnography 

1 979 ıflorlds Apart Ayrı Dünyalar 
1 985 Goodbye, New York 

Hoşçakal New York 
1 987 Porever Lulu Daima Lulu 
1 989 Higb Stakes Yüksek Ödüller 
1 993 Double Edge Çifte Kenar 
1 994 Bad Gir/ı - ıflhore 2 

Kötü Kızlar - Fahişe 2 
1 997 Sue 
1 998 Fioııa 
2000 Fast Food, Fast Women 

Hızlı ve Dişi 
200 1 Queenie in Love 

Queenie Aşık 
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HONG KONG HONG KONG 

LAN YU 
Yönetmen Director: Stanley Kwan Senaryo 
Screenplay:Jimmy Ngai, baJed on the lmernet 
novel uBeijing Story" by Beijing Comrade 
Görüntü Yön. Cinematography: Tao Yang 
Kurgu Edicing: William C hang Müzik Music: 
Yadong Zhang Oyuncular Casc:jun Hu, Ye 
Li111 )in Su, Huatorıg Li, Fang Lu Yapımcı 
Producer: Yongning Zhang Yapı m 
Produccion Co.: Kwan'ı Creative \Vorkıhop, 20A 
Magnoluia Mamion No. 4, Ta i Hau Temple Road, 
North Point, HONG KONG: Phone: 86 13 90 1 1 
7 5 65 1 ;  e-mail: stanleykkp@netvigator.com Dünya 
Hakları World Sales: Celluloid DrearlfJ, 2 rue 
Turgor, 75009 Pariı, FRANCE: Phone: 33 1 49 
70 03 70; Fax: 33 1 49 70 03 7 1 ;  e-1110il: 
in[o@celluloid-dreamı.com 

200/ 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 86' 

• Pekin, 1 988, Tiananmen 
Meydanı faciasından önceki aylar. 
Orta yaşın eşiğinde olan Chen 
Handong, Komünist Parti ile 
derinden bağları bulunan zengin ve 
başarılı bir işadamıdır. Sadık 
yardımcısı Liu Zheng, Handong'un 
cinsel tercihini kızlardan çok 
oğlanlardan yana kullandığını bilen 
az sayıda kişiden biridir. Bir gece 
kaba saba bir barda herkes zom 
olmuşken, Liu Zheng barın eşcinsel 
sahibi için Lan Yu adında bir oğlan 
temin ettiğini itiraf eder. Çocuk, 
kırsal kesimden meteliksiz bir 
öğrencidir ve para için her şeyi 
denemeye hazırdır. Ancak, onunla 
tanışan Handong, Liu Zheng'e, 
oğlanı kendisinin eve götüreceğini 
bildirir. Çılgın ve tutkulu bir cinsel 
ilişkileri olur. Sonunda birl ikte 
yaşamaya başlarlar. Lan Yu bu 
erkeğe duyduğu aşkla kendini 
güvencede hisseder. Ne var ki, 
Handong ömür boyu birlikte 
olacağı birini değil, bir oyun 
arkadaşı istediği konusunda 
ısrarl ıd ır ve Lan Yu'yu sonunda 
ayrılacakları konusunda uyarır. 
Siyasi karışıklık aniden patlak 
verdiğinde, muazzam değişikliklerle 
karşı karşıya gelen iki erkek, ikisini 
birden değiştirmiş olan aşkı 
hatırlamaya çalışırlar . . .  

"Rouge 1 Kızıl" ve "Actress 1 
Aktris" günlerinden bu yana en iyi 
filmini sunan Stanley Kwan, 
sinemanın bazı temel ilkelerine geri 
dönmüş: Sade, kusursuz biçimde 
kotarılmış bir aşk öyküsü; 
yapmacıksız çalışan oyuncuların 
sergilediği parlak performanslar; ve 
incelikli, büyüleyici nitelikte bir 
siyasi ve toplumsal yoruma uygun 
bir durum ve mekan. LAN YU, 
1 996 yılında Internet'te yayımlanan 
ve ülke çapında hatırı sayıl ır 

miktarda okuyucu çeken ilk Çin 
eşcinsel romanı "Beijing Gushi 1 
Pekin Tarihi" üzerine kurulu. 
Yazarın kitabını imzalarken "Pekin 
Yoldaşı" takma adını kulilanmış 
(yerel çağdaş argoda "yoldaş" 
kelimesi "eşcinsel" anlamına 
geliyor). Ancak LAN YU'ya bir 
"eşcinsel filmi" demek, onu haksız 
yere kısıtlamak olur. Çünkü bu, 
aşkın kırılganlığı ve büyük olayların 
gölgesinde bile gerekli oluşu üzerine 
bir film. Ayrıca son yıllardaki en can 
alıcı dönemlerinden birinden, LAN 
YU' nun bahtsız aşıklarının duygusal 
keşmekeşinde yansıyan bir umut ve 
korku döneminden geçen Çin' e son 
derece özel bir bakış. "Çin' de 
eşcinsel olduğunu kabul etmek çok 
zor; eşcinselliğe ilişkin konuları 
herkesin önünde tartışmak ise daha 
da zor. Umarım insanlar filmimi, 
cinselliğe ve kendilerine ilişkin farklı 
tavırları olan eşcinsel iki Çinli'nin 
gerçekçi öyküsü olarak izler." 
Stanley Kwan 

• Bei j ing,  1 988, monchs leading up 
ro rhe disasrer of Tiananmen Square. 
On rhe cusp of middle age, Chen 
Handong is a rich and successful 
businessman wirh deep Communisr 
parry connecrions. His loyal 
lieurenanc, Li u Zheng, is one of rhe 
few people who know rhar 
Handong's rasre in sexual parrners 
runs more ro boys rhan girls. I n a 
raucous pool hall one nighr, wirh 
everyone gerring sloppy drunk, Li u 
Zheng canfesses rhar he has procured 
a boy, Lan Yu, for rhe bar's gay 
owner. The kid is a penni less srudenr 
from rhe councryside and is desperare 
ro rry our anyrhing for money. 
However, afrer he meers rhe boy for 
rhe firsr rime, Handong informs Liu 
Zheng rhar he will be raking Lan Yu 
home himself. Their sex is wild and 

passionare. They gradually become 
lovers and rhe boy is soon very secure 
in his' love for rhe man; bur Handong 
insisrs rhar he only wanrs a play
mare, nor a lifelong companion, and 
warns Lan Yu rhar rhey will  
evenrually break up. When palirical 
rurmoil suddenly eruprs, borh men, 
facing rhe momenrous changes afoor,  
rry ro remember rhe love rhar 
nansformed rhem borh . .  

In his finesr film si nce rhe days of 
"Rouge" and "Acrress", Sranley 
Kwan has rerurned ro some basic 
principles of cinema: A simple, 
perfecrly-conceived love srory; grear 
performances from acrors working 
wirhour arrifice; and a siruarian and 
place allowing for palirical and social 
commenrary of a subrle and fascinaring 
narure. LAN YU i s  based on "Bei j ing 
Gushi 1 The Hisrory of Peking", rhe 
firsr ever Chinese gay novel ro appear 
on rhe lnrerner in l 996 and rhar drew 
a considerable audience rhroughour 
rhe counrry. The aurhor has signed 
u nder rhe pseudonym of Comrad 
Beij ing (Peking Comrade - rhe word 
"comrade" being local conremporary 
slang for "gay"). Sri ll ro call LAN 
YU a "gay fi lm" would be sadly 
l imiring, for rhis is a film abour rhe 
fragil iry and ulri mare necessiry of 
love, even under rhe slıadow of grear 
evenrs. Ir is also a remarkably specific 
look ar China ar one of irs mosr 
crucial recenr juncrures - a rime of 
hope and fear, mirrored by rhe 
emorional rurmoil of LAN YU' s srar
crossed lovers. "Ir is very difficulr ro 
assurne being gay in Ch ina and much 
more difficulr ro discuss gay subjecrs 
in public. I hope rhe public will view 
my fi lm as a real isric srory abour rwo 
gay Chinese wirh differenr arrirudes 
in relarion ro sexualiry and rowards 
rhemselves . " - Sranley Kwan 

STANLEY KWAN 
9 Ekim I 957'de Hong Kong'da 
dogdu. Kanton adı, Kwan Kam
pang'dır. Koleje gittiği sırada, 
T elevisian Broadcasting 
Company'nin (TVB) oyunculuk 
sınıfına çömez olarak girdi. 
Liseden mezun olduktan sonra, 
Hong Kong Baptist College'da 
kitle iletişimi okudu ve TV 
istasyonundaki eğitimini 
sürdürdü. Ama kendisine vaat 
edilen bir rolü alamayınca 
duyduğu hayal kırıklıgı yüzünden 
oyunculugu bıraktı. Ann Hui, 
Jackie Chan ve Leung Po-Chi 
gibi ünlü yönetmenlerin asistanı 
olmadan önce televizyonda 
çeşitli görevler aldı. I 985 yılında 
ilk uzun metrajlı kurmaca filmi 
"Women 1 Kadınlar"ı yönetti. 

Born on 9 Ocrober l 957 in 
Hong Kong. His canronese name 
is Kwan Kam-pang. When he 
srarred going ro college he joined 
the Television B roadcasring 
Company (TVB) as an apprenrice 
in rhe acring class. Mrer he 
graduared from high school he 
srudied mass communicarions ar 
rhe Baprisr College in Hong 
Kong and conrinued wirh his 
rraining lessons ar rhe TV 
srarion. Bur afrer his frusrrarion 
in nor gerring a role promised ro 
him, he quirred acring. He 
worked for relevision in various 
capaciries before becoming 
assisranr direcror wirh well
known film-makers such as Ann 
Hui, Jackie Chan and Leung Po
Ch i .  In l 985 he direcred his firsr 
fearure "Women".  

Filmleri 
Filmography 

1 985 Nurm xüı Kadınlar 
I 986 Dixia qhıg Ziyan Olan Aşk 
1 987 Yanzhi kou Kızıl 
1 989 Ren zai niu-yue 

New York'ta Dolunay 
1 9 9 1  Ruan Lhıgyu Aktris 
1 993 Yi she rm liang zimi 

Iki Kızkardeş (TV) 
Siqin Gaowa er-dan shi 
(documencary belgesel) 

1 995 Hong meigui, bai meigui 
Kırmızı Gül, Beyaz Gül 

1 996 mı ıheng nu ximıg 
Yang + Yin: Çin 
Sinemasında Cinsler 
(documencary belgesel) 

1 997 N ian ni mshi 
Tüm Olanlara Ragmen 
Seni Seviyorum 
(documencary belgesel) 
Yue Kuai le, Yue Duoluo 
Sana Sımsıkı Sarılmak 

1 999 You shi tiaoıw Ada Öyküleri 
200 1 um Yu 
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INGILTERE UNITED K INGDüM 

DEM i RYOLCU LAR 
THE NAVIGATORS 

Yönetmen Direcror: Ken L&ch Senaryo 
Screenplay: Rob Dawber Görüntü Yön. 
Cinemarography: Barry Ackroyd & M ike E/ey 
Kurgu Ediring:]onaıhan Morris Müzik 
Music: George Fenton Oyuncular Casr:}ot 
Dullint1 Steııe Huison, Tom Crai& Dean Andrews, 
Venn Tracey Yapımcı Producer: Rebecca O'Brien 
Yapım Production Co.: Paral/ax Pictureı, do 
The Saleı Company, 62 ShafttJbury Awnue, umdon 
WID 6LT, ENGLAND; Phone: 44 207 434 90 
61; Fax: 44 207 494 32 93; Road Movieı 
Dünya Hakları World Sales: The \Vorkı, 
Port/and House, 4 Great Port/and Street, London 
W/ W 8Qj, ENGLAND; Phone: 44 207 612 10 
80; Fax: 44 207 612 /0 8/ 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92' 

• Güney Yorkshire, 1 995. Britanya 
Demiryolları özelleştiri l ir ve bir 
şirket demiryolu istasyonlarının 
sahibi olur. Demiryolu bakımı ve 
güvenliğinin sorumluluğu da artık bu 
özel şirkete aittir. Yıllardır yerel 
tren deposunda çalışan demiryolu 
işçilerine artık becerilerini rekabetçi 
bir pazarda satmaları gerektiği 
söylenir. Küçülme ve verim 
sözcükleri di l lere pelesenk 
edilirken, bu süreçte kaçın ı lmaz bir 
şekilde kazananlar ve kaybedenierin 
olacağı açıktır. Yeni sistemde, 
demiryolu güvenliğinin ve demiryolu 
işçilerinin refahının yerini müşteri ve 
şirket kazancı alır. Neşeli 
arkadaşl ıklar kısa sürede yerlerini 
belirsizliğe ve çalkantıya bırakır. 
Bazıları gönüllü olarak işten çıkmayı 
seçer, ama Paul, Mick, John ve J im 
kalırlar. Yeni yönetici Will 
Hemmings toplu sözleşmeleri iptal 
ederek sendika temsilcisi Gerry'yi 
kızdırır. Depo, işleri acentelere 
kaptırmaya başlar. Çocuk Nafakası 
Dairesi'ne borcu olan Paul işi 
bırakır, arkadaşları da ona katılır. 
Depoda sadece Gerry kalır ve işten 
çıkarılmayı beklerneye başlar . . .  

Dünyanın mücadelelerini birkaç 
kiş inin hayatı üzerinden anlatmanın 
ustası Ken Loach, Los Angeles'taki 
haderne grevi üzerine yaptığı filmi 
"Bread and Roses 1 Ekmek ve 
Güller" nedeniyle geçen yıl verdiği 
Amerika arasının ardından, yurdu 
I ngiltere'ye dönüyor. Elbette, yine 
benzer bir konu; Loach burada 
Ingiltere'de kamu sektörünün büyük 
bir bölümünün - özelde, Britanya 
Demiryolları'nın - geçtiğimiz 
yıllardaki özelleştirilmesini ele 
alıyor. Eski Ingiltere Demiryolları 
çalışanı Rob Dawber'ın yazdığı 
DEMIRYOLCULAR, özelleştirme 

nedeniyle yaşamlarının artık hiçbir 
zaman eskisi gibi olmayacağını 
keşfeden bir grup adamın öyküsünü 
anlatıyor. Loach hala her fi lm ine, 
öfkemizi uyandırabilecek toplumsal 
ve siyasi bir bil inç katabilen çok az 
sayıdaki sinemacıdan biri. Şüphesiz, 
bunun altında Loach'un, sistemin 
sıradan çalışan insanı nasıl 
etkilediğin i  son derece gündelik 
biçimde göstermedeki ustalığı 
yatıyor. Aileler kendilerini stres 
içinde buluyor, işçilerse tehlikeli 
durumlara sokuluyor; hepsi de 
öteden beri alışkın oldukları şekilde, 
idare etmeye çalışıyorlar. Loach 
onların, akl ın ın hiçbir zaman kalbinin 
yolunu tıkamasına izin vermeyen 
savunucusu. "Bertolt Brecht'in bir 
şiirinden hep çok etkilenmişimdir, 
Und ich dachte immer'den (Bense 
Hep Düşündüm ki, 1 956): "Bense 
hep düşündüm ki: en basit sözcük 1 
Yetmeli. 1 Her şeyin nasıl olduğunu 
gördüğümde 1 Herkesin yüreğini 
parçalayacak." - Ken Loach 

• South Yorkshire, 1 995 . British 
Rail is privarized, and a company 
cakes ownership of che railroad and 
scacions, wirh responsibiliry for rrack 
maincenance and safery. Rail workers 
who have been working for years at a 
local rrain depoc are cold rhac they 
musc now seli their skills in a 
compericive markec. Ir is clear that 
rhere will be the i nevicable winners 
and losers as downsizing and 
efficiency become che new buzzwords. 
U nder che new regime, che cuscomer 
and company profi es rake precedence 
over rail safery and the welfare of che 
crack workers. A cheery camaraderie 
is soo n replaced by uncerrai ney and 
rurmoil. Some rake voluncary 
redundancy, bur Paul, Mick, John 
and Jim s ray on. New managing 

direccor Will Hemmings cancels 
labor agreemenrs, incensing union 
represenrarive Gerry. The depot srarrs 
co lose work co agencies. Owing 
money ro the Child Supporc Agency, 
Paul quits, and is joined by his mares. 
Only Gerry remains in the depor, 
awaicing compulsory redundancy . . .  

Ken Loach, a master of preseming 
che scruggles of che world in che lives 
of a few, recurns home co Bricain 
afrer lasr year' s American imerlude 
"Bread and Roses" ,  his fi l m  on che 
Los Angeles janicors' scrike. 
Cercainly, the subject matter is 
similar; here Loach rakes on the 
recem privarizarion of much of 
Brirain's public seccor, in this case 
British Rai l .  Wrirren by ex-Brirish 
Rail employee Rob Dawber, THE 
NAVIGATORS follows a smail 
group of men who d iseover that 
because of privarizarion, the ir lives 
wil l  never be che same. Loach is one 
of few filmmakers ali ve who sri ll 
brings co each of his films a social 
and potirical conscience capable of 
srirring our ourrage. Undoubcedly, 
c his is because Loach is che master of 
showing how che sysrem affecrs the 
ordinary working person in che most 
quocidian of ways. Famil ies find 
rhemselves under scress and workers 
are put in dangerous sicuarions; chey 
all srruggle co ger by, muddling 
through in rime-bonored fashion. In 
Loach, they have a champion whose 
head never gers in che way of his 
heart. "I  was always very impressed 
by this poem by Bercolr Brechr, Und 
ich dachre immer (And I Always 
Thoughc, 1 956): And I always 
choughr: the simplesc of word s 1 
Musr suffice. 1 When I saw whar 
chings are !ike 1 Ir will rend the 
hearrs of all . "  - Ken Loach 

KEN LOACH 
1 7  Haziran 1 936' da 
lngiltere'de, Nuneaton'da 
doğdu. Oxford'da hukuk 
okuduktan sonra, oyuncu ve 
yönetmen yardımcısı olarak 
tiyatroda çalıştı, daha sonra 
BBC'de yönetmenlik yapmaya 
başladı. Ingiliz yeni-gerçekçi 
ekolünün öncülerinden biri 
olan ve siyasi olarak aktif 
yönetmen, Tony Garrett'la 
birlikte 60'1arda Ingiliz toplumu 
üzerinde büyük bir etkisi olan 
bir dizi belgesel-drama yaptı. 
Yetmişlerde çoğunlukla 
televizyon da çalıştı; 1 980' de 
sinemaya döndü. O zamandan 
beri dünyanın dört bir 
yanındaki toplumsal 
eşitsizlikleri incelerneyi hiç 
bırakmadı. Filmleri dünyanın 
seçkin festivallerinde ödüle 
boğuldu. 

Born on 17 June 1 936 in 
Nunearoo, England. Afrer 
studying Law ar Oxford, he 
worked in rhearre as an acror and 
assistant director, rhen as a 
direcror for rhe BBC. One of che 
pioneers of che Brirish neo
realisr school and polirically 
active, wirh Tony Garrerr he 
produced a series of docu-dramas 
wir h a grear impacr on the 
Brirish sociery in rhe Sixries. He 
made his direcrorial debur in 
1 967. In rhe Sevemi es he 
worked mostly for relevision; in 
1 980 he wenr back ro cinema. 
S ince rhen he never sropped 
examining social inequiries all 
over the world. His fı lms have 
been showered by many prizes 
from eminem fesrivals of rhe 
world. 

Filmleri 
Filmography 

1 96 7 Poor Cow Zavallı Ine k 
1 970 Kes Kerkenez 
1 9 7 1  Family Life Aile Hayarı 
1 979 Blackjack Kara Jack 
1 9 8 1  Looks a11d S mi/es 

Bakışlar ve Tebessümler 
1 986 Fatherlmıd (Si11gi11g the 

Blues in Red) Atayurdu 
1 990 H iddm Agmda Gizli Dosya 
1 9 9 1  Riff-Raff Ayak Takımı 
1 993 Ra in ing Stones Ya�an Taşlar 
1 994 Ladyhird, Ladyhird 

Minik Kuş, Minik Kuş 
1 99 S La nd mıd Freedam 

Ülke ve Özgürlük 
1 996 Carla's Song 

Carla'nın Şarkısı 
1 998 My Name lsjoe 

Benim Adım Joe 
2000 Bread and Roses 

Ekmek ve Güller 
200 1 The Na.vigators 

Demiryolcular 
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TAYVAN-FRANSA TAIWAN-FRANCE 

ORADA SAAT KAÇ? 
NI NEI PIEN CHI TIEN 

WHAT TIME IS IT THERE? 
Yönetmen Direcmr: Tsai Ming-Licmg 
Senaryo Screen play: TJai Ming-Liang & Yang 
Pi- Ying Görüntü Yön. Cinematography: 
Berıolt Delhomme Kurgu Editing: Chen Sheng
Chang Oyuncular Casr: U. Kang-Sheng,jean
Pierre Ua11d, Cherı Shiang-Chyi, Lu Yi-Ching, 
Miao Tim Yapımcı Producer: Bruno Pesery 
Yapım Production Co.: Arena FilnlJ, 20 
Avenue Frank/in, D. RooJetJfir. 7 5008 ParİJ, 
FRANCE; Phone: 33 I 56 88 20 30; Fax: 33 I 
56 88 Ol 88; Homegreen FilmJ, TAIWAN 
Dünya Hakları World Sales: FortiSJimo Film 
Saleı, Cruq11i11Jweg 40, 1 0 1 9  AT AmJterdam, 
THE NETHERLANDS; Phone: 3 1  20 627 32 
7 5 ;  Fax: 3 1  20 626 I 1 55; e-mail: 
info®fortissimo. ni 

2001 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 1 16'  

• Hsiao-Kang, hayatını Taypey 
sokaklarında saat satarak kazanan 
bir delikanlıdır. Babası birden 
ölünce, annesi aklını 
reenkarnasyona ve kocasının bir 
başka biçimde geri dönece�i 
düşüncesine takar. Hsiao-Kang'ın 
üzüntüsü çok geçmeden onu da 
kendine özgü bir saplantıya 
sürükler: Güzel bir kadın olan ve 
Paris'e taşınmaya hazırlanan Shiang
Chyi ile tanışır ve ona, babasının 
ölümüne i l işkin birtakım kuşkuların 
konusu olan kendi saatini satar. 
Aklını bir türlü kısa 
karşılaşmalarından alamayan ve 
Shiang-Chyi'nin "başka bir 
zaman"da yaşadı�ı düşüncesinden 
kurtulamayan Hsiao-Kang, gördü�ü 
her kol saatiyle masa saatini yedi 
saat ileri alıp Paris saatine göre 
ayarlamaya koyulur. Shiang-Chyi 
ise, yabancı bir kentteki yaşamın 
kendi kentinin günlük yaşamı kadar 
yalnızlık dolu olabilece�ini ö�renir. 
Esrarengiz tesadüfler birbirini 
izledikçe, iki kent artık birbirinden 
o kadar da uzak 
görünmeyecektir . . .  

Tsai M ing-Liang'ın son fi lmi ,  1 998 
tarih l i  "The Hole 1 Delik"i kadar 
dolambaçlı olmasa da, kesinl ikle 
tedirgin edici . Yönetmen, ORADA 
SAAT KAÇ?'ta, daha önceki 
çalışmalarının merkezinde yer alan 
yabancılaşma, yalnızlık, gayesizl ik 
ve i nsanı zorlayan hisler temalarını 
ele alıyor, ama bu sefer 
karakterleri birbirinden ayıran şey 
zaman di l imleri, boş inançlar ve 
ölüm. Di�er filmleri gibi, 
yönetmenin bu beşinci fi lmi  de 
sade bir hayattan zenginl i�e, 
ciddiyetten mutipli�e, derin bir 

umutsuzluktan büyük umuda 
varıyor. Uzun bir dizi hareketsiz 
çekimden oluşan kusursuz görsel 
üsiCıbu ise yal ın anlatım yaklaşımına 
çok uymuş. Fi lm, Ming-Liang'ın 
bundan önceki başarılarında büyük 
rolü olan oyuncuları yeniden 
biraraya getiriyor. Çalışkan bir 
sinefil olan Tsai, fi lminde Fransız 
sinemasına göndermeleri serbestçe 
kullanmış: Hsiao-Kang "Les 
quatres-cents coups 1 400 
Darbe"yi Taypey'de izlerken, 
Paris'teki bir mezarlıkta da Jean
Pierre Leaud, Shiang-Chyi'ye 
uygunsuz bir tekiifte bulunuyor. 
Ming-Liang'ın sanatına gösterdiği 
özen, imgelerini titizlikle 
yaratmasında da kendini açı�a 
vuruyor: Yönetmen duygusal 
yönden berraklık sa�larken aynı 
zamanda muammalı olanı da 
korumayı başarıyor ve a�ır kamera 
hareketleri i le (ço�u kez tek bir 
kaynaktan gelen) ekspresyonist 
ış ık, onun her kareye yerleştirdi�i 
incelikl i ipuçlarını vurguluyor. 

• Hsiao-Kang is a young man who 
makes a living sel i ing warches on the 
sueers ofTaipei. When his farher 
dies suddenly, his morher becomes 
obsessed wirh reineamation and the 
rhoughr that her husband may return 
in anorher form. Hsiao-Kang's grief 
soon leads him ro an obsession of his 
own: He meers Shiang-Chyi, a 
beautiful woman who is maving ro 
Paris, and sells her his own warch 
despire misgivings abour irs peculiar 
relarion to his farher's dearh. Fixared 
on rheir brief encounrer and obsessed 

by the rhoughr of Shiang-Chyi living 
in "anorher rime," Hsiao-Kang srarrs 
ro set every warch and clock he sees 

seven hours ahead, ro Paris time. 
Shiang-Chyi, for her parr, finds out 
that life in a foreign ciry is as lonely 
as day-ro-day existence in her native 
ciry. As mysrerious coincidences 
begin to occur, the rwo ciries no 
tonger seem so far aparr . . .  

While less rwisted than his 1 998 
fearure "The Hole", Tsai Ming
Liang's laresr work is cerrainly 
disquieting. In WHAT TIME IS IT 
THERP, che direcror acidresses the 
themes of alienation, loneliness, 
anomie and compulsion that have 
been central ro his previous work, 
this time separating characrers from 
each other by time zones, 
su persrition and dearh. Like his other 
woks, his fifth film roo moves from 
asceticism to richness, from 
seriousness ro playfulness, from 
profound despair ro grear hope. An 
appropriare accompanimenr ro the 
spare narrative approach is che perfecr 
visual sryle - composed of a long 
series of morionless shors. The film 
reunires performers who have been 
integral ro Tsai's previous success. A 
dil igem cinephile, Tsai allows 
references ro French cinema ro run 
freely inro his film - as Hsiao-Kang 
watches "Les quaues-cents coups" in 
Taipei, Shiang-Chyi is propositioned 
by Jean-Pierre Leaud in a Paris 
graveyard. His attention ro his craft 
is also manifesr in the mericulous 
consrrucrion of his i mages - he 
manages ro preserve enigma at the 
same time that he provides emorional 
dar i ty, and languorous cam e ra 
movements and expressianise 

lighring (ofren from a single source) 
accenr the subrle clues that he places 
wirbin every frame. 

TSAI MING-LJANG 
2 7 Eki m 1 9  S 7' de, Malezya' da 
doğdu. 1 977'de göç etti�i 
Tayvan'ın vatandaşıdır. 1 98 1 'de 
Tayvan'daki Çin Kültür 
Üniversitesi'nin Sahne Sanatları 
Akademisi'nden mezun 
oldu�undan beri tiyatro, 
televizyon ve filmlerde, sahne 
ve film yönetmeni ve senarist 
olarak başarıyla çalışmaktadır. 
l ik filmi "Rebels of the Neon 
Gods 1 Neon Tanrıların 
Isyankar Çocukları" ( 1 992) ile 
adını duyurdu. Ikinci fi lmi 
"Aiging wansui - Vive l'amour 1 
Yaşasın Aşk" 1 994 Venedik 
Film Festivali'nde Altın Aslan 
ödülünü kazandı. Sonraki filmi 
"He Lui 1 Nehir" ise 1 997'de 
Berlin'de Gümüş Ayı'yı aldı. 
Bunu izleyen "The Hole 1 
Delik" 1 998' de S 1 .  Uluslararası 
Cannes Film Festivali'nde 
yarışınada gösterildi. ORADA 
SAAT KAÇ? (200 1 )  yönetti�i 
beşinci uzun metrajlı kurmaca 
fı lmdir. 

Born on 27 Ocrober 1 95 7, in 
Malaysia. He is a cirizen of 
Taiwan where he moved in 
1977.  He graduated in 1 98 1  
from the Academy of D ramatic 
Art at the Chinese Culrural 
University in Taiwan and has 
been working successfully in 
rhearre, relevision and films as 
srage and fi lm direcror and 
scriprwrirer. He made a name 
for himself w ith his firsr film 
"Rebels of the Neon Gods" 
( 1 992). His second film "Aiging 
wansui 1 Vi ve J'amour" was 
awarded rhe Golden Lion in 
Yenice in 1 994. His next film 
"He Li u 1 The River" won rhe 
Silver Bear in Berlin, 1 997. 
"The Hole" was presenred in 
comperirion ar the 5 l sr 
International Film Festival in 
Cannes, 1 998. WHAT TIME IS 
IT THERE' (200 1 )  is his fifrh 
fearure film. 
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iRAN IRAN 

GiZLi OY 
RAYE MAKHFI 

SECRET BALLOT 
Yönetmen Director: Babak Payanıi 
Senaryo Screenplay: Babak Karimi Görüntü 
Yön. Cinemarography: Farzadjodat Kurgu 
Edi ring: Babak Payami Müzik Music: Michatl 
GalaSJo Oyuncular Casr: Na.rsim Abdi, Cyrus 
Ab, Youmf Haba.rhi, Farrokh S ho, Gholbahar 
Janghali Yapımcılar Producers: Marco Miiller 
& Babak Payami Yapı m Producrion Co.: 
Fahrica Cinema, Via Ferrarnza, 31050 Catena di 
Vii/orba. ITALY; Phone: 39 422 516  209; Fax: 
39 422 609 088; e-mail: fahrica@jahrica.it; 
Payam Films; Sbamuhir Dünya Hakları 
World Sales: Celluloid Dreamı, 2 rue Turgot, 
7 5009 Paris, FR/INCE: Phone: 33 1 49 70 03 
70: Fax: 33 1 49 70 03 71;  e-mail: 
injo@celluloid-dreamJ.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 123' 

• Bir sabah erken saatlerde, bir 
uçaktan büyük tahta bir kutu 
bırakılır. Yalnız bir asker bu kutuyu 
alır ve bezgin bezgin sürükleyerek 
üssüne, yani ıssız, güzel bir 
kumsaldan yaklaşık yüz metre 
uzaklıkta tek başına duran ranzasına 
götürür. Silah arkadaşını uyandırıp 
ona, oy verenleri bulmada seçim 
görevlisine yardım etmesi 
gerektiğini söyler. Seçim görevlisi 
geldiğinde adam şaşkına döner; 
gelen bir kadındır ve o, erkek 
olmayanlardan emir almaya hiç alışık 
değildir. Yine de meşum görünümlü 
cipine atlar ve kadınla birlikte 
çevredeki herkesi oy vermeye 
teşvik etme görevine çıkar. Seçim 
görevlisi tek tek herkese oy 
verdirmeye o denli kararl ıdır ki çok 
geçmeden işler incelikli bir mizaha 
doğru meyletmeye başlar. Kadın için 
dünya teori ve süreçten ibarettir, 
adam içinse kazık yememekten. 
Yavaş yavaş, birbirlerine 
düşmanlıkları azalmaya başlar; ama 
tek bir gün, bütün bir örnrün eseri 
olan tavırları ve önyargıları 
değiştirebilecek midir? . . .  

Payami'nin ilk filmi "Yek rouz bishtar 
1 Bir Gün Daha"yı benzerlerinden 
farklı kılmış yumuşak ve taze bir 
özlem duygusuyla kaplı, akıllı ve 
absürdist bir komedi olan GIZLI 
OY, kısmen Iran'daki seçim 
sisteminin bir parodisi; ama daha 
büyük hedefleri de var - özellikle de 
kadınların ikinci sınıf konumuna 
indirgenmeleri konusunda. Keyif 
verici bir şekilde garip olan ilk 
sahneyi görür görmez, sizi ender 
bulunur bir zevkin beklediğini 
anlıyorsunuz. Sonra yönetmen 
kurnaz bir şekilde, liberal görüşlü, 

idealist seçim görevlisi ile suskun, 
şüpheci asker arasında belirgin bir 
zıtlaşma kuruyor. Çok güzel 
görüntülere sahip filmi n parlak 
görsel tarzı, alttan alta işleyen, biraz 
pervasız mizahı daha da çekici hale 
getiriyor. Her yıl iran'dan yeni ve 
şaşırtıcı yetenekler çıkıyor ve 
Payami de kesinlikle bu konuda bir 
istisna değil. Hatta, giderek daha da 
yetenekli sinemacılardan oluşan bir 
grup içinde, en merak uyandıran ve 
yaratıcı yönetmenlerden biri olarak 
dikkat çekiyor. "GIZLI OY Iran'ın ya 
da başka bir ülkenin seçim sistemi 
üzerine bir film değil. Film gerçekçi 
olmayı hedeflemiyor; daha çok 
günümüz koşullarında seçimleri 
anlatan absürd bir komedi. Absürd, 
ilk sahneden itibaren filmde yerini 
alıyor. Seyirciye bunun sosyo-politik 
bir temanın gerçeküstü ve hicivsel 
bir temsili olduğunu açıkça 
belirtmek istiyorum." -
Babak Payami 

• Early one morning, a large 
wooden box is dropped from a plane. 
A lone soldier rerrieves ir and 
lackadaisically drags ir back ro his 
base - essenrially a bunk bed sirring 
in  the open air - abour one h undred 
yards from a barren, beauriful beach. 
He wakes his comrade and rells him 
he's supposed ro help rhe polister 
rrack down vorers. He's shocked 
when the polister arrives - ir' s a  
woman, and he isn'r used ro raking 
orders from anyone bur men. 

everrheless, he srarrs up his 
ominous-looking jeep and 
accompanies her on her mission ro 
rally everyone in rhe area ro vore. The 
polister is so fiercely derermined ro 
ger every single vore rhar rhe 

siruarian soon veers inro exquisire 
comic rerrirory. For her, the world is 
abour rheory and process; for him, 
ir '  s abour not gerring conned. 
Gradually, their animosiry rowards 
each orher subsides, bur can one day 
change the attitudes and prejudices 
of a liferi me' . . .  

A smarr, absurdisr comedy, suffused 
wirh the render sense of inchoare 
longing rhar disringuished Payami's 
debur "Yek rouz bishrar 1 One More 
Day", SECRET BALLOT is parrly a 
parody of the elecraral process in 
Iran, bur ir also rakes ai m at bigger 
rargers - especially che consignmenr 
of women ro second-class s ra rus. 
From the delightfully bizarre 
opening scene you know you're in for 
a rare rrear. The direcror rhen slyly 
esrablishes a clear opposirion berween 
rhe l iberal minded, idealisric polister 
and rhe racirurn, suspicious soldier. 
Beaurifully shor, the fi lm employs a 
lusrrous visual sryle rhar only makes 
the subrle, sornewhat dafr humor 
more engaging. New and surprising 
ralenrs emerge from Iran each year 
and Payarnİ is cerrainly no exceprion. 
Indeed, in a crop of exceedingly 
ralenred filmmakers, he emerges as 
one of the most inrriguing and 
invenrive. "SECRET BALLOT is not 
a film abour the Iranian elecroral 
system, or even rhar of any counrry. 
The film doesn'r ai m ro be realisric, 
ir' s more a comedy of the absurd 
which deseribes che elecrions in a 
conremporary siruarion. The absurd 
is presenr righr from che firsr scene. I 
would I ike ro make ir clear ro rhe 
audience that ir is the surreal and 
sarirical represenrarion of a socio
polirical rheme." - Babak Payarnİ 

BABAK PAYAMi 
1 966'da I ran'da Tahran'da 
doğdu. T oronto 
Üniversitesi'ndeki sinema 
araştırmaları programından 
mezun oldu. Birçok kısa film 
çektikten sonra, neredeyse 
yirmi yıllık bir ayrılığın ardından 
lran'a döndü. 1 998'de ilk uzun 
metrajlı kurmaca fi lmi "Yek 
rouz bishtar 1 Bir Gün 
Daha"nın yapımcılığını ve 
yönetmenliğini yaptı. lık olarak 
2000 Berlin Film Festivali'nin 
Panorama bölümünde 
gösterilen ve eleştirmenler 
tarafından çok beğenilen bu 
film, To ri no ve Tokyo film 
festivallerinde ödüller kazandı. 
GIZLI OY (200 1 ), yönetmenin 
ikinci uzun metrajl ı  kurmaca 
filmidir. 

Born in Tehran, Iran in 1 966. 
He is a graduate of the cinema 
studies program ar rhe 
Universiry of Toronro. He 
direcced several slıorr films and 
documenraries before returning 
ro Iran afrer an al most 20-year 
absence. He then produced and 
direcred his fearure debur "Yek 
rouz bislıtar 1 One More Day" in 
1 998, presenred wirh grear 
critica! success in rhe Panorama 
secrion of rhe Berlin Film 
Festival in 2000, which won 
awards ar Turin and Tokyo film 
fesrivals. SECRET BALLOT 
(200 1 )  is his second fearure film. 
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FRANSA FRANCE 

GREGOI RE MOULIN iNSAN LIGA KARŞI 
GREGOIRE MOULIN CONTRE L'HUMANITE 

GREGOIRE MOULIN VS MANKIND! 
Yönetmen Director: A rtm de Penguern 
Senaryo Screen play: Artm de Penguern 
Görüntü Yön. Cinematography: Vincem 
Mathias Kurgu Edi ring: Chrütophe Marthoud, 
Claude-France Huuon & Corimıe Cahour Müzik 
Music: Benalt Pimont Oyuncular Cast: ArtuJ dt 
Peuguern, Pasra/e Arbillot, EliJaberh Vitali. Antoine 
Duliry, Serge Riaboukine, Didier Betmreau, Marit
Annelle Deg11y, Philippe Mag,an, Ciavis Cornillac, 
Franrois Berland Yapımcılar Producers: Cyril 
Colheall-}tiSiin,Jea"-Baptiste D11pom & Yves 
Rol/and Yapım Producrion Co.: LGM, 53 me 
du Faubourg Poissonnitre, 75009 Paris, FRANCE; 
Phont: 33 1 53 34 99 34: Fax: 33 1 53 34 99 
35; e-11tai/: 1gm@lgmprod.com Dünya Hakları 
World Sales: Meratre Distribution, 27, rue de la 
Bulle-aux-Cailles, 75013 Paris, FRANCE; 
Phone: 33 1 44 16 88 44: Fax: 33 1 45 65 07 47; 
e-mail: infos@mermre-distribution.fr 

2001 1 35 "'"'
· 

1 Renkli Color 1 90' 

• Bir ayın 1 3'ü, Cuma günü Franz 
Kafka Klinigi'nde doğmuş, doğduktan 
birkaç saat sonra annesiyle babası 
arasındaki talihsiz bir tartışma 
nedeniyle öksüz-yetim kalmış, on 
yaşındayken çı lgınca aşık olduğu 
küçük bir kız tarafından dövülmüş, 
huysuz bir büyükanne ve alkelik bir 
amca tarafından büyütülmüş . . .  
Gregoire Moulin'in hayata kötü bir 
başlangıç yaptığı söylenebilir. Şimdi 
otuz yaşını epeyce geride 
bırakmışken, hala büyükannesiyle 
yaşamakta, ebedi bir bekar ve bir 
sigorta şirketinde düşük maaşlı bir işi 
var. Ama hepimizin bildigi gibi yaşam 
sürprizlerle doludur (özellikle, kötü 
sürprizlerle) ve Mayıs ayında bir 
Pazar günü Gregoire Moulin'in talihi 
beklenmedik bir şekilde değişir. Aile 
büyüklerinin ağır bir gardrobun 
yolaçtığı ani ölümleri Gregoire'ı 
Paris' e getirir. Burada, Odile 
Bonheur'un hoş endamında aşkı 
keşfeder. Odile bir dans hacasıdır ve 
Gregoire "Assurances 
Vendeennes"in penceresinin önüne 
stratejik bir şekilde yerleştirdiği 
masasının arkasından onu heyecanla 
gözler. Onu yiyip biteren tutkusuna 
rağmen, son derece endişeli ve 
sıkılgan bir tip olan Gregoire güzel 
Odile'e yaklaşmaya cesaret edemez. 
Utanç verici bir bahaneden 
yararlanarak "Penaltı" adlı bir kafede 
ondan bir randevu koparınayı 
başarır. Ne yazık ki Gregoire'ın 
beceriksizliği ve kronik kaygısı, bazı 
Parisliler'in haklı bir ün kazanmasına 
yol açan kabalıkla birleşince, bu basit 
buluşma, arka planda Fransa Futbol 
Kupası'nın yer aldığı, saate ve 
insanlığa karşı sürdürülen çılgın bir 
yarışa dönüşür. :ram bir 
cehennem!. . .  

• Born one Friday 1 3  at the Franz 
Kafka Clinic,  orphaned a few hours 
afcer his birch fallawing an 
unforcunace argumenc becween his 
parencs, beacen up when he was ten 
by a l ictle gir! wich whom he was 
madly in love, raised by a 
cancankerous grandmocher and an 
alcoholic un ele . . . W e could say that 
Gregoire Moul in  goc off ro a bad 
start. Now well i nco his chi rcies, 
he's st i l i  l iv ing wirh his 
grandmocher, is ecernally s ingle and 
has a lowly job with an i nsurance 
company. Buc,  as we all know, l ife 
is ful l  of surprises (parcicularly bad 
ones) and so, one Sunday in rhe 
monch of May, Gregoire Moulin 's 
fare cakes an unexpecced turn. H is 
guardians' sudden dearh caused by a 
heavy wardrobe brings Gregoire ro 
Paris where he d iscovers love in rhe 
shape of rhe delighcful Odile 
Bonheur. She's a dance ceacher and 
he ardencly warches her from 
behind his desk rhar he' s 
srraregical ly scarioned up againsr 
rhe pane glass wi ndow of 
"Assurances Vendeennes". Despire 
his consuming passion, 
excruciacingly anxious and 
i nhibired Gregoire dares not 
approach beaur iful Odile. 
Em playing a shameful subrerfuge, 
he manages ro fıx a dare wirh her ar 
a cafe called " Penalry".  Alas, 
Gregoire's awkwardness and chronic 
anxiousness, along wirh che 
rudeness for which some Parisians 
are renowned, combine co transform 
rhis simple meering i nco a wi ld race 
agai nsr rhe clock and humaniry, 
wich the French Foorball Cup as a 
backdrop. Absolure hel ! !  . . .  

ARTUS D E  PENGUERN 
1 3  Mart 1 957'de Neuil ly-sur
Seine'de doğdu. Sinema 
kariyerine 1 982 yılında oyuncu 
olarak başladı. 40'tan fazla 
fi lmde rol aldı. 90'1ı yıl larda beş 
kısa film yönettikten sonra, ilk 
uzun metrajlı kurmaca fi lmi 
olan "GREGOIRE MOULIN 
INSANLIGA KARŞI"yı yazdı, 
oynadı ve yönetti. 

Born on 1 3  March 1 957 in 
Neuilly-sur-Seine, France. He 
srarred his film career in 1 982 as 
an acror. He played in more rhan 
40 films. Afrer direecing five 
shorr films in rhe 90s, he wrore 
and played in GREGOIRE 
MOULIN CONTRE 
L'HUMANITE (200 1 ), his 
fearure film debur as direcror. 
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KUŞLAR "KANATLI UYGARLl K" 
LE PEUPLE MIGRATEUR 

TRA VELLING BIRDS 
Yönetmen Direcıor:jacqueı Perrin Senaryo 
creenplay: )acqueı Perrin Görüntü Yön. 

Cinemaıography: 0//i Barbl, Michtl Bmjamin, 
Sylvie Carclt/Q, lAuren/ Charbonnier, Lxc Drion, 
Uıurmt Fltulot, Philippe Garguil, Dominiqut 
Gmtil, Bemard Lxtic, Thitrry Machat/Q, Stlphant 
Afartin, Fabrict Moindrot, ErnJt Sasst, Mirhtl 
Ttrram, Thitrry Thomas Kurgu Ediıing: Marit

joslpht Yoyottt Müzik Music: Bruno Coulais 
Yapımcı Producer:)acqueı Perrin Yapı m 
Producıion Co.: Galatle Film.ı, 92, rutjouffroy 
d'Abbanı, 75017  Paris, FRANCE; Phont: 33 I 
44 29 21 40; Fax: 33 I 44 29 25 90; e-mail: 
mail@galatttfilms.com; Pandora Film, Ko1n, 
GERMANY; \V anda Vision, Baretlona, SPAIN 
Dünya Hakları World Sales: Preıidtm Films 
"Lt Barjac", J ,  BoulttJard Vict()Y, 75015 Paris, 
FRA CE; Phone: 33 I 44 25 Ol Ol; Fax: 33 I 
44 25 Ol 83 Türkiye Hakları Turkish 
Righıs: Umut Sanat Filmcilik, Akasyalt Sok. o: 
I8, 4. UıJtnt, IIIanbul, TURKEY; Phont: 90 212 
325 88 88; Fax: 90 212 278 32 82 

200I I 35 mm. 1 Renkli Color 1 95 '  

• Uçmak, rüzgar gibi gitmek, 
havalanmak, süzülmek! Sinema, 
insanoğlunun çağlardır süren uçma 
düşünü başka hiçbir mecranın 
yapamadığı gibi yeniden 
alevlendirme gücüne sahip. Bu film 
dünya gezegeninin doğumuyla 
başlıyor: yerkabuğunun her 
tarafından yanardağlar patlıyor, 
magma akıntıları dalgalar halinde 
yükseliyor ve fokurduyor, karaların 
üzerinde hortumlar dolanıyor. 
Ancak dünyada yaşamın başlangıcı, 
bir önceki evreyle sert bir tezat 
oluşturuyor: şimdi kuş sürüleri 
izleyicileri bir bölgeden başka bir 
bölgeye götürüyor, hem yakındaki 
yerlere, hem de dünyanın öbür 
ucuna. Izleyici kah sürü düzeninde 
kah kendi başına uçarak, dünyayı 
yeniden keşfediyor - bir kuşun 
bakışından . . .  

Bu sıradışı fılmin büyük bir bölümü, 
yabanıl kuşların çekimlerinden 
oluşuyor. Yaklaşık 300 kişilik bir 
ekip, 1 998'den 200 l 'e kadar 
"gökyüzü göçmenlerinin" göç 
yollarını mevsimden mevsime, 
dünyanın her tarafında takip etmiş. 
Dahası, hem yakın plan çekebilmek, 
hem de daha yoğun sahneler elde 
edebilmek için, kaz, ördek, turna ve 
leylek gibi tam elli farklı türden 
kuşun, özel olarak inşa edilmiş bir 
kuş barınağında insan anne-babalara 
alışmasına olanak sağlanmış. Bu 
şekilde, herhangi bir nurnaraya ya 
da bi lgisayar animasyonuna 
başvurmadan, nefes kesen 
güzell ikte çekimler elde etmek 
mümkün olmuş. "Filmi izlerken 
seyirci kendini kuşlarla gerçekten 
de seyahat ediyormuş gibi 
hissetmeli. Sinema izleyicisi bu 

görüntüleri nası l  elde ettiğimiz 
sorusuna takılmamalı; onun yerine 
bu kuşlarla birlikte dünyanın 
çevresinde uçtuğunu hayal etmesi 
aslında gayet doğal gelecek." 
Jacques Perrin 

• O to soar, sweep, hover and gl ide! 
Cinema has the power to rekindle 
humankind's age-old dreams of flight 
I ike no other medium. This fı lm 
begins w ith che birth of planet earth: 
volcanoes erupt all over the earth 's 
crust, screams of magma surge and 
seerhe, whirlwinds sweep across !and 
masses. The beginnings of life on 
eartl:ı, however, are in sharp comrast 
ro the previous phase: now swarms of 
birds lead che viewer from one site to 
anocher, ro places boch close at hand 
as well as ro far-away parts of che 
world. The viewer re-discovers che 
world - from a bird's perspeccive 
flying in formacion and on !one 
flighcs . . .  

A large part of this extraordinary 
fılm comprises foocage of wild birds. 
From 1 998 ro 200 1 ,  a lıuge fı lm 
crew numbering some 300 people 
fol lowed the migrarory patterns of 
chese "nomads of the air" all around 
the globe, from season ro season. 
Moreover, in order ro obrain more 
intense scenes as well ro be able to 
fılm close-ups, more than fıfty 
differenr species of birds such as 
geese, ducks, cranes and storks were 
allowed to become accustomed ro 
human surrogate 'parenrs' in a 
specially-consrructed bird sancruary. 
In this way, it was possible ro obtain 
foocage of brearlıtaking beamy 
w ithout resorting ro any ki nd of 
uicks or computer animation. 

"Watching che fılm should make che 
viewer feel as if they are acrually 
craveliing with the birds. The 
question of how we managed ro fı lm 
these images should not be 
uppermosc in che cinema-goer's 
mi nd, racher, it will seem quite 
natural ro simply envisage oneself 
flying around the earth alongside the 
birds . " -Jacques Perrio 

JACQUES PERRIN 
1 94 1  'de Paris'te dogdu. 
SO'Ierin sonlarından itibaren, 
hem tiyatroda hem de 
sinemada oyunculuk yaptı. 
Costa-Gavras, Jacques Demy 
ve Guiseppe T ornatore'nin 
yönettigi fi lmler de dahil olmak 
üzere, Fransa ve i talya' da 
SO'den fazla filmde rol aldı. 
Costa-Gavras'ın filmi "Z" ile 
birlikte, yapımcılıga da başladı; 
daha sonraki yapımiarı arasında 
Oscar ödüllü "Noirs et Blancs 
en Couleur 1 Renkli Siyah
Beyazlar" da bulunmaktadır. 
Birçok dogal tarih belgeselinin 
yapımının ardından, yabanıl 
yaşam üzerine büyük bir 
üçleme üzerinde çalışmaya 
başladı. "Le peuple singe" ve 
"Microcosmos"un ardından, bu 
üçleme şimdiki filmi KUŞLAR 
"KANATLI UYGARLIK"Ia 
sona eriyor. Bu ayrıca, onun 
sinemalarda gösterilmek üzere 
yönettigi i lk fılmdir. 

Born in Paris in 1 94 1 .  From the 
la re 50s onwards, he worked as 
an actor for boch s cage and 
screen, appearing in over 80 
fılms in France and lcaly 
direcred by Cosra-Gavras, 
Jacques Demy and Guiseppe 
Tornacore among orhers. W i dı 
Cosra-Gavras' fılm, "Z", he also 
began producing fı lms; his later 
produccions include rhe Oscar
winning "Noirs ec Blancs en 
CouJeur". Afrer several oacural 
history documencaries, he 
scarred work on a major wildlife 
crilogy. Following che 
produccion of che ci des "Le 
peuple singe" and 
"Microcosmos", rhis tri logy is 
rounded off wir h the current 
fılm, LE PEUPLE 
MIGRATEUR, which is also rhe 
fırst fılm he has directed for 
rheatrical release. 

Filmleri 
Filmography 

1 988 Medecim deı hommes 
Insanların Ilaçları 
(TV Serial TV dizisi) 

200 1 Le pe11ple migralelir 
Kuşlar "Kanaci ı Uygarlık" 
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AŞKIN GIDASI 
FOOD OF LOVE 

Yönetmen Di_reccor: Vemura Pons Senaryo 
Screen play: Ventura Pom, baıed on tht novel "Tht 
Page Turner" by David Leavitt Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Mario Montero Kurgu 
Edicing: Pere Abadal Müzik Music: Carles Cases 
Oyuncular Casc:juliet Steı;emon, Paul Rhy1, 
Al/an Corduner, Kevin BiJhop, Geraldine McEwan, 
Le.ılie Charles, Craig Hill, Pamela Field Yapımcı 
Producer: Vemura Pom Yapı m Production 
Co.: Eb Films de la Rambla S.A., Casp 59, 3er, 
2a, 08010 Barcelona, SPAIN; Phone: 34 93 265 
30 26; Fax: 34 93 232 38 70; e-mail: 
ponssala@ibernet.com; 42nd Street Prod11ctionı1 
Barcelona, SPAIN; FFP Enttrtainment, Koln, 
GERMANY Dünya Hakları World Sales: 
42nd Street Productions, Passatge Mindez Vigo, 3, 
008009 Barce/ona, SPAIN; Phone: 34 934 677 
168; Fax: 34 934 677 263 

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 12' 

• Yakışıklı ve yetenekli bir müzik 
ögrencisi olan Paul, dünyaca ünlü 
piyanist Richard Kennington'ın San 
Francisco'daki konserlerinden 
birinde nota çevirici olarak 
görevlendirilir. Paul sadece 
görevine düşkün degil, aynı 
zamanda son derece çekicidir de ve 
bu durum, kariyerlerinin zirvesinde 
olan Kennington ile ajanı Joseph 
Mansurian'ın da gözünden kaçmaz. 
Kennington ve Paul, Barcelona'da 
yeniden karşılaşırlar. Delikanlı, 
kocasının onu terkedişinin şokunu 
atlatmaya çalışan annesi Pamela'yla 
birlikte oraya tatile gelmiştir. Paul 
ve ondan çok daha yaşlı olan 
Kennington birbirlerine aşık olurlar, 
ama bunun her erkek için anlamı 
çok farklıdır. Kennington 
baglanmaktan kaçarak hemen evine 
döner. Bu arada Pamela'n ın kendine 
güveni yerine gelmektedir, ama 
artık Paul çocuk olmaktan 
uzaklaşmıştır. Paul Amerika'ya 
döndügünde, müzik kariyeri 
arzuladıgı gibi gitmez; yeterince 
yetenekli degildir. Paul ve Pamela 
yaşadıkça, aralarında nasıl daha 
derin bir il işki kurabileceklerini 
ögrenirler . . .  

Amerikalı yazar David Leavitt'in 
The Page Turner (Sayfa Çeviren) 
adlı romanından uyarlanmış olan, 
Yentura Pons'un on dördüncü ve 
ilk Ingilizce filmi AŞKIN Gl DASI, 
yaşamın zalim gerçekligiyle tanışan 
iki basit karakterin öyküsünü 
anlatıyor. 

• Paul, a handsome and talented 
music srudent, is employed as the 
page-rurnet at one of the world 
famous pianist Richard Kennington's 
concerrs in San Francisco. Not only is 
Paul dil igem but alsa excremely 
accraccive, a fact nociced by 
Kennington and his age nt Joseph 
Mansourian, two men at che top of 
their chosen careers. Kennington and 
Paul meet again in Barcelona, where 
che boy is on holiday w ith his 
mother, Pamela, who is crying co gee 
over her husband leaving her. Paul 
and the m uch older Kennington fal l  
in love bur rhis  has very different 
implicacions for boch men. 
Kenningcon rushes back home 
escaping from commitment. Pamela, 
meanwhile, begins to eecover her 
self-confıdence buc Paul is no langer 
a child. Back in the United States 
Paul learns that his musical career is 
not going to progress as desired; he 
simply is not calented enough. Paul 
and Pamela wil l  learn through their 
living experience how to build a 
deeper relacionship . . .  

Ventura Pons' fourceenth film and 
his fırst in English, FOOD OF . 
LOVE, adapted from a novel called 
"The Page Turner" by the American 
writer David Leavitt, is che scory of 
rwo simple characcers awakening to 
the harsh reality of life. 

YENTURA PONS 
25 Temmuz 1 945'te 
Ispanya'nın Bareelona şehrinde 
do�du. 22 yaşında tiyatro 
yönetmenli�ine başladı. 
1 978'de ilk uzun metraj lı 
kurmaca filmini çekti ve 
1 985'te kendi yapım şirketini 
kurdu. Günümüzün en 
tanınmış Katalan 
sinemacılardan biri olarak 
kabul edilmektedir. 

Born on 25 July 1 945 in 
Barcelona, Spain. He began 
stage directing at the age of 22.  
In 1 978, he made his  fırst 
feature film and in 1 985 he 
founded his own production 
company. He is now considered 
one of the best known Catalan 
filmmakers. 

Filmleri 
Filmography 

1 977 Ocaiia, retrat itıterm.itent 
Ocana, Dönüşümlü Portre 
(documencary belgesel) 

1 9 8 1  El vicari de O lot Olot Keşişi 
1 986 La ros1a del ba.r Bardaki Kızıl 
1 989 Puta miseria.' 

Allahın Belası Sefalet! 
1 990 Que t'hi jugueı, Ma·ri Pili? 

lddian Nedir Mari Pilil 
1 992 Aquesta nit o mai 

Bu Gece veya Asla 
1 993 Rosita, please.' 

Rosita, Lütfen! 
1 994 El perque de tot plegat 

Herşeyin Aslı 
1 996 MMB: Qttadern de memoria 

MMB: Akıl Defteri 
(shorr kısa film) 
Actrius Oyuncular 

1 997 Carfcieı Okşamalar 
1 998 Amic/Amat Sevgili/Dost 
1 999 Morir (o 1ıo) 

Ölmek (Veya Ölmemek) 
2000 An ila 110 perd el tretı 

Anita Treni Kaçırınadı 
200 1 Food of Love Aşkın Gıdası 
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JAPONYA JAPAN 

METROPOLiS 
METROPOLIS 

Yönetmen Director: Rimaro Senaryo 
Screenplay: Kauuhiro Otomo, based on a manga by 
Osamu Tezuka Müzik Music: Toshiyuki Honda 
Yapımcı Producer: Metropolis Commitlee 
Yapı m Producrion Co.: Bandai Visual Co., 
Ltd. Dünya Hakları World Sales: Sony 
Pictures Entertainmenr, 10202 Wtst Washington 
B/vd., Cult�tr City, California 90232, USA: 
Phone: 1 3 1 0  244 40 00 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Gelecekteki bir tarihte, görkemli 
Metropolis kentinde insanlar tam 
bir Ütopya'nın keyfini çıkarırlar. 
Metropolis sakinleri, o güne kadarki 
en büyük mimari ve teknolojik 
başarı larının, kentin merkezindeki 
pırıl pırıl çok kuleli bir yapı olan 
Ziggurat'ı tamamlanmasını kutlarlar. 
Cumhurbaşkanı Boone, Belediye 
Başkanı Leon ve Ziggurat'ın 
yaratıcısı olan Duke Red (Kızıl 
Dük), cümbüş yapar ve kalabalığa el 
sallarlar. Ancak Başkan, Belediye 
Başkanı ve yaygaracı yığınlar, 
Ziggurat'ın aslında şeytani Dük 
tarafından dünyayı fethetmek için 
yapılmış korkunç bir kitle yoketme 
silahı olduğunun farkında değildir. 
Dük ayrıca, silahın merkezindeki 
can alıcı bir parçayı, ölmüş kızı 
Tima'nın tıpatıp benzeri olan çok 
gelişmiş bir robotu yaratmak için 
kaçak psikopat suçlu Dr. Lawton'ın 
becerisinden de yararlanmıştır. Ne 
var ki, Lawton'ın peşinde olan 
detektif Shunsaku Ban ile yeğeni 
Kenichi ve robot detektif Pero, 
suçlunun izini kentin 1 .  Bölge diye 
bilinen yoksul kesimine kadar 
sürmeyi başarmışlardır . . .  

1 989'da ölen, Manga janrının babası 
Osamu Tezuka'nın, Friu Lang'ın 
başyapıtından esinlenerek yarattığı 
1 949 tarihli bir manga'yı temel alan 
METROPOLIS, çizilmiş 
karakterlerle 3 boyutlu, bi lgisayar 
tarafından yaratılmış dekorları 
birleştiren etkileyici bir canlandırma 
ürünü. Sürrealist bir şair olan 
Rintaro, insanlar ve robotlar 
arasındaki ilişkiler çevresinde bir 
dizi karmaşık fikir geliştirerek, 
"retro" görünüşlü fütürist bir evren 
yaratıyor. METROPOLIS'in karanlık 
atmosferi ve görsel dünyası, fılmin 
senaristi ve "Akira"nın ( 1 988) ileri 

görüşlü yönetmeni Katsuhiro 
Otomo'ya da çok şey borçlu. 
Otomo, METROPOLIS'te bi lgisayar 
ürünü imgeler (CGI) kullanılacağını 
öğrenince, yönetmenin, Osamu 
Tezuka'nın yapıtının ruhunu 
yeniden yaratmak için gereksindiği 
alanın daralacağı kaygısına 
kapılmıştı. Ancak Rintaro, bilgisayar 
imgelerinden, o eski, analog 
yöntemlerle iletilemeyen şeyleri 
ifade etmek konusunda 
yararlanmayı başarmış. Aynı 
zamanda, dij ital dekorlar, 
Tezuka'nın çalışmasıyla da 
mükemmel bir uyum içinde. 
"Yaklaşımımı tanımlamak zorunda 
kalsam, işimde herhangi bir 
tutarlılık saptamam gerekse, gerçek 
olanla hayali olan arasındaki sınırları 
hep i leriye doğru zorlamaya 
çalıştığımı söylerdim."- Rintaro 

• Sornerime in the furure, in che 
magnificenr cicy of Metropol is, 
human kind enjoys l ife in a virrual 
Uropia. The denizens of che ci ey 
celebrare che complecion of c heir 
greatest architectural and 
rechnological achievemenr, the 
Ziggurat, a gleaming multi-towered 
scrucrure ar che hearr of the ci ey. 
Presidenr Boone, Mayor Leon, and 
che creacor of che Ziggurat, Duke 
Red make merry and wave at the 
crowd. However, Presidenr, Mayor 
and che ciamoring mob are oblivious 
ro che knowledge that che Ziggurat 
is acrually a cerrible weapon of mass 
descruccion, devised by che diabolical 
Duke co conquer che world. The 
Duke has also secredy employed che 
skilled hands of one Dr. Lawcon, a 
psychocic criminal scienrisc on che 
lam, ro ereare a crucial part of che 
weapon's core, a highly sophiscicaced 
robot cas c in the l ikeness of che 

Duke's dead daughcer Tima. Hor on 
Lawton's crail, chough, dececcive 
Shunsaku Ban and his nephew 
Kenichi, aided by a robot dececcive, 
Pero, manage co crail the criminal 
inro che poor seetion of che ciry 
known as Zone 1 . . .  

Based on a classical 1 949 manga 
creaced by the "father of che genre" 
Osamu Tezuka, who died in 1 989 -
icself inspired by Fricz Lang's 
mascerpiece, METROPOLIS is an 
impressive animacion film which 
combines drawn characcers and 3D 
computer-genetared secs. A surrealisc 
poec, Rincaro develops a complex see 
of ideas around che relacionships 
between men and robots, creating a 
futurist univetse wich a "retro" look. 
METRO POLIS' clark acmosphere and 
visual world m use also owe a greac 
dea! ro che film's scripcwricer, 
Kacsuhiro Oromo, che visionary 
director of "Akira" ( 1 988). When 
Oromo heard rhac CGI was going ro 
be used i n  some parcs of 
METRO POLIS, he was rather 
worried about how much scope che 
director would have co recreace che 
spirit of Osamu Tezuka's work. 
However, R inraro has been able ro 
use computer imagery ro express 
someching which cannot be conveyed 
wich che old, analogue mechods. Ar 
che same time, che digical secs are 
perfecdy actuned ro che work of 
Tezuka. "If I had ro define my 
approach, pinpoinr any coherence in 
my work, I '  d say c har I am al ways 
crying ro move forward che borders 
becween che real and che imaginary" 
- R inraro 

RINTARO 

1 94 1  yılında Japonya' da doğdu. 
Asıl adı Shigeyuki Hayashi'dir. 
Japon animasyonunun gerçek 
öncülerindendir. 1 7  
yaşındayken T oei animasyon 
stüdyosunda, i lk uzun metrajlı 
Japon animasyon filmi 
"Hakujaden 1 Madam Pai 
Niang'ın Efsanesi"nde çizme ve 
boyama sanatçısı olarak 
çalışmaya başladı. 1 960'1ı 
yılların başlarında Osamu 
Tezuka tarafından kurulan 
Mushi stüdyosona girdi, 
televizyon için, aralarında 
meşhur "Astro Boy"un da 
bulunduğu, birçok animasyon 
dizisi yaptı. Sonra da Toei'ye 
döndü ve kült dizi "Aibator" 
üzerinde çalıştı. 1 979 yılında, 
ilk uzun metrajlı animasyon 
filmi "Ginga Tetsudo 999 1 
Galaksi Ekspresi 999"u yönetti. 
Dört yıl sonra da "Genma 
Taise 1 Kıyamet"i yaptı. 
Karanlık dünyalar yaratma 
eğilimi nedeniyle ona "Kara 
Ozan" adı verildi. Daha sonra, 
babasının bir suikaste 
uğramasının intikamını almaya 
çalışan bir yetimin öyküsünü 
anlatan "Kamui no ken 1 
Kamu i" ( 1 985) ile "Hi no to ri: 
Hôô hen 1 Anka Kuşu"nu 
( 1 986) yaptı ve "MeikyG 
Monogatari 1 Mania-Mania"nın 
( 1 987), Otomo ve Y oshiaki 
Kawajari ile birlikte yönettiği 
bir masal bölümünü 
gerçekleştirdi. Bilgisayarda 
yaratılan görüntülerden ilk kez 
"X"i ( 1 996) yaparken 
yararlandı. Bunu "Alexander" 
( 1 998) ve METROPOLIS 
(200 1 )  izledi. 

Born in 1 94 1 ,  in Japan. His real 
name is Shigeyuki Hayashi. He 
is a crue pioneer of Japanese 
animacion. At 1 7 , he began 
working at che Toei Animacion 
studio as a painc'n'crace areise on 
che very first Japanese an imared 
feacure film, "Hakujaden 1 The 
Legend of Madame Pai Niang" 
( 1 958). In the early 60s, he 
joined the Mushi studio, 
founded by Osamu Tezuka, and 
made numerous animacion series 
for celevision - i ncluding che 
famous "Astro Boy" - before 
returning co Toei, and working 
on che culc series Albacor. In 
1 979, he direcred his fırsc 
animated feature film, "Ginga 
Tecsudo 999 1 Galaxy Express 
999". Four years larer, he 
direcced "Genma Taise 1 
Harmagedon" .  He has been 
nicknamed the "Black Poec" for 
his prediliccion for creacing dark 
worlds. Subsequently he has 
made "Kamui no ken 1 Kamu i "  
( 1 985), abouc an  orphan who 
cries co avenge che assassination 
of his farher, "Hi no cori : Hôô 
hen 1 Phoenix" ( 1 986) and a 
fairycale episode for "MeikyG 
Monogacari 1 Mania-Mania" 
( 1 987), co-direcced wirh Ocomo 
and Yoshiaki Kawajari. X 
( 1 996) was the firsc rime he had 
worked wich CGI. He followed 
it wirh "Alexander" ( 1 998) and 
METROPOLIS (200 1 ). 
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DANIMARKA DENMARK 

GERÇEK B iR  iNSAN 
ET RIGTIGT MENNESKE 

TRULY HUMAN 
Yönetmen Direcror: iıke Sandgren Senaryo 
Screenplay: iıke Sandgrnı Görüntü Yön. 
Cinernatography: Dirk Briiel Kurgu Editing: 
Ka1per Leick Oyuncular Casr: Nikolaj Lie Kaa1, 
Suıaıı Olsen, Peter Mygind, C/ara Nepper Winlher, 
Oliver Zahle, SilYen Hauch-Fa/11#11 Yapımcı 
Producer: Ib Tardini Yapı m Production Co.: 
Zentropa Entertainmerıu ApS, Avedpre TvterVej, 10. 
DK-2650 Hvidore, DENMAR K; Phoııe: 45 36 86 
87 88; Fax: 45 36 78 00 77; e-mail: 
ze1/lropa@jilmbyen.dk Dünya Hakları World 
Sales: TruJI Film Saleı, Aved#re Tvarvej, 10, DK-
2650 Hvidore, DENMARK; Phone & Fax: 45 36 
77 44 88; e-mail: annakarin@filmbyen.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Yedi yaşındaki Lisa'nın annesi i le 
babası, tek çocuklarıyla aile yaşamının 
tadını çıkarmak yerine birbirleriyle 
tartışarak vakit geçirmektedirler. 
Lisa'nın konuşabildiği tek kişi, 
odasındaki duvar kağıdının 
arkasında yaşayan hayali "kardeşi" 
P'dir. Bir dizi dramatik ve yer yer 
yürek parçalayıcı olayın ardından, 
Lisa'nın ailesi yıkılmak üzere olan 
apartmandan ayrılıp başka bir 
binaya taşınır. Yıkılan apartmanın 
molozları arasında P, genç bir erkek 
suretiyle belirir, artık dünyaya 
gelmiştir. Masum, insanı insan yapan 
tüm becerileri öğrenmeye hazır ve 
isteklidir. Konuşmayı bilmeyen ve 
kimliği olmayan P, kendini bir 
mülteci merkezinde bulur. Kendine 
Ahmet adını seçer, iletişim kurmayı 
ve "toplumun bir üyesi" olmayı 
öğrenir. Saflığı ve sıcak kalpliliği 
sayesinde, karşılaştığı insanların 
çoğunun sevgisini kazanır, ama 
kaçını lmaz bir şekilde, ona karşı çok 
daha fesat bir ilgi besleyenler ve 
genç adamın çocuklarla kurduğu 
doğal ve rahat il işkiyi yanlış 
yorumlayanlar da vardır. Lisa'nın 
anne ve babasıyla buluşmaları tuhaf 
bir sıcaklık hissi yaratır, anne i le 
baba onun aslında kaybettikleri, ölü 
doğmuş oğulları olduğunun farkında 
değildirler. Zamanla, genç adamın 
yaşadığı gaddarlık ve istismar 
olayları, onu insan olma arzusunu 
sorgulamaya iter . . .  

Son birkaç senedir Danimarka 
sineması Dogma hareketi 
aracılığıyla, buna benzer fılmlerle 
çok büyük bir canlı l ık gösteriyor. 
GERÇEK BIR I NSAN'da, 
gerçeklikle hayalgücü biraraya 
gelerek, masumiyet ve gaddarlığa 

eşit derecede yer veren bir öyküyü 
ortaya çıkarıyor. Tıpkı daha önceki 
"Şölen" ve "Budalalar" gibi Dogma 
kurallarına göre kotarı lmış bu 
komik, trajik ve harika toplumsal 
yorum, yine aile ve aidiyet üzerine 
zalim bir çağdaş masal. Sert 
yaklaşımı, yer yer acımasız ve şoke 
edici olsa da, bu zor meselelerin 
çoğunun ele alınmasında benzersiz 
bir dürüstlük ve dolaysızl ık sağlıyor. 
Yönetmen Ake Sandgren, Dogma 
hareketinin bu altıncı filminde, 
modern bir sihirli öykünün 
rastlantı lada yönetilen, mantıktan 
uzak konusunu alıp tamamen 
inanılabi l ir bir deneyime çeviriyor. 
Film, çiğ üsiGbu ve nefıs senaryosu 
aracılığıyla, Ahmet'in kendisi için en 
güvenli yerin duvarın öteki tarafında 
olduğunu farketmesini sağlayan şeyi, 
yani "gerçek" insan davranışının 
çoğu zaman nasıl da toplumun 
belirlediği kuralların buyruğu altında 
olduğunu gösteriyor. 

• Seven-year-old Lisa is an only 
child whose parents seem to spend 
more rime arguing wirh each orher 
rhan enjoying family l ife wirh her. 
Her imaginary "brorher" P, who lives 
behind che wallpaper in her room, is 
che only person she can ral k ro. Afrer 
a series of dramaric, and ar rimes, 
harrowing evenrs, Lisa's family move 
from rheir aparrmenr j usr before ir is 
demolished. P emerges from che 
rubble of che bl oc k in che form of a 
young man, and embarks on che 
world, innocenr, ready and will ing ro 
learn all che skills ir rakes ro make 
one rruly human. Wirh no language 
or idenriry, he ends up ar a refugee 
cenrre where he adoprs che name 
Ahmed, learns ro communicare and 

become "a member of sociery". His 
naivery and warm-hearredness readily 
endear him ro mos c of che people he 
meers, bur inevirably rhere are rhose 
who have an alrogerher more sinisrer 
inreresr in him, and orhers who 
misinrerprer his narural and easy 
rapporr wirh children. The 
encounrers wirh Lisa's parenrs 
generare a srrange sense of warmrh 
wirhour rhem realising rhar he is 
rhere long losr aborred son. In rime 
che fıerce cruelry and manipularion 
che young man experiences will lead 
him ro quesrion his original desire ro 
be human . . .  

Danish cinema of recenr years is 
showing signs of enormous viraliry 
through che Dogma movemenr wich 
fılms like this one, in which reality 
and imagination combine in a cale of 
innocence and cruelcy in equal parrs. 
Funny, cragic and a grear p iece of 
social commencary m ade according ro 
che Dogma convenrions !ike "Fescen" 
and "The Idiors" before ic, TRULY 
HUMAN is a similarly brural 
concemporary fable abour family and 
belonging. A lchough harsh and 
shocking in parrs, che rigorous 
approach yields a unique honescy and 
direccness of iıpproach ro many of 
rhese diffıculc quescions. In chis sixch 
Dogma film, direcror .Ake Sandgren 
rurns che far-fecched ploc of a modern 
magical cale, governed by 
mineidence inco a rocally believable 
experience. Through che fılm's raw 
scyle and excellenc wricing i c porcrays 
how "real" human behavior is ofcen 
ruled by socially scripced codes 
leading Ahmed ro che realisacion chac 
che safesc place for him in l ife is on 
che other s ide of che wall. 

AKE SANDGREN 

1 9SS'de lsveç'te, Umea'da 
doğdu. Sinema ve felsefe 
eğitimi gördü. 1 979'da 
Danimarka Ulusal Film 
Okulu'ndan mezun oldu. 
Televizyon için iki film çekti, 
ayrıca sekiz uzun metrajlı 
sinema filminde yönetmen 
yardımcılığı yaptı. Daha sonra 
ilk kısa filmi olan "The Bicycle 
Symphony"yi ( 1 984) yönetti, 
bu film Berlin'de En Iyi Kısa 
Film dalında Altın Ayı aldı. 
Bunun ardından yine bir kısa 
film olan "The Seeret of John"u 
( 1 98S) çekti. lik uzun metraj l ı 
kurmaca filmi "The Miraele in 
Valby 1 Valby'de Mucize" 
( 1 987) ile lsveç'in Oscar' ı 
sayılan üç adet Guldbaggar 
ödülü aldı. 1 993'te gösterime 
giren 'The Slingshot 1 Silah" ile 
bir Guldbaggar ödülü daha 
kazandı. Üçüncü uzun metrajlı 
sinema filmi "Big Men, Little 
Men 1 Büyük Erkekler, Küçük 
Erkekler"i 1 99S'te çekti. 
Danimarka'da yönettiği sondan 
bir önceki film olan "Beyond 1 
Ötesi", 2000'de gösterime 
girdi. Eleştirmenlerce çok 
beğenilen GERÇEK BIR 
INSAN (200 1 ), beşinci uzun 
metraj lı kurmaca filmidir. 

Born in U md., Sweden in 1 955 .  
He scudied fılm and philosophy. 
He graduared from the Danish 
National Film School in 1 979. 
Besides rwo films for relevision, 
he was assistant direcror on 
eighr feature fılms. He 
subsequencly direcred his firsr 
shorr, "The Bicycle Symphony" 
( 1 984) which received rhe 
Golden Bear in Berlin for Best 
Shorr Film. He followed ir wirh 
anorher shorr, "The Secrer of 
John" ( 1 985), and his fırsr 
fearure film, "The Miraele in 
Valby" ( 1 987), for which he won 
three Guldbaggars (che Swedish 
Oscars). He wenr on ro win yer 
anorher Guldbaggar for "The 
Slingshor" released in 1 993. He 
direcred his rhird fearure film, 
"Big Men, Lircle Men" in 1 995.  
His penulrimare fılm made in 
Danmark, "Beyond", was 
released in 2000. A crirics' 
favorire, TRUL Y HUMAN 
(200 1) is his fıfch fearure film. 
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ISVIÇRE SWITZERLAND 

SESSiZ AŞK 
STILLE LIEBE 

SECRET LOVE 
Yön etmen Director: ChriJtoph Schaub 
Senaryo Screenplay: Ptter Pumchert & 
ChriJtoph Schaub Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Thomaı Hardmeitr Kurgu 
Editing: Ftt Li«hti Müzik Music: Antoint 
Auberson Oyuncular Cast: Emmanuelle Lahorit, 
Ları Ottmtedt, Renare Becker, Wolfram Btrgtr, 
Renare Sreigtr, Roeland WiJnekltr, Michael 
Neuenschwander Yapımcı Producer: Mareel 
Hoehn Yapı m Production Co.: , T&C Film, 
SttStr. 4 Ia, 8002 Zurich, SWITZERLAND; 
Phone: 4 I  I 202 36 22; Fax: 4I I 202 30 05; e
mail: tcemail@tcjilm.ch Dünya Hakları World 

ales: T&C Film, St<Jtr. 4 Ia, 8002 Zurich, 
SWITZERLA D; Phone: 4 I  I 202 36 22; Fax: 
4I  I 202 30 05; e-mail: edition@tcfilm.ch 

200I I 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• 27 yaşındaki sagır rahibe 
Antonia, her gün yaşadıgı 
şehirdışındaki manastırdan çalıştıgı 
evsizler yurduna gitmek için trene 
biner. Kendisi gibi sagır olan, 30 
yaşındaki Mikas'la tanıştıgında, 
Antonia'nın önünde yeni ve 
heyecan verici bir dünya açılır. 
Antonia ile Mikas birbirlerinden 
çok farklıdırlar; ancak işaret diliyle 
anlaşabiliyor olmaları aralarında bir 
arkadaşilgın başlamasını saglar. Kısa 
bir süre içinde birbirlerine aşık 
olurlar. Ancak Antonia'nın bilmedigi 
bir şey vardır: Bir sirk sanatçısı 
oldugunu söyleyen Mikas, aslında 
lsviçre'ye hayatını yankesici l ik 
yaparak kazanmak için gelmiştir. Bir 
gün Mikas'ın soymaya kalktıgı bir 
kişi onu suçüstü yakalar ve Mikas 
kaçmaya çalışırken öldürülür. 
Antonia bu durum karşısında 
şaşkına döner ve çok üzülür. 
Mikas'la yaşadıkları Antonia'nın 
hayata bakışı üzerinde unutulmaz 
izler bırakmıştır. Dünyayı artık her 
türlü olasıl ıga açık bir yer olarak 
görmektedir. Amerika Birleşik 
Devletleri'nde sagırlar için bir 
üniversite oldugunu duymuştur. 
Antonia kendisine yeni bir yaşam 
kurmaya karar verir . . .  

• To ger ro her job ar a homeless 
shelrer, Anronia, a 27 -year-old deaf 
nun, has ro commure daily by rrain 
from her convenr ourside rhe ci ry. 
When she meers Mikas, aged 30, 
who is also deaf, an exciring new 
world opens up for Anronia. She and 
Mikas are very differenr people bur 
rheir abiliry ro communicare in sign 
language is rhe srarr of a friendship. 
Anronia and Mikas soon fal l  in love. 
Whar Anronia doesn'r know, 
however, is rhar Mikas is only 
prerend ing ro be a ci re us arrisr and 
rhar he has in fact come ro 
Swi rzerland to earn money as a 
pickpocket. One of Mikas' vicrims 
carehes him red-handed and Mikas is 
ki l led in his artempr ro escape. 
Anronia is confused and disconsolare. 
Bur her experience with Mikas has 
had an indelible effect on her oudook 
on l ife. She sees rhe world open for all 
sorrs of new endeavours. She's heard 
of a university for rhe deaf in rhe 
Unired Srares. She resolves ro srarr a 
new life . . .  

CHRISTOPH SCHAUB 
1 958'de lsviçre'de Zürih'te 
do!!du. On yıl boyunca 
Zürih'teki bir medya 
stüdyosunda çalıştı; 1 996'dan 
bu yana Zürih Tasarım 
Akademisi'nde sinema ve video 
üzerine dersler vermektedir. 
1 987'den beri uzun metrajlı 
filmler, belgeseller ve videolar 
yönetmiştir. SESSIZ AŞK 
beşinci uzun metrajlı fı lmidir. 

Born in Zurich, Swirzerland in 
1 958.  He worked for ren years 
in a Zurich media srudio and has 
lecwred in film and video ar rhe 
Zurich Design Academy s ince 
1 996. In 1997 he co-founded 
Kino RiffRaff in Zurich. He has 
direcred feawre films, 
documenraries and videos si nce 
1 987. STILLE LIEBE is his fifrh 
fearure film. 

Filmleri 
Filmography 

1 987 Wmdel 
1 989 Dreissigjahre 
1 992 Am E nde der achl 
1 995  ll giraso/e -

U·12a casa. vichıo a Ve1·ona. 
(documencary belgesel) 
Rendez-vous im Zoo 
(documencary belgesel) 

1 996 Lieu, Jimczimı e Jiırma: 
l'architectura tla 
P. Zumlhor e Gion 
Camiuada 
(documencary belgesel) 

1 997 Eiııfach so 
1 999 Das Vri11-Projelel 

(documencary belgesel) 
Die Re isen des Sa11tiago 
Calatrava 
(documencary belgesel) 

200 1 Stille Liebe Sessiz Aşk 
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DANIMARKA DENMARK 

YEN i BAŞLAYAN LAR iÇ iN iTALYANCA 
ITALIENSK FOR BEGYNDERE 

IT ALIAN FOR BEGINNERS 
Yönetmen Direccor: Lor�e Scherfig Senaryo 
Screenplay: Lone Scherfig Görüntü Yön. 
Cinemacography:j,rgm)ohanJJon Kurgu 
Ediıing: Gerd Tjur Oyuncular Cası: Anders 
W. Berıhelsen, Anette Stpve/bak, Peter Gantzler, 
Arın Eleonora}trgemen, Lar1 Kaa/und Yapımcı 
Producer: Ib Tardini Yapım Production Co.: 
Zentropa EntertainmetıiJ ApS, At'tll�re TvcenJej, 10, 
DK-2650 Hvidore, DEN MARK; Phone: 45 36  86 
87 88; Fax: 45 36 78 00 77; e-mail: 
zentropa@jilmbyen.dk Dünya Hakları World 
Sales : Trust Film Sa/es, Avedm Tvarvej, 10, DK-
2650 HvirU>re, DEN MARK; Phone & Fax: 45 36  
77  44 88; e-mail: trust@trmt.film.dk 

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 109' 

• Genç rahip Andreas, mahalle 
kilisesinde görev almak üzere 
Kopenhag'ın küçük, kasvetli bir 
banliyösüne gelir. Selefinin çekip 
gitmeyi reddetmesi sonucunda yerel 
otele yerleşmek zorunda kalan 
Andreas, cana yakın ve her daim 
şaşkın otel yöneticisi j0rgen'le 
arkadaşlık kurar. j0rgen, civardaki bir 
pub'da barmaid olarak çalışan, 
müthiş güzellikteki ltalyan Giuila'ya 
abayı yakmıştır. Pub'ı yakışıklı ama 
kendini beğenmiş Hal-Finn 
işletmektedir. Patronları onu 
pejmürde görünümünden dolayı 
kovmakla tehdit edince, Hal-Finn 
mahallenin güzellik salonuna gider ve 
orada Karen'la tanışır. Karen, bütün 
benliğini adeta bir sabır törpüsü olan 
alkelik ve düşkün annesine adamış, 
utangaç bir kuafördür. Çok 
geçmeden, Hal-Finn düzenli olarak 
oraya gitmeye başlar. Bu arada 
Andreas, felaket derecesinde sakar 
Olympia'ya ilgi duymaya başlar. 
Pastanede çalışan, özgüvenden 
yoksun Olympia'nın hayatı, ızbandut 
gibi babası tarafından 
yönetilmektedir. Andreas akşamları 
verilen ltalyanca derslerine katılmaya 
ikna olur ve kısa sürede, kaderi n her . 
birine sert darbeler indirdiği kurstaki 
bu grubun merkezi haline gelir. 
Yavaş yavaş gruptaki herkes kendi 
açmazını aşıp mutlu bir çözüm 
bulmayı başarır . . .  

Lars von Trier'in öncülük ettiği 
Dogma 95 hareketi epey başarı 
kazandı; ama herhalde şimdiye 
kadarki Dogma filmlerinin hiçbiri 
Scherfig'in YENI BAŞLA YANLAR 
IÇIN IT AL YANCA'sı kadar tatlı 
değildi. Bu beşinci Dogma filminden 
zeka ve sevimlil ik fışkırıyor. 

Yaşamları içiçe geçen, hepsi de aşk 
mahzunu, dışianmış kişiler olan altı 
kırılgan birey üzerine bu romantik 
komedi, Dogma kurallarını başka bir 
yöne çekiyor: burada spontanlığın 
kaynağı kamera değil, senaryo ve 
doğaçlamalar. Setten dekoru, ışığı ve 
kostümü çıkarma kurallarına sıkı 
sıkıya tutunan Scherfig, konusunu 
özgün ve dokunaklı bir yaklaşımla ele 
alıp atmosfere bir neşe ve canlılık 
havası aşılıyor. YENI BAŞLA YANLAR 
IÇIN ITALYANCA, yüzlere 
yerleştirdiği her gülümsemeyi hak 
eden türden, zeka dolu bir romantik 
komedi. "Gamsız, neşeli bir film 
yapmak istedim. Filmimde bol bol 
aşk var. Bol bol flört, cinsel ima, 
arkadaşlık ve aile bağı; ama zaman 
zaman başka bir niteliği de boy 
gösteriyor ki bu filmin ltalyan 
katmanı olarak tanımlanabilir; ya 
böyle, ya da son derece Danimarkah 
bir unsura sahip." - Lone Scherfig 

• Young minister Andreas arrives in 
a smail, grey suburb of Copenhagen, ro 
take up duties ar a local church. Forced 
ro rake residence in rhe local hotel 
because his predecessor refuses ro leave, 
Andreas is befriended by rhe amiable, 
permanenrly befuddled manager, 
Js;ırgen. Js;ırgen is besorred wirh Giulia, 
an exquisirely prerry Iralian barmaid 
who works in the nearby pub run by 
the good-looking bur arrogant Hal
Finn. When Hal-Finn's superiors 
rhrearen ro fire him because of his 
scruff)r appearance, he heads ro the 
local salon, where he meers Karen, 
a shy hairdresser whose entire existence 
is daminared by her needy, 
exasperating mother. Soon enough, 
Hal-Finn is returning on a regular 
basis. Meanwhile, Andreas hooks up 

wirh the carasrrophically clumsy 
Olympia, an insecure pastry shop 
assistane whose life is run by her ogre 
of a farher. Eventually, Andreas is 
persuaded ro join an evening class in 
Italian language and soon becomes the 
centre of this group of people ro whom 
fare has dealr quire serious blows. 
Gradually each one in the group 
manages to overcome his/her 
predicamenr and find a happy 
solurion . . .  

LONE SCHERFIG 
1 959'da Kopenhag'da dogdu. 
Sorbonne'da ve Kopenhag 
Üniversitesi'nde ( 1 976-80) 
sinema okudu ve 1 984'te 
Danimarka Ulusal Film 
Okulu'ndan mezun oldu. 
Reklamlar, kısa filmler, 
belgeseller ve TV yapımiarı 
sekti, YENI BAŞLAYANLAR 
IÇIN ITALYANCA da dahil 
olmak üzere birçok senaryo 
yazdı. l ik uzun metrajl ı  sinema 
filmi "Kajs f0dselsdag 1 Tatil 
Yolculugu" ( 1 990), onun 
önemli bir yönetmen olduğunu 
kanıtladı. Film Berlin'de 
Panorama bölümünde ve New 
York Modern Sanat 
Müzesi'nde Yeni Yönetmenler 
haftasında gösterilmek için 
seçildi; Rouen'da ise Büyük Jüri 
Ödülü'nü ve her iki oyuncu 
ödülünü kazandı. Ikinci uzun 
metrajl ı  sinema çalışması olan 
çocuk filmi "Nar mor kommer 
hjem . . .  1 Kendi Başımıza" 
( 1 998), Montreal Film 
Festivali'nde Büyük Ödül'ü ve 
Amsterdam'da Cinekid 
Ödülü'nü aldı. Eleştirmenler ve 
Danimarkah sinema seyircileri 
tarafından çok begenilen YENI 
BAŞLAYANLAR fÇI N 
IT AL Y ANCA (2000), yönetrigi 
üçüncü uzun metrajlı kurmaca 
fılmdir. 

Born in Copenhagen, Denmark 
in 1 959. She srudied film ar the 
Sorbonne, Copenhagen 
University ( 1 976-80) and 
graduared from the Danish 
National Film School in 1 984. 
She has direcred coınmercials, 
shorr films, documentaries and 
relevision producrions and 
wrirren several screenplays 

The Dogme 95 mavement led by Lars including rhe one for ITALIAN 
von Trier has produced more than i ts FOR BEGINNERS. Her fearure 
fair share of successes, bur probably film debur "Kajs fs;ldselsdag 1 
none are as sweer-rempered as Lone The Birrhday Trip" ( 1 990) 

Scherfıg's ITALIAN FOR esrablished her as an imporranr 
director. The film was selecred 

BEGINNERS, the fifth Dogme film for Panorama in Berlin; New 
flowing wirh wir and charm. Directors, Museum of Modern 
A deadpan romantic comedy abour six Art, New York; and won rhe 

vulnerable individuals - lovelorn Grand Jury Prize and borh 
acring awards in Rouen. Her 

ourcasrs whose lives are inrerwoven, second fearure, rhe children's 
the film rakes the Dogme rules in film "Nar mor kommer hjem . 
anorher direction, where the script and 1 On Our Own" ( 1 998), was 
improvisarions rather rhan che camera recipienr of the Grand Prix ar 

rend to provide rhe spontaneiry. Monrreal Film Festival and rhe 
Cinekici Prize in Amsrerdam. 

Adhering to the rules abolishing ITALIAN FOR BEGINNERS 
props, lighring and cosrurnes from the (2000), an overwhelming success 
set, Scherfig adds an original and wirh crirics and national 
rouching approach to her subject, audiences, is her third fearure 

film. imbuing che armosphere wirh a rone of f-----,.-
gaeiry and liveliness. ITALIAN FOR 
BEGINNERS is the !ci nd of supremely 
ineelligem romanric comedy that earns 
every smile. "I wanted ro make alighr
hearred, effervescent film. There's 
plenty of love in my film. Plenty of 
flirrs, sexual innuendo, friendship and 
family ries; bur from rime ro rime 
c here are flashes of anorher qualiry 
which could be deseribed as the Italian 
la yer of the film - eirher that or 
somerhing very Danish." -
Lone Scherfig 
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AVUSTURYA AUSTRIA 

ZOR GÜN LE R  
HUNDSTAGE 

DOG DAYS 
Yönetmen Director: U/rich Seid/ Senaryo 
Screenplay: U/rich Seidl & Veronika Franz 
Görüntü Yön. Cinematography: Wo/fgang 
Thaler Kurgu Editing: : Andrea \Vagııer, 
Chriıtof Schertenleib Müzik Music: t\1arkuı Davy 
Oyuncular Cast: Alfred Mrva, Maria 
Hofttiı)ter, Georg Friedrich, ChriJıinejirkn, Viktor 
Hennemann, Virtor Rathborıe Yapımcılar 
Producers: Helmıli Graııer & Philippe Bober 
Yapı m Production Co.: Allegro Film 
Produkıiom GmbH. Krnmmgaııe la, A-1030 
Virnna, A USTRIA; Phont: 43 1 712 50 36; Fax: 
43 1 712 50 36; e-mail: office@allegrofilm.at 
Dünya Hakları World Sales: The Coprod11Ction 
Office, Mommsemtrasse 27, D-10629 Berlin, 
GERMANY; Phone: 49 30 32 777 879; Fax: 49 
30 323 20 91; e-mail: injo@thecopro.de 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 129' 

• Otobanla çıkış yollarının, 
süpermarkederle yeni yerleşim 
bölgelerinin ortasında bir yerde, 
Viyana banliyösünde sıcak ve bogucu 
bir gün. Yazın bu en kızgın 
günlerinde, içiçe geçmiş altı öykü, 
düşkırıklıklarıyla ve yalnız ruhlarla 
dolu bir dünyayı gözler önüne 
se riyor . . .  Emekli bir koca sapiantılı 
bir şekilde yaşamını düzenler - satın 
aldıgı yiyecegin içecegin agırlıgını, 
çevresinin gürültü düzeyini ve 
kahyasını denetler. Ellinci evlilik 
yıldönümü için, özel bir kutlama 
planlamaktadır; ama bunu karısıyla 
yapmayacaktır. Bir sabık güzellik 
kraliçesi, kendini sevgilisine adar. 
Diskedaki çılgın bir gece kıskançlık 
ve şiddetle son bulunca, ertesi günün 
barışması için sahne hazırlanır. Uzun 
süre önce boşanmış ama küçük 
evlerinde beraber yaşamaya devam 
eden bir çift. birbirlerinin başka bir 
yere taşınmasını beklerken 
yekdigerinin hayatını cehenneme 
çevirir. Bu arada bir kadın öğretmen, 
gece için hazırlanmaktadır. Sevgilisi 
nihayet geldiğinde, yanında bir 
arkadaşını da getirir. Eğlenceyle, 
oyunlarla, alkol ve seksle dolu gece, 
sonunda hiçbirinin tahmin etmedigi 
bir noktaya dogru gider . . .  

Varoluşun bayagı lığını topa tutmaya 
çalışan sinemacılar için banliyöler 
uzun süredir çok tercih edilen bir 
hedef olmuştur. Bu orta sınıf 
kurtanimış bölgelerin zengin ve 
antiseptik dogası, daha çok 
küçümseyerek ve alay ederek ele 
alınır. Yönetmen Seidl'ın 
belgesellerinde, burjuva yaşamının 
boşluguna ve küçüklüğüne yönelik 
hissedi l ir, ateşli bir hor görme 
duygusu her zaman var olmuştur, 

biraz çeperde kalsa bile. Ama ilk 
kurmaca filmi ZOR GÜNLER' de, 
banliyönün insanlıgın karanlık 
tarafına karşı bir sıgınak sunduğu 
fikrini tamamen yerle bir etme 
amacı taşıyor. Belgeselvari bir çekim 
tarzına başvuran, senaryolu ama 
diyalogsuz çalışan ve genellikle 
profesyonel olmayan oyunculara yer 
veren Seidl, olağan felaketlerle dolu 
sıradan bir haftasonuna sınır 
tanımaz, fokur fokur kaynayan bir 
saldırganlık aşılıyor. Gerçekle 
kurmaca arasındaki çizgiyi bulandıran 
yönetmen, en sevdigi temaları 
araştırmaya devam ediyor: sevginin 
kaybı, sevgiye duyulan özlem ve 
sevgiyi bulmanın imkansızlıgı. Ancak 
film ayrıca ufacık, neredeyse 
Lynchvari zerafet anlarıyla da beze! i. 
Monoton yerleşim bölgelerinden ve 
bitmek tükenmek bilmeyen alışveriş 
merkezlerinden oluşan banliyö 
manzarası, nadiren böyle şiddetli bir 
kınarnayla resmedilmişti. 

• le is a hor and scifling weekend in  
che suburbs of Vienna, sornewhere 
becween che aucobahn and che exic 
roads, che su permarkers and che new 
housing escaces. During chese dog 
days of summer, six incerwoven 
scories unfold, revealing a world of 
disillusionmenc and lonely souls . . .  A 
recired husband obsessively regulaces 
his life - he inspeccs che weighc of che 
groceries he buys, che noise level of his 
environmenc and his housekeeper. For 
his fifciech wedding anniversary, he is 
planning a special celebrarion - buc 
ir's nor wich his wife .  A one-rime 
beaucy queen devores herself co her 
boyfriend. When a wild nighr ar a 
disco ends in jealousy and violence, 
che scage is ser for che nexr day' s 

reconciliarion. A couple who have been 
divorced for ages, buc conrinue co li ve 
rogerher in rheir small family home, 
spend rheir days wairing for che orher 
co move our, and in che process make 
each ocher's life sheer hell. Meanwhi le, 
a reacher is making herself up for che 
evening. When her !over finally 
arrives, he' s accompanied by a friend. 
The evening is filled wirh fun and 
games, alcohol and sex, unril ir finally 
rakes a rurn none of rhem anricipared . .. 

The suburbs have long been a favori re 
targer for filmmakers looking co 
skewer che banaliry of exisrence. The 
affluenc and anrisepric narure of rhese 
middle-class enclaves are more ofcen 
rhan nor depicred wirh conrempr and 
ridicule. A palpable, vehemenc disdain 
for che empry perriness of bourgeois 
life has always run throughout Seidl's 
documenrary work, if only in che 
margins. Bu c w i ch DOG DA YS, his 
firsr fearure fi lm, he sers ouc w 
complerely obiirerare any norion of 
che suburbs as a safe haven from che 
dark s ide of humaniry. Ucilizing a 
documenrary shooring sryle, a seri pc 
buc no wrirren dialogue, and mosrly 
non-accors, he rakes an everyday 
weekend full of ordinary carasrrophes, 
and infuses ir wirh an armosphere of 
rampanc, seerhing aggression. 
Blurring che l ine becween reality and 
ficrion, che director concinues co 
explore his favorire narrative concerns: 
che loss of and desire for love, and che 
hopeless impossibiliry of finding love. 
Yer che film is also imbued wich riny, 
near-Lynchian momems of grace. The 
suburban landscape of monoconous 
housing craers and endless su i p-malls 
has seldom been depicred wir h such 
fierce condemnarion. 

ULRICH SEIDL 
1 952'de Viyana'da dogdu. 
"Good News 1 Iyi Haberler" 
( 1 990), "Animal Love 1 Hayvan 
Sevgisi" ( 1 995) ve "Models 1 
Modeller" ( 1 998) gibi ödüllü 
belgeselierin yönetmeni olarak 
isim yaptı. Werner Herzog, 
onu en begendigi on yönetmen 
arasında göstermiştir. ZOR 
GÜNLER (200 1 ), ilk uzun 
metraj lı kurmaca filmidir. 

Born in Vienna in 1952 .  He 
became known world w ide as a 
direccor of award-winning 
docurnencaries, including "Good 
News" ( 1 990), "Animal Love" 
0 995) and "Models" ( 1 998). 
Werner Herzog ranks him 
among his ren favori re 
filmmakers. DOG DA YS (200 1 )  
i s  his fırsr fearure film. 
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YUNANiSTAN-TÜRKIYE GREECE-TURKEY 

AŞKI N YEDiNCi  GÜ NEŞi  
O EVDOMOS ILIOS TOU EROTA 

THE SEVENTH SUN OF LOVE 
Yönetmen DirectOr: Vange/is Serdaris 
Senaryo Screenplay: Vange/is Serdaris 
Görüntü Yön. Cioematography: Yannis 
Varvarigos Kurgu Editing: T akis Koumormdouros 
Müzik Music: Mikis Theodorakis Oyuncular 
Cast: Thodm·os Skour-ta.s, Katerina Papadaki, Elena 
Maria Kaf/Oukido11, Chrysanthos Pavlou, Anastasia 
Pantzopoulou Yapımcı Producer: Vange/is 
Serdaris Yapı m Production Co.: Vange/is 
Serda,·is Film Production, 1 9  Dervenakion Street, 
Athens, GREECE; Phone: 30 1 28 48 630; Fax: 
30 1 28 49 253; Gruk Film Centre & EPT A.E., 
GREECE; ERT S.A & Geopoly Ltd, GREECE; 
Akademi Sanat l!etijimi Hizmetleri A.Ş., 
TURKEY Dünya Hakları World Sales: Greek 
Film Centre, 10 Panepistimou Street, Athens, 
GR EEC E; Phone: 30 1 36 31 733; Fax: 30 1 36 
14  336; e-mail: infor@gfc.gr 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 124' 

• 1 920'1erin başı. Genç bir 
hizmetçi Yunan ordusundaki bir 
binbaşının, genç ve tecrübesiz 
emirerinin ve sonunda da binbaşının 
karısının arzu nesnesi haline gelir. 
Tutkularıyla, dönemin adab-ı 
muaşeret kuralları ve ahlaki 
değerleriyle, ve güçlerinin 
ötesindeki, sık sık çelişen koşullarla 
sıkışıp kalmışlardır. Sonunda 
çıkmaza saplanırlar. Kurtuluşu 
ararken de ya tuzla buz olurlar ya 
da birer simge mertebesine 
yükseltilirler . . .  

AŞKIN YEDI NCI GÜNEŞI hem bir 
aşk öyküsü, hem de tamamen insani 
bir karaktere sahip bir film. Öykü 
Yunanistan'da geçiyor. Yıl 1 922, 
Anadolu bozgununun, yani modern 
Yunanistan'ın tarihindeki en önemli 
olayın gerçekleştiği yıL Bu olay 
öyküdeki karakteriere delaylı 
olarak etki ediyor ve onların 
davranışlarını büyük ölçüde 
belirliyor. 

• Early 1 920s. A young 
maidservanr becomes che objecr of 
desire pursued by a major in the 
Greek army, his young and 
inexperienced groom and fınally the 
major's wife. They are constricred by 
rheir passions, the manners and 
mores of the e ra and by often 
conflicring circumsrances, almost 
always beyond their power and they 
are fınally led ro dead ends. Searching 
for redemprion, they are eirher 
crushed or elevated ro symbols . . .  

THE SEVENTH SUN OF LOVE is a 
love story and ar che same rime a 
drama wirh a deeply human 
characrer. The story unfolds in  
Greece in circa 1 92 2 ,  che year of  the 
Asia Minor disasrer, the most 
signifıcanr event in the hisrory of 
modern Greece, which has a direct or 
indirect effecr on che characters in 
the srory and ro a grear exrenr defınes 
rheir behavior. 

VANGELIS SERDARIS 
1 938'de Yunanistan'da doğdu. 
Siyasi bilimler ve sinema eğitimi 
aldı. 1 9SO'den 1 969'a kadar, 
elliden çok fılmde yönetmen 
yardımcılığı yapmıştır. Ayrıca 
Yunan televizyonu için birçok 
belgesel yönetmiştir. 
"Rembetiko" filminin 
yapımcılarındandır. 

Bom in 1 938 in Greece. He 
srudied polirical science and 
film. From 1 950- 1 969 he 
worked as assistant director on 
over fifry films. He has also 
directed many documenraries for 
Greek relevision. He was a co
producer of the film 
"Remberiko". 

Filmleri 
Filmography 

1 969 H old-Up in Athem 
Atina'da Soygun 

1 97 1  A Matter of Life mıd Death 
Bir Hayat Memat Sorunu 

1 972 Gang of L.overs 
Aşıklar Çetesi 

1 973 The Gir/ with the H orse 
Atlı Kız 

1 974 A Matter ofComcience 
Bir Vicdan Meselesi 

1 9 8 1  Drag Raci1ıg Engeli i Yarış 
1 986 The Greenhouse Sera 
1 997 Vassiliki 
200 1 The Seventh S rm of L.ove 

Aşkın Yedinci Güneşi 
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ABD USA 

BiR  KONU, ON ÜÇ SOHBET 
THIRTEEN CONVERSATIONS ABOUT ONE THING 

Yönetmen Director:ji// Spr«her Senaryo 
Screenplay: Ka ren Sprecher & j ili Sprecher 
Görüntü Yön. Cinematography: Oick Pope 
Kurgu Editing: Stephen Mirrione Oyuncular 
Cast: Matthew McConaughey, john Tımurro, Clea 
Ouva/1, A my lrving, Alan Arkın Yapımcılar 
Producers: Beni Atoori, Gina Re.rnick, Co/in 
Bates & Sabri na Atoori Yap1m Production 
Co.: Stont/()(k Pictures1 5050 Serrania Avt.1 
Woodland H ilis, CA 91364, USA; Phone: I 818 
716 63 56; Fax: I 818 716 68 66; e-mail: 
stonelockpix@aol,com Dünya Hakları World 
Sal es: Overseas F ilmgroup, 8800 Sunset Boulevard, 
3rd Floor, Los A ngeles CA 90069, USA; Phone: 1 
310 855 1 1 99; Fax: 1 3 10 855 07 1 9; e-mail: 
injo@jirstlookmedia.com Türkiye Hakları 
Turkish Rights: Umut Sanat Filmcilik, 
Akasyalı Sok. o: 18, 4. Uvnıt, Istanbul, 
TURKEY; Phone: 90 212 325 88 88; Fax: 90 
212 278 32 82 
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• Büyük bir sigorta şirketinde 
yönetici l ik yapan Gene, genel 
karamsar yapısının acısını neşeli bir 
iş arkadaşından çıkarır. Benzer bir 
ruh halinde olan orta yaşlı fizik 
profesörü Walker da yaşamından 
memnun değildir; karısı Patricia'yı 
terk eder ve onu kendi yoğun 
yalnızlığıyla başbaşa bırakır. Troy 
baş döndürücü bir hızla yükselen 
kariyeri tek bir darbeyle sarsılan 
genç bir avukattır. Genç ve iyimser 
bir temizlikçi kadın olan Beatrice 
ise yaşamış olduğu bir mucizenin 
hala etkisindedir, ve birdenbire yeni 
bir mucizeye ihtiyaç duyduğunun 
farkına varır. Bu sıradan insanlar 
kendilerini, filozofların çağlar 
boyunca yanıtını aradıkları varoluşa 
ilişkin bir soruyla karşı karşıya 
bulurlar: Mutluluk nedir ve nasıl 
mutlu olunur? 

BIR KONU, ON ÜÇ SOHBET 
gerçek mutluluğun anlamı, karma 
kavramı ve umudun gücü gibi 
konular üzerine düşünceleri 
inceleyen, zekice kotarılmış ve 
insanı saran bir film. Alışılmadık 
derecede sakin atmosferli bir New 
York'ta çekilmiş olan ve yaşamları 
kimi tesadüfler sonucu birbiriyle 
kesişen beş karakterin farklı bakış 
açılarını ironik bir biçimde ele alan 
bu film, kaderin büyük oranda 
kişinin yaşama yaklaşımı sonucunda 
belirlendiği tezini ortaya koyuyor. 
Rasiantıiarın ve gündelik 
karşı laşmaların dramatik etkilerini 
inceleyen filmin yapısal örgüsü son 
derece iyi kurulmuş. Anlatım zaman 
içinde ileri ve geri gidişler içeriyor, 
sahneler ve karakteler arasındaki 
bağlantılar aşama aşama ortaya 
çıkıyor ve beklenmedik gelişmelerle 
karşılaşıl ıyor. Filmi insanı derinden 
etkileyen bir biçimde duygusallığa, 

içtenliğe, eğlenceye ve iyimserliğe 
yer verdiği mutluluk arayışını 
yaşamın acı cilveleriyle dengeliyor. 
Çoğu canlandırdıkları tipiere zıt 
olarak seçilmiş oyuncular her nüansı 
şaşırtıcı ve uyumlu bir toplu 
performans içinde başarıyla 
yansıtıyorlar. Oyunculukları görsel 
açıdan zevk veren bir sinema dili ve 
rahat ama sofistike bir kurguyla 
destekleniyor, "Bir kişinin yaşamını 
şekillendiren, ona gerçekten yön 
verecek güce sahip olaylar her 
zaman ilgimi çekmiştir. Bunlar 
insanın yüzünde tokat gibi patlayan 
önemli ve dramatik olaylar olabilir, 
ya da daha basit ve gündelik, sıradan 
küçük hareketler şeklinde ortaya 
çıkabilir. Bu anlar her zaman 
şaşırtıcıdır ve kişinin hiç beklemediği 
bir zamanda ve yerde ortaya 
çıkarlar. Çoğu kez de sanki bir ilahi 
gücün izini taşırlar." - Jill Sprecher 

• Gene is a manager ar a large 
insurance company who vems his 
habirual pessimism on a cheerful co
worker. Similarly moody and middle
aged, Walker decides he can no longer 
be comem wirh his l ife as a physics 
professor; he leaves his wife Parricia ro 
face her own vasr loneliness. Troy is a 
young arrorney whose dizzying career 
rise is rumbled by a single acr. And 
Bearrice is an oprimisric young 
deaning woman who rides on rhe 
wings of a pasr miraele umil she 
suddenly needs anorher one. These 
ordinary people all find rhemselves 
asking rhe fundamemal quesrion 
philosophers have pondered 
rhroughour hisrory: Whar is 
happiness, and how do we ger ir) . . .  

THIRTEEN CONVERSATIONS 
ABOUT ONE THING is a sman 
and engaging film rhar explores ideas 

abour rhe meaning of rrue happiness, 
rhe norion of karma and rhe power of 
hope. Ser in an unusually calm New 
York Ciry and raking a richly ironic 
view of rhe conrrasring perspecrives 
of five characrers who connecr by 
happensrance, ir suggesrs rhar fare is 
largely dicrared by how one 
approaches l ife. Examining rhe 
dramaric impacr of randem and 
quoridian encounrers, rhe i nericare 
srrucrure of rhe film is ingenious. 
The etaborare criss-crossing narrarive 
moves backwards and forwards in  
rime, gradually revealing rhe 
connecrions berween scenes and 
characrers and doubli ng back on 
irself for surprising revelarions. 
While allowing for poignancy, 
imimacy, playfulness and oprimism, 
rhe film pirs rhe search for happiness 
againsr rhe birrer ironies of chance. 
The srerling performers -
predominanrly casr againsr rype 
strike every nore wirh dazzling 
ensemble accuracy. Their work is 
burrressed by rhe visually delicious 
cinemarography and rhe insouciam 
sophisricarion of rhe edi ring. "I have 
always been imrigued by rhe evems 
rhar shape a person's l ife, rhar rruly 
have rhe power ro redice ir .  By equal 
rerms rhey can be grand and 
dramaric - rhe kind rhar hir wirh a 
slap and simpler, more mundane, 
arriving in rhe form of smail 
gesrures. Such momenrs always 
manage ro come as surprise, and 
never where one mighr expecr ro fınd 
rhem. And ofren, rhey seem ro 
conrain an elernem of grace." -
]i l i  Sprecher 

JILL SPRECHER 
Wisconsin Üniversitesi'nden 
felsefe ve edebiyat dallarından 
mezun olduktan sonra New 
Y ork'a yerleşerek 
Manhattan'da yaşamaya başladı. 
NYU'da sinema dalında yüksek 
lisans yaptı. Çeşitli stüdyo 
filmlerinde ve bağımsız 
filmlerde koordinatör, 
prodüksiyon amiri ve yapımcı 
olarak çalıştı. Irianda Ulusal 
Stüdyosu'nda Hollywood 
sinemasının kıdemli 
yönetmenlerinden Robert 
Wise'dan yönetmenlik dersleri 
aldı. Ardından Torino 
Uluslararası Genç Sinema 
Festivali'nde En Iyi Film 
ödülünü kazanan ilk filmi 
"Ciockwatchers 1 Saata 
Bakanlar"ı ( l 997) çekti. BIR 
KONU, ON ÜÇ SOHBET 
(200 l )  yönettiği ikinci uzun 
metrajlı kurmaca filmdir. 

Afrer graduaring from rhe 
Universiry ofWisconsin wirh a 
degree in phi losophy and 
l irerarure, she moved ro New 
York and has s ince made 
Manharran her home. She 
received her Masrer's degree in 
film srudies from NYU. She has 
worked as a coordinaror, 
producrion manager and line 
producer on bor h studio and 
independenr films. She srudied 
filmmaking wirh veceran 
Hollywood direcror Roberr 
W ise ac rhe Narional Scudio of 
Iretand before making her 
direecarial debur wich 
"Ciockwarchers" ( 1 997), which 
won rhe Besr Film Prize ar rhe 
Torino Inrernarional Fesrival of 
Young Cinema. THIRTEEN 
CONVERSA TIONS ABOUT 
ONE THING (200 1 )  is rhe 
second fearure film she direcred. 
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, soKUROV 
1 95 1  yılında, Batı Sibirya' da, 

RUSYA RUSSIA 

TE LE TS lrkutsk kentinde do�du. 
Profesyonel bir askerin o�lu 
olarak, Polanya ve 

TA URUS Türkmenistan� da büyüdü. 

Yönetmen Director: Alexander Soktmw 
Senaryo Screenplay: )'ollri Aralxw Görüntü 
Yön. Cinematography: Alexander Sokurov 
Kurgu Edi ring: Ltdtt Semyonova Müzik Music: 
Andrei Sigle Oyuncular Casr: Ltonid t\lozgovoi, 
A·l"ria Kouznetsova, Sergei Razhuk. Natalia 
Nikulenko, Lev Yelistyev, Nikolai Oustinov 
Yapımcı Producer: Viktor Sergei Yapım 
Producrion Co.: Lenfilm Studios, 10, 
Kamennoourovsky Avertue, 1 97101  St. Petersburg, 
RUSSIA: Phone: 7 812 326 83 74. Fax: 7 812 
232 88 81 ;  e-mail: prdept@lenfilm.ru Dünya 
Hakları World Sales: Lenfilm Swdios, 10, 
Kamermoosrrovsky Aı;enue, 197101 St. Petersburg1 
RUSSIA; Phone: 7 812 326 83 74, Fax: 7 812 
232 BB Bl: e-mail: prdept@lenfilm.ru 

2000 1 35 mtlt. 1 Renkli Color 1 90' 

• 1 922, Rusya. Bedeninin yarısı 
felçli olan ama hala konuşabilen bir 
adam, tarihin akışını de�iştiren ve 
dünyayı sarsan bir adam, şimdi tecrit 
edilmiş halde, kamulaştırılmış bir kır 
malikanesinde ölüm döşe�indedir. 
Lenin sıradan bir hasta gibi tedavi 
edil ir ve bu durumda güçsüzlü�ünü 
acı bir şekilde hisseder. Aklının 
tamir olmaz bir hasara u�radı�ının 
farkında oldu�u için intihar etmeyi 
düşünür ancak böyle bir girişime 
Politbüro'nun onay vermesi gerekir. 
Tıbbi işlemler, kayıtsız personel ve 
Krupska ile hemşire Marie'nin bakımı 
dahil, her şey onu sinirlendirir. 
Aralarında Stalin'in de bulundu�u 
ziyaretçilerin varlı�ı da onu teselli 
etmez. Kendi yaşamı üzerindeki 
denetimini kaybettigi duygusunu, dış 
dünya ile herhangi bir iletişim 
kurmasının yasaklanmış olması da 
büsbütün kuvvetlendirir. Lenin, 
ideallerinin asla başarılı olmadı�ını ve 
olamayaca�ını fark etmek 
zorundadır . . .  

Diktatörlerin düşüşüyle ilgilenenler, 
Sokurov'un önde gelen etekratların 
çilesi üzerine tasarladı�ı dizinin 
ikincisi olan BOGA'yı (üçüncü fi lm, 
imparator Hirohito'nun hayatının 
bir portresi olacak) mutlaka 
izleyecek. Yönetmen "Moloch"da, 
senarist Arabov ile birl ikte Hitler'in 
mahrem bir portresini yaratma 
girişiminde bulunmuştu; aynı ikili bu 
sefer de Lenin'in varoluşçu kaygısını 
ifade etmeyi amaçlamış. Siyasi 
olayları ya da onun hüküm sürdü�ü 
dönemin içeri�ini vurgulamadan, i lk 
inmenin sonrasındaki dönemi, 
1 922'yi seçmişler. Lenin'in, 
yaşamının anlamını yitirmekte 
oldu�unu yavaş yavaş fark etmesi, 

filmin gerçek içeri�ini oluşturuyor 
ve bu kez filmin görüntü 
yönetmenli�ini de üstlenmiş olan 
Sokurov, filmine etkili bir görsel 
biçim kazandırmış. Lenin'in son 
günlerindeki yıkılışını ve tecrit 
edilmişli�ini fiziksel hale getiren 
deniz yeşili bir sisin arasından ustaca 
çekilmiş olan BOGA, onu ıssız bir 
çiftlikte terk edilmiş, solup gitmekte 
olan bir tip olarak gösteriyor. 
Sokurov, de�işen durumunun 
kesinlikle farkında olan, ama buna 
boyun e�meyi, hatta durumun böyle 
oldu�unu kabul etmeyi bile tercih 
etmeyen bir adamın güçlü bir 
portresini çiziyor. Lenin mitini yıkan 
yönetmen, bize bozulan sa�lı�ını ve 
artan siyasi iktidarsızlı�ını sineye 
çekmeye hazır olmayan olaganüstü 
bir adamı gösteriyor. Ancak, 
kasvetli olması beklenen filmin 
şaşırtıcı bir sıcaklı�ı ve mizahı var. 
Bu da zor konusundan, çetin 
olmasına karşın çekici bir filmin 
çıkmasına yardımcı oluyor. 

• ı 922,  R ussia. Wir h half his body 
paralysed bur srill nor deprived of 
speech, a man who changed rhe course 
of hisrory and shook rhe world now 
lies dying in a isolared expropriared 
counrryside manor. Lenin is rreared 
as an ordinary parienr and as such 
bears his powerlessness birrerly. 
Aware of rhe irreparable damage ro 
his inrellecr he conremplares suicide, 
bur rhe Polirburo musr give irs 
consenr ro such a measure. Medical 
procedures, indifferenr personnel, and 
rhe care given by Krupska and nurse 
Marie all irrirare him. eirher is he 
comforred by visirors, Sralin among 
rhem. The feeling rhar he is losing 
comrol over his own life is 

srrengrhened by rhe facr rhar he is 
forbidden any communicarion wirh 
rhe ourside world. Lenin is forced ro 
realise rhar his ideals were never 
successful and never w ili be . . .  

For rhose wirh an inreresr in rhe 
downfall of dicrarors, TAURUS, rhe 
second parr of okurov's planned series 
on rhe rribularions of leading 
aurocrars (rhe rhird film will be a 
porrrair of rhe Emperor Hirohiro's 
life), is essenrial viewing. In "Moloch" 
rhe direcror wirh screenwrirer Arabov 
rried ro ereare an inrimare porrrair of 
Hi der, and rhis rime rhe duo have 
soughr ro express rhe exisrenrial angsr 
of Lenin. Wirhour emphasising 
palirical evenrs or rhe power conrexr 
of his rule, rhey have se leered rhe 
period during 1 922 afrer his firsr 
srroke. Lenin's gradual awareness rhar 
his life is losing meaning consrirures 
rhe rrue conrenr of rhe fi lm, and 
Sokurov, serving rhis rime raund alsa 
as cameraman, gave ir an eloquenr 
visual form. Masrerfully shor rhrough 
a sea green misr which renders 
physical rhe decay and isolarian of 
Lenin's final days, TAVRUS shows 
him as a fading specimen isolared on a 
remore farm. Sokurov conjures a 
powerful porrrair of a man acurely 
aware of his shifring srarus, bur 
choosing nor ro accepr or even 
acknowledge rhis. Demyrhologising 
Lenin, rhe direcror shows us an 
exrraordinary man unable ro come ro 
rerms wirh his failing healrh and 
growing palirical imporence. 
However, despire irs bleak premise, 
rhere's a surprising amounr of warmrh 
and humor in che film, which helps ro 
make rhe diffıculr subjecr marrer inro 
engaging, if challenging, viewing. 

Once Gorki Universitesi'nde 
tarih e�itimi gördü ve bu süre 
içinde yerel televizyoncia 
yönetmen yardımcılı�ı yaptı. 
Daha sonra, 1 979'da mezun 
oldu�u Moskova Sinema 
Enstitüsü VGIK'de belgesel 
sinema e�itimi aldı. 1 978' de, 
yirmi dakikalık bir mezuniyet 
filmi yerine, bir sonraki yıl 
tamamlayaca�ı "Odinokij golos 
chelevieka 1 fnsanın Yalnız 
Yolu" adlı ilk uzun metraj lı 
filmine başladıysa da, film ne 
okul tarafından resmen kabul 
edildi, ne de gösterilmesine izin 
verildi. Leningrad Belgesel Film 
Stüdyoları'nda 1 980'den sonra 
çekti�i bütün filmler aynı 
akıbete u�radı. Filmleri ancak 
1 986'dan sonra gösterilebildi 
ve pek çok ödül kazandı. 
Ça�daş Rus yönetmenlerin en 
önemlilerinden biri 
sayılmaktadır. 

Bom in ı 95 l in l rkursk, Wesrern 
Siberia. He grew up in Paland 
and Turkmenistan, as rhe son of 
a professional soldier. He firsr 
srudied Hisrory ac rhe Universiry 
ofGorkij, where he also worked 
as assisranr direcror for local 
relevision. He chen srudied 
documenrary fi lmmaking ac che 
Moscow Film lnscicure (VGJK), 
from which he graduared in 
1 979. In l 978, inscead of a 
rwenry mi nu re graduarion film, 
he began working on his firsc 
fearure fi lm, which he finished 
che nexr year: "Odinokij golos 
chelevieka 1 The Solicary Parh of 
Man". Ic was neirher offıcial ly 
accepred by che school, n or 
given che righc ro be shown. 
This was rhe same for all his 
films which he shoc from 1 980 
onwards ac the Leningrad 
Documenrary Film Studios. 
Only from 1 986 onwards could 
his films be shown and won 
many awards. He is recognized 
as one of rhe mosr im porran c 
conremporary Russian direcrors. 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmography 

1 978 Odinokij go/os chelevieka 
Insanın Yalnız Yolu 

1 983 Skorbuoje beschu·vstvye 
Hüzünlü Ilgisizlik 

1 988 Dni ZLitmienya 
Güneşin Tuculdugu Günler 

1 989 Spasi i sokhrani 
Kurtar ve Koru 

1 990 Krug vtoroj Ikinci Çember 
1 992 Kamen Taş 
1 993 Elegiya iz Rossi Rus Agıtı 

(documenrary belgesel) 
Tikhiye Stratıicy 
Fosıldayan Sayfalar 

1 996 Vostochnaya eleghia 
Oryanral Agır 
(shorr documenrary 
kısa belgesel) 
Mat' i syn Ana ve Oglu 

1 999 l\1oloch 
2000 Telets Boga 
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MACARISTAN HUNGARY 

TERKEDiLMiŞ 
TORZ6K 

ABANDONED 
Yönetmen Director: Arpad Sopsi/J Senaryo 
Screenplay: Arpad Sopsits Görüntü Yön. 
Cinemarography: Plttr Szatmdri Kurgu 
Editing: Bela Barsi Oyuncular Cast: TamdJ 
ı\lirzdros, Szabolcs Csiz���adia, Attila Zsildk, Plter 
Miiller, lmrt ThNri, Kriszıidn Toth, Zoltdn 
Nadhdzi, Pal Mdscai. Usz/0 Galffi Yapomeolar 
Producers: LdJz/6 Kdmor & Fer-enc KPrdtJJ 
Yapı m Production Co.: Budape!t Filmstudiô, 
Rona u. 1 74, 1 145 BudaJ>e!t. HUNGARY; Pboııe 
& Fax: 36 25 1 04 78; Magyar Filııumio, BudaJ>e!t, 
HU GARY Dünya Hakları World Sales: 
Magyar Filmuni6, Vtiroıligeti Fasor 38, 1068 
BudaJ>e!t, HUNGARY: Phone: 36 1 35 1  77 60; 
Fax: 36 1 352 67 34: e-mail: filmımio@elender.hu 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 98' 

• 1 960; başarısızlığa uğrayan anti
Komünist isyandan birkaç yıl sonra 
Macaristan hala sosyal belirsizliğin 
ve zor yaşam koşullarının hakim 
olduğu bir dönem geçirmektedir. 9 
yaşındaki Aron Soproni'nin annesi 
i le babası altı ay önce boşanmıştır. 
Aron ise, görevlerini yerine 
getirmekten aciz babasının 
velayetine bırakılmıştır. Babası, tek 
başına Aron'a bakmayı 
beceremeyince, sonunda 
mücadeleden vazgeçer. Onu 
bölgedeki bir yetimhaneye götürüp 
bırakır. Burası sert bir disiplinin 
hüküm sürdüğü, çocuklara fena 
halde eziyet edilen bir yerdir. Bu 
korku ve umutsuzluk atmosferi 
içinde, ıstıraplı bir şefkat ve sevgi 
arayışına giren çocuklar arasında 
dostluklar oluşur. Önce bir 
şaşkınl ık geçiren küçük Aren'un 
bağımsız ruhu ve özgürlük özlemi, 
çok geçmeden onu harekete 
geçiren itici birer güce dönüşür. 
Kaçış umudu hep vardır ve çok 
geçmeden aralarında en cesur 
olanlar bu tehlikeyi göze alır: Aron 
kurumdan kaçışını özenle planlar, 
ancak başarısızlığın bedeli çok ağır 
bir cezadır . . .  

Ünlü Macar yönetmen Arpad 
Sopsits, yönetmenlerinin kişisel 
yaşam öyküleri üzerine kurulu 
fi lmierin güçlü geleneğini izleyerek, 
kendi çocukluğunu kısmen yeniden 
yaratan ve acılı büyüme süreci 
üzerine zihinlerde yer edecek 
şeyler söyleyen TERKEDILMIŞ'i 
yapmış. Sopsits, kendi hayatından 
kaynaklanan bu kasvetli öyküde 6 
ila 1 1 yaş arasındaki bir grup 
çocuğun iç yaşamlarını, gerilimi, 
zulmü ve cinsel uyanışı, kendi alt-

benliği Aron Soproni'nin gözünden 
anlatıyor. Sopsits'in çizdiği son 
derece duyarlı portre, kişisellikten 
uzak ve acımasız bir toplumsal 
sistemin insafına kalmış, temel 
sosyal haklarından yoksun bir grup 
genç insanın en derinlerdeki 
duygularını yakalıyor. Yalnızca 
kişisel deneyimden doğabilen 
türden ve doğrudan meselenin 
özüne inen yaklaşımın fılmin tonuna 
faydası olmuş. Gerek Sopsits'in ona 
"bakanlar"ın yaptıkları karşısındaki 
dayanıklılığı, gerekse maruz kaldığı 
kötü muamele, filmin genç yıldızı 
Tamas Meszaros'un yoğun 
performansında açık seçik 
görülüyor. TERKEDILMIŞ, bir 
devlet kurumunda, sevgiden 
yoksun, kendini reddedilmiş ve 
umutsuzca yalnız hissederek 
büyümenin sonuçları hakkında 
kaçını lmaz sorular soruyor. 

• 1 960; a few years afrer the the 
failed anti-Communisr revolr, 
Hungary is sri l l  in a time of social 
uncerrainty and harsh living 
conditions. Aron Soproni is 9 years 
old; his parenrs divorced six months 
earlier and he's been left in the 
cusrody of his farher who is incapable 
of assuming his parernal duties. After 
trying ro care for Aran alone, the 
man eventually gives up rhe srruggle. 
He takes Aron ro a regional 
orphanage, an instirution where rigid 
discipline daminares and where 
chi ldren are subjected ro exrreme 
cruelries. In this atmosphere of fear 
and hopelessness, friendships are 
forged among the youngsrers who 
search painfully for affecrion and 
love. Bewildered ar fırsr, young 
Aron's independent spirir and 

longing for freedam quickly become 
his driving morivarions. The hope of 
escape is ever presenr and soon rhe 
bravest among them will rake the 
chance: He carefully plots his escape 
from the insrirurion, bur the price of 
fai lure is a harsh penalry . . .  

I n  the powerful rradi rio n of fılms 
based on the personal life stories of 
rheir makers, renowned Hungarian 
director Arpad Sopsits has made 
ABANDONED, a maving and 
inspiring work which recreares part 
of his childhood and presents an 
evocative sraremenr abour the painful 
process of growing up. In this 
basically aurobiographical grim 
srory, Sopsirs explores rhe inner l ife, 
rension, cruelry and sexual axakening 
of a group of children berween rhe 
ages of 6 and l l ,  rol d from rhe poinr 
of view of the director' s alter-ego 
Aran Soproni. Sopsirs's porrrair is 
one of immense sensiriviry, capruring 
the innermosr feelings of a group of 
underprivi leged yourhs ar rhe mercy 
of an im personal and cruel social 
system. The fılm's rone benefi ts from 
rhe ki nd of incisiveness that may 
only be borne of personal experience 
and both Sopsits's resi lience and his 
mistreatment ar the hands of his 
"carerakers" are evidem in rhe intense 
performance of irs young srar Tamas 
Meszaros. A BANDONED poses 
unavoidable quesrions abour rhe 
consequences of growing up in the 
cold atmosphere of a srare 
insrirurion, deprived of love, feeling 
rejected and hopelessly alone. 

ARPAD SOPSITS 
1 952 yılında Macaristan'ın 
Szeged kentinde doğdu. Kültür 
çalışmaları ve kütüphane bilimi 
dallarında Debrecen 
Üniversitesi'nden mezun oldu. 
1 980 yılında Tiyatro ve Sinema 
Akademisi'nden mezun 
olmadan önce, Budapeşte Tıp 
Üniversitesi'nin Felsefe 
Enstitüsü'nde okudu. "Free 
Pass inro the Bomb Crater" 
( 1 978) ve "Grand Cafe 
Niagara" ( 1 980) adlı iki kısa 
film yönettikten sonra, 1 989'da 
ilk uzun metrajlı kurmaca filmi 
"Shooting Gallery"yi çekti. 
Bundan sonra "Video Blues" 
( 1 992), "Lost Leading Man" 
( 1 996) ve "Fiy Trap"i ( 1 998) 
çekerek günümüzde 
Macaristan'da çalışan en etkili 
yönetmenlerden biri haline 
geldi. TERKEDILMIŞ (200 1 )  
yönettiği beşinci uzun merrajlı 
kurmaca fılmdir. 

Born in Szeged, Hungary in 
1 952 .  He graduared from 
Debrecen University in cultural 
studies and l ibrary science. He 
worked ar rhe Phi losophy 
Institute of the Budapesr 
Medical University before 
graduating from the Academy of 
Theacre and Film in 1980. Afrer 
direecing rwo shorr fılms, "Free 
Pass inro the Bomb Crarer" 
( 1 978) and "Grand Cafe 
Niagara" ( 1 980), he made his 
feature debur in  1 989 wich 
"Shoocing Gallery". He has since 
direcred "Video Blues" ( 1 992), 
"Losr Leading Man" ( 1 996) and 
"Fly Trap" ( 1 998) and became 
one of the most influenrial 
fi lmmakers working in Hungary 
roday. ABANDONED (200 1 )  is 
his fıfrh fearure fi lm. 
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ABD USA 

MAL CAN l N  YONGASI 

Yönetmen Director: Rose Troche Senaryo 
Screen play: Rose Tro<he, based on a book by A.M. 
Homes Görüntü Yön. Cinemawgraphy: 
Enrique Chediak Kurgu Editing: Geraldine 
Peroni & Rose Troche Müzik Music: Emboznik 
Oyuncular Cası: Glenn Close, Dermot Mulroney, 
Joshua}achon,Jwica Campbell, Moiro Kelly. 
Patricia Clarhon, Mary Kay Place Yapomeolar 
Producers: Christine Vachon & Dorothy Berwin 
Yapı m Producıion Co.: Killer Filmi, 380 
Lafoyeue Street, Suite 302, New York NY 10003, 
USA: Phone: 1 212 473 39 50; Fax: 1 212 473 
61 52; e-mail: jmamtJ@killerfilrm.com; InFilmi 
Dünya Hakları World Sales: RmaiJJance 
Fi!tm, 34-35 Berwick Street, London \VI V 3BF, 

ENGLAND; Phone: 44 207 77 87 51 90; Fax: 
44 207 72 87 5 1  91 ;  e-mail: injo@renaiJJance
filrm.com Türkiye Hakları Turkish Righıs: 
Umut Sanat Filmcilik, Akasyalt S ok. No: 18, 4. 
Ltvent, Istanbul, TURKEY; Phone: 90 212 325 
88 88; Fax: 90 212 278 32 82 
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• Film, arka bahçelerinde havuzları 
bulunan, bahçelerin girişlerine büyük 
jeeplerin parkedildiği evlerle dolu, 
şehir dışındaki bir mahallede geçer. 
Yakındaki alışveriş merkezinde 
istenen her şey bulunabilmektedir. 
Bir zamanların umut vaad eden genç 
şarkıcısı ve söz yazarı Paul Gol d 
odasında komada yatmakta, 
hemşireliğini ise annesi Esther 
yapmaktadır. Annesi bakıcılık rolünü 
üstlendiğinden beri kocası ve yetişme 
çağındaki kızı Julie'yle eskiden olduğu 
gibi ilgilenememektedir. Jim Train 
karısı Susan'dan çok işiyle ilgilenen 
bir avukattır; buna karşılık karısı da 
yeni yaşamını kocası olmadan 
sürdürmeyi seçer. Oğulları Jake ise 
abiasının 30 cm'lik oyuncak bebeği 
Tany'le düşünde yarattığı ilişkisini 
gizlemekte zorlanmaktadır. Bir 
zamanlar Paul'un sevgilisi olan 
Annette Jenings, kötü bir boşanma 
sürecinden geçerken, az miktardaki 
parasıyla çocukları Sam ve Rayanne'ı 
büyütmeye ve bu arada kendi de 
ayakta kalmaya çalışmaktadır. 
Kocasından ve gündelik yaşamın 
sıradanlığından sıkılmış olan Helen 
Christianson, kendine ilham verecek 
yeni bir şeyler ya da birilerini 
aramaktadır. Mahallenin 
bahçıvanlığını yapan Randy'e gelince, 
dost görünen bu adamın da kısa süre 
sonra ortaya çıkacak olan birtakım 
karanlık sırları vardır. Dört gün 
boyunca, Gold'ların, Train'lerin, 
Christianson'ların ve Jenning'lerin 
yaşamları birbirleriyle ve 
geçmişleriyle kesişir . . .  

Bir kısa öyküler kitabından 
uyarlanan ve yönetmen Rose 
Troche'nin üçüncü fi lmi olan MAL 
CANlN YONGASI Amerikan 
banliyö yaşamı üzerine mizah yüklü 
bir dram. Fi lmin adının vurguladığı, 

insanların maddi nesnelere aşırı 
önem verdikleri zaman bu durumun 
onların başka insanlarla kuracakları 
içten i l işkileri ve iletişimi nasıl 
engellediği. Film, dört ailenin, maddi 
nesnelerin çevreyi dışiayarak 
sağladığı güvenlik duygusundan nasıl 
kurtulmaya çalıştıklarını an latıyor. 
Pek çok karakterin aynı anda 
ayrıntılı olarak işlenmesiyle Todd 
Solondz'un fi lmlerini andırıp onun 
"Happiness 1 Mutluluk" adlı filmini 
anımsatıyor; ancak tonu, anlatım 
tarzı ve sempatik yaklaşımıyla 
Solondz'un yapıtlarından çok farklı. 
Kara mizah bu fi lmde yerini, hoş bir 
anlayış duygusuna ve her şeyi 
durduran dramatik anlara bırakmış. 
Filmin çekiciliği, sadece mükemmel 
senaryosunun, bir çok farklı 
karakteri birarada kurgulayıp bu 
karakterleri birbirine bağlayan 
dramatik bir ağ örmesinde değil, 
ayrıca filmin son sahnesine kadar 
aniatı açısından önemli bir sorunu 
da canlı tutabilmesinde yatıyor. 
Oyuncu kadrosu ise olağanüstü bir 
performans sergilemekte. 

• The serring is a posh suburban 
neighborhoocl complere wirh backyard 
pools and SUVs in che driveways. The 
nearby shopping mali provides all 
anyone couJd wish. Once a promising 
reenaged singer-songwrirer, Paul Gold 
lies in his bedroom in a coma, nursed 
by his morher, Escher, who in her 
caregiver role has unimemionally 
disranced herseLf from her husband and 
her reenaged daughrer, Julie. J im 
Train is a lawyer who has more 
imimacy wirh his work rhan wirh his 
wife Susan; in response she chooses ro 
serele inro rheir new life wirhour him. 
Their son Jake is fınding ir hard ro 
conceal his burgeoning fantasy 
relarionship wirh Tany, his sisrer's 

foor-high gir! doll. Annene Jennings, 
once Paul' s !over, is in che midsr of a 
messy divorce and is rrying ro keep 
herself rogerher while raising her 
children, Sam and Rayanne, on a 
shoesrring. Helen Chrisrianson, bored 
by her husband and the banaJiries of 
everyday life, looks for somerhing or 
someone ro inspire her. Tending ro rhe 
locaJ yard work is Randy, friendly on 
the surface, bur harboring clark secrers 
rhar will soon come boiling ro the 
surface. Over the course of four days, 
che inrerrwined worlds of rhe Golds, 
che Trains, rhe Chrisriansons and the 
Jennings will collide wirh rhe pasr . . .  

Based on a book of shorr srories, THE 
SAFETY OF OBJECTS - rhe third 
film by director Rose Troche, is an 
American suburban drarna filled wirh 
subversive lıumor. The film's rirle 
underlines a rheme where people's 
relarionships wirh marerial objecrs or 
commocliries obsrrucrs rhem from 
crearing personal inrimacy and 
comunicarion. Ir inrerweaves the lives 
of four families who are srruggling ro 
crawl out from rhe isolaring securiry 
of objecrs. This may sound like a 
Todd Solondz film, and irs crafr 
accomplishing che circularion of many 
characrers in derail - is reminiscenr of 
"Happiness"; bur rhe rone, narrative 
mocle and symparhy are very differenr 
from Solondz's work. The bitter irony 
is replaced here wirh an engaging 
symparhy and some all-srops-our 
d ramatic momenrs. The beaury of rhis 
film is in  che excellenr script that 
manages not only ro keep many 
individual characrers' srories in play 
and ro provide a dramari c framework 
rhar links rhem rogerher, bur also ro 
mainrain a narrative quesrion righr 
unril rhe very end. And the srellar casr 
works some performance magic. 

ROSE TROCHE 

Sinemada kurgucu, senaryo 
yazarı, yapımcı ve yönetmen 
olarak çalışmıştır. Ilk uzun 
metrajl ı  kurmaca filmi olan ve 
büyük begeni kazanan "Go 
Fish" ( 1 993), aralarında Berlin, 
Cork ve Rimini'nin de 
bulundugu, dünyanın pek çok 
farklı köşesindeki festivallerde 
çok sayıda ödül kazanmıştır. 
Ardından "Bedrooms and 
Hallways 1 Yatak Odaları ve 
An tre ler" ( 1 998) adlı komedi 
filmiyle Londra Film .. 
Festivali'nde Izleyici Odülü'nü 
almıştır. MAL CANlN 
YONGASI (200 1) üçüncü uzun 
metraj l ı  filmidir. Bugünlerde 
yeni filmi üzerinde 
çalışmaktadır. 

She has worked broadly in film 
as an ediror, wrirer, producer 
and direcror. Her firsr fearure, 
che highly acclaimed "Go Fish" 
( 1 993), won a number of awards 
ar fesrivals around che world, 
including Berlin, Cork and 
Rimini .  She wem on ro direec 
"Bedroms and Hallways" ( 1 998), 
a comedy which obtained che 
Audience Award ar che London 
Film Festival. THE SAFETY OF 
OBJECTS (200 1 )  is her third 
film and she is now working on 
her nexr movie. 

Filmleri 
Filmography 

1 993 Go Fish Git Balık Ol 
1 998 Bedrooms a11d Hallıvays 

Yatak Odaları ve Antreler 
200 1 The Safety of Objects 

Mal Canın Yongası 



284 DÜNYA FESTiVALLERiNDEN I· ROI\1 THE \\ ORI.l> Ol· FI:STI\' ALS 

ÇEK CUMHURIYETi-FRANSA-HOLLANDA CZECH REPUBLIC-FRANCE-THE NETHERLANDS 

PARALEL DÜ NYALAR 
PARALELNf SVETY 

P ARALLEL WORLD S 
Yönetmen Director: Petr Var/av Senaryo 
Screenplay: Petr Vadav & Marie Dupltchin 
Görüntü Yön. Cinemarography: Stepan 
K11cera Kurgu Edi ring: L11ba DurkovicQfJa & 
jacques Come/S Müzik Music:jiri Vaclav 
Oyuncular Cast: Lenka VlasakO!Ia, Kare/ Roden, 
Gabriela SkrabakO!Ia, Marek Daniel, J it ka 
Schneiderova Yapımcı Producer: Kaıerilu1 Cerna 
Yapım Production Co.: Tosara Film. Cerna 6, 
1 1 0  00 Prague 1, CZECH REPUBLIC: Phone: 
420 602 952 852; Fax: 420 224 914 955: 
e-mail: riley@ternıinal.cz; Czuh TV; IIRTCIIM, 
THE NETHERLIINDS Dünya Hakları 
World Sales: Cinepol lnternationa/, Kremenawa 
15 .  1 1 0  00 Prague 1 ,  CZECH REPUBL/C; 
Phont: 420 606 659 725; Fax: 420 2 249 21 
725; e-mail: john.riley@cinepol.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color / 100' 

• Otuz beş yaşındaki Krzystof 
başarılı bir mimardır ancak 
tasarımdan hiç anlamayan yabancı 
müşterilerle çalışmaktan 
rahatsızdır. Kendine güveni 
olmayan, duygusal açıdan talepleri 
bir türlü bitmeyen, yirmi sekiz 
yaşındaki karısı Tereza ile ilişkisi de 
son derece bozuktur. Karısıyla 
uzun süredir birl iktedirler: altı, 
belki de sekiz yıldır. Bu süre içinde 
birbirleri çok etkilemişlerdir, 
birlikte pek çok şey yaşamışlardır. 
Ancak yaşam artık onları farklı 
yollara sürüklemektedir. Tereza 
aralarındaki iletişimsiziikten o kadar 
olumsuz biçimde etkilenmektedir 
ki, çevirmenl ik mesleğini 
sürdürememektedir. Içinde 
bulundukları bu durum Krzystofu 
genç bir kızla bir ilişki yaşamaya 
iter; ancak bir ilişkinin bitişini ele 
alan bu öykü özellikle Tereza'nın 
gittikçe kötüleşen ruh haline 
odaklan ır . . .  

Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz; 
ancak herkes onu farklı farklı 
algılıyor ve herkesin kendine 
yarattığı bir dünyası var. Bazen 
insanlar birl ikte yaşamıyorlar, 
yanyana yaşıyorlar; çünkü parallel 
dünyaları var ve bunlar kesişmiyor. 
Bu film işte bu paral lel dünyalar 
üzerine önemli bir çalışma. Petr 
Vaclav'ın Fransız yazar Marie 
Desplechin'le birl ikte yazdığı 
senaryo, kişiler arasında di le 
getirilmeyen korkuları ve 
bağlantıları son derece iyi işleyerek 
di le getiriyor. Bir kadın ile bir 
erkeğin arasındaki i l işkiyi incelerken 
Vaclav ayrıca Çek Cumhuriyeti'nin 
atmosferine ve kendi kuşağının 
değerlerine de yer veriyor. 

Vaclav'ın bir önceki filmi "Marian" 
ile Sasa Gedeon'un "Return of the 
ldiot 1 Budalanın Dönüşü" adlı 
filminde çalışmış olan görüntü 
yönetmeni Stepan Kucera filmin 
sofistike ancak kasvetli atmosferini 
görsel açıdan da eşdeğerli olarak 
yaratmayı bil iyor. Filmin ele aldığı 
temalar ister istemez Antonioni'yi 
anımsatıyor, ancak Vaclav'ın Fransız 
sinemasına hayranlığı ağır basıyor. 
Fi lmi n kurduğu denge - öykü, 
oyunculuk, görüntü ve ritmin 
uyumlu bileşimi - sürekli artan ve 
beklenmedik bir biçimde ipnotize 
eden bir gücü yansıtıyor. 

• Thirty-five-year-old Krzyscof is a 
successful are hi eec c fruscraced by che 
need co work for foreign clienrs who 
have no casce for good design. His 
relacionship w i ch his insecure and 
emocionally demanding 28-year-old 
wife Tereza is also in crisis. They've 
been cogecher for quice a long ci me: 
six, maybe eight years. They've 
influenced each ocher a loc, have in 
common a deep world of shared 
experiences. Buc life now accracts 
chem in differenr ways, pulling chem 
in differenr direccions. Tereza is so 
discracced by the lack of 
communicacion becween chem chac 
she is unable co carry ouc her work as 
cranslacor. The sicuacion leads 
Krzyscof co scarc an affaic w i ch a 
young girl, buc ch is scory abouc che 
e nd of a relacionshi p focuses 
principally on Tereza's worsening 
emocional s ca ce . . .  

There is only one world around us; 
buc everybody perceives ch is world in 
a differenc way, everybody has his/her 
own world. Somecimes people don'c 

l i  ve wich each other, they live next to 
each ocher because cheir parallel 
worlds are really differenc and don'c 
meec. This film is a greac scudy nf 
chese "parallel worlds". Pecr Vaclav's 
screenplays, wriccen in conjunccion 
wich French novelise Marie 
Desplechin, produces subrle 
characcerizacion in which che 
unspoken fears and l inks between 
individuals are beaucifully conveyed. 
Through che scudy of relacionship 
becween a man and a woman Vaclav 
also deseribes che acmosphere in che 
Czech Republic and che values of his 
generacion. Cinemacographer Seepan 
Kucera, who worked on Vaclav's 
previous fi lm "Marian" and Sasa 
Gedeon's "Recurn of che Idioc" ,  finds 
che perfecc visual equivalenc for the 
fi lm's sophiscicaced buc bleak 
environmenc. The fi lm's chemes 
inevicably recall Anronioni, buc is 
Vaclav's admiracion for French 
cinema chac is mosc apparenc. The 
film's balance - che ineegration of 
scory, accing, image, and rhychm 
assercs a progressive and unusually 
hypnocic power. 

PETR VACLAV 
1 967'de doğdu.  Ünlü Prag 
Sinema Okulu FAMU'de 
okudu. Filmografisinde, çeşitli 
belgeseller ("Face of Zizkov 1 
Zizkov'un Yüzü", "Deal 1 
Anlaşma", "Cuoc song a 
ubitovna", "Madam Le 
Murie") i le son derece başarı lı 
bir kurmaca film olan ve 
Locarno Film Festivali'nde 
Gümüş Leopar ödülü ile 
FI PRESCI ödülünü kazanan 
"Marian" ( 1 996) yer 
almaktadır. PARALEL 
DÜNYALAR uzun metraj l ı  
ikinci filmidir. 

Born in 1 967. He scudied ac che 
famous Prague Film School, 
FAMU . His fılmography 
i ncludes several documencaries 
("Face of Zizkov", "Deal", "Cuoc 
song a ubicovna", "Madam Le 
Murie") and a very successful 
fıccional feature, "Marian" 
( 1 996), winner of the Silver 
Leopard ac Locarno Film 
Festival and che FIPRESCJ 
Award. PARALLEL WORLDS 
(200 1 )  is his second feacure 
fi lm. 
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Yönetmen Director: Wang Xiaoshuai 
Senaryo Screen play: Wang Xiaoshuai, Tang 
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2001 1 3 5  mm. 1 Renkli Color l l  13 '  

• Guei,  1 7  yaşındayken büyük 
kentte şöhret ve servet bulmak için 
köyünden ayrılmıştır. Sonunda, 
sefer başına on yuan alan bisikletli 
bir kurye olarak iş bulur. Eğer 600 
yuan biriktirirse, ona iftihar ve 
sevinç veren pırıl pırıl gümüş rengi 
dağ bisikletini satın alabi lecektir. Işi 
zordur ama, kısa süre sonra birşeye 
sahip olacağını bildiğinden şikayet 
etmez. Böylece başka şeylere de 
sahip olma ve bir aile kurma 
yolunda bir adım daha atmış 
olacaktır. Bir gün, tam patronundan 
bisikleti satın almak üzereyken, 
dehşet içinde onun yok olduğunu 
fark eder. Guei, umutsuzluk içinde 
kenti dolaşır, sonunda bisikletine 
binmiş sokakta giden bir delikanlı 
görür. Şiddetli (ama komik) bir 
yüzleşmen in ardından, adı Jian olan 
çocuğun bisikleti bitpazarından 
aldığını öğrenir. Bisiklet şimdiden 
Jian'ın yaşamının önemli bir parçası 
haline gelmiştir, çünkü bununla 
kızlara ve arkadaşlarına caka 
satmaktadır. Hem Guei'nin, hem de 
Jian'ın, hayatiarına bir anlam katmak 
için bisiklete ihtiyaçları vardır, bu 
yüzden de onu paylaşmaları 
gerekecektir. Bu paylaşma, komik 
ve dokunaklı sonuçlar doğurur . . .  

Yönetmen Wang Xiaoshuai asıl "So 
Close to Paradise 1 Cennete O 
Kadar Yakın" ve "The Days 1 
Günler" gibi filmierindeki o sert, 
taviz vermeyen çağdaş Çin 
portreleriyle bilinir. Bu yüzden de 
PEKI N BISI KLET!, bir tür sürpriz. 
Günümüz Pekin'inde geçen bu lirik, 
iyi huylu ve eğlenceli film, değişen 
bir toplumda ahlaki kavramlarımız 
hakkında nasıl yeniden düşünmek 
zorunda kalabileceğimize il işkin 

şamatacı bir alegori. Film, 
yönetmenin tipik bir özelliği olan 
güzel görüntülerle parıldıyor ve 
anakara Çin'inin o sarsılmaz ulaşım 
simgesine, iddiasız bisiklete bağıml ı  
olan iki  kişinin içiçe geçmiş 
öykülerini izliyor. Xiaoshuai ritmini 
işlek ve çekici tutmuş, her gelişme 
insanlık durumu hakkında bir başka 
küçük ama cömert sezgi sunuyor. 
Lee Bin ve Cui Lin, küstah kent 
çocuğu ile kırların taşralı genci 
olarak, birbirine denk 
performanslada harika bir denge 
oluşturuyorlar. Sonuç olarak PEKIN 
BISIKLET! ferahlatıcı ve iyimser bir 
mesajı olan, sıcak kalpli bir film.  

• Ar 1 7 , Guei has lefr his village ro 
fınd fame and forrune in rhe big ciry. 
Ulrimarely he fınds work as a bicycle 
courier, earni ng ren yuan for each 
rrip. If he manages ro sa ve 600 yuan, 
he will be able ro buy rhe sleek silver 
mounrain bike rhar is his pride and 
joy. The work is hard bur he doesn'r 
complain, knowing rhar he will soon 
own somerhing and be one srep 
closer ro owning orher rhings and 
srarring a family. One day, j usr as he 
is abour ro buy rhe bike from his 
boss, he discovers ro his horror rhar 
rhe bicycle has disappeared. Guei 
scours rhe ciry in desperarion unril he 
spors a young man riding ir down rhe 
srreer. Afrer a violem (albeir funny) 
confronrarion, Guei learns rhar rhe 
kid, named )ian, boughr ir ar a flea 
marker. The bike has already become 
an im portam parr of Jian's life, as he 
uses ir ro impress girls and his 
friends. Bor h Guei and )ian need rhe 
bicycle ro fuJfıll rheir lives, so rhey 
musr share ir - ro comical and 
rouching ends . . .  

Wang Xiaoshuai is besr known for 
rhis rhough, unflinching porrrairs of 
conremporary China in fılms !ike "So 
Close ro Paradi se" and "The Days". 
So his new fılm, BEIJING 
BI CYCLE, comes as somerhing of a 
surprise. A lyrical, good-narured 
romp rhrough presenr day Bei j ing,  i r  
is a breezy allegory abour how we 
mighr rerhink our erhical consrrucrs 
in a changed sociery. The fılm 
shimmers wirh rhe direcror's 
characrerisrically beauriful imagery, 
and follows rwo inrerwined srories of 
people dependenr on rhar unshakable 
symbol of rransporrarion in mainland 
China, rhe unprerenrious bicycle. 
Xiaoshuai keeps rhe pace brisk and 
inviring, wirh each developmenr 
bringing anorher smail bur generous 
insighr inro rhe human condirion. 
Lee Bin and Cui Lin form a 
marvelous counrerpoinr - rhe saucy 
ciry kid and rhe counrry hick - wirh 
performances ro march. In  fınal 
analysis, BEIJING B ICYCLE is a 
warmhearred fılm wirh a refreshing 
upbear message. 

WANG XIAOSHUAI 
1 966 yılında Çin'in Şanghay 
kentinde doğdu. 1 988'e kadar 
Pekin Sinema Okulu'nda eğitim 
gördü, sonra da Fuji Film 
Stüdyoları'nda asistan olarak 
çalışmaya başladı. ilk uzun 
metrajl ı  kurmaca fi lmi "The 
Days 1 Günler"i 1 993'te çekti. 
Bu film yüzünden yetkililerin 
gözünden düştü ve 1 995'te 
ikinci, bağımsız yapımı "Frozen 
1 Donmuş"u "Wu Ming" takma 
adıyla yapmak zorunda kaldı. 
Gene 1 99S'te çektiği üçüncü 
filmi "So Close to Paradise 1 
Cennete O Kadar Yakın", 
ancak tamamlandıktan üç yıl 
sonra gösterime girebildL Bunu 
"The House 1 Ev" ( 1 999) izledi. 
PEKIN BISIKLET! (200 1 )  
yönettiği beşinci uzun metrajl ı  
sinema filmidir. Çin'in "altıncı 
kuşak" sinemacıları arasında en 
yetenekli yönetmenlerden biri 
sayılmaktadır. 

Born in Shanghai, China in 
1 966. He srudied film ar Beijing 
Film School unril 1 988 and rhen 
began working as an assisranr ar 
Fujian Film Srudios. He made 
his firsr fearure film, "The 
Days", in 1 993.  As a resulr of 
rhis film, he fe ll our of favour 
wirh rhe powers-rhar-be which 
meanr rhar he was obliged ro 
release his second, independenr 
producrion, "Frozen", under rhe 
pseudonym "Wu Ming" in 
1 995 . His rhird fı lm, "So Close 
ro Paradise" filmed in 1 995, was 
nor released unril rhree years 
afrer irs complerion. He 
followed ir wirh "The House" 
( I  999). BEJ) ING BI CYCLE 
(200 1 )  is his fifrh fearure film. 
He is regarded as one of rhe 
mosr ralenred direcrors of 
China's "sixrh generarion". 
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TÜRKIYE-HOLLANDA TURKEY-THE NETHERLANDS 

BERGAMA DER Ki: "ÖLÜLER ALTIN TAKMAZ" 
BERGAMA SA YS: "THE DEAD DON'T WEAR GOLD" 
Yönetmen Director: Engifı Ayça Görüntü 
Yön. Cinematography: H. Sami Biiyükgezici & 
Latif Emıurat Kurgu Ediıing: Ozkan Ouan 
Müzik Music: Hiiinii Şmlendirici Katılanlar 
Wiıh: Bergama köyiiileri Peaıants of Bergama 
Yapımcılar Producers: Ahmet Y. Ydd1r1m, 
Huub Ruijgrok & Nanke Bartholomeus Yapım 
Production Co.: Stichting Troya, Amsterdam. 
HOLLAND; Phone & Fax: 31 20 64 25 620 
Dünya Hakları World Sales: Eııgin Ayp, 
Galata Kulesi Sak., No: 10, Ktiledibi, Istanbul, 
TURKEY; Phone: 90 212 243 06 67; Fax: 90 
212 249 77 71 

1999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 30' 

• I smini değiştirerek bu günlerde 
Normandy adını alan bir zamanların 
Eurogold şirketinin, Bergama 
Ovacık'ta siyanürle altın çıkartmak 
istemesine karşı köylüler bil inçli bir 
mücadele verip Danıştay'ın 
kararıyla hukuk savaşını da 
kazanırlar. Buna göre, yürütme 
erkinin yargı kararını Anayasa 
uyarınca uygulanması gerekir. Oysa 
bu yapılmaz ve Hükümet maden 
çıkarılmasına ve siyanürle 
işlenmesine izin verir . . .  Bu belgesel 
film mücadeledeki kadınlar üzerine 
kurulmuştur ve yalnızca onların 
görüşlerine yer vermiştir. 

"Bergamalı köylü kadınlar 
gerçekten de hala sürmekte olan 
mücadele içinde erkeklerle 
beraber, hatta kimi zaman onların 
da önünde yer alarak bir tarih 
yazdılar. Ulusal Kurtuluş 
Savaşı'ndaki cefakar kadınlarımızın 
bugünkü örneğini oluşturan 
Bergama cephesi, uluslararası 
tekellere ve emperyalizme karşı 
açtıkları mücadele bayrağını hala 
yukarıda tutmayı sürdürmekte. Ben 
fılmimi, bir taraf olarak tasariayıp 
çektim. Uluslararası altın 
tekellerinin yurdumuzu talan 
etmesine ve kirletmesine karşıyım. 
Film, Bergama köylülerinin 
mücadeleleri üzerine bir 
"güzelleme", "yiğitleme", 
"koçaklama" olarak görülmelidir. 
Ve Bergama mücadelesi 
Bergama'yla sınırlı kalmamalıdır. 
Her yer Bergama, hepimiz 
Bergamalıyız." - Engin Ayça 

• Peasanrs of Bergama have waged a 
conscious srruggle to stop che 
Eurogold company, now renamed 
Normandy, from mining gold in 
Bergama Ovacık using cyanide. The 
Council of Srare's decree was che i r  
legal victory. Execurion aurhoriries 
should have applied che decree 
according ro che Consrirurion. 
However this was not done and the 
governmenr permitred gold ro be 
mined and processed w ith cyanide . . .  
This documenrary film is based on 
women in srruggle and voices rheir 
views only. 

"Peasant women of Bergama d id in 
fact make history by fighring along 
wirh rheir men in this srruggle 
which is srill being waged, and 
somecimes they even stood in front of 
the men. The Bergama front,  today's 
version of che sacriflcing women in  
our  National W ar  of  Independence, 
sri ll ho! ds the banner of war againsr 
international monopolies and 
imperialism up high. I have designed 
my idea as a parry in this maccer and 
made che fi lm. I am against 
internacional gold monopolies 
plundering our counrry and 
polluring it. The film should be seen 
as a "song of praise", a "heroic fo lk 
song" on che srruggle of the peasants 
of Bergama. And ch is srruggle should 
not be limited wirh Bergama. lt is 
Bergama all over, and we are all from 
Bergama." - Engin Ayça 

ENGIN AYÇA 
1 94 1  yılında Edremit'te doğdu. 
Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 
ltalya'da Roma kentinde, 
Centro Sperimentale di 
Cinema'da sinema eğitimi 
gördü. Istanbul Üniversitesi 
Foto Film Merkezi'nde çalıştı. 
1 973-75 arasında Nezih Coş 
ve Atilla Oorsay'la birlikte 7. 
Sanat adlı sinema dergisini 
çıkardı. 1 974-86 yılları arasında 
TRT Istanbul Televizyonu'nda 
yönetmenlik yaptı; belgeseller 
ve kültürel filmler çekti. 1 987 
yılında çektiği ilk uzun metrajlı 
sinema filmi "Bez Bebek" ulusal 
ve uluslararası festivallerde 
büyük başarı kazandı. Bunu 
1 992'de yönettiği "Soğuktu ve 
Yağmur Çiseliyordu" izledi. 
Sinema üzerine iki çeviri kitabı 
vardır: "Ayzenştayn'ın Ders 
Notları", "Si nemanın 1 00 Yılı". 
Halen Mimar Sinan Üniversitesi 
Sinema-TV Enstitüsü'nde ders 
vermekte, sinema üzerine 
kuramsal yazılar yazmaktadır. 

Born in  Edremit in  1 94 1 .  He 
graduaced from the Galatasaray 
High School and srudied film at 
che Centro Sperimentale di 
Cinema, Rome, !taly. He 
worked in the Phoro & Film 
Center of the Istanbul 
University. From 1973-75,  he 
publ ished rhe cinema magazine 
7 .  Sanat (7ch Art) with Nezih 
Coş and Atilla Dorsay. He 
worked in TRT (Turkish Scare 
Broadcasring Company) Istanbul 
television as direcror between 
the years 1 974-86, making 
documentaries and cultural 
films. His first feature film, 
"Rag Doll" ( 1 987) won much 
acclaim in national and 
international festivals. Then he 
made " l t  Was Cold and 
Raining" in 1 992. He has 
translated two books on cinema: 
"The Lecrures of E isenscein's 
Lecrure Notes" and " 1 00 Years 
of Cinema". Presently he is 
teaching at the Mimar Sinan 
University Film & TV Institute 
and writing theoretical anides 
on cinema. 

Filmleri 
FiLmography 

1 987 Bez Bebek Rag Do// 
1 99 1  So�ukru ve Ya�mur 

Çiseliyordu 
ll IV as C old and Rainhıg 

1 999 Bergama Der ki: 
Ölüler Altın Takmaz 
Bergama Says: "The Dead 
D01ı't Wear Go/d" 
(belgesel documencary) 

2000-200 1 Su Sinekleri 
Water Flies (TV) 
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CEZAYIR-FRANSA ALGERlA-FRANCE 

KADlNLARl N BEKLEYiŞi 
L'ATTENTE DES FEMMES 

WOMEN'S EXPECTATIONS 
Yönetmen Director: Naguel Belouad 
Senaryo Screenpıay: Nague/ Belouad 
Görüntü Yön, Cinemaıography: Barbir 
Se//ami Kurgu Ediıing: ChriJiine Maffn & joetle 
Dufour Müzik Music: Richard Shorr 
Oyuncular Cast: Totum Ait Ali, Sonia 
Mekkiou, Doudja Arharhi, Abdallah Bouzida, 
Ka11ıel Rouini Yapımcı Producer:}ecm Brehat 
Yapı m Producıion Co.: 38 Produrtions, 83 A, 
rue Bobillot, 75013 Paris, FRANCE; Phone: 33 1 
43 13 10 60; Fax: 33 1 43 13 10 66; e-mail: 
infoJ@3b-producti011J.com Dünya Hakları 
\"qorld Sales: Flach Pyramide lnterrıational, 5, me 
Richepa111e, 75008 Pari1, FRANCE; Phone: 33 1 
42 96 02 20: Fax: 33 1 40 20 02 21 ;  e-mail: 
elagme@rybercable.fr 

2000 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 82' 

• 1 920'1erde Cezayir'in çok yoksul 
bir bölgesi olan Aures. Yaşını başını 
almış bir adam olan lbrahim, zengin 
bir çömlekçidir. Nakla ve Gamra 
adlı iki kadınla evlidir; ancak hiçbiri 
ona bir evlat verememiştir. 
Kendisine bir erkek çocuk 
doguracagı umuduyla, yirmi 
yaşındaki güzel ve saglıklı Fadah'yla 
evlenmeye karar verir. Yaşlı adamla 
evlenmek zorunda bırakılan Fadah, 
lbrahim'in dünyadan tüm bagları 
kesilmiş olan evine, öteki iki 
karısının yanına gelir. Kadınların 
kesinl ikle evden çıkması yasaktır, 
dışarıyla tüm baglantıyı yalnız 
lbrahim saglamaktadır . . .  Ta ki, 
Hemna adında genç bir adamı 
arazideki işleri yapması için tutana 
kadar. Birkaç ay sonra, Fadah 
hamilelik belirtilerini göstermeye 
başlar; ne var ki l brahim'in öteki 
karıları kolay kanacak gibi 
degillerdir . . .  

Ülkesinde yaşayan kadınların içinde 
bulundukları zor durumları anlatan 

• In rhe l 920s, Aures, a very poor 
region of Algeria. Already married ro 
Nakla and Gamra, who have failed ro 
bear him chi ldren, rhe aging Brahim, 
a wealrhy porrer, decides ro marry 
Fadah, a beauriful ,  healrhy rwenry
year-old woman, hoping a third wife 
wil l  provide him wirh an heir. Forced 
ro marry Brahim, Fadah joins che 
other rwo wives in a household cur 
off from rhe rest of rhe world. U nder 
no condirion can rhe women leave 
rhe house. Only Brahim has conracr 
wirh che communiry . . .  Unril che day 
he hires a young man, Hemna, ro do 
work on che propercy. A few monrhs 
larer, Fadah shows all rhe signs of a 
pregnanr woman, bur Brahim's orher 
wives are nor fooled . . .  

L' ATTENTE DES FEMMES is rhe 
fırsr work by Naguel Belouad, an 
Algerian director who denounces rhe 
diffıculr condirions of women in his 
counrry wirh this drama, in which an 
old and imporenr man subjecrs his 
rhree wives ro rhe mosr humil iaring 

Cezayirli yönetmen Naguel servirude. 
Belouad'ın ilk filmi olan 
KADlNLARlN BEKLEYIŞI'nde, kısır 
yaşlı bir adamın üç karısını soktugu 
son derece aşagılayıcı durum ele 
alınıyor. 

NAGUEL BELOUAD 
Cezayir'de dogdu. Washington 
D.C.'deki The American 
University'de Iletişim dalında 
yüksek lisansını tamamladı. 
Cezayir Sanat ve Filmyapım 
Endüstrileri Merkezi tarafından 
gerçekleştirilen filmlerde 
yönetmen yardımcısı olarak 
çalıştı. 1 99 1  yılında "Portrait 
d'un cheminot 1 Bir Demiryolu 
Işçisinin Portresi" adlı belgesi 
çekti. KADlNLARlN 
BEKLEYIŞ! ilk uzun metrajlı 
kurmaca fılmidir. 

Born in Algeria. He gor a 
masters degree in 
communicarion from The 
American University, 
Washington D.C. He has 
worked as an assiseane director of 
che features produced by che 
Algerian Cencre for Ares and 
Fi lmmaking Induscries. In ı 99 ı 
he direcred rhe documencary 
"Porcraic d'un cheminoc" .  
L'ATTENTE DES FEMMES 
(200 1 )  is his fırst feacure fi lm .  
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FRANSA FRANCE 

iNŞALLAH PAZARA 
INCH'ALLAH DIMANCHE 

INCH'ALLAH SUNDAY 
Yönetmen Director: Y amina Benguigui 
Senaryo Screenplay: Maurmı Meyer 
Görüntü Yön. Cinemarography: Antoine 
Roch Kurgu Editing: Nadia Ben Rachid 
Oyuncular Cası: Fejria Deliba, Zinedine 
Soualmı, Rabia Mokedem, Ro11mayJJa Mo/I.Ssaoui, 
Othmane Aghbal Yapımcılar Producers: Stella 
Quef & Laurent Petin Yapı m Production Co.: 
Bandits Longs, 34 bis avenue Bemard Palisry, 
9221 0 Saint-Cioud, FRANCE; Phone: 33 1 42 12 
41 08; Fax: 33 1 41 12 41 13 Dünya Hakları 
World Sales: Mmure Distribution, 27 rue de la 
Butte aux Cailleı. 75013 Paris, FRANCE; Phone: 
33 1 44 16  88 44; Fax: 33 1 45 65 07 47; e
mail: infos@merrure-distribution.fr 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 98' 

• Yetmişli yılların ortalarında 
Zouina anavatanı Cezayir'den üç 
çocu�unu ve kayınvalidesi Ayşe'yi 
yanına alarak Fransa'ya gelir. Son on 
yıldır Fransa'da çalışmakta olan ve bu 
süre içinde çok az gördü�ü kocası 
Ahmed'in yanına gelmiştir. Ancak 
artık ona uzak duran kocası ailesini 
tercih sırasıyla karşılayıp kucaklar: 
önce annesini, sonra çocuklarını ve 
en sonunda da karısını. Zouina kısa 
sürede yeni evindeki rolünün farkına 
varır: artık o evişlerinden sorumlu 
bir köledir. Takıntılı komşularının 
saldırganlıkları, kayınvalidesinin 
bitmek tükenmek bilmez eleştirileri 
ve kocasının kuşkulu sessizli�i 
arasında Zouina sürgündeki yeni 
yaşamına alışmaya çalışır. Picardie 
bölgesinde onu Cezayir'e ba�layan 
hiçbir şey yoktur. Ça�daş yaşama ve 
bu yeni ülkenin kültürüne açılan tek 
penceresi radyodur. Dış dünyayla 
herhangi bir teması kurmasına izin 
olmadı�ı gibi, başka bir takım 
olasılıkları aklına getirmemesi ve 
cesaretinin kırılması için kocasından 
düzenli olarak dayak yer . . .  

Fransa'nın yetmişli yıllardaki sorunlu 
atmosferini perdeye yansıtan genç ve 
yetenekli Afrikalı kadın yazar 
yönetmen Yamina Benguigui, yalnız 
ama kararlı Zouina'nın traji kemik 
öyküsünü anlatıyor. Film Ikinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız 
hükümeti tarafından işe alınan 
Cezayirli erkeklerin göçüyle başlıyor. 
1 974 yılına kadar ailelerinin onların 
yanına gelmelerine izin verilmemiş ve 
ancak ailelerin buluşması olarak 
adlandırılan bu dönemde çok sayıda 
Cezayirli kadın yabancı ülkedeki 
kocalarına ulaşmak için ülkesini terk 
etmişti. Filmin yürek burkan açılış 

sahnesinde Zouina, yanında çocukları 
ve kabasaba kaynanasıyla, !imanda 
bekleyen gemiye do�ru tereddütle 
yürür. Bu sırada, limanda kalan 
annesi üzüntüyle a�lamaktadır. Bu iç 
karartıcı başlangıca karşın, tilmin 
sonu karamsar olmaktan uzak ve 
parlak mizah kıvılcımlarıyla 
aydınlanıyor. Kocasının evde estirdi�i 
terör karşısında, Zouina herşeyiyle 
ezilmeyi reddediyer ve bir feminist 
ikona dönüşüyor. Fejria Deliba'nın 
zarif, hedefe odaklanmış oyunculu�u 
ve yönetmenin inanılınayacak 
derecede kendinden emin yaklaşımı 
INŞALLAH PAZARA'yı çok özel bir 
film yapıyor. Benguigui, ayrıca 
Üçüncü Dünya ülkelerindeki 
kadınların içinde bulundukları 
koşulları, günlük hayatta yaşanan 
ırkçılı�ı ve kültürlerin çatışmasını da 
ele alan bu kişisel öyküyü çok 
dikkatli bir bilgelik, ustalık ve şiirle 
bezemi ş. 

• In rhe mid-sevenries Zouina arrives 
ro France from her native Algeria with 
her three chndren and her morher-in
law Aicha. She has come to rejoin her 
husband, Ahmed, who has worked in 
France for the past ten years, and 
whom she has hardly seen since. Bur 
once there, her esrranged husband 
greers his family in order of preference: 
first his mother, then his children and 
fina! Iy his wife. Zouina quickly realizes 
thar her role in the new household is 
that of domestic slave. Between the 
aggressivity of their obsessive 
neighbors, her mother-in-law's 
constant reproaches, and her husband's 
distrusrful silence, Zouina rries ro 
adapr ro daily life in exile. There is 
norhing in this region of Picardy that 
attaches her ro Algeria. The radio is 

her only window on modern life and 
culrure of this new countty. She is not 
allowed any conract wirh the outside 
world and she receives regular beatings 
from her husband ro discourage her 
from even contemplaring a w ider 
range of possibilities . . .  

Recreati ng the gri tty armosphere of 
France in the seventies, the young and 
ralented African female wrirer-direcror 
Y arnina Benguigui re lls the rragi
comic stoty of the lonely but 
derermined Zouina. The film begins 
by outlining the plight of Algerian 
men recrui red by the Fren ch 
government afrer the Second World 
W ar. Ir was not until 1 974 that rheir 
families were allowed ro join rhem, an 
era emided regroupement familial, 
and hordes of women left Algerian 
shores to join rheir men in a foreign 
!and. In the hearr-wrenching opening 
scene, Zouina rentatively walks the 
gangplank roward rhe wairing ship, 
her children in row, egged on by her 
curmudgeonly morher-in-law. 
Meanwhile, her own morher - lefr on 
the dockside - howls in distress. 
Despire this bleak premise, the end 
resulr is far from sombre and is 
illuminared by sparks of brilliant 
humor. In defiance her husband's rule 
of terror, Zouina's spirit refuses ro be 
stifled and evolves into a feminist icon. 
The graceful,  focused cemral 
performance by Fejria Deliba and an 
incredibly assured directing approach 
make INCH'ALLAH DIMANCHE 
such a special find. Benguigui is able 
ro infuse this personal sroty which also 
deals wirh the conditions of Third 
World women, daily racism, and 
dashes berween culrures, wirh a careful 
wir, porency and poerty. 

YAMINA BENGUIGUI 
i lk uzun metrajlı kurmaca filmi 
olan INŞALLAH PAZARA'dan 
(200 1 )  önce, televizyon için 
beş belgesel ve üç kısa metrajlı 
film çekmiştir. "The Long Trips 
of La Ila Am ina 1 Lalla Arnina'nın 
Uzun Seyahatleri" (2000) ve 
"Pimprenelle" (200 1 )  adlı kısa 
metrajlı filmleri çeşitli 
uluslararası film festivallerinde 
gösterilmiştir. 

She has directed five TV 
documemaries and three shorr 
films prior ro !NCH' ALLAH 
DIMANCHE (200 1 ), her fearure 
film debur. Her shorr films, 
"The Long Trips of lalla 
Am ina" (2000) and 
"Pimprenelle" (200 1 ), have 
played at numerous 
international film fesrivals. 
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KANADA CANADA 

KATRAN KAPLI M ELEK 
L'ANGE DE GOUDRON 

TAR ANGEL 
Yönetmen Direcror: Dmis Chouinard 
Senaryo Screen play: Deniı Chouinard 
Görüntü Yön. Cinematography: Guy 
Dufaux Kurgu Editing: Richard Comeau Müzik 
Music: Bertrand Chlnier Oyuncular Cast: 
Zinedine Soualem, Hiam Abba.ss, Rabah An 
Ouyahia. Catherine Trudwu, Kenza Abiabdillah, 
Marc Beaupri, Koumbtt Bali, Raymond Clo11tier, 
Gary Boudreault, lgOY Ovadis, FranfOÜ Papineau 
Yapımcılar Producers: Roger Frappier & Luc 
Vandal Yapı m Production Co.: Max Filmı. 
5 18, rue Sherbrf)()ke EJI, Montreal, Quebe< H2 L 
lK/,  CANA DA; Phone: 1 5 1 4  282 84 44; Fax: 
1 5 1 4  282 92 22; e-mail: injo@maxfilmı.ca 
Dünya Hakları World Sales: Alliance 
Atlantiı, 121  B/oor St. Eaıt, # 1500, Toron/o ON 
M4W 3MS, CANADA; Phone: 1 4 16  966 99 13; 
Fax: 1 416  967 17 82; e-mail: 
marion.demarcillac@allianceatlantis.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 10' 

• Ahmed Kasmi ve ailesi, üç yıl 
önce Cezayir'den ayrı lmıştır. Aile 
şimdi Montreal'de yaşamaktadır, 
Ahmed Kasmi de orada bir çatı 
katranlama ekibinde çalışarak 
hayatını kazanır. Kanada vatandaşı 
olma hakkını kazanmalarına bir 
hafta kalmıştır. Ahmed'in, bir grup 
eylemeiye katı lmış olan on dokuz 
yaşındaki oğlu Hafıd, bi lgisayar 
dosyalarını si lmek için gizlice bir 
göçmenlik bürosuna girer. Gözetim 
kameralarma yakalanan Hafıd'in 
yaptıkları, gece haberlerinde 
yayınlanır. O artık bir kaçaktır. 
Oturma odasında Kanada mil l i  
marşını çalışan Ahmed, oğlunu 
TV' de görünce mahvolur. Artık 
hem oğlunu, hem de ailesinin 
yurttaşl ık hakkını korumak için 
mücadele vermesi gerekir. Radikal 
eylemci oğlunun izini bulmaya 
çalışırken bilmediği bir kent ve ona 
yabancı olan bir oğul keşfeder. 
Ahmed yolda, Hafıd'e sırılsıklam 
aşık olan neşeli genç bir kadına, 
Huguette'e rastlar. Birbirine hiç de 
denk düşmeyen bir çift 
oluşturmalarına rağmen, Huguette 
ile Ahmed, daha başka mil itanca 
eylemler yapmasını engellemek için 
Hamid'i arama konusunda 
aralarında anlaşırlar . . .  

Denis Chouinard'ın i lk yönetmenlik 
denemesi, bir kargo gemisinde kaçak 
yolcu olarak yeni bir hayatın peşinde 
koşan umutsuz mültecilerin 
dünyasını araştırdığı gergin dram 
"Ciandestins 1 Kaçaklar"dı. Bunu 
izleyen ve yeni göçmenlerin güvensiz 
varoluşunu anlatan bu etkileyici 
öyküsü, daha iyi bir yaşam 
arayışındaki yerinden yurdundan 
olmuş insanlara ilişkin soruşturmayı 

sürdürüyor. Bu fılmde, karakterler 
Kanada'ya varmayı başarmış ama 
yeni edindikleri ülkede hala zorluklar 
ve engellerle karşı karşıyalar. Çatışan 
kültürlerin ve araları açık iki kuşağın 
çarpıcı öyküsü olan KA TRAN 
KAPLI MELEK birçok yoruma açık: 
Yabancıların kuşkuyla izlendiği ve 
herhangi bir muhalefetin ezilme 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir 
dönemde, sivil itaatsizlik ile siyasi 
terörizm arasındaki farklıl ık hakkında 
bir uyarı veya mültecilerin seçtikleri 
ülkede de kendilerini nasıl tecrit 
ettikleri üzerine bir çalışma. Ama bu 
sıcak ve sevecen filmi izlemenin en 
iyi yöntemi, onu güncel tarihi 
bağlarnından çıkararak izlemek. Dış 
altmetinlerden kurtulduğu zaman 
KATRAN KAPLI M ELEK, tutkuları 
ve inançları arasında muazzam ve 
görünürde aşılmaz bir uçurum 
olduğunu keşfeden bir baba ile 
oğulun evrensel, zamana meydan 
okuyan öyküsüne dönüşüyor. 

• Ahmed Kasmi and his fam ily left 
Algeria three years ago. The family 
now resides in Monrreal, where he 
makes a living on a roof-tarring crew 
and they are one week away from 
receiving their Canadian cirizenship. 
Ahmed's ninereen-year-old son Hafid 
who joined a group of young 
activists, breaks into an immigration 
office ro delete computer fi les. 
Filmed by surveillance cameras, 
Hafid's acrions are broadcast on the 
nightly news. He is now a fugitive. 
While practising the Canadian 
national anthem in his living room, 
Ahmed sees his son on TV and is 
devastated. He must now try to save 
his son and his family' s chance at 
citizenship. Trying to retrace the 

steps of his radical activist son, he 
discovers a ci ty he does not k now and 
a son who is a stranger to him. Along 
the way, Ahmed encounrers 
Huguerte, a feisry young woman who 
is deeply in love with Hafıd. 
Although they form an unlikely pair, 
Huguette and Ahmed agree to search 
for Hafid in an attempt to stop him 
from further mil i tam actions . . .  

Denis Chouinard's directorial debut 
was the taut drama "Clandestins", 
where he explored a world of 
desperare refugees seeking passage ro 
a new life as srowaways on a cargo 
ship. His remarkable fol low-up, a 
gripping srory abour the fragi le 
existence of recent im migran ts, 
continues this investigation into 
displaced people striving for a better 
l ife. In this film, the characrers have 
made it to Canada but stili face 
hardship and obstacles in their 
adopred counrry. A compell ing tale of 
two cultures clashing and two 
generations at odds, L'ANGE DE 
GOUDRON may be viewed as many 
things: A ceminder of the difference 
berween civil disobedience and 
political terrorism at a time where 
outsiders are viewed with suspicion 
and any dissent is in danger of being 
quashed, and a study of how 
immigranrs isoiate rhemselves within 
the very counrry they choose. But the 
best way to watch this warm and 
tender-hearted film is to remove it  
from i ts  parti cu lar presenr hisrorical 
conrexr. Stripped of the exrernal 
subrexts, it is a universal, timeless 
srory of a father and a son who 
d iseover an enormous and apparenrl y 
uncrossable gulf berween their 
passions and beliefs. 

DENIS CHOUINARD 
I 964 yılında Montreal, 
Quebec'te dogdu. Montreal 
Üniversitesi'nde iletişim, 
Quebec Üniversitesi'nde de 
sinema okudu. "On pariait pas 
Allemand 1 Almanca 
Konuşulmuyordu" adlı Super 
8'lik bir belgesel olan ilk filmini 
I 984'te yönetti. Kısa filmleri 
dünyanın her yanındaki bazı 
festivallerde gösterilmiştir. 
lsviçreli yönetmen Nicolas 
Wadimoff ile birlikte yönettiği 
"Clandestins 1 Kaçaklar" 
( I  997) birkaç uluslararası 
ödüle aday oldu. KA TRAN 
KAPLI MELEK (200 I )  ikinci 
uzun metrajlı kurmaca fılmidir. 

Born in Montreal, Quebec in 
1 964. He srudied 
communications at the 
University of Monrreal and film 
at the U niversite de Quebec. He 
direcced his first film in 1 984, a 
Super 8 documenrary enritled 
"On pariait pas Al lemand" .  His 
shorc films have played at a 
number of festivals around the 
world. "Clandestins 1 
Scowaways" 0997), which he 
co-direcced with Swiss 
filmmaker Nicolas Wadimoff, 
collected several international 
nominations. L'ANGE DE 
GOUDRON (200 1 )  is his 
second feature fi l m .  
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TÜRKIYE TURKEY 

SU DAM LASI NA SIGDIRI LAN YAŞAM 
LIFE IN A DROP OF WATER 
Yönetmen Director: O mit E/ri Senaryo 
Screenplay: Tohum Kiiltiir Merkezi Görüntü 
Yön. Cinemarography: Otuz Eken Kurgu 
Edi ring: Ali Rıza Ba[aran Müzik Music: Ekrem 
Ataer Yapı m Production Co.: Tohum Kiiltiir 
Merkezi, Soganlı Ma h., Mimar Sinan Cad, No: 
6215, Bahçelievler, Istanbul, TURKEY: Phone: 90 
212 643 22 33; Fax: 90 212 644 46 54 Dünya 
Hakları World Sales: Tohum Kültür Merkezi, 
Solan/ı !Ilah., Mimar Sinan Cad, No: 6215, 
Bahfelievler, Istanbul, TURKEY; Phone: 90 212 
643 22 33: Fax: 90 212 644 46 54 

2001 1 Betacam Video 1 Renkli Color 1 72' 

• Belgesel, adını aldığı su 
damlasının görüntüsüyle başlıyor. 
Filme, ölüm orucunun bir sonucu 
olarak Wernike Korsekof 
hastalığına yakalanmış, yani hafıza 
kaybı, kendini tanıyamama, kimlik 
yitimi gibi rahatsızl ıkları sonucu 
tahliye olmuş insanların 
görüntüleriyle giriş yapılıyor. 
Tahliye olan ve içeride ölüm 
orucunu yaşamış kişiler, ölüm 
orucunun kendileri için anlamını, 
neden ölüm orucuna başladıklarını 
anlatıyorlar. Ölüm orucunda 
yaşamın ı  yitiren Nergis Gülmez'in 
cenaze görüntüleri, annesinin, 
babasın ın, avukatının ve 
doktorunun kendisi hakkında 
söyledikleri karşımıza çıkıyor. 
Içeride çocukları ölüm 
orucundayken, dışarıdaki anne ve 
babalarının onların hayatını 
kurtarmak için çırpınışları, yaptıkları 
eylemler anlatılıyor. Konuşmacılar 
öznel durumlarını ve bireysel 
düşüncelerini açıklıyorlar. 1 9  Aralık 
operasyonunu yaşayanlar tanık 
oldukları olayları anlatıyorlar. Arzu 
Özdemir ve Cumali Dişkaya 
operasyon sırasında yaşadıklarını en 
ince ayrıntılarına kadar açıklıyorlar. 
F tipi cezaevi nedir, nasıl bir yerdir? 
Nasıl muamele görüyorsunuz? 
Bütün bunları F tipinin özneleri 
kendi  ağızlarından anlatıyorlar. 
Ayrıca aydın-sanatçı, bi l ir kişiler 
F tipinin amacını, insan üzerindeki 
tahribatlarını akademik olarak 
açıklıyorlar. Avukatlar F tipi 
cezaevinde yaşanan birçok 
hukuksuzluk olayını gözlemleri ve 
tecrübeleri sonucu anlatıyorlar . . .  

"SU DAMLASINA SI(;DIRILAN 
YAŞAM benim politik ağırl ıklı 
çalıştığım i lk belgeseL Çok hümanist 
bir belgesel olduğunu 

düşünüyorum. Filmlerimde, 
duygulandığım şeylere daha fazla 
ağırlık veriyorum. Belgeseli 
yaptıkça, içine girdikçe, onlarla 
konuştukça daha çok etki lendim. 
Belgeseli kafamdaki senaryoya göre 
topadamaya çalıştığım için soruları 
ben soruyordum. Bakırköy'de 
tedavi gören Çiğdem'le görüştük. 
Orada çok duygulandım. Aslında 
olaylara dışarıdan bakan bir 
seyirciyim. Bu belgeseli daha 
duygusal, herkese hitap eder tarzda 
yapmak istiyordum. Insanların 
yüreklerinden bir parçanın 
kopmasın ı  istiyordum. O acıyı, en 
azından onların düşündüklerini, 
yaşadıklarını hissedebilsinler 
istiyordum. Insanların ellerinden 
haklarının alınması karşısında 
verdikleri savaşı destekliyorum." 
Ümit Elçi 

• The documemar srarrs wirh che 
image of a drop of water from w hi ch 
i r  rakes irs name. The film inrroduces 
us ro che world of che F-rype Prison 
proresrs, through people released 
from prison afrer having been 
diagnosed wirh Wernike Korsekov 
disease (having symproms !ike loss of 
memory, not recognizing oneself, loss 
of idenci ey). People who have been 
released and who were on a dea ch fas c 
inside, rell whar ir means to rhem 
and how they have srarred on che 
fast. Images from che funeral of 

ergis Gülmez who has died during 
che dearh fasr and whar her parems, 
her lawyer and her doctor have told 
abour her are on che screen. The 
desperare srruggle and acts of parenrs 
outside to sa ve che l ives of c heir 
children on che dearh fasc inside are 
narrared. The speakers reveal che ir 
subjeccive condirions and individual 
ideas. Those who have wirnessed che 

December 1 9rh operation relare whar 
has happened up to che smai lesc 
decaiL Whac is che F-rype prison, 
whar sorr of a place is i c' How are 
you dealr wich? All  rhese are 
answered by che F-rype subjeccs 
rhemselves, in addition to which 
inrellecruals-arrisrs, rhose who are i n  
che know academically, explain che 
purpose of che F-rype prisons as well 
as ho w ir desrroys people. Lawyers 
rell many i l legal evenrs that chey 
have observed and experienced in che 
F-rype prisons . . .  

"LIFE I N A DROP OF WATER is 
the first potirical documenrary I have 
worked on. I consider ir a very 
humanise documencary. In my films, 
ı mostly underiine rhi ngs rhac move 
me. And I was moved more and more 
as I made che documencary, when I 
was inro rhings, and calked co che 
wirnesses. As ı was rrying to pur rhe 
film rogerher in my mind in 
accordance wirh rhe script, I was che 
one asking che quesrions. W e ralked 
ro Çiğdem, who was on rherapy in 
rhe Bakırköy mencal hospical. That 
was when I was deeply moved. In  
facr ,  I '  m a  specraror looking on che 
evenrs from che outside. I wanred to 
make chis documenrary much more 
emorional, so as to address more 
people. I wanred a piece of c heir 
hearrs ro break. I wanred rhem to feel 
that pain, ar leasr whar che deach
fasters rhoughr, whar they have lived 
through. I supporr the srruggle 
waged by people when rheir righrs 
are raken from rhem." - Ümit Elçi 

ÜMIT ELÇI 

I 948'de Sil ifke'de doğdu. 
Tarsus Amerikan Kolej i'ni 
bitirdikten sonra, Boğaziçi 
Üniversitesi Ingiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü'nden mezun 
oldu. I 976'da London Film 
School'da, Sinema Tekniği ve 
Film Yönetmenliği dalında 
lisansüstü eğitimini tamamladı. 
I 977-79 yılları arasında Cen 
Ajans'ta reklam filmi 
yönetmenliği yaptı. I 980'de 
kendi şirketi bünyesinde, uzun 
metrajlı Türk filmlerinin 
uluslararası piyasada tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerini yürüttü. 
I 980-84 yılları arasında 
Türkiye'de çocuk sinemalarının 
oluşturulması için çalışmalarını 
sürdürdü. 1 987- I 992 yılları 
arasında uzun metrajlı film ve 
TV dizisi çalışmalarında 
bulundu. 

Born in Silifke in 1 948. Afrer 
finishing che Tarsus American 
College, he graduared from the 
Boğaziçi University Department 
of English Language and 
Lirerarure. In 1 976 he 
complered his graduace studies 
in London Film School, 
majoring in Cinema Technique 
and Film Directing. During 
1 977-79 he worked as director 
of commercials in Cen Ajans. In 
1 980, he was involved in rhe 
promorion and marketing of 
Turkish fearures in che 
international market, through 
his own company. From 1 980 co 
1 984, he conrinued co work for 
the formarion of children's 
movie rhearers in Turkey. 
Berween 1 987- 1 992, he worked 
on features and TV serials. 



293 ÇAGIMIZIN AYNASI SiNEMA: iNSAN HAKLARI < 1 :-J r i\I A ,  ·ı II I M I R IWR Ol· O l  R 'l l i\1 1  S:  HI 1\I A :'\J  ıw.ın s 

MACARISTAN HUNGARY 

PASAPORT 
PASZPORT 

PASSPORT 
Yönetmen Director: Peter Gothdr Senaryo 
Screenplay: Plter Gotlıtir, based on a nuvel by 
Ne/li Liıvai Görüntü Yön. Cinematography: 
Tamds Babos Kurgu Editing: Agnes Ostoros 
Müzik Music: György Orbdn Oyuncular Cast: 
Enikii Biircıôk1 Gergely Kocıic, Mari Nagy 
Yapomeolar Producers:jozsef Berger & Isıvan 
Kardos Yapım Production Co.: Mythberg 
Filmı,jokai 11. 12. 811dapeıt H-1066, 
HUNGARY; Phone: 36 7 301 08 56; Fax: 36 1 
301 08 57; Duna Televizia Dünya Hakları 
World Sales: Magyar FilmuniO, Varasligeti Fasor 
38, 811dajJeJt 1068, HUNGARY; Phoııe: 36 1 
35 1 77 60; Fax: 36 1 352 67 34; e-mail: 
filmunio@elender.hu 

2000 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 72' 

• 1 990'11 yılların başlarında, J6zsi 
adında genç bir sarhoş ile onun evde 
kalmış abiası Mari, Macaristan'ın 
kasvetli bir köşesinde, kırdaki bir 
çiftlikte yaşarlar. Mari, kardeşinin 
haberi olmaksızın, (o sıralar hala 
Sovyetler Birligi'nin bir parçası olan) 
Ukrayna'daki uzak bir akrabalarının 
kızı Elizavyeta'ya aşk mektupları 
yazar ve altlarına J6zsi'nin imzasını 
atar. Mari, bir tugla fabrikasında 
çalışan kızın, Macaristan'da daha iyi 
bir yaşam hayaline kapılarak 
kardeşiyle evlenmeye razı olacagını 
ummaktadır. Gerçekten de 
Elizavyeta, evliligin daha parlak bir 
gelecegin pasaportu olacagını 
düşünerek, J6zsi'nin gelini olur ve 
çeyiziyle dolu bir Ukrayna kamyonu 
onu yeni evine taşır. Önceleri sanki 
Elizavyeta yeni ailesiyle uyum 
saglamış ve sonsuza kadar mutlu 
olacaklarmış gibidir, ne var ki işin 
eglenceli yanı çabucak sona erer. 
Çok geçmeden, hep belalı ve hep 
kıskanç, devamlı mesele çıkaran 
kocası ile, tek kızları Anyocska'yı bile 
denetimi altına almaya kalkışan 
sözünü geçirme meraklısı görümeesi 
arasında agır ve sıkıcı günler 
yaşamaya başlar. Anyocska beş 
yaşına geldiginde ise, J6zsi'yle 
yaşamak büsbütün berbat bir hal 
almıştır; öyle ki küçük kız, babasının 
sarhoş muhabbet gösterilerini 
çekecegine, köpek kulübesine 
saklanınayı tercih eder. Elizavyeta 
gizliden gizl iye kaçışını 
planlanmaktadır: Ukrayna'ya varana 
kadar karadan yayan gideceklerdir. 
Ancak, kızının pasaportu yoktur . . .  

Deneyimli Macar yönetmen Peter 
Gothar'ın son filmi, genç bir çiftin 
yaşamına ciddi bir bakış; kendi 

korkularımız ya da zaaflarımızdan 
kaçınmak için umutlarımızı 
başkalarına bagladıgımızda neler 
oldugu üzerine bir çalışma. 
PASAPORT'un dört yılda yapıldıgı, 
filmin kendisinden de belli oluyor. 
Süresi sadece 70 dakika oldugu 
halde, zamanın yavaş geçişini sanki 
biz de yaşıyoruz ve kahramanlara her 
yılın nasıl hep aynı şeyleri getirdigini 
anlıyoruz. Filmi dijital videoyla çeken 
Gothar ve görüntü yönetmeni 
Tamas Babos, renkleri titizlikle 
kontrol etmişler: J6zsi ve Elizavyeta 
nasıl her türlü alternatiften yoksun 
kalıyorsa, renkleri de geriye sadece 
en sönük kırmızılar ya da en pis 
yeşiller kalacak şekilde çıkararak 
kasvetli bir liriklik elde etmişler. 
Dogu Avrupa'nın üzücü gerçekliginin 
tanımlanmasının ötesinde, üçüncü 
millenyumun şafagında insanlıgın 
durumuna ironik bir bakış sunan 
PASAPORT trajik konusuna ragmen, 
daha çok abzürd film niteligi taşıyor. 

• In rhe early nineries, a young 
drunk named J6zsi and his old maid 
of a sisrer Mar i li ve on a counrry farm 
in a bleak corner of Hungary. 
Wirhour his knowledge she wrires 
love lerrers ro Elizavyera, rhe daughrer 
of a disranr acquainrance in Ukraine 
which ar rhac ci me was sc i ll part of che 
Sovier Union, and purs his name ro 
rhem. Mari hopes char rhe prospecrs of 
a berrer life in Hungary will enrice rhe 
girl who works in a brick facrory, ro 
marry her brorher. Indeed Elizavyera, 
thinking char marriage mighr jusc be 
a passport co a brighrer furure, 
becomes J6zsi's br ide and a Ukrainian 
cruck loaded wich her crousseau 
rransporrs her ro her new home. Ic  
seems as chough Elizavyeca fics well 

inco her new family and rhac rhey'll 
live happily ever afrer, buc che fun 
doesn'c lasc long. Her l ife soon 
becomes mere drudgery, fil led wich 
her ever-blasced and ever-jealous 
husband's conscanr scenes, and che 
bossiness of a sister-in-law who even 
wanrs ro rake possession of c heir only 
daughcer, Anyocska. When Anyocska 
is five, life w i ch J6zsi is worse rhan 
ever - rhe girl would rather h ide in 
rhe doghouse rhan suffer her facher's 
drunken manifesracions of love. 
Elizavyeca is secrerly planning rheir 
escape: overland on foor uncil rhey 
reach Ukraine. le' s j usc rhar rhe girl 
doesn' c have a passporr . . .  

Veeran Hungarian director Perer 
Gochar's laresr film is a solemn look 
i neo che life of a young couple and a 
scudy of whar happens when we pin 
our hopes on oc her people in order ro 
avoid our own fears or weaknesses. 
Thar PASSPORT was made over four 
years is evidene in che fina! producr: 
Even rhough che film is only 70 
minuces in lengch, we gee a tireral 
sense of rhe slow passage of rime and of 
ho w, for che proragonisrs, each year 
brings more of che same. Shoocing on 
digiral video, Gorhar and 
cinemarographer Tamas Babos exercise 
mericulous comrol over rhe film's 
color, srripping ir of all bur che 
d immesc of reds or dirry greens, jusr as 
J6zsi and Elizavyeca are scripped of all 
rheir oprions, rhus achieving a bleak 
lyricism. In spire of i es rragic subject 
marter rhe film qualifies generically as 
an absurd piece which, beyond a mere 
descripcion of che depressing reality of 
Easrern Europe, presenrs an ironic look 
ar humaniry's siruarion ar che dawn of 
che rhird millennium. 

PETER GOTHAR 

1 947 yılında Macaristan'ın Pecs 
kentinde do�du. 
Budapeşte'deki Tiyatro ve 
Sinema Sanatı Akademisi'nden 
mezun oldu ve film, TV ve 
tiyatro yönetmenli�i yaptı. 
1 979-82 arasında 
Kaposvar'daki Gergely Csiki 
Tiyatrosu'nun sanat 
yönetmeniydi. 1 993'ten beri de 
Budapeşte'deki J6zsef Katona 
Tiyatrosu'nda yönetmenlik 
yapmaktadır. l ık uzun metraj lı 
kurmaca filmi "Ajandek ez a 
nap 1 De�erli Bir Gün" ( 1 979), 
Venedik Film Festivali'nde Altın 
Aslan ödülünü aldı. 
"Melodnima 1 Melodram" 
( 1 99 1 )  hariç, daha sonraki 
bütün filmleri çeşitli film 
festivallerinde birçok ödüle 
layık bulundu. 

Born in 1 947 in Pecs, Hungary. 
A graduare of che Academy of 
Thearre and Film Arr, Budapesr, 
he has direcred works for film, 
relevision and the srage. He was 
arcisric direcror ofThearre 
Gergely Csiki in Kaposvar from 
1 979 ro 1992, and has been 
direecing ar che J6zsef Karona 
Thearre in Budapesr s ince 1 993. 
His fırsr fearure film, "Ajandek 
ez a nap 1 A Priceless Day" 
( 1 979), received a Golden Lion 
ar rhe Yenice Film Festival. All 
his larer fılms, excepr 
"Melodrama 1 Melodrama" 
( 1 99 1 ), won many prizes ar 
various film fesrivals. 

Filmleri 
Filmography 

1 979 Ajtiııdek ez a 11a.p 
Degerli Bir Gün 

1 9 8 1  Mega ll az idi! Zaman Durdu 
1 985 /do vmı Zaman 
1 987 Tiszta Amerika 

Tıpkı Amerika 
1 99 1  Melodrtima Melodram 
1 994 A reszleg Uç Nokta 
1 996 Haggyall6gva V aszka 

Vurdumduymaz Vaska 
200 1 Paszport Pasaport 
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ABD USA 

K BÖLGESi POLiTiK BiR BALlKÇillK BELGESELi 
ARBA K - A  POLITICAL FISHING DOCUMENTARY 

Yönetmenler Directors: Nadav H are/ & 
Ramon Bloomberg Senaryo Screenplay: Nadav 
Harel Görüntü Yön. Cinematography: 
Nadav Harel & Ramon Bloomberg Kurgu 
Edi ring: Nadav Htırel & Eıu11 S idi Katılanlar 
With: U di Kfir & Abed Nachal Yapımcılar 
Producers: Ben Evansky & George Eid Yapım 
Production Co.: Evanskyvision, 1 70 North 5th 
Street Brooklyn, NY 1 121 1 ,  USA: Phone: 1 718 
486 98 64: e-mail: evanskyvision@wildfist.cam; 
\'Vildfist ililotian Pictures, USA Dünya Hakları 
World Sales: Wildfist Matian Pictures, 1 70 North 
5th Street Brooklyn, NY 1 1 2 1 1 ,  USA; Phane: 1 
7 18  486 98 64; e-mail: george@wildfist.cam 

200 1 1 Betacam Video 1 Renkli Color 1 52' 

• K Bölgesi lsraillilerin kontrolü 
altında, Gazze şeridini tecrit ederek 
Filistinli balıkçıların lsrail'e, Mısır'a 
ve uluslararası deniz sularına 
girmelerini engelleyen askeri bir 
deniz bölgesidir. 40 kilometrelik 
sahil i olan Gazze şeridinde 1 ,SOO 
balıkçı teknesi bulunmaktadır. Bu 
kadar çok balıkçı teknesinin aynı 
bölgede yogunlaşması nedeniyle, 
balık avı bereketli olmamaktadır. 
lsrailli lerin Filistiniiiere izin 
verdikleri sularda avianan balıklar 
Filistinli balıkçıların geçimlerini 
karşılayamamaktadır. Bu belgesel 
Gazze'deki mülteci kampında 
yaşayan bir grup Filistinli balıkçı ile 
Gazze şeridinde Dugit kentinde 
yaşayan lsrailli meslektaşlarının iş 
ortakl ıgını anlatıyor. Bu ortaklıkta, 
Dugit'teki lsrailliler, lsrail 
Ordusu'ndan ve Polisi'nden 
Filistini i iere lsrail sularında ve 
K bölgesinde balık tutma izni 
ayarlarlar. K bölgesindeki plajda 
Filistiniiierin uyuyabi lmeleri ve 
çalışabilmeleri için balıkçı kulübeleri 
kurulmuştur. Bu öykü Orta 
Dogu'nun acılı, tarihsel, ırksal ve 
bölgesel kan banyosu içinde balık 
tutma mücadelesi veren Araplarla 
Yahudilerin nasıl ortak bir amaç 
etrafında birieşebildiklerini 
anlatıyor. Bu film aynı zamanda, iki 
tarafın daha önce eşi görülmemiş 
bir şekilde, ortak ihtiyaçlar ile 
denizin evrensel di l i  aracılıgıyla nasıl 
ortak bir yaşam yaratabildigini 
göstererek, Orta Dogu barış 
sürecine farklı bir bakış sunuyor. 

K BÖLGESI, barış dinamiklerinin ne 
olabilecegi ve yakın zamanda 
neredeyse gerçekleşenler üzerine, 
etkileyici, politik bir belgeseL Barış 
yanlısı olan bu fi lm ne yazık ki Orta 
Dogu bölgesinde yasaklanmış. 

Filmin, barış konusunun gündemde 
oldugu 1 999 yı l ının Nisan ayında 
başlayan çekimleri iki yıl süreyle 
denizin üstünde ve altında 
gerçekleştirilmiş ve 200 1 yıl ının 
Mart ayında (Kanlı El Aksa lntifada 
çatışmalarının yedinci ayında) sona 
ermiş. Film bölgenin politik açıdan 
karmaşıkligını balıkçıların günlük 
yaşamları ve dogayla ilişkileri 
aracılıgıyla yansıtıyor. "Deniz kanun, 
hükümet, hak ya da yanlış tanımaz. 
Üzerinde Tanrı'nın ruhu vardır ve 
bu herkesi eşit kılar . . .  Film şu 
sıralarda hepimizi etkileyen 
olaylarla son derece ilgili sorunları 
ele alıyor. Kişilerin medyada 
yansıtılan tek taraflı mesajların 
yanısıra alternatif görüş belirten 
medya kanallarına ihtiyacı olduguna 
inanıyoruz. Filmimiz savaşın ve 
terörün sıradan kişilerin - burada 
Gazze şeridindeki balıkçıların -
üzerindeki etkilerine ışık tutuyor ." 
- Nadav Harel 

• Area K is an Israeli concrolled 
mil irary marine zone isolaring che 
Gaza Scrip and preventing 
Palescinian fisherman from entering 
Israel, Egypc and international 
wacers. In che Gaza'Scrip chere are 
1 ,500 fishing boacs for che 40-

kilomecer coacline. The fishing is 
weak, sacurared wich boacs. The 
wacers chac Palescinian fishermen are 
allowed by che Israelis ro fish cannot 
suscain cheir needs. This 
documentary follows a business 
partnership becween a clan of 
Palesr i n ian fisherman from che 
refugee camps of Gaza and the ir 
Israeli councerparcs living in the 
serelement of Dugir in Gaza Srrip. In 
the parcnership, Israeli serders from 
Dugir arrange permits from the 
Israeli Mil i cary and Police allowing 

the Palesrinians to fish in Israeli 
waters and work from the Area K 
beach where fishing hucs are 
escablished for che Palescinians ro 
sleep and work from. This is a srory 
abour Arabs and Jews, individuals 
who are scruggling togeclıer to carch 
fısh in che midsr of che painful, 
historical, racial and rerritorial 
Middle East bloodshed. It is also a 
different look at che Middle-Eascern 
peace process through an 
unprecedented story of co-exisrence 
through murual need and che 
universal language of the sea . . .  

A REA K is an impressive polirical 
documencary abour peace dynamics 
of w hat could have and w hat so 
nearly was. Ir is a peace promoring 
film and sadly ic has been banned in 
the Middle East. Filmed above and 
below water over a rwo-year period 
starcing in April 1 999 when peace 
was sri ll at the top of the agenda and 
finishing in March 200 1 (the sevench 
m one h of the bloody Al Aqsa Incifada 
fighring), it demonsrraces the 
polirical complexiries of the region as 
experienced through che daily life of 
fishermen and cheir relationship wirh 
narure. "The Sea knows no laws, no 
governmencs, no righcs and no 
wrongs. The spirir of God moves 
upon ir and all men are reduced ro 
equals by ir . . .  The film deals wirh 
issues that are excremely percinenc to 
the current evencs affecring us all .  
W e feel ir is imporranc for people to 
have an alcernacive media viewpoinc 
other rhan that expressed in che 
mainserearn media, which gives a 
single mono-message. Our film sheds 
lighr upon the effecr of war and 
terrorism on normal people, in this 
case fishermen in che Gaza Scrip." 
Nadav Harel 

NADAV HAREL 
New York'da yaşayan bir 
belgesel yönetmenidir. Film 
kariyerine ödül kazanan ve 
kışkırtıcı bir fi lm olan, 
Amerika'nın Kuzeydogu 
kıyılarında yaşayan pedofi llerin 
yaşamlarını ele alan "Chicken 
Hawk"la başlamıştır. Ayrıca 
ödüllü bir belgesel 
kurgucusudur. Bu çalışmaları 
arasında "Children of the 
Revolution 1 Devrimin 
Çocukları" ve "Shine" yer 
almaktadır. Son çalışmaları 
arasında Ramon Bloomberg'le 
birlikte yönetmenligini 
üstlendigi K BÖLGESI ve 
görüntü yönetmenligini 
üstlendigi "The Laverne Affair" 
ile iki Wildfist çalışması 
sayılabilir. Son projesi ise 
"White Goddess 1 Beyaz 
Tanrıça"dır. 

He is a New York based 
documenrary filmmaker. His 
career scarred wirh che award 
winning provocacive film 
"Chicken Hawk", documencing 
in incimare lives of pedophiles in 
the Norch Eastern coast of the 
US. He is also an award winning 
documencary edicor, credics 
including "Children of the 
Revolucion" and "Sh ine". His 
recenc works include co
directing AREA K and director 
of phocography for "The Laverne 
Affair", cwo currenc Wildfisc 
accivicies. His laresc projecc is 
"White Goddess" .  

New York'da yaşayan bir 
sinemacıdır. Ilk uzun metrajlı 
filmi "Pro 48"i 1 995 yılında 
yazmış ve yönetmiştir. Video 
klipler, çeşitli kısa ve uzun 
metrajlı filmler çekmiştir. Yakın 
dönemde ilk belgeseli olan ve 
yönetmenligini Nadav .Harel'le 
birlikte üstlendigi K BOLGESI 'ni 
tamamlamıştır. Şu sıralarda 
post-prodüksiyon aşamasında 
olan "The Laverne Affair" adlı 
uzun metraj lı kurmaca bir filmin 
yönetmeni ve senaryosunun 
yazarlarından biridir. 

He is a filmmaker based in New 
York Ci ey. He wroce and direcced 
his firsc feacure film in 1995, 
"Pro 48". He has direcred music 
videos, shorc and feacure lengch 
films, recencly complecing his 
firsc documencary, AREA K, 
which he co-direcced. Currencly, 
he is in posc-produccion for "The 
Laverne Affair", a feacure lengch 
film that he co-wrore and 
direcced. 
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INGIL TERE-KANADA UNITED KINGDüM-CANADA 

STRUMA 
THE STRUMA 
Yönetmen Director: Simcha)acoboviri 
Senaryo Screcnplay: Simchajacobovici 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Alan 
Wibon Kurgu Edi ring: Barry Reynolds Müzik 
Music: David \Valf Yapımcılar Producers: 
Simcha jacobOflici & Fe/ix Golubev Yapı m 
Production Co.: AIIociated ProducerJ1 1 10 
Spadina Avenue, Suite 1001, Toron/o ON M5V 
2K4, CANA DA; Phone: 1 416 504 66 62; Fax: 
1 416  504 66 67; e-mail: general@apdocs.com 
Dünya Hakları World Sales: Alliance 
Atiant is Motion Picrure Distribution Ine. , 121 
B/oor Street East, Suite 800, Toron/o ON M4\V 
3M5, CANA DA; Phone: 1 416  967 1 1  74; Fax: 
1 4 1 6  967 74 21 

2001 1 Digital Betacam 1 Renkli Color 1 90' 

• 1 94 1  yıı l ının Aralık ayında, 769 
Romen Yahudisi'ni taşıyacak şekilde 
değiştirilmiş "centilmenler yatı" 
Struma, Ingiliz yönetimi altındaki 
Filistin' e gitmek üzere Karadeniz 
kıyısındaki Köstence kentinden yola 
çıktı. Istanbul Boğazı'na doğru yol 
alan Struma'nın yorgun motoru 
teklediğinde, yolculuk başlayalı 
henüz birkaç gün olmuştu. Gemi 
Istanbul !imanına çekildi, iki ay 
boyunca burada bekledi. lon 
Antonescu'nun Nazi kontrolü 
altındaki zal im rej iminden kaçan 
göçmenler, kendilerini Ingiltere, 
Almanya, Türkiye ve Sovyetler 
Birliği'nin oluşturduğu kuvvete 
dayalı politikanın mayın tarlasının 
tam ortasında buldular. 23 Şubat 
1 942'de Türk polisi Struma'nın 
kontrolunu ele aldığında yolcular, 
gemideki korkunç koşulların bir 
sonucu olarak, yorgunluk ve 
açlıktan bitap düşmüştü. 
Karadeniz'e çekilen gemi 24 saat 
içinde bir Sovyet torpedosu 
tarafından batırıldı. Yolculardan bir 
tanesi hariç, hepsi öldü . . .  

Simcha Jacobovici'nin akıl ları çelen 
bu belgeseli, Ingiliz dalgıç Greg 
Buxton'ın, büyükannesiyle 
büyükbabasının içinde öldükleri 
gemi enkazının yerini bulma 
çabalarını izliyor ve Struma'nın 
batışını saran esrarı deşiyor. 
Buxton'ın günümüzdeki arayışının, 
bu trajediye yol açan labirent misali 
siyasi koşullarını aydınlattığı olayda, 
hatırı sayıl ır bir drama ve entrika 
gizli. Buxton, "Yahudi gemisi"nin 
koordinatları için pazarlık ederken, 
enkazı bulduklarını iddia eden bir 
Türk dalgıç kulübü, rakip dalgıcın 
arayışını durdurmak için hükümet 
yetki lileri nezdinde lobi yapıyor. 
Jacobovici; olayın siyasi perde 

arkasını ortaya çıkarıyor: Ingilizierin 
sabotajı, himaye altındaki Filistin'in 
jeopolitik durumu, sekteye uğramış 
bir Alman-Türk krom ticareti 
anlaşması, Karadeniz'de süren gizli 
bir savaş ve ölümcül Sovyet 
denizaltıları. Buxton ve 
Jacobovici'nin, aynı zamanda sarsıcı 
bir insani dramı ortaya çıkaran bu 
araştırmalarındaki kişisel payları, bu 
meşum olayda sağ kalan David 
Stoliar'ın inanılmaz öyküsüyle 
artıyor. Şimdi 79 yaşında olan 
Stoliar, babasının, o zamanlar on 
dokuz yaşında olan bu ltalyan 
gencinin gemiye binmesini sağlama 
yolundaki çabalarını, teknede 
"dünyadan tecrit edilmiş" olarak 
geçen o asap bozucu iki ayı, ve onu 
önce Karadeniz'e, sonunda da 
kurtarılmaya iten kaçını lmaz 
patlamayı anlatıyor. Gemide 
ailelerini kaybetmiş insanlar ona 
"Neden sen?" diye sormuşlar. Bu 
soruya bugün de verecek cevabı 
yok. 

• In December 1 94 1 ,  rhe Struma, a 
converred "gemleman's yachr" 
carrying 769 Romanian Jews, 
deparred rhe B lack Sea coasral ciry of 
Conscama desrined for Brirish
conrrolled Palesrine. Spurrering 
roward rhe Bosphorus Srraighc, rhe 
Srruma's tired engine failed only a 
few days i mo rhe journey. The boat 
was pulled into Iscanbul harbor, 
where ir would sit for rhe nexr two 
momhs. Fleeing Ion Amonescu's 
brural Nazi-concrolled regime, rhe 
refugees found themselves in a 
realpolitik minefield i nvolving 
Brirain, Germany, Turkey and the 
Soviet Union. On 23 February 1 942,  

Turkish po! ice rook comrol of rhe 
Seruma - i es passengers haggard from 
rhe rerrible condicions on board -

and rowed ir into rhe Black Sea. 
Wirhin 24 hours the ship was was 
sunk by a Soviet rorpedo. All bu c one 
of rhe passengers di ed . . .  

Following British diver Greg 
Buxron's atremprs ro Joeare rhe 
wreck on which his grandparents 
perished, Simcha Jacobovici's 
engaging documentary delves i neo 
che mysrery surraunding rhe sinking 
of rhe Srruma. There is remarkable 
drama and imrigue here, as B uxron's 
presem-day quesc begins ro mirror 
rhe labyrimhine palirical condirions 
which led ro this rragedy. As Buxron 
barrers wirh locals for rhe coordinates 
of "rhe Jew ship," a Turkish di ve 
club - daiming ro have found the 
wreck - lobbies government offıcials 
ro hale rhe riva! diver's search. 
Meanwhile, Jacobovici unfurls the 
po li ri cal backdrop: B ri ri sh sabotage, 
geopolirics in rhe Palescinian 
proreccorate, a sralled German
Turkish chromium rrade dea!, a 
seeret war in che Black Sea and 
deadly Soviet subs. Also a compelling 
human drama, Buxron and 
Jacobovici's personal stakes in this 
i nvesrigarion are heighrened by rhe 
i ncredible survival srory of David 
Sroliar. Now 79 years old, he gives a 
fırsr-hand accounc of his farher's 
efforrs to secure the ninereen-year-old 
Italian his passage on che ship, of rhe 
harrowing two monchs on board 
" isolared from rhe world" and of rhe 
faceful blasr which propelled him 
i mo rhe Black Sea and evencually ro 
rescue. "Why you?" he has been 
asked by rhose who losr family 
members. lr's a quesrion for which he 
sri l l  has no answer. 

SI MC HA JACOBOVICI 

1 953'te doğdu. McGill 
Üniversitesi'nde felsefe ve 
siyasal bilimler, Toronto 
Üniversitesi'nde de uluslararası 
il işkiler okudu. Tuttuğunu 
koparan, cesur filmleri, birkaç 
uluslararası ödül kazandı: 
"Deadly Currents 1 Ölümcül 
Akımlar" ( 1 99 1 )  en iyi uzun 
metrajl ı  belgesele verilen 
Genie ödülünü aldı; "Quest for 
the Lo st T ribe s 1 Kayıp 
KabHelerin Peşinde" de ( 1 999) 
aynı kategoride aday oldu. 

Born in 1953 .  He srudied 
philosophy and political science 
ar McGill University and 
international telarions ar rhe 
University of Toromo. His 
renacious and courageous fılms 
have won a number of 
international awards: "Deadly 
Currems" ( 1 99 1 )  won rhe Genie 
award for best fearure lengrh 
docurnentary; "Quesr for rhe 
Losr Tribes" ( 1 999) was 
nominared in the same caregory. 

Filmleri 
Fi lmography 

1 983 Falasha: Exile of the 
Blackjews 
Falasha: Siyahi Yahudilerin 
Sürgünü 
(documenrary belgesel) 

1 99 1  Deadly Currents 
Ölümcül Akımlar 
(documenrary belgesel) 

1 998 Hollywoodism: jews, Movies, 
A11ıerica11 Dream 
Hollywoodçuluk: Yahudiler, 
Filmler, Amerikan Rüyası 
(documentary belgesel) 

1 999 Quest fo•· the Last Tribes 
Kayıp Kabilelerin Peşinde 
(documencary belgesel) 

200 1 The Struma Seruma 
(documentary belgesel) 
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IRAN-JAPONYA I RAN-JAPAN 

DELBARAN 
Yönetmen Director: A bolfazl )ali/i Senaryo 
Screenplay: Abo/fazljalili Görüntü Yön. 
Cinemarography: Mohammed Abmadi Kurgu 
Edi ring: Abolfazl )ali/i Oyuncular Cast: 
Kamrı Alizadeh, Rabmatol/ah Ebrahimi, Homin 
Ha.rhenıian, Ahmt�d Mahdavi Yapımcılar 
Producers: Abo/fazl )ali/i & Shozo lehiyama 
Yapı m Producıion Co.: T-Mark Ine., 5-4-14, 
Aka.raka, Minalo-ku 107 0052, Tokyo,)APAN; 
Phone: 81 3 35 84 61 6/;  Fax: 81 3 35 84 6/ 
63; e-mail: injo@t-mark.net; Filme e Ava/. Tehran, 
IRAN; Office Kitano Ine. & Bandai Visual Co. 
Ltd. , Tokyo,)APAN Dünya Hakları World 
Sales: Celluloid Oreams, 2 rue Turgot, 75009 
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 49 70 03 70; Fax: 
33 1 49 70 03 71 ;  e-mail: injo@celluloid
dreanJJ.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 96' 

• Delbaran, Afgan sınırı yakınında 
küçük bir Iran kasabasıdır. Dağlık 
coğrafyanın muhteşem güzelliğinin 
hemen ardında, savaş sesleri 
hakimdir. Devriye olarak görev 
yapan Mahadavi, kaçak Afgan var mı 
diye kontrol etmek için sık sık ihtiyar 
Han'ın yerine uğrar. Han, ıssızlığın 
ortasında tek başına duran bir kahve 
ile benzin istasyonunu işletmektedir. 
Boş bir arazide kurulu, kamyon 
şöförlerinden, tüccarlardan ve 
afyonkeşlerden oluşan renkli bir 
müdavim grubunun uğradığı, yolun 
kenarındaki tozlu bir istasyondur bu. 
Han'ın çırağı Kaim, savaş yüzünden 
ülkesini terk etmiş olan on dört 
yaşında bir Afgan mültecidir. Babası 
savaşmaktadır, annesi ölmüştür, kız 
kardeşiyse hala oralarda bir yerdedir. 
Nankör bir işi vardır; Khan ne 
istiyorsa yapsınlar diye orada 
bulunanları kandırır, dürter ve 
itekler. Sorunlar bitmek bilmez, 
çünkü mekanik olan her şey ya 
bozulmaktadır, ya da sürekli tamir 
edilmesi germektedir; yani arabalar, 
kamyonlar, su pompaları. Kaim bir 
ulak gibi, işlerin yürümesi için gidip 
yardım getirip, tembel işçilere 
küfredip durur. Yaşamı etrafındaki 
çöl kadar çorak görünse de, Kaim 
gözyaşı dökmez. Nadiren attığı 
kahkahayı bu kadar özel kılan 
şeylerden biri de budur zaten . . .  

DELBARAN sürgünün şoku ve keyfi 
hareketlerin hakimiyeti altında 
bunalan insanların yaşamlarını 
anlatıyor. Abolfazl Jalili bu noktadan 
yola çıkarak sert ve uzlaşmaz 
şartlarda, insanların sadece hayatta 
kalabilmeleri için dahi nasıl bir 
kuvvete sahip olmaları gerektiği 
üzerine olağanüstü bir film yapmış. 
Kamera güneşin kırmızı ışıklarıyla 
yıkanan bu kurak coğrafyanın şiirini 
ve gerilim içinde geçen yaşamın 

olağanüstü incinebilirliğini yakalıyor. 
Korumasız sayılabilecek, çok da az 
şefkat gören Kaim, tuhaf ve sert bir 
yetişkinler dünyasında yaşamak 
zorunda kalan bir çocuğun ümitsizlik 
ve düşkırıklığına göğüs germek 
zorundadır. Onun boyun eğmez bir 
ruha sahip olması, DELBARAN'a pek 
az filmin sahip olduğu bir güç katıyor. 
'"Delbaran' 'aşıklar' demektir. Çok 
değil, bir süre önce, insanların 'sevgi' 
ve 'ümit' hakkında düşünebildikleri, 
henüz savaş korkusuna ve ekmek 
derdine düşmedikleri zamanlarda, 
kurak çölün ortasında, neredeyse 
kimsenin ulaşamadığı Delbaran 
Kahvesi aşıkların - özellikle de 
sevdikleri için evlerinden kaçanların -
buluştukları bir yerdi. Sonraları, 
Iran'la Afganistan arasında eski tip bir 
yol yapıldığında, bu yol Delbaran'dan 
geçti. Ekonomik sorunlar yavaş yavaş 
Delbaran Kahvesi'nin işlevini 
yitirmesine ve buranın bir kaçak işçi 
merkezi, uyuşturucu alışverişi yapılan 
bir yer haline gelmesine neden oldu." 
- Abolfazl ]alil i 

• Delbaran is a small Iranian town 
near rhe Mghanisı:a.n border where rhe 
sounds of war rage jusr beyand rhe 
majesric beaury of rhe mounrainous 
landscape. Parrol offıcer Malıada vi 
regularly srops by old Khan's place to 
look for illegal Mghans. Khan's 
business is an isolared cafe and service 
station, a dusry wayside srarion in an 
empry landscape, frequenred by a 
colorful assorrmenr of rruck drivers, 
merchanrs and opium smokers. Khan's 
helper Kaim is a fourreen-year-old 
Mghan refugee who has lefr his 
counrry because of the war. His farher 
is fighring, his morher is dead, his 
sisret is sri U rhere, somewhere. He has 
a rhankless role, cajoling, prodding 
and corealling the locals to do whar 
Khan wanrs done. There are endless 

problems, as everyrhing mechanical 
ei rher breaks dow n or needs consranr 
repairing - cars, rrucks, water purnps. 
Kaim is !ike a messenger boy, going 
for help, cursing ar lazy workers, all in 
an arrempr to keep rhings moving. 
Alrhough his life seems as barren as 
the deserr araund him, Kaim sheds no 
rears. All rhe more reason his rare 
laughrer is so special . . .  

DELBARAN deseribes rhe lives of 
people overwhelmed by rhe shock of 
exile and rhe reign of rhe arbirrary. 
Abolfazl Jalili rurns the above premise 
inro an exrraordinary film abour rhe 
srrengrh demanded of people simply ro 
survive in rhese harsh and 
uncompromising condirions. The 
camera caprures the poerry of rhese 
arid landscapes in rhe red glow of rhe 
sun and the exrreme vulnerabiliry of a 
life in suspense. Kaim has lirrle 
prorecrion and receives palrry affection. 
He musr brave the frusrrarion and 
disappoinrment of a boy forced to li ve 
in a srrange, tough adult world. His 
spirir is indomirable and rhis gives 
DELBARAN a force and power few 
films can march. "Delbaran means 
' lovers' .  Not so long ago, when people 
could rhink abour ' love' and 'hope', 
when people were not involved wirh 
rhe fear of war and rhe need of bread, 
rhe coffee shop of Delbaran in che 
center of a dry desert where one cou.ld 
hardly reach, was a place for lovers 
especially the ones who run away from 
rheir homes for rhe sake of rheir 
beloved one - ro meer each other. 
Larer, when a primirive road was made 
berween Iran and Mghanisran, ir 
passed through Delbaran. Economic 
problems gradually caused rhe 
Del baran Coffee Shop ro lose i rs 
funcrion and ir became a center for 
smuggled workers and a place for 
exehanging drugs. " - Abolfazl Jalili 

ABOLFAZL JALILI 
1 957'de, lran'da, Saveh'te 
doğdu. Önce ressamlık ve 
hattatlık yaptı, sonra eline bir 
Smm kamera geçirince 
sinemaya merak sardı. Birçok 
Smm kısa film çekti, Iran 
Gösteri Sanatları 
Akademisi'nde sinema 
okuduktan sonra Iran Radyo
TV Yayın Kurumu IRIB'e girip 
çocuk programları ve 
belgeseller yaptı. Kendine has 
ve cüretkar filmleriyle 
dünyanın çeşitli yerlerindeki 
festivallerde beğeni topladı. 

Bom in Saveh, Iran in 1957.  He 
began as a pa i nrer and 
call igrapher before acquiring an 
Bmm camera and becoming 
inceresred in the ci nema. He 
made several Bmm shorrs, 
srudied film ar the Iranian 
College of D ramatic Arrs and 
rhen joined IRIB, the Iranian 
Broadcasring erwork ro 
produce children's programs and 
documentaries. His disrincrive 
and daring works have been 
acclaimed ar fesrivals around the 
world. 

Filmleri 
Filmography 

1 98 1  Dakeh-Dara.tı-e Tehra11 
Tahran'ın lşportacıları 

1 98 2  Movazeh Bash! Dikkat Et! 
1 983 Milad Dogum 
1 985 Bahar l ikbahar 
1 987 Gal 
1 990 Doma 
1 994 Del Yani Dokhta.r 

Det Kız Demek 
1 996 Yek Dasta11-e Vaghe'i 

Gerçek Bir Öykü 
1 998 Daatı Aga 

Raghs-e-khak Tozu n Dansı 
Dmı 

1 999 Ghesse Haye Kish 
Kış Öyküleri 

200 1 Delbarmı 
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1 968'de lsveç'te, Mumsarby'de 
DET NYA LANDET dogdu. lsveç Film 

Akademisi'nde ve Drama 

THE NEW COUNTRY 
Enstitüsü Sinema Okulu'nda 
okudu. Kısa filmleri 
"Emergency Exit 1 Acil Çıkışı" 

Yönetmen Direcror: Geir Hansteen)iirgemten 
Senaryo Screen play: Peter Birro & L11bıs 
!ıloodysson Görüntü Yön. Cinematography: 
Marek \Vierer Kurgu Ediüng: Fredrik /11orhtden 
Müzik Music: /ılilcho Leviev Oyuncular Cast: 
M ike Almayehu. Lia Boymı, MirhaliJ 
Kou/Jog1annaki1, Ları Viiringer Yapımcı 
Producer: Chriıter Nilson Yapım Production 
Co.: Gora Film, SVT Drama Götehorg, Film 1 
Vasr, Nordiik Film & TV Fond Dünya Hakları 
World Sales: Nordiık Film international SaltJ, 
Halılllorver 29, DK- 1 700 Copenhagm V, 
DENMAR K: Phone: 45 33 26 68 80; Fax: 45 33 
26 68 89 

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 128' 

• I S  yaşındaki Sornalili Ali ve 40 
yaşındaki l ranlı Mesut, lsveç'in 
güneyinde bir mülteci kampında 
iltica başvurularının 
değerlendirilmesini beklerken 
tanışırlar. Bir gün acımasız bir 
sınırdışı etme olayına tanık olunca, 
kaderin iplerini kendi ellerine 
almaya karar vererek hurda bir 
arabayla kaçarlar. Tutukianma ve 
sınırdışı edilme tehdidi üstlerinde 
kara bir bulut gibi dolaşırken, 
lsveç'in yaz mevsimi manzaralarının 
içinde hayal gibi bir yolculuğa 
çıkarlar. l ik durakları bir çilek 
tarlasıdır, Ali burada korkuluk 
olarak iş bulur. Bahçedeki çalıların 
arasından eski bir lsveç güzel l ik 
kraliçesi olan Louise'i görür ve ona 
aşık olur. Louise kısmetini büyük 
şehirde aramaya karar vermiştir, 
Ali'yle Mesut onu tren istasyonuna 
götürüp yolcu ederler. Sonra, 
mültecileri saklayan bir aileyle 
tanışırlar, ama bir-iki gün sonra 
yollarına devam etmek zorunda 
kalırlar. Göteborg'da tekrar 
Louise'le karşılaşırlar. Bir süre önce 
evinden çıkarılmıştır. Ali ile 
Mesut'a, hep beraber lsveç'in 
kuzeyinde yaşayan annesiyle 
babasını görmeye gitmeyi teklif 
eder . . .  

Geir Hansteen Jörgensten'in bol 
hareketli dramatik komedisi, bi� 
süre önce Kuzey Film Ödülleri'nde 
aldığı En Iyi F i lm ve En Iyi Senaryo 
ödüllerine ek olarak birçok 
uluslararası ödül de kazandı. 
TV'deki bir mini diziden doğan film, 
lsveç sinemasında son zamanlarda 
ortaya çıkan, ülkedeki göçmenlerle 
mültecilerin karşılaştıkları sorunları 
aniatma egiliminin bir parçası. 

"T ogether 1 Beraber" ve "Fucking 
Amal 1 Sev Beni"nin yönetmeni 
Lukas Moodysson'un yazdığı komik, 
dokunaklı ve keskin bir şekilde 
eleştirel senaryo - film birtakım 
daha bariz hedeflerin yanısıra 
liberallere de veryansın ediyor -
Jörgensten'in enerjik yönetimi ile 
Koutsogiannakis ve Almayehu'nun 
harika performansları kadar ön 
planda. Benzersiz bir duyarlılıkla 
bezeli bu klasik yol filminde, 
Moodysson ve Jörgensten 
meselelere nutuk atan bir dramla 
değil, mizahla saldırıyorlar. 
Kahramanları, didaktik toplumsal 
yorum için birer bahane gibi degil. 
gerçek insanlar gibi duruyor. Filmin 
sivri di l l i  eleştirileri ise, bunların 
kendilerini içinde buldukları 
durumlardan çıkıyor. Sonuç, hem 
bütünüyle eğlendirici, hem de siyasi 
açıdan zekice bir film. 

• 1 5-year-old Sornalian Ali and 40-
year-old Iranian Massoud nıeet at a 
refugee camp in the south of S wed en, 
where they wai t for rhei r applicarion 
for asy 1 um to be accepred. 
Wirnessing a brural deponation one 
day, dı ey decide to rak e dı ei r fare 
inro rheir own hands and escape in a 
di lapİdared old car. Wirh the rhrear 
of arresr and deporrarion hanging 
over them, rhey head off on a 
fanrasric journey through rhe 
Swedish summer landscape. Their 
fırsr srop is a srrawberry fıeld, where 
Ali  gers a job as a scarecrow. 
Through a garden hedge he sees 
Louise, a former Miss Sweden, and 
falls in love wirh her. Louise has 
decided to seek her forrune in the big 
ciry, so togerher Ali and Massoud 
drive Louise ro the rrain station and 

see her off. Nexr, rhey meer a family 
rhar hides refugees, bur afrer a couple 
of days rhey are forced ro rravel on. In 
Göreborg they meer Louise again. 
She has recendy been evicred from 
her apparrmenr. She suggesrs they all 
drive ro see her parenrs, who live in 
the north of Sweden . . .  

Winner of the Best Film and Best 
Screenplay prizes ar the recenr 
Nordic Film Awards as well as many 
international prizes, Geir Hansreen 
Jörgensren's raucous dramatic 
comedy which was born as a TV 
mini-series, is parr of a recenr trend 
in Swedish cinema addressing the 
concerns and problems faced by 
immigranrs and refugees in that 
counrry. Funny, rouching and 
sharply critica! - the fılm skewers 
l iberals as well as more obvious 
rargers - Lukas Moodysson's (direcror 
of "To ger her" and " Fucking Amal") 
script is as much the srar here as 
Jörgensren's energeric directian or 
the wonderful performances of 
Koutsogiannakis and Almayehu. In 
rhis  dassic road movie seasoned wirh 
a unique sensibiliry ,  Moodysson and 
Jörgensren arrack issues through 
humor rather rhan speechifying 
drama. Their proroganisrs feel like 
real people, n or excuses for d idacric 
social commenrary, and the fılm's 
poinred criricisms arise from the 
siruarions in  which they fınd 
rhemselves. The resulr is a fılm that 
is borh wholly entermining and 
polirically asture. 

( 1 996) ve "Ciose Encounter 1 
Yakın Temas"ın ( 1 997) 
ardından çektigi YENI VATAN 
(2000), yönettigi ilk uzun 
metrajlı sinema fi lmidir. 

Born in Mumsarby, Sweden, in 
1 968. He srudied at the Swedish 
Film Academy and rhe Deamaric 
lnsciruce Film School . Following 
his shorrs "Emergency Exir" 
( 1 996) and "Ciose Encounrer" 
( 1 997), THE EW COUNTRY 
(2000) is his fırst fearure fılm. 



298 ÇAGIMIZIN AYNASI SiNEMA: iNSAN HAKLARI < l "' l l\I A , ·ı ıı ı i\IIRROR Ol · O l  H ·ı ı i\U�· ll l :\lA"' ıw. ıı ı � 

IRAN-FRANSA I RAN-FRANCE 

ABC AFRi KA 
ABC AFRICA 

Yönetmen Director: AbbaJ Kiarouami 
Senaryo Screenplay: Abbas Kiarostami 
Görüntü Yön. Cinemacography: Seifollah 
Samadian Kurgu Editing: AbbaJ Kiarostami 
Yapımcılar Producers: AbbaJ Kiarostami & 
Mari" Karmitz Yapı m Production Co.: Abbas 
Kiarostami Prodllrliom, 13,  Ghaem SI. Chizar-Zar, 
1 93 78 Tehran, IRAN: Phone & Fax: 98 2 1  220 
48 43; MK2, Paris, FRANCE Dünya Hakları 
World Sales: MK2, 55,  rue Traversim, 75012 
Paris, FRANCE; Phone: 33 1 44 67 30 55; Fax: 
33 1 43 4 1  32 30; e-mail: sales@mk2.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 84' 

• Uganda, Mart 2000. Birleşmiş 
Milletler'e bağlı hümanist bir kurum 
olan I FAD'ın (Uluslararası Tarımsal 
Gelişme Fonu) talebi üzerine, 
Abbas Kiarostami i le asistanı 
Seifollah Samadian Kampala'ya 
giderler. On gün boyunca, dijital 
kameraları, anne ve babaları 
AIDS'ten ölmüş ve öksüz kalmış 
binlerce çocuğun ve gencin 
yüzlerini şefkatle görüntüler. AIDS 
yüzünden yalnız bu ülkede 1 ,6 
milyon çocuk öksüz kalmıştır. 
Kameraları gözyaşlarını ve 
kahkahaları, müziği ve suskunluğu, 
yaşamı ve ölümü kaydeder. Bu film, 
Afrika güneşi altında insanların tüm 
acıları ve hastal ıklarıyla yazgı larına 
nasıl boyun eğdiklerinin bir 
kanıtıdır . . .  

ABC AFRIKA lranl ı  yönetmen 
Abbas Kiarostami'nin yaşamına 
benzersiz bir deneyim katmıştır. Bu, 
yönetmenin I ran dışında çektiği ilk 
fılmdir. Ayrıca ilk kez burada dijital 
kamera ve teknolojiden 
yararlanmıştır. Yönetmen, Ugandalı 
kadınların kurdukları ve AIDS 
sonucu öksüz kalan binlerce çocuğu 
kurtarmaya çalışan UWESO 
(Ugandalı Kadınların Öksüzleri 
Kurtarma Çabaları) derneğinin 
daveti üzerine bu ülkeye gitmiştir. 
Amacı tüm dünyayı bu trajedinin 
yıkıcı boyutlarına duyarlı hale 
getirmektir. Sonuçta ortaya, 
kahkaba ve gözyaşları, düşkırıklığı 
ve umut içeren etkileyici bir 
belgesel çıkarmış. Film yönetmenin 
Afrika'ya bakışını da değiştirmiş. 
"Bütün içtenliğimle şunu belirteyim 
ki, Afrika kıtası üzerine bilgim 
şimdiye kadar yalnız medyadan 
öğrendiklerimle sınırlıydı. Orada 
yaşadıklarım bu edini lmiş bilgiyi 
tümüyle değiştird i .  Dünyanın bu 

bölgesiyle ilgili gerçekte hiçbir 
bilgim olmadığını gördüm. Burası 
hem doğası, hem de insanları 
bakımından olağanüstü güzellikte 
bir ülke; tüm yoksulluğuna karşın 
her yerde olağanüstü bir ruh 
zenginliğiyle karşılaşıyor insan." 
Abbas Kiarostami 

• Uganda, March 2000. At che 
request of che IFAD (Inrernacional 
Fund for Agriculcural Development), 
a humani tarian associacion maincined 
by che United Nations, Abbas 
Kiarosrami and his assiscanc, 
Seifollah Samadian, arrive in 
Kampala. For ren days, cheir DV 
camera capcures and caresses che faces 
of a chousand children and ceenagers, 
all orphans, whose parencs have died 
of AIDS, a disease chac has !efe 1 .6 

million orphans in this counrry 
alone. Ir records cears and laughcer, 
music and s ilence, life and deach. It  
accescs ro Africa's sunny resi liency ro 
so much suffering and disease . . .  

ABC AFRICA resulred in some 
unique experiences in che l ife of 
famous Iranian director Abbas 
Kiarosrami. For che fırsc time, he 
made a film outside Iran. For che fırsc 
time, also, he used digiral cameras 
and technology. The invicacion was 
ro place on eecord che activities of 
UWESO (Uganda Women's Efforcs 
ro Save Orphans), an associacion of 
Uganda women who work ro save 
chousands of orphans of AIDS in che 
counrry, so that people around che 
world would be sensicized abouc che 
devaseating dimensions of chis 
cragedy. The eecord made for a 
couching documenrary, wich laughcer 
and cears, marked by disillusion and 
hope. Ir also changed che direcror's 
vision of Africa. "I honescly had no 

knowledge abouc che African 
conrinenc other rhan chac received 
through che media, buc I musc add 
char this knowledge was emirely 
transformed by chis experience. I 
undersroad that I knew almosr 
noching abouc ch is parc of che world. 
This is a very beauciful counrry in  
cerms of  of  i e s  narure and people, 
who, alrhough rhey are exrremely 
poor, own an enormous internal 
richness . " - Abbas Kiorasrami 

ABBAS KIAROSTAMI  
2 2  Haziran 1 940'ta Tahran'da 
doğdu. Genç yaşta, sanada 
ilgilenmeye başladı. On sekiz 
yaşındayken bir resim 
yarışmasını kazandı ve Tahran 
Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nde okumak için 
evinden ayrıldı. 1 960'1ı yıllar 
boyunca tasarımcı ve il lüstratör 
olarak reklamcılık alanında 
çalıştı, afişler tasarladı, filmler 
için jenerik yarattı ve çocuk 
kitapları resimledi. 1 969 yılında, 
Çocuk ve Genç Yetişkinlerin 
Entelektüel Gelişmesi Için 
Enstitü'de bir sinema 
bölümünün kurulmasına 
yardımcı oldu. Bölümün ilk 
yapımı, onun da ilk kısa filmi 
olan "Ekmek ve Sokak"tı. O 
günden bu yana aralarında uzun 
metraj lı kurmaca filmlerin, 
eğitsel kısa fılmlerin, uzun 
metrajlı belgeselierin ve bir dizi 
televizyon filminin de bulunduğu 
20'yi aşkın film gerçekleştirdi. 
Çağdaş sinemanın gerçek 
ustalarından biri olan yönetmen, 
Batı'da 90'1ı yılların başında 
önemli bir sinemacı olarak 
tanındı ve dünyanın her 
köşesindeki izleyiciler ile 
eleştirmenlerin hayranlığını 
kazandı. 

Born on 22 June 1 940 in Tehran, 
Iran. He was inceresred in che ares 
from an early age. He won a 
painring comperirion ar che age of 
eighreen, and lefr home ro study 
ar Tehran Universiry's Faculry of 
Fine Ares. As a designer and 
illusrraror, he worked throughout 
the '60s in adverrising, making 
commercials, designing posrers, 
crearing eredir ri des for films, and 
i liuserating children's books. In  
1969 he helped ro ser up a 
filmmaking department ar che 
Insrirure for Inrellecrual 
Development of Children and 
Young Adults. The deparrmenr's 
debur producrion was his own 
firsr shorr film, "Bread and 
All ey". In che years sine e "Bread 
and Ailey", he has made mo re 
rhan 20 films, including ficrion 
features, educarianal shorrs, 
fearure-lengch documenraries, and 
a series of films for celevision. One 
of che rrue masters of 
conremporary cinema, che 
director emerged in the W esr as a 
major filmmaker in che early '90s 
and has won che admirarion of 
audiences and crirics worldwide. 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmography 

1 974 The Tra.veller Yolcu 
1 977 The Report Rapor 
1 984 Firsl Craders 

ilkokul ögrencileri 
1 987 Where is My Friend's House? 

Arkadaşornın Evi Nerede? 
1 989 Homework Ev Ödevi 
1 990 C lose-Up Yakın Plan 
1 99 2  And Life Goes On 

Ve Yaşam Sürüyor 
1 994 Through the 0/ive Trees 

Zeyrinliklerin Altında 
1 997 Tas/e ofCherry Kirazın Tadı 
1 999 The Wind Will CanJI Us 

Rüzgar Bizi Sürükleyecek 
200 1 ABC Africa ABC Afrika 
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FILISTIN PALESTINE 

ŞATiLA'NIN ÇOCU KLARI 
ATFAL SHATILA 

CHILDREN OF SHATILA 
Yönetmen Director: Mai Masri Görüntü 
Yön. Cinemacography: Fouad Sleiman Kurgu 
Edi ring: Hu.ııein Younes Müzik Music: Simon 
Shahin Yapımcı Producer: Mai MaJri Yapım 
Production Co.: Nour Produuion, Maanıari 
Strreı, Majdalani Building, Beiruı, LEBANON; 
Phone: 961 1 3 7 28 0/; Fax: 961 1 37 45 36; e
mail: maijean@ryheria.net.lb Dünya Hakları 
World Sales: No11r Production, Maamari Street, 
Majda/ani Building, Beirut, LEBANONi Phmıe: 
961 1 3 7  28 Ol;  Fax: 961 1 37 45 36; e-mail: 
lllflijean@ryheria. net. Ib 

1 998 1 Bttaram Vidto 1 Renkli Color 1 50' 

• Şatila kampı ilk kez, 1 982 
yı l ında Sabra-Şati la'da meydana 
gelen ve dünyayı sarsan korkunç 
katliamla tanınmıştır. Beyrut'ta, 
"sefaletin göbe�i"nde sayılabilecek 
olan kamp, evlerini terk etmek 
zorunda kalmış, işsiz ve yoksul 
1 5 .000 Fil istinli ve Lübnanl ının 
barına�ıydı. Büyükanne ve 
büyükbabaların ın Filistin'den 
sürülmelerinin üzerinden ell i  yıl 
geçtikten sonra, Şatila kampında 
yaşayan çocuklar, katliam, kuşatma 
ve açl ı�a karşın ayakta kalan bu 
mülteci kampında büyümenin 
ruhlarda iz bırakan gerçekleriyle 
karşı karşıyadır. Belgesel film 
yapımcısı Mai Masri, iki Fi l istin l i  
çocu�un, 1 1 yaşındaki Ferah i le 1 2  
yaşındaki l sa'nın yaşamiarına 
odaklanır. Bu iki çocuk 
yönetmenin kendi lerine verdi�i iki 
kamerayla, günlük yaşamlarının ve 
öykülerinin gerçeklerini 
kaydederler. Kamp yaşamı onların 
gözlerinden aktarıl ı rken, Ferah i le 
lsa kendi kuşaklarının duygularını 
ve umutlarını dile getirirler . . .  

ŞATILA'N I N  ÇOCUKLARI, 
çocukların oyun, düş ve fantaziler 
aracılı�ıyla günlük yaşamın 
zorluklarıyla başetmelerini sa�layan 
hayal dünyalarını aktarıyor. Sabra ve 
Şatila kampı kıyımından sonra 
do�an çocukların gerçeklerini ve 
düşlerini, ancak bir Filistinli bu 
kadar derinden yansıtabil irdi. 
ŞATILA'NIN ÇOCUKLARI'nın 
şiirsel anlatımı, yüreklerimizi ve 
düşüncelerimizi bambaşka etkiliyor, 
bilgilerimizi zenginleştiriyor ve 
gerçe�i kavramamıza yardımcı 
oluyor. Mai Masri, insanlı�ın 
deneyimlerini derinden kavrayışını 

sinema sanatına katan benzeri 
olmayan bir film yapımcısı. 

• Shatila camp first became known 
after the horrific 1 982 Sabra-Shatila 
massacre, which shocked the world. 
Located in Beirut's "beit of misery", 
the camp is home to 1 5 ,000 
Palestinians and Lebanese who share a 
commen experience of displacemenr, 
unemploymenr and poverty. Fifty 
years afrer the exile of the ir 
grandparenrs from Palestine, the 
children of Shatila camp attempt to 
come to terms with the overwhelming 
realities of growing up in a refugee 
camp which has survived massacre, 
siege and starvation. Documenrary 
filmmaker, Mai Masri focuses on the 
lives of rwo Palestinian children: 
Farah, age l l  and Issa, age 1 2 . Given 
video cameras, the two express the 
realities of their daily lives and the ir 
history. The story of the camp evolves 
from their personal narratives as Faralı 
and Issa arriculate the feelings and 
hopes of their generation . . .  

CHILDREN OF SHATILA explores 
the imaginary world of children 
where play, dream and fantasy help 
them cope with the difficulties of 
their everyday lives. Only a 
Palest inian could have got so deep 
i neo the conflicting realities and 
dreams of the children born si nce 
Sabra and Shatila camp massacres. 
The poetic language of CHILDREN 
OF SHATILA inspires our hearts and 
minds, enriches our knowledge and 
srrengthens our ties to reality. Mai 
Masri is a unique filmmaker who 
combines the art of fi lmmaking w ith 
a profound understand ing of the 
human experience. 

MAl MASRI 
San Francisco Eyalet 
Üniversitesi'nden mezun 
Filistinli bir film yönetmenidir. 
Tüm dünyada yüzden fazla 
televizyonda yayınlanan bir çok 
ödül kazanmış filmierin 
yönetmenligini ve yapımcılıgını 
üstlenmiştir. Birlikte film 
yapımcılıgını üstlendikleri 
kocası Jean Khalil Chamoun'la 
birlikte MTC ve Nour 
Productions şirketlerinin 
kurucusudur. 

She is a Palesrinian fılmmaker 
wirh a BA degree in fı lm from 
San Francisco Srate University. 
She has directed and produced 
several award-winning fılms that 
were broadcasr on more than 
1 00 television stations araund 
the world. W ith her husband 
and filmmaking partner Jean 
Khalil Chamoun she formed 
MTC and Nour Producrions. 

Filmleri 
Filmography 

1 983 U11der the Ruhb/e 
Enkazın Altında 
\fli/d F/owers Vahşi Çiçekler 

1 989 ıflar Geuemtiou - Beirut 
Savaş Kuşagı - Beyrut 

1 99 2  Suspended D1·eams 
Ertelenen Düşler 

1 995 Children of Fire 
Areşin Çocukları 
Hatıan Ashrawi: 
A ıfloman of Her Time 
Hanan Ashrawi: 
Devrinin Kadını 

1 998 Children of hatila 
Şatila'nın Çocukları 

200 1 Frontiers of Dreams and 
Fears 
Düşlerin ve Korkuların 
Sınırları 



300 ÇAGIMIZIN AYNASI SiNEMA: iNSAN HAKLARI < 1:\:1 :\L\. 1 11 1  :\I I H IWH O l·  Ol H '1 1 :\US: l l l  :\1:\:\: ıw.ıı 1 s 

FILISTIN-ABD-LÜBNAN PALESTI E-USA-LEBANON 

DÜŞLERiN VE KORKU LARl N S INI RLARI 
AHLAM AL-MANFA 

FRONTIERS OF DREAMS AND FEARS 
Yönetmen Director: Ma i Masri Görüntü 
Yön. Cinemaıography: Fouad Sleiman Kurgu 
Edi ring: Michel/e Tyan Müzik Mu.sic: Anauar 
Brahenı Yapımcı Producer: Mai Ma.rri 
Yapı m Producrion Co.: /7VS, 50I York Street. 
San Franciıro, Ca 94IIO, U A; Phone: I 4 I 5  356 
83 83; Fax: I 4 I 5  356 83 9I;  Nour Prod11ction, 
Beirut, LEBANON Dünya Hakları World 
Sales: F for Film, 16 rtlt de l'anrienne Forge, 
27120 Fontaine Som}o11y, FRANCE; Phone: 
33 2 32 26 25 39; Fax: 33 2 32 36 86 49 

200 I 1 Betaram Video 1 Renkli Color 1 5 5' 

• Fi lm iki genç Filistinlinin, Şatila 
mülteci kampındaki Mona ile 
Beytüllahim'deki EI-Dayşa 
kampındaki Manar'ın yaşamlarındaki 
birkaç ayı yansıtıyor. Biri Lübnan'ın 
aşırı marjinalizasyonuyla yönetilen, 
öteki lsraillilerin askeri ve 
ekonomik baskısı altında iki farklı 
kampta yaşayan bu iki genç kız bir 
yoksunluk teması üzerine 
çeşitlerneler sergilemekte. Ancak 
traj ik bir yönleri bulunmasına 
karşın, öyküleri ıstırap 
portrelerinden ibaret degil . . .  

Masri'nin çocukları konu alan daha 
önceki filmleri "Şatila'nın Çocukları" 
( 1 998) ve "Ateşin Çocukları" 
( 1 996) gibi, DÜŞLERIN VE 
KORKULARlN SINIRLARI da ele 
aldıgı kişilerin olumsuz şartlarına 
karşın, yine iyimser bir bakış açısı 
üzerine kurulmuş bir film. Ama bu, 
yalnızca sınırın iki tarafındaki iki 
Filistin li'nin öykülerini paralel 
biçimde anlatan bir devam filmi 
degil. Masri'nin filminin çekimleri 
lsrailliler'in Güney Lübnan'ı işgaline 
ve ikinci intifada çarpışmalarının 
başlamasına rastlamış. Rastlantısal 
olarak bu olaylara denk gelen 
zamanlama filmi normalde 
olabileceginden daha da etkileyici 
hale dönüştürmüş. lsrail l i ler'in 
güney Lübnan'ı işgal etmeleriyle 
Filistinliler ile lsrailli ler arasında 
ancak birkaç kilometrelik bir 
mesafe kalmış. Iki sınır arasındaki 
toprakların aniden boşaltılması ise 
birkaç sıra tel örgülü sınırı bir 
kurşun atımlık hatta konuşma 
mesafesine indirmiş. Bu degişiklik 
sınırın iki yanında yaşayan 
Fil istinliler'e onlarca yıl sonra ilk 
kez birbirleriyle i letişim kurma 

fırsatı yaratmış. Sürekli yer 
degiştirmeler sonucu birbirinden 
kopmuş aileler bu sınırın iki yanına 
gelerek aiteleleri hakkında bilgi 
almaya çalışmaktalar. Böyle duygu 
yüklü karşılaşmalar Masri için iyi 
malzeme oluşturuyor ve o bundan 
fazlasıyla faydalanıyor. Birbirleriyle 
internet aracılıgıyla dostluk kurmuş 
olan Mona i le Manar'ın bu sınırda 
buluşmaları da filme çekilmiş. 
Duygusal açıdan yogunluguyla bu 
karşılaşma sanki bütün Filistiniiierin 
duygularını yansıtıyor. Filmin 
duygusal temelinde umutsuzluk 
degil, umut yatıyor. Filistiniiierin 
içinde bulundukları durumu dile 
getirebilmek için vicdaniara 
sesienirken sadece onlara yönelik 
haksızlıkların altını çizip bu 
durumun degişmesi gerektiğini 
savunuyor. Masri'nin öteki fi lmleri 
gibi, dikkatlice yoğrulmuş bu 
politika ötesi film, herhangi bir 
politik tarafın yanında durmaktan 
özenle kaçınıyor. 

• The film follows rwo young 
Palesrinians through several monrhs 
of rheir l ives: Mona in the Sharila 
refugee camp and Manar in 
Berhlehem's al-Dhaysha camp. Living 
in differenr camps - one ruled by rhe 
exrreme economic marginalizarion of 
Lebanon, rhe other by Israeli milirary 
and economic oppression, the rwo 
girls represenr variarions on a rheme 
of deprivarion. B ur rhough they do 
have a rragic aspecr, rhe srories aren'r 
simply porrrairs of parhos . . .  

As i n  Masri's earlier films focusing on 
kids, "Children of Sharila" 0 998) and 
"Children of Fire" ( 1 996), 
FRONTIERS OF DREAMS AND 

FEARS exhibirs an oprimism that 
defies the circumsrances of irs 
subjecrs. The film isn'r simply a 
sequel, rhough, not simply a paraHel 
snapshor of rwo Palesrinians on eirher 
side of the border. Masri's film 
shooring convenienrly corresponded 
ro rhe Israeli flighr from south 
Lebanon and rhe ourbreak of the 
second inrifada. The propirious 
timing has transformed the film i nro 
something more moving rhan it 
might have orherwise been. For the 
Palesrinians, Israel's occuparion of the 
sourh Lebanon placed a kilomerers
rhick barrier on rhe fronrier 
separaring rhem. The sudden 
evacuarion reduced the border ro a 
few srrands of razor w i re, making ir 
permeable wherher ro bullers or 
words. The change gave Palesrinians 
on borh sides of rhe line rhe 
opporruniry ro make conracr for rhe 
firsr rime in decades. Families 
disrupred by serial displacemenr had 
a chance ro drive ro rhe still-flimsy 
border fence ro inquire afrer rheir 
families. Such emorionally charged 
encounrers are purry in Masri's hands, 
and she rakes full advanrage of ir here. 
Mona and Manar, ro rhar poinr only 
intemer friends, are filmed meering ar 
rhe border fence. The encounrer 
channels rhe ernerional inrensiry of 
rhe event, making ir emblemaric of 
rhe plighr of rhe Palesrinians as a 
whole. The ernerional foundation of 
rhe fi lm isn'r despaü bur hope. The 
film uses i njusrice as rhe single moral 
imperarive underlying the Palesrinian 
condirion ro argue rhar rhis condirion 
musr change. Like Masri's orher 
films, ir is posr-polirical, carefully 
avoiding any overr reference ro any 
potirical parry. 

MAl MASRI 

San Francisco Eyalet 
Üniversitesi'nden mezun 
Filistinli bir film yönetmenidir. 
Tüm dünyada yüzden fazla 
televizyoncia yayınlanan bir çok 
ödül kazanmış filmierin 
yönetmenligini ve yapımcılıgını 
üstlenmiştir. Birlikte film 
yapımcılıgını üstlendikleri 
kocası Jean Khalil Chamoun'la 
birlikte MTC ve Nour 
Productions şirketlerinin 
kurucusudur. 

She is a Palescinian filmmaker 
wirh a BA degree in film from 
San Francisco Srare University. 
She has direcred and produced 
several award-winning films rhar 
were broadcasr on more rhan 
1 00 relevision srarions around 
rhe world. Wirh her husband 
and filmmaking partner Jean 
Khalil Chamoun she formed 
MTC and Nour Producrions. 

Filmleri 
Fi lmography 
1 983 Under the Rubble 

Enkazın Altında 
W i/d Flowers Vahşi Çiçekler 

1 990 W' ar Generatimı - Beirut 
Savaş Kuşajlı - Beyrut 

1 99 2  Suspended Dreams 
Ertelenen Düşler 

1 996 Childretı of Fire 
Areşin Çocukları 
Ha.na1l Ashraıui: A \Voman 
of Her Time Hanan 
Ashrawi: Devrinin Kadını 

1 998 Childretı ofShatila 
Şarila'nın Çocukları 

200 1 Fr01ıtiers ofD•·eams mıd 
Fears 
Düşlerin ve Korkuların 
Sınırları 



301  ÇAGIMIZIN AYNASI SiNEMA: iNSAN HAKLARI U :'>: l  i\l r\ ,  Til!: i\11 HH<>H Ol· Ol H 'l l i\IES: lll i\IAI\: 1{1(,11'1 S 

FRANSA FRANCE 

KAÇA K 
CLANDESTINO 

CLANDESTINE 
Yönetmen Director: Pa11/e Muxel Senaryo 
Screen play: Pault llfuxtl Görüntü Yön. 
CinematOgraphy: }11/ien H irsch Kurgu 
Editing: Yann Dedtt & Luc Fort�tillt Müzik 
Music: Renl Aubry Oyuncular Cast:}ulien 
Guiomar, Rast ko jmık.01Jic, lsabe/le Paıro, Marie 
Rivitre, Blaise Manuel/o, Antonin de Solliers 
Yapımcı Producer: Btrtrand dt Sollitrs 
Yapım Production Co.: Dream E}ts. 1 1, rut du 
Parc, 03200 Vichy, FRANCE; Phone: 33 4 70 3 1  
7 5  27; e-mail: rhi1ıredline@wanadoo.fr 
Montparnesıe Productiom, Paris, FRANCE 
Dünya Hakları World Sales: Ortam E yu, l l, 
rut du Parc, 03200 Vichy, FRANCE; Phont: 33 4 
70 3 1  75 27; e-mail: thinredline@wanadoo.fr 

2001 1 35 nım. 1 Renkli Color 1 76' 

• Bir çocuk ve babası, sığınmak 
amacıyla, dağları aşarak Fransız 
sınırını geçerler. Gece vakti, 
Akdeniz kıyısında bulunan bir şehri 
gören bir tepeye varırlar. Savaştan 
derin bir biçimde erkilenmiş olan 
baba, çocuğu "Minoush"u hiç bir 
açıklama yapmadan terkeder. 
M inoush beklemenin boşa olduğunu 
anlar ve tek başına gitmeye karar 
verir. Jean adında bir adam onu bir 
yol kenanndan toplar ve 
bahçesinde misafir eder. Jean, 
beceriksizlik ve cömertlik arasında 
bocalar. Diğer yandan Minoush 
herşeyi kendine saklar, hiçbirşeyi 
açığa vurmaz. Tek tesel lisi, 
yalnızlığını paylaşan bir eşektir. 
Sonunda, ona yardım etmek isteyen 
bir genç kadına gerçeği açıklar . . .  

Kendine emanet edilmiş, kaçak ve 
kaybolmuş bir çocuğun öyküsü olan 
bu film kaçak yaşamdan, yalnızlıktan 
ve babanın eksikliğinden bahseder. 
Güncel bir öykü tarzında, 
Fransa'nın güneyinde çekilmiş filmin 
hedefi, gençlik ve aile kitlelerine 
seslenmektir. 

• A child and his facher, dandescine 
refugees, cross che French border 
through che mouncains. The nighc, 
they arrive up above a ci ey in che 
shore of che Medicerranean.  Scrongly 
croubled by the war, che farher 
abandons "Minoush" che child, 
withouc any explanation. Minoush 
waics in vain chen decides ro go 
a!one. A man, Jean, picks him from 
the border of a road and cakes him in 
his garden. Jean oscillaces becween 
blunder and generosicy. From his 
side, Minoush keeps everyching deep 
inside himself and does noc reveal 
anything. His only consolacion is a 
donkey w ith whom he shares his 
loneliness. He fınally cells che cruch 
co a young woman who wancs co help 
him . . .  

The scory of a losc dandescine child, 
revealed co himself, CLANDESTINO 
calks abouc dandescine l ife, solicude 
and che absence of che fat her. Shoc in 
che south of France in che mode of a 
concemporary scory, che goal is co 
address co a young and family
orienced audience. 

PAULE MUXEL 

Sinema e�itimi almamıştır. 
Meslek yaşamına sanat üzerine 
kısa fılmlerle başladı. Bunları; 
"Histoires autour de la folie 1 
Delilik Etrafında Öyküler" 
( 1 993), "Paroles de i' un a 
l'autre 1 Birisinin Di�erine 
Sözleri" ( 1 993), "Memoires 
d'asile 1 Sürgün Anı ları" ( 1 994), 
"Une histoire qui n'a_pas de fın 
1 Sonu Olmayan Bir Oykü" 
( 1 995) ve "Paroles de familles 1 
Aile Sözleri" ( 1 996) gibi, onu 
aşkın ulusal ve uluslararası ödül 
kazanan uzun metrajlı belgesel 
izledi. Sonra ABD'de "Capteur 
de reves 1 Düş Avcısı"nı ( 1 998) 
yaptı. KAÇAK (200 1 )  ilk uzun 
metrajlı kurmaca fılmidir. 

She doesn'c have a formal 
educacion in film. She starced 
her film career wich shorcs on 
are. She followed chem wich 
feacure-lengch documemaries, 
such as "Hiscoires aucour de la 
folie" ( 1 993), "Paroles de i' un a 
l 'aucre" ( 1 993), "Memoires 
d'asile" ( 1 994), "U ne hiscoire 
qui n'a pas de fın" ( 1 995) and 
"Paroles de familles" ( 1 996), 
which won a dozen national and 
incernacional awards. She chen 
made "Capceur de reves" ( 1 998) 
in che USA. CLANDESTINO 
(200 1 )  is her direccorial debut in 
fıction fi lm. 
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IRAN I RAN 

BARIŞ ZAMAN I ŞARAPNELLER 
TARKESH-HA-YE SOLH 

SHRAPNELS IN PEACE 
Yönetmen Director: Ali Shah-Hatami 
Senaryo Screenplay: Ali Shah-Hatami 
Görüntü Yön. Cinematography: Raıoul 
Ahadi Kurgu Editing: AbbaJ Ganjavi Müzik 
Music: Fardin Khalatbari Oyuncular Cast: 
Nemat So/tani, Abdolhamid Darchi-Pouran, 
Paramarz Mehrju, Amir Iranian Yap1mcı 
Producer: Mojtaba Faravardeh Yapı m 
Production Co.: Farabi Cinema Foundation, 55, 
Sit-Tir Aven11t, Tehran 1 135B, /RAN; Phone: 9B 
2/ 670 / 0  /0; Fax: 9B 21 670 Bl 56; e-mail: 
Jcjl@dpi.ntt. ir Dünya Hakları World Sales: 
Farabi Cintma Foundation, 55, Sie-Tir Avenue, 
Tehran 1 135B, /RAN; Phone: 9B 2/ 670 1 0  /0; 
Fax: 9B 21 670 Bl 56; e-maii:Jcjl @dpi.lltt.ir 

200/ 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92' 

• Jomeh adlı bir delikanlı, 
yakındaki bir kasabada yaşayan 
ailesine bakmak için para kazanmak 
amacıyla, bir sınır kasabasında 
yaşayan insanlarla birlikte, geçen 
savaştan arta kalan maden ve 
şarapnel parçalarını toplamaktadır. 
Bir adam kızkardeşine talip olup 
evlenme teklif ettiginde, Jomeh 
kızın çeyizini hazırlamaya karar 
verir. Daha fazla para kazanabilmek 
için mayınlanmış bir arazide maden 
toplama işine gönüllü yazılır. 
Arkadaşı Aboud onu fikrinden 
vazgeçirmeye çalışır; ancak Jomeh 
kararını vermiştir bir kere . . .  

"Savaş, ölüm ve ızdırap üzerine bir 
deneyimdir; savaş sona erdikten 
sonra bile . . .  Fi lmimin ana 
karakterleri savaştan arta kalanları 
toplayan kişiler. Yaptıkları da zor ve 
tehlikeli bir iş. Kişilerin acılı yüzleri 
güneşten yanmış, tükenmiş ve 
yorgun bedenleri ise mayınlardan 
ve top güllelerinden . . .  Savaşla 
harap olmuş topraklardaki 
gerçekleri, insanların gözle 
görülmeyen acılarını aktarmaya 
çalıştım." - Ali Shah-Hatami 

• In order ro earn money for his 
family in a nearby rown, Jomeh, a 
young boy, and a group of a border 
rown inhabiranrs collect the scrap 
metal and shrapnel lefr over from a 
past war. When a suiror asks for the 
hand of Jomeh's sister in marriage, he 
decides ro provide a dowry for her. 
He volunreers to venrure through a 
minefield in order ro collect a larger 
amounr of scrap metal. His friend 
Aboud tries to dissuade him but 
Jomeh has already made up his 
mind . . .  
"W ar is an experience i n  death and 
suffering, sometimes even when it  is 
over. . .  The proragonisrs of my fi lm 
are the scrap pickers who scavenge 
war's remains. It is a diffıcult and 
dangerous work. Their painful faces 
are burnr by the sun and rheir 
exhausted bodies by the mines and 
missiles . . .  In  a !and ravaged by war, 
I was searching ro convey the truth, 
the unseen pains of human beings." 
Ali Shah-Hatami 

Ali SHAH-HATAMI 
1 960 yılında Tahran'da dogdu. 
Meslek yaşamına oyun yazarı, 
aktör ve yönetmen olarak 
başladı. " Islamı Yayma 
Örgütü"nün Sanat Bürosu'na 
katılarak, film projelerinde 
yönetmen yardımcısı olarak 
çalıştı. Kısa metrajlı ilk fi lmi 
"Çukur"u 1 988 yılında çekti. 
Üç yıl sonra ilk uzun metrajlı 
filmi olan "Gölgeleri 
Kovalarken"i ( 1 99 1 )  yaptı. O 
zamandan bu yana "Demir 
Kuş" ( 1 992), "Son Keşif' 
( 1 994), "Kaplumbağa" ( 1 997) 
ve "Dostlar" (2000) adlı 
fi lmlerini yönetmiştir. BARIŞ 
ZAMANI ŞARAPNELLER 
(200 1) altıncı uzun metraj lı 
kurmaca filmidir. 

Born in Tehran, Iran in 1 960. 
He began his career as a 
playwright, stage acror and 
director. He joined the Arts 
Bureau of the Islami c 
Propagation Organization 
working on the bureau's film 
projeers as an assistant director. 
He direcred his firsr shorr film, 
"The Pir" in 1988. Three years 
larer he made his fearure debut 
with "Chasing the Shadows" 
( 1 99 1 ). He has since direcred 
"The Iron Bird" ( 1 992), "The 
Lasr Reconnaissance" ( 1 994), 
"The Turrle" ( 1 997) and "The 
Friends" (2000). SHRAPNELS 
IN PEACE (200 1 )  is his sixrh 
fearure film as direcror. 
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ABD USA ANNETTE �--------------------------------------------------------------� sOLAKOG LU 
SINIR  
B ORDER 

Yönetmen Direccor: Annette Solakoglu 
Senaryo Screenplay: Annetle Solakoglu 
Görüntü Yön. Cinematography: Learan 
Kahanov Kurgu Editing: Robin Klein Müzik 
Music:john unrıon Oyuncular Cast:)oel 
Friedman1 Vic Noıo Yapımcı Producer: Armette 
Solakoglu Yapım Production Co.: Neıu Moon 
Productions, 336 East BoydJ Road, Kent Clifft, NY 
10512, USA; Phone: 1 845 228 1 9  21 ;  Fax: 1 
845 265 60 08; e-mail: annelle@nellcorp.com 
Dünya Hakları World Sales: Neıu Moon 
Productions, 336 East BoydJ Road, Kent C/iffi, NY 
1 05 1 2, USA; Pho��e: 1 845 228 1 9  21;  Fax: 1 
845 265 60 08; e-mail: annelle@netuoop.com 

2001 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 8' 

• Ihtiyar adamla kaz arasında 
birçok ortak nokta vardır, ta ki kuş 
uçmaz kervan geçmez bir yerdeki 
bir s ınır, kaz için hiçbir engel 
oluşturmazken adam için ciddi bir 
engel oluşturana kadar . . .  John 
Lennon'ın unutulmaz şarkısı 
" lmagine" eşliğinde kısacık ama 
anlamlı bir fi lm.  

• An old man and a goose have 
much in common uncil a border
crassing in the middle of nowhere 
becomes an obstacle for the man but 
not the goose . . .  A sh ort b ur 
meaningful fil m  w ith John Lennon's 
unforgerrable song "Imagine" on the 
soundtrack. 

1 968'de lsveç'de doğdu. 
Almanya'da büyüdü. Şimdi ise 
ABD'de, New York'ta 
yaşamaktadır. Berlin'deki 
Hochschule der Künste'den 
mezun oldu ve Boston 
Üniversitesi Sinema ve 
Televizyon Okulu'nda master 
yaptı. "Mary's Melody 1 
Mary'nin Melodisi", "Tide 1 
Gelgit", "Arrabazzi", ve "The 
Piano Has Been Drinking 1 
Piyano lçiyordu" da dahil 
olmak üzere birçok aniatımlı 
veya canlandırma kısa film 
yazdı ve yönetti. Filmleri 
uluslararası festivallerde, 
sinema salonlarında ve 
televizyonlarda gösterildi ve 
birçok ödül kazandı. Ödüllü 
belgesel "Show Your Love 1 
Sevgini Göster"in 
yapımcılarından biriydi. Five 
T owns College için bir sinema 
bölümü programı kurmuştur, 
ayrıca New York Film 
Academy'de Film Yönetmenliği 
öğretmektedir. 

Born in 1 968 in Sweden. Raised 
in Germany, and l ives in New 
York, USA. She graduared from 
che Hochschule der Künsre in 
Berlin and received a M.S. 
degree in Film Produccion from 
Bosron University, School of 
Film and Television. She has 
written and directed several 
narrative and animated shorr 
fılms including "Mary's 
Melody", "Tide", "Arrabazzi" ,  
and "The Piano Has Been 
Drinking". Her fılms have been 
exhibited inrernationally at 
fescivals, in theatres, on 
celevision, and received 
numerous awards. She co
produced che award-winning 
documenrary "Show Your Love". 
She has esrablished a film 
program for Five Towns College 
and ceaches Film Directing at 
che New York Film Academy. 
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FILiSTiN PALESTINE 

YAŞAM M ÜCADELESi 
BEDNA N'ESH 

ST A YING ALIVE 
Yönetmen Director: Ghada Terawi 
Senaryo Screen play: Ghada Terawi 
Görüntü Yön. Cinematography: Gha<kt 
Terawi & Rabab Haj Yehya Kurgu Edi ring: 
Rabab Haj Yehya & Nahed Awad Yapımcı 
Producer: Ghada Terawi Yap1m Production 
Co.: Ghada Ttrawi, P.O. Box 4389. El Beireh. 
PALESTINE; Phone: 972 5 9  89 59 48; <-mail: 
ghadat@hotmail.com; D(/r Prodt1ctiom, Ramallah1 
PALEST/NE Dünya Hakları World Sales: 
Ghada Terawi, P.O. Box 4389, El Beireh, 
PALESTINE; Phone: 972 59 89 59 48; e-nUtil: 
ghadat@hotmail.com 

200/ 1 35 mnı. 1 Renkli Color 1 28' 

• lntifada'nın i lk ayları sırasında 
çekilen bu belgesel film, l ntifada 
üzerine medyaya yansıyanlardan 
farklı bir gerçeklik sunmaya 
çalışıyor. Film boyunca yönetmen, 
en ön saflarda durup ülkelerini 
savunan, lsrailli askerlere taş atan 
çocukların yaşamlarının, kaygılarının 
ve küçük düşlerinin derinligine 
inmeye çalışıyor. Soyut manzaranın 
derinliklerini görüp resmin 
bütününü çıkarmaya yönelik bir 
çalışma . . .  

"lntifada El Aksa' sırasında, olayları 
başkalarının gözünden degil de 
kendi gözlerimle görebilmek ve 
bütün tabioyu kavrayabilmek için 
çatışmaların gerçekleştiği yerde 
bulunmakta ısrar ettim. 
Gidebildiğim en yakın nokta, 
Ramallah şehrindeki Balo'a denen 
yerdi. Bütün gazetecilerin durdugu 
yerde, lsrail askerlerinin yanında 
duruyordum. Oradayken öyküler 
size ulaşmıyor. Öte yandan, öbür 
tarafta da durursanız, askerlerden 
gelen kurşunlardan kaçmak çok 
güçleşiyor. Ancak bir süre sonra 
öbür tarafa geçmek zorunda 
kaldım. Her gün oraya gitmemin 
sebebi, o delikanlıların bunu niye 
yaptığını anlamaya çalışmaktı. 
Çoğunun yaşları 1 6'dan da küçük 
olan yüzlerce genç erkeğin 
hareketlerinin arkasındaki temel 
sebebi anlamaktı derdim . . .  Orada 
1 6  yaşındaki Ahmet ve 1 4  yaşındaki 
Muhammed'le tanıştım. Bu konuda 
herhangi bir plan yapmamıştım; 
dikkatimi çektiler, kameramın 
dikkatin i  çektiler. Sonra, beni 
istedikleri yere, yaşamlarının 
istedikleri parçasına götürmelerini 
istediğime karar verdim, ve onlar 

da bunu yaptı lar . . .  O iki çocuk için 
politika hiçbir şey ifade etmiyor, 
bazen TV' de ne duyuyeriarsa onu 
tekrar ediyorlar. Düşledikleri tek 
şey, daha iyi bir yaşam. Muhammed, 
'Oynayacak bir sürü salıncağı olan 
bir yerde yaşamak istiyorum, 
kamptan bıktım,' diyor. Ahmet'in 
düşüyse, normal bir ölüm yerine, 
bir şehit olarak can vermek. Iki ana 
karakter birbirlerinden tamamen 
farklılar ve birbirlerinden tamamen 
farklı yaşam tarzları var. Ama her 
ikisi de, acımasız mülteci yaşamını 
paylaşıyorlar. Ikisinin de kendi 
arkadaşları var, ama hep aynı yerde, 
Balo'a'da buluşuyorlar. Oraya, 1 4  
ve 1 6  yıl boyunca kampta 
yaşadıkları zalim, acı dolu ve 
adaletsiz yaşamın getirdigi düş 
kırıklığıyla gidiyorlar." -
Ghada T erawi 

• This documenrary film shor 
during rhe firsr momhs of Imifada, 
uies w give a differem reality of rhe 
Imifada as seen in rhe media. 
Through rhis film, rhe direcwr rried 
w ger deeper i mo rhe l ives, rhe 
personal concerns and rhe smail 
dreams of rhose children who srand 
in rhe from lines defending rheir 
counrry, rhrowing swnes ar rhe 
Israeli soldiers. It's j usr a try w look 
deeper ar rhe absrract secene, w 
complere the picture . . .  

"During 'Intifada A l  Aqsa' I insisred 
rhar I should be our rhere where rhe 
dashes happen and see for myself, ro 
grasp ful l  image and see everything 
through my eyes and nor rhe eyes of 
someone else. The dosesr place rhar I 
was ab le to go to, was w hat they 
called 'Balo'a' area in Ramallah city. I 

used to stand where all rhe 
journalisrs srand, nexr w rhe Israeli 
soldiers. Over rhere swnes don'r 
reach you, bur if you stand on the 
orher side, ir would be roo hard w 
avoid rhe bullers coming from rhe 
soldiers. B ur afrer a w hile I had ro 
swirch and move ro rhe orher side. 
The only reason why I jusr kepr 
going rhere al most everyday was a try 
w understand whar makes rhose guys 
do rhar. Trying w figure out rhe 
ma.in morives behind rhe actions of 
hundreds of young men, mosr of 
rhem are u nder rhe age of 1 6  . . .  
There I mer 1 6-year-old Ahmed and 
14-year-old Mohamed. Wirhour 
planning rhey rook my arrenrion and 
rhe arrenrion of rhe camera. Then, I 
decided rhar I wanr them w rake me 
wherever rhey wanr w rake me, w 
wharever parrs of rheir lives, and rhey 
indeed d id . . .  Politics for rhose rwo 
kids doesn'r mean anyrhing, and 
somerimes rhey jusr repear what rhey 
hear on TV. The only rhing rhey 
dream of is ro have a berrer l ife. 
Malıamed says 'I wanr ro live in a 
place full of swings ro play wirh, I 
am fed up with rhe camp'. And 
Ahmed's dream is rhar if  he is dying, 
ro die as a marryr and nor die 
normally. The rwo main characrers 
are so differenr and rhey have rorally 
differenr ways of l ife. B ur bor h of 
them share rhe cruel life they live i n  
a s  refugees. Each one o f  the m has his 
own friends, bur rhey always meer ar 
one place, rhe 'Balo'a'. Borh of rhem 
go there ro ger our rhe frusrrarion of 
14 or 1 6  years of cruel, painful, and 
unfair l ife, rhey experienced inside 
rhe camp." - Ghada Terawi 

GHADA TERA Wl 
1 972'de Lübnan'ın Beyrut 
şehrinde doğmuş bir 
Filistinlidir. 1 995'te Kahire'deki 
Amerikan Üniversitesi'nin 
Siyasi Bilimler Fakültesi'nden 
mezun oldu, ihtisas alanı 
Uluslararası llişkiler'di. 1 996-
1 998 yılları arasında, Filistin 
Yayın Şirketi (PBC) TV'sinde 
Ingilizce haberlerin yayıncılığını 
yaptı. Subhi Zobaidi'nin çektiği, 
Filistin toplumunda kadınlara 
yönelik şiddeti inceleyen bir 
saatlik belgesel "Women in the 
Sun 1 Güneşteki Kadınlar"ın 
( 1 998) yönetmen yardımcısıydı. 
1 999'dan 200 1 'e kadar 
televizyoncia proje 
koordinatörlüğü ve yapım 
yöneticiligi görevlerinde 
bulunduktan sonra, YAŞAM 
MÜCADELESI 'nin (200 I )  
yönetmenliğini ve yapımcılığını 
üstlendi. 

Born in July 1 972 in Beirut, 
Lebanon. He is a Palesrinian. In 
1 995 he graduared from rhe 
American University in Cairo as 
a Palirical Science major, 
specialized in Inrernarional 
Relarions. From 1996-1 998 he 
worked as news broadcasrer of 
rhe English News ar Palesrinian 
B roadcasring Corporation (PBC) 
TV. He was assisranr direcror of 
"Women in the Sun" ( 1 998), a 
one-hour documenrary direcred 
by Subhi Zobaidi on violence 
againsr women in rhe 
Palesrinian sociery. Afrer 
working as projecrs' coordinaror 
and producrion manager for 
television from 1 999-200 1 ,  he 
direcred and produced 
ST A YI G ALIVE (200 l ). 
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iSRAIL ISRAEL 

YABANCI KIZKARDEŞ 
AHOT ZARA 

FOREIGN SISTER 
Yönetmen Direccor: Dan \flo/man Senaryo 
Screen play: Dan \Volman Görüntü Yön. 
Cinemarography: /tomar Hadar Kurgu 
Edi ring: Shoshafla \V olman Müzik Music: S/ava 
Canelin Oyuncular Cast: Tamar Yeruıhalmi, 
Askala Markos. Zvi Sa/ton, Miryam Nevo, Ne/i 
Tagar Yapımcı Producer: Dan \'V olman 
Yapı m Production Co.: Dan \'V olman Film 
Produttion, 1 5  /do St. Rama/ Chen, 52233, 
IS RA EL; Phont & Fax: 972 3 574 26 83: e-mail: 
danwo/@uJ hm;.net.il Kaynak Print Sou.rce: 
Dan \V olman. 15 /do St. Rama/ Chm, 52233, 
IS RA EL; Phont & Fax: 972 3 574 26 83; e-mail: 
dmıwo/@zaharı.net.d 

2000 1 35 111111. 1 Renkli Color 1 90' 

• Elli yaşındaki Naomi herşeye 
sahip bir kadındır; iyi bir işi, derli 
toplu bir evi, yakışıklı bir kocası ve 
sevimli çocukları vardır; ancak 
yaşamının sıradanlığı onu 
sıkmaktadır. Kendini iş, ev ve 
çocuklardan oluşan kısır döngüye 
kaptırmıştır. Kırılma noktasından 
hemen önce, Etiyopyalı Hıristiyan 
genç bir kadın olan ve kaçak çalışan 
Negist'i ev işlerine yardımcı olması 
için işe alır. Iki kadının biraraya 
gelmesi Naomi'nin yaşamına yeni 
bir yön verir; yasadışı çalışan 
göçmen işçilerin yaşam gerçeklerini 
ve bu insanların lsrail'de nasıl ırkçı 
yaklaşımiara maruz kaldıklarını 
görür. Beklenmedik bir biçimde, iki 
kadının dünyaları arasında 
benzerlikler ortaya çıkmaya başlar 
ve karşılaştıkları güçlükler farklı 
kökenierden kaynaklanan bu iki 
kadın arasında yavaş yavaş bir 
dostluk kurulur . . .  

Dan Wolman lsrailli yönetmenler 
arasında en ıl ımlı, en açık fikirli ve 
en nazik olanlarından biri. Anlatımı 
yalın, sürükleyici ve son derece 
akıcı. Son filminde yer alan evrensel 
konu 300,000 - 400,000 yabancı 
işçinin çalıştığı lsrail'i fon olarak 
al ıyor. l srail'e çeşitli Afrika 
ülkelerinden gelen işçiler arasında 
birkaç bin Etiyopyalı Hıristiyan da 
bulunuyor. Politik bir içerik taşıyan, 
öte yandan insancıl ve alçakgönüllü 
bir fi lm olan YABANCI 
KlZKARDEŞ, bu küçük ve az 
bil inen toplumu lsrailli s ıradan bir 
annenin bakışıyla ele alıyor. 
Wolman'ın minimalist anlayışı 
gerçeğe doğrudan yaklaşmasını 
sağlıyor. Bu duyarlı ve güzel filmin 
odağında, orta sınıftan israilli bir 

kadının yaşadığı baskılar, özellikle 
Etiyopyalı Hıristiyanlar olmak üzere 
kaçak çalışan işçiler ve yabancıların 
yaşadıkları baskılar, alttan alta 
işlenen bir diğer baskı olarak 
Filistiniiierin yaşadıkları baskılar ve 
bunlara egemen güç olarak lsrail'in 
portresi yer alıyor. Büyük bir başarı 
ve akıcılıkla lsrail'in karmaşık ve 
ürkütücü gerçeğini dile getiren 
yönetmenin tüm karakteriere 
anlayış, sevgi ve alçakgönüllülükle 
yaklaşması, fi lmi etkileyici bir 
deneyime dönüştürmekte. 

• Fifry-year-old Naomi is a woman 
who has everyrhing, including a 
professional job, a decenr home, a 
handsome husband and nice kids, bur 
she is collapsing under rhe 
ordinariness of her l ife. S he loses 
herself in rhe circle of her work, 
household and children. J usr before 
rhe breaking poinr, she agrees ro rake 

egist, an Erhiopian Christian il legal 
worker, as a maid. The encounrer 
berween rhe rwo women channels 
Naom i's l ife in a new direcrion and 
exposes her ro che world of i llegal 
migram workers living among them, 
ro rhe racial arrirudes prevailing in 
Israel and ro rhe hardship rhese 
workers encounrer. Paradoxically, 
parallels emerge berween rhe world 
of rhe rwo women, and a remporary 
friendship develops, rhough rheir 
hardship stern from emirely differenr 
origins . . .  

Dan W olman is one of rhe warmesr, 
mosr generous and graceful of Israeli 
fi lm directors. His sryle is simple, 
flowing and wonderful in accuracy. 
The evems of his lasr fi lm rake place 
against the background of Israeli 

sociery, in which 300,000 - 400,000 

foreign workers live. Among rhe 
workers who arrived ro lsrael from 
various African counrries, rhere are 
several dıausanci Erhiopian 
Chrisrians. A meani ngful palirical 
fi lm, and yer human and modesr, 
FOREIGN SISTER rells rhe srory of 
rhis smail and l irde known group, 
from the viewpoinr of an ordinary 
Israeli morher. Wolman's 
minimalism allows him ro look 
direcdy ar rhe rrurh. Ar rhe hearr of 
rhis sensirive and beauriful fi lm lies 
rhe srory of oppression, of rhe middle 
class Israeli woman, oppression of rhe 
foreigner, here in rhe film, rhe illegal 
Christian Erhiopian workers, and 
anorher oppression himed in a subde 
way - rhe oppression of rhe 
Palesrinian and rhe porrrair of rhe 
Israeli society as a conqueror. There is 
considerable power and beaury in rhe 
direcrness, depth and accuracy in 
which the director perceives lsrael's 
complex and frusrraring reality. 
Whar makes his fi lm a maving 
experience is rhe facr rhar he rrears all 
rhe characrers involved wirh rhe 
amounr of understand ing, love and 
even humiliry .  

DAN WOLMAN 

1 94 1  'de Kudüs'te doğdu. 
Yaşamının ilk yıllarını 
Etiyopya' da geçirdi. Li s ey i 
Kudüs'te bitirdikten sonra 
sinema e�itimi almak üzere 
ABD'ye gitti. 1 962- 1 965 
arasında New York City 
College'daki Film 
Enstitüsü'nde, 1 965-68 
arasında ise New York 
Üniversitesi'nde ö�renim 
gördü ve NYU'dan mezun 
oldu. 1 968'de lsrail'e dönerek, 
1 970 yılında Cannes Film 
Festivali'nde yarışmaya davet 
edilen ilk kurmaca filmi 
"The Dreamer 1 Düş Kuran"ı 
çekti. Son 35 yılda ödül 
kazanan pek çok kısa film, 
kurmaca film, TV filmi, reklam 
filmi ve belgeselin yazar, 
yönetmenlik ve yapımcılığını 
üstlendi. 1 999'da Kudüs 
Uluslararası Film Festivali'nde 
yaşam bor.u başarı ödülü aldı. 
Tel Aviv Universitesi, New 
York Üniversitesi, School of 
Visual Arts - New Y erk'ta ve 
diğer okullarda sinema dersleri 
vermiştir. 

Born in 1 94 l in Jerusalem. He 
spenr rhe firsr years of his life in 
Erhiopia. Afrer finishiııg high 
school in Jerusalem, he wenr ro 
rhe Unired States ro srudy film. 
From 1 962 ro L 965 he srudied 
ar The Film lnsrirure ofCiry 
College New York. From 1 965 
ro l 968 he complered his srudies 
ar ew York University. 
In 1 968 he rerurned ro lsrael 
and shor his firsr fearure, 
"The Dreamer", which was an 
official enrry ar Cannes Film 
Festival l 970 . In rhe last 
35 years, he wrore, direcred and 
produced many award winning 
shorr films, fearure films, TV 
dramas, commercials and 
documenraries. In L 999 he was 
offered a liferime achievemenr 
award ar Jerusalem lnrernarional 
Film FesrivaL He raughr cinema 
ar Tel Aviv University, New 
York Universiry, School of 
Visual Arrs - ew York and 
orher schools. 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmography 

1 970 The Dreım�e�· Düş Kuran 
1 972 Floch 
1 975 My Micbael Michael'ım 
1 994 Tbe Dista11ce Mesafe 
2000 Foreigu Sister 

Yabancı Kızkardeş 
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BELÇIKA BELGIUM 

BELÇiKA CANLAN DlRMA SiN EMASININ EN iYiLERi - 1 
BEST OF BELGIAN ANIMATION - I 

RENK KORKUSU 
CHROMOPHOBIA 

Yönetmen ve Senaryo Direccor and 
Screen play: Raoul Sen..Jaiı 
Canlandırma Animation: Raoul Stn�nis 
Müzik Music: Ra/ph Darbo 
Yapı m Produccion: Anagram Productiom 
1966 / 35 mm 1 Renkli Coıor 1 /0' 

• Gri birlikler, renkler dünyasını 
istila eder. Bu renkli ve mutlu 
dünyada siyah, gri ve beyazın 
diktatörlügü hüküm sürmeye 
başlar. Ancak kırmızılar giymiş bir 
soytarı direniş hareketini başlatır. 
Adı Tyl Uylenspiegel'dir . . .  

Tyl Uylenspiegel, Ortaçag'da yaşamış 
bir Flaman halk kahramanıdır. Raoul 
Servais bu filmiyle Bilbao, Tahran, 
Montreal, Leipzig, Moskova ve 
Venedik gibi önemli festivallerde 
ödül kazanmıştır. 

• Grey legions invade the world of 
color imposing dictacorial rules in a 
happy colorful sociery. Resisrance 
however will appear raking the shape 
of a scarlet jester, Tyl Uylenspiegel . . .  

Tyl Uylenspiegel is a medieval 
Flanders narionalisric hero. Raoul 
Servais has won many awards with 
this film in imporranr fesrivals like 
Bilbao, Teheran, Monrreal, Leipzig, 
Moscow and Venice. 

DENIZKlZI 
SIRENE 

Yönetmen ve Senaryo Director and 
Screcnpıay: Raoul Servaii 
Canlandırma Animation: Raoul Sm.•aiı & 
Willy Vmch<ltk 
Müzik Music: L11cien Goerhals 
Yapı m ProduC[ion: Anagram Produrtions 
1968 1 35 mm 1 Renkli Color 1 9'30" 

• Insanın tüylerini diken diken 
eden, ürkütücü bir anakronizm: 
Dev vinçler ve ilkel çaglardan 
fırlama kanatlı sürüngenler acayip 
bir !imanda hüküm sürmektedirler. 
Ancak yalnız yaşayan bir balıkçı, bir 
denizkızıyla bir miço arasındaki 
tuhaf aşk hikayesine tanık olur . . .  

Raoul Servais bu filmiyle de Tahran, 
Şikago, Mamaia, Melbourne, 
Philadelphia ve Antwerp 
festivallerinde büyük ödülü almıştır. 

• An alarming and frighrful 
anachronism: monsrrous revolving 
cranes and winged antedilivian 
repriles dominare an inhospirable 
harbor. A soli rary fisherman however, 
wirnesses a srrange love affair berween 
a mermaid and a cabin-boy . . .  

Wirh rhis film Raoul Servais won rhe 
Grand Prize ar Teheran, Chicago, 
Mamaia, Melbourne, Philadelphia 
and Anrwerp Film Fesrivals. 

HARPVA 
HARPY 

Yönetmen ve Senaryo Director and 
creenplay: Raoul Servais 

Kamera Cam e ra: Walur Smtts 
Müzik Music: L.ı1cien Goerhaii 
Oyuncular Cast: Wi/1 Spoor, Fran Wal!tr 
Z.p.r. Sjoert Schwibtrhus 
Yap1m Production: Anagram ProductİOfiJ 
1979 1 35 mm 1 Renkli Coıor 1 9' 

• Bay Oscar bir gün bir saldırı 
olayına tanık olur. Kurbanını bir 
çeşmede bogmaya çalışan saldırganı 
altetmeyi başarır. Daha sonra 
şaşkınlıkla farkına varır ki kurtardı�ı 
kişi aslında bir harpyadır . . .  

Harpyalar, mitolojide yüzleri kadına, 
kanatları ve sivri pençeleri yırtıcı 
kuşlara benzeyen canavarlardır. 
Adları "kapıp kaçanlar" anlamına 
gelir. Bu fılmle Raoul Servais 1 979 
yılında Cannes'da Altın Palmiye 
kazanmış ve HARPYA Uluslararası 
Film Eleştirmenleri Birligi tarafından 
tüm zamanların en iyi 1 5  çizgi 
filminden biri olarak seçilmiştir. 

• Misrer Oscar witnesses an assaulr. 
He overmasters rhe aggressor who 
was abour to drown his victim in a 
founrain. To his amazement he 
discovers rhar he j usr saved rhe l ife of 
a real harpy . . .  

Harpies are ravenous, filrhy monsters 
having a woman's head and a bird's 
body. Their name mean "snarchers". 
W ith rhis film Raoul Servais won rhe 
Palme d'Or ar Cannes in 1 979 and 
HARPY A was selected as one of the 
1 5  besr an imared fi lms of all rime by 
rhe International Film Crirics 
Association. 

GECE KELEBEKLERI 
ACHTVLINDERS 

NOCTURNAL B UTIERFLIES 

Yönetmen v e  Senaryo DirectOr and 
creenplay: Raou/ Servais 

Canlandırma Animacion:)o<ıte StrıJaii, Rudy 
TurkoviCJ 
Kamera Camera: Lou Demeyert 
Müzik Music: Bo Spaenc 
Oyuncu Cası:)o Rotii 
Yapı m Production: Anagram Productions & 
AAA Annecy 
199 1 35 mm 1 Renkli Coıor / 8' 

• Bir pervane, uçarak banliyö 
istasyonlarından birinin bekleme 
salonuna girer. Burada taşiaşmış 
olan iki kadın bir vals süresince 
tekrar canlanır . . .  

Ressam Paul Delvaux'ya bir selam. 
Servais'nin kullandıgı özel teknik 
sayesinde Delvaux'nun tablolarının 
dördüncü boyutunu keşfederiz. Bu 
film 1 998 Annecy Uluslararası Çizgi 
Film Festivali'nde büyük ödülü 
almıştır. 

• A morh flies inro the wairing 
room of a suburban railway station 
where rwo perrified woman will 
co me ali ve during rhe rime of a 
waltz . . .  

A salure ro rhe painter Paul Delvaux. 
W e discover rhe fourrh dimension of 
Delvaux's painrings wirh a special 
rechnique developed by Servais. This 
film won the Grand Prize ar rhe 
Annecy Inrernarional Animared Film 
Festival in 1 998. 

BÜYÜLEYICI ŞEY 
ATRAKSIO 
ATIRACTION 

Yönetmen ve Senaryo Director and 
creenplay: Raoul Strı�aii 

Canlandırma Animation:Jottlt Strı•ms, 
R udy T urkovia 
Kamera Camera: Lou Demeyere 
Müzik Music: Lurietı Gotthals 
Oyuncu Cası: Marq Rau•ls 
Yapı m Production: Anagram Proıhmions & 
(Ei/ po11r �u il 
200 1 1 35 mm / Siyah-Beyaz ve Renkli 
B& W and Color 1 10' 

• Mahkumlar, çatlamış ve engebeli 
bir alanda dolaşmaktadır. Içlerinden 
biri cesaretini toplayıp oradaki tek 
ışık kaynagına bakmak için başını 
yukarı kaldırır. Yoksa bu özgürlük 
müdür? Kurtuluş mudur? Adam 
bunun ne oldu�unu bulmaya karar 
verir . . .  

Convicts are wandering about in a 
crackled and blisrering landscape. 
One of the m rakes the risk ro look up 
ro see rhe only lighr source. ls ir 
Freedom ' ls ir Salvarion? The man 
decides ro find our. . .  

SADECE AIT OLMAK 
)UST TO BE A PART OF IT 

Yönetmenler Directors: Btrt & Geerr 
Van Goethem 
Öykü ve Müzik Story and Music: Berr Vtm 
Goerhem 
Yapomeolar Producers: Berr Van Goerhenı & 
Linda Sterdex 
Yapım Produccion: .0. /.L. 

1 997 1 35 mm 1 Renkli Color 1 7 '  

• Bir tırtılın olup bitenler ve kendi 
hayat felsefesi hakkında müzikli 
düşüncelere dalmas ı . . .  

Bu film 1 998 yıl ında Portekiz'deki 
Cinema do Algarve 
Uluslararası Festivali'nde en iyi 
film ve en iyi yönetmen 
ödüllerini almıştır. 

• A caterpi l lar's musical musing on 
rhe stare of rhings and his phi losophy 
of l ife . . .  

I n  1 998, this fi lm won rhe awards of 
Besr Film and Best Direcror at the 
Festival lnrernacional de Cinema do 
Algarve in Porrugal. 

Renk Korkusu Chromophobia 

Harpya Harpy 

BUyüleyici Şey Arrracrıon 

Sadece Ait Olmak Jusr co be a Part of ır 
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AL TlN BU KLELER 
CH/OME D'ORO 
GOLDEN TRESSES 

Yönetmen ve Senaryo Director and 
Screen play: Klaartjt Schrijz'ef's 
Canlandırma Animaıion: Klaartje Srhrijı..-ı 
Müzik Music: C/audio Monteverdi 
Yapımcı Producer: Frank Van den Eeckhom 
Dünya Hakları World Sales: Trope Fi1111ı 
1 993 1 35 m111 1 Renkli Color 1 4'  

• "Altın Bukleler", Claudio 
Monteverdi'nin 1 6 1 4'te yazdıgı 
"Erotik Madrigaller"inden birinin 
adıdır. Filmin amacı, müziğin 
yarattıgı duyguları görsel olarak 
anlatmaktır. Sekiz dansçı, durmadan 
dönerek tutku ve melankoli dolu 
bir koreografıyle dans ederler . . .  

Klaartje Schrijvers bu filmiyle 
2 1 .  Brüksel Uluslararası Kısa Film 
Festivali, Ulusal Kısa Fi lm 
yarışmasında "En Iyi Genç Yetenek" 
ödülünü almıştır. 

• The song "Chiome d'oro" (Golden 
Tresses) is one of the "Madrigali 
erocice" by Claudio Monteverdi 
( 1 6 1 4). The film is a visual rendering 
of che emotions evoked by rhe music: 
eighr daneers perform a whirling 
choreography, ful l  of passian and 
melancholy . . .  

Klaarrje Sc h ri jvers w on che "B esc 
Young Talenr" award ar the National 
Shorc Film Compecicion of che 2 l st 
Brussels lnternacional Film Festival. 

KÜBiK 
KU B/EK 
CUBIC 

Yönetmen ve Senaryo Direcror and 
Screen play: Pierre Leterme 
Canlandırma Animation: Ronald Heunirk and 
Pierrt Leterme 
Kamera Camcra Chrisjansen 
Müzik ve Ses Music and Sound: 
Guy Drieghe - Di11gt11e 
Yapım Producıion: BAC 
1984 1 35 111111 1 Renkli Coıor 1 8' 

• Film, bir uzun yol yarışının 
hikayesini anlatır. Kahramanımız 
sürekli şekil değiştiren bir küp 
tarafından tehdit edilmektedir. 
Aslında kendi kaderinden kaçmaya 
çalışmaktadır . . .  

The fi 1 m ce lls che srory of a long 
discance race. W e follow a characcer 
who is concinously threacened by a 
cube consrancly changing forms. The 
characcer in facr j usr rries co escape 
from his desciny . . .  

BIR YUNAN TRAJEDISI 
A GREEK TRA GEDY 

Yönetmen ve Senaryo Director and 
Screenplay: Nirole 11tm Goethem 
Canlandirma Animarion:Jan Sanctormn 
Müzik Music: l?!lfli l?mıon, Luc Redig, 

Jan Boonen 
Yapımcılar Producers: \Vii/um Thijssen & 
Li11da Van Tu/dm 
Yapı m Producıion: CineTi pvba 
1 985 1 35 mm 1 Renkli Color 1 6 '30" 

• BIR YUNAN TRAJEDISI, eski 
bir tapınağın acıklı sonunu anlatır. 
Yüzyıllara cesurca meydan okuyan 
kadın heykeli şeklindeki üç taş 
sütun, hem kendi uyanışlarının, hem 
acımasız arkeologların, hem de her 
yeri kirleten turistlerin vahşeti 
karşısında yavaş yavaş yok olmaya 
başlar. Ancak, kahramanca 
verdikleri savaşın sonunda, uzun 
zamandır bekledikleri özgürlüğe 
kavuşurlar . . .  

Bu film En Iyi Kısa Çizgi Fi lm 
dalında Oscar'a layık görülmüş ve 
Annecy Uluslararası Çizgi Fi lm 
Festivali'nde Büyük Ödül dahil 
toplam üç ödül almıştır. 

• A GREEK TRAGEDY cells che 
deamaric e nd ing of an ancienc 
remple. The chree Caryatides, who 
have been bravely wichstanding rime 
for cencuries, pe ri sh under che 
violence of cheir own awakening, of 
brucal archeologiscs and palluring 
couriscs. Ar che end of cheir heroic 
barele however, freedom, for which 
rhey have been longing, awaics 
chem . . .  

This fi lm has won che Besc Animaced 
Short Film Oscar and three prizes ar 
the Annecy Incernacional An imared 
Film Festival including che Grand 
Prize. 

SABAH TRENIYLE EVE 
DÖNERKEN 
GO/N' HOME ON THE 
MORNING TRAIN 

Yönetmen ve Senaryo Director and 
Screen play: Sıefan Vermeu/en 
Canlandırma Animarion: Srefan Vermeu/en 
Müzik Music: Robert johllioll 
Yapı m Producrion: Koılinklijke Academie voor 
Schone Kumten, Che-m 
1992 1 35 111111 1 Renkli Coıor 1 6' 

• Bir adam, uzun bir aradan sonra 
evine dönmeye karar verir. Sabah 
erkenden bindiği tren onu 
kaderinin son durağına 
götürecektir . . .  

Bu, Stefan Vermeulen'in Kraliyet 
Güzel Sanatlar Akademisi'nden 
mezuniyet fılmidir. 

• A man decides co recurn home 
afcer a long absence. Early in the 
morning he carehes rhe train chat 
w ili cake him co his fina! desciny . . .  

This is che graduacion film of Scefan 
Vermeulen from che Royal Academy 
of Fine Ares. 

KIR EVi 
HET LANDHUIS 
THE COUNTRY HOUSE 

Yönetmen ve Senaryo Director and 
Screen play: joselle janssem 
Canlandırma Animarion:joseuejamsens. 
Kotrin Allier & Marr Verhaegefı 
Müzik Music: IV A. Mozart 
Yapım ve Dünya Hakları Producıion and 
World Sales: BAC 
1 981 1 35 111111 1 Renkli Color 1 7' 

• Film, Wolfgang Amadeus 
Mozart'ın muhteşem eseri "Sihirl i 
Flüt"ün dünyadaki farklı insanlar 
üzerinde nasıl aynı muhteşem hissi 
uyandırdıgı üzerinedir ... 

• This film is abour a world wich 
differenc people having the same 
wonderful sensacian caused by che 
beauciful opera of "The Magic Fluce" 
by Wolfgang Amadeus Mozart. . .  

Altın Bukleler Golden Tresses 

Bir Yunan Trajedisi A Greek Tragedy 

Sabah Treniyle Eve Dönerken 

Goin' Home on the Morning Train 

Kır Evi The Counrry House 
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BOKBÖCEGI 
SCARAB US 

Yön etmen ve Senaryo Director and 
Screen play: Gem/d Frydman 
Müzik Music: Dmitri Shoıtakovich 
Oyuncu Cas<: Gilbert Brmums 
Yapım Produccion: Koninklijkt Arad�mit ı'OOr 
Schone Kunste1ı, Ghem 
1 971  1 35 mm 1 Renkli Color 1 7' 

• Kasvetli bina cepheleriyle dolu 
bir şehirde insanlar, şehrin 
göbeginde, şantiyeyi andırır bir yeri 
çevreleyen çitin ardında ne 
oldugunu görmek için ugraşıp 
dururlar. Bu çabalamaları sırasında 
çogunun başına gelen kazaların 
farkına varmazlar. Içlerinden biri 
çitin öbür tarafına geçmeyi 
başardıgında kara talih i ,  buranın 
nasıl bir dünya oldugunu gösterir 
ona . . .  

Magritte' in karakterlerini andıran 
figürlerle dolu bu film, 1 97 1  Annecy 
Uluslararası Çizgi Film Festivali'nde 
birincil ik ödülünü aldı. 

• In a ciry of bleak facades, people 
srruggle ro see whar lies behind rhe 
fence rhar surrounds whar appears ro 
be a building site in rhe city center. 
Ir' s a  srruggle during which they 
complerely ignore rhe accidents that 
happen ro many of rhem. When one 
of the m succeeds in gerring over the 
fence, his srarding fare reveals whar 
ki nd of world this is . . .  

The fi lm wirh figures reminiscent of 
Magritte's characrers won the first 
prize at Annecy International 
Animated Film Festival in 1 97 1 .  

E DEBI YAT 
LlS TE RATURES 

Yönetmen ve Senaryo Direccor and 
Screen play: Guy Piroue 
Yapı m Producrion: Aulier dt Production 
de la Cambre 
1 983 1 35 mm 1 Siyah Beyaz B& W / 9 ' 

• Fi lm, izleyicilerin okumasını ,  
algılayabildiklerini ve istediklerini 
görmelerini öneren bir oyundur 
asl ında. Beyaz bir fonun üzerinde 
siyah harfler görürüz. Bu harfler 
"o"nun etrafında bir buhar 
makinesinin çıkardıgı sesin ritmiyle 
dönmektedir. Sayfayı bir kez 
bütün olarak görürüz, sonra sanki 
bir virüs okunmasını engellemek 
ve yarattıgı etkiyi yok etmek 
istermiş gibi sayfayı bozar. 

• The film is a proposal of a game 
acidressed ro the spectator who will 
read, will see whar she/he can and 
wanr. What we see on a w hi re 
background is, in facr, black lerters 
revolving around an "o" wirh the 
rhythm of a seearn engine. The page is 

once plain ro be seen complerely, rhen 
the text disrorrs as if a virus 
preventing its reading and impression. 

BAŞKA BiR DÜNYANIN 
AYNASI 
MIROIR D'AILLEURS 
MIRROR FROM AN OTHER 
WORLD 

Yönetmen ve Senaryo Director and 
Screen play: \'(/i/Iy Kempeneers 
Müzik Music: Pierrt Alardin 
Yapı m Producıion: Studio M. & If/. Kemp 
1 986 1 35 mm 1 Renkli Color 1 10'30" 

• Saat birdenbire durur. Bu andan 
sonra, gerçek dünya birdenbire 
fantastik bir hal alır. Polaroid 
çekilmiş resimler, fotoğrafların 
geçmiş ve gelecekteki 
yaşamlarından sahneleri gösterir ve 
hemen sonra kaybolup giderler. 
Son resim, hayata yeniden dönüşü 
gösterir ve saat yine çalışmaya 
başlar ... Ama bu tik taklar gerçek 
midir, yoksa gerçek dışı zamanın 
sesi midir? . . .  

• Suddenly, a clock stops ricking. 
From that moment on, the real world 
swings inro a fantasric dimension. 
Picrures which are creared by the 
"polaro'id" process, are teLiing us the 
differenr sreps in rhe pasr and furure 
l ife in the photographs and are flying 
away the momenr after. W e' re mking 
on a new lease of life in the lasr 
picrure and here' s rhe ticking again . . .  
B u t  are w e  hearing real o r  unreal 
rime1 . . .  

ÇERÇEVELENMiŞ 
L'ENCADRE 
FRAME D  

Yönetmen ve Senaryo Director and 
Screenplay: ManHel Gomez 
Kamera Camera: Michel Bertia11x 
Müzik Music: Christian l..ntıy 
Yapını Producıion: MGV ?roduction 
1991 1 3 5  mm / Renkli Color / 9' 

• Bir resim çerçevecisi, 
etrafındakilerin kendisini sürekli 
olarak bir kalıba sokmaya 
zorladıgını hisseder. Çerçeveler 
yalnızca işinde değildir, hayatı ve 
çevresindeki herkes kendi 
çerçevesinin içine sıkışıp kalmıştır. 
"Çerçevelenmiş" diger insanlarla 
iletişim kurma ve onlarla birleşme 
çabaları sonucu kendi 
çerçevesinden kaçmaya karar verir. 
Ama kaçmayı başardığı çerçeve 
aslında başka bir çerçevenin 
içindedir. Kaçmak imkansızdır! . . .  

• A picrure-framer feels himself ro 
be consrantly forced into a framework 
by his environmenr. Not only his 
work bu t al so h is 1 i fe and everyone 

around him are imprisoned in rheir 
respecrive frames. Afrer arrempting 
to communicare and unite wirh other 
"framed people" he decides to escape 
from his own frame. Bur the frame 
from which he succeeds in escaping is 
in turn siruared inside anorher frame. 
The re is no way our1 • .  

LILI V E  KURT 
LlL/ ET LE LOUP 
LILI A N D  THE WOLF 

Yönetmen ve Senaryo Director and 
Screenplay: Florenre Hmrard 
Canlandırma Animarion: Florenre Henrard 
Müzik Music: Peter Vandenberghe 
Yapı m Production: Atelier de Prodt�cıion 
de la Cambre 
1997 1 35 mm 1 Renkli Color 1 4 '30" 

• Lili yine bir aptall ık yapmıştır. 
Babası onu uyarır: "Kurt seni 
yiyecek!". O da kurdu görmek için 
hemen ormana doğru yola 
koyulur . . .  

• Li l i has made anorher srupidiry. 
Her farher rhreatens her: "The wolf 
will ear you!" .  Then, she goes ro the 
forest, she wants to see the wolf. 

ARTHUR 
Yönetmen ve Senaryo Director and 
Screen play: Guionne Leroy 
Canlandırma Animarion: Guiofme Leroy 
Müzik Music: Henry Purrell'in ''Km/ Arthur'' 
operası, Henry Purce/1'1 opera "King Arthur" 
Yapım Produccion: Ket" 
1 998 1 35 mm 1 Renkli Color 1 4 ' 

• Arthur kaybolmuştur, 
yapayalnızdır, atı da kaçmıştır. Işler 
bundan daha kötüye gidebilir mi ki? 
Ama gider. Çevresindekiler, sanki 
şeytani bir oyunla canlanır ve ona 
tuzaklar kurar. Ya da .. . belki aslında 
öyle degi ldir . . .  

• Arthur is lost, all alone, his horse 
escaped. Could it ger worse1 Well, ir 
does when his surroundings, I ike by 
some evil erick, come to life and sean 
ro conspire againsr him. Or. .. may be 
not. 

Bokböcegi Scarabus 

E debi yat Lis res ratures 

Ba.şka Bir Dünyanın Aynası 

Mirror From Anather World 

Çerçevelenmiı Framed 

lili ve Kurt Li li and che Wolf 

Arthur 
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BÜYÜLÜ DOMUZCUK PIK 
PiK v e  KÖTÜ AT ANDRE'NiN 
MACERALARI 4- 1 
PIC PIC AND RE SHOOW 4-1  
Yönetmenler ve Senaryo Directors and 
Screen play: Stephane A11bier & Vinrem Patar 
Canlandırma Animation: StEphane A11bier & 
V ineeni Patar 
Müzik Music: Daniel Daniel & Be Plouvier 
Yapım Production: Pic Pir Andri Prod11ctions 
1999 1 35 mm 1 Renkli Color 1 12' 

• Pik Pik ve Andre'nin dört 
macerasından oluşan bir film: 
1 .  Kovboy altın aramaktadır ve 
Andre gidip onu rahatsız eder. 
2. Dönüştürücü, Pik Pik'in evini 
yerle bir eder. 3. Andre para 
yüzünden dostu kovboya ihanet 
eder. 4. Dany seramik kursuna 
gider . . .  

• Programme presenting four 
advencures of Pic Pic and And re: 
1 .  Cowboy is searching for gold and 
Andre comes ro borher him. 
2 .  Transformer desrroys Pic Pic's 
home. 3. Andre berrays his friend 
Cowboy for money. 4. Dany rakes 
part i n a pottery course . . .  

VIZZ 
BZZ 

Yönetmen ve Senaryo Director and 
Screenplay: Benolt Feroumom 
Canlandırma Animation: Benoil Feroumofl/ 
Montaj Editing: Eıuin Rijckaert 
Müzik Music:johan Desmet 
Yapı m Production: S.O.J.L. & TMR 
2000 1 35 liflif 1 Renkli Color 1 10'30'' 

• Yazın güneşli bir ögleden sonra, 
bir adam ayine benzer tuhaf bir 
şeyler yapmaktadır. Bütün 
pencereler açıkken, masanın 
üzerine bal döker ve civardaki 
bütün haşaratı oraya çeker ... 

• On a sunny summer afrernoon, 
a man is performing a srrange rirual. 
Wirh all rhe windows open, he 
spreads honey on rhe cable and 
arrracrs rhe neighborhood insecrs . . .  

Vızz Bzz 
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ALMANYA GERMANY 

ANAM 
Yönetmen Director: Bu ket Alak"l Senaryo 
Screen play: Buket Alakllj Görüntü Yön. 
Cinematography: Markus Lambrecht Kurgu 
Edi ring: Ann-Sophie Schweizer Müzik Music: 
Mehmet Ergin Oyuncular Cast: Nursel Kiise, 
SaJkia Vester, Audrey Morauııg, Tayfun Barkımoy, 
Paırycia Ziolkowska Yapımcılar Producers: 
Ral ph Schwingel & Stefan Schubert Yapı m 
Production Co.: \fliiste Filmproduktion, 
Schulterblall 58, 20357 Hamburg, GERMANY; 
Phone: 49 40 431 70 60; Fax: 49 40 43 00 012 
Dünya Hakları World Sales: Bavaria Film 
International, Bavariafilmplatz 8, 82031 
Geiselganteig, GERMANY: Phone: 49 89 64 99 
26 87; Fax: 49 89 64 99 37 20; e-mail: 
ıtefanie.zeitler@bavaria-film.de 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 86' 

• Anam iki çocuğuyla Hamburg'da 
yaşayan 40 yaşında, geleneklerine 
bağlı bir Türk kadınıdır. Bugüne 
kadar kendisini ailesine adamıştır 
ama yirmi yaşındaki oğlu Deniz ile 
kızkardeşi Leyla'nın 
kendisininkinden daha iyi birer 
hayat sürmelerini ister. 
Temizlikçilik işindeki iki kız 
arkadaşı, erkek delisi Mayorkalı Rita 
ile batı! inançlara sahip Afrikalı Didi 
ona biraz kendisini düşünmesini 
söylerler. Oysa Anam'ın kendi 
rüyalarının peşinden koşma vakti 
daha gelmemiştir; örneğin kocası 
Mehmet'in karşı çıktığı bir şeyi 
yapıp ehliyet almak gibi. Ne var ki 
Anam, Deniz'in ciddi bir 
uyuşturucu sorunu olduğunu 
öğrenince dünyası yıkılır. Derken 
Mehmet'in bir iş arkadaşıyla ona 
ihanet ettiğini öğrenir. Umutsuzluğa 
kapılınca, mücadele etmeye başlar. 
O, Rita ve Didi Hamburg'un 
karanlık sokaklarına çıkıp Deniz'i 
aramaya koyulurlar. Onun yerine, 
gene bir uyuşturucu bağımiısı olan 
sevgilisi Mandy'yi bulurlar. Anam, 
onun için bir yabancı olan bu kızla 
ilgilenmeye karar verir ve hiç 
tanımadığı bir dünyayla karşı karşıya 
gelir. Sonunda Deniz'i soğukkanlı 
uyuşturucu satıcısı Hüseyin'in 
yanında bulduğu zaman, oğlu onu 
reddeder. Anam, bunu kabul etmesi 
çok acılı olsa da, Deniz' e ancak o 
yardımını kabul etmeye hazırsa 
yardım edebileceğin i  fark eder. 
Mandy, anne i le oğulu uzlaştırmaya 
çalışırken ölünce, Anam oğlunu 
uyuşturucu satıcısının pençesinden 
kurtarmak için elinden gelen her 
şeyi yapmaya karar verir. Ancak iş 
artık bir ölüm kalım meselesi halini 
almıştır . . .  

• Anam i s  a 40-year-old 

crad irionally-minded Turkish woman 

wich rwo children living in  
Hamburg. She has dedicaced herself 

co her fam ily rili now, buc she wams 

her cwemy-year-old son, Deniz, and 
his younger sister Leyla co have i r  

beccer rhan she d id. Ar her  deaning 

job, her rwo girlfriends, man-crazy 
Mallorca veceran R ica and Didi ,  a 

superscicious African, are always 

celling her co chink of herself. Bu c 
she is far from ready co go for her 
dreams, such as her own driver' s 

li ce nce, againsc che wishes of her 
husband, Mehmec. B uc when Anam 
fı nds ouc rhac Deniz has a serious 
drug problem, her world fal ls  apan. 
Then she d iscovers rhac Mehmet is 

cheacing on her wirh a colleague. In 
her desperarion, she scarrs fıghcing 

back. She, R i ca, and Didi ser out for 
che m ean sereers of Hamburg co fı nd 

Deniz. Inscead rhey fınd his 
girlfriend Mandy who is  also a drug 
addicr. Anam decides ro cake care of 

che gir! who is a scranger ro her and 
fınds herself confromed with an 

emirely unknown world. When she 

fınally manages ro crack Deniz down 
ro che cold-blooded dealer Hassain, 
she is rejecced by him. Anam is 

forced ro realize char painful as i r  is 
she can only help Deniz if he is  
prepared ro accepr her help. When 
Mandy dies crying ro eeconeile 

morher and son, Anam is decermined 

ro do everyching s he can co ger her 

son ouc of che clurches of che dealer. 

However now ir really is a marter of 

l ife or dea ch . . .  

BUKET ALAKUŞ 

1 97 1 'de Istanbul'da dogdu. 
Berlin'deki Hochschule für 
Bildende Künste'de iletişim 
okudu. 1 996- 1 998 arasında 
Hamburg Üniversitesi'ndeki 
Tiyatro Müzikal Tiyatro ve 
Sinema Enstitüsü'nde sinema 
yönetmenligi ögrenimi gördü. 
1 998'de, kısa filmi "Schlüssel" 
ile Belçika Kısa Metrajlı Filmler 
Dünya Festivali'nde En Iyi 
Kadın Oyuncu ödülü aldı. 
1 999'da ise kısa filmi 
"Kısmet"le Roma'daki Avrupa 
Kadın Kısa Filmciler 
Festivali'nde En Iyi Senaryo 
ödülüne layık bulundu. ANAM 
(200 1 )  yönetti�i ilk uzun 
metrajl ı  kurmaca fı lmidir. 

She was bom in Istanbul in 
1 97 1 .  She srudied 
communicarion in che 
Hochschule für B i ldende Künsre 
and rhen film direecian in 
lnsriruc for Theacer, 
Musikrheacer und Film of che 
Hamburg University during 
1 996-1 998. In 1998'de she 
received rhe Best Acrress award 
wich her shorr film "Schlüssel" 
ar rhe Fesrival Mendial du 
Cine ma de Courrs Merrages 
Belgique. In 1 999, she was 
awarded wirh Best Screenplay 
wirh her shorr film "Kismer" ar 
rhe Festival Donne in Corro 
Transeurope in Rome. ANAM 
(200 1 )  is her fearure debur. 

Filmleri 
Filmography 

1 99 5  Marcin 
(video shon kısa video film) 

1 996 Schlüssel 
( 1 6  mm shorr kısa film) 

1 99 7  Tango 
(DigiBera shon kısa film) 

1 998 Kısmet 
( 1 6  mm short kısa film) 

200 1 Anam 
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ALMANYA GERMA Y 

ENGEL i LE JOE 
ENGEL &]OE 

Yönetmen Direcror: Vanma}opp Senaryo 
Screen play: Vanmajopp, Oliı!fT Simon & 
Clırwoph r'On Zaırrouı Görüntü Yön. 
Cinemamgraphy:Judith Kaufmamt Kurgu 
Editing: Martina Matusdıewski Müzik Music: 
Berkmann Oyuncular Cası: Robert Sıadlober, 
}ana Pallmkt Yapımcı Producer: !lllrhael 
Ecktlt Yapım Production Co.: eue lmpulı 
Film Produktionsgeıellsrhaft. Friedensal!et 14-16. 
22765 Hambı�rg. GERMANY; Phoııe: 9 40 241 
562; Fax: 49 40 280 568 06; e-mail: 
srarlmprd@aol.rom Dünya Hakları World 
Sales: Baı•aria Film International, 
Bavariafilıııplaız 8, 8203 1 Geiselganteig. 
GERıiiANY: Phone: 49 89 64 99 26 87; Fax: 49 
89 64 99 37  20: e-mail: stefmıie.zeilier@bavaria
film.de 

2001 1 35 mnı. 1 Renkli Color 1 96' 

• 1 7  yaşındaki Engel, şehrin bütün 
sokak çocuklarının takıldığı yer 
olan Köln katedral inin önünde 1 S 
yaşındaki Joe'ya rastlar. l ik bakışta 
aşktır bu. Joe daha yeni evden 
kaçmış, dengesiz annesi ve onun 
iğrenç sevgil isini arkada 
bırakmıştır. Yeni kavuştuğu bu 
özgürlüğe bayılmıştır, ama geleceği 
de aklından çıkarmayıp okuluna 
devam etmektedir. Yakında bir iş 
bulacağına yemin eden Engel ise, 
Tirol dağlarında anarşist bir 
komün kurma yolundaki romantik 
düşüyle onu etkiler. Ama günlük 
yaşam, kısa sürede coşkularını 
söndürür. Yetim büyümüş Engel, 
Joe'nun ergeç onu terk 
edeceğinden korkar. Korkularını 
uyuşturucuyla, alkolle ve başka bir 
kızla yatıştırır. Joe onun kendisini 
aldattığını öğrendiğinde çok 
öfkelenir ve çeker gider. Suçluluk 
duygusuyla perişan olan Engel, 
kendini kaybeder ve bunun 
sonucunda başına açtığı belanın 
hediyesi olarak, kısa süreliğine bir 
islah merkezinde kalmayı hak eder. 
Joe hala derinden yaral ıdır ve 
giderek daha da içine kapanır. Bir 
partide, fazlaca içki içtikten sonra, 
ondan uzun süredir hoşlanan 
Alex'in kendisini yatağa çekmesine 
izin verir. Sekiz hafta sonra Joe, 
islah merkezinden çıkan Engel'i 
görmeye gelir. Ona hamile 
olduğunu söyleyince Engel 
sevinçten havalara uçar. Joe'nun 
bebeğin babasının başkası 
olabileceği yolundaki iti rafı bi le 
onun bu mutluluğunu bozmaz. 
Engel bebek doğduğunda başlarını 
sokacak bir yerleri olması için iş 
bulacağına söz verir. Yeni bir 
hayata başlayacaklardır. Her şey 
farklı olacaktır. Birl ikte planlar 
yaparlar . . .  

Gerçek olaylara dayalı senaryosunu, 
Stern dergisi muhabiri ve "Christian 
F. - Wir Kinder vom Bahnhof 
Zoo"nun yazarı olan Kait 
Hermann'ın yazdığı ENGEL ILE 
JOE, yönetmen Vanessa Jopp'un 
elinde acımasız ama şi irsel bir 
gençlik dramına dönüşmüş. Alman 
sinemasının yükselen yıldızları 
Robert Stadlober ve Jana Pallaske 
bu yoğun, otantik öyküde gözleri 
kamaştırıyorlar. 

• lr's love ar firsr sighr when Engel, 
1 7 ,  meecs 1 5-year-old Joe in che 
square in from of che Cologne 
carhedral , where all che ciry's srreer 
kids hang out. Joe has jusr nın away 
from home, leaving her unsrable 
morher and her obnoxious !over. he 
is delighred by her new-found 
freedom, bur she keep her fi.ırure in 
mind and srays in school. Engel, who 
swears rhar he will soon find work, 
charms her wirh his senrimemal 
dream of serring up an anarchisr 
commune in che Tyrolean mounrains. 
B ur everyday life soon dispels rheir 
euphoria. Having grown up an 
orphan, Engel is afraid rhar Joe w i ll 
evenrually up and leave him.  He 
srills his fears wirh drugs, alcohol and 
an affair wirh anorher gir! .  When Joe 
hears rhar he cheared on her, she is 
furious and leaves. Racked wirh 
guilr, Engel runs amok and earns a 
shorr sray in a derenrion cenrre for 
his rroubles. Joe is sri ll deeply hurr 
and becomes increasingly wirhdrawn. 
Ar a parry, afrer having roo mu ch ro 
drink, she !ers Alex, who had always 
fancied her, ro drag her off ro bed. 
Eighr weeks larer Joe comes ro meer 
Engel ar his release from derenrion. 
She's pregnanr, she rells him, and 
Engel is overjoyed. Even Joe's 
admission rhar someone else mighr 

be che farher doesn'r cemper his 
happiness. Engel promises ro ger a 
job so rhar they'li have a. roof over 
rheir heads when rhe baby is born. 
They'li be srarring a new life. Things 
w i ll be differenr. They make plans . . .  

The screenplay by Srern reporter Kai 
Hermann (auchor of "Chrisrian F. 
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") is 
based on rrue evenrs and, in che 
hands of director Vanessa Jopp 
ENGEL & JOE becomes a merciless 
yer poetic d rama of your h .  German 
shooring srars Robere cadlober and 
Jana Pallaske shine in this dense, 
auchenric srory. 

VANESSA JOPP 
1 969'da Almanya'da do�du. 
Münih Sinema ve Televizyon 
Akademisi'nde e�itim gördü. 
Yönetmenliğe 1 994'te, 
"Aquavitae" adını taşıyan kısa 
filmle adım attı. O zamandan 
beri çeşitli kısa filmler, video 
klipler çekti ve Alman TV 
komedi şovu Wochenshow'da 
çalıştı. Beş okul arkadaşıyla 
birlikte, "Honolulu" ( 1 999) adlı 
bölümlü filmi çekti. Di�er kısa 
filmleri arasında "Aipaliens" 
( 1 995), "One Night Suicide" 
( 1 996) ve "This is a True Story 
About a Puker on the Roof' 
( 1 997) sayılabilir. "Forgee 
America 1 Amerika'yı Unut" 
(2000), kendi başına 
yönetmenliğini yaptığı ilk uzun 
mecrajlı kurmaca filmidir. Bunu 
ENGEL ILE JOE (200 1 )  izledi. 

Born in 1 969 in Germany. She 
srudied ar che Munich Academy 
for Film and Television (HFF). 
She made her direcrorial debur 
in 1 994 wirh che shorr 
"Aquavirae". he has s ince 
direcred a variety of shorrs and 
music videos and worked for che 
German TV comedy show 
Wochenshow. Togerher wirh 
five orher HFF srudenrs, she 
direcred che episodic film 
"Honolulu" ( 1 999). Her other 
shorrs include "Alpaliens" 
( 1 995), "One ighr uicide" 
( !  996) and "This is a True Srory 
Abour a Puker on che Roof' 
( 1 997). "forger America" (2000) 
was her sol o debur in fearures. 
E GEL & JOE (200 1 )  is che 
second feacure film she direcred. 
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ALMANYA GERMANY 

BOLCA MARTHA 
DREI STERNE 

MOSTLY MARTHA 

Yönetmen Director: andra Nemlberk 
Senaryo creenplay: Sandra Nmelbtrk 
Görüntü Yön. Cinemaıography: Michael 
Bertl Kurgu Ediıing: Nona Briiuer Müzik 
Music: Manfred Eicher Oyuncular Cast: 
Martina Gedeck, Sergio Castelliuo, Maxime Foerste, 
Sibylle Canonica, İ dil 01ıer, Amonio \flamıtk 
Yapımcı Producer: Kor/ Batmıgartner & 
Chriııoph Friedel Yapı m Producıion Co.: 
Pandora Film Prod11ktion. Ehertplatz 21, 50668 
Ko/n. GERMANY: Phone: 49 221 97 33 213; 
Fax: 9 221 73 90 682; KinQwt/t Filmprod11ktion, 
/Hiinchen, GERI>ıANY Dünya Hakları World 
Sales: Baı·aria Film International. 
Bavariafilmplatz 8, 8203 1 Gmelganteig. 
GERMANl'; Phone: 49 89 64 99 26 87: Fax: 49 
89 64 99 37 20; t-fll(/i/: stefanie.zeit!er@bavaria
film.de 

200/ 1 35 ınm. 1 Renkli Color 1 107' 

• Işini seven, sevimli aşçıbaşı 
Martha'nın günlük yaşamı oldukça 
renksiz ve sıkıcıdır. Gerçi 
Hamburg'da küçük ama gözde bir 
gurme restoranının mutfagında leziz 
yemekler hazırlayıp, şaşmaz dakiklik 
ve koordinasyonun ürünü olan nefıs 
başyapıtlar yarattıgı dogrudur; ama 
bu içe dönük genç kadının hemen 
hemen hiç özel hayatı yoktur. Sadece 
işi için yaşamaktadır ve bütün 
tutkusunu lezzetli eserlerine kanalize 
etmiştir. Martha'nın varoluşunun 
zaten bıçak sırtındaki dengesi, küçük 
kızını tek başına yetiştiren kız 
kardeşinin ölümüyle büsbütün altüst 
olur. Martha, annesinin ölümünün 
üstesinden gelerneyen sekiz yaşındaki 
yegeni Lina'ya bakmaya karar verir. 
Lina, Martha'nın yanına taşınır ve ikisi 
kasvetli bir hayatı paylaşmaya 
başlarlar. Martha'nın evindeki 
rahatsızlık, işyerine de yansır. Işe yeni 
alınan neşeli ve karizmatik !talyan şef 
Mario, rahat tavırlaroyla kendini 
herkese sevdirmiştir; Martha hariç. 
Ama genç adamın varlıgı yavaş yavaş 
bu iki yalnız insanın günlük yaşamına 
biraz ışık ve neşe getirir. Martha'nın 
başlangıçta kendine rakip olarak 
gördügü Mario, sonunda yakın bir 
arkadaşı haline gelir. Bir gün Lina'nın 
herkesçe gitti sanılan babası çıkagelir. 
Kızını alıp ltalya'ya dönmek 
istemektedir. Bu durumda ne 
yapılması gerekmektedir? .. 

"Eat Drink Man Woman 1 Tatlı 
Tuzlu" geleneginden, incelikli ve 
ölçülü bir film olan BOLCA 
MARTHA, çok dikkatlice hazırladıgı 
anlatımsal içerigi, agır agır pişiriyor. 
Pişirme metaforu burada hem ana 
karakterin psikolojik gelişiminin bir 
yansıması, hem de dramatürjinin 

merkezi unsuru olarak geçerli. 
Neşeyi ve melankoliyi birlikte 
yoguran BOLCA MARTHA, 
karakterlerini yaşamın beklenmedik 
mutluluklarında ve acılarında 
yakalıyor. Iyi bir yemek biçimine 
bürünen, hatta bir çocugun 
kahkahasında da bulunabilen küçük 
mutluluklar bunlar. Nettelbeck'in 
yönetimi, filme canlı bir doku 
katarken, karakterlerin duygusal 
gelişimini büyük bir sabır ve anlayışla 
ele almaktan da geri kalmıyor. 
Martina Gedeck, Martha'yı tevazu ve 
cazibeyle donatarak bizi tam 
inzivadan, yaşama karşı gerçek bir 
sevgiye uzanan bir yolculuga 
çıkarıyor. "Filmin Alman 
geleneginden çok Fransız gelenegine 
yakın oldugunu söyleyebilirim. Bu 
durum kendini hemen belli etmiyor 
ve zeminini yavaş yavaş hazırlayıp, 
tüm boyutlarının açıga çıkmasını 
saglıyor." - Sandra Nettelbeck 

• For Marcha, a charming head cook 
who loves her work, daily life is fairly 
dul! and boring. Sure, behind the 
ovens of a smail bur fashionable 
gourmer resrauram in Hamburg, 
Marrha rurns out same de leecable 
dishes, sublime masrerpieces with che 
most precise ciming and coordinarion. 
Buc this imroverced young woman has 
no privace life to speak of and only 
lives for her work, wich passian firmly 
channelled i mo her culinary crearions. 
The precarious equilibrium of 
Manha's exisrence is shaccered afcer che 
accidemal dearh of her sisrer, who had 
been raising her daughrer alone. She 
decides to look afcer li na, her eight
year-old niece, who cannot ger over che 
dea ch of her young morher. li na moves 
in wirh Marrha and che cwo begins to 

share a gloomy life. Disrurbance in 
Marrha's home life is mirrored by 
disrupcion ac work, wich che arrival of 
new recruic Mario, a high-spirired 
young and charismaric Ira! ian chef 
whose relaxed mannet endears him to 
prerry much everyone excepc Marrha. 
Bur gradually his presence brings a 
li ccle lighc and gaiery ima che daily 
lives of rhese cwo lonely people. Mario, 
whom Marrha had come to cansicler a 
riva!, finally becomes a close friend. 
One day lina's farher, whom everyone 
had rhoughr gone, rurns up on rheir 
doorsrep. He wams to rake his 
daughrer back and rerurn to Iraly. 
Whar is co be done) .. 

A subcle and measured film in che "Ear 
Drink Man W aman" rradition, 
MOSTLY MARTHA slowly cooks up 
some carefully prepared narrative 
ingrediencs. The cooking mecaphor 
works as both an image of the main 
characcer's psychological development 
as well as che cemral elernem of che 
dramacurgy. MOSTLY MARTHA 
carehes the characcers in che 
unexpected joys and sorrows of life, 
m i n or joys c hat can take the form of a 
good meal, bur also in che laughrer of 
a child. Neccelbeck's directian gives 
rbe film a lively feel that nonerheless 
ereats che characrers' emorional 
developmem wirh a greac dea! of 
pacience and underscanding. Manina 
Gedeck endows Marrha wich humiliry 
and charm, raking us on a journey 
from cocal isolacion co a real love of 
life. "I would say chac the film is more 
in the French rhan German film 
tradition. lt's not immediacely obvious 
bu c gradually gains a foocing, allowing 
each of irs dimensions to unfold." 
Sandra Neccelbeck 

SANDRA N ETTELBECK 
1 966'da Hamburg'da dogdu. 
1 984'te orta ögrenimini 
birirdikten sonra, çeşitli 
filmlerde yapımcı asistanı 
olarak çalışmaya başladı. 
1 988' de sinema egitim i görmek 
i,çin San Francisco Eyalee 
Universitesi'ne girdi. Çok 
sayıda kısa video, ayrıca iki 
tane 1 6mm film çekti; 
bunlardan biri de I 992 tarihli 
"A Certain Grace"di. Spiegel 
TV'de çalıştıktan sonra, 
1 994'te First adlı TV kanalının 
film bölümünde düzenli olarak 
yapımcılık yapmaya başladı. 
1 99S'te, yirmili yaşlarındaki bir 
grup arkadaşın karmakarışık 
aşk hayatlarını anlatan, ilk TV 
filmi "Unbescandig and kühl"ü, 
1 998'de ise "Mammamia"yı 
çekti. BOLCA MARTHA 
(200 1 ), yönettigi ilk uzun 
metraj lı sinema filmidir. 

Born in Hamburg in 1 966. 
Afcer finishing her secondary 
schooling in 1984, she worked 
as a producrion assistane on 
various films before arrending 
San Francisco Srare University in 
1988 ro study film. The she 
made several shon videos, as 
well as cwo films on 1 6  mm., 
including "A Cerrain Gcace" in 
1 992. Afrer working for Spiegel 
TV, in 1 994 sh e was a regulac 
pcoducer for che film 
depanmenc of che TV channel 
Firsr. In 1 995,  she direcced her 
firsr TV film "Unbesriindig and 
kühl 1 Loose Ends" ( 1 995 ), abour 
che rangled love lives of a group 
of rwency-somerhing friends, 
and "Mammamia" ( 1 998). 
MOSTLY MARTHA (200 1 )  is 
her feacure debur. 
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1 96 1  'de Almanya'da, . 

ALMANYA GERMANY 

DER TUNNEL Marburg'da doğdu. Oyunculuk 
eğitimi aldı .ve 1 982'de ilk kısa 

THE TUNNEL fi lmi olan "Uberflüssig"i 
yönetene kadar kameraman, 
kurgucu ve prodüksiyon amiri 

Yönetmen Director: Roland Smo Richter 
Senaryo Screenplay:johamıtr If/. Bm 
Görüntü Yön. Cinemacography: Martilı 
Langer Kurgu Edi ring: Peter R. Adam Müzik 
Music: Harald Klo1er & Thomas \f/a,ıker 
Oyuncular Casr: Heino Ferch. Nicoletıe Krebiız. 
A /exa11dra Maria Lara, Sebastiafı K«h, tHehmet 
Kurl!dtq. Fe/ix Eitner. Claudia Michelsen 
Yapımcılar Producers: Nico Hofmaım & 
Ariane Kampe Yapım Produccion Co.: 
team\florx. Momnısemtrasıe 73. 10629 Berlin, 
GERMAN\'; Phone: 49 30 88 56 5 9  65; Fax: 49 
30 88 56 59 77; e-mail: 
gesa.toemıeıen@Jeamworx.de Dünya Hakları 
World Sales: Bela Cinema, Robert-Biirklt-Stram 
2, 85737 lmıaning, GERMAN\'; Phone: 49 89 
99 56 23 45: Fax: 49 89 99 56 27 03; e-mail: 
d.rchuerbo[[@berafilm.com 

2001 1 35 "'"'
· 

1 Renkli Cal or 1 1 57' 

• Berlin Duvarı birçok cesur kaçış 
için esin kaynağı oluşturmuştur. Bu 
film, onlardan birinin gerçek 
öyküsü. Sene 1 96 1 ,  Doğu 
Almanya'n ın  Komünist hükümeti 
Duvar'ın inşasına başlamıştır. Doğu 
Alman yüzme şampiyonu Harry 
Melchior, baskıcı rejimin altında 
boğulmaktadır. Harry'n in  en iyi 
arkadaşı Matthis, hamile sevgi lisi 
Carola'yla birlikte, yer altındaki 
karmaşık kanalizasyon şebekesini  
kullanarak kaçmaya çalışır. 
Karanl ıkta Matthis, Carola'n ın izini 
kaybeder. Kırık bir kalple Batı 
Berlin'de yeryüzüne çıkar; Carola 
ise Doğu Alman askerleri tarafından 
yakalanır. Harry de kaçmak 
istemektedir, ama kız kardeşi Lotte 
bir kaçma girişiminin küçük kızı için 
fazla tehlikeli o lacağın ı  düşünür, 
ayrıca kocası Theo'nun da iyi bir işi 
vardır. Harry gönülsüzce onu 
arkada bırakır. Sağ sal im Batı'ya 
ulaştıktan sonra Matthis ile onun iki 
eylemci arkadaşı Vic ve Fred'e 
katı lır, ve Doğu'dan ailesini 
getirmek için cüretkar bir plan 
hazırlar: Berlin Duvarı'n ın  altından 
geçen bir tünel kazacaktır. Diğerleri 
bu fikri çılgınl ık olarak görüp 
gülerler, ama Harry kafasın ı  
takmıştır bir kere. Hayır cevabını 
kabul etmeyecektir. Sonunda, 
diğerleri de razı olur. Duvar'a 
bitişik boş bir binayı kiralarlar. 
Ancak tek sorun 1 45 metrelik 
tüneli kazmak değildir. Carola 
hapistedir  ve Doğu Alman gizli 
polisi Stasi şantaj yoluyla ona 
Lotte'yi gözetletmektedir. Sonra 
tabii bir de para sorunu vardır. 
Sahte bir Duvar'la çekim yapan 
NBC TV' sine bağlı bir film ekibine 
rastlayan Vic, onlardan yardım 

isteyerek, karşılığında tünelin 
kazılmasın ın ve kaçışın gerçek 
görüntülerin i  vermeyi teklif eder. 
Plan yürürlüğe konulur . . .  

• The Berlin Wall i nspired many 
daring escapes. This is rhe rrue srory 
of one of rhem. W e are in 1 96 1  and 
rhe Communist governmenr of Easr 
Germany has begun consrrucrion of 
the W all. Easr German swimming 
champion Harry Melchior is 
suffocating under rhe repressive 
regime. Harry's best friend Macrhis, 
accompanied by his pregnanr 
girlfriend Carola, arremprs an escape 
through the subrerranean maze of 
sewer tunnels. In rhe darkness, 
Manhis loses conracr wirh Carola. He 
emerges hearrbroken in W esr Berlin; 
she is arresred by Easr German 
soldiers. Harry also wanrs our bur his 
sisrer Lorre fears thar an escape 
atrempt would be roo dangerous for 
her young daughrer, and her husband 
Theo has a good job. Harry 
relucranrly leaves her behind. Once 
safely in rhe W esr, Harry joins up 
with Marrhis and rwo orher acrivisr 
friends, Vic and Fred, and ourl ines a 
daring plan ro bring rhe resr of 
Harry' s family our from rhe Easr: 
build a runnel under rhe Berlin W all. 
The orhers laugh off rhe idea as 
insane bur Harry is obsessed. He 
won'r rake no for an answer. Finally, 
rhe others agree. They renr an 
abandoned building adjacenr ro rhe 
W all .  Bur digging rhe 1 4 5-merre 
runnel isn't their only problem. 
Carola is in jail and rhe Srasi (Easr 
German secrer police) have 
blackmailed her inro spying on Lorre. 
Then there is rhe lack of money. 
Chancing upon an NBC fılm team 

shooring scenes wirh a fake W all, Vic 
takes rhe risk of asking rheir help in 
rerurn for acrual foocage of che 
digging and escape. The plan 
proceeds . . .  

olarak çalıştı. 

Born in Marburg, Germany in 
1 96 L .  He studied acting and 
apprenriced as a cameraman, 
editor and producrion manager 
before directing his fırsr slıorr, 
"Überflüssig", in 1 982. 

1 983 

1 985 N11ı· P.rauen, Kein Lebe11 
1 993 Mittscommernacht 
1 994 Sveu's Seeret Seven'ın Sırrı 

Oue Step Abead 
Bir Adım lleride 

1 995 Death ii la Carte 
lsmarlama Ölüm 

1 996 B uddies Kafadarlar 
1 997 14  Days lo Life 

Yaşama 1 4  Gün 
Sara Amerika 
The Bubi Scholz Story 
Bubi Scholz'un Öyküsü 

1 988 Afıer the Truth 
Gerçekten Sonra 

2000 A Harıd/ıd of Grass 
Bir Avuç Ot 

200 1 Der Tumzel Tünel 
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ALMANYA GERMANY 

DiNGiN HAYATI H  
MEIN LANGSAMES LEBEN 

PASSING SUMMER 
Yönetmen Director: Angela Schanelec 
Senaryo Screenplay: Angela Schaneler 
Görüntü Yön. Cinemarography: Reinhnld 
Vorschntider Kurgu Edi ring: Angtla Schaneltr & 
Bettina Bohler Oyuncular Casr: Ursina Lardi, 
Andreas Patton, Annt Tisn1er, \Volfgang Michael, 
Sophie Aigner, C/ara Enge Yapımcılar 
Producers: F/()rian Koerner wn Gmtorf & 
Michael \Veber Yapı m Producrion Co.: 
Schramm Film Koerner & Weber, Biilowstr 90, 
10783 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 261 5 1  
40: Fax: 4 9  3 0  261 5 1  39; e-mail: 
schrammfi/m@snafu.tk Dünya Hakları World 
Sales: MDC Int., SchillerstraJJe la, 10625 Berlin, 
GERMANY; Phone: 49 30 264 97 900; Fax: 49 
30 264 97 9/0:  e-mail: injo@mdc-int.dt 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 85' 

• Berlin'de yaz mevsiminin başı. 
Yirmili yaşlarının son demierindeki 
Valerie tezini bitirmek için Berlin' e 
gelmiştir; en iyi arkadaşı Sophie ise 
altı ayını Roma'da çalışarak 
geçirecektir. Valerie, Tiargarten'deki 
bir dairede oda tutar; dairenin sahibi 
Marie orada dokuz yaşındaki kızı 
Clara'yla birlikte yaşamaktadır. 
Valerie; Marie, Clara'nın onlarla 
beraber yaşamayan babası 
Alexander ve Marie'nin erkek 
kardeşi Thomas'la birlikte yemeğe 
çıkar. Çok geçmeden, karısından 
yeni boşanmış olan ve dört yaşındaki 
oğluna kendi başına bakan içe dönük 
Thomas'la aralarında bir ilişki başlar. 
Valerie en yakın arkadaşının 
desteğinden uzakta yeni i l işkisine 
alışmaya çalışırken, babası ölümün 
pençesinde hastaneye kaldırılınca 
tam bir duygusal çalkantıya 
sürüklenir. . .  

Bu duyarlı ve anlayışlı filmde genç 
bir kadın yaz mevsimini arkadaşları, 
ailesi ve sevgi lisiyle farklı farklı 
şekilde etkileşime girerek 
geçirirken, çeşitli duygusal krizlerle 
karşılaşıyor. Adının da ima ettiği 
gibi, DINGIN HA YA TIM oldukça 
yavaş bir film. Genellikle sabit duran 
kamera, güzel sükünet ve huzur 
açıları arayıp bularak, gösterdiği 
insanların aradıkları şeyi yansıtıyor 
bir bakıma. Sophie'yi bir daha fılmin 
sonuna dek görmediğimizden, film 
için o Roma'dayken olup bitenlerin 
öyküsü denebilir: Valerie aşık 
oluyor, Marie ve Alexander birlikte 
tatile gid iyorlar, Clara'nın bakıcısı 
Maria evleniyor, Valerie'nin babası 
ölüyor, Marie yeniden hamile 
kalıyor, Thomas Paris' e gid iyor, vs. 
Bu olayların bazı larını sadece 

konuşmalarda duyuyoruz, 
bazılarındansa sadece kısa parçalar 
görüyoruz. Çerçevenin dışında her 
zaman bir şeyler var; 
göremediğimiz, sadece bir 
yansımada, bir seste ya da hatta bir 
diyalogda, kaynağını bilmediğimiz 
birkaç ölçülük müzikte hissettiğimiz 
bir şey. Ancak, mucizevi bir şekilde, 
bütün bu parçalar sonunda 
yerlerine oturup filmin 
kahramanlarını çevreleyen gerçek 
dünyayı ortaya çıkarıyor. "Bu film 
yaşama dışardan bakma, 
kopuklaşma, müdahale etmeyip 
gözlemlerne yolunda bir çaba. 
Yaşamdan fi lme, sonra da tekrar 
yaşama yumuşak bir geçiş 
yaratmaya çalıştım . . .  Insan 
sinemada yalnızca normall iğe 
tutunursa ortaya ne çıkacağını 
merak ettim." - Angela Schanelec 

• Early summer in Berl in.  Valerie is 
a srudenr i n her lar e rwenries who has 
j usr moved ro Beri i n ro fi n is h her 
rhesis, while her besr friend Sophie 
w i ll be spendi ng rhe nexr s ix monrhs 
working in Rome. Valerie's room is 
in a flar in Tiergarren owned by 
Marie who lives rhere wirh her nine
year-old daughrer Clara. Valerie goes 
ro a meal wirh Marie, Alexander 
(who is Clara's farher bur doesn'r l i  ve 
wirh rhem) and Marie's brorher 
Thomas. She soorı falls inro arı affair 
wirh Thomas, an inrroverr 
phorographer who recenrly divorced 
his wife and is now caring for his 
four-year-old son on his own. As 
Valerie adjusrs ro her new 
relarionship wirhour her friend for 
supporr, she is also rhrown inro 
emorional rurmoil when her farher is 
rus h ed ro rhe hospi ral,  rıear dearh . . . 

A young woman faces a variety of 
emorional erises as she spends rhe 
surnmer inreracrirıg in differing ways 
wirh friends, family, and lovers in  
rhis empharic and rhouglırful film .  
As rhe  li  re  ral rrarıslariorı of  rhe 
original German rirle ("My Slow 
Life") indicares, PASSING 
SUMMER is a fairly slow film in 
which rhe camera - mosrly fixed 
looks for, and finds, beauriful  views 
of s ilence and peace, rhus reflecrirıg 
whar rhe persons shown are looking 
for. Si nce we don'r see Sophie again 
unril rhe end of rhe film, you could 
say rhar rhe fi lm is abour wbar 
happened ro while Sophie was in 
Rome: Valerie falls in love, Marie 
and Alexander go on holiday, Clara's 
babysirer Maria gers married, 
Valerie's farher dies, Marie becomes 
pregnanr again,  Thomas go ro Paris, 
and so on. Some of rhese evenrs we 
only hear abour in a conversarion, 
white of orhers we only see shorr 
excerprs. Tb ere is al ways somerhing 
outside rhe frame, somerhirıg we 
cannot see, somerhing we can only 
sense in a reflecrion, or a sound, or 
maybe even a l ine of dialog or a few 
bars of mu sic wlıose source is 
unknown ro us. Bur, miraculously, 
all rhese fragmenrs finally come 
rogerher, forming rhe real world rbar 
surrounds rhe film's heroes. "The 
film is  an arrempr ro view l ife from 
ourside, ro become derached, nor ro 
inrervene, bur ro observe. ı wanred ro 
ereare a smoorh rransirion from life 
ro film and back agai n . . . ı wondered 
w har happens if one rries ro hold on 
ro norhing bur normaliry in a fi lm." 
- Angela Sc hanelee 

ANGELA SCHANELEC 
1 962'de Almanya' da, Aaalen'de 
(Baden-Württemberg) doğdu. 
1 982-84 arasında Frankfurt'taki 
Müzik ve Performans Sanatları 
Akademisi'nde okudu. 1 984-9 1 
arasında Köln'de 
Schauspielhaus'da. Hamburg'da 
Thalia Theater'da, Berlin'de 
Schabühne'de, Bochum'da 
Schauspielhaus'da oyuncu 
olarak çalıştı. Daha sonra, 
1 990-95 arasında Berlin'deki 
Alman Sinema ve Televizyon 
Akademisi'nde film 
yönetmenliği eğitimi aldı. 
1 996'da Alman Eleştirmenler 
Ödülü'nü kazandı. 

Born in Aaalen (Baden
Würrremberg), Germany in 
1 962. She srudied acring ar rhe 
College of Music and 
Performing Arrs in Frankfurt 
from 1 982-84. She worked as an 
acrress ar rhe Schauspielhaus in 
in Co log ne, rhe Thalia Thearre 
in Hamburg, rhe Schabühne in 
Berlin and rbe Scbauspielhaus in 
Bochum from 1 984-9 1 .  She 
rhen srudied film direecing ar 
rhe German Film and Television 
Academy in Berlin from 1 990-
95. In 1 996 sh e received rhe 
German Crirics Award. 

Filmleri 
Filmography 

1 993 /ch bin det· Sommer iiber in 
Beri hı gebleiben 

1 995 Das Gliick meine•· Schıvester 
1 998 Pliitze in Stadten 

Kentlerdeki Yerler 
200 1 Mein langsames uben 

Dingin Hayatım 
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ALMANYA-ABD GERMANY-USA 

ZORLU AŞK 
LOVE THE HARD WAY 

Yönetmen Director: Peter Sehr Senaryo 
Screen play: Peter Sehr, & Marie Nodle, based ort a 
rtovel by \Vartg Shuo Görüntü Yön. 
Cinemacography: G11y Defaux Kurgu Ediring: 
Chri.stian Nauheimer Müzik Music: Dm-im 
Dahoud Oyuncular Casr: Adrien Brody, 
Charlotte Ayanna1}01J Seda, Pam Grier, Augım 
Dieh/, Katherine Moennig,Joey Keru Yapımcı 
Producer: \'V of/ram Tichy Yapım Production 
Co.: VI F International Films, Virchowstra.sse 23, 
D-14482, Potsdam-Babelsberg, GERMANY; 
Phone: 49 331 721 55 29; Fax: 49 331 721 55 
39; e-mail: wtichy@VIF-Films.com; P'Artisan Film 
Produktion, Miinchen, GEJ?MANY; Dünya 
Hakları World Sales: tonn Entertainment Ine., 
225 Sart ta Mortica, CA 90401,  USA; Phone: 1 
310  656 25 00; Fax: 1 310  656 25 10 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 104' 

• Pırıl pırıl bir yüksek lisans 
ögrencisi olan Claire, hayatın anlamı 
sorusuna biyoloji laboratuvarının 
sükuneti içinde cevap aramaktadır. 
Bir gün yerel si nemada Jack adlı 
esrarengiz bir genç adamla karşılaşır. 
Onun stili, kendine güveni ve cüreti 
kızın ilgisini çeker. Sanatsal 
etkinlikleri bir yana, Jack'in sürüp 
giden bir dümeni vardır. Sadık 
arkadaşı Charlie ve adlarını 
duyurmaya çalışan iki aktrisle birlikte 
yabancı işadamiarını kazıklar. Ancak 
bu sert erkek görünüşünün altında 
eski kitaplara karşı bir sır gibi 
duyduğu gizli tutku ve bir gün roman 
yazma hayali de vardır. Jack Claire'in 
umuduna, saflıgına ve yaşama ilişkin 
merakına vurulur. Aralarında sıradışı 
bir aşk filizlenir. Ne var ki 
duygularını göstermeyi sevmeyen 
Jack artan samimiyetierinden ürker 
ve Claire'i reddederek kendi 
kabuğuna çekilir. Terk edilen ve aklı 
karışan Claire da yavaş yavaş 
derslerini ihmal edip gittikçe 
hızlanan bir kendi kendini yok etme 
rotasına girer. Bu arada onu 
görmezden gelmeye çalışan Jack de 
dikkatini kendi yasadışı etkinlikleri 
üzerinde yoğunlaştırır. Ne var ki 
detektif Linde M ei er ardındadır . . .  

Tamamen New York'ta çekilmiş 
çağdaş bir kara film olan ZORLU 
AŞK, tanınmış isimlerden oluşan bir 
oyuncu kadrosuna sahip olmak gibi 
de bir avantaja sahip. Yönetmen 
Peter Sehr, Çinli Wang Shuo'nun 
yazdığı bir romandan esinlenmiş. 
Shuo, aynı zamanda 1 996 yılında 
tamamlanan ve dört yıl sonra 
Locarno Film Festivali'ne kaçırılıp 
orada Altın Leopar'ı alan "Baba" adlı 
bir ilk fı lmin de yönetmeni. Gençler 
üzerinde olumsuz etkisi oldugu 
iddiasıyla ülkesinin resmi 

eleştirmenlerinin saldırdıgı yönetim 
karşıtı yazar, senarist, yönetmen ve 
yapımcı Wang Shuo'nun şimdiye 
kadar basılmış yirmiyi aşkın kitabı 
var. "Wang Shuo'nun kitabını 
okuduğumda, son sayfayı bitirene 
kadar elimden bırakamadım. Hemen 
parçam haline gelen bir şeyi 
kendime maletme duygusuna 
kapıldım. Fenomenlerin o en 
karmaşığını, aşkı böylesine 
berraklıkla, böylesine duygu dolu bir 
şekilde anlatan bir şeyi çok ender 
okumuş ya da görmüştü m. 
Öykünün merkezinde Claire var ve 
film Jack'ın görüşünü, onun hayatını 
birdenbire aydınlatan ve kalbindeki 
buzu eriten bu kadına bakışını 
benimsiyor. Bir Güzel'le bir Çirkin 
arasında aşkın uyanışının öyküsü bu. 
Bir karşıtlıklar kentine oturtulmuş 
evrensel bir öykü. Işte bunun içindir 
ki New York ve kontrastiarı - halkı, 
ışıkları - ZORLU AŞK için ideal 
fonu oluşturuyor." - Peter Sehr 

• Claire, a brilliam graduare 
srudem, seeks for answers ro rhe 
meaning of life in rhe cal m of her 
biology laborarory. One day ar rhe 
local cinema, she meers a mysrerious 
young man named Jack and is 
imrigued by his sryle, assurance and 
audaciry. Aparr from his arrisric 
acriviries, Jack has a regular scam 
going, ripping off foreign 
businessmen wirh his loyal mare 
Charlie and rwo srruggling acrresses. 
Bur his rough guy exrerior conceals a 
seeret passion for old books, and he 
dreams of wriring a novel one day. 
Jack falls hard for Claire's 
hopefullnes, puri ry and curiosi ry 
abour l ife. An unusual romance 
develops berween rhem. B ur hard
boiled Jack is scared of rheir growing 
imimacy and rejecrs Claire, 

wirhdrawing inro his shell. 
Abandoned and confused, Claire 
gradually begins ro neglecr her 
srudies and embarks on a spiraling 
course of self-desrrucrion, whilsr 
Jack, who rries ro ignore her, 
concenrrares on his criminal 
acriviries. Bur derecrive li nda Meier 
is on his rrack . .  

A comemporary film noir, LOVE 
THE HARD W AY was shor emirely 
in New York and benefirs from a 
name casr. Direcror Peter Sehr was 
inspired by a Chinese novel by Wang 
Shuo, who is also rhe direcror of a 
single fearure film, "Baba 1 Farher", 
complered in 1 996 and smuggled our 
four years larer by rhe locarno Film 
Fesrival, where ir won rhe Golden 
leopard. A subversive wrirer, 
scriprwrirer, filmmaker and producer, 
arracked by his coumry's official 
crirics for his negarive influence on rhe 
young, Wang Shuo has published over 
rwemy books ro dare. "When I read 
Wang Shuo's novel, I couldn'r pur ir 
down umil I had finished rhe lasr 
page. I had rhe feeling of absorbing 
somerhing which immediardy became 
parr of me. l've rarely read or seen 
anyrhing rhar deseribed wirh such 
clariry and feeling rhar mosr complex 
of phenomena: love. I felr rhe same 
emhusiasm wriring rhe script as when 
reading rhe novel. Claire is ar rhe 
hearr of rhe srory, and rhe film adoprs 
rhe viewpoim of Jack, rhe way he sees 
rhis woman who sudden Iy lighes up 
his life and melrs rhe ice in his hearr. 
Ir's a srory of love's awakening 
berween a Beaury and a Beasr. A 
universal srory ser in a ciry of 
opposirions. Thar's why New York 
and irs comrast - irs people, irs lighr 
- is rhe ideal background for LOVE 
THE HARD W AY." - Perer Sehr 

PETER SEHR 
1 95 1 'de Bad König'de dogdu. 
Önce Zürih're kimya ve fizik, 
1 975- 1 979 yılları arasında da 
Oxford Üniversitesi'nde 
biyofizik ögrenimi gördü. Aynı 
zamanda, Curie Enstitüsü'nde 
araştırmacı olarak iki yıl 
çalıştıgı Paris'e taşınmadan 
önce ilk kısa fi lmlerini yaptı. 
1 982'de Münih' e geçti, orada 
Fransız ve Alman 
yönetmeniere asistanlık 
yaparak altı yıl kaldı. 1 988'de 
"Und nicht ein Tohuwabohu" 
adlı bir belgesel yaptı, sonra da 
ilk uzun metrajlı kurmaca filmi 
"Das Serbische Madchen 1 Sırp 
Kızlar"ını çekti. Başrol 
oyuncusu Andre Eisermann'a 
Locarno'da Bronz Leepar 
kazandıran ikinci uzun metraj l ı  
filmi "Kaspar Hauser"in, 
ardından "Obsession 1 
Saplantı" ( 1 997) ve ZORLU 
AŞK ' ı  (200 1 )  yaptı. 1 989 
yılından beri Münih'teki sinema 
okulu Hochschule für 
Fernsehen und Film'de ders 
vermektedir. 

Born in Bad König in 1 95 1 .  He 
firsr srudied chemisrry and 
physics in Zurich, rhen 
biophysics ar Oxford University 
from 1 975  to 1 979. Ar the same 
rime, he made his firsr shorr 
films before maving to Paris, 
where he spenr rwo years as a 
research scienrisr ar rhe Insrirur 
Curie. He moved ro Munich in 
1 982, where he spenr six years as 
an assistant to French and 
German fı lmmakers. In 1 988, he 
made a documenrary, "Und 
nichr ein Tohuwabohu", rhen 
direcred his fırsr fearure, "Das 
Serbische Madchen 1 Serbian 
Girls" . His second fıcrion 
fearure, "Kaspar Hauser" ( 1 993), 
earned irs lead acror, Andre 
Eisermann, rhe Bronze Leopard 
ar Locarno. He followed ir w ith 
"Obsession" ( 1 997) and LOVE 
THE HARD W AY (200 1 ). 
Since 1 989, he has been reaching 
ar the Hochschule für Fernsehen 
und Film in Munich. 

Filmleri 
Filmography 

I 977 To Shoot a Bicycle 
Bir Bisikleti Vurmak 
(short kısa film) 

1 978 A Group of People 
Bir Grup Insan 
(shorı kısa film) 

1 979 He May Have Cut His 
Throat 
Bogazını Kesmiş Olabilir 
(short kısa film) 

I 988 Und nicht ein tohmvabohu 
(belgesel documenrary) 

1 990 Das Set·bische Miidchen 
Sırp Kızlar 

1 993 Kaspaı· Hamer - Verbrechen 
am seelen/ebetı eilıes 
menscheıı 
Kaspar Hauser - Bir Adamın 
Ruhuna Karşı Işlenmiş 
Bir Suç 

I 997 Obsessioıı Sapiantı 
200 1 Lo·ve the H ard \Vay 

Zorlu Aşk 
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GÜNÜN iÇ iNDEN 
IN DEN TAG HINEIN 

THE DA YS BETWEEN 
Yönetmen Direccor: Maria Speth Senaryo 
Screenplay: Maria S per h Görüntü Yön. 
Cinematography: Rei11hold Vorschneider Kurgu 
Edi ring: Dietmar Kra11J Oyuncular Cast: 
Sabine Timoteo, Hiroki Mauo, F/orian �liiller
Mohrungro, Sabina Riedel, Nicole Marischka 
Yapımcı Producer: KlauJ Sa/ge Yapım 
Production Co.: November Film, Fritırhestrasse 
79, 10585 Berlin, GERMANY; Phone: 49 30 34 
70 26 56; Fax: 49 30 34 70 26 57: e-mail: 
novemberfilm@agdok.de Dünya Hakları World 
Sal es: Celluloid Drtams, 2 rue T urgor, 7 5009 
Paris, FRA CE: Phone: 33 1 49 70 03 70; Fax: 
33 1 49 70 03 71;  e-mail: injo@celluloid
dreams.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 120' 

• 22 yaşındaki Lynn hayatta hiçbir 
amacı olmayan karizmatik genç bir 
kadındır. Içinden geldiği gibi 
davranan, mantıksız Lynn, o anı yaşar 
ve günlerin kendisine ne getireceğini 
bekler. Evde erkek kardeşi, onun 
karısı ve iki çocuğuyla sürdürdüğü 
yaşam, kıza fazlaca bulaşmadan bir 
aile çevresinin tadını çıkarma şansı 
verir. Gündüzleri çalıştığı 
kafetaryadaki kasiyerl ik işi uykusunu 
getirse de, geceleri son moda bir 
gece kulübünde dansçı olarak para 
kazanırken bir yandan da patlamaya 
hazır enerjisini deşarj eder. Lynn, 
onu sadece dünya şampiyonası 
hazırlıklarının çetin idrnan takvimi 
elverdiği ölçüde gören disipl inl i 
sevgilisi, profesyonel yüzücü David'le 
olan ilişkisinde gittikçe daha fazla 
zorlanmaya başlar. Sevgi şöyle 
dursun, David, Lynn'le olan il işkisinin 
başarı şansını engellernemesi 
gerektiği konusunda kararl ıdır. 
Derken sahneye, Lynn'in özgürlük 
duygusunu ve bedensel zevklere 
düşkünlüğünü paylaşan, ama lisanını 
paylaşmayan Japon öğrenci Koji 
çıkar. Koji'nin Alınaneayı çat pat 
konuşmasına karşın, Lynn onunla 
rahatlıkla iletişim kurar. Birlikte 
geçirdikleri anların ikisi için de 
gittikçe daha fazla önem kazanmaya 
başladığı besbellidir. Bir aşkın eli 
kulağında gibidir, ne var ki Lynn 
David'den ayrılmak istemez . . .  

Almanya'nın yeni yönetmenler 
kuşağından çok etkileyici bir başka 
ilk film olan GÜNÜN IÇINDEN, 
mükemmel performanslar ve 
büyüleyici görsel kompozisyonların 
aydınlattığı zekice, sabırlı bir 
çalışma. l ik fi lmini çeken yönetmen 
Maria Speth bağlanma, modern 

ilişkiler ve asla sona ermeyen 
iletişim mücadelesi üzerine çok ilgi 
çekici bir fi lm yapmış. Aynı di l i  
konuşmayan insanların diyaloğu i le 
aslında kimsenin dinlemediği 
karakterlerin uzun, ciddi 
monologlarını özenle dengeliyor. 
Oyuncuları dürüstlük ve mizah 
peşinde ve her ikisini de yakalamayı 
başarıyorlar: Sabine Timoteo ve 
Hiroki Mano'nun oyunları 
sayesinde, birbirine taban tabana zıt 
olan Lynn i le Koji arasında elektrikli 
bir ahenk doğuyor. Fi lmin 
mekanlarının Oapon şehriye 
dükkaniarı ya da antiseptik salonlar) 
yal ın ama parlak görünümü, iki baş 
karakter arasındaki sancılı dansı 
vurguluyor. 200 1 Rotterdam Film 
Festivali'nde Kaplan Ödülü'nü alan 
GÜNÜN IÇINDEN, birliktelik ve 
tecrit, ve insanların bunlardan kaçış 
yöntemleri üzerine bir risale. 

• 2 2-year-old Lynn is a charismaric 
young woman who complerely lacks 
any ki nd of l ife goal. lmpulsive and 
irrarional, Lynn lives sponraneously, 
wairing for wharever rhe days may 
bring. Life ar home wirh her brorher, 
his w i fe and rheir rwo kids allows her 
ro enjoy a family environmenr 
wirhour being roo involved. While 
her day job i n a cafereria as a cashier 
leaves her drowsy, earning money as a 
dancer in a rrendy nighr club allows 
her ro release her explosive energy. 
Lynn has more and more diffıculry 
relaring ro her disciplined boyfriend 
David, a professional swimmer who 
sees her only according ro his 
srrenuous pracrice schedule for rhe 
world championship. Affecrion aside, 
David is resolved rhar his 
relarionship wirh Lynn cannor be 

allowed ro ger in rhe way of his 
chances. Inro rhis scene walks Koj i ,  a 
Japanese srudenr who shares Lynn's 
s ense of freedom and sensuali ry, b ur 
nor her language. Alrhough Koji can 
barely speak German, Lynn feels 
comforrable communicaring wirh 
him. Ir  becomes obvious rhar rhe 
rime rhey spend rogerher is 
becoming more and more im porram 
ro borh of rhem. A romance seems 
imminenr, excepr rhar Lynn is 
unwilling ro break up wirh David . . .  

Yer anorher impressive debur from 
Germany's newesr generarion of 
filmmakers, THE DA YS BETWEEN 
is an inrelligenr, parienr work, 
brighrened by excellenr performances 
and fascinaring visual composirions. 
Filmmaker Maria Sperh has made her 
debur wirh an engrossing film abour 
commirmenr, modern relarionships 
and rhe never-ending srruggle ro 
communicare. She carefully balances 
d ialogue berween people who cannor 
speak rhe same language wirh rhe 
long, solemn monologues of 
characrers who don'r really have 
anyone ro lisren ro rhem. Her acrors 
reach for honesry and humor and 
achieve borh: The rapporr berween 
rhe diamerrically opposed Lynn and 
Koji is elecrric, rhanks ro rhe 
performances of Sabine Timoreo and 
Hiroki Mano. The sparran bur 
lusrrous appearance of rhe film's 
locarions Qapanese noodle shops or 
anrisepric hall ways) accenruares rhe 
painful ciance berween rhe rwo 
principals. Winner of rhe Tiger 
Award ar rhe 200 1 Rorrerdam Film 
Fesrival , THE DA YS BETWEEN is a 
rrearise on rogerherness and isolarian 
and rhe ways people rry ro escape borh. 

MARIA SPETH 
1 967 yılında Almanya'nın 
Titting kentinde doğdu. Janina 
Szarek'ten oyunculuk dersi 
aldı. 1 99 1  yılından beri çeşitli 
film ve televizyon 
programlarında kurgu ve 
yönetmen asistan ı olarak görev 
yapmıştır. 1 996'dan beri de 
Potsdam'daki Konrad Wolf 
Sinema ve TV Akademisi'nde 
eğitim görmektedir. Yönettiği 
kısa filmler arasında 
"Mittwoch" ( 1 995), 
"Knastmutrer" ( 1 996) ve 
"Barfuss" ( 1 999) vardır. 
GÜNÜN IÇINDEN (200 1 )  ilk 
uzun metrajlı kurmaca fılmidir. 

Born in Tirring, Germany in 
1 967 . She arrended acring 
dasses wir h Janina Szarek and 
has worked since 199 1  as an 
ediring and direecing assisranr 
on various films and relevision 
programs. She has been srudying 
ar rhe Konrad Wolf Film and 
TV Academy in Porsdam since 
1996. Her direcring credirs 
include three shorrs, "Mirrwoch" 
( 1 995 ), "Knasrmurrer" 0 996) 
and "Barfuss" ( 1 999). THE 
DAYS BETWEEN (200 1 )  is her 
fearure debur. 
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SON DURAK 
ENDSTATION: TANKE 

THE MIDDLE OF NOWHERE 
Yönetmen Director: Nathalie Steinbart 
Senaryo Screen play: Peter d' Ambrosio & 
Nathalie Steinbart Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Charlie Koschnick Müzik 
Music: \Vohlklang, Fekl & Kiesling, l..ovekrauts 
Oyuncular Casr: Ta11ıara Simunovic, Florian 
Panzner, Oliver Bröcker, Vadim Glowna, Horst
Ciin/er Marx, Hendrik Arnii, 11-tarr Richter, Tobias 
Schenke Yapomeolar Producers: Pit Riethmiil/er 
& Bernd Vorjam Yapı m Produc<ion Co,: 
Ortopus Media GmbH, Centhinerstr 6, 10785 
Berlin, CERMANY; Phone: 49 30 784 20 57: 
Fax: 49 30 784 16 l l ; e-mail: omedia@aol.com; 
Linda Film; Tellux-Film; Cine lmage.r Dünya 
Hakları World Sales: Bavaria Film 
International, Bavariafilmplaız 8, 8203 1 
Ceiselganteig, CERMANY; Phone: 49 89 64 99 
26 87; Fax: 49 89 64 99 37 20; e-mail: 
ıtejaflie.zeitler@bavaria-film.de 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 84' 

• Küçük hırsızlıklardan aranan 
fırardaki Marek ile kaşarlanmış mali 
danışman Heinrich sıcak bir günde 
karşılaşırlar. Kuş uçmaz kervan 
geçmez bir yerdeki benzin 
istasyonunda, kaderlerinin 
belirlenece�inden ikisinin de haberi 
yoktur. Orada, yeniden birleşmiş 
Almanya'nın do�u bölümünde 
küçücük bir kasaba olan 
Friedfelde'de, dikkatsizlik eseri 
meydana gelmiş bir araba 
kazasından beri yürüyemeyen 
Margot adında bir benzin istasyonu 
görevlisi yaşamaktadır. Margot, her 
gün tutkuyla çözdü�ü - ama hiç 
göndermedi�i - bulmacalardan para 
ödülü kazanıp daha iyi bir yaşam 
sürme hayalleri kurmaktadır. Birkaç 
saat sonra Marek, Heinrich'ten 
çaldı�ı arabayla 238 nüfuslu 
Friedfelde'ye bir kasırga gibi girer 
ve kendini Avustralya'da bir servete 
kavuşmak üzere olan genç bir 
fınans dehası olarak tanıtır. Ancak 
Marek akılsızca, kendilerini hödük 
do�ulular olarak gören ve istismar 
eden yabancılara karşı epeydir 
tetikte olan bir toplumun ortasına 
düşmüştür. Buram buram bira 
kokan bir gecede, "Heinrich olmuş 
Marek" kapa�ı benzin istasyonuna 
atar, alev alev meşaleler ve 
yumruklarla, tam bir kapışma 
gerçekleşir. Köylülerin yeni 
Almanya'nın ekonomik alt sınıfına 
ait olmaktan do�an birikmiş 
kızgınlı�ı. bu yabancının çizdi�i 
gençlik ve özgürlük imajıyla taşma 
noktasına gelmiştir. Öte yandan 
Margot, çoktan Marek'in tarafına 
geçmiştir bile . _ .  

Vahşi batı mitosuna oynayan SON 
DURAK, sıcak bir yaz gününde 

Do�u Almanya'nın yoksullaşmış bir 
kırsal kesiminde, derin korkuların 
ve bastırılmış duyguların ayaklanışını 
anlatıyor. Kavurucu yaz sıca�ı ve 
taşranın dingin melankolisi fılmin 
atmosferindeki en baskın unsurlar. 

• Marek, a petry dıief on the lam, 
and Heinrich, a callous fınancial 
advisor, meet up one hor day. Li etle 
do they know that their fare will be 
sealed at an all-but-forgotten gas 
station in che middle of nowhere. 
There, in the tiny rown of Friedfelde, 
sicuaced sornewhere in the 
councryside in che eascern half of 
reunited Germany, lives and works 
Margot, a gas station actendant who 
hasn't been able to walk si nce she was 
involved in a reckless car accidenc 
Margot daydreams of a better l ife 
which could come crue if she could 
only win the prize money for the 
crossword puzzles she fanatically 
solves every day - witlıout ever 
posting them. A few hours later, 
Marek, who's srolen Heinrich's car, 
blows i neo Friedfelde, population 
238,  and passes himself off as a 
fınancial whiz kid who's headed to 
his forcune in Auscralia some time 
soon. Unwittingly, however, Marek 
runs smack inro a communicy chac's 
long been leery of be ing caken 
ad vancage of by outsiders who 
consider them hick eascerners. One 
beer-soaked night there's a 
showdown at the gas station Marek
cum-Heinrich has fled to, complete 
with flaming corehes and flying fıscs. 
By this time, che villagers' penr-up 
resenrmenr at belonging to che 
economic underelass of the new 
Germany has been well sroked by che 
outsider's apparent youth and 

freedom. Margot, however, has long 
si nce swicched to Marek's side . .  , 

Playing on the myth of the wild 
west, ENDSTATION: TANKE 
relaces deep fears and suppressed 
emocions running riot on a single 
summer day sornewhere in an 
emaciaced rural district of Eastern 
Germany. The searing summer heat 
and che quiet melancholy of che 
province predominace the fı lm's 
atmosphere. 

NATHALIE STEINBART 
1 966'da Almanya'nın 
Düsseldorf şehrinde do�du. 
Exekution 27/b adlı kabare 
grubunun kurucu üyelerinden 
biriydL 1 984-89 yılları arasında 
çocuklara yönelik çeşitli 
yapımiarı yöneteL 1 990-93 
yılları arasında Berlin'deki 
Etage eY' de oyunculuk egitimi 
aldı, sonra 1 993-99 yılları 
arasında Berlin Sinema ve 
Televizyon Akademisi'nde 
yönetmenlik ve senaryo yazımı 
egitimi gördü. Altı kısa fılmin 
ardından, mezuniyet filmi 
olarak çektigi SON DURAK 
(200 1 )  i lk uzun metraj l ı 
kurmaca fılmidir. 

Born in Dusseldorf, Germany in 
1 966. She was one of che 
founding members of che cabaret 
group Exekurian 27/b and 
direcred various children's 
productions in 1 984-89. She 
studied acting at che E cage e. V. 
in Berlin in 1 990-93, chen 
direecing and scriprwriting at 
che Berlin Film and Television 
Academy in 1 993-99. Following 
six short fılms, ENDSTATION: 
T ANKE (200 1), her graduarion 
film, marks also her debur in 
features, 
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BERLiN ALMANYA'DADI R  
BERLIN IS IN GERMANY 
Yönetmen Director: Hanneı Sliihr Senaryo 

creenplay: Hannu Stohr Görüntü Yön. 
Cinema<ography: Florian Hoffmeister Kurgu 
Edicing: Anne Fabi1ıi Müzik Music: Florian 
Appl Oyuncular Cast:)örg Schiillallf,}11lia 
}iiger, Robin Btcker, Tomjahn, Edita Ma/IJV(ic, 
Robert Uıhr, Valentin Platareanu, Oscar Marti1ıtz 
Yapımcı Producer: Gudrun Ruzick()tJti-Steiner 
Yapım Producıion Co.: L11na Film GmbH, 
Waldensmtr. 34, D-ı055ı Berlin, GERMANY; 
Phone: 49 30 395 30 26; Fax: 49 30 395 ı 3 48; 
e-mail: lunafilmgmbh@compmerve.conı; ZDF, 
Mainz; ORB, Pondam; DFFB, Berlin Dünya 
Hakları World ales: Media L11na 
Emertaimfltnl, Hochıtadtnstr. 1-3, D-50674 Kiiln, 
GERMANY; Phone: 49 22 ı ı 39 22 22; Fax: 49 
22 ı 139 22 24; e-mail: 
idamartins@compuserve.com 

200ı 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 93' 

• 200 1 'de Brandenburg'da bir 
hapishane. Otuz altı yaşındaki 
Martin Schulz on bir yıl l ık 
mahkOmiyetin ardından serbest 
bırakılmıştır. Eskiden Demokratik 
Alman Cumhuriyeti vatandaşı olan 
Dogu Berlin'li Martin 1 989'da 
Duvar yıkıldıgında hapistedir. 
Serbest kaldıgında, eşyaları 
kendisine geri verilir. Bunlar, mavi 
bir Demokratik Alman Cumhuriyeti 
pasaportu, bir Dogu Almanya 
ehliyeti ve tedavülden kalkmış 
Dogu Alman paralarıyla dolu bir 
cüzdandır. Martin hapisten çıkarken 
son derece iyimserdir; ancak Dogu 
Berlin'i b ıraktıgı gibi bulamaz. Pek 
çok sey degişmiştir. Martin ucuz bir 
otelde kendine bir oda kiralar ve 
eski Dogu Alman paralarından 
uçaklar yapar. Karısı Manuela ile on 
bir yaşındaki oglu Rokko'yu ziyaret 
eder. Rokko'nun Ingil izce kitabında 
tesadüfen şu yazıları okur: "Benim 
adım Rokko Schulz. Berlin'de 
yaşıyorum. Berlin Almanya'dadır." 
Ve birdenbire Martin en büyük 
korkusuyla karşı karşıya kalır. 
Rokko babasının kim oldugunun 
farkında degildir, karısının hayatında 
da başka bir erkek vardır; şehrin 
Batı tarafından kırk dört yaşındaki 
Wolfgang . . .  

3 1  yaşındaki yönetmen Hannes 
Stöhr, bu ilk uzun metrajlı filminde 
tekbaşınalık, yalnızlık, ve umut 
konularını ele alan derinlikli bir öykü 
sunuyor. ögrencilik yıllarında çekmiş 
oldugu kısa metrajlı filmine dayanan 
BERLIN ALMANYA'DADIR, 
sinemasal özelliklerinin yanısıra ana 
karakterleri ve yardımcı rolleri ele 
alış tarzıyla da özgün bir olgunluk 
taşıyor. Stöhr, Alman tarihinin 
önemli bir döneminde geçen 
filminde, dokunaklı ve dramatik 

ögelere yer vererek bir adamın kabul 
edilmemeye ve yabancılaşmaya karşı 
verdigi mücadeleyi anlatıyor. Film 
abartılı olmayan bir biçimde, tam 
kıvamında bir mizah anlayışıyla ve 
umutla yüklü. Bu özellikleri BERLIN 
ALMANYA'DADIR'ı Almanya'nın 
başkentinin ötesinde de begeni 
toplayan uluslararası bir filme 
dönüştürdü. "Yaşadıgım yer olan ve 
sosyal çevremin bulundugu Dogu 
Berlin benim için büyük önem 
taşıyor. Senaryo, Berlin üzerine 
araştırmalarım, Berlin'le baglantılarım 
ve tümüyle degişmiş olan bir 
topluma geri dönen bu adamı içinden 
anlama istegim sonucunda ortaya 
çıktı . . .  Kendi özgün hikayelerimizi 
anlattıgımız takdirde, Alman 
sinemasının bir şansı olabilecegine 
inanıyorum. Almanya'nın birleşmesi 
sırasında hapiste olan bu adam, 
birleşmeyi başka kimsenin 
yapamayacagı bir biçimde, elle 
tutulur nitelikte karşımıza çıkartıyor. 
Ondan başka kim Berlin'deki bu 
degişiklikleri bu kadar şaşkınlıkla dile 
getirebilirdi?" - Hannes Stöhr 

• A prison in Brandenburg in 200 1 .  
36-year-old Martin Schulz i s  released 
after mo re than el eve n years' 
imprisonmem. A former citizen of the 
German Democratic Republic from 
East Berlin, he was in prison when rhe 
W all came down in 1 989. On his 
release, his property is returned ro him 
- this i ncludes a blue GDR passport, 
an East German driver' s licence and a 
wallet full of Easr German mo ney 
which is no longer in use. Martin is 
full of optimism as he steps out of the 
prison door, but he hardly recognizes 
his old East Berlin any more, so much 
of it is new. Martin takes a room in a 
cheap horel and si ts there folding 
paper aeroplanes from his GDR 

banknotes. He visits his wife, 
Manuela, and his eleven-year-old son, 
Rokko. Coming across Rokko's 
English book, he reads: "My name is 
Rokko Schulz. I '  m a boy from Berlin. 
Berlin is in Germany" and, all of a 
sudden, Marrin is confromed with his 
worst fear. Rokko, ir seems, doesn't 
even know who he is and his wife has 
a new man in her life - forey-year-old 
Wolfgang, from the W esr. . .  

3 1 -year-old director Hannes Stöhr 
makes his fearure film debut w i ch a 
profound srory that explores issues of 
loneliness, solimde and hope. Based 
upon his shorr srudem film, BERLIN 
IS IN GERMANY displays a unique 
maturity - not only in terms of 
professional qualities but also in the 
manner in which he treats the main 
and secondary characters. Sröhr deftly 
porrrays a significam time in German 
hisrory, juxraposed wirh rouching 
d ramatic performances, ro re ll a deeply 
felr srory about one man's srruggle ro 
overcome adversity and alienation. The 
film has a light rouch, rasreful humor 
in the right doses and primarily hope. 
These elemems make BERLIN IS IN 
GERMANY a universal film that has 
been praised well beyond the German 
capital. "My East Berlin environmem 
was imporram, where I live and have 
my social circle. The script came from 
my research and connecrion ro Berlin, 
as well as my fascination ro complerely 
understand this man, who comes back 
to a society that has complerely 
changed . . .  I rhink that German 
cinema has a chance, if we teli our 
unique stories. That man, who 
experienced German reunificarion in 
prison, makes reunification tangible 
!ike no one else. Who, if not him, can 
idenrify the changes in Berlin wirh 
astonishmem?" - Hannes Sröhr 

HANNES STÖHR 

1 970 yılında Swabia'da, 
Hechingen-Sickingen'de dogdu. 
Halk hizmeti görevini bir 
psikiyatri kurumunda çalışarak 
tamamladı. Passau 
Üniversitesi'nde Avrupa 
hukuku okudu ve buradan ön
lisans diploması aldı. 1 995'te 
Berlin'de Alman Sinema ve 
Televizyon Akademisi'nde 
ögrenimine başladı. BERLIN 
ALMANYADA'DIR'ı i lk kez 
1 999 yılında kısa film olarak 
çekti. Filmin bu uzun metrajlı 
versiyonu yönetmenin 
mezuniyet projesidir. 

Born in 1 970 in Hechingen
Sickingen in Swabia. He spenr 
his community service working 
in a psychiatric insrirurion. He 
studied European law ar Passau 
University where he rook an 
inrermediary degree. He rook up 
studies at the German Film and 
Television Academy in Berlin in 
1 995. He first made BERLIN IS 
I GERMANY as a shorr film 



TÜRK S iNEMASI 200 1 -2002 

TURKISH CINEMA 200 1 -2002 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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TÜRKIYE TURKEY 

MARUF 
Yönetmen Director: Serdar Akar Senaryo 
Screenplay: Serdar Akar & Onekr Çakar 
Görüntü Yön. Cinematography: Mehmer 
Aksm Kurgu Editing: Nevzat Di;iaftk Mü:ı:ik 
Music: Replikas Oyuncular Cast: Meltem 
Cumbul, Ruhi Sarı, Nihat /leri, Arzu 0;, Emine 
Şanıumar, Haldun Boyıan, Ayıen Uncuoğlu1 Meral 
Çetinkaya Yapımcılar Producers: Sevil & 
Onder Çakar Yapı m Production Co.: Yeni 
Sinemao/tk San. 1Jt Tir. Ltd Şti. , Sofyalt Sok., o: 
26, D: 14, Beyog/u, Istanbul, TURKEY; Phone: 
90 212 244 23 38; Fax: 90 212 244 23 36 
Dünya Hakları World Sales: Ozen Film. 
Saktzagao Cad, No: 21, Beyoglu, Istanbul, 
TURKEY; Phont: 90 212 293 70 70; Fax: 90 
212 244 28 5 1  

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105' 

• Maruf, sadece aşık olan ve bir an 
önce evlenmek isteyen bir Anadolu 
delikanlısıdır. Salt kötülük 
yüzünden, yengesinin, annesinin, 
amcasının ve sevgilisinin harap 
olmalarından sorumlu tutulur. 
Bütün acıları da onlarla beraber 
çeker. Oysa delikanlı bunların 
hiçbirine sebep olmamıştır . . .  

Günümüzde bir Dogu köyünde 
geçen ve Mardin'in Midyat ilçesinin 
Gülgöze köyünde çekilen MARUF 
her türlü töreyi işlemekte. "Töre 
densin, kader densin, kanun densin, 
doganın kaidesi densin, ne denirse 
densin, bu kavramlarla yaşamak 
veya bu kavramları çıkarlarımız için 
kullanmak. Bu kavramlar neden var 
ve bu kavramlar kimler için nasıl 
işliyor? Nereye kadar bu 
kavrarnlara baglıyız, nereden sonra 
bu kavramları aşabiliriz, ya da yok 
sayabi li riz?" - Serdar Akar 

• Maruf is j usr a young man from 
Anarolia who's in love and who 
wants ro marry as soon as possible. 
J usr because of pure wickedness, he is 
deemed responsible for the deseroyal 
of his morher, his uncle, his uncle's 
wife and rhe his gir! he loves. He 
suffers wirh rhem, even though he 
has not caused any of it. . . 

Set in an Easrern village of Anarolia 
and shor in the Gülgöze vi i iage of the 
Midyat county of the ciry of Mardin, 
MARUF deals wirh all sorrs of 
cusroms. "Be i r  cusroms, fare, law, or 

rule of narure, ro live wirh rhese 
conceprs or to rake advanrage of rhese 
concepts for our own benefır .  Why 
do rhese conceprs exist, whom do 
they work for and how? Up ro where 
are we bound by rhese conceprs, afrer 
which poinr can we surpass rhem or 
consider rhem null and void?" 
Serdar Akar 

SERDAR AKAR 
l 964'te Ankara'da dogdu. 
l 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), "So�uk 
Geceler" ( 1 995), " Istanbul 
Kanatlarımın Altında" ve "Ali" 
( 1 996), "Avcı" ( 1 997) 
yönetmen yardımcılı�ını 
üstlendigi bazı filmlerdir. 
"Gemide" ( 1 998) ile 
yönetmenli�e başladı. 2000 
yılında yönetti�i. bol ödüllü 
"Dar Alanda Kısa 
Paslaşmalar"ın ardından çekti�i 
MARUF (200 1 )  üçüncü uzun 
metraj lı filmdir. 

Born in 1 964 in Ankara. In 
1 985, he graduared from the 
Business Managernem 
Deparrmem of the Ankara 
Academy of Economic and 
Commercial Sciences, and in 
1 994 from the Film & TV 
Department ar Mimar Sinan 
University in Istanbul. He was 
che assiseant di recror for "Med 
Cezir Manzaraları" ( 1 990), "İki 
Başlı Dev" ( 1 992), "Yorgun 
Savaşçı" and "Ay Vakti" ( 1 993), 
"Soğuk Geceler" 0 995), 
"İstanbul Kanatlarımın Altında" 
and "Ali" ( 1 996), and "Avcı" 
( 1 997). He made his fearure film 
direcrorial debut wirh "Gemide 1 
On Board" ( 1 998). Following 
multi-award winner "Dar 
Alanda Kısa Pasiaşmalar 1 
Offside" (2000), MARUF (200 1 )  
is the third feature fi lm he 
directed. 

Filmleri 
Filmography 

1 998 Gemide On Board 
2000 Dar Alanda Kısa Pasiaşmaiar 

Ofiside 
200 1 Maruf 
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ŞELLALE 
THE WATERF ALL 
Yönetmen Director: Semir Aılanyiirek 
Senaryo Screen play: Semir Aılanyiirtk 
Görüntü Yön. Cinemamgraphy: H aik 
Kirako11ian Kurgu Editing: Muıtafa Prqtva & 
Stnad Prtjtt'a Müzik Music: SJmay Ozgiir 
Oyuncular Cast: Hiilya Koaiğit, Ttmeel Kurtiz, 
Aykut Oray. Ali Siimıeli, Eniı Aılanyiirek, Zuhal 
Tarimoğlu Yapomeolar Producers: Eıei Akay 
& Yal(ln Ktltf Yapı m Production Co.: Ştialt 
Film Yapun San. t1t Tic. A.Ş., Eıki Biiyiikdtrt 
Cad., No: 75, 80670 Maılak, lıtanbul, 
TURKEY; Phone: 90 212 285 23 22; Fax: 90 
212 276 62 76 Dünya Hakları World Sales: 
IFR, Eıki Biiyiikdere Cad.. No: 75, 80670 
Maılak, IJtanbul, TURKEY; Phone: 90 212  285 
23 22; Fax: 90 212  276 62 76; e·lltail: film@ijr
produrt i om. rom 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 120' 

• Ünlü bir ressam olan Cemal, 
yıllar sonra Antakya'ya dönerek 
çocukluk yıllarını anımsar . . .  1 960 
yıl ının başında Antakya'nın Harbiye 
beldesi. Biri Demokrat Parti'l i, 
digeri CHP'li olan Cemal'in babası 
ve amcası arasında, farklı partilere 
mensup olmaktan kaynaklanan 
devamlı bir kavga vardır. Iki kardeş 
birbirlerinin yüzünü bile görmemek 
için evlerinin bulunduğu ortak 
avluyu, yüksekçe bir duvar inşa 
ederek bölerler. Fakat bu duvar iki 
kardeşin birbirlerine sataşmalarını 
ve duvara merdiven dayayıp 
tepesinden birbirlerini 
hırpalamalarını engellemez. 
Kasabada şelaleye rüya aniatma 
geleneği vardır, çünkü onların 
deyişiyle "rüyalar sadece akan suya 
anlatı l ır ve yorumları Yusuf 
peygambere mahsustur". Bu 
gelenege baglı olarak Cemal de, kız 
kardeşi Şehra'yla birlikte sık sık 
şelaleye rüyalarını anlatır. Cemal'in 
çırakligını yaptıgı kasabanın berberi 
Kel Selim, Birinci Dünya Savaşı'nda 
Yemen'de savaşmış gizli bir Stalin 
hayranıdır. Çalışırken devamlı 
olarak memleketteki kötü gidişatı, 
Marshall yardımını, Kore'ye asker 
gönderilişini ve okullarda 
öğrencilere zorla içirilen, onun 
deyimiyle "Amerikalıların küçük 
çocuklarımızı aptal laştırmak için 
gönderdikleri eşek sütünü" 
eleştirir. Bu özelliklerinden dolayı 
Kel Selim, kasabada sevilen ama 
biraz da deli gözüyle bakılan 
birisidir. Baraj yapmak için şelalenin 
ağzını genişletmeye kalkan bir inşaat 
ekibi, şelale ağzındaki kayaları 
dinamitleyince bunlar yarı l ır ve 
şelale suyunun önemli bir kısmı 
kaybolur. Bu olaya en çok kızan Kel 
Selim' dir. Fakat bir daha rüya 
anlatamayacakları endişesiyle Küçük 

Cemal i le kız kardeşi de çok 
üzülmüşlerdir. Bu olayın hemen 
ardından, bir stadyum inşaatında 
ustabaşı olan Cemal'in babası, 
iktidarın adamı olmasına rağmen 
ücret almak için yapılan direnişten 
dolayı gözaltına alınır. Ertesi sabah 
Alparslan Türkeş'in, Mil l i  Birl ik 
Komitesi'nin bildirisini radyoda 
okudugu işitilir. Bu, iki kardeşin 
hayatlarında bir dönüm noktası 
oluşturacaktır . . .  

ŞELLALE'de, 2 7  Mayıs askeri 
müdahalesi öncesi, Türkiye'nin 
içinde bulunduğu ekonomik ve 
politik durum bir ailenin trajik 
öyküsüyle yansıtılmakta. 

• Cemal, a famous paimer, goes 
back ro his homerown many years 
larer and remembers his childhood 
years . . .  Harbiye, a disrricr of 
Antakya, in rhe year 1 960. Cemal's 
farher who' s from the ruling 
Democraric Parry (DP) and his uncle 
who's from rhe Republican Parry 
(CHP) are engaged in a consram 
fıghr because of rheir opposing 
palirical beliefs. They divide rhe 
courryard where rheir house is by 
building a high wall in order not ro 
see each orher's face. However, this 
wall does not pur an end ro rheir 
insinuaring remarks or the ir 
propping a ladder on the wall and 
rough-handling each other at the top. 
In the town rhere's a rradirion of 
teliing dreams to rhe waterfall, 
because, as they say, "dreams are only 
rold to flowing water and 
commenring on them is reserved only 
ro Joseph the prophet". In accordance 
with this tradirion, Cemal also 

frequenrly goes to the warerfall with 
his sisrer Şehra, and they borh rell 
rheir dreams. Cemal is an apprenrice 

to Bald Sel im, rhe barher of rhe 
town. Even rhough Bald Selim, a 
vereran of rhe World W ar I who has 
foughr in Yemen, is a Republican, 
deep i nside he's an adınirer of Stalin. 
While he works, he goes on 
criricizing rhe unpleasanr 
developmenrs in rhe counrry, the 
Marshall Aid, disparch of Turkish 
rroops ro Korea, and rhe mi lk forced 
on srudenrs in schools, rhar "donkey 
m ilk rhar Americans have senr to 
make simpletons of smail children". 
These characrerisrics make Bald 
Selim sameone loved in town bur 
alsa sameone who's considered to be 
sornewhar off his rocker. When a 
consrrucrion team, inrending ro 
w iden rhe mourh of rhe warerfall i n  
order r o  build a dam explodes rhe 
rocks rhere wirh dynamire, rhey 
crack and a considerable part of rhe 
water source is losr. The person mosr 
enraged by rhis event is Bald Selim. 

However, l i trle Cemal and his sister 
are alsa very sad as rhey feel anxious 
rhar rhey won'r be able to rell their 
dreams to rhe warerfall from rhen on. 
Meanwhile, Cemal' s farher who 
works as a fareman in a sradium 
consrruction, is raken u nder cusrody 
as he rook part in a resistance acr 
sraged by the workers ro ger rheir 
wages - even rhough he' s rhe man of 
rhe ruling party. The nexr morning, 
rhey learn abour a milirary coup, 
when one of rhe commanders reads 
rhe declararion of rhe National Union 
Commirree on rhe radio. This will be 
a turning poinr in the lives of rwo 
brothers . . .  

I n  THE W A TERF ALL, rhe 
economic and palirical si ruarian of 

Turkey prior ro rhe 1 960 milirary 
coup is reflecred through rhe rragic 
story of a family. 

SEMIR ASLANYÜREK 
1 956 yılında Antakya'da doğdu. 
1 979- 1 986 arasında SSCB 
Devlet Sinema Enstitüsü, Film 
Yönetmenliği Fakültesi 
Oyunculuk ve Film Yönetimi 
Bölümü'nde lisans ve yüksek 
lisans eğitimi aldı. Üç kısa 
filmden ("Yara" ( I  982); 
"Babil'de Yalnızlık" ( 1 984); 
"Yukarıda Havalar Temiz" 
( 1 986)) sonra, 1 993'te ilk uzun 
metrajlı kurmaca filmi 
"Vagon"u Moskova'da çekti. O 
yıl Mimar Sinan Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 
doktorasını aldı. Daha sonra 
akademik kariyerini 
sürdürerek, aynı üniversitenin 
Sinema-TV Bölümü'nde doçent 
( 1 995) ve profesör (200 1 )  
oldu. ŞELLALE (200 1 )  yönettiği 
ikinci sinema filmidir. 

Born in 1 956 in Antakya. From 
1 979- 1 986 he srudied ar rhe 
U.S.S.R. Srare Film Institute, 
Faculry of Directing, 
Department of Directing & 
Acring, where he gor his 
bachelor and masters degrees. 
Afrer making three shorr films 
("Yara 1 Wound" ( 1 982), 
"Babil'de Yalnızlık 1 Solirude in 
Babylon" ( 1 984); "Yukarıda 
Havalar Temiz 1 The Air Is Clear 
Up There" ( 1 986)), he direcred 
his firsr fearure film "Vagon 1 
Wagon" ( 1 993) in Moscow. The 
same year he received his Ph D 
from Mimar Sinan University, 
rhe Insrirure of Social Sciences. 
Continuing his academic career, 
in 1 995 he became an associate 
professor ar rhe Film-TV 
Department of Marmara 
University, School of Fine Arrs, 
and i n 200 ı he became a 
professor in rhe same 
department. THE 
W A TERF ALL (200 ı )  is his 
second fearure film. 
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YAZG I 
FATE 
Yönetmen Director: Zeki Demirkubuz 
Senaryo Screenplay: Zeki Demirkubuz, baJed 
on the nwei 11L 'ltranger'' by Albert Camlls 
Görüntü Yön. Cinemarography: Ali Utk.J1 
Kurgu Editing: Zeki Demirkubuz Oyuncular 
Cast: Serdar Orfin, Zeynep Tokuj, Engin 
Gti'naydm, Demir Karahan Yapımcı Producer: 
Zeki Demirkubuz Yapı m Producrion Co.: Mavi 
Filmeilik Ltd. Şti, Bolahenk S ok . . 1 913. 
Giimiijsuyu, Istanbul, TURKEY; Phone: 90 212 
252 83 20; Fax: 90 212  292 7 1  70 Dünya 
Hakları World Sales: Mavi Filntcilik Ltd. Şti, 
Bolahenk Sok., 1 913, Giimiijsuyu, Istanbul, 
TURKEY: Phone: 90 212 252 83 20; Fax: 90 
212 292 71 70 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 120' 

• Gümrük Müdürlügü'nde 
muhasebeci olarak çalışan Musa, 
yaşamın boş ve saçma olduguna 
inanmaktadır. Yaşamını degiştirmek 
için bir çaba harcamaz. Kendini 
olayların akışına bırakmıştır, çünkü 
her şeyin aynı kapıya çıktıgını 
düşünmektedir. Annesinin ölümü 
Musa'yı etkilemez. Onu sevmesine 
karşın, bu ölüm içinde bir sevinç 
bile uyandırır. Kendi kendine karar 
vermek istemedigi için hoşlanmadıgı 
bir kızla, sırf o istiyor diye evlenir. 
Oysa yaşadıgı dünyada insanlar 
kaderlerini kendi güç ve iradeleriyle 
çizmektedirler. Musa, bir anne ile 
iki çocugunun ölümünden sorumlu 
tutularak gözaltına alınır. Ancak bu 
olaya da tepkisiz kalacaktır . . .  

Zeki Demirkubuz'un "Karanlık 
Üstüne Öyküler" adını verdigi 
üçlemesinin i lk film olan ve 
senaryosunu Albert Camus'nün 
"Yabancı" adlı ünlü romanından 
esinlenerek yazdıgı YAZGI, nedeni 
olmaksızın kendini suçlu hisseden 
ve iradesini kullanmayı reddeden 
bir insanın öyküsü. "Bütün hayatım 
boyunca yaşadıgım suçluluk 
duygusunu, ama aynı zamanda 
imtiyazltiara ve gerçekte yalnızca 
imtiyaz isteyenlere duydugum 
nefreti an iatmayı hep istiyordum." -
Zeki Demirkubuz 

• Musa who works as a bookkeeper 
in the cusroms office, believes in the 
empriness and absurdiry of life. He 
doesn'r srruggle ro change his life; he 
lers himself ro rhe flow of evenrs 
because he rhinks rhar ir all leads ro 
rhe same end. The dearh of his 
morher doesn'r effecr him. Alrhough 
he loves her, her dearh even makes 
him joyful .  In order not ro decide 
himself, he marries wirh a girl whom 
he doesn'r like, bur jusr because she 
wanrs ro. Whereas in this world, 
people deal wirh rheir fare wirh rheir 
own will and power. Musa is arresred 
for rhe dearh of a morher and her rwo 
kids. However, he doesn'r give any 
reacrion ro this evenr, eirher. . .  

The firsr fi lm of Zeki Demirkubuz's 
"Tales Abour Darkness" rrilogy, 
FATE, rhe screenplay of which has 
been inspired by Alberr Camus' 
famous novel "Srranger", deseribes 
rhe srory of a person who feels gu i 1 ry 
wirhour any reason and rejecrs ro use 
his wil l .  "All my life, I always 
wanred ro express my feeling of guilr 
and my harred rowards the privi leged 
and ro rhose who'are seeking 
privilege only." - Zeki Demirkubuz 

ZEKI DEMiRKUBUZ 
1 964'te Isparta'da dogdu. 
Istanbul Üniversitesi'nin 
Iletişim Bölümü'nden mezun 
oldu. 1 986'da Zeki Ökten'in 
asistanı olarak meslege başladı 
ve 1 994'te ilk uzun metraj l ı  
kurmaca filmi olan "C Blok"u 
çekene kadar yönetmen 
yardımcıl ıgı yaptı. Daha sonraki 
fil.mleri "Masumiyet" ( 1 997) ve 
"Uçüncü Sayfa" ( 1 999) pek çok 
ödül kazandı. "Karanlık Üstüne 
Öyküler" başlıklı üçlemesinin 
i lk iki filmi olan YAZGI ve 
"ltiraf'ı 200 1 yılında 
gerçekleştirdi. 

Born in Isparta in 1 964. He has 
graduared from the Deparrmenr 
of Communicarions ar I seanbul 
University. He began his film 
career as an ass is ram ro director 
Zeki Ökren in 1986 and worked 
as assistane director unril making 
"Biock C', his firsr fearure film, 
in 1 994. His following films, 
"Innocence" ( 1 997) and "The 
Third Page" ( 1 999) won many 
awards. He direcred FATE and 
"Confession ", che firsr rwo film s 
of his "Tales Abour Darkness" 
rrilogy, in 200 l .  

Filmleri 
Filmografi 

I 994 C Blok B lock C 
I 997 Masumiyet Jmıocmce 
I 999 Üçüncü Sayfa 

The Third Page 
200 1 Yazgı Fate 

Itiraf Confession 



327 ULUSAL YARIŞMA ;\;:\'1 10;\;:\L CO:\IPI··ı 1'1 10:\ 

TÜRKIYE TURKEY 

iTi RAF 
CONFESSION 
Yönetmen Director: Zeki Denıirkubuz 
Senaryo Screen play: Zeki Demirkubuz 
Görüntü Yön. Cinemarography: Zeki 
Demirkub11z Kurgu Ediring: Zeki Demirkubuz 
Oyuncular Casr: Taner Birsel, Baıak 
Koklüka)a Yapımcı Producer: Zeki 
Demirkubuz Yapım Producrion Co.: Mavi 
Filmeilik Ltd. Şti, Bolahenk Sok., 1913, 
GiimujJuyu, luanblll, TURKEY; Phone: 90 212 
252 83 20; Fax: 90 212 292 71  70 Dünya 
Hakları World Sales: Mavi Filmeilik Ltd. Şti, 
Bolahenk Sok., 1 913, GümüjJuyu, btanbul. 
TURKEY; Phone: 90 212  252 83 20; Fax: 90 
212 292 71 70 

200 I 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Zengin ve başarılı bir mühendis 
olan Harun, karısı Nilgün'ün 
kendisini aldattıgını ögrenir. Ancak 
inanmak istemediginden, ya da hala 
aşık oldugu güzel karısını 
kaybetmemek için önce bu durumla 
yüzleşmeyip, bildiklerini karısına 
söylemez. Ama zaman agır ve acılı 
geçmektedir ve belirsizlik dayanıl ır 
gibi degildir. Sonunda yüzleşmeye, 
karısına her şeyi itiraf ettirmeye 
karar verdiginde uzun bir gece 
"sorgusu" başlar. Yedi yıldır evli 
olan karı koca, insan olmanın 
karanlıgında ilerledikçe, kimin kim 
oldugu tanınmaz hale gelir. 
Yalvarınalar şiddete, gözyaşları 
çıglıklara karışır. Ve sabah 
oldugunda her şey bitmiştir ve 
Harun uzun süredir peşinde oldugu 
"gerçek"le karşı karşıyadır artık. 
Ancak bu karısının ihanetinin degil, 
yıllar önce kendisinin en yakın 
arkadaşına karşı yaptıgı ihanetin 
gerçegidir . . .  

"Kim oldugumuzu, neyi yaşadıgımızı 
bilmeden, gerçegi merak etmeden 
yaşamanın pek bir sakıncası yoktur. 
Hatta günümüz insanı için iyi bir şey 
bile olabi l ir bu. Tersinin ise pek çok 
sakıncası vardır. En başta zaman · 

agır ve acılı geçer. Yalnızlık içinde 
ve kendimize ragmen yaşarız. 
Hiçbir şey yetmemeye başlar. Ama 
asıl kötüsü sonundadır. Onca uzun 
yolun sonunda ne ulaşılacak yeni bir 
yer ne de anlaşı lacak yeni bir şey 
vardır. Kendimizi aldatılmış ve bok 
gibi hissederiz. Ama eger başka bir 
şeyin olma ihtimali yoksa, ya da ben 
bunu bilmiyorsam, ya da kendimi 
aldatmıyorsam, yalnızca bu acıyı 
çekmenin bile her şeye degecegini 
düşünüyorum. Başka türlü, bu 
kadar büyük ve görkemli 
hikayelerin yaşandıgı, bu kadar 

anlamlı ve yüce degerlerle dolup 
taşmış bir dünyada, kötülük ve 
umutsuzluk gibi "boş takıntılar" 
üzerine beş film yapacak cesareti 
bulamazdım." - Zeki Demirkubuz 

• Harun, a rich and successful 
engineec, learns of the becrayal of his 
wife Nilgün. However, as he does not 
wanc co believe it, or else in order not 
to lose che beauriful wife that he is 
stil! in love w ith, he does not face 
this situarian in the beginning, and 
does not rell his wife what he knows. 
However, rime is heavy and painful 
in passing, and uncercaincy is 
unbearable. When he fınally decides 
to have a face off and have his w i fe 
confess everyching, a long nighr of 
"interrogarion" srarts. White the 
couple, married for seven years, 
advance in the darkness of being 
human, ir becomes impossible to 
idencify who's who. Begging curns 
ima violence, cears mix w ith screams. 
When morning comes, everyrhing is 
over and Harun is face to face with 
che "cruth" that he has been seeking 
for such a Jang rime. However, this is 
not the cruch of his w i fe' s becrayal , 
bu c that of his own betrayaJ of his 
best friend years ago . . .  

"There is not much drawback co 
living wichout a knowledge as ro 
whom we are, what we are living 
through, w ithout geceing curious of 
rruth. W e can even say that this may 
prove to be good for people of our 
day. On che other hand, che opposire 
has many drawbacks. First of all, 
time passes heavily and painfully. 
Noching seems to suffıce. B u  c che 
worst is at che end. Afcer such a long 
road rak en, c here is n ei c her a new 
place to reach nar any new ching ro 
understand. W e feel ourselves 

becrayed and !ike sh it. Bu c if c here is 
no passibi li ey of same other ch ing 
happening and if I do not know this, 
or do not deceive myself, I chink that 
it is wocch everyching even ro live 
through this pain. Ocherwise I 
wouldn't dare co make fıve fılms on 
"empty obsessions" like evi] and 
hopelessness in a world where such 
big and fanrascic scories are lived 
through, a world so ful l  of such 
meaningful and lofry values ." -
Zeki Demirkubuz 

ZEKI DEMIRKUBUZ 
1 964'te Isparta' da dogdu. 
Istanbul Üniversitesi'nin 
Iletişim Bölümü'nden mezun 
oldu. 1 986' da Zeki Ökten'in 
asistanı olarak meslege başladı 
ve 1 994'te ilk uzun metraj lı 
kurmaca filmi olan "C Blok"u 
çekene kadar yönetmen 
yardımcılıgı yaptı. Daha sonraki 
filmleri "Masumiyet" ( 1 997) ve 
"Üçüncü Sayfa" ( 1 999) pek çok 
ödül kazandı. "Karanlık Üstüne 
Öyküler" başlıklı üçlemesinin 
ilk iki filmi olan "Yazgı" ve 
ITIRAF' ı 200 1 yılında 
gerçekleştirdi. 

Born in Isparta in 1 964. He has 
graduaced from the Department 
of Communicacions at Istanbul 
University. He began his film 
career as an assiseane ro direcror 
Zeki Ökren in 1 986 and worked 
as assiseane director uneil making 
"B lock C", his firsr fearure film, 
in 1994. His fallawing films, 
"Jnnocence" ( 1 997) and "The 
Third Page" ( 1 999) won many 
awards. He di eecred "Fare" and 
CONFESSION, rhe firsr rwo 
films of his "Tales Abour 
Darkness" cri logy, in 200 1 .  

Filmleri 
Filmografi 

1 99 4  C Blok B lock C 
1 997 Masumiyet /mıocence 
1 999 Üçüncü Sayfa 

The Third Page 
200 1 Yazgı Fate 

Itiraf ConjeJSion 
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BANA ŞANS DiLE 
WISH ME LUCK 
Yönetmen Director: Çağan lmtak Senaryo 
Screenplay: Çağan lrmak Görüntü Yön. 
Cinemarography: Cenap Cevahir Kurgu 
Editing: Erhan Öz Müzik Music: Aria 
Oyuncular Cast: Deniz Uğur, Volkan Severcan, 
Nilgün Belgiin. Rıza KocaofJu. Kutay Kb'ktiirk, 
Ays11n Metiner, Nurha11 Yrlma1 Me/isa Siiun 
Yapımcı Producer: lrfan Tbziim Yapım 
Produc[ion Co.: Muhtqem Film, La/e Sok.1 o: 
1 7, 1. Levem, İIIanhul, TURKEY; Phone: 90 212  
279  97 76; Fax: 90 212 279  91  29; t·mail: 
muhwemfi/m@turk.net Dünya Hakları World 
Sales: Muhtqenı Film, La/e Sok., No: 1 7, / .  
Levent, Istanbul, TURKEY; Pbone: 9 0  212 279 
97 76; Fax: 90 212 279 91  29: e-mail: 
muhteıemfi!m@turk. net 

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 88' 

• Içine kapanık, iletişimsiz, sakar 
lise öğrencisi Bahadır bir sabah 
uyandığında dünyayı değiştirmeye 
karar verir. O sabah okula giderken 
beline taktığı tabancayla sınıf 
arkadaşlarını rehin alarak korkulu 
anlar yaşatacak olan Bahadır, 
onlardan hayatları boyunca 
kendilerini en çok yaralayan 
anılarını anlatmalarını ister. Çılgın 
bir medya muhabirinin de 
kışkırtmasıyla çığırından çıkan 
olaylar, soğukkanlı davranmaya 
çalışan bir komiseri ve 
öğretmenleri fazlasıyla zorlayacak, 
sınıf ve bahçedeki olaylar hiç 
beklenmedik şekilde gelişecektir . . .  

2000'1i yılların Türkiye'sinde geçen 
BANA ŞANS DILE, son dönem 
Türk gençliğinin bir portresi. Film 
boyunca, annesi tarafından 
çocukluğunda delaba kilitlenen ve 
bu nedenle karanl ıktan korkan 
Çağlar'ın,  maddi durumu pek iç 
açıcı olmayan ve ünlü b ir 
televizyoncu olmak iç in herşeye 
razı olan Ayşegül'ün, şair olmaya 
çalışan romantik Behiç'in, satanist 
gruplara katılan Serkan'ın, otoriter 
bir babanın baskısından bunalmış 
Türker'in ve hiç anne sevgisi 
görmemiş Bahadır'ın öykülerini 
izliyoruz. Öğrencilerin anlattıkları 
h ikayelerden yola çıkarak aile içi 
şiddet, sevgisizlik, iletişimsizlik 
konularına ve gençlerin saptıkları 
yanlış yollara değinen film, aksiyon
geri l im türünün ülkemizdeki ender 
örneklerinden. 

• Inrroverred, noncommunicarive, 
awkward high school srudenr 
Sahadır decides co change rhe world 
when he wakes up one morning. Thar 
he rakes his classmares as hascage by 
inrimidaring rhem wirh rhe gun he 
rook wirh h im while going ro school. 
Sahadır forces his friends ro narrare 
memories of w har hurr rhem mosr in  
rheir l ives. Whar happens nexr makes 
everyrhing go off rhe rracks through 
rhe provocarion of an eccenrric media 
correspondenr, purs a superinrendenr 
of palice and rhe reachers in a 
difficulr siruarion, and rhe evenrs in  
rhe  class and in rhe garden develop 
unexpecredly . . .  

WISH M E  LUCK, raking place in  
rhe Turkey of  rhe 2000s, is a porrrair 
of rhe Turkish yourh in recenr rimes. 
Throughout rhe film, we fallaw rhe 
scories of Çağlar who was used ro be 
locked in rhe ciaser by his morher 
while a child and rherefore is afraid of 
rhe clark; of Ayşegül, who is nar in a 
good posirion moneywise and is 
ready ro accepr doing anyrhing in 
order ro be a famous TV face; of rhe 
romantic Sehiç, who rries ro be a 
poer; of Serkan, wHo has joined 
Saranisr groups; of Türker, depressed 
w i rh rhe press u re from an 
aurhorirarian farher, and of Sahadır, 
who has never experienced marernal 
love. The film, serring off from rhe 
srories cold by rhe srudenrs and 
dealing w i rh subjecrs such as inrer
fam ilial violence, lack of love and 
communcarion, and rhe wrong parhs 
raken by rhe yourh, is a rare example 
of a Turkish acrion-rhriller. 

I RMAK 
1 970 yılında lzmir'de doğdu. 
1 992'de Ege Üniversitesi Basın 
Yayın Yüksek Okulu Radyo 
Televizyon bölümünü bitirdi. 
Okul yıllarında çektiği "Masal" 
ve "Kurban" isimli kısa 
filmleriyle Sedat Simavi 
Ödülleri'ni aldı. Mahinur Ergun, 
Filiz Kaynak, Yusuf Kurçenli, 
Orhan Oğuz ve Erden Kıral'ın 
asistanlığını yaptıktan sonra, 
senaryosunu da yazdığı "Bana 
'Old and Wise'ı Çal" isimli kısa 
filmiyle 1 998 lfsak Birincilik 
Ödülü'nü aldı. l rfan Tözüm'ün 
yapımcılığında çeşitli televizyon 
fi lmleriyle yönetmenliğe 
başladı. Senaryosunu da yazdığı 
BANA ŞANS DILE (2002) 
yönettiği i lk uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 

Born in !zmir in 1 970. He 
graduared from rhe Aegean 
University Press and 
Broadcasring School Radio TV 
Deparrmenr in 1 992. He 
received rhe Sedat Simavi 
Awards wirh rhe short fılms he 
made while ar school, named 
"Masal / The Fairy Tale" and 
"Kurban 1 Sacrifice". Afrer 
working as assisram for Mahinur 
Ergun, Filiz Kaynak, Yusuf 
Kurçenl i ,  Orhan Oğuz and 
Erden Kıral, he received rhe 
1 998 Ifsak Firsr Prize wir h his 
shorr film "Bana 'Old and 
W ise' ı Çal / Play 'Old and Wise' 
For Me", rbe script of wbich be 
also wrore. He srarred directing 
several TV fılms, wirh İrfan 
Tözllm as producer. WISH ME 
LUCK (2002), which he wrore 
and direcred, is his fırsr fearure. 
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BÜYÜK ADAM KÜÇÜK AŞK 
HEJAR 
Yönetmen Director: Handan lpekri Senaryo 
Screenplay: Handan İpekçi Görüntü Yön. 
Cinematography: Erdal Kahraman Kurgu 
Edi ring: Nikos Kanakis Müzik Music: Serdar 
Yalçm & Mazlum Çimen Oyuncular Casr: 
Şükran Güngör. Di/an Erretin, Fiisun Demirel, 
Yt!dtz Kenter. /smail Hakkt Şen Yapımcı 
Producer: Handan lptk(i Yapım Producıion 
Co.: Ymi )'apım Film Ltd, Ctr�izlik Mah., 
Hatboyu Cad., Hiisreviy• S ok., 1 8/203, Baktrköy, 
l11anbul, TURKEY; Phon.: 90 212 542 73 29; 
Fax: 90 212 5 72 40 52; e-mail: hipekci@ixir.com; 
Hyptrion S.A. GREECE; Focuı Ft!m Ltd. , 
HUNGAR Y  Dünya Hakları World ales: 
Menemsha Films, 1 1 5 7  South Beverly Drivt, 2nd 
Floor, Loı Angeleı, California, 90035 USA; Phont: 
1 3 10 712 37 20; Fax: 1 3 10  277 66 02 

2001 1 35 mm. / Renkli Color / 120' 

• Huzurevine yatma hazırlığı 
içerisindeki otoriter yargıç emeklisi 
75 yaşındaki Rıfat Bey'le, tüm 
yakınlarını köyüne yapılan 
operasyonda kaybettiği için köylüsü 
Abdülkadir tarafından akrabasının 
evine bırakılan Hejar'ın yolları 
Istanbul'da kesişir. Hejar'ın 
bırakıldığı eve polis operasyon 
yapınca küçük kız büfeye saklanarak 
şans eseri kurtulur. Rıfat Bey'in 
yardımcısı Sakine çöp torbasını kapı 
önüne bırakırken karşı daireden 
kanlar içinde çıkan çocuğu görür ve 
panikleyerek kapıyı kapatır. Rıfat 
Bey'le birlikte kapıyı tekrar 
açtıklarında çocuk şuursuz bir 
şekilde eve girer. Küçük kızı hemen 
polise vermek isteyen Rıfat Bey 
onun şok içinde ve yaralı olduğunu 
fark edince bu fikrinden vazgeçer. 
Sakine'yle birl ikte çocuğu 
temizleyen Rıfat Bey'i başka bir 
sürpriz beklemektedir. Hejar 
Kürt'tür ve Türkçe bilmemektedir. 
Inatçı ve direngen bir karaktere 
sahip olan çocuk Rıfat Bey'le ilişki 
kurmayı reddeder. Rıfat Bey ise 
çocuğun Türkçe bilmemesini 
kabullenememektedir. Didişmeler 
ve nefretle başlayan i l işkileri giderek 
sıcaklaşır ve sevgiye dönüşür . . .  

Türk sinemasının yeniden 
yapılandığı bir dönemde, 
yönetmenlik yapabilmek için 
yapımcıl ı lığı da üstlenmek zorunda 
kalanlardan, buna cesaret 
edebilenlerden biri olan Handan 
lpekçi, evrensel olanın ancak ulusal 
olandan çıkacağına inanıyor ve 
sinemacıların başı üzerinde 
Demokles'in kılıcı gibi asılı duran 
"ticari başarı" baskısına karşı 
duruyor. Seçtiği konular, çalıştığı 
oyuncular ve geliştirdiği tarzıyla, 
kendine özgü bir sinema yaratan 

yönetmen, son fi lmi BÜYÜK 
ADAM KÜÇÜK AŞK'ta bir kez 
daha çocuk ve politika konularına 
eğiliyor. Bu, insani ilişkilerin 
derinliklerinde, etnik farklılıkların 
önemini kaybettiği bir film. 

• Mr. Rıfar, a rerired judge of 
around 7 5 ,  is gerring ready ro go and 
live in an old people's home. Hejar is 
lefr by fellow-vil lager Abdülkadir ar 
her uncle's house as she's losr all her 
relarives in an operation on rhe 
village. Their parhs cross in Istanbul. 
The police raid the house where Hejar 
has been lefr .  Miraculously, Hejar 
survives by hiding in a cabiner. 
While Sakine, Mr. Rıfar's 
housekeeper, is purring the garbage 
bin in from of rhe aparement door, 
she sees the child coming out of the 
flar opposire, covered in blood. Sakine 
gers panicked and shurs rhe door. 
When she opens ir again, Mr. Rıfar 
by her side, rhe child sneaks i mo rhe 
house unconsciously. Mr. Rıfar wanrs 
ro hand rhe child srraighr over ro rhe 
police, bur he gives up rhis idea when 
he realizes rhar she is shocked and 
injured. Anorher surprise is in srore 
for Mr. Rıfar while he's deaning up 
rhe child wirh Sakine. The child is 
Kurdish and does nor speak one word 
of Turkish. Hejar, a srubborn and 
willfı.ıl child by narure, refı.ıses any 
ki nd of relarionship wirh Mr. Rıfar. 
For his part, he cannot accepr rhe facr 
rhar she does nor speak Turkish. So, 
they pick on each orher and quarrel .  
Bur in rime this relarionship, which 
was founded inirially on murual 
loarhing, warms up and they grow 
fon d of each or her . . .  

Handan İpekçi, one of the 
filmmakers who has also dared ro 
produce her films in order ro be able 

directing rhem during a period of 
reconsrrucrion in Turkish cinema, 
believes rhar the universal can only 
be derived from the national and she 
resisrs rhe press u re of "commercial 
success" which hangs ! ike rhe sword 
of Democles over filmmakers. Wir h 
her choice of subjecr marrer, che 
acrors she works wirh, and rhe sryle 
she has developed, İpekçi has creared 
her own breed of cinema - one free of 
commercial concerns. In her laresr 
fearure, HEJAR, she once more rakes 
up the rhemes of children and 
pol itics. Ir's a film in which erhnical 
differences are losr in the deprh of 
human relarionships. 

HANDAN iPEKÇI  
1 956 Y.ılında Ankara'da doğdu. 
Gazi Universitesi Iletişim 
Fakültesi'nde Radyo
Televizyon eğitimi gördü. lik 
yönetmenlik denemesini 1 993 
yılında, senaryosunu şair Yaşar 
Miraç'ın yazdığı "Kemençenin 
Türküsü" adlı belgeselde 
gerçekleştirdi. Ertesi yıl 
yönettiği, 1 980 askeri darbesini 
çocukların açısından irdeleyen, 
ilk uzun metraj lı kurmaca filmi 
"Babam Askerde" ( 1 994) 
vizyona girerneyince filminin 
dağıtımını kendi organize ettiği 
gösterimlerle üstlendi ve bu 
şekilde 1 0.000 seyirciye ulaştı. 
"Babam Askerde" Türkiye'de 
çeşitli ödüller almasının 
yanısıra, 1 995 yılında da Berlin 
Film Festivali'nin Panaroma 
bölümünde gösterildi. Ankara 
ve Antalya Film Festival leri'nde 
pek çok ö.�ül .kazanan BÜYÜK 
ADAM KU ÇUK AŞK (200 1 )  
ikinci uzun metrajlı fılmidir. 

Born in 1 956 in Ankara. Afrer 
studying radio and relevision ar 
rhe Faculry of Communicarions 
of Gazi University, she had her 
firsr experience of directing in 
1 993, when she made rhe 
documenrary "Song of the 
Kemençe" ,  scripred by the poer 
Yaşar Miraç. The following year, 
she made her firsr fearure film, 
"Babam Askerde 1 Daddy is in 
the Army" ( 1994), which 
examined the 1 980 milirary 
coup from rhe perspecrive of 
chi ldren. Unable ro find a 
commercial disrriburor, she cook 
on the rask herself and even rhen 
managed ro score so me 1 O. 000 
admissions. Winner of many 
prizes in national fesrivals, 
"Daddy is in rhe Army" was 
invired ro the Panorama seetion 
of the Berlin Film Festival in 
1 995. HEJAR (200 1 ), which 
won many awards ar Ankara and 
Antalya Film Fesrivals, is her 
second fearure film. 
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FOTOGRAF 
THE PHOTOGRAPH 
Yönetmen Director: KaZinı O z  Senaryo 
Screen play: Kazım Oz Görüntü Yön. 
Cinemarography: Ercan Özkan Kurgu 
Editing: Kazım Oz & Özkan Kürilk Müzik 
Music: Mustafa Biber Oyuncular Cast: Peyyaz 
Duman, Nazmi Kırık, Mizgin K.apaıan Yapı m 
Production Co.: !vlezopotamya Kil1tiir Merkezi, 
lstiklal Cad, No: 3 7312, Beyoğlu. !stanbul, 
TURKEY; Phone: 90 212 251 85 06; Fax: 90 
212 25 1 86 06; e-mail: mkmsinenUl@hotmail.com 
Dünya Hakları World Sales: Mezopotamya 
Kültür Merkezi, luiklal Cad, No: 3 7312, Beyoğlu, 
İstanbul, TURKEY; Phone: 90 212 251 85 06; 
Fax: 90 212 25 1 86 06; e-mail: 
mkmsinema@hotmail.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 66'  

• Türkiye'nin güneydo�usunda 
süren savaşın karşıt saflarına 
katılacak iki genç, bir otobüs 
yolculu�u sırasında tanışır. 
Birbirlerine ısınırlar, ama yolculu�a 
çıkış nedenlerini birbirlerinden 
saklarlar. Paylaşılan yol, sigara ve 
sıkıntıdan kalan iz, yo�un savaşın bir 
cephesinde, dostlu�un düşmanlı�a 
dönüştü�ü foto�rafın üstünde bir 
ezgi olarak devam eder. Donuk bir 
kare haline gelen o an, vücuda 
yayılan bir virüs gibi iletişim 
yollarından, büyük bünyeye 
yayılmaya başlar . . .  FOTOGRAF 
dostluk olasılı�ı. mil itarizm, kirli 
savaş gerçekli�i ve gözlerden uzak 
yaşanan acıların toplumda bıraktı�ı 
izleri tartışmak isteyen bir film. 

• Two young men rravel ro rhe war 
zone in soucheasrern Turkey by bus 
co fıghr in  rhe war on opposing sides. 
A srrange ki nd of proximiry and 
warmrh develops berween rhem, buc 
rhey both h ide rhe reason of rheir 
journeys from each other. The road, 
rhe cigarertes and rhe discomfon 
they have shared leaves a uace on the 
phocograph as a rune of friendship 
turning into enmity on a front of the 
intense war. That moment, becoming 
a frozen frame, starts co spread to the 
big suucmre from the paths of 
communication, !ike a virus 
spreading in the body . . .  THE 
PHOTOGRAPH is a film wanting 
co discuss the possibility of 
friendsbi p, and the marks left on 
society by mil icarism, the reality of 
the dirty war and unseen sufferings. 

KAZ l M  ÖZ 
1 973 yılında Tunceli' de do�du. 
1 998'de Yıldız Teknik 
Üniversitesi I nşaat Mühendisli�i 
Fakültesi'ni bitirdi. Halen 
Marmara Üniversitesi, GSF 
Sinema-TV bölümünde yüksek 
lisans ö�rencisidir. 1 992 
yılından itibaren dört yıl Jiyana 
NO tiyatrosunda oyunculuk 
yaptı ve rejide çalıştı. 1 996 
yılından beri MKM Sinema 
Birimi'nde, ö�rencilerden 
oluşan NÇM sinema 
kollektifinde çalışmalarına 
devam etmektedir. "EIIerimiz 
Kanat Olacak Uçup Gidece�iz" 
( 1 996) adlı belgesel de Dorotie 
Kiest ile birlikte yönetmenlik 
yaptı . Yine 1 996 yılında "El 
Yordamıyla Renkler" isimli 
belgeseli bir grup çalışması 
olarak hazırladı. "36 Kitap = 1 3  
Cezaevi, Beşikçi Belgeseli"nde 
( 1 997) yönetmen asistan ı 
olarak çalıştı. Agire Jiyan'ın 
"Rehşan" adlı klibini ( 1 997) 
Özkan Küçük'le birlikte 
yönetti. Yeşim Ustao�lu'nun 
"Güneşe Yokulu k" ( 1 998) 
filminde yönetmen asistanı 
olarak görev aldı. 

Born in Tunceli in 1 973.  He 
graduared from rhe Department 
ofCivil Engineering ar Yıldız 
Technical University in 1 998. 
He is currently a master srudent 
at Marmara University, Faculry 
of Fine Am, Film & TV 
Department. Beginning in 
1 992, he worked for fo ur years 
in performance and producrion 
ar rhe )i yana NO rhearer. Si nce 
1 996 he has been working ar the 
MKM Film Unit, with the 
srudent organized NÇM Film 
Collecrive. He also co-directed 
the documentary "Eilerimiz 
Kanat Olacak Uçup Gideceğiz 1 
Our Hands W i ll Be Wings and 
We'll Fly Away" ( 1 996) with 
Dororie Kiesr. In the same year, 
he prepared the documentary "El 
Yordamıyla Renkler 1 Hand
Painted Colors ,

" as a group 
project. He worked as assistant 
direcror on "36 Kitap : 1 3  
Cezaevi, Beşikçi Belgeseli 1 36 
Books : 13 Prisons, Beşikçi 
Documentary". He co-directed 
Agire J iyan's video-elip, 
"Rehşan" ( 1 997), along with 
Özkan Küçük. He was assistant 
direcror for Yeşim Ustaoğlu's 
"Güneşe Yolculuk 1 Journey ro 
the Sun" ( 1 998). 

Filmleri 
Filmography 

I 996 Ellerimiz Kanat Olacak 
Uçup Gidecegiz 
Om· Hmıds W il/ Be Wi1lgs 
a1ld We'/1 Fly Away 
El Yordamıyla Renkler 
Ha1ld-Pai1ıted Colors 
(grup çalışması 
collective work) 

1 999 Toprak Ax 
200 I Fotograf The Photograph 
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TÜRKIYE-MACARISTAN TURKEY-HUNGARY 

O DA BENi  SEViYOR 
SUMMER LOVE 
Yönetmen Direccor: Barq Pirhasan 
Senaryo Screen play: Gii/ Dirican & Barıı 
Pirhasan Görüntü Yön. Cinematography: 

}iirgenjiirgeı Kurgu Edi ring: Adnan Elial 
Müzik Music: Mart ostrum & Ulaj Ozdemir 
Oyuncular Casr: Ere Elqi, La/e !ı1ans11r, LHk 
Piyeı, Ali Okrelik, Ayla Algan, Cezmi Baskm. 
Ayjenil Şam/ıoğ/11, Kemal /nci, Esin Aslan, Esma 
!ıladra, Serra l'ılmaz, Tımeel Kımiz, ŞerifSezer 
Yapımcılar Producers: Mine Vargt & janos 
Roııa Yapı m Production Co.: Filmo-cası Film 
Yapım, Kocamansur S ok. 1 1511, Şijli. luanbul, 
TURKEY; Phone: 90 212 233 60 18; Fax: 90 
212 247 07 05; Objectiv Film, HUNGARY; Kedi 
Film, TURKEY Dünya Hakları World Sales: 
Warner Broı. , Cumhuriyet Cad., Pegasuı Evi, No: 
26; K: 5, Elmadağ, luanbul, TURKEY; Phone: 90 
212 2 1 9  20 30; Fax: 90 212 219 20 32 

2001 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 102' 

• 1 973 yazı, Malatya. 1 3 yaşındaki 
ortaokul ikinci sınıf öğrencisi Esma, 
kırıklada dolu karnesi yüzünden 
babasının askerlik arkadaşı Kemal'in 
Arguvan yakınlarındaki evine sürgün 
edil ir. Aynı gün, Kemal'in, yıllar 
önce sözlüsünü terk edip sevdiği 
adamla kaçmış olan kızkardeşi 
Saliha da eve dönmüştür. Ev halkı 
ne yapacağını şaşırır. Esma ise 
bayram eder. Çocukluğundan beri, 
Saliha onun en sevdiği "teyzesi", rol 
modelidir. Esma her zamanki 
haşarılığıyla sokaklarda oynarken, 
bir delikanlıyla karşılaşır. Hüseyin, 
Arguvan'ın bir köyünde yaşayan ve 
Kemal'lerin yakın dostu olan bir 
Alevi ai lenin oğludur. Saliha'nın 
dönüşü, Esma kadar onu da 
sevindirmiş gibidir. Esma Hüseyin' e 
adını koyamadığı bir ilgi duyar. 
Saliha da bu ilgiyi hemen fark eder. 
Aralarında yarı oyun yarı ciddi bir 
sırdaşlık oluşur. Esma'nın 
Hüseyin'lerin köyüne misafir gittiği 
günlerde bu ilişki yoğunlaşır. Esma 
biraz da Saliha'nın itelemesiyle 
büyüyüp genç kız olmuş gibidir. 
Ama henüz düşlerle gerçekleri 
ayıracak yaşta deği ldir . . .  

Barış Pirhasan'ın kendi yaşamından 
da etkilenerek Malatya'da çektiği O 
DA BENI SEVIYOR, hem Alevi 
kültürüne eğiliyor, hem de i lk 
gençlik yıllarının saf duygularını gün 
ışığına çıkarıyor. Film, tiyatro 
dünyasının ünlü isimleriyle genç 
yetenekleri buluşturuyor. 

• Summer of 1 97 3 ,  Malatya. Due ro 
rhe F's in her reporr card, 1 3-year-old 
secondary school srudenr Esma is 
exiled ro a house near Arguvan, rhe 
house of Kemal, her farher's friend 
from rhe days of his mil irary service. 
The same day, Kemal's sisrer Saliha 
who lefr her berrorhed years ago and 
ran off wir h rhe man she loved, al so 
recurned home. The household is ar a 
lass as ro whar ro do, whereas Esma 
bubbles wirh joy. Salih has been her 
mosr beloved "aunr", her role model 
ever since she was a smail child. 
While Esma is playing in  rhe srreers, 
mischievous as ever, she meers a 
young man. Hüseyin is rhe son of an 
Alawi family, close friends of 
Kemal's, living in a village of 
Arguvan. Ir's as if Saliha's return has 
pleased HLiseyi n  as much as Esma, 
who begins ro feel an inreresr in 
young Hüseyin, rhar she cannot 
name. Saliha immediarely norices 
rhis inreresr. They become 
confidanres, half jokingly. When 
Esma goes ro visir Hüseyin's village, 
the relat ionship gers more inrense. 
Esma seems ro have grown up and 
become a young gir!, parrly because 
of rhe nudging of Sali ha. However, 
she's nor yer of an age ro differenriare 
dreams from reality . . .  

Shot by Barış Pirhasan in Malatya 
and to a cerrain exrenr influenced by 
rhe director's own l ife, SUMMER 
LOVE deals wirh Alawi culture in 
one hand and reveals rhe innocenr 
emocions of reen years in rhe other. 
The film brings rogerher famous 
names from rhe srage wirh young 
ralenr. 

BARIŞ P IRHASAN 

1 95 1 'de Istanbul'da doğdu. 
Boğaziçi Üniversitesi Ingiliz Dili 
ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. 
1 974'ten sonra çeşitli dergilerde 
şiirleri ve şiir kitapları yayınlandı. 
Lewis Carroll ve Konstantin 
Kavafis'ten çeviriler yaptı. Ömer 
Kavur ve Atıf Yılmaz'ın yanında 
asistan olarak çalıştı. "Körebe", 
"Adı Vasfiye" ve "Aaahh 
Belinda" gibi filmierin 
senaryolarını yazdı. 1 990'da 
"Küçük Balıklar" adlı ilk filmini 
yazdı ve yönetti. 1 989- 1 992 
yılları arasında British Council 
bursuyla Ingiltere'deki National 
Film and Television School'un 
Yönetmenlik Bölümü'nde 
okudu. 1 996'da "Gül ile Adem" 
adlı kısa filmi yazdı ve yönetti. 
Bilge Karasu'nun aynı adlı 
eserinden esinlenerek yazıp 
yönettigi iki�.ci uzun metrajlı flmi 
"Usta Beni Oldürsene", Antalya 
Film Festivali'nde En Iyi Senaryo 
ve Jüri Özel Ödülü aldı. 

Born in Istanbul in 195 1 .  He 
graduared from rhe English 
Language and Li rerarure 
Department of rhe Boğaziçi 
University. Since 1974 his poems 
have been published in various 
magazines and calleered in book 
form. He alsa made rranslarions 
from Lewis Carroll and 
Consrantin Cavafy. He worked 
wirh Ömer Ka vur and Atıf 
Yılmaz as assistant director, 
wriring rhe screenplays for films 
such as "Körebe", "Adı Vasfiye" 
and "Aaah Belinda". In 1990 he 
wrore and direcred his firsr film, 
"Küçük Balıklar 1 Lirde Fish". 
From 1 989-92 he srudied 
direecing ar rhe arionaJ Film 
and Television School in England 
wirh rhe scholarship of rhe 
British Council. He wrore and 
direcred rhe shorr film "Gül ile 
Adem 1 Gül & Adem" in 1 996. 
His second fearure film, "Usra 
Beni Öldürsene 1 Sawdusr Tales", 
based on rhe srory of Bilge 
Karasu of rhe same ri de, which 
he wrore and direcred, received 
rhe award for rhe Besr Screenplay 
and rhe Special Jury Prize in rhe 
Antalya Film Festival. 

Filmleri 
Filmography 

1 990 Küçük Balıklar Li tt/e F is b 
1 996 Gül ile Adem 

GülandAdem 
(shorr kısa film) 

1 997 Usta Beni Öldürsene 
Sawdust Ta/es 

1 999 Kendim ve Digeri 
Me and tbe Otber 

200 1 O da Beni Seviyor 
Summer Love 
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TÜRKiYE-ALMANYA TURKEY -GERMANY TAYFUN 
�----------------------------------------------------------------� P IRSELIMOGLU HiÇBiRYERDE 

INNOWHERELAND 
Yönetmen Director: Tayfun Pirselimotl11 
Senaryo Screenplay: Tay/tm Pim/imoğ/11 
Görüntü Yön. Cinematography: Co/in 
Mounier Müzik Music: Cengiz Onural 
Oyuncular Cası: Zuhal 0/cay, Parkan Ozturan, 
Meral Okay, Ruhi Sar1, Cezmi Baıkm, Devi n 

Ozgür Çmar Yapımcılar Producers: Zeynep 
Ozbatur, Kadri Yurdatap & G11drun Ruzirkova· 
Steiner Yapı m Produccion Co.: Co Production, 
lstiklal Cad. Anadolu Pasajı, No: 201; Kat: 3, D: 
6, 80060 Beyotlu, İstanbul, TURKEY; Phom: 90 
212 25 1 32 42; Fax: 90 212 249 58 57; e·mail: 
zozbatur@coproduction.com.tr; Mine Film, luanbul, 
TURKEY; /11edia Ltma, Cologne, GER/11ANY 
Dünya Hakları World Sales: !11tdia Ltma, 
Hochstademtrasse 1-3, D-50674 Cologrıe, 
GER/11ANY; Phone: 49 221 139 22 22; Fax: 49 
221 139 22 24; e-mail: 
idamartinı@compuıervt.com 

2001 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Şükran Haydarpaşa Garı'nın 
gişesinde çalışan kırk yaşlarında bir 
kadındır. Tek o�lu Veysel bir tel 
çekme atölyesinde çalışmaktadır. 
Ölmüş olan Kürt asıllı kocasının 
politik olaylara karışmasından dolayı 
çok acı çekmiş olan Şükran, o�lunu 
bu tür olaylardan uzak tutarak 
korumaya çalışmaktadır. O�lunun 
bunlardan uzak oldu�una emin 
olmasına ra�men bir gün Veysel 
kaybolur. Şükran'ın o�lunu bulmak 
için sarf etti�i tüm çabalar sonuçsuz 
kalır. Delikanlının ola�an 
nedenlerden kayboldu�una inanır 
ve tüm yetkili makamlardan 
bulunması için yardım ister, ama bu 
iste�i reddedilir. Veysel adında hiç 
kimsenin tutuklanmadı�ını söyleyip, 
ondan kimli�i bil inmeyen cesetlere 
bakmasını isterler. Bunların 
arasında bir tanesi tanınmayacak 
haldedir; Şükran onun Veysel 
olmadı�ından emindir, ama o�lunun 
nişanlısı Şule onun Veysel oldu�u 
konusunda diretir. Şükran, o�lunun 
hiçbir politik olaya karışmadı�ından 
emin oldu�u için Şule'yle kavga 
eder ve Veysel'in hayatta olup bir 
gün mutlaka ortaya çıkaca�ı 
konusunda ısrar eder. Şükran 
umutsuzca her yerde o�lunu 
aramaya başlar. Bir gün 
Haydarpaşa'nın kalabalı�ında onu 
görür ama ulaşamaz. Bu olayı 
arkadaşlarına anlatır, ama hiç kimse 
ona inanmak istemez. Garın berberi 
Ahmet, Şükran'ı telkin etmeye 
çalışır. Bir Pazar sabahı berber 
Ahmet, Şükran'ı ziyaret eder ve 
tanıdı�ı Cezmi adındaki biraz 
geveze bir polisin Veysel adında bir 
gençle i lgil i ilginç bir hikaye 
anlattığını söyleyerek onu ziyaret 
etmelerini önerir. Cezmi onlara bu 
gencin yakalandı�ı gün kaçtı�ını ve 
garip bir biçimde Mardin'de 

görüldüğünü anlatır. Bu haberi 
duyunca çok heyecanlanan Şükran 
derhal Mardin' e gitmeye karar 
verir . . .  

• Şükran, a lady i n  her forties, 
works at the booking office in  
Haydarpaşa central train station in  
the Anarolian side of  Istanbul. She i s  
very fond of  her only son Veysel who 
is working in a smail workshop in 
the oucskins of the city. Şükran 
always feels very tenderly for her son, 
because she has suffered a lot from his 
husband's political dealings in the 
past. She brought Veysel up with 
struggling with all her might to keep 
him away any po! irical influences 
after the death of her Kurdish 
husband. She always thinks that 
Veysel is 'dean'; but one day Veysel 
disappears. Şükran's attempts ro fınd 
her son are ro no avail .  She believes 
that the young man is j ust lost and 
demands assistance from the 
auchorities. However, her request is 
refused. There is no record of arrest 
for someone named Veysel in the 
police, they say, and offer no 
explanarions as ro his disappearance. 
They only show her anonymous 
corpses and ask her ro identify. The 
face of one of rhem has been smashed 
in so as ro be unrecognizable, bm 
Şükran insists that he is nor her son 
Veysel. Yet Şule, Veysel's fıaocee, is 
su re that c har is h is body. Şükran is 
really angry at Şule for her insiscence, 
as sh e bel ieves her son not to have 
mixed in any potirical activity. On 
the contrary, she is sure Veysel is 
ali ve; he vanished for j usr an ordinary 
reason and will rum up some day. 
Şükran continues ro look for her son 
desperarely everywhere, but all her 
effons are in vain. One day, she sees 
Veysel amid the crowd in the station, 

but can nor reach him. When she 
tells her friends what happened, none 
of them believe her. Ahmet, a barber 
in the train station, is a tender
hearted man distressed by her 
trouble. He comes to her house one 
day and says rhar one of his clienrs, a 
talkative poticeman named Cezmi, 
has told him an inceresting srory 
about a young man called Veysel and 
asks Şükran that they visit him. 
Cezmi tells rhem that this young 
man escaped the day he was arrested, 
and was rather srrangely seen in 
Mardin, a smail rown in sourheasrern 
Turkey. Şükran, who is very exciced 
upon hearing these news, decides to 
go to Mardin immediately . . .  

Ortado�u Teknik 
Üniversitesi'nden mezun 
olduktan sonra Viyana Tatbiki 
Güzel Sanatlar Akademisi'nde 
resim ve gravür okudu. 
Istanbul, Viyana, New York, 
Budapeşte ve Talinn gibi pek 
çok yerde kişisel sergiler açtı 
ve karma sergilere katıldı. Aynı 
zamanda yazar olan 
yönetmenin ilk romanı "Çöl 
Masalları" 1 996'da, ikinci 
romanı "Kayıp Şahıslar 
Albümü" 200 ! 'de yayınlandı. 
1 985'ten itibaren sinema 
çalışmalarına başladı. Sinema 
üzerine yazmış olduğu yazılar 
pek çok dergide yayınlandı. 
HIÇBIRYERDE (200 1 )  
yönetti�i ilk uzun metrajl ı  
fılmdir. 

After graduating from the Middle 
Easr Technical University, he 
studied paiming and engraving 
at che Fine Ares Academy in 
Vienna. He held exhibitions in 
Istanbul, Vienna, New York, 
Budapest, Ta! inn and 
participated in joinr exhibitions. 
He is also a writer; his fırst novel 
"Çöl Masalları" (Desen Tales) 
was published in 1 996 and his 
second novel "Kayıp Şahıslar 
Albümü (The Album of Lost 
People) was published in 200 l .  
S i  nce 1 98 5 ,  he has been 
intensely engaged in cinema and 
his arcicles on fı im were 
published i n  various periodicals. 
INNOWHERELAND (200 1 )  is 
che fırst feacure film he directed. 

Filmleri 
Filmography 

1 999 Dayım My Uncle 
(shorc kısa film) 

200 1 Hiçbiryerde Innowhere/and 
2002 Süküt Altındır 

S i /en ce is G old 
(shorr kısa film) 
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TÜRKIYE-KANADA TURKEY -CANA DA 

AYNA 
MIRROR 
Yönetmen Director: Hakan Şahin Senaryo 
Screen play: Hakan Şahitı Görüntü Yön. 
Cinemamgraphy: Richard Gmtavsen Kurgu 
Edicing: Hakan Şahin Müzik Music: Erik Satie 
Oyuncular Cast: Uğur Po/at, Ljuho Bakic, 
Travis Vanh;/1, Cengiz Temelli, Catherine Mazer, 
Lambert \Yle/fen, Adnan Şahin Yapımcı 
Producer: Hakan Şahin Yapım Produccion 
Co.: Zamata Films, 23 Bristol Street, Suite 2, 
Cambridge, MA 0214I, USA; Phone & Fax: I 
61 7 864 36 57 Dünya Hakları World Sales: 
Zamata Films, 23 Bristol Street, Suite 2, 
Cambridge, MA 02I41, USA; Phone & Fax: I 
6I 7 864 36 57  

200 I 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 BO' 

• Çocukluğunda kardeşinin bir 
kaza sonucu boğularak ölmesinin 
verdiği acıyı devamlı içinde taşıyan 
yaşı geçmiş bir öğrenci, bir sene 
önce Kanada'ya siyasal bil imler 
dalında ihtisas yapmak ve kısmen 
de kardeşinin ölümünün acısını 
unutmak için gelmiştir. Ancak, 
burada yabancı bir di l i  öğrenmenin 
yarattığı zorlukla ve okuma 
masraflarını karşılayamadığı için, 
geçici olarak kendine bir iş arar. 
Şehirden bin kilometre kuzeyde, 
petrol kuyularının yakınında 
kurulmuş küçük bir köy olan 
Zama' da, hazır yiyecek satan bir 
dükkanda iş bulur. Iki aylık yaz 
tati l ine çıkan Tom adlı tezgahtarın 
yerini alıp dükkanı tek başına 
işletecektir. Hem bu değişiklik, 
hem de böylece yaşamını bir hale 
yola koyabilme fırsatına sahip 
olması hoşuna gider. ıssız bir 
yerdeki bu 200 kişi l ik küçücük 
yerleşim ona umduğundan fazlasını 
sunar. Burada herhangi bir yabancı 
ü lkeninki kadar, hatta ondan da 
benzersiz bir kültür bulur. Ne var 
ki haftalar geçip de taze deneyimler 
yerlerini günlük rutinlere 
bıraktıkça, tecrit edilmişl iğin ruhsal 
etkilerini hissetmeye başlar. 
Gittikçe daha disipl insizleşir, daha 
kolay s in irlenmeye başlar. 
Atsinekleri, onu müşterilerden 
daha fazla meşgul eder. I ki aylık 
süresini tamamlar, ama Tom 
ortalarda yoktur. Her günkü 
koşularından birinde, ormandan 
geçmeye karar verir. O ağaçlar 
arasında yürürken, civardaki iki avcı 
onu kara ayı sanıp yanlışlıkla vurur. 
Gözleri ardına kadar açık, sağ 
kolunda büyük bir acı hissederek 
orada, yerde yatarken, durumun ne 
kadar ironik olduğunu düşünür. 
Ölümle bu beklenmedik karşılaşma 

ona sonunda hep aradığı şeyi 
sunmuştur - yaşamın 
doğrulanması . . .  

"AYNA, insanın ilkel korkusuyla 
ölüm korkusuyla - yüzleşmeyi 
aramasının ve bu süreç içinde, 
hapishaneye dönmüş acı l ı  zihninden 
kaçmaya çalışmasının öyküsüdür." -
Hakan Şahin 

• A man who has been rormenced 
by his thoughts si nce rhe accidencal 
drowning of his brorher, came ro 
Canada a year ago ro earn his masters 
degree in polirical science and in parr 
ro escape rhe painful re mi nders of his 
brorher's dearh. Faced with rhe 
diffıculry of learning a new language 
and unable ro finance his studies, he 
considers an opporrunity ro work as a 
convenience srore clerk in a remore 
oil-parch hamler of Zame, locared 
1 .000 km. norrh of the ciry. He is ro 
look afrer rhe srore while Tom, rhe 
full-rime clerk, goes on a rwo-monch 
vacarion. He welcomes rhe change 
and rhe opporrunity rhis would 
provide him ro sorr rhings our in his 
life. This riny serrlemenc of 200 
people in rhe middle of nowhere 
offers him more rhan he expecred. 
There he finds a culrure rhar is as 
unique as any or her foreign councry, 
maybe more so. As weeks pass and 
fresh experiences give way ro daily 
rourines, he starrs to feel rhe 
psychological effecr of isolarion. He 
increasingly becomes less disciplined 
and more irrirable. Horseflies keep 
him busier rhan rhe cusromers. He 
compleres his two-monrh sray bur 
Tom fails ro show up. During one of 
his rourine runs he decides ro h ike 
through rhe woods. As he is walking 
in the woods, two humers in rhe area 
m israke him for a black bear and 

shoor him by mistake. Laying on rhe 
ground wirh eyes wide open and a 
sharp pain coming from his righr 
arın, he can'r help bur think rhe 
irony of ir all, rhar rhis unexpecred 
confronrarion wirh death would 
fınally give him whar he was seeking 
all along - rhe affirmarion of l ife . . .  

"MIRROR is rhe srory of one man's 
quesr ro confronc his primeval fear 
rhe fear of dearh, and in the process 
ro escape from his own rorrured mind 
which is his prison." - Hakan Şahin 

HAKAN ŞAHIN 
1 96S'te Ordu'nun ilçesi 
Ünye'de doğdu. I S  
yaşındayken ailesiyle birlikte 
Kanada'ya göç etti. 25 yaşında, 
Edmonton kentindeki Alberta 
Üniversitesi'nin Bilgisayar 
Mühendisliği bölümünden 
mezun oldu. Kuzey Alberta'da 
gözden ırak bir petrol kasabası 
olan Zama'ya, ağabeyinin 
yanına giderek, orada 
ailelerinden kalma küçük 
nakliye şirketinde kamyon 
şoförlüğü yaparak iş hayatına 
atıldı. Beş yıl şoförlükten 
sonra, otuz yaşında, 1 6  mm 
olarak çektiği ve yapılacak ne 
kadar hata varsa hepsini yaptığı 
bir kısa filmle ilk sinema 
eğitimini aldı. Bu film ödüller 
alınca, "daha büyük hatalar 
peşinde koşarak", 35 yaşında 
ilk uzun metrajlı filmi olan 
AYNA'yı (200 1 )  çekti. 

Born in 1 965 in Ünye, Ordu. 
He immigrated to Canada w ith 
his family when he was 1 5  years 
old. At the age of 25,  he 
graduated from the University 
of Alberra in Edmonton wirh a 
Bachelor of Science degree in 
Computer Engineering. He 
joined his brother in a smail 
family rrucking business 
operaring in a remote oil patch 
hamler of Zama in Norrhern 
Alberta. He worked there for 
the next five years as a truck 
driver. When he was thirty years 
old, he rrained himself in 
filmmaking by shooting his first 
short film in 1 6  mm and 
making every misrake in the 
book. When that film won 
a wards, he wenr on ro "ma king 
bigger mistakes" by shooting 
his first fearure film, MIRROR 
(200 1 )  at the age of 35 .  

=-:;--------., 
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TÜRKIYE TURKEY 

9 
Yönetmen Direccor: O mit Ona/ Senaryo 
Screen play: O mit Ona/ Görüntü Yön. 
Cinemacography: Aydm Sarıof,lu Kurgu 
Edi ring: lrmail Canlısoy Müzik Music: Zen 
Oyuncular Casr: Ali Poyrazof,lu, Cezmi Baskrn, 
Serra Yılmaz, Fikret Kıljkan, Ozan Giiven, Rafa 
RadomiJ/i Yapımcı Producer: Haluk Bmer 
Yapı m Production Co.: Haluk Bener, 2. Tiirk 
Bostan S ok., C Blok, Bolazi[i Sitesi 2ı, Y mi köy, 
Istanbul, TURKEY; Mobile: O 533 353 20 92; 
Fax: 90 2ı2 299 5 ı  2ı;  PTT Film Dünya 
Hakları World Sales: Ktriman U/11.1oy, 4 rut du 
Vertlx!is, 75003 Paris, Plx!ne: 33  ı 48 87 36 26; 
Fax: 33 ı 48 87 35 87 

2002 1 35 1nm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Istanbul'un yoksul, görünüşte 
sakin bir mahallesi. Evsiz bir genç 
kız kanlı bir cinayete kurban gider. 
Kimse kızın kim olduğunu, nereden 
geldiğini bilmez ama hakkında 
rivayetler vardır. Kimi Yahudi 
olduğunu anlatır, kimi Rus fahişe 
olduğunu. Mahalleden altı kişi 
karanl ık bir odada polis tarafından 
sorguya çekilir. Sorgu, odanın ve 
cinayetin çok ötesine uzanır; 
yıllanmış sırların, mahallenin bütün 
gizli tarihinin ortaya dökülmesine 
neden olur . . .  

9, korku, suçluluk ve rivayetler 
üzerine kurulu bir kültür hakkında, 
artık kaybolan bir kültür hakkında, 
bir hikayedir. Sıradan insanların 
gündel ik ilişkilerinde ortaya çıkan 
faşizm hakkında bir hikayedir. 
Ayrıca 9, tümüyle dijital video 
kamera kullan ılarak çekilip dijital 
ortamda kurgulandıktan sonra 35 
mm peliküle basılan ilk Türk 
fılmidir. 

• A poor, seemingiy quiet 
neighborhood of Istanbul .  A young, 
homeless girl gets kil led in a gory 
murder. Nobody knows where she 
comes from, although there are all 
ki nd of rumors abour her. Some say 
she's Jewish, some say she's a Russian 
prostirute. Six people from the 
neighborhood are imerrogated in a 
clark room by the police. Being 
forced to give away their uttermost 
secrets, these six ordinary people te l l  
u s  not only the story o f  the murder 
but also the ir biased versions of the 
seeret h istory of the neighborhood . 

9 is a story of a vanishing culrure 
which is based on fear, rumors and 
guilt .  9 is a srory about everyday 
fascism in the l ives of ord i nary 
people. 9 is also the fırst Turkish 
film which has been shot and edired 
emirely in digital video and 
transferred w 35 mm prim.  

ÜMiT ÜNAL 
I 96S'te Tire'de dogdu. Sinema 
okudu ve reji asistanlığı yaptı. 
"Teyzem", "Hayallerim, Aşkım 
ve Sen" gibi sekiz uzun metrajlı 
fılmin senaryolarını yazdı. 
"Amerikan Güzeli" adlı bir 
hikaye kitabı, "Aşkın Alfabesi" 
ve "Kuyruk" adlarında iki 
romanı vardır. Reklam filmleri 
yönetmenligi yapmaktadır. 9 
(2002) ilk uzun metraj lı 
kurmaca fılmidir. 

Born in 1 965 in Tire. He 
st u d i ed fı Lm and worked as an 
assistant director. Eight of his 
screenplays, among which 
"Teyzem 1 My Aunr", 
"Hayallerim, Aşkım ve Sen 1 My 
Dreams, My Love and You", 
have been made inro fearure 
films. He has published rwo 
novels, "Aşkın Alfabesi" 
(Alphabet of Love); "Kuyruk" 
(The Queue), and one book of 
srories, "Amerikan Güzeli" 
(American Beauty). He works as 
director for TV commercials. 9 
(2002) is his feature film debur. 
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TÜRKIYE TURKEY 

DELi YÜREK - BUMERANG CEHENNEMi  
WILD HEART - HELL O F  BOOMERANG 
Yönetmen Director: Osman Sına11 Senaryo 
Screen play: Raci Şapnaz & Osman S mav 
Görüntü Yön. Cinemacography: Tevfik Şenol 
Kurgu Ediıing: Keınalettin Osmanlı Müzik 
Music: Aria Oyuncular Cast: Kenan 
lmirzaltof,l11, Me/da Pekcan, Selçuk YOnttllı, Oktay 
Kaynarca, Macit Sonkan, Zafer Ergin, Haluk 
Kurdof,/11, Emin Giirsoy, lpar Görseven, Biilent 
Kayabaj Yapımcı Producer: Mu>tafa Şevki 
Doğan Yapım Producrion Co.: Si1ıegraf Film 
)'ap mı ve Yönetim Ltd. Şti. , Salih Omurtak Cad. , 
No: 30, Kojllyo/11, 8/020 Istanbul, TURKEY; 
Phone: 90 216 545 06 76; Fax: 90 216 545 06 
72 Dünya Hakları World Sales: Özen Film, 
SakızağaCI Cad., No: 21 .  Beyof,/11, İstanbul, 
TURKEY; Phone: 90 212  292 84 BO; Fax: 90 
212  244 28 5 1  

2001 1 35 mm. / Renkli Color 1 120' 

• Güneydogu Anadolu'da uzun 
süre çarpışmış olan Yusuf Miroglu, 
bir askerlik arkadaşının dügünü için 
Diyarbakır'a gelir. Bölgenin önde 
gelen kişilerinden birinin oglu olan 
Cemal, Yusuf ve nişanlısı Zeynep'i 
sevinçle buyur eder. Kutlamalar 
dügün gününe kadar uzanır. Bu 
dügün, barış ve daha iyi bir yaşama 
yönelik umutların simgesidir, çünkü 
Cemal ile müstakbel eşi Leyla'nın 
aileleri arasındaki ilişki, bölgedeki 
huzursuzlugun bir sonucu olarak 
kötüleşmiştir. Ne var ki, karanlık 
günlerin gölgesi henüz silinmemiştir. 
Cemal dügün günü vurularak 
öldürülür ve katil de, olayın hemen 
ardından akrabalarından biri 
tarafından şüpheli bir şekilde infaz 
edil ir. Yusuf şok geçirmiş ve son 
derece üzülmüştür, ancak bunun 
sıradan bir cinayet olmadıgından 
kuşkulanır. Cemal'in, bölgede 
istikrar yaratmaya azimli olan, 
barışçıl bir polis şefine düzenlenen 
suikast konusunda ne kadar çok 
bilgisi oldugunu hatırlar. Yoksa 
bildikleri yüzünden mi 
öldürülmüştür? Onun ölümünden 
sorumlu olanlar da aynı kişiler 
midir? Yusuf bu soruların cevaplarını 
bulmaya kararlıdır. Öte yandan, bu 
tehlikeli arazide bu cevapları bulmak 
hiç te kolay bir iş degildir. Yusufa, 
orduda komutanı olan Bozo yardım 
eder. Yusuf Bozo'nun radikal 
eylemlerini onaylamasa da, bölgede 
oynanan oyunlar konusunda çok şey 
ögrenir. Olaylar akıp giderken, 
sadece Cemal'in katillerinin kim 
olduguyla ilgilenmekle kalmayız; her 
şeyin bir anda degiştigi bu bölgede 
barışın neden istenmedigi ve 
sonuçta birçok masum insanın 
zararını çektigi terörden kimin 
yararlandıgını gittikçe daha fazla 
merak ederiz . . .  

DELI YÜREK Türkiye'deki en 
popüler TV dizilerinden birinin 
beyazperde uyarlaması. Yusuf, 
adalet sistemi zayıflayınca, 
politikacılar yozlaşınca ve acı 
gerçeklerle karşılaşan insanlar düş 
kırıklıgına ugrayınca serpilen 
karanlık güçlerle savaşmaya kararlı 
bir kahraman. Lafın kısası, o 
modern bir Robin Hood, daha açık, 
daha dürüst bir topluma duyulan 
arzunun simgesi. Izleyiciler her 
bölümle birlikte medya ile 
kamuoyunu meşgul eden günlük 
olayların perde arkası hakkında bilgi 
edin iyor. Bu perspektifle, gözlerimiz 
terörün çok can aldıgı güneydoguya 
çevriliyor. "Terör bir bumerang, 
ondan yararlanan kişi bu ölümcül 
silahın onu da vurmasını beklemeli." 
- Osman Sınav 

• Yusuf Miroğlu, a veceran of 
soucheascern unresc, cravels to che 
cicy of Diyarbakır to accend wedding 
of his friend from his mil icary service 
days. Cemal, son of a prominenc man 
in rhis region, welcomes Yusuf and 
his fıance, Zeynep, wich greac joy, 
and celebrarions excend to che 
wedding day. This wedding 
symbolizes che hope and yearning for 
peace and berrer l ife since Cemal's 
and his prospecrive wife Leyla' s 
families relacion had rurned birrer as 
a consequence of unresr in che region. 
Stili, shadow of che clark days is not 
all gone yer; Cemal is shoc dead ar his 
wedding day and che killer is 
suspiciously execured soon afrer the 
event by one of his relarives. Yusuf is 
shocked and deeply grieved, buc 
suspeccs rhac this is not a simple 
murder. He remembers how well 
Cemal was informed abour 
assassination of che peace loving 
potice chief who was derermined to 

ereare scabi licy in che region. W as 
Cemal killed because of w hat he 
k new, are they rhe same people who 
are responsible from his dearh' Yusuf 
becomes derermined ro fınding 
answers ro rhese quescions. It' s not an 
easy rask in this dangerous land and 
he fınds once his commander ar che 
army, Bozo, at his help. Although 
Yusuf doesn't always approve Bozo's 
radical acrions, we learn much abour 
games played in che region. As the 
evenrs roll, we are more and more 
inceresred in nor only who were 
Cemal's killers, buc also why peace in  
this volatile region is not wanced by 
some and who benefırs from che 
cerror despire many innocent people 
suffer as a resul c. . .  

WILD HEART is the si lver screen 
adapeation of one of che most popnlar 
TV serials in Turkey. Yusuf is a hero 
who is decermined ro fıghr againsc 
clark forces which flourish when che 
juscice system is weakened, 
poliricians became corrupr and 
people are disillusioned. In brief, he 
is a modern Robin Hood and a 
symbol of che desire for a mo re open, 
honest society. Wirh every episode 
viewers learn about dealings behind 
the daily evenrs occupying media and 
forming public opinion. Wirh rhis 
perspecrive our arrenrion rurns to 
sourheasrern Turkey, where rerroc 
claimed many lives. "Terror is a 
boomerang, whoever uses ir should 
expecc a return from this deadly 
weapon." - Osman Sınav 

OSMAN SINAV 
24 Aralık 1 956'da, Burdur'da 
do!:du. 1 975-79 arasında 
Istanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi Yüksek Resim 
Bölümü, IDGSA-UESYO 
Tekstil Dizaynı ve IDGSA 
Sinema-TV Enstitüsü'nde 
ögretim gördü. Çalışma 
zorunlutuı:u nedeniyle okulu 
bitirmeden ayrı ldı. 1 979- 1 984 
yılları arasında reklam metin 
yazarlıgı yaptı. 1 983- 1 987 yılları 
arasında reklam fi lmi 
yönetmenli!:i. 1 987'den 
başlayarak sinema ve TV 
filmleri yönetmenligi yapmaya 
başladı. 1 984'te Sinegraf Film 
Yapım Yönetim Ltd. Şti.'yi 
kurdu. 

Born on 24 December 1 956 in 
Burdur. From 1 975-79 he 
accended che painring, rexrile 
design deparrmenrs and che 
Film-TV Institute of che Srare 
Academy of Fine Ares in 
Isranbul, bur lefr school ro work. 
He was a copy wrirer for 
commercials from 1 979- 1 984. 
He direcred commercials from 
1 983- l 987 and from 1 987 
onwards he has been direecing 
cinema and TV fılms. He 
founded Sinegraf Film 
Producrion Company in 1 984. 

Filmleri 
Filmography 

1 987 Bir Muharririn Ölümü 
A Writer's Death (TV) 

1 988 Yalancı Şafak 
F ake 'Twilight (TV) 

1 989 Atlıkarınca Ct•roussel (TV) 
Hünkar ve Düş 
Emperor and Dream 

1 990 Küçük Dünya Little World 
1 992 Kapıları Açmak 

To Opeıı the Doors 
1 993 Yalancı The Liar 
1 995 Gerilla The Guerilla 
200 1 Deli Yürek - Bumerang 

Cehennem i 
W i/d Heart - Hel/ of 
Boomerang 
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YAŞAYAN TÜRK YÖNETM ENLERiNDEN PORTRELER SEÇKiSi 
A SELECTION OF PORTRAITS OF TURKISH DIRECTORS 

• Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayın 
hayatına başlayan Altyazı Aylık 
Sinema Dergisi ve IKSV işbirliğiyle 
gerçekleştirilecek olan sergi, halen 
aramızda olan Türk sinemasının 
önde gelen yönetmenlerine bir 
saygı duruşu niteliği taşıyor. 

Sergide, iyi kötü tüm örnekleriyle 
değişik açılardan incelenmeyi, 
değerlendiri lmeyi bekleyen Türk 
s inemasının tümünü kucaklamayı 
amaçlayan büyük bir projenin 
başlangıcı olarak 
yönetmenlerimizden bir bölümü 
ele al ındı. 

Geçiş Dönemi'nin 
yönetmenlerinden Şadan Kamil ve 
Şakir Sırmalı i le başlayıp, Sinemacılar 
Dönemi'nden Lütfi Akad, Atıf 
Yılmaz, Halit Refığ ile devam eden; 
bir zamanların yeni/genç, 
bugününse orta kuşağını oluşturan 
Zeki Ökten, Şerif Gören, Ömer 
Kavur, Erden Kıral'dan günümüzün 
yenileri Nuri Bilge Ceylan'a, Zeki 
Demirkubuz'a ve Yeşim Ustaoğlu'na 
uzanan bir yelpazede birçok 
yönetmenimiz, fotoğrafçı Muammer 
Yanmaz'ın özgün çalışmasıyla, hem 
yüzleriyle hem de "sözleriyle" 
sergide yer alacaklar. Projenin 
genişletilerek bir kitaba 
dönüştürülmesi de planlanıyor. 

Yoğunlukları ya da başka mazeretleri 
nedeniyle katılamayan, katıimamayı 
tercih eden, ulaşılamayan, şehir 
dışında hatta yurt dışında oldukları 
için gelerneyen yönetmenlerimiz 
kadar, sergiyi hazırlamak için gereken 
zamanın kısıtlı, sergilenecek mekanın 
küçük olması, sergi kapsamını kırk 
yönetmende sınırladı. Bütünün 
tamamını değilse bile parçasını 
yansıtabilirsek ne iyi! 

l brahim Türk 

• The exhibirion realized by che 
co Ilaboration of Alryazı Monrhl y 
Film Magazine, srarred ar September 
200 1 , and IFCA is a stand of respecr 
for the exisrenr memorable Turkish 
cLrecrors. Covering a number of our 
film directors, this exhibirion is a 
step rowards a bigger project ai m ing 
ro embrace rhe whole Turkish cinema 
which has been long wairing ro be 
evaluated and analyzed from differenr 
aspecrs and w ith all of irs examples 
wherher highly or lowly qualified. 

Starting from the Transition Period 
of Turkish Cinema directors ! ike 

Şadan Kamil and Şakir Sırmalı ,  the 

directors of Filmmakers Period !ike 
Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Hal ir Refiğ; 
conrinuing through rhe

.
young 

generat i on of the pasr which srands 
as che middle generatian now such as 
Zeki Ökren, Şerif Gören, Ömer 
Kavur and Erden Kıral, ro the young 
directors of presenr ! ike Nuri Bi lge 
Ceylan, Zeki Demirkubuz and Yeşim 
Usraoğlu, many of our directors 
porrrayed by our phorographer 
Muammer Yanmaz w i l i  be involved 
in the exhibirion wirh borh rheir 
faces and rheir urrering. In che 
furure, this project is ro be extended 
inro a book. 

For now, we can cover only 40 
directors due ro the l imirarions of 
rime and place necessary ro complere 
the project and due ro che 
inconvenience of some of our 
directors not being able ro rake place 
or not preferring ro rake place in our 
project. If we are capable of reflecring 
a part of che whole, c hen we w i ll 
deem ourselves successful. 

İbrahim Türk 

Fotoğraflar Photographs 
Muammer Yamnaz 
Proje Sorumlusu Projecc Responsible 
İbrahim Tiirk 
Koordinasyon Coordinacion 
Yamar Okur 
Koordinasyon Yardımcıları 
Coordinacion Assiscancs 
Ziimriit Burul, Ba[ak Çallzoğlu 
Film ve Banyo Film & Prinı 
Kotkık Profmionol 
Laboratuvar Labora<ory 
Deniz Fotoğrafftltk ( Engiil Kimya) 
Baskı Princing Patates Bask1 
(HP Designjet SOOOPS yazıcı ile basılmıştır.) 
(Princed by HP Designjer 5000 PS.) 

MUAMMER YANMAZ 
1 969 yılında Istanbul'da doğdu. 
Orta öğrenimini Saint-Michel 
Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 
Istanbul Üniversitesi Iletişim 
Fakültesi Radyo-TV 
Bölümü'nden 1 995 yılında 
mezun oldu. 1 992- 1 994 
yıllarında Aktüel Dergisi'nde 
foto muhabirliği yaptı. 1 995 
yılından beri Beyoğlu'ndaki 
stüdyosunda reklam 
fotoğrafçılığı yapmaktadır. 
"Sinemacılarımız" projesinin 
yanısıra, "Down Sendromlu 
Çocuklar" projesine de devam 
etmektedir. Yedi seneden beri 
Istanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı'nın arşiv fotoğrafçılığı 
görevini yürütmektedir. Ayrıca 
Ekim ayında yayım hayatına 
başlayan Altyazı Aylık Sinema 
Dergisi'nin fotoğrafçısıdır. 

Born in 1 969 in İstanbul. Afrer 
completing his secondary studies 
ar Sainr-Michel High School, he 
graduared from Radio-TV 
Deparrmenr of rhe 
Communicarion Faculry ar the 
University of Istanbul in 1995 .  
Berween 1 992- 1 994, he has 
been a ph oto journal ise i n  
Aktüel which i s  one o f  che 
famous weekly periodicals. Si nce 
1 995,  he has been a free-lance 
adverrising phorographer. Ar the 
moment, he conrinues rwo 
projeers simulraneously, "Our 
Filmmakers" and "Children wirh 
Dow n Syndrome". He is al so one 
of che official arehive 
phorographers of the Is ranbul 
Foundation for Culture and Arts 
as well as Altyazı Monrhly Film 
Magazine. 
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1 .  TARiH 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 
2 1 .  Uluslararası Istanbul Film Festivali, 1 3-28 Nisan 2002 
tarihleri arasında gerçekleştiri lecektir. 

2. AMACI 
Festivalin amacı Türkiye'de sinemanın gel iş imini destekleyerek 
nitelikli fi lmierin ticari dağıtımını  teşvik etmektir. 

3. PROGRAM 
2 1 .  Uluslararası Istanbul Film Festivali aşağıda belirtilen 
bölümlerden oluşmaktadır: 
a) Sanat (yazın, tiyatro, müzik, dans, sinema ve plastik sanatlar) 

teması üzerine fi lmierin veya edebiyat uyarlamalarının 
katı ldığı bir Uluslararası Fi lm Yarışması. 

b) Festivalin özel teması üzerine, yarışma dışı, bilgilendirici bir 
bölüm. Bu bölümde uzun metraj l ı  kurmaca fi lmler, 
belgeseller ve kısa filmler gösterime sunulur. 

c) Ustalara Saygı 
d) Özel bölümler 
e) Türk Sineması 200 1 -2002 

4. ULUSLARARASI YARIŞMA 
a) Optik ses bantlı, 3S mm'l ik, en az 1 .600 m. uzunluğunda, 

konulu fi lmler yarışmada gösterilmeye aday olabi l ir. 
b) Yarışma fi lmlerinin seçimi ve programlanması konusunda 

son karar Genel Müdürlük tarafından veri l ir. Yapımcılar, 
yönetmenler, dağıtımcılar, u lusal fi lm kuruluşları ve yabancı 
elçi l ikler fi lm önerebi l irler. 

c) Yarışmaya kabul edilen tüm fi lmler özgün kopyalarıyla 
sunulacak, olanaklar elverdiğince Ingil izce, Fransızca veya 
Türkçe altyazılarla gösteri lecektir. 

d) 1 Ocak 2000'den önce gösterime giren fi lmler ve Türk 
fi lmleri dışında, Türkiye'de ticari dağıtıma çıkmış olan fi lmler 
yarışmaya kabul edilmez. 

e) Gösterim programı ve düzeni Genel Müdürlük tarafından 
belirlenir. 

f) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, film 
eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış 
benzeri kişi lerden oluşan uluslararası bir seçici kurul 
tarafından değerlendiri l ir. 

g) Seçici kurul Uluslararası istanbul Fi lm Festivali Büyük Ödülü 
olarak, "En Iyi  Fi lm" seçilen yapıtın yönetmenine "Altın Uile 
Ödülü"nü verir. Büyük ödül paylaştırılamaz. 
Seçici kuru l, gerekli gördüğü takdirde, gösterilen özel bir 
başarı için, bir yönetmen, senarist, oyuncu, görüntü 
yönetmeni, besteci veya sanat yönetmenine "Seçici Kurul 
Özel Ödülü" verebil ir. 

h) Yarışmaya kabul edilen fi lmierin yönetmenleri 4 gün süreyle 
Festival'in konuğu olurlar. 

5. SiGORTA 
Festivalce seçilen filmiere ait kopyaların, Festivale tesl iminden 
kopyayı sağlayan kuruluşa gönderilmesine kadar geçen süre 
içindeki sigortasından Festival sorumludur. 
Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, film şi rketinin 
katı l ım formunda beli rttiği değer tutarını tazmin etmekle 
yükümlüdür. Katı l ımcının katı l ım formunu I S  Şubat 2002 
tarihine kadar Festival bürosuna yollamadığı durumlarda, sigorta 
şirketi kopyaya 2.SOO.-Amerikan Doları değer biçecektir. 

6. TAŞIMA 
a) Festivalde gösteri lecek filmler, ön kontrol, çeviri ve bas ın  

gösterileri için, I S  Mart 2002 tarihine kadar lstanbul'a gelmiş 
olmal ıdır. 

b) Kopyaların geliş-dönüş navlunları, Türkiye'deki depolama, 
gümrük, sigorta ve işlem masrafları Festivalce karşılanacaktır. 
Dönüş navlunları, film ancak kopyayı sağlayan kuruluşa iade 
edil iyorsa Festivalce karşı lan ı r. 

c) Fi lmler, Festival in bitiminden sonraki iki hafta içinde, 
bel i rtilen havaalanına gönderilecektir. Taşımayla ilgi l i  
ayrıntılar alıcıya ayrıca bi ldiri lecektir. Festival, fi lmierin 
yollandığı havaalanındaki depolama masraflarından sorumlu 
değildir. 

d) Kopyalar ve uçak taşıma makbuzları doğrudan Festival 
adresine yollanmal ıdır: 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2 1 .  Uluslararası Istanbul Fi lm Festivali 
lstiklal Caddesi, No. 1 46 Luvr Apt. Kat 2 
Beyoğlu 80070 - Istanbul 1 TÜRKIYE 

e) Gönderenin adresi her fı lmin üzerinde bel i rti lmelidir. 
Katı l ımcı, fi lmin adını, nakliye tarih ve türünü bel i rtlen bir 
gönderi notunu uçak postası, e-mail ya da faksla Festival 
ofisine yollamal ıd ır. 

7. FESTiVAL HAKLARI 
Festival Düzenleme Kurulu gösterim için yeterli teknik 
özelliklere sahip olmayan fi lmleri festival dışı bırakma hakkına 
sahiptir. 
2 1 .  Ulus lararası Istanbul Film Festivali'ne katılanlar, bu 
yönetmelik koşu l larını kabul etmiş sayıl ırlar. 
Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer hususlar 
hakkındaki kararlar, FIAPF'ın fi lm festival leriyle ilgil i u luslararası 
yönetmelikleri doğrultusunda, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
tarafından veri l ir. 



340 REGULATIONS 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS INTERNATIONAL İSTANBUL FILM FESTIVAL 

1. DATES 
2 l st International İstanbul Film Festival organized by the İstanbul 
Foundation for Culrure and Arrs will rake place 1 3-28 April 2002.  

2 .  AIM 
The aim of the Festival is  to encourage the development of cinema 
in Turkey and to promore fılms of quality in the Turkish market . 

3. PROGRAM 
The program of che 2 l st International İstanbul Film Festival 
consisrs of che following secrions: 
a) An international comperirion for fearure fılms on art (lirerature, 

rhearre, music, dance, cinema and the plasric ares) and 
adaprarions. 

b) A non-competitive, informarive seetion on che specialized 
rheme of the Festival. Features, documentaries and shorrs can 
be selected for this secrion. 

c) Tribures 
d) Special secrions 
e) Turkish Cine ma 200 ı - 2002 

4. INTERNATIONAL COMPETITION 
a) Fearure fılms in 35 mm. wirh oprical soundrrack and a 

minimum length of ı ,600 m. can be selecred for the 
comperirion . 

b) The fina! decision for selecrion and scheduling will be raken by 
che General Directorare. Producers, directors, disrributors, film 
insrirures and embassies may propose ritles. 

c) All films in the competition will be screened at the Festival in 
their original version, whenever possible with English, French 
or Turkish subtitles. 

d) Films will not be considered if: 
- released before ı January 2000, 
- already released in Turkey, excluding the Turkish entries. 

e) The screening schedule is decided upon by the Directorare of 
che Fes ri va! . 

f) Films in the competition will be judged by an international 
j ury composed of directors, writers, producers, actors, crirics, 
cinema-historians and orhers known for their involvement in 
cınema. 

g) The j ury presents : 
- "The Golden Tulip Award",  as the Grand Prize of che 
International İstanbul Film Festival to the director of the 
selected film.  The Grand Prize may not be shared. 
The j ury may also give: 
- A "Special Prize of the ] ury", for a specific conrribution (by a 
director, writer, player, director of photography, composer or 
art direcror). 

h) The directors of the fılms adınitred to che competition will be 
che guests of che Festival for 4 days. 

5. INSURANCE 
The Festival is responsible for the insurance of the prinrs selected 
by the Festival from the moment they are received by the Festival 
ro the moment they are collecced by the forwarding agenr. 
Should a prim be losr or damaged, the Festival' s responsibiliry 
could be engaged only to the exrenr of the value indicared by the 
producer on the enrry form. If the enrranr does not send the enrry 
form to the secretariat of the Festival u nci! 15 February 2002, che 
prim will be valued by the insurance company on 2 . 500.- US 
Dollars. 

6. TRANSPORT 
a) Film prints to be screened in the Festival must arrive in 

Istanbul for checking, translation and press screenings by 
ı 5  March 200 2 .  

b )  Shipmenr costs o f  the prinrs for both ways, Turkish storage, 
customs, insurance and hanciling charges will be paid by the 
Festival . The freight cosrs for the return are paid by the Festival 
only if the prinrs are rerurned to c heir source. 

c) Films w ili be rerurned w i thin rwo weeks after the dosing of the 
Festival to che airpore of desrinarion. The consignee will be 
norified of the shipping derails. The Festival is not responsible 
for storage fees at the airporr. 

d) Prints and airway bills should be sene directly to the Festival' s 
address below: 
İstanbul Foundation for Culrure and Ares 
2 ı st International İstanbul Film Festival 
İsrikHil Caddesi, No. ı 46 Luvr Apt. Kar: 2 
Beyoğlu 80070 - İstanbul 1 TURKEY 

e) The rerurn address of the sender should be marked on each 
film. The enrrant should send a notice of dispatch by airmail, e
mail or fax to the secretariat of the Festival ind icating the ri de, 
dare and way of shipment. 

7.  RIGHTS 
Films not meering the rechnical requirements for public screening 
may be disqualified. 
Parricipation in the 2 ı sr İstanbul International Film Festival 
implies the acceprance of these regulations. 
All issues not covered by rhese general regulations will be resolved 
by the İstanbul Foundation for Culrure and Ares in accordance 
w ith the international regularions of FIAPF for the fi lm fesrivals. 



34 I  YÖNETMEN DIZiNI INDEX OF DIRECTORS 

Adamik, Kasia 238 
Akar, Serdar 324 
Alakuş, Buket 3 ı 4  
Amemibar, Alejandro 228-235 
Aranda, Vicente 258 
Aristakisian, Artur 239 
Aslanyürek, Semir 325 
Attal, Yvan 68 
Aubier, Stephane 3 ı ı  
August, Bille 82 
Ayça, Engin 288 

Bardinet, Thomas 240 
Başaran, Tunç ı 46- ı 5 2  
Bean, Henry 259 
Beineix, Jean-Jacques 98 
Belouad, Naguel 289 
Benguigui, Yamina 290 
Blier, Bertrand 225 
Bloomberg, Ramon 294 
Bodrov, Jr. Sergei 24 ı 
Bonello, Betrand 83 
Boyd, Don 69 
Bravo, Estela 260 

Cabrera, Dominique 26 ı 
Cantet, Laurent 262 
Chenouga, Chad 242 
Chouinard, Denis 29 ı 
Clement, Rene 2 ı 8  
Connolly, Robert 243 
Corneau, Alain ı 25 
Corsini, Catherine 84 
Cox, Paul 85 
Cvitkovic, Jan 244 

Fekete, ıbolya 245 
Feroumont, Benoit 3 1 1  
Fisher, Terence 204, 205 
Frears, Stephen ı 5 3- ı 6 ı  
Frosch, Christian 86 
Frydman, Gerald 3 ı  O 

Gassman, jacopo 92 
Georgiou, Christos 246 
Girard, François ı 2 1  
Gislason, Tomas 247 
Glazer, Jonathan 263 
Glinski, Robert 264 
Gomez, Manuel 3 ı O  
Gothar, Peter 293 
Grisebach, Valeska 248 

Hardy, Robin 207 
Harel, Nadav 294 
Hartley, Hal ı o7 
Hausner, Jessica 249 
Heiber, Bernd ıo6 
Henrard, Florence 3ı  O 
Hirschbiegel, Oliver 7 ı  

Labarthe, Andre S. 9 3  
Lai, Sandro 94 
Leroy, Guionne 3ı O 
Leterme, Pierre 309 
Lizzani, Carlo 95 
Loach, Ken 268 
Losey, Joseph ı 24, 222 

Marczewski, Wojciech 72 
Martel, Lucrecia 2 5 ı  
Masri, Mai 299, 300 
McGehee, Scott ıo2 
Melville, Jean-Pierre 220 
Menase, Lulu ı ı 2  
Miller, Claude 64 
Ming-liang. Tsai 269 
Miri, Maziar 73 
Mitchell, john Cameron 87 
Moore, Eoin ı o8 
Moretti, Nanni ı 82- ı 94 
Muxeı, Paul e 30 ı 

Paskaljevic, Goran 99 
Patar, Vincent 3 ı ı  
Payami, Babak 270 
Penguern, Artus de 2 7 ı  
Perrin, jacques 272 
Pirhasan, Barış 3 3 ı  
Pirotte, Guy 3 ı O  
Pirseıimoglu, Tayfun 3 3 2  
Pons Yentura 3 7 3  
Pool, Lea ı 00 

Richter, Roland Suso 3 ı 7  
Rintaro 274 
Rivette, Jacques 88 
Rocha, Paulo 96 

297 

Sandgren, Ake 275 
Santana, Antoine 252 
Sautet, Claude ı 26 
Schanelec, Angela 3 ı 8  
Schaub, Christoph 276 
Schepisi, Fred ı O ı 
Scherfıg, Lone 277 
Schrijvers, Klaartje 309 
Sehr, Peter 3 ı 9  
Seidl, Ulrich 278 
Serdaris, Vangelis 279 
Servais, Raoul 308 
Shah-Hatami, Ali 302 
Sheridan, Kirsten 253 
Sınav, Osman 335 
Siegel, David ı 0 2  
Smits, lneke 7 6  
Sokurov, Alexander 28ı  
Solakoglu, Annette 303 
Sopsits, Arpad 282 
Speth, Maria 320 
Sprecher, )i l i 280 
Steinbart, Nathalie 3 2 ı  
Stelling, Jos ı 0 6  
Stöhr, Hannes 322 
Szumowska, Malgorzata 254 

Tablo, Juan Carlos ı o3 
Tavernier, Bertrand 89 
T erawi, Ghada 304 
T orati, Benny 77 
Triffonova, lglika 78 
Troche, Rose 283 

Vaclav, Petr 284 

Van Goethem, Bert 308 
Van Goethem, Geert 308 
Van jaarsveld, Michiel 255 
Van Goethem, Nicole 309 
Vermeulen, Stefan 309 
Verneuil, Henri 3 ı 9  
Vertov, Dziga 1 1 6- 1 1 8  

Zelenka, Pe tr ı 07 
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ABC Afrika 298 
Aç Gözlerini 235 
Altın Bukleler 109 
Altın Düşler 1 89 
Amerika Mektubu 78 
Anam 1 1 4  
Angela 1 08 
Arthur l i O  
Aşkın Gıdası 273 
Aşkın Yedinci Güneşi 279 
Ayazda Bir Yürek 1 26 
Ayin Bitti 1 9 1  
Ayna lll 
Ayrı Odalar 225 

Bakış Açısı 247 
Bana Şans Dile 328 
Banka 241 
Başka Bir Dünyanın Aynası l l  O 
Barış Zamanı Şarapneller 102 
Bataklık 2S I 
Ben, Canavar 206 
Benim Güzel Çamaşırhanem I S 8  
Benim Karım Artise 6 8  
Benzin Istasyonu 1 06 
Bergama Der ki: "Ölüler Altın Takmaz" 288 
Berlin Almanya'dadır  122 
Betty Fisher ve Diger Öyküler 64 
Bırakma 79 
Bianca 1 9 0  
Bi l  Bakalım 88 
Bir Adam Kayboldu 1 7S 
Bir Aşk Masalı l l l  
Bir Aynasızın Postu Için 224 
Bir Konsomatrisin Agzından Savaş Sonrası 

Japonya'sının Tarihi 1 77 
Bir Konu, On Üç Sohbet 280 
Bir Mutluluk Anı 2S2 
Bir Yunan Trajedisi 109 
Biri ve Digerleri 148 
Bisiklet Hırsızları ll  7 
Bitmemiş Şarkı 73 
Boga 28 1 
Bokböcegi l l  O 
Bolca Martha 1 1 6  
Böcek Kadın 1 72 
Büyüleyici Şey 108 
Büyülü Domuzcuk Pik Pik ve 

Kötü At Andre'nin Maceraları 4- 1 l l l  
Büyük Adam Küçük Aşk 129 

1 1 6  

Delbaran 296 
Deli Yürek - Bumerang Cehennemi 3 3 S  
Demiryolcular 268 
Deney 7 1  
Denizkızı 108 
Dingin Hayatım 1 1 8  
Dipsiz 1 02 
Disko Domuzları 2Sl 
9 334 
Domuzlar ve Savaş Gemileri 1 7 1  
Don Giovanni 1 24 
Orakula - Karanlıklar Prensi 20S 
Dün, Bugün, Yarın 1 41 
Dünyada Bir Yer 219 
Dünyanın Tüm Sabahları 1 2S 
Düşlerin ve Korkuların Sınırları lOO 

E debi yat ll O 
Ekmek ve Süt 244 
Eliing 74 
Engel ile Joe l l S  

Gece Hemşiresi 1 06 
Gece Kelebekleri l08 
Geç Evlilik 2SO 
Geçiş Izni 89 
Gerçek Bir Insan 27S 
Gizemli Ada 207 
Gizli Oy 270 
Glenn Gould Hakkında Otuz Iki Kısa Film 1 27 
Gregoire Moulin lnsanlıga Karşı 2 7 1  
Güçler 1 0 7  
Günün Içinden l 2 0  

Halkımız Avanta Peşinde 26S 
Harpya 108 
Harry Nasıl Agaç Oldu? 99 
"Hav! Hav!" 218 
Hedwig ve Kızgın Çıkıntısı 87 
Hiçbiryerde 1 3 2  

lhtiras T emurcukları 1 60 
Iki Kadın 1 4 2  
Inançlı 2 5 9  
Insan Sevecenliginin Sütü 26 1 
Inşallah Pazara 290 
Intikam Benim 1 78 
Iş Yok Zaman Çok 262 
Işte Yaşam: Vittorio De Sica 94 
Itiraf 327 

K Bölgesi 294 
Kaçak l O I  
Kaçıkhk Diploması I S 2 
Kaderi Arayan Adam 222 
Kadınların Bekleyişi 289 
Kafka - Parçalar 86 
Kanunsuzlar Meydanı 77 
Katran Kaplı Melek 291 
Kayıp ve Çılgın 1 00 
Kazanova'nın Dönüşü 226 
Kır Evi 109 
Kızkardeşler 2 4 1  
Kızgın Güneş 2 1 8  
Kızıl Güvercin 1 9 2  
Kızıl Köprünün Altından Akan l l ık  Sular 1 8 1  
Kimono 1 0 7  
Kiralık Katil 207 
Krallıgım 69 
Kuşlar "Kanatlı Uygarlık" 272 
Kübik l09 

Magonya 76 
Mal Canın Yongası 281 
Martin Için Bir Şarkı 82 
Maruf 324 
Mavi Sokak 1 7  Numara 242 
Metropolis 274 
Milana'da Mucize 1 1 8  
Moretti 9 l  
Mutlu Adam 2S4 

Narayama Türküsü 1 79 
Neden Şu Işi Yolda Yapmıyoruz? 1 08 
Nazım Hikmet Belgeseli 1 1 0  
Nazım Hikmet - Ozan v e  Devrimci l l l  
Nazım Hikmet, Şiir Yoldaş 1 1 2  
Nisan 194 

Paralel Dünyalar 284 
Pasaport 291 
Pazartesi Sabahı 6S 
Pekin Bisikleti 28S 
Piano Piano Bacaksız I S O 
Pornocular 1 7  4 
Pornografı 8l 

Sabah Treniyle Eve Dönerken 109 
Sadece Ait Olmak 108 
Sammy ve Rosie Işi Pişirdi I S9 
Seksi Hayvan 261 
Selam, Tereska 264 
Sen Benimsin 2 2 1  
Sen de Gitme I S I  
Serbest Düşünür, Imamura 96 
Ses Sana Bahşedildi 92 
Sessiz Aşk 2 7 6 
Sevgili Günlügüm 1 9 1 
Sınır lOl 
Sloganlar 1 04 
Son Dilek 1 0 1  
Son Durak 1 2 1  
Seruma 29S 
Su Damlasına Sıgdırılan Yaşam 292 
Sürüklenme 2SS 

299 

Tanrıların Derin Arzuları 1 76 
Tatlı Rita 249 
Tekrar 84 
Terkedilmiş 282 
Termini Istasyonu 140 
Tez 214 
Tünel 1 1 7  

Yabancı Kızkardeş lOS 
Yaşam Mücadelesi 104 
Yazgı 70, 326 

8S 

Yeni Başlayanlar Için ltalyanca 2 77 
Yeni Vatan 297 
Yılan Balıgı 1 80 
Yıldızım 248 
Yıldızların Altında 246 
Yumuşak Ruhlar 240 
Yuvasızlar 1 4 1  

Zor Günler 278 
Zorlu Aşk 1 1 9  



343 INDEX OF FILMS 

ABC Africa 298 

Abandoned 282 
All the Mornings of the World 1 2S 
Anam 3 1 4  
Angela 1 08 
Any Number Can W in 2 1 9  
April 194 
Area K 294 
Arthur 3 1 0  
Atrracrion 308 

Ballad of ara yama, The 1 79 
Bank, The 243 
Bark! 238 
Be My Star 248 
Beijing Bicycle 28S 
Bel iever, The 2S9 
Bergama Says: The Dead Don't Wear Gold 288 
Berlin is i n  Germany 322 
Beny Fisher and Other Stories 64 
Bzz 3 1 1  
Bicycle Thieves 1 3 7  
Border 303 
Bread and Milk 244 

Casanova's Return 226 
Chico 24S 
Children Are Watching Us 1 3 6  
Children of  Shatila 299 
Chromophobia 308 
Cl andesrine 3 0 1  
Common Wealrh 26S 
Confession 327 
Coumry House, The 309 
Cubic 309 
Curse of Frankenstein, The 204 

Days Berween, The 320 
Dear Diary 1 93 
Deep End, The 1 02 
Delbaran 296 
Desperada Square 77 
Diaries of Vaslav Nijinsky, The 85 
Disco Pigs 2S3 
Dog Days 278 
Don Giovanni 1 24 
Don't Ler Them Shoot the Ki re 1 49 
DracuJa - The Prince of Darkness 20S 
Drift 2SS 

Fare 70, 3 26 
Fide! 260 
Food of Love 273 
For a Cop's H ide - Whirlpool 224 
Foreign Sister 30S 
Framed 3 1 0  
Frontiers of Dreams and Fears 300 

Gas Station, The 1 06 
Golden Ttesses 309 
Goin' Home on the Morning Train 309 
Graduate of lnsanity 1 S2 
Greek Tragedy, A 309 
Gregoire Moulin vs. Mankind' 2 7 1  

Happy Man 2S4 
Harpy 308 
Hearr in Wimer, A 1 26 
Hedwig and rhe Angry I nch 87 
Hejar 329 
Hi, Tereska 264 
Hi-Lo Coumry, The 1 6 0  
History of Postwar ]apan as  Told by a 

Bar Hosress, A 1 77 
How Harry Became a Tree 99 

I, Monster 206 
Imam ura, the Free Thinker 96 
Inch'Allah Sunday 290 
Innowheretand 332 
Indiseretion of an American W i fe 1 40 
lnsecr Woman, The 1 72 
lmemions of Murder 1 73 
! ralian for Beginners 277 

Lan Yu 267 
Last Orders 1 O 1 
Late Marriage 2SO 
Lerter to America 78 
Liam 1 6 1  

308 

Life in a Drop of Warer 292 
Li l i  and rhe Wolf 3 1 0  
Li s res rarures 3 1  O 
Losr and Delirious 1 00 
Love the Hard Way 3 1 9  
Lovely Rita 249 

Madness of Love 2S8 
Magonia 76 
Man Vanishes, A 1 7S 
Man w ith a Movie Camera, The 1 1 6  
Maruf 324 
Mass Is Over, The 1 9 1  
Metropolis 274 
Middle of Nowhere, The 3 2 1  
Milk of Human Kindness, The 261 
Miraele in Milan 138 
Mirror 333 
Mirror From Anather World 3 1 0  
Moment of Happiness, A 2S2 
Monday Morning 6S 
Moretti 93 
Morral Transfer 98 
Mostly Martha 3 1 6  
Mr. Klein 222 
My Beauriful Laundretre 1 S8 
My Kingdom 69 
My Love My Sorrow l l l  
M y  W i fe I s  an Acrress 68 

Navigators, The 268 
Nazım Hikmet, Comrade Poem 1 1 2  
Nazım Hikmet Documemary 1 1 0  
Nazım Hikmet- Poet and Revolutionary 1 1 3  
New Country, The 297 
Night Nurse, The 1 06 
9 334 
Nocturnal Burterflies 308 

P.O.V. - Point of View 247 
Parallel Worlds 284 
Passing Summer 3 1 8  
Passport 293 
Photograph, The 3 3 0  
Piano Piano Kid I S O  
Pic Pic  Andre Shoow 4-1 3 1 1  
Pigs and Battleships 1 7 1  
Place on Earrh, A 239 
Please Don't Go I S I  
Pornographer, The 83 
Pornographers: Introduction ro Anthropology, The 1 74 
Powers 1 07 
Profound Desire of the Gods, The 1 76 
Purple Noon 2 1 8  

9 S  

Safe Conduct 89 
Safety of Objecrs, The 283 
Sammy and Rosie Ger Laid I S9 
Samurai, The 220 
Scarabus 31 O 
Seeret Ballot 270 
Seeret Love 276 
Separate Rooms 22S 
Sexy Beast 263 
17 Rue Bleue 242 
Sevemh Sun ofLove, The 279 
Shrapnels in Peace 302 
Sirene 308 
Sisters 241 
Slogans 1 04 
Song for Martin, A 82 
Staying Alive 304 
Srruma, The 29S 
Summer Love 3 3 1  
Swamp, The 2 S  1 
Sweet Body of Bianca 1 9 0  
Sweet Dreams 1 89 
Sweet Jacques 240 
Swimming Pool, The 2 2 1  

Tar Angel 29 1 
Taurus 28 1 
That' s Life: Vittorio De Sica 94 
Thesis 234 
Thirreen Conversarions About One Thing 280 
Thirty-Two Shott Films About Glenn Gould 1 27 
Three Men to Destroy 223 
Time Out 262 
Travelling Birds 272 
Truly Human 27S 
Tunnel, The 3 1 7  
Two Women 1 4 2  

92 

W aiting List, The 1 03 
Warm Water U nder a Red Bridge 1 8 1  
Waterfall, The 325 
Weiser 72 
What Time ls lt There? 269 
Who Knows? 88 
Why Don't W e Do l t  in the Road 1 08 
Wicker Man, The 207 
Wild Heart - He ll of Boomerang 3 3 S  
W i sh  Me Luck 3 28 
Women's Expectations 289 

Yesterday, Taday, Tomorrow 1 4 3  



344 ÜLKE DiZi Ni  
INDEX O F  NATIONS 
ABD USA DANIMARKA DENMARK 

Bir Konu, On Üç Sohbet Thirreen Conversacions Abour One Thing 280 Bakı� Açısı P.O.V. - Poinr of View 247 
Dipsiz The Deep E nd 102  Gerçek Bir Insan Truly Human 275 

277 "Hav! Hav!" Bark! 238 Yeni Ba�layanlar Için ltalyanca Ira! ian for Beginners 
Hedwig ve Kızgın Çıkıncısı Hedwig and che Angry !nch 
Inançlı The Believer 259 

87 
DANIMARKA-ISVEÇ DENMARK-SWEDEN 

K Bölgesi Area K 294 Martin Için Bir Şarkı A Song for Marcin 82 
Mal Canın Y ongası The Safe ey of Objecrs 283 

FILiSTiN PALESTINE Sınır Border 303 

Şatila'nın Çocukları Children ofSharila 299 ABD-FRANSA USA-FRANCE 
Ya�am Mücadelesi Sraying Alive 304 

Queenie A�ık Queenie in Love 266 
FILISTIN-ABD-LÜBNAN PALESTINE-USA-LEBANON 

ALMANYA GERMANY 
Dü�lerin ve Korkuların Sınırları Fronriers of  Dreams and Fears 300 

Anam 3 1 4  
Angela 1 08 FRANSA FRANCE 
Benzin Istasyonu The Gas Srarion 1 06 Ayazda Bir Yürek A Hearr in Winrer 126 Berlin Almanya'dadır Berlin ls in Germany 3 22 Ayrı Odalar Separare Rooms 225 Bolca Martha Mosrly Mart ha 3 1 6  Benim Karım Artist My Wife I s  an Acrress 68 Deney The Experimenr 7 1  Bil Bakalım Who Knows' 88 Dingin Hayatım Passing Summer 3 1 8  Bir Aynasızın Postu Için For a Cop's Hide 224 Engel i le Joe Engel & ] oe 31 S Bir Mutluluk Anı A Mornem of Happiness 252 Gece Hem�iresi The Nighr Nurse 1 06 Dünyanın Tüm Sabahları All rhe Mornings of rhe World 1 25 

27 1  Güçler Powers 1 07  Gregoire Moulin lnsanlıga Kar�ı Gregoire Moulin vs. Mankind! Günün Içinden The Days Becween 3 20 Insan Sevecenliginin Sütü The Milk of Human Kindness 261 Kimono 1 07 ln�allah Pazara lnch'Allah Sunday 290 Nazım Hikmet - Ozan ve Devrimci Nazım Hikmet - Poer and Revolurionary 1 1 3  1� Yok Zaman Çok Time Ouc 262 Neden Şu Işi Yolda Yapmıyoruz! Why Don'r W e Do Ir in che Road 1 08 Kaçak Clandescine 3 0 1  Son Durak The Middle of owhere 3 2 1  Kazanova'nın Dönüşü Casanova·s Rerurn 226 Tünel The Tunnel 3 1 7  Mavi Sokak 1 7  Numara ı 7 Rue Bleue 242 

ALMANYA-ABD GERMANY-USA Moretti 93 
Nazım Hikmet, Ş i ir Yolda� Nazım Hikmet, Comrade Poem 1 1 2  

Zorlu A�k Love che Hard Way 3 1 9  Ü ç  Adam Ölecek Three Men ro Desrroy 223 

ARJANTIN-ISPANYA ARGENTINA-SPAIN 
Vurgun Any Number Can Win 2 1 9  
Yumu�ak Kalpler Sweet Jacques 240 

Bataklık The Swamp 25 1  
FRANSA-ALMANYA FRANCE-GERMANY 

ARNAVUTLUK-FRANSA ALBANIA-FRANCE Ölümcül Devir Morral Transfer 98 
Sloganlar Slogans 1 04 

FRANSA-ALMANYA-ISPANYA FRANCE-GERMANY -SP AIN 
AVUSTRALYA A USTRALIA Geçi� Izni Safe Conducr 89 
Banka The Bank 243 Ku�lar "Kanatlı Uygarlık" Travelling Birds 272 
Vaslav Nijinski'nin Anıları The Diaries of Vaslav Nij insky 85 

FRANSA-IT AL YA FRANCE-IT AL Y 
AVUSTURYA A USTRIA Kaderi Arayan Adam Mr. Klein 222 
Kafka - Parçalar K.aF.ka - Fragmenrs 86 Kızgın Güne� Purple Noon 2 1 8  
Zor Günler Dog Days 278 Kiralık Katil The Samurai 220 

Pazartesi Sabahı Manday Morning 65 
AVUSTURYA-ALMANYA A USTRIA-GERMANY Sen Benimsin The Swimming Pool 221  

Yıldızı m Be My Scar 248 
FRANSA-KANADA FRANCE-CANADA Tatlı Rita Lovely Rita 249 
Betty Fisher ve Diger Öyküler Berry Fisher and Other Srories 64 

BELÇIKA BELGIUM Pornografı The Pornographer 83 
Altın Bukleler Golden Tresses 309 Tekrar Replay 84 
Arthur 3 1 0  

FRANSA-PORTEKIZ FRANCE-PORTUGAL Ba�ka Bir Dünyanın Aynası Mirror From Anather World 3 1 0  
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