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Vinalies lnternationales 2002 Paris yarışmasinda altin madalya ile ödüllendirilmiş,
Türkiye'nin 37. Sel'lik ilk tatli şarab1 Safir. Hayata tat katmak için...
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
22. Uluslararası I stanbul Film Festivali'nin
gerçekleştirilmesine katkıda bulunan
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu,
Kültür Bakanlıgı, Turizm Bakanlıgı,
Istanbul Büyükşehir Belediyesi ve
Beyoglu Belediyesi'ne teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culrure and Arrs
would !ike ro thank
the Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry,
the Ministry of Culrure, the Ministry of Tourism,
Greater Municipality of İstanbul and Municipality of Beyoğlu
whose generous conrributions have made
the 22nd Inrernational İstanbul Film Festival possible.
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Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (Paris)
tarafından resmen tanınmıştır.
Accredited by the Jnrernarional Federation of
Film Producers Associarions, Paris.

Fuji Film, Türkiye (Mehmet C. Garan, Cem Sarp)
Galata Film Yapımcılık (Hidayet Pe/ir, Bülent Pe/it)
Golden Network Asia Ltd. (Lammy U)
Goodfılm Co. (San-/ing Chang)
Graphicland (Yeşim Bilge)
Greek Film Center (Vou/a Georgakakou, Iliana Zakopoulou)
Hindistan Başkonsoloslu�u (Vina Pandey)
Hollywood Classics (Me/aine Tebb, Mandy Rosencrown)
Hong Kong Film Festivali (Vivien Leung. Sharon Cheng)
Hypnotic Pictures (Bill Morrison)
lnstituto Cervantes Estambul (Pedro Eusebio, Pab/o Martin Asuero)
lntercinema Art Ageney !Raissa Fomina, lrina lgnatieva)
Iranian lndependents (Mohammad Atebbai)
lsabella Gullo
lsmet Serkan
lsrail Başkonsoloslugı.ı (Za/i de To/edo)
lsrail Konsoloslu�u /
lsviçre Başkonsolo,slu�u
ltalia Cinema (A/essio 1Massatani)
ltalya Başkonsoloslu�u (Luciano Pezzotti)
ltalyan Kültür Merkezi, Istanbul (Sylvio Marchetti)
Jane Doe Films (Amy Ziering Kofman, Michael Knudsen)
The )apan Foundation (Nooji Matsubara, Mari Hiruta)
Japonya Başkonsoloslu�u (Takeshi /shihara)
Jerry Schatzberg
Jingle House (Ömer Ahunbay, Hakan Özay)
Sir John. Tooley
Kadir Sözen
Kadokawa (Nami Kawamura, lzumi Nakamura)
Kadokawa-Daiei Pictures Ine. (Takayuki Yuhara, Tomoko Suzuki)
Kadri Yurdatap
Kaleidoscope (Bobby Bedi)
Kıvılcım Müzik Enstrüman San. Tic. Ltd. Şti.-Astel Elektronik
(Verda U/usoy, Sertan Taptık, Vecdi Yüce/an)
Kinoglaz (Evgenia Tirdatova)
Kültür A.Ş.
Labigfamily (Natlıa/ie Meyer)
Lion's Gate Films Int. (Laura Meikle)
Lo la Films (Miriarn Lopez jadraque)
Loop Filmworks (Stephen Kijak)
Lorenzo Destefano (Dana Graham)
Madras Talkies (Mani Ratnam)
Magyar Filmunio (Annamaria Basa)
Maria Mavrikou
The Marmara (Bike Gürse/, Cem Gündeş, Nes/ihan Özyiğit,
Feza So/aklar, Ata Eremsoy, Didem Gürgam)
Mas Matbaacılık A.Ş. (Lokrnan Şahin, Cenap Kangöz)
Mate Productions (Pab/o Davila)
Maydi Film (Vicko Ruic)
Meltem Cumbul
Menemsha Films (Ermira Hoxha)
Mihriban Sandal
Mij Film Co. (Bahman Ghobadi, Parisa Rahimian)
M imeray
Mithat Alam
MGI International (Michel Gue, C/aude Nouchi)
MGM (John Kirk, frene Ramos)
MK2 (Yann Marchet)
Modern Entertainment
moneypenny fılmproduktion gmbh (Melanie Berke)
MSÜ/STM (Prof. Sami Şekeroğlu, Alev ldrisoğlu)
Mustafa Altıntaş
Nat Film Festivali (Kim Foss)
National Film Center of Romania (Aiina Sa/cudeanu)
National Film Organisation, Syria (Mohammad AI-Ahmod)
Necati Sönmez
New Films (Meno Hasan)
New Media Generation (Kei Horie)
Nuri Bilge Ceylan
02 Filmes (Paulo Morelli, C/audio Büschel)
Ömer Kavur
Özen Film (Mehmet Soyarslan, Haluk Ünsal, Aygün Akhunbay)

Paul Morrissey
Philadelphia Film Festivali (}ennifer Arndt-Johns, Darren Chadwick)
Photoplay Productions Ltd. (Lynne Wake, Heatlıer Cuffy)
Production A Lucky Day (Fernando Roca)
Promoshop (Sedat Altun)
r film (Erdi Zencirli)
Reklam-Iş (Mehmet Süzen)
Rexx Sineması (Viron Anas, Merih Ergün)
Rıfat Öktem
Roberto Cicutto
Safran (Aslı Altan)
Sandi Simcha DuBowski
Sanem Çelik
Savaş Barutçu ve Ekibi
Savoy Oteli (Hasan Barut)
Sayan Tur (Vedat Sayan)
Schenker BTL (Aiexandra Vol/ez, Julie Ca/me/s)
SESAM
Setindia (Sneha Rajani)
Sevil Sert
Sevin Okyay
Shochiku Co. Ltd. (Kiwamu Sato, Shigeki /wasoka)
Sinefekt (Cihan Baydur, Kerem Kurdoğlu)
Sinemaj
Sinepop Sineması (Mehmet Soyarslan, Bazkurt Tezcan)
Singapur Film Festivali (Philip Cheah, Meng Chue)
Sky TV (Sukhwant Dhadda)
Sogepaq (Beatriz Setuain Arraiza)
Sony Spe, London (Priti Peshawaria)
Sözen Film (Kadir Sözen)
Storyteller
Studio Canal Plus (Marie Boudier, Sybille Zaktreger)
Swedish Film Institute (Gunnar Almer)
Swedish Film Institute, Cinemateket (}on Wengström)
Şeref Gür
Tarık Akan
Taxim Hill (Nihai Göndür)
TF 1 International (Anita Jimmy, Catherine Piot)
Tipograf (Osman Tülü)
Tunus Başkonsoloslu�u (Taoufikjobeur)
Türk Hava Yolları, Taksim Satış Müdürlü�ü
(Nuran Abdullanoğlu, Dilek Koç. Semra Akbaba)
TVOR (Pape Baye)
Twentieth Century Fox International
(Dougal Strachan, Toby Tennant, Use Middleton, Martin Bromfeld)
UIP Türkiye (Mehmet Ozduygu)
Ulaşım A.Ş.
Umberto Rossi
Umut Sanat Filmeilik (Funda lnceer, Orhan Meriç)
Unifrance Film International (Antoine Khalife)
Universal Picture International (Chris Mercier)
Vi king Turizm (Simin Koçaş)
Vivi Letsou
Wall Şehir Design (Şenol Yüksel, Besnur Koron, Berna Karahan)
WB, Türkiye (Haluk Kaplanoğlu)
Wild Bunch (Caro/e Baraton, Lucie Ka/mar, David Cal/ahan)
Workshop leppin moore hoerner GbR (Sigrid Hoerner)
Y&R Reklamevi
(Serdar Erener, Necmiye /şgören, Uğurcan Ataoğlu, Anet Tokatlıoğlu)
Yamaç Okur
Yannis Simonides
Yasemin Pirinçcio�lu
Yash Raj Films International Ltd.
(Yash Johar, Avtar Panesar, Resham Singh, Peter Fernandes)
Yekta Kara
Yeni Yapım Film ve Reklamcılık (Hondan lpekçi)
Yurdaer Altıntaş
Yusuf Karabol
Zefıro Film (Franco Piavoli)
Ziegler Film (Tanjo Meding)

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

22. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin

gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan
Resmi Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culcure and Ares
would !ike to chank che Official Sponsors
whose generous contributions have made the
22nd International İstanbul Film Festival possible.

Resmi Taşıyıcı
Official Carrier

Resmi Konaklama
Offıcial Hotel
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MARMARA

---THE---

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

22. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Festival Spansoru'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culcure and Ares
would !ike to chank
che Festival Sponsor
whose generous concribucion has made the
22nd International İstanbul Film Festival possible.
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Sinema ve Hürriyet konularını aynı yerden seçiyor; hayatın içinden...

mı

burada-

SANATIN HER TÜRÜ, HER AY MİLLİVET SANAT'TA BULUŞUYOR.

Kültüre ve
Sanata
\ı Radikal
Destek

filıni...
...
....[}'atın
Biz Sabah 'ı,

her gün
bir yönetmenin seçiciliğiyle
hazırlıyoruz. Sanki günün
filmini çeker gibi...

"Türkiye'nin en iyi gazetesi"

"Kabuk Değişikliği"

Basın, sabah -akşam Türkiye'de pek çok şeyin
değişmesi gerektiğini yazıp duruyor.

Halk buna hak veriyor.
Çünkü, Türkiye kabuk değiştirmek zorunda.

Ama herşey değişecek, yıpranmış,
işini tam yapamaz hale gelmiş
gazeteler değişmeyecek!

Bu mümkün değil.

Türkiye, başta basında değişiklik bekliyor.
Hatalarını görmesini, kendini
yenilemesini istiyor.

"Bağımsız gazeteciler" olarak,
bu değişime öncülük etmekten mutluyuz. *

•

Vatan, yaym hayatmm 6. ayında
Türkiye'nin en önemli 4 gazetesi
arasma girmeyi başardı.
Çünkü halk destekliyor.

TüRK

romantica

Hemen Araym!

102121

4 73 73 73
www.digiturk.tv
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Dünyayı evinize getirir.
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NUMARA® HEARST
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Hemen Arayın!

102121

4 73 73 73
www.digiturk.tv
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Dünyayı evinize getirir.
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Fotoğraf1n yeni
odak noktasi
Artik PHOTOXI var! ..
Her tıırlü dijital fotoOraf makinesini deneyebilme
olanaOınızın bulunduOu Fujifilm'In yeni diJital teknoloji
merkezinde, görüntüler üzerinde de01şikllk yapılabiliyor;
her tür kayıt ortamından lstediOinlz boyutta baskı
alınabiliyor ve fotografik danışmanlık hizmeti veriliyor.
Yalnızca dUıtal deOII, geleneksel fotoOraf hizmetlerini de
PHOTOXI'de bulabilirsiniz. PHOTOXI, 3Smm ve APS

fotoğraf makineleri ve her tüılJ amatör ve profesyonel fihı

çeşitleri lle en kaliteli banyo ve baskı hizmetlerini

sunuyor.
Fujifilm kalitesini ve teknolojisini en uygun fiyatlarla
sunan PHOTOXI'nln fotoOraf çekim hizmetlerinden
de yararlanabilirsiniz. Her türlü özel gün, ürün, moda,
sanayi ve mimari çekim lhtlyaçlarınız için PHOTOXI
hizmetinizde .
İşte PHOTOXI'de bul ablleceOinlz ürün ve hizmetler:
·

·

·

Döıtal fotoğraf makineleri,

bellek kartlan ve aksesuvarlan,

E-6, C·41 ve Siyah Beyaz film banyoları,

Dia çoOaltma ve reprodükslyon,

· 35mm fotoOraf makine ve filmleri,
· APS fotoOraf makine ve filmleri,
· Orta format fotoOraf makine ve filmleri,
·

Bellek kartları, CD, ZIP ve disketten baskı,

· Negatif ve pozitiften büyük e bat baskı,
·Yüksek çözünürlükte tarama ve CD'ye kayıt,
·Görüntü üzerinde deOişlkllk Imkanı,
·

Her türlü özel gün, ürün, moda, sanayi, iç ve dış
mekan çekimleri,

· DVD kayıt,
· Şirketler Için dijital sistem çözümleri,
·

Foto!lraftar: Ali Bekman

Fotografik danışmanlık

PHOTOXI, fotoğraf çekme keyfinizi arttınyor....

./mFE!ssional
L)

----
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Maçka, Eytam Caddesi

16/3

Nişantaşı - İstanbul
Tel:
Fax:

O 212 231 03 99
O 212 231 03 18

e-mail: info@photoxi.com
web: www.photoxi.com

-

c

Dia
Banyo

PHorQxı

FOTO�RAF İLE İLGİLİ HERŞEY...

URBAN VISION OF ISTANBUL

Türkiye Kalite Derneği
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KalDer Türkiye Kalite Derneği

Bağdaı Caddesi No: 449/4 Kat:1, Suadiye 34740 iSTANBUL
_
Tel: (216) 411 00 34
Faks: (216) 411 00 36 E-posta: kalder@kalder.org http: //www.kalder.org

22.

Kampüs Reklam 220.000 üniversite öğrencisine
Uluslararası Istanbul Film Festivali'ni tanıtmaktan mutluluk duyar.
Kasap Sok. Altınay Iş Merkezi No:10 Kat:S 80280 Esentepe -Istanbul.

tel: O 212 211 SO 35 faks: O 212 211 53 17

•
.&

www.kampus.com.tr

algoritma ..
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formülü sizin için de önemliyse

Tes/iNBil On-line teslimat bilgisi sadece MAVi KURYE'de
Sahadaki binlerce
gönderinizi t13slim edildiği
an itibariyle INTERNET
ortamında takip
edebilirsiniz.

" Time Definite Delivery"

hizmetimizle kıymetli
evraklarınız yüksek teknolojik
operasyon altyapısıyla alıcısına
ulaştırıllır.

•

bilgi+Zaman:para

MAVi KURYE DAGITIM ve LOJiSTiK HiZ. LTD. ŞTi.

Evren mah. Gülbahar Cad. Tufan Sak. Mavi Iş merkezi No:14 34540 Güneşli-istanbul

Müşteri Hizmetleri: (0216) 416 32 75 Tel: (0212) 630 96 69 (Pbx) Fax: (0212) 630 92 73·76

e-mali: satls@mavlkurye.com.tr
hlzmet@mavlkurye.com.tr

"Same DayDelivery"

hizmetimizle "Son Derece Acil"
fakat zamanın çok kısıtlı olduğu
şehirlerarası gönderilerinizi
tarih değişmeden mesai saatleri
içerisinde alıcısına teslim ediyoruz.

Ulırm.at.aıtairt ·'•'*••,.,.•"' Film Festivali'nde sinema keyfi,
yine Efes Pilsen'le yaşanacak.

Efes Pilsen, bu yıl da Festival kapsamında Türk filmlerinin
gösteriminin yapılacagı Beyoglu Sineması'nın
sponsorlugunu üstleniyor.
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Kazancı Yokuşu 64/4
Cihangir 34433 Istanbul
'ı, (0212) 249 Ol O l pbx

t@ (0212) 249 84 78
tipograf@tipograf.com

www.tipograf.com
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ARA GüLER

ŞAKİR EczAClBAŞI

April ı2 - 30

Nisan

2003

DiRiMART-Abdi İpekçi Cad. Annan Palas 7/4
Nişantaşı f İstanbul

Hergün Open everyday ıo:oo- ı9:oo
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J ÜRiLER
JURIES

U LUSLARARASI YARIŞMA J Ü RISI
INTERNATIONAL COMPETITION JURY
JIM SH ERIDAN (lrlanda lreland) �kan Presidenr
6 Şubat 1949'da Irianda'nın DubUn ıehrinde dogdu. Dublin'deld
bir çocuk tiyatrosunda çalıştıktan sonra çalışmalarını kendisinin
de kuruculan arasında bulundu&u "alternatif tiyatro" Proje
Sanat Merkezi'yle sürdürdü. New York'a gitti, kısa süreyle
New York Üniversitesi sinema okuluna kaydoldu, Irianda Sanat
Merkezi'nde sanat yönetmeni olarak görev yaptı. lık
yöneUTtenlik denemesi olan Oscar adayı filmi "My left Foot 1
Sol Ayagım"da (1989) Iriandalı aktör Daniel Day-Lewis'le
uyumlu bir iş ilişkisi başlattı. Bu ilişkiden "In the Name of the
Father 1 Babam Için" ( 1993) gibi mükemmel projeler dogdu.
Son on yılda bazı filmierin yapımcıhgını Ustlendi, En Iyi
Yönetmen, En Iyi Senaryo (ortak) ve En Iyi Film (yapımcı
sıfatıyla) kategorilerinde Oscar adayı oldu.

Born on 6 February 1949 in Dublin, Ireland. He worked in
Dublin-based children's rheater, then with the "alrernate
rhearer" Project Art Cemre, an organization he co-founded.
He moved co New York, where he brieAy enrolled in che New
York University film school and served as arcisric director of the
lrish Arrs Center. Wirh his movie directorial debut, the Oscar
nominared "My Left Foor'' (1989), he inaugurared a harmonious
working relationship wirh lrish actar Daniel Day-Lewis, wbich
has yielded such excellem projeers as "In the Name of the
Farher" (1993). In the Jasr decade he also produced some fılms.
He won Oscar nominations for Best Director, Best Screenplay
(as co-wricer), and Best Picrure (as producer).

ALUIZIO ABRANCHES (Brezilya Brazil)
1961'de Brezilya'da. Rio de janeira'da do&du. Ekonomiden
mezun olduktan sonra seksenlerde london International Film
School'da sinema okudu.Julien Temple ve Paul Mazursky'nin
filmlerinde yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Paris'te ve Los
Angeles'da yaşadı. Iki belgeselin ve Carlo Caurati'nin 1995
tarihli uzun metrajlı kurmaca filmi "Carlota joaquina,
Princessa do Brasil"in yapımcılıgını Ostlendi. Yönettigı ilk uzun
metrajh kurmaca film. 1999 tarihli "Um copo de colera 1 Bir
Bardak Suda Fırtına"dır. Bunu 2001'de "As tres Marias 1 Üç
Maria" izledi.

Born in Rio de Janeiro, Braı.il in 1961. He grnduated in
economics before studying film ar che London lmernarionaJ Film
School in the eighries. He worked as an assistane director on
fılms by Julien Temple and Paul Maıursky. He has lived in borh

Paris and Los Angeles. He has pnxluced rwo documentaries as
well as Carlo Caurari's 1995 feature "Carlorajoaquina, Princessa
do Brasil". His directed fırsr fearure film, "Um copo de colera J
A Glass of Rage" in 1999. He followed ir with ''As cres Marias 1
Three Marias" (2001).

KUTLUG ATAMAN (Türkiye Turkey)
1961 yılında Istanbul'da dogdu. UCLA'de sinema okudu,
Tiyatro Sanadarı, Sinema ve Televizyon bölOmUnden 1988'de
master aldı. ABD, TOrkiye ve Almanya'da çalıştı, 1999'da
Londra'ya yerleşti. Görsel bir sanatçı olarak ünü gittikçe arm.
Video enstalasyonları 1999'da Venedik Bienali'nde, 2002'de
ise Documenta l l 'de gösterildi. New York'ta, Londra'da ve
Avrupa'nın birçok şehrinde dOzenli olarak sergiler açmaktadır.
Sinemacı olarak iki uzun metrajlı kurmaca film yaptı: "Karanlık
Sular" ve "lota und BilidikJd 1 Lola ve Bilidikid". Her iki film
de ticari olarak dOnyanın her yanında gösterime girdi, çok
sayıda ödü!Un yanısıra. eleştirmenlerden bUyük övgü aldı.

Born in İstanbul in 1961. He srudied film ar UCLA where he
received a Master offine Arrs from Department ofTheater Ares,
Morian Picture and Television in 1988. He worked in the U ,
Turkey and Germany and moved ro London in 1999. He earned
a growing reputation as a visual an:ist. His video insrallarions
were shown at La Biennale de Venezia in 1999 and
Documenral 1 in 2002. He regularly exhibirs in New York.
London and many ciries in Europe. As a film-maker he has
wricren and directeel rwo fearure fılms, "Karanlık Sular" and
"Lota und Bilidikid". Both fılms were relea.sed commercially
worldwide, receiving many awards and much criticaJ acclaim.

AHMED BAHA EDDINE ATTIA (TunusTunisia)
1946'da Tunus'ta d�du. Paris'te. Censier'de edebiyat okudu.
Yönetmenlik diplomasını Roma'dan aldı. Önce yönetmen
asistanı olarak çaltıa (1968-81), bir yandan da kısa filmler
yönetiyordu. 1983'te kendi yapım şirketi Cinetele Films'i kurdu.
O günden beri hem çok sayıda kısa ve orta metrajlı filmin. hem
de Nouri Bouzid f'Les sabots en or 1 Alon Nal", "Bezness 1
Jigolo"), Ferid Boughedir (Halfaoulne 1 Çaalann Çocugu),
Moufida Tiadl ("les silences du palais 1 Sarayın Sessizligi'),
Mehdi Charef f'la fiile de Kelthoum 1 Kelthoum'un Kızı'), vb.
gibi seçkin Tunus!u yönetmenlerin imzasını taşıyan IS uzun
metraj lı kurmaca tilmin yapımcılıa;ını Osdendi. 1992-94 arasında
Kartaca Film Günleri'nin yönetmeniydi. Şu sıralarda ise APlMED
(Uluslararası AkdenizJi Batımsız Yapımcılar Demeli) başkanıdır.

Born in 1946 inTunisia. He srudied Literarure at Ccnsier
(Paris). He got his dire<:ror's dipioma from Rome. He fırst
worked as assiseant director (1968-81) while directing his own
short fılms. In 1983 he founded his production company,
Cinı!rı!l� Films, and since then he produced many shon and

medium length fılms as weU as L 5 feature films dire<:red by such
eminem Tunisian directors as Nouri Bouzid ("� salıatS en or".

"Bezness"), Ferid Boughedir (Halfaouine), MoufidaTladi (M tes

silences du palais"), Mehdi Charef("La fiile de Kelchoum"), erc.
He was the director of the Carrhaga Filmdays from 1992-94. He
is currendy presidenr of APlMED (lnrernarionııJ A.ssociarion of
Medirerranean Independent Producers).

MAH INUR ERGUN (Türkiye Turkey)
1956'da dogdu. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni ve Ankara
Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. Okuldan
sonra Pars McCann reklam ajansında prodUksiyon sorumlusu
olarak Işe başladı. Daha sonra kendi reklam ajansını kurarak
reklam filmleri yönetmenligine bil.lladı. 1987 yılında ilk video
filmini çekerek sinema yöneemeniiline adım attı. Bu video
filminden sonra Oç tane sinema filmi yaptı. 1990'da televizyon
kanalları için çalışmaya başladı. Reklam yönetmeniili ve TV
çalışmalarını paralel olarak sürdUrdO. Gelecek yıl çekmeyi
planladılı "ÖidU&üm Ülkeden Mektuplar" adlı yeni bir sinema
filminin senaryosunu bitirmek üzeredir.

Born in 1956. She graduated from the Üsküdar American High
School for Girls and Ankara University Press and Broadeasting
College. After school she srarted working in Pars McCann ageney
as produccion supervisor. Then she founded her own advenising
company and started directing commercials. In 1987 she stan:ed
ro work as a film director by making her fırsc video film, afrer
which she made three feature fılms. 1990 was the year she began
working for TV channels, also conrinuing ro work as a director of
commercials. Nowadays she is abour ro fınish the script for a new
feature film rhar she plans ro shoor next year, nameel "ÖJdüAüm
Ülkeden Mektuplar 1 Lerters from the Counrry 1 Died In".

ULUSLARARASI YARIŞMA J Ü RISi
INTERNATIONAL COMPETITION JURY
DIMITRI HARITOS

(Yunanistan

Greece)

Film eleştlrmeni. Atina'da doldu, orada yaşıyor. Atina
Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler ve Ekonomi okudu. 1960'1arın
başlarından beri eleştirilerle, film kuramı ve görsel sanadar
Uzerine metinler yazmaktadır. Ayrıca şiir de yaı.maktadır.
Uzun yıllar boyunca Yunan Film Eleştirmenler! Demelfnin
genel sekreteriiiini sürdürdO, 1991-1993 arasında ise Yunan
Sinema M erk ezi 'nin Ikinci Başkanı'ydı. On Oç yıldır Kültür
Bakaniıiı'nın Ulusal Film Danışma Kurulu oyesidir. ANTI ve
NEA ESTIA dergilerinde film eleştirileri yazmaktadır. Aynı
zamanda Kalarnata Uluslararası Belgesel Film Festival'nin Sanat
Yönetmenidir.

CATHERINE WYLER

(ABD

USA)

Sinema. televizyon ve tiyatroyu içine alan

bir meslek hayatı

vardır. Stildyo yöneticiligi yaptı, bagımsız yapımcı olarak çah�tı.
bellibaılı Amerikan kUltür kurumlannda yönetim düzeyinde
görev aldı. 2001 yılı Ocak ayında, yeni High Falls Film
Festivali'nin Sanat Yönetmeni oldu. Yapımlan arasında Onli.l

Wamer Bros. filmi "Memphis Belle" ile PBS için yaptıgı, Emmy
adayı "Directed by William Wyler 1 Yönetmen William Wyler' '
(1986) ve TBS adına gerçekleıtirdi!i "Hot on the Trail" gibi
televizyon belgeselleri de vardır. Son çalı�ması, kamu

televizyonunda 2002 Mart'ında yayınlanan çokuluslu bir ortak
yapım olan uzun metrajh "Witness to Hope, The Ufe of Karol

Wojtyla. Pope John Paul ll/ Umut Şahidi, Karol Wojtyla yani

Papa john Paul ll'nin Yaıamı"dır.

Fi PRESCI J ÜRiSI
FIPRESCI JURY
BOJIDAR MANOV (Bulgaristan Bulgaria) Başkan Presidenc
ZEYNEP TÜL AKBAL (Türkiye Turkey)
GÖNÜL DÖNMEZ-COLIN (Fransa France)
CONSTANTIN TERZIS (Yunanistan Greece)
IKBAL ZALILA (Tunus Tunisia)

Film critic. He was born and lives in Athens. He srudied
political Science and Economics ar che University of Athens. He
was been writing ericicism and rexes onfilm rheory and che
visual ares since the early sixties. He also wrires poerry. For many
years he was Secretary General and Presidem of che Greek
Associarion of Film Critics, white during the years 199 1 · 1 993 he
was Vice Presidenc of che Greek Film Cencer. For rhirceen years
he has been a Member of che M inistry of Culcure's Advisory
Council on National Film. He wricesfilm eriticism for che
magazine ANTI and NEA ESTIA. He is also the Arcistic
Director of che Kalamaca International Documentary Film
Festival.

Her career spans che worlds offılm, relevision and live chearer.
She has been a studio execurive, an indeptndenc producer, and
she has held leadership positions ac major American cultu.ral
insricurions. lnJanuary, 2001, she became Arrisric Director of
the new High Falls Film Festival. Her produccions ineJude che
celebrated Warner Bros. film "Memphis Belle", celevision
documentaries such as Emmy·nominated "Directed by William
Wyler" for PBS (I 986), "Hot on the Trail" for the TBS (1993).
Her latest work is the feacure.Jengch "Wicness ro Hope, The Life
of Karol Wojtyla, Pope John Paul tr·, a multi·nationaJ co-
producıion which airtd on public celevision in March 2002.

ULUSAL YARIŞMA JÜRISi
NATIONAL COMPETITION JURY
TUNÇ BAŞARAN

(Türkiye Tmkey) Başkan Presidem

1938'de Istanbul'da doıdu. Edebiyat Fakültesi'ndeki eıitimini
yarıda bırako ve sinemaya Memduh Ün'On yanında senaryo
diyalo!u yazarak ba.ıladı. Uzun bir. süre Memduh Ün'ün
asistaniılını yapo. Bu arada Lütfi Ö. Akad, Halit Refıg, Atıf
Yılmaz. Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında asistan
olarak çalıştı. �O kadar film in yönetmeniiiini yaptıktan sonra,
1972'de sinemaya ara verdi, reklam filmcililine yöneldi.
1986'da "Biri ve Dilerleri"ni gerçekleştirdi ve bu fılmle
Istanbul Uluslararası Sinema Günleri'nde "Yılın En Iyi Türk
Filmi" ödülünü aJdı. Aynı başarıyı bir sonraki filmi "Uçurtmayı
Vurmasınlar"la (1988) sürdürdü. Filmleriyle çeşidi ulusal ve
uluslararası festivallerde ödüller aldı.

ERCÜMENT AKMAN

(Türkiye Turkey)

19SO'de Istanbul'da dotdu. lık sinema yazılarını 1967-79
yıllannda yayınladı. 1969-71 döneminde Hey Gençlik
Dergisi'nde haber ve Türk film eleştirileri yazdı. 1998 yılından
beri film ve mimarlık çah�malannı Washington DC'de
gerçekleştirmektedir. Istanbul'da yayınlanan Altyazı Dergisi'nde
festival yazılan yazmakta, Internet Film Terimleri Sözlü�'nün
Türkçe bölümüne katkıda bulunmaktadır. Toronto CIUT,
CHIN radyo programlannda ve CTV televizyonunda sinema
konuşmalan da yapmaktadır. Türk filmleri konusunda duydugu
kaynak eksikligini gidermek amacıyla Turkish Cinema
Newsletter'i 1995 yılında e·posta olarak başlarrrıış ve 1996'da,
günümüzde de konusunun tek Ingilizce sitesi olarak sürdürülen
www.turldilm.net'i kurmu�tur.

CAH iT BERKAY (Türkiye

Born in lspana in 1946. His family moved tO Istanbul in 1959.
He graduated from the IstanbuJ University Faculty ofEconomy.
He became professional in 1965 in the Selçuk Alagöz Orchestra.
In 1968 he formed the music group Mo!l;ollar with four friends of
his. In addition ro guira.r, his main iru:trument, he became the firsr
musician to make use of Turkish stringeel instruments like cura,
baglama, string tanbur and kabak kemane, rogerher with wesrern
musical insrrumems. Mogollar made three albums and a single in
France, and received rhe "Academie Charles Cross� Prize in 1971.
He emereel cinema with the score he wrote for MDeli Yusuf', a
film by AtıfYılmaz. Wirh his film music he received thr«
Golden Oranges, rwo awards from the Ankara Film Critics and a
Best Music Producer award from the Medirerranean Film Festival.

(ingiltere United Kingdom)

Ingiltere'de doA;du. lleti�im Bilimleri dalında, Sheffıeld City
Polytechnic'den mezun oldu (1983), master'ını da KUltür
Çalı�malan konusunda. Sheffıeld Hallam Üniversitesi'nden aldı
(1990). 1984 ile 1990 arasında, üç kısa film yazıp yönetmek için
bir devlet yardımı gördü. Öncelilde senaristlyöneunen/kurgucu
olarak, hem belgesel hem kurmaca film yapımında deneyim
sahibidir. 1997'de Londra Film Festivali program sorumlusu
oldu. 1998.2001 arasında Festival'de Yöneonen Yardımcısı
olarak çalıştıktan sonra, 2002 Ocak'ında Sanat YöneonenliA;i
görevine getirildi. Şu sıralarda Ingiltere'nin bu en büyük sinema
olayının genel sanat yönetimiyle program seçiminden
sorumludur.

SEZER SEZI N

Bom in Istanbul in 1950. His first anides on cinema were
published during rhe years 1967·79. From 1969·71. � wrore news
arrides and critics of Turlcish fılms in Hey, a music magazine for
young people. Since 1998 he has cominued his film and
archi. recrucal work in Washingcon OC. He has aJso been wriring
festival anides for the Alcy.a.zı, a film magazine published. in
lsrnnbul, and contribures ro the Turkish seeti on of the Internet
Film Terms Dicrionary. He gives lecrures on film on CJUT. CHJN
radio programs and crv television in Toronto. He has sraned the
Turlcish Cinema Newsletteras e-mail in 1995, in order to make up
for a lack he sensed in resources on Turkish films, and in 1996 he
esrablished www.rurkfilm.ner, the onlyEnglish site on this subject.

Turkey)

1946'da Isparta'da dogdu. 1959'da ailesiyle birlikte lstanbul'a
aşındı. Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi'nden mezun
oldu. 1965'te Selçuk Alagöz Orkestrası'nda profesyonel oldu.
1968'de dört arkadaşıyta birlikte Mogollar toplulufunu kurdu.
Asıl enstrümanı olan gitarın yanısıra cura, ba�lama, yaylı
tanbur ve kabak kemaneyi batı mUzili enstrümanlarıyla
birlikte kullanan ilk mürisyen oldu. MoA;ollar Fransa'da üç long
play, bir kırkbeşlik doldurdu ve 1971'de "Academie Charles
Cross" ÖdOiü'nü kazandı. Sinema dünyasına Atıf Yılmaz'ın
"Deli Yusuf' filmine yazdıA;ı mUzilde girdi. Film müzi�i
çalışmalarıyla, Oç Altın Portakal'ın yanısı�. iki kez Ankara
Sinema Yazarları ve bir kez de Akdeniz Ulkeleri Filmleri
ŞenliA;i'nde En Iyi Müzik Yapımcısı ödülü aldı.

SANDRA HEBRON

Born in 1938 in istanbul. After studying literarure for a period,
he left school and began working as a dialogue writer for director
Memduh On, larer becoming his assistant for many years. He
also worked as assistant ro such eminem directors as Lüdi Ö.
Akad, Halir Refıg, AufYılmaz and Errem Göreç. He had
directed almosr 40 films by 1972, when he switched ro making
commercials. Then in 1986, after a long period of silence, his
"'One and the Others" was releascd, and it won "Best Turkish
Film of theYear" award ar the Isranbul lnternarional Film Days.
He followed that film with MDon't Ler Them Shoot che lG te" in
1988. He has been recognized wirh awards from many national
and international film fesrivals.

Born in the: United K.ingdom. he graduated. from Sheffıeld Ciry
Polytechnic in Communicarion Studies (l983)and got her masters
in CulturaJ Studies from Sheffield Hallam University (l 990).
Berween 1984 and 1990, she was recipiem o( gram aid ro write and
direct: rhret: short films. She is expe:rienced in both documentary
and fıction filmmaking , primarily as a wrirer/director/ediror.
lo 1997 she became programmer for London Film Festival. Afrer
serviog as Deputy Director, from 1998-2001, she was assigned as
Anisric Director of the festival onJanuary 2002. She is currenrly
responsible for overall anistic directian of and program selection
for Brita.in's largest public film event.

(Türkiye Turkey)

1928'de Istanbul'da de>gdu. Orta öA;renimi sırasında ilk kez
sahneye çıktı. Sanat hayatı profesyonel olarak 1942'de Atilla
Revüsü Kumpanyası'nın dansçı/arından birisi olarak başladı.
1944'te Vedat Örli Bengü ile birlikte "Sezer Tiyatrosu" adıyla
bir tiyatro grubu kurdu ve Anadolu tumelerine çıkn. Sinema
çalışmalan 1945 yılında yöneonenligini Refik Kemal Arduman'ın
yapugı "Köroglu" adlı filmle başladı. 1946'da "Damga" adlı
filmde ilk kez y.ıpımcı ve başrol oyuncusu olarak adını afişlere
yazdırdı. Sinema çalışmalarını 1967 yılına kadar sürekli yükselen
bir grafik içinde sürdürdü. 196S'te lzmir Enternasyonal Fuan
1. Fuar Filmleri Şenliginde "Üç Tekertekli Bisiklet" tilmindeki
başan/ı oyunuyla "En Iyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Sinemayı
bırakaktan sonra 1970'te tekrar sahneye döndü.

Bom in Istanbul in 1928. She fırst went on srage during her
secondary ed.ucarion. Her career as a professional sran:ed in the
Atilla Revue Company in 1942 as one of the dancers. In 1944, she
founded a theatre group named "Sezer Tiyatrosu 1 Sezer Theatre"
with Vedat Örfı Bengü and wem on tours in Anatolia. Her film
carecr srartS in 1945, with MKöroğlu", direcred by Refik Kemal
Arduman. In 1946 she firsr had her name in che posters as producer
and sra.r for "Damga". She continued ro work in cinema umil 1967,
with an ever-rising gr.ıphic. In 1965, she rtteived the "'Best
Actress" award in the lzmir lnremational Fair Ist Fair Films
Festival, for her successfuJ performance in che film "Üç TekerlekJi
Bisiklet". After she quit cinema, she wem OOck on sıage in 1970,
by founding a rheacer group.

AÇillŞ VE KAPANlŞ F i LM LERi
OPENING AND CLOSING FILMS
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CHEN KAIGE

CHI NA-SOUTH KOREA

1 2 �usros 1 952'de Pekin'de
do�du. Ünlü film yönetmeni
Chen Huaikai'nin o�ludur.
1 975're Pekin Film Stüdyoları
laboratuvarlarında teknisyen
olarak çalışmaya başladı.
1 978'de Peki n Sinema
Akademisi'nin giriş sınavlarını
kazanmayı başardı. 1 982'de
e�itimini bitirdikten sonra,
yönetmen yardımcısı olarak
görev aldı ve TV için iki film
çekti. Üç kurmaca film
yönettikten sonra, 1 988'de
konuk e�itimci olarak geldi�i
New York'a yerleşmeye karar
verdi. Üç yıl sonra Çin'e geri
dönerek yönetti�i "Bian zou
bian chang 1 Teli n Ucundaki
Yaşam" ile 1 992 Istanbul Film
Festivali'nde Altın Lile'yi
kazandı. Ertesi yıl "Bawang
bieji 1 Elveda Cariyem" ile
Cannes'da Altın Palmiye ve
FIPRESCI ödülünü aldı.

BI RLiKTE
HAN NI ZAI YIQI
TOGETHER
Yönetmen Director: Chm Kaigt
Senaryo Screenplay: Chtn Kaigt &
XMt Xi4()/u Görüntü Yön.
Cinemacography: Kim 1-lyung-Koo
Kurgu Editing: Zbou Ying Müzik
Music: Zhao Lin Oyuncular Cast:

Tang Y.ım, LiM Ptiqi, Chm Hong, Wang
Zhiu.>tn, Chen Kaigt, Cbm Qiatr, Zhang
Qing, Kim Hairi, Liu Bing Ya.pımcılar
Producers: Chen Hong & L«)Of)-/k
Yapım Production Co.: 2/st Cmtury
Shengkai Film Company Dünya
Hakları World Sales: MoomJont
Entmainmmt Türkiye Hakiart
Turkish Rights: u,ıut SaMI Filmiilik

20021 35 mm. 1 Renidi Color 1 1 17'

• Chen Kaige filmlerinin en dikkat çekici

yanı, sınıf duyarlılıgının duygular, ahlak ve
siyasetin karmaşık dünyasına uygulanışı
olmuştur. Son derece yetenekli bir genç
kemancının ile gayretkar emekçi
babasının, klasik müzik dünyasının
acımasız rekabet ortamında ayakta kalma
çabalarını yansıtan bu öyküsünde, Kaige
ayırt edici özelligi olan öykü aniatma gücü
ve zarif vizyonuyla bir kez daha dogru
tınıları buluyor. Müzik, bu çocugun tek
iletişim aracı; hiç tanımadıgı müzisyen
anneye ve hiçbir zaman tam olarak
karşılaşmadıgı dişil bir dünyaya aitmiş gibi
görünen o duyguları ifade etmesinin tek
yolu. Ancak, yeteneginin keşfedilmesini ve
bu yetenegin profesyonel bir kemancının
saygıdeger kariyerine dönüştürülmesini
talep edense, şöhret ve başarı odaklı,
erkek bir dünya. Bu, Kaige'nin klasik,
kusursuz bir biçimde düzenlenmiş
imgelerinden ve anlatırnın her anından
dogan alışılmadık bir duygusallıktan destek
alan, içtenlik dolu bir drama. Ancak öykü,
güç ve para kazanma dürtülerinin artık
gerçek insan ilişkilerinin önüne
geçemedigi Çin toplumundaki güçlü
degişimler üzerine daha büyük ölçekli bir
meditasyonla da içiçe geçiyor "BI RL I KTE,
sorusunu sadece Çin insanına degil, tüm
insanlara soruyor: Artık isteyebileceginiz
her şeyi elde ettiniz, ama acaba gerçekten
ihtiyacınız olan şeyi de elde edebildiniz
mi1" - Chen Kaige

• The most distinguishing feature of Chen

Kaige's body of work is his considerarion of
class applied ro rhe complex world of
emotions, morals and politics. Equipped
wirh his trademark srorytelling strengrh
and eleganr vision, Kaige rouches rhe righr
chord once mo re w i rh rhe srory of an
extremely talenred young violinist and his
hard-working father who srruggle in rhe
bruraUy comperirive world of classical
music. Music is the boy's only way of
communicaring - of expressing rhose
feelings thar seem ro belong ro the musician
morher he has never known, and ro a
feminine world he has never really
encounrered. However, ir is a male world of
fame and success rhar demands his talenr be
captured and developed inro rhe esrimalıle
career of a professional violin player.
Aberred by rhe Kaige's classical, impeccably
composed images and an unusual emorional
presence born of each moment of narrarion,
rhis is an inrimare drama rhar doverails
wirh a larger-scale mediration on rhe
powerful changes underway in Chinese
sociery, where power and maney-making
may no langer have a prioriry over rhe
imporrance of rrue human relarionships.
"TOGETHER poses rhe quesrion before nor
only Chinese people bur people everywhere:
Now rhar you have everything you could
possibly wanr, do you have whar you rruly
need?" - Chen Kaige

Born in Beijing on 12 August
1952. He is the son of well
known film director Chen
Huaikai. In 1 97 5 he srarred ro
work as a rechnician in che
laborarories of rhe Beijing Film
Srudios. In 1978 he managed ro
pass che entrance examinarions
and srudied in rhe Beijing Film
Academy. l o 1 982, after
complering his studies, he was
appoinred assistant film director
and later made two plays for TV.
After directing three feature
films, in 1988 he wenr ro New
York as a visiring scholar and
decided ro settle tbere for good.
Three years later be came back
ro Ch ina where he directed
"Bian zou bian cbang 1 Life on a
String'" which won the Golden
Tulip award in 1 992 istanbul
Film Festival. The following
year '"Bawang bieji 1 Farewell
My Concubine" received both
the Golden Palm and the
Fll'RESCI Prize at Cannes.
Filmleri
Filmography
1 984 Huang tudi San
1 985 Da yue bhtg

Toprak

Büyük Geçit Töreni

1987 Hai zi watıg

Çocukların Kralı

1 9 9 1 B ian zou bian chang

Telin Ucundaki Ya�am

1993 Bawang bieji

Elveda Cariyem

1 996 Fetıg yue Ba�tan Çıkaran
1 999 jin ke ci qin u,ang

Ay

lmparator ve Katil

2002 Kil/ing Me Softly

Beni Yumu�akça Öldürürken

Han ni zai yiqi Birlikte
100 Flowers Hidden Deep
Derine Saklanmı� 100 Çiçek

("On Dakika Sonra:
Trompet" filminde kısa bir
bölüm A short episode in "Ten
Minures Older: The Trumpec")
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ISPANYA-ARJANTIN SPA IN-ARGENTINA

ANTONIO HERNANDEZ

S I N I RSIZ KENTTE

1 953'te lspanya'da,
Salamanca'da do�du.
Madrid'deki Complutense
Üniversitesi'nde sinema okudu.
1 97S'ten beri yönetmenlik,
yapımcılık ve oyunculuk
yapmaktadır. 1 976'da Micrafilm
yapımevini kurdu. Bu şirket için
reklamlar, kısa ve uzun metrajlı
filmler çekti, bu filmlerden
birkaçı uluslararası festivallerde
gösterildi. 90'1arda Entretres
adında bir TV komedi grubu
kurdu. 1 994'ten 2000'e kadar,
Zeppelin Televisi6n yapım
şirketinde yaratıcı direktörlük
yaptı, bu firma için çeşitli
dizilerle programların yapımını
ve yönetimini üstlendi. 2000'de
Madrid'deki Zebra
Producciones'in kurucuları
arasında yer aldı. SINIRSIZ
KENTTE yönetti�i yedinci uzun
metrajlı kurmaca filmdir.

EN LA CIUDAD SIN LfMITES
THE CITY OF NO LIMITS
Yönetmen Director: Antonio

fltrnthıda Senaryo Screenplay:
Antonio Hmuindtz & Enriqllt Br-aı4
Görüntü Yön. Cinematography:
U11ax Mmdia

Kurgu Editing:Javitr

Lt,fai/le & Patricia Enis MOzik Music:
Virtor Rtjts Oyuncular Cast: Ltonardo
Slxıraglia, Fmtando Ftrntfn-G6mn,
Giraldint Chaplin, Ana Fenulndn,
lıdriana Ozort.S, A/frttW Alr6n, U1ida
Brfdirt, Robn-to A lı.>arn Yapımcılar
Producers: lıntonio Sa11ra &jost No/la
Yapım Production Co.: lronira S.A.;
Ztbra Produrriontı S.A., Patagonik Film
Gro11p Dünya Hakları World Sales:
Sogtpaq

2002 1 35

nmı.

1 Renkli Color 1 1 20'

• Ö ldürücü bir hastailgın pençesindeki
Max, son günlerini Paris'te, karısıyla
tanıştıgı şehirde geçirmeyi seçmiştir. Üç
oglu - pragmatik Alberto, başarısız Luisito
ve idealist Victor - hastanedeki odasının
çevresinde dolaşıp sonun gelmesini
bekler. Victor, babasının ısrarı üzerine
onu hastaneden kaçırır, ama adamın
büyüdügü şehri tanımadıgını görünce
hayretler içinde kalır. Max'in kaygı ve
korkulan, Victor'u babasının geçmişinde
bir yolculuga çıkarır. Paranoya ile korku
arasındaki ilişkinin giderek daha da
bulandıgı ve hiçbir şeyin sanıldıgı gibi
olmadıgı bir yolculuktur bu. Antonio
Hernandez'in aile draması, geçmişteki
hataların aileyi birarada tutan bagları
tehlikeye attıgı, çekici bir sapiantı ve
ihanet öyküsünü ineelikle dokuyor. "Bir
aile biraraya geldiginde, oradaki herkesin
ona yabancı oldugunun farkına varan
normal bir genç adamın, çogumuzdan
daha iyi ya da daha kötü olmayan birinin
öyküsünü anlatmak istedim . . . Victor
kimsenin ama hiç kimsenin ihtiyar adamla
ilgilenmemesine çok şaşırıyor. Elbette onu
seviyorlar, ama hiçbiri onun söyleyecek
bir şeyi oldugunu hayal etme zahmetine
bile katlanmıyor. Onun konuşma hakkını
mutlak bir şekilde elinden almışlar.
Haysiyetini elinden almışlar." Antonio Hernandez

• The terminally ili Max has chosen to

spend his fina! days in Paris, the city where
he met his w i fe. His three sons - the
pragmatic Albeno, the ineffectual Luisiw
and the idealistic Victor - hover araund his
hospital room waiting for the end to come.
At his father's insistence, Vicwr smuggles
his dad out of the hospital, bm is shocked
to learn that the old man doesn't at all
recognize the town where he grew up.
Max' s anxieties and fears lead Vicwt on a
journey i mo his father's past where the
relationship between paranoia and fear
becomes ever more blurred and nothing can
be taken for granred. Anronio Hernandez"s
atmospheric family drama weaves a
compelling narrative of obsession and
betrayal where mistakes of the past threaten
the fragile bonds that keep the family
together. '"I wanred w teli the stoty of a
normal young man, neither better nor worse
than many of us, who joins a family
gathering and realizes that they are alien w
him . . . Vi cmr is amazed by the fact that
nobody, nobody pays attenrion w the old
man. They love him, surely, bm none of
them even bothers to imagine that he has
something w say. They removed his right
w speak once and for all. They took away
his dignity." - Anronio Hernandez

Born in Salamanca, Spain in
1953. He studied film at
Complutense University of
Madrid. He has worked as a
director, prOOucer and actor si nce
1975. In 1 976 he founded the
Micrafilm production house, for
which he produced and directed
commercials, shorrs and features,
several of which were shown ar
international festivals. In the "90s
he founded a TV comedy
ensemble, the Encrecres. From
1 994 to 2000 he was creative
director of Zeppelin Televisi6n
production company, for which
he produced and directed
numerous series and programs. In
2000 he co-founded Zebm
Producciones in Madrid. THE
CITY OF NO LIMITS is the
sevench fearure film he directed.

Filmleri
Filmography
1 975 Soldado {shorr kısa film)
1 976 Gus/11110 y la modelo
{shorr kısa film)

1 977 El arca de Noi
{shorr kısa film)

1 979
1 980
1 99 1
1 998
2000
200 1
2002

F.E.N.
Apaga . . . y vtimonos
C6mo levantar mil ki/os
LisbO<•
El gran 1't111rdano
Al alcar�ce de la mmıo
En la ciudad sin Ibili/es

U LUSLARARASI YARIŞMA
INTERNATIONAL COMPETITION

64

ULUSLARARASI YARIŞMA

1:\

l l H :\ \ l l ! ):\ \ 1

ı ı )\JJ'I

l l l

ıı ) :\

BREZI LYA-FRANSA BRAZIL-FRANCE

KARlM A'iNOUZ

HADAM E SATA

1 7 Ocak 1 966'da Brezilya'da,
Fortalesa'da do�du. Brasilia
Üniversitesi'nden mimarlık,
New York Üniversitesi'nden
ise film kuramı mezunudur.
Doksanlı yılların başlarında
birçok filmde yönetmen
yardımcısı ve kurgucu olarak
çalıştı; Walter Salles'in ünlü
"Behind che Sun"ının (200 1 )
yazımına katkıda bulundu. Çok
sayıda belgeseli ve tanınmış
"Seams 1 Ek Yerleri"nin ( 1 993)
de dahil oldu�u kısa filmleri,
dünyanın dört yanındaki
fescivallerde gös_terildi.
MADAME SATA (200 1 )
yönecmenli�ini yaptı�ı ilk uzun
metraj! ı kurmaca fılmdir.

Yönetmen Director: Karim Afnouz
Senaryo Screenplay: Karim AiiıoNz
Görüntü Yön. Cinematography:
Walter Carvalho Kurgu Editing:
lsabtla /ılonltiro dt Caıtro Müzik
Music: Marnu S11zano & Sacha Ambar�
Oyuncular Cast: Lazarn Ramo;,
lıfarrllia Cartaxo, Flavio Ba11raqui,
Ftfippt Aittrq11ts, Emiliano Q11tiroz,
Rmara Sorrab Yapımcılar
Producers: lıabtl Ditguu, Ma11ririo
And,.adt Ramo.s, Waltw Sallu, Don
Ram1aud Yapım Producrion Co.:
VukoFilmts; Dominant 7 ProdtmionJ
Dünya Hakları World SaJes: Wi/d
Bımrh

20021 3.} mm. 1 Renkli Color / 105'

• Yazar-yönetmen Karim Ainouz'un
görkemli, hareketli filmi MADAME SATA,
travesti Joao Francisco'nun popüler bir
kahraman olmasına ramak kaldı�ı anı
yakalıyor. 1 932'nin yoksul ama coşkun
La pa bölgesinin atmosferini ve 1 888' de
köleli�in kaldırılmasını takip eden yıllarda
bu bölgenin Afrika kökenli Brezilyalı
halkının hayatını, ayrıntılı bir biçimde
canlandırıyor. Joao Francisco'nun manevi
ailesi, cana yakın fahişe Laurita ile
herkesin üzerine titredi�i genç kızı; vahşi
Taboo; Francisco'nun yeniyetme sevgilisi
Renatinho; ve ikinci evleri olan Blue
Danube (Mavi Tuna) kulübünün sahibi
Amadcr'dan oluşuyor. 1 976 yılında
kanserden ölmeden önce popüler bir
yeraltı efsanesi haline gelen Joao
Fraricisco'nun büründü�ü kisveler,
cinsiyetini, ırkını ve sınıfını (hepsi de bir
şekilde marjinal ya da hor görülüyordu)
direniş ve kuvvet bildirimlerine
dönüştürüyor. Ainouz, Joao
Francisco'nun gösterdi�i yoldan ilerliyor;
kapsamlı bir biyografiyle bu görkemli
karakteri açıkça teşhis etmeyi
reddederek, öyküsünde oyunbaz bir
yaklaşım sergiliyor. Yapaylı�ı bir siyasi
yüzleşme eylemine dönüştüren bu adamın
seyirciye saf, dolaysız bir içtenlikle
seslenmesine olanak sa�lıyor.

• In MADAME SATA, wricer-direccor

Karim Ai"nouz's sumpruous, kineric
speccacle capcures che mornem when drag
queen Joao Francisco was on che brink of
becoming a popular hero. Ir cecreares in
vivid decail che acmosphere of che seedy, yer
vibcanc, Lapa discricc in 1 932, and che life
of i es African-Brazilian communicy in che
years following che 1 888 abolicion of
slavery. Joao Fcancisco's surrogace family
i ncludes che charming proscicure, Laurica
and her young daughcer whom everyone
doces on; che wild Taboo; Francisco's
reenage !over, Renacinho; and Amador, che
owner of che Blue Danu be cl u b which is
che ir second home. Joao Francisco became a
figure of popular underground legend
before he died of cancer in 1 976. The series
of guises he adoprs rum his sexual i ey, race
and class - all of which are in some way
marginalized or scorned - in ro scacemencs
of resiscance and screngch. A"inouz follows
Joao Francisco's lead, caking a playful
approach ro his scocy and refusing co pin
down chis magnificenc figure down wich
excended biography. He allows che man
who curned arcifice i neo an acc of po! irical
confroncacion ro speak co che audience wich
pure, direec sineeri ey.

Born on 17 January 1 966 in
Forcalesa, Brazil. He holds
degrees in archireccure from che
University of Brasilia and (in?)
film theory from New York
University. He worked as an
assiseant director and ediror on
many films in the early nineties
and co-wrote Walter Salless
celebrared "'Behind rhe Sun'"
(2001 ). His numerous
documenraries and shorc fılms,
including rhe renowned
"Seams"" ( 1 993), have played ar
fesrivals araund rhe world.
MADAME SATA (200 1 ) is rhe
firsr fearure film he direcred.
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TUNUS-FRANSA TUNISJA-FRANCE

RIDHA BEHI

S i H I RLi KUTU

T unus'ca dogdu ve büyüdü.

Sinema kariyerine 60'1ı yılların
ortasında senaryo yazarı
olarak başladı. l ık kısa filmi "La
femme srature 1 Heykel
Kadın"ı 1 967'de yaprı. Tunus
televizyonunda çalışrı. i lk
kurmaca filmleri "Seuls
interdirs 1 Sadece Yasaklar"
( 1 972) ve "Soleil des hyenes 1
Çakalların Güneşi" ( 1 975)
uluslararası fesrivailere karıldı
ve ödüller aldı. 1 980-82
arasında, aralarında "Les
pecheurs de perles / Inci
Avcıları" da bulunan yedi
belgeselin yapım-yönetimini
üstlendi. O zamandan beri
dörc uzun merrajlı kurmaca
film yönetmişrir.

SANDUK A]AB
THE MAGIC BOX
Yönetmen Director: Ridha Bthi
Senaryo Screenplay: R1dha Bthi
Görüntü Yön. Cinematography:
)'wgıu Anv.muiı Ku rgu Ediring:
Franct D11n Müzik Music: Lotfi
Bo11chnalt Oyuncular Cast: Ma,.,amlt
Bas/er, Abiltiarif Ktrhirht, Hirhmt
Roılom,
Bourhnak, Mehdi Rebii
Yapımcılar Producers: A1alik
BtnriNghib & Ridha Btni Yapım
Production Co.: Alya Film.ı; AtiiJJ
Enrtrrainmtm Dünya Hakları World
Sales: Alias Enttrrainnıtnl

Lotfi

2002 1 3.5 mm. 1 Renkli Color 1 90'

• Son Venedik Film Festivali'nin az

sayıdaki cidden keyifli sürprizlerinden biri
olan S I H I RL I KUTU, "Nuovo Cinema
Paradiso 1 Yeni Cennet Sineması"nın
temasını salt bir türev gibi görünmeksizin
yeniden işieyebilen küçük ama sevimli bir
Tunus filmi. Filmdeki dramatik gelişme
eksikligi bazılarını hayalkırıklıgına
ugratabilir, ama öykü yeterince ilgi çekici
ve kültür çatışmasının farklı biçimleri
üzerine bir görüş olarak, yeterince bilinçli.
Günümüzdeki kültürler arası kaygılara
dair sahneler, Raufun çocukluguna, fılmin
en doyurucu anlarını sunan 1 9SO'Ier sonu
Kairouan'ına yapılan uzun geri dönüşlerle
birleştiriliyor. Çocugun gözünden verilen
ve uzun süre Theo Angelopoulos'la
çalışmış görüntü yönetmeni Yorgos
Arvanitis tarafından parlak şekilde çekilen
bu sahneler, sıcaklık, neşe ve son derece
ikna edici bir zaman ve mekan hissi
veriyor. Bazı sahneler gerçeküstünün
sınırında geziniyor: hamama dalıp bir daha
çıkmayan adam; ya da Tunus'un kurucu
başkanı Habip Burgiba'nın konuşmalarını
ezbere söyleme yarışması yapan bir grup
çocugun gösterildigi vinyet, Zorro'nun
ortaya çıkışıyla kesiliyor. Hişam Rüstem,
Mansur rolünde ölçüsü çok iyi
tutturulmuş pejmürde bir vakara sahip,
Medhi Rebii ise ciddi ve haşarı genç Rauf
rolünde nefıs.

• One of rhe few really pleasam surprises
ar rhe lasr Yenice Film Fesrival, THE
MAGIC BOX is a smail bur likeable
Tunisian drama rhar recycles rhe "Nuovo
Cinema Paradiso" rheme wirhour appearing
derivarive. Alrhough rhe fılm's lack of
dramari c developmem may fruscrare some,
rhe srory is suffıcienrly engaging, and
suffıcienrly engaged - as a reflecrion on
various rypes of culrure clash. Scenes of
presem-day cross-culrural angsr are spliced
in wirh rhe long flashbacks ro Raoufs
childhood in !are 1 950s Kairouan rhar
provide rhe fılm's mosr rewarding
momenrs. The e child's-view scenes, which
are glowingly shor by Yorgos Arvaniris, a
longcime collaboraror ofTheo
Angelopoulos, refleccs che warmrh, good
humor and urrerly convincing sense of place
and rime. Some of rhese border on che
surreal: rhe man who plunges i mo rhe
Turkish barh, never ro emerge; or rhe
vigneere where a group of kids, challenging
each orher ro recire speeches by Tunisia's
founder-presidenr, Habib Bourguiba, are
imerrupred by rhe appearance of Zorro.
1-Jichem Rosrom hirs jusr che righr nore of
seedy digniry as Mansour, and Medhi Rebii
is delicious as rhe serious, mischievous
young Raouf.

Born and raised in Tunisia. He
srarred his film career as a script
writer in the ınid-sixries. He
made his fırsc short fi l m , "La
fem me scacuce" in 1 967. He
worked in Tunisian TV. His
early feacure fılms "Seuls
interdits" ( 1 972) and "Soleil des
Hyenes" ( 1 97 5 ), parricipated in
i nternational fesrivals and won
awards. From 1 980-82 he
direcred and produced seven
documenrary fılms, including
"Les pecheurs de perles". Since
rhen he direcred four more
feacure fılms.

Filmleri
Filmography
1 972 Seuls interdi/s

Yalnız Yasaklılar

1 975 So/ei/ des hybıes

Çakalların Güne�i

1 983 Les a11ges Melekler
1 986 Champagne amer

Acı Şampanya

1 994 Les hirondelles ne meureul
pas ,; )trustdem
..

Kırlangıçlar Kudüs'ce Olmez
Sihirli Kutu

2002 Samluk Ajab
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ISVIÇRE-FRANSA SWITZERLAND-FRANCE

JACOB BERGER

BABA N I SEV

1 963'te Ingiltere'de doj!du.
1 980'1erin başlarında,
!sviçre'de sanat ve film
eleştirmenligi yaptı, ardından
New York Universitesi'nin
sinema bölümünden mezun
oldu. 1 986'da çektij!i kısa filmi
"A Name for Her Desire 1
Onun Arzusuna Bir Ad" ile
dikkat çekti. ilk uzun metraj lı
kurmaca filmi "Angels 1
Melekler" ( 1 990), Berlin ve
Locarno Film Festivallerinde
gösterildi. Televizyon için bazı
belgeselierin yanı sıra, "Nestor
Burma", "Julie Lescaur" ve
"Docteur Sylvestre 1 Doktor
Sylvestre" dizilerinin bazı
bölümlerini çekti. BABANI
SEV (2002) yönettij!i ikinci
uzun metrajlı kurmaca fılmdir.

AIME TON PERE
A LOVING FATHER
Yönetmen Oirecror:Jarob Bwgtr
Senaryo Screenplay:Jarob Btrgtr
Görüntü Yön. Cinemarography:
PaJCal Marti Kurgu Edi ring: Ca1hy
Chmtwu,yy Müzik Music:}tan-Ciaude
Pelit Oyuncular Cast: Girard
Deparditll, Guillaueu Depardi01, Sylvit
Tuıutfı}Niitn BoiJJtlier, Nolmit K()(btr,
Hiam Abhaıs, )acq11u Framz
Yapımcılar Producers:Jean-Pitrrt
Guirin & Girard Depardİtil Yapım
Production Co.: GMT Prod11rtionı
Dünya Hakları World Salcs: Frana

Tlfiı,ifiom Distribution

20021 35

111111. 1

Renkli Color 1

J()()'

• Bir gerilim filmi gibi kurgulanmış

BABANI SEV, fidye olarak l sviçre'deki bir
banka hesabına yatırılacak bir meblağ
talep edilmeyen bir adam kaçırma
hikayesi. Her ne kadar ödeşmek söz
konusu olsa da, baba ile oğlunun
özgürlüklerine kavuşmak için ödeyeceği
bedel, her ikisinin de geçmişi algılama
biçiminin yorucu bir şekilde
yüzleştirilmesi olacaktır. Alpler'le l sveç
arasında geçen film, bildik anlamda bir yol
filmi değil, daha ziyade geçmişin ve henüz
yazılmamış geleceğin hayaletlerinin kafa
kafaya mücadelesi. Yolculuk sırasında,
pişmanlıklar ve ayıplamaların, şiddet ve
öfkenin pençesindeki iki adam, en
sonunda geçmişin o küçük parçasını,
onları daima birbirlerine bağlamış sırrın
üstüne amansız ışığını düşüren, 20 yıl
önceki o belirli anı yeniden keşfeder.
"Hep baba hakkında, o canavarsı ve
kaçınılmaz figür hakkında söz etmek. bir
erkek çocuğun yetişkin hayatındaki o
çocukluktan kalma ağırlığı anlatmak
istedim. Her ikisini de harekete geçiren o
savaş çı ruhu ve büyük çekimi. [ . . . ]
BABANI SEV, hayatlarının bir döneminde
babalarını öldürmeyi istemiş bütün oğlan
çocuklarına yönelik enerjik ve eğitici bir
eğlencelik olarak düşünüldü. Tabii bir de,
günün birinde babalarıyla
evlenebileceklerine inanmış küçük kızlar
için." - Jacob Berger

• Consrrucred like a thriller, AlME TON

PERE is che srory of a kidnapping whose
ransom is not ro be paid i neo a Swiss bank
accounr. Alchough ir is indeed abour
serrling scores, che price father and son have
ro pay for rheir freedom is an exhausting
confronrarion between rheir respective
perceprions of the pasr. Moving berween
che Alps and Sweden, the film is not a road
movie in the traditional sense, bur a
headlong rusb berween che ghosts of che
pasr and che fucure as yer unwrirren.
During che journey, caughr between regrets
and reproaches, violence and anger, che rwo
men end up rediscovering rhar lirtle bit of
che pasr, the very min u re ir happened
rwenry years ago, which casts i es implacable
lighr on the seeret rhar has always bound
rhem. "!'ve always wanred to talk abour che
father, rhar monsrrous and unavoidable
fıgure, ro recounr che weighr of childhood
in che son's ad ule life. The spirir of war and
arrraction that which drives rhem bor h [ . . . )
AIME TON PERE is inrended as an
energetic and educarionaJ enrertainmenr for
all those boys who have wanred, ar one time
or anorher, ro ki ll che ir farher. B ur also for
all rhose litrle girls who have believed, rhar
one day, they will be able ro marry him." 
Jacob Berger

Born in England in 1 963. He
worked as an art and film eritic
in Swirzerland in che early
1 980s, and graduared in cinema
from New York University. In
1986 he made a shorc film, ""A
Name for Her Desire", which
actracted arcenrion. His firsc
fearure, "Angels" ( 1 990) was
screened ac Berlin and Locarno
Film Fescivals. He has also
directed numerous
documentaries for relevision as
well as episodes of rhe series
"Nesror Burma", '"julie Lescaut"
and "Docreur Sylvescre'. AIME
TON PERE (2002) is his
second fearure film.

Filmleri
F i l mograph y
1 990 A11gels Melekler
1 99 1 )our bla11c Beyaz Gün
1 995 U11 eufant de trop

(TV)

Bir Çocuk Daha (TV)

Rat:lıel et ses ttmours

Rachel ve A�kları (TV)
1 997 Le roi en son moulhı

Kral Degirmeninde (TV)

Un cadeau, la vie!

Hayat Bir Armagandır (TV)
2002 Aime ton pet-e Babanı Sev
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MEKSIKA-ISPANYA-ARJANTIN-FRANSA MEXJCO-SPAIN-ARGENTINA-FRANCE

CARLOS CARRERA

RAH i P AMARO'N U N G Ü NAHI

I 962'de Mexico City'de
do�du. Sinema E�itim
Merkezi'nde okudu. Ilk filmini
1 3 yaşındayken Super S'le
çekti. Ilk uzun metrajlı
kurmaca filmi "La mujer de
Benjamin 1 Benjamin'in Kadını"
( 1 99 1 ), uluslararası
festivallerde ilgi gördü. Ayrıca
çekti�i birkaç kısa canlandırma
filminden "El heroe 1
Kahraman", 1 994 yılında
Cannes'da Altın Palmiye
ödülünü kazandı. RAHIP
AMARO'NUN GÜNAHI
(2002) yönetti�i beşinci uzun
metrajlı kurmaca fılmdir.

EL CRIMEN DEL PADRE AMARO
THE CRIME OF FATHER AMARO
Yönetmen Direcwr: Carlos Carrt:r"a
Senaryo Screen play: Vian/e Lmtro,
baıtd on the nfJt'tl byjoıl t\·farfa E;a tk
Qutiroı Görüntü Yön.
Cinemawgraphy: Guilltrnıo Cranil/o
Kurgu Editing: Oıcar Figueroa Müzik
Music: Roıino Serrano Oyuncular
Cas Gael C arda Bmuıl, Ana Cla11dia
alancdn, Sancho Graria, Angllica
Aragıfn, Damidn Alrdzar Yapımcılar
Producers: A/frnlo Ripı1ti11 & Danie/
Binnan Ripıttbl Yapım Production
Co.: Alamtda Filmı S.lı.; B/11 Filım;
FopY'(){i,e Dünya Hakları World
Sales: \Varner Bros.

T

c:

20021 35 mm. ! Renkli Coloc I l iS'

• Carlos Carrera'nın beşinci filmi, dini

• W ith the questioning of religious fairh

inancı ve din önderlerini yıllardan beri ilk
kez bunca yogun biçimde sorgulamasıyla,
içinde bulundugumuz zamana uygun
düşüyor. RAH I P AMARO'NUN
G Ü NAHI, küçük bir kasaba kilisesinin ve
oradaki başlıca karakterlerin iç
dinamiklerini irdeliyor. Film, Portekizli
romancı Jose Maria Eça de Queiroz'un
1 875 tarihli aynı adlı kitabından
uyarlanmış, ama Carrera olayları
günümüze ve Meksika'daki küçük Los
Reyes kasabasına taşımayı yeglemiş. Film
Meksika'da gösterime çıkınca, Katelik
Kilisesi içindeki yozlaşmayı gözler önüne
serdigi için, aşırı muhafazakar sag kanat
örgütlerin şimşeklerini üzerine çekti.
Carrera, bu keskin ahlak öyküsünün ana
fikirlerinden birini i rdeleyerek işe
başlıyor: ruhban sınıfının mecburi
bekarlıgının güçlügü. Hikaye ilerledikçe,
film Kilise ile bölgede yaşanan i ktidar ve
para mücadelelerini de karşı karşıya
getiriyor. I dealist bir papaz olan Rahip
Natalio'nun yerel gerillalarla baglantıda
oldugu için lanetlendigini, öte yandan
cemaatin bölgede hakim olan uyuşturucu
kaçakçılarıyla bariz ve tasvip edilen bir
ilişki içinde oldugunu görüyoruz. Film,
Kilise'yi lanetiernekten çok, bir uyarı
çagrısında bulunarak ruhban sınıfı
üyelerinin de herkes kadar günaha açık
oldugunu gösteriyor.

and leaders at i ts mosr intense in years,
Carlos Carrera's fifrh fearure film is a
parricularly rimely work. THE CRIME OF
FATHER AMARO explores rhe in ner
workings of a small-rown church and irs

Born in Mexico Ciry in 1 962.
He srudied film ar rhe Cenrro
de Capacicaci6n
Cinemarognifica. He made his
firsr film in Super 8 ar the age
of 1 3 . His firsr fearure film, "La
mujer de Benjamin 1 Benjamin's
Woman" ( 1 99 1 ), was acclaimed
in international film fesrivals.
He has also direcred several
an imared slıorts, one of which,
"El h�roe 1 The Hero", won rhe
Golden Pal m ar Cannes i n
1 994. THE CRIME OF
FATHER AMARO (2002) is
the fifrh fearure film he
direcred.

main players. The film is based on
Porruguese novelisr Jose Maria Eça de
Queiroz's 1 87 5 book of the same name, but
Carrera has chosen ro ser his version in the
smail Mexican rown of Los Reyes in rhe
presenr-day. The film's release in Mexico
aroused the wtath of the most ul rra
conservarive righr-wing organizations due
ro irs porrrayal of corruprion within the
Carholic Church. Carrera begins by
exploring one of the main rhemes of his
sharp moraliry ra le: rhe difficulry of forced
celibacy for the clergy. As the srory

Filmleri
Filmography

progresses, che film also confronrs the
relationship between the Church and rhe

1 99 1 La mujet· de Benjamin

issues of power and economic srruggle rhar

Benjamin'in Kadını

1 993 Uı ·vid.tı couyugal

Evlilik Hayarı

engulf rhe region. We see how an idealisric

1 994 Siu remiteute

priesr, Farher Natalio, is condemned for his

1 998 Un embrujo Büyülenmiş
2002 El erimen del Padre Amaro

involvemenr wirh local guerrillas while rhe
parish has a clear and sancrioned
relarionship wirh rhe region's druglord.
Rarher rhan denouncing the Church, the
film serves as a wake-up call, showing that
members of the clergy are as fallible as
anyone else.

Iade Adresi Yok

Rahip Amaro'nun Günahı
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ROMANYA ROMANIA

SIN ISA DRAGIN

HER GÜN TAN RI DU DAKLARIM IZDAN ÖPER

6 Şubat 1 960'ta,
Yugoslavya' da, Kula'da dogdu,
Yugoslavya' da Ekonomi
alanında ögrenim gördükten
sonra, 1 99 1 'de Romanya'da,
Bükreş'teki Sinema ve Tiyatro
Akademisi'nden mezun oldu,
Reuters'de kameraman olarak
çalıştı, "The Sorrow of Black
Gold" ( 1 994) ve "Shining ls
the Sun Over Tichilesti"
( 1 99S) adlı iki belgesel çekti,
"The Rain 1 Yagmur" ( 1 995)
adlı kısa metrajlı bir filmi n
ardından, 1 998'de ilk uzun
metrajlı kurmaca filmi "Trenle
Uzun Yolculuk 1 Long Journey
By Train"i çekti, HER GÜN
TANRI DUDAKLARIMIZDAN
ÖPER (200 1 ) yönettigi ikinci
uzun metraj lı kurmaca fılmdir,

iN D UMNEZEU NE SAR VTA PE G VRA
EVERYDAY GOD KI SSES U S ON THE MOUTH
Yönetmen Director: Siniıa Dragm
Senaryo Screenplay: Sinisa Dragm,
lxmd ona story by loatl Carmaıan
Görüntü Yön. Cinematography:

Alaandr11 Solamon Kurgu Editing:

Cristina fonemt Müzik Music:

AmiJat•an Sinmanian Oyuncular Cast:
Dan C(Jndımzrhe, Ana Ciontta, HoratİN
A1alatlt. Dan Aıtiüauu, Va/tr Dtlaktza,
Cristina Taroi, Cantltn UngNrtanN,
Mirtla Gorea, G«Wgt Altxandrll,
Alv:andr11 Bi11tka Yapımcı Producer:
Afihai GtOrghiu Yapı m Production
Co.: E-nJOiion FilmJ Arca Film &
Prodll(tion Dünya Hakları World
Sales: E-motion Films Arra Film &
Produrtion

2001 1 3 5

nun.

1 Siyah-Beyaz B& W 1

93'

• Adı gibi garip ve merak uyandırıcı bir
çalışma olan bu Romen filmi, cinayet
işlemeden duramayan bir kasabın,
karısının katillerinin peşine düşmesini, bu
arada sevgi sayesinde mucizevi bir
biçimde ruhunu kurtarmasını anlatıyor,
Unutulmayacak bir sahnesi dışında, HER
G Ü N TANRI DUDAKLARIMIZDAN
Ö PER bol kontrastlı sepya görüntülerle
ve bulanık bir tarzda çekilmiş, Bu da filme,
olayın geçtiği kırsal kesimin çorak ve kısır
doğasının vurgulayan Gotik bir hava
katıyor, Filmin gücünün bir bölümü,
yaptıklarını sorgulamayan bir kişinin
kapkara portresini çizmesinden
kaynaklanmakta; bu kişinin, yani kasabın,
filmin sonlarına doğru farklı duygular
taşıyabileceği ortaya çıksa bile, Ağır ve
ayrıntılı anlatım filme hüzünlü bir hava
katarken, içgözlemsel niteliği de kötülükle
bileniyor, Romen siyasetine ve toplumsal
yapısına değinen imge ve metaforlar
barındıran film, bunlara yabancı kişilerin
gözüne gerçeküstü bir güzellik olarak
yansıyabilir, Tüm bu etkilerde, sarhoş
Dumitri'nin yaşadığı acıları ve kafasındaki
karmaşayı film boyunca, gerilim, öfke ve
tehlike dolu bir biçimde başarıyla yansıtan
baş oyuncu Dan Condurache'un katkıları
yadsınamaz, Dünün belgesel yönetmeni ve
Reuters kameramanı Sinisa Dragin
harcanmaması gereken bir yetenek,

• As srrange and inrriguing as irs ri de,
this Romanian drama fol lows a burcher who
cannot resise killing, goes on che rampage
ro ger his wife's killers, bur is magically
redeemed by love, Except for one
memorable scene, EVER YDAY GOD
KISSES US ON THE MOUTH is shot
emirely in high comrast sepia and a murky
sryle, This lends che proceedings a gri m
Gothic feel , undedining the barren nacure
of the rural area in which it is seL The
power of the film is pardy ro be found in
che picch black porcrayal of the convi nced
brure - even if ir looks as if other emocions
are possible for the buccher rowards the end,
The pacing is slow and detailed, giving che
film a melancholy, imrospeccive qualicy
rhac really grinds in the dirc It is redolem
wich imagery and running metaphors that
are deeply retevam ro Romanian politics
and social scrucrures, bu c ro an outsicler
they make rhe film seem beautifully surreaL
All of this is aided by lead acror Dan
Condurache, who is siromering and
dangerous, effordessly conveying the pain
and confusion of che drunken Dumirri,
mainmining a rapr cension chroughouc
Former documemarist and Reuters
cameraman, Sinisa Dragin is a calem that
should not go ro waste,

Born on 6 February 1 960, in
Kula, Yugoslavia, Afcer
graduaring in Economics in
Yugoslavia and complecing che
Academy of Film and Drama in
Bucharesr, Romania in 1 99 1 , he
worked as a cameraman for
Reurers, He made rwo
documentaries, "The Sorrow of
Black Gold" ( 1 994) and
"Shining Is che Sun Over
Tichilesri" ( 1 995), Following a
shorc film, "The Rain" ( 1 995),
he direcced his firsc feacure film,
"Long Journey By Train" in
1998, EVERYDAY GOD
KISSES US ON THE MOUTH
(200 1) is che second feacure film
he direcced,
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IRAN IRAN

BAHMAN GHOBADI

AN N E M I N ÜLKES i N i N ŞARKlLARI

1 969'da Iran'daki Kürdistan
bölgesinde, Bane'de doğdu.
Radyoda çalıştı, ardından
Sanandaj'da bir grup genç
amatör film yönetmenine
karılarak onlarla birlikte kısa
filmler yapmaya başladı.
Tahran'da sinema okulunda
kısa bir süre eğitim gördükten
sonra, kendi kısa filmlerini
çekmeye koyuldu; 1 995- 1 999
arasında çektiği on kısa filmle
Iran'da ve yurtdışında ödüller
kazandı. 1 999'da Abbas
Kiarosrami'nin "Rüzgar Bizi
Taşıyacak" adlı filminde
yönetmen yardımcılığı yaptı.
Ertesi yıl, ilk uzun merrajlı
kurmaca filmi "Sarhoş Atların
Zamanı"yla parlak bir başlangıç
yaparak Cannes Film
Festivali'nde en iyi ilk filmiere
verilen Altın Kamera ödülünü
kazandı. ANNEMIN
ÜLKESININ ŞARKlLARI
(2002) yönettiği ikinci uzun
metrajlı kurmaca fılmdir.

GOMGASHTEI DAR ARAGH
MAROONED IN IRAQ
Yönetmen Director: Babman
Ghobadi Senaryo Screcnplay:
Bahman Ghubadi Görüntü Yön.
Cinematography: Satd Niletat &
Shahriar AIIadi Kurgu Editing:
Haydth Safi·Yari Mü:z.ik M.usic:
Arıalan Komkar Oyuncular Cast:
Shahaboddin Ebrahimi, Allah Atorad
Aıhtiani. F.ngh Mohamad1, lrrm
Ghobadi, Sa'adat Ghohadi, Rozhan
Hoıtini Yapımcı Producer: Bahman
Ghobadi Vapım Production Co.:
Mijfilm Co. Dünya Hakları World
Sales: Mijfllm Co. & A1tnen1Jha
Enrtrtain11wnr

2002 1 35 mm. 1 Renkli

Coloc 1 97'

• I ran-Irak savaşı sırasında, yaşı ilerlemiş

bir l ranlı Kürt müzisyen, eski karısını
aramaya giderken iki oğlunu ona eşlik
etmeleri için kandırır, böylece müzik,
romans ve tehlike dolu bir maceraya
atılırlar. Bahman Ghobadi'nin adını
"Sarhoş Atların Zamanı" ile duymuş
olanlar ve başroldeki oyuncuyu da Samira
Makhmalbafın " Karatahta"sından bilenler,
Ghobadi'nin şakacı bir mizah anlayışına
sahip bir yol filmi olan son yapıtı
ANNEM I N Ü LKES I N I N ŞARKlLARI'nın
ritmiyle biraz sarsılabilirler. Klasik I ran
sinemasına yönelik beklentilerimizin
tersine, bu film çoğu zaman hareketli bir
komedi: Bir nevi Ü ç Kafadar Kürdistan'da,
ya da sanki Coen kardeşler I ran-Irak
sınırında bir film yapmış gibi. Fakat vi ran
ülkedeki bu yolculuğun bir noktasında,
grubumuz savaşı bir iş fırsatı olarak gören
bir doktorla, yeni eş adaylarıyla ve
umutsuz haydutlada da karşılaşıyor. Bu
bölgeyi Ghobadi'den daha iyi tanıyan pek
az insan vardır. Daha önemlisi, hem
hüzünlü, hem de çoğu zaman komik
saçmalığıyla bu rada yaşanan zafer ve
trajedileri kayda geçirecek bir sinema
becerisine ondan başka sahip olan yok.
Tepede uçan jetler ve uzaktaki patlama
sesleri giderek baskın çıktıkça,
Ghobadi'nin ifade etmek istediği siyasi
fikirler de açıklık kazanıyor ve doğrudan,
çarpıcı bir sonuca ulaşıyor.

• During the Iran-Iraq war, an ageing
l ranian-Kurd musician cons his two sons
iı;ıto accompanying him on the search for
his ex-wife, and rhey embark on an
advenrure filled wirh music, romance and
danger. Those who recognize Balıman
Ghobadi's name as direcror of "A Time for
Drunken Horses" and lead acror in Samira
Makhmalbafs "Blackboards" may be a lirtle
raken back by rhe pace of his laresr film,
MAROONED IN IRAQ, a road movie
wirh a playful sense of humor. Defying
whar we have come ro expecr from Iranian
cinema, ir ofren plays !ike a knockabour
comedy; The Three Srooges in Kurdistan,
maybe, or as if rhe Coen Brothers had made
a film on rhe Iran-Iraq border. Yer as rhe
trip progresses through rhe desola re
counrry, rhe group meer a docror who sees
the war as a business opporruniry, porenrial
new wives and desperare bandirs. Few know
his rerrain berrer rhan Ghobadi. More
imporranrly, no one passesses his mastery of
cinema ro record irs rriumphs and rragedies
in all rheir sad yer ofren hilarious absurdiry.
As the accompanimenr of jers overhead and
disranr explosions ger more and more
prominenr, the palirical poinrs Ghobadi is
keen ro make become clear, lead ing ro a
direct and poignanr denouemenr.

Born in Bane, in Iranian
Kurdistan in 1 969. He worked
in radio, then joined a group of
young amareur filmmakers in
Sanandaj with whom he began
ro make shorr fılms. Afrer a
brief sri nt in fılm school in
Tehran, he began making his
own shons, direecing ten of
rhem berween 1 995 and 1 999
and winning prizes in Iran and
abroad. In 1 999 he worked as
assistant director ro Abbas
Kiarosrami on "The Wind Will
Carry Us". He made his
auspicious debur in features the
following year wirh "A Time for
Drunken Horses", which won
the Camera d'Or for besr fırsr
fılm ar the Cannes Film
Festival. MAROONED 1
IRAQ (2002) is rhe second
fearure film he direcred.
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BALTASAR KORMAKUR

DENiZ

1 966 yılında Izianda'da dogdu.
Izianda Tiyatro Akademisi'nde
egitim aldı. Saygın yönetmen
Fridrik Th6r Fridriksson'la
çalışarak, ülkesinin genç
kuşa�ının en popüler,
eleştirmenler tarafından en
begenilen aktörlerinden biri
oldu. Izianda'da ve yurt
dışında, pop müzikallerden
Shakespeare'e kadar, tiyatroda
ondan fazla yapım yönetmiştir.
lik yönertigi film olan " 1 O 1
Reykjavik"le (2000) büyük
uluslararası başarı kazandı.
DENIZ (2002) yönettigi ikinci
uzun metrajlı kurmaca fılmdir.

HAFID
THE SEA
Yönetmen Direcwr: Baltaıar
KonntikNr Senaryo Screen play:
BalıaSar Kormdk11r & Olaj11r Ha11hr
Sfmonarson, baJul o n a play by Sfmonarıon
GörOntü Yön. Cinema{Qgraphy:
}tan�Louis Vialard Kurgu Editing:
Valdfs Ôıkandôttir Müzik M us ic:jdn
Asgeimon Oyuncular Cast: CNnnar
Eyj6/fsson, Hilmir Snm- Gudnason, Ht/ine
tk FoNgerolltı, Svm NfJrdin. Nina Dögg
Filippuıddttir, Herdil ThorvaldsdOuir
Yapımcılar Producers: Baltasar
KQffluikur &}tan-Franroı
i Ftm!Npt
Yapım Produccion Co.: Bflltt)'eJ
Productions; Emotion Piaum; Filmhımt
Prod11kıjoner als Dünya Hakları
World Sales: Flarh Pyramidt
Jnrmıarional Türkiye Hakları
Turkish Rights: Um111 Sanal Filmeilik

20021 3.5 mm. 1 Renkli Color 1 105'

• DEN I Z'den edinilen ilk izlenimler,
seslerden oluşuyor: perdede bir karaltı
hareket ederken, betona dökülen
benzinin şıpırtısını duyuyor, sonra da bir
kibritin yumuşak sürtünme sesiyle
irkiliyoruz. O andan itibaren, amansızca
duygulara oynayan bu film bir bomba gibi
patlıyor ve bize meydan okuyarak, adeta 
filmdeki bir karakterin sevgilisine söylediği
gibi - "bütün canavarlar saklandıkları
kuytu köşelerden çıksınlar da siz o zaman
görün" diyor. Baltasar Karmakur'un ilk
filmi "1 O 1 Reykjavik", onun takip edilmesi
gereken bir sinemacı olduğunu
göstermişti. I ziandalı eski oyuncu 1 yeni
yönetmen, iki yıl sonra yaptığı, aile içi
siyaset üzerine bu güçlü, tatmin edici
filmle tek atımlik barutu olmadığını
kanıtlıyor. Karmakur'un oyuncu kadrosu
hem cilalı hem de doğal. Kökleri onlarca
yıl öncesinde bulunan aile içi garezleri ya
da örtülü cinsel arzuları basit eylemlerle
ima ediyorlar: üstü kapalı bir soru ya da
göz açıp kapayıncaya kadar kaş çatmaya
dönüşen bir gülümseme gibi. Aynı ölçüde
parlak ve ürpertici olan DEN I Z,
yönetmeninin ateşli duyarlılığının ve
yeteneğinin şaşmaz bir kanıtı. "Film, aile
üyeleri arasındaki çatışmayı ve çok uzun
süreden beri onlar üzerinde baskı
uygulayan diktatör babanın herkesi
biraraya getirince yaşamak zorunda kaldığı
hesapiaşmayı anlatıyor." Baltasar Kormakur

• The earliesr impressions gleaned from
THE SEA are sounds: while a shadowy
figure moves on screen, we hear the falling
splash of gasoline as ir is poured on
concrere, rhen cri nge ar rhe sofr serape of a
march being !ir. From here, rhis
unflaggingly visceral film explodes,
challenging us - as one characrer says ro his

girlfriend - ro "jusr wair 'ri i all rhe
monsrers crawl our from their hiding
places". His debur, " l O l Reykjavfk",
esrablished Baltasar Kormakur as a

promising young ci neasre ro warch. Two
years on, Icelandie acror-rurned-direcror
rerurns wirh a powerfu l , grarifying follow
up abour fam ily politics, which proves he's
nor jusr anorher one-rime shor. Kormakur's
casr is ar once polished and naruralisric as
rhey insinuare decades of familial birrerness
or concealed lusrs wirh simple acrions: a
crypric quesrion or a smile rhar drops inro a
frown in rhe space of a hearrbear.
Scinrillaring and chilling in equal measure,
THE SEA marks a decisive corroborarion of
irs direcror's fiery sensibiliry and ardenr
ralenr. "The film rells rhe conflicr berween
members of a family where a ryranr farher,
who lias suppressed all rhe other members
for such a long rime, has ro face a show
down when he has garhered rhe whole
fam i ly rogerher." - Balrasar Kormakur

Born i n 1 966 in lceland. He
studied at lceland's Drama
Academy. He became one of his
counrry's mosr popular and
critically acclaimed acrors of the
younger generarion, working
wirh rhe highly revered director
Fridrik Th6r Fridriksson. He
has directeel over ren rheatre
productions both at home and
abroad, ranging from pop
musicals to Shakespeare. His
debur as a film direcror, ·· ı o ı
Reykjavfk'" (2000), was a big
international success. THE SEA
(2002) is the second fearure film
he directed.
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ARJANTIN ARGENTINA

DIEGO LERMAN

ANiDEN

1 976'da Arjantin'de, Buenos
Aires'de dogdu. Buenos Aires
Üniversitesi'nde ses ve
görüntü tasarımı egicimi aldı,
Sportivo Konservacuvarı'nda
da tiyatro okudu. Bir yandan
oyunculuk kariyerini
sürdürürken, bir yandan da
filmlerde ve reklam filmlerinde
yönetmen yardımcılıgı ve
senaristlik yaptı. Yöneccigi altı
kısa film arasında en önemlisi,
çeşitli ödüller kazanan "La
prueba 1 Kanıt"tır ( 1 999).
Cesar Aira'nın aynı adlı kısa
hikayesinden yapılan serbest
bir uyarlama olan 1 8 dakikalık
bu film, genç bir kız olan
Mao'nun, iç çamaşırı
dükkanında tezgahtarlık yapan
ve iffet tasiayan Marcia'ya
aşkını kanıtlamaya çalışmasını
anlatır. Yönetmenin ilk uzun
mecrajlı kurmaca filmi
ANIDEN (2002), bu
senaryoyu geliştirmiştir.

TAN D E REPENTE
SUDDENLY
Yönetmen

Director: Ditgo Lernıan

Senaryo Screen play: Diego Lerman &
Alaria Meira, from tht s1ory ''La Pr11eba"
by CharAir'a Görüntü Yön.
Cinematography: LNriano Zllo & Diego
del Piano Kurgu Editing: Btnjamin
Avila & Allwrıo Ponu Müzik Music:

}11em lgnario Bouscayrol Oyuncular

Cast: Taliana Saph1r. Carla Crt.�po,
Vmmica Haı.uın, Btalr'iZ Th1ba11din.
lıfaria Mtrlino, AtarrAt Ftmum
Yapımcı Producer: Lıta Stantic
Yapı m Production Co.: Laa Srantir

Prod11r(Jms
ri
Dünya Hakları World
Sales: Flach Pyramitle lntmtational

2002 1 35

90'
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• Yepyeni bir komik dram ya da mizah

içeren bir dram olan AN I DEN, di�er
insanlarla kurulan ilişkiler ve bir
yolculukta geçirilen de�işimler üstünde
yo�unlaşıyor; sarsıcı niteli�iyle bu
yolculuk, hem yolcuların hem de yollarına
çıkanların önünde yeni ufuklar açıyor. Bu
film hem maceranın barındırdı�ı riskli
yanlara, hem de başkalarıyla aramıza giren
maskelerin çıkarılıp atılışına bir övgü.
Çalkantılı durumların baskın çıktı�ı içerik,
rastlantıyı, saçmalı�ı ve keyfıli�i ön plana
çıkaran, kah yavaşlayıp düşüncelere dalan,
kah hızlanan bir anlatım yapısıyla da
destekleniyor. Böylece Wim Wenders ve
Jim Jarmusch gibi Diego Lerman da
huzursuz avareli�in içerdi�i çelişkili
zamansal ritimleri iletmeyi başarıyor.
"Konuda asıl ilgimi çeken keyfi ö�eleri
devreye sokabilmek için öncelikle her
şeye bir inanılırlık katabilmeyi amaçladım.
[ . . . ] Bir tepki yaratmak, izleyiciyi sarsmak,
onları içinde bulundukları ataletten
kurtarmak, taraf tutmaya zorlamak
istedim. Filmi gören izleyicide bir de�işim
yaratamıyorsanız film çekmeye
de�meyece�ini düşünenlerden biriyim.
Kanlı canlı karakterlerin başına bir sürü
olayın geldi�i, yalnızlık, karşılaşmalar ve
her şeyden çok çelişkiler üstüne,
çelişkileri acımasızca vurgulayan bir hikaye
anlatmak istedim." - Diego Lerman

• A fresh comedy drama or a drama wich
humor, TAN DE REPENTE focuses on
relacionships wich other people and cheir
rransformacions as seen via a journey,
which, through i es power ro disrupt
becomes a revelation for rhose making it
jusc as for those who cross cheir rouce. lt is a
hymn ro the risk element of adventure, buc
also co che rejeccion of che masks which cu c
us off from orhers. This cheme of disruption
is matched by a canception of narrative
which foregrounds chance, absurdicy and
the arbicrary, alternaring conremplacion and
acceleration. Thus Diego Lerman, !ike W im
Wenders or Jim Jarmusch, manages ro
convey che conrrascing cemporaliries of
restless wandering. "My idea was co ereare a
srrong sense of credibiliry ro be able to
introduce the arbirrary elements in che plor
which were what really inceresred me. [ . . ]
My incenrion was to ereare a reacrion, ro
shake che audience, take rhem out of che ir
lethargy, force rhem ro cake sides. I' m one
of those people who thin k that if sameone
leaves che cinema exactly che same as when
they came in, ir' s not worth it. 1 wanred ro
rel l a story where a lor of rhings happen,
with flesh and blood characrers, a srory
abouc loneliness, encouncers and above a l l
concradicrions, ruthlessly emphasising che
concradiccions." - Diego Lerman
.

Born in 1 976 in Buenos Aires,
Argentina. He studied image
and sound design at The
University of Buenos Aires and
rhearre at the Sporcivo Theatral.
Alongside a career as an acror,
he worked in fılms and
commercials as an assiseane
direccor and scriprwrirer.
Amongst the six short fılms he
has d irected, the most
im portant is "La prueba 1 The
Proof' ( 1 999) which won several
prizes. A free adapeation of a
short srory of the same tirle by
Cesar Ai ra, 1 8-mimıce "La
prueba" is an account of how a
young girl, Mao, rries ro prove
her love to Marcia, a prudish
lingerie saleswoman. TAN DE
REPENTE (2002), his fırst
feature film, fleshes out this
scenario.
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REBECCA MILLER

KiŞiSEL S Ü RAT
PERSONAL VELOCITY
Yönetmen Director: Rtberra Atiller
Senaryo Screenplay: Rebt«a Mil/tr,

bastd on her sbort s1ory rol/trtion

Görüntü Yön. Cinemarography:
El/tn Kımıı Kurgu Ediring: Sabinı
Hof/man Müzik Music: A!ichatl
Rohajtn Oyuncular Cast: Kyra

Su:lgu·irk, Parlur Posty, F111nna Balk,
Daı:id Warsh6fsky, Ti, Gımı«. Wallart
ShaU-.,, Lott Ta)lor P11«t,)ohn
ı Yapımcılar Producers:
Venıimigla
Gary \Vi11ick, Lnnort Syt'an & lı.ltxu
Alexani11n Yapım Production Co.:
8/ut Alagir Pwurn; lnDıgEnt
Productionı; IFC ProdNctionı Dünya
Hakları \X'orld SaJes: A lliana
Aılantiı

2002 1 35

m111. 1 Renkli Color 1 90'

• Birbirine eşit uzunlukta üç bölümden

oluşan film, çeşitli yaş ve sosyal sınıftan,
birbirinden çok farklı üç kadının,
yaşamlarından anlam çıkarma çabalarını
yansıtan öykülerini anlatıyor. Film her
kadının öyküsünü di�erlerinden ba�ımsız
olarak izlese de, Greta, Delia ve Paula'nın
ortak bir noktası var: her biri kişisel
özgürlü�ünü kısıtlayan erkekten kaçmaya
çalışıyor. Öyküler ilerledikçe ve şartlar
üçünü de iç benli�in uyanmasına ve kendi
yaşamının yoluna çıkmaya zorlayınca, üç
kadın da bir karar vermek zorunda
kalıyor; bu hayatlarını sonsuza dek
de�iştirecek bir karar olacaktır. Film,
öykülerin edebi kaynaklarından gelen hayli
etkili dış-seslerle destekleniyor, ama
Miller bir yandan da, geri dönüşler, donuk
kare montajlar ve fevkalade gözlemci bir
dijital kamera gibi çeşitli sinemasal
tekniklerden yararlanarak anlatımını
ustaca görselleştiriyor. Yönetmenin zekası
fılmde baştan sona kendini belli ediyor,
hayatlarının kritik anlarında yakalanmış bu
üç kadına karşı ola�andışı hassasiyeti de.
"Senaryoda gerçekten çok özgür
davrandım. Kişisel seçimle kaderin bir
karışımı oldu, yani kişisel sürat - bizi
hayatın içine savuran ya da kendimizi
savurdu�umuz şey . . . Benim için bu üç
öyküyü biraraya getiren şey, kişisel
süratin fılmde bir alt tema olmasıydı." Rebecca Miller

• Srrucrured in rhree parcs of equal lengrh,

rhe film rells rhe srories of rhree very
differenr women of di verse ages and social
dasses srruggling ro make sense of rheir
lives. Though ir follows each woman's srory
individually, Grera, Delia and Paula have
one rhing in common: each is rrying ro flee
from rhe man who confines her personal
freedom. As each srory unfolds, each woman
also finds herself forced ro make a decision a decision rhar will change her life forever 
as circumsrances force each of rhem inro an
awakening of rheir inner self and an
emergence on ro the ir own life' s parh. The
lirerary origin of rhe srories supporrs the
film through highly effecrive voice-overs,
bur Miller experrly visualizes her narrarives
by employing a range of cinemaric
rechniques: flashbacks, srop-image
monrages and a wonderfully observanr
digiral camera. Her intelligence is apparenr
rhroughour, as is her exrraordinary
sensiriviry ro rhese rhree women caughr ar
critical momenrs in rheir lives. "I had real
freedoru wirh rhe screenplay. Ir' s a kind of
cockrail of personal c ho ice and desriny,
which is personal velocity - rhe rhing rhar
hurls us rhrough life or we h url ourselves . . .
Whar clusrered rhese rhree parricular srories
for me is personal velociry being a sub
rheme for rhe film." - Rebecca Miller

1 962'de dogdu. Oyun yazarı
Arthur Miller'ın kızıdır. Yale
Üniversitesi'nde okurken
resim ve heykel yapmaya
başladı ve eserleri çeşitli
galerilerde sergilendi.
Universiteden sonra New
York'a taşınıp yazarlıgıt ve
oyunculuga başladı; Mike
Nichols'ın "Regarding Henry"si
( 1 99 1 ) ile Alan Rudolph'un
"Mrs. Parker and the Vicious
Circle"ı ( 1 994) gibi filmlerde
rol aldı. lik kısa filmi
"Fiorence"ı 1 99 1 'de çekri. Aynı
yıl Cineinatti Ensemble Theater
onu, babasının yeniden sahneye
konan 1 964 tarihli oyunu
"After rhe Fall"u yönetmeye
daver etti. Senarist-yönetmen
olarak ilk uzun metrajlı
kurmaca filmi "Angela" ( 1 995),
son derece olumlu karşılandı
ve Sundance Film Festivali'nde
üç ödül aldı. ABD'de 1 99 1
sonbaharında basılan aynı adlı
öykü kitabından uyarladıgı
KIŞISEL SÜRAT (2002), yazdıgı
ve yönettigi ikinci uzun merrajlı
kurmaca fılmdir.
Born in 1 962. Daughtet of
playwright Arthur M iller, she
began painting and sculpting
while studying at Yale
University and has shown her
work in various galleries. After
university she moved co New
York City and turned ro writing
and acting, appearing in such
fılms as Mike Nichols's
" Regarding Henry" ( 1 9 9 1 ) and
Alan Rudolph's ""Mrs. Parker
and the Vicious Circle'" ( 1 994).
She directed her fırst shorr,
"Florence'' i n 1 99 1 . The same
year Cincinarri Ensemble
Theater invired her co düect a
revival of her father's 1 964 play
"After the Fal i"'. Her fearure
debut as wrirer-direcrorı
"Angela" ( 1 995), was exrremely
well received and received three
awards at the Sundance Film
Festival. PERSONAL
VELOCITY (2002), adopted
from her eponymous story book
published in the USA in autumn
200 1 , is the second feature fılm
she wrote and directed.
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BULGARISTAN BULGAR l A

TEDDY MOSKOV

B EYAZ RAPSODi

1 960'da Bulgariscan'da,
Sofya'da do�du. Tiyarroda ve
televizyonda yöneemenlik
yapmakcadır. 1 985 yılında
VITIZ'in kukiacılık
bölümünden mezun oldu.
Roma'da Sahne Sanariarı
Akademisi'nde tiyatro
yönetmenli�i dalında uzmanlık
e�itimi aldı ( 1 992). La Serada
tiyarrosunun kurucusu ve
yönermenidir. 1 993-96
arasında, relevizyon programı
"La Strada"nın dokuz
bölümünü çekti; program
1 996'da Montreux'de
"Eieştirmenlerin Altın Gülü"
ödülünü aldı. 1 995'ten bu
yana, Alman riyatrolarında sık
sık oyun sahnelemiştir. BEYAZ
RAPSODI (2002) yönetti�i ilk
uzun merrajlı kurmaca filmdir.

RAPSODIA V BIALO
RHAPSODY IN WHITE
Yönetmen Director: Ttddy A1oıkw
Senaryo Screenplay: Ttddy MOikfltl
Görüntü Yön. Cinematography:
lwm Tonev Kurgu Ediling: Gro,.gi
Todotw Müzik Music: Antoni DonchtrJ
Oyuncular Cast: .Maya Ncn.'O!Jtlıka,

Philip Triffon()f), lrina Ma,-inrn.•a, Sa,mtl
Fin·ı.i, Hri.Jto Dimiıro, Hrisro Garlxıv,
llarina Todn>a, Stoyanka Mutaffwa,
Gtflf'gi !Vıloyanrhev, Ko,ıstamin Kouev
Yapımcılar Producers: Kiril Goruv,
Radowtt Ratkıl, Ttddy f\toskov, Stefan
Kiran(W & Evgmy Mihailw Yapım
Production Co.: BNT; Darik Radio;
Art Fm; Boyana Film Dünya Hakları
World SaJes: 1\,.-r Put

2002 1 3 5

mm.

1 Renkli Color / 80'

• Hem dramatik tiyatro, hem de

kukiacılık geleneklerini harmanlayan,
konusu aşk olan yenilikçi bir Bulgar filmi.
Başroldeki Maya Novosselska, büyük
sevgisiyle gündelik gerçeklerin dayattıgı
sınırları aşan bir kadını başarıyla
canlandırıyor. "Bu bir kadının hikayesi,
ama tam olarak kadın sayılmaz. Tam
sayılmaz, çünkü kemik ve tombul biri.
Çünkü o bir komedi oyuncusu ve bir
kadın komedyen olmak çok zor bir şey.
Bu arada, kah komedyenlik kadınlıgın
önüne geçiyor, kah kadınlık
komedyenligin. Kişiligin bu iki yönü nasıl
ve ne zaman uzlaşıp birleşecek ve işbirligi
yapacaktır? Bu, cevabını aradıgımız
sorulardan biri. Aslında bu kadının
hayatında hiçbir şey "tam" sayılmaz.
Meslegi oyunculuk, ama tam öyle
sayılmaz. Hayatının rolünü oynuyor, ama
tam olarak degil. Sonunda ölüyor, ama
tam olarak değil. (Kasten bilmeceli
konuşuyorum, ki filmi izleyesiniz.) Bizi
hüzünlendiren şeylere gülmeyi
deniyorum. Komediyle trajediyi birarada
götürmek istiyorum. Bu film korkunç,
yenilmez bir düşmana, hayatın
anlamsızlıgına karşı verilen mücadeleyle
ilgili. Chaplin mizahının alameti farikası
olan ani kader degişimlerinin egip
büktügü, Çehov'a özgü bir taşra
umutsuzlugundan esintiler de var. Sessiz
sinemaya ve Çehov'a saygılarımla." T eddy Moskov

• An innovarive film from Bulgaria abom

love, which combines borh rradirions of
dramaric srage rhearer and marionerre. The
lead acrress Maya Novosselska ereares a
beauriful performance of a woman whose
capaciry for love cranscends che limirs ser by
everyday realiry. "'This is a srory abour a
woman, bu c nor complerely a woman. Nor
complerely because she is funny and plump.
Because she is a comedienne and being a
female comedienne is very difficuJc work.
During che whole rime, che comedienne
gers in che way of che woman and che
woman in che way of che comedienne. How
and when will rhese rwo sides come co some
agreemenc, unire, and do somerhing
cogerher? This is one of che quesrions which
we will find an answer ro. In facr, norhing
in che life of ch is woman is "complerely'".
S he is an accress, bur nor complerely. S he is
playing che role of her life, bu c nor
complerely. In the end she dies, but nor
complerely. (I deliberarely use riddles - so
rhar you'li warch che film). I rry co laugh ar
rhings which make us sad. I wanc comedy
and rragedy co go hand in hand. This is a
film abour che fighr againsr a rerrible,
invincible enemy - che crivialiry of life.
There are elemencs of che provincial
hopelessness of Chekhov, refracred rhrough
che sudden rwisrs of fare of Chaplin's
humour. A bow co silenc cinema and co
Chekhov." - Teddy Moskov

Born in 1 960 in Sofıa, Bulgaria.
He is a rheatre and relevision
director. He graduaced in
puppec direccion ar V ITIZ
( 1 985) and specialized in
dramari c direecian at "Academia
d' Ane Dramacico" in Rome
( 1 992). He is founder and
direcror of .. La Srrada'" rhearer.
Becween ı 993-1 996 he shoc 9
series from TV show "La
Serada .. , which has been
awarded wich .. Golden Rose of
the Cricics" ar Monrreux in
1 996. From 1 995 on, he
frequencly scaged plays in
German cheacers. RHAPSODY
IN WHITE (2002) is rhe fı rsr
feacure film he direcced.
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DINO MUSTAFIÇ

TEKRAR

6 Temmuz 1 959'da Bosna
Hersek'in Saraybosna kentinde
dünyaya geldi. Saraybosna
Tiyatro Sanatları Akademisi ve
Felsefe Fakültesi'nden mezun
oldu. Televizyonda,
belgesellerden haber
programlara ve müzik
dizilerine, etitim
programlarından reklam amaçlı
televizyon gösterileri ve
videolara kadar bütün türlerde
yöneemenlik yaptı. Ayrıca
"724" ( 1 998) adında kısa
merrajlı kurmaca bir filmi de
vardır. Filmleri, pek çok
uluslararası program ve
fesrivallerde gösterilmiştir.
Saraybosna'daki Ulusal Tiyarro
adına "Cavaleria Rusticana"
operasını ve "Evropa" adındaki
opereri yönetmişrir. Felsefe
Fakültesi'nde 'Dünya Drama
Tarihi' ve Tiyatro Sanatları
Akademisi'nde 'Yönerim'
konularında asistanlık
yapmaktadır. TEKRAR (2002)
ilk uzun merrajlı kurmaca
fılmidir.

REMAKE
Yönetmen Direc{Or: Dino M11ıtafir
Senaryo Screenplay: Zlatlzo Toj'{f
i
Görüntü Yön. Cinematography:
A1Nıtafa Mımafir Kurgu Edicing:
Andrija ZafranWif Müzik Music: Adi
LNkwac Oyuncular Cast: Ermin
Braı'O, Altiuandar Sthan, Ermin
Stjamija, Dt;an AcimOt'ic, LMrija
StrbtdzıJa. Slaı'tn KntUnlir Yapı mcı
Producer: Enes Cviko Yapım
Production Co.: f()t"llm (Bomia); Mart
Prodımionı (Franrt): TRT- T11rkiıh
Radio and Tt/Msion Corp. (TNrkey)
Dünya Hakfarı World SaJes: Forımı

2002 / Jj mm. / Renkli Color / /08'

• TEKRAR, savaşın getirdi�i acı

tecrübelere ra�men ayakta kalan bir
dostluk hakkında oldu�u kadar, trajik bir
aşk ve körü körüne bir nefret, yıkılan
düşler ve gerçekleşen düşler, şerefsizlik
ve insanlık, yüce asalet ve ilkel tutkular,
riyakarlık ve acı gerçekler, ve nihayet
Balkan tarihinin ironik bir biçimde
tekrarlardan oluşması hakkında (senaryo
yazarı Zlatko Topçiç'in kendi yaşam
öyküsünün bir bölümüne dayanan) gerçek
bir öyküyü anlatıyor. I ntikam mı almalı,
yoksa affetmeli mi? Bu, yalnızca
Bosna'daki savaştan geriye kalan bir temel
ikilem de�il, aynı zamanda TEKRAR'ın
kendince yanıtını verdi�i ikilem de. "Filmin
ismi, aşk ve dostluk gibi de�erleri tümüyle
yıkan kötülük ve felaketierin tam
anlamıyla tarihsel bir döngü içinde, aynı
öyküyü sürekli tekrar· ettirdi�i düşüncesini
açıklıkla yansıtmakta. Bununla birlikte bu
film, tarihsel bir konu hakkında ve "Balkan
nakaratının" bir kez daha tekrarlanması
olmayıp, yirminci yüzyılın ortaları ve
sonlarında bir ailenin öyküsüne
indirgenmiştir. [ . . . ] Filmin sonunda "film
içinde film" biçiminde içiçe geçmesi
amacıyla benzer ve birleştirici bir kurgu
anlayışıyla bir araya getirilen, zaman ve
mekanda örtüşen iki öyküyü takip eden
filmin karmaşık bir yapısı var." Dino Mustafiç

• REMAKE is a rrue srory (based on parrs
of che aurobiography of che scripr wrirer
Zlarko Topcic) abour friendship rhar
survives resrs broughr upon by che war, a
srory abour cragic love and blind harred,
abour dreams crushed and dreams come
rrue, abour dishonesry and humani ey, abour
sublime nobleness and primiri ve passions,
abour hypocrisy and bi erer rrurhs, and
finally abour che ironic repeririveness of
Balkan hisrory. Vengeance or forgiveness? 
rhar is rhe key dilemma lefr afrer rhe war in
Bosnia and rhar is rhe dilemma rhar
REMAKE offers irs own answer ro. "The
rirle of rhe film clearly demonsrrares rhe
basic idea of a repeared srory, a perfecr
hisrorical cycle of ev il and misforrune,
which desrroys all rhe rrue values such as
love and friendship. This is however, nor a
film abour a hisrorical subjecr, abour che
reperirion of rhe Balkan choruses - c his is a
micro-srory wirh a family background from
m id and lare 20rh cenrury. [ . . . ] The film
has a complex srrucrure, ir follows rwo
srories which overlap in rime and space, and
come rogerher in analogous and associarive
ediring curs, only ro merge lirerally like 'a
film wirhin a film' ar rhe very end." Di no Musrafıç

Born on 6 J uly 1 959 in
Sarajevo, Bosnia. He graduated
from the Academy of Theatrical
Arts and the Faculty of
Philosophy in Satajevo. He has
direcred all kinds of TV genres,
documencaries, repores and a
series of music, educarion, and
advertisi ng TV shows and
videos. He has also a short
fearure film '"724"" ( 1 998). His
films have been presenred on
several international programs
and fesrivals. He has also
directed an opera, "Cavaleria
R uscicana", and an operecra,
"Evropa", ar che National
Thearre in Sarajevo. He is an
assistant at the Faculty of
Philosophy on the subject
'H istory of World Drama", and
an assisranr at che Academy of
Thearrical Ares in Satajevo on
the subject 'Direcrion'.
REMAKE (2002) is his fearure
film debut.
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ÇIN-FRANSA C H INA-FRANCE

DAl SIJ I E

BALZAC VE Ç i NLi TERZi KIZ

1 954'te Çin'de, Fujian'da
do�du. 1 97 1 -74 arasında,
yeniden e�itilmek için
gönderildi�i Sichuan'da yaşadı,
1 976'da liseye geri döndil.
Szechuan Üniversitesi'nde
sanat tarihinden mezun oldu.
Maa'nun ölilmilnün ardından,
1 984'te burs alıp Fransa'ya gitti
ve Paris'teki sinema okulu
IDHEC'te film yönetmenli�i
okudu. Çin'e dönünce, 1 984
yapımı "Le temple de la
montagne" ile sinemacılık
kariyerinin ilk adımını attı. lik
uzun metrajlı kurmaca filmi
"Chine, ma dauleur 1 Acım,
Çin" ( 1 989), Jean Vigo
Odülü'nü aldı ve birkaç
uluslararası fesrivalde gösterildi.
Üç kısa film in - "Le rouge et le
blanc·· ( 1 985), "Le ro i de
toutes les douleurs" ( 1 985) ve
"Je vous sal ue Paris" ( 1 986) 
ardından, 1 993'te ikinci uzun
merrajlı kurmaca filmi "Le
mangeur de lune 1 Ay Yiyen"i
çekti. Bu film de birçok yerde
gösterildi. Bir sonraki filmi
"The Eleventh Child 1
Onbirinci Çocuk"tu ( 1 998).
Dördüncü uzun metrajlı
kurmaca filmi BALZAC VE
ÇINLI TERZI KIZ (2002),
Fransa'da 2000 kışının çoksatan
kitapları arasında yer alan,
büyük ölçüde otobiyografik ilk
romanının beyazperde
uyarlamasıdır.

BALZAC ET LA PETIYE TAILLEUSE CHINOISE
BALZAC AND THE LITTLE CHINESE SEAMSTRESS
Yönetmen Director: Dai Sijü
Senaryo Screenplay: Dai Sijie &

Nadine Ptmmt, baıed on tht not'tl by Dai
SiJit Görüntü Yön.
Cinematography:Jtan-Afarit DrtNjON
Kurgu Ediring: LNr Barnitr Müzik
Music: \flang P11jian Oyuncular
Casc: Xun Zho11. Chtn KNn, Li11 Yt,
Wang S11ang Bao, Ch1mg Zhi)1m, Wang
Hon Wt1 Yapımcı Producer: Lm
Fayollt Yapım Production Co.:
Productions inltrnalionalts Lt Film
Dünya Hakları World Sales: TF 1
lnttrnaiional Türkiye Hakları
Turkish Rjghfs: u,INI Sanal Filmeilik

2002 1 35
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• Dai Sijie'nin kendi otobiyografık

romanından uyarladı�ı filmi, şu soruya
davetiye çıkarıyor: "Batı sinemasında
Do�u. çeşitli nostaljik özlem ve arzu
tonlarının yansıtıldı�ı ipekten bir perde,
bir tür düş-diyarı suretinin dışında var
olabilir mi!" Otuz yıl kadar öncesinin
gözden ırak bir Çin köyündeki günlük
yaşamın bu görsel yönden göz alıcı ve hiç
utanıp sıkılmaksızın duygusal tablosu tek
kelimeyle cezbedici. 1 970'1erde Çin hala
Kültür Devrimi'nin boyunduru�u
altındaydı. Biri bir dektorun di�eri bir
bilim adamının o�lu, iki yeniyetme yakın
arkadaş, gerici e�ilimlere sahip
olduklarından şüphelenilerek halk
düşmanı kabul edilirler. Yeniden e�itilmek
için Çin'in medeniyetten uzak bir
bölgesine gönderilirler. Çocuklar
tarlalarda ve kömür madenierinde geçen
yorucu saatierin ardından Ma'nın
kemanını dinleyerek medıllerini yüksek
tutmaya çalışırlar. Köyün yaşlllarına
çaldıkları sonatları n, Mozart adında
devrimci bir köylü tarafından bestelenmiş,
Mao'yu öven vatansever besteler
oldu�unu söyleyerek kemanı güç bela
kurtarmışlardır. Onlara moral veren bir
başka şey de toplanıp birlikte yıkanan
kızlardır. Arzularının asıl oda�ı. köyün
terzisinin "küçük terzi kız" adıyla bilinen
torunudur. I ki çocuk, arkadaşları olan bir
ö�rencinin Stendhal, Flaubert ve Balzac'ın
"bozguncu" kitaplarından oluşan gizli
hazinesinden parçalar okuyarak kızın
duygusal e�itimine katkıda bulunmaya
karar verirler.

• Adapred from his aurobiographical

novel, Dai Sijie"s film begs rhe quesrion,
"can rhe Easr exisr, in Wesrern cinema,
excepr as a ki nd of dream-srare, a silk-screen
onro which are projecred various shades of
nosralgic longing and desire)" Visually
lush, and unapologerically senrimemal in
rone, rhis depicrion of life in a remote
Chinese viiiage some rhirry years ago is
norhing if beguiling. China in rhe 1 970s
was sri ll bearing rhe yoke of rhe Culrural
Revolurion. Two reenage best friends, sons
of a docror and a scienrisr, are auromarically
suspecred of reacrionary rendencies and
regarded as enemies of rhe people. They are
senr for re-educarion ro a remote region of
China. The boys keep rheir spirirs up afrer
arduous labour in rhe fıelds and coal mines
by hearing Ma' s violin, which is narrowly
saved from rhe bonfıre by relling viiiage
elders rhar rhe sonaras he plays are parriotic
songs in praise of Mao, by a revolurionary
peasam called Mozart. Also lifring rheir
spirirs are rhe girls who garher ar rhe local
watering hole for barhing parries, rhe main
focus of rheir desires being rhe local railor's
granddaughrer, known as "rhe lirrle
seamsrress" . The boys decide ro give her a
senrimemal educarion by reading her
exrracrs from a fellow srudenr's secrer cache
of "subversive" books by Srendhal, Flauberr
and Balzac.

Born in Fujian, China in 1954.
He was sene m Sichuan ro be re
educateel from 197 1 to 1 974,
and returneel to high school in
1976. He graduateel in art
history from the University of
Szechuan and following Mao·s
death, in 1 984 he travelleel to
France on a scholarship, where he
srudied film direcrion in rhe
Paris film school IDHEC. On
returning to China, he began his
filmmaking career in 1984 with
"l.e temple de la momagne". His
first feanıre, ··ch ine, ma douleur
1 China, My Sorrow" (1 989), won
the Prix Jean Vigo and was
shown at several international
festivals. After three short films ··ı.e rouge et le blanc·· ( 1 985), "Le
roi de toures les douleurs·· ( 1985)
and "')e vous salue Paris' ( 1 986)
- in 1993 he directeel his second
feature, "Le mangeur de lune 1
Earer of Moon··, which was also
widely shown. His next film was
'The Eleventh Child" ( 1998).
His fourth feature film BALZAC
AND THE LITILE CH!NESE
SEAMSTRESS (2002), is an
adapeation of his first novel,
highly autobiographical and a
best-seller in France in the wincer
of 2000.
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FRANSA FRANCE

JEAN-PI ERRE SINAPI

YAŞAMAK B E N I ÖLDÜRÜYOR

Aralarında Jean-Pierre
Marchand'ın "La vallee des
espoirs" ( 1 985), Philippe
Monnier'nin "La revelee des
nonnes" ( 1 988) ve Caroline
Hupperr'in "La rrain de
Vienne" ( 1 998) adlı
çalışmalarının da bulundu�u
sayısız film için senaryo
yazmasının yanısıra, "Un arbre
dans la rere" ( 1 996) ve
"Conrre la monrre" (2000)
gibi pek çok TV filmi ve dizisi
çekmiştir. lik uzun merrajl ı
kurmaca çalışması "Narionale
7" (2000), Berlin ve San
Sebasrian film fesrivaileri nde
Izleyici Ödülü'nü ve Londra
Film Festivali'nde FIPRESCI
Ödülü'nü kazandı. YAŞAMAK
BENI ÖLDÜRÜYOR (2002),
yönerri�i ikinci uzun metrajlı
kurmaca fılmdir.

VIVRE ME TUE
LIFE KILLS ME
Yönetmen Oirecwr:jtan-Pitm
Sinapi Senaryo Screenplay:Jean
PinnSinapi & Danitl Tonachella, baıtd
on rbt noı>el by Paul Smatt Görüntü
Yön. Cinematography: Pitm Aiin
Altiiriıst Kurgu Editing: Caıhwint
Srhu·artz Müzik Music: Uuii SdaviJ
Oyuncular Cast: Sami Bouajila,Jalil
Usptn, S)fvit Tuu..d Yapımcı
Producer: Fabitrmt Stn!an Scbreikr
Yapım Production Co.: Ciniriıli
Dünya Hakları Wodd Sales : Wild
811nrh

2002 / 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'

• "Nationale 7" adlı filmiyle uluslararası

alanda başarı kazanan yönetmen Jean
Pierre Sinapi'nin YAŞAMAK BEN I
Ö LD Ü R Ü YOR'u, Sami Bouajila, ]alil
Lespert, Sylvie Testud'ün etkileyici
oyunculuklarından güç alırken, film iki
kardeşin taviz vermeyen, dokunaklı
öyküsü olduğu kadar, zorluk ve acılarla
yaşanan farklılığı, ve ruhun kurtuluşunun
mümkün olduğunu da yansıtan bir çalışma.
Büyük kardeş Paul, edebiyata olan aşkıyla
kavrulurken, özgüven eksikliği çeken
küçük kardeşi Daniel'in vücudunu
geliştirme sapiantısı onu nevrotik bir
narsisizmin içine sürükleniyor.
Büyükbabaları, Fransız Ordusu'nda görev
yaparken hayatını kaybetmiş; babaları ise
sessiz, sakin, yasalara saygılı, kısacası
"örnek bir göçmen". Daniel, Paul'un
hayatında çok, belki de gereğinden çok
önemli bir yer teşkil etmekte. Ve tabii ki,
öykünün odak noktasında yer alan Paul ile
Myriam arasında yaşanan sımsıcak aşk,
bundan zarar görecektir.

• From rhe inrernarionally-acclaimed
direcror of "Narionale 7 1 Uneasy Riders",
and fearuring blisrering performances from
Sami Bouajila, ]alil Lesperr and Sylvie
Tesrud, Jean-Pierre Sinapi's VIVRE ME
TUE is an uncompromising and deeply
moving srory of rwo brothers, of difference
lived as violence and rormenr, and of rhe
possibiliry of salvarion. Paul, rhe elder, is a
rorrured soul in love wirh lirerarure. Daniel,
che younger, who lacks cnnfidence in
himself, sinks inro neuroric narcissism of
che culr of his own body. The ir grandfarher
has been killed serving in che French army,
rheir farher is a quier, law-abiding "model
immigranr". Daniel occupies a grear place,
roo grear probably, in Paul' s life. And of
course, che radianr love srory of Paul and
Myriam, che cemer of graviry on which rbe
rale revolves, suffers from ir.

He has written the script for
numerous French fılms,
i ncluding Jean-Pierre
Marchand"s '"La vallee des
espoirs"' ( 1 985), Philippe
Monnier's "La rCvol te des
nonnes'" ( 1 988) and Caroline
Hupperc's "Le crain de Vienne"
( 1998). He has made several TV
series and films, such as "Un
arbre dans la tete"" ( 1 996) and
"'Contre la momre·· (2000). His
feature film debur, "'Nationale
T (2000), won the Audience
Award at the Berlin and San
Sebastian festivals and the
FIPRESCI Award at the London
Film Festival. VTVRE ME TUE
(2002) is his second fearure
film.
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WOODY AllEN

HOLLYWOODVARi BIR SON

1 Aralık 1 93S'te Brooklyn'de
dogdu. Gerçek adı Alien
Stewart Konigsberg'dir.
Kısa sürelerle New York
Üniversitesi'ne ve New York
City College'a devam etti, ama
ikisinden de kovuldu. 1 9SO'de
nül<teler ve tek cümlelik
fıkralar yazarak, Woody Alien
adıyla bunları gazetelerin kö�e
yazariarına göndermeye ba�ladı.
Liseden mezun olduktan sonra,
televizyon ve önde gelen
Amerikan komedyenleri için
yazmaya koyuldu. 1 96 1 'de
TV yazarlıgı i�ini, stand-up
komedyen olmak için bıraktı.
1 969'da yönetmen, senaryo
yazarı ve aktör olarak ilk uzun
metrajlı kurmaca filmini yaptı.
1 969-70 sezonunda, oyunu
"Play lt Again, Sam"in ba�arılı
bir Broadway prodüksiyonunda
rol aldı. O dönemden bu yana
yılda yakla�ık bir film yaptı ya da
bir fılmin ba�rolünde oynadı.
Filmlerinden hiçbiri
Hollywood'un diger belliba�lı
komedi filmi yapımcıları Mel
Brooks ya da Neil Simon'ın
filmleri kadar gi�e hasılatı
saglamadıgı halde, hepsi para
kazanmı�; hemen hemen hepsi
dünyanın dört bir yanındaki
büyük kent sinemalarında
tekrar tekrar gösterilmi� ve
çogu �imdiden komedi
klasikleri arasında yerini
almı�tır.

HOLLYWOOD ENDING
Yönetmen Oirecror: Woody Alltn
Senaryo Screenplay: Woody Alim
Görüntü Yön. Cinemarography:
\Vtdigo Vım Srhulrı.tndorff Kurgu
Edicing: AliJa Upulrtr Oyuncular

Cast: Wuody Alim, GtOrgt Hami/ro•.
Tuı Uom, Dtbra Mtuing, Mark Ryk/1,
Trtnt Wılliamı Tiffani-Ambtr Thiesıtn,
Lll Y.wt, Barney Chmg Yapımcı
Producer: Ltui ArtmJon Yapım
Production Co.: Gravür Prodımion.s
Ine. Dünya Hakları World Sales:
Capitol Ftlmı Türkiye Hakları
Turkish Rights: Umut Sanal Filmeilik

2002 1 3 5

"'"'· 1

Renkli Color / 1 14'

• Woody Alien gençlij!inden beri

ölümlülükle ilgili bilgiç espriler
patlatıyordu, ama 67 yaşındaki
yönetmenin 34 yılda çektij!i 3 1 . film olan
HOLLYWOODYAR I B I R SON'da,
nihayet medası geçmiş olma tehdidi ni ele
alıyor. Yeni filmi hem hayranlarına, hem
de düşmaniarına verilmiş suratsız bir
cevap adeta, ama aynı zamanda kendi
yapıtları ve imajıyla da alay ediyor. Çünkü
Alien, filmdeki bir şirket patronunun
küçümseyerek söyledij!i gibi bir "yaratıcı
yönetmen"i sinema yaşamında ikinci kez
oynuyor; gerçekten de Waxman,
"Stardust Memories 1 Stardust Anıları"nın
köşeye sıkışmış yönetmeninin yirmi yıl
sonraki hali de olabilir: Huysuz, yıllar
içinde varolan seyircilerini de kaybetmiş
ve sonuçta anlaşılamamış bir sanatçı.
"Deconstructing Harry 1 Yaramaz Harry"
sanada hayatın kesişme noktasında
kendini haklı çıkaran bir şımarıklık
nöbetinden ibaretti, HOLLYWOODVARI
BI R SON ise deha konusunda haddini
biliyor denebilir. Alien gizemli ve
egzantrik dahi efsanesini birkaç yerde
acımasızca eleştiriyor, ama sonunda
dahinin esrarengiz niteliklerinden yana
tavır almayı seçiyor. Alien'in de son
filmlerini gözleri kapalı çekmiş
olabilecej!ini söyleyip şikayet eden
düşmaniarına yanıt olarak, bu iddiaları
çürütmüyor: �u işten paçasını böyle
kurtarmış olması zevkten tüylerini
ürpertmiş nerdeyse.

• Woody Alien has been cracking wise
abour morrality si nce he was a young man,
but HOLLYWOOD ENDING, the
67-year-old direcror's 3 lsr feature in 34
years, sees him fınally canfronting the
threat of irrelevancy. Certainly, his new fılm
feels !ike a grouchy rerorr ro his fans and
detracrors alike, while simultaneously
mocking his own work and persona. For
only the second time in his career, Alien
plays what a studio boss in the fılm
dismissively calls an "ow-twer", and indeed,
Waxman could be "Stardust Memories"s
beleaguered fılmmaker some two decades
on: a canrankerous, terminally
misundersrood arrist who lost his audience
sornewhere along the way. White
"Deconsrructing Harry" threw a self
justifying tanerum at the intersection of art
and life, HOLLYWOOD ENDING is
norably more reserved on the matter of
genius. Alien takes a few swipes at rhe
mystique of eccenrric genius, bur evenrually
opts ro celebrate i ts smoke-screen qualities.
In response ro detracrors who've complained
that he mighr as well have been directing
his recent movies wirh his eyes closed, Alien
offers no refuration - if anything, he's
downrighr thrilled at having gotten away
with it.

Born Alien Stewarc Konigsberg
in Brooklyn, l December 1935.
He was educated briefly at New
York University and Ciry
College of New York and was
expelled from both. In l 950 he
began writing quips and one
liners sending them to
newspaper columniscs under
name Woody Alien. Following
graduation from high school he
began co write for relevision and
cop American comedians. fn
l 96 l he quirced job as TV
w ri ter co become seand-up
performer. In 1969 he made his
firsc feacure film as director,
scriprwriter and acror. During
the 1 969-70 season, he
performed in successful
Broadway run of his play
"Play Ir Again, Sam". $ince that
period he has made or starred i n
approximately one fılm a year 
and white none has been a box
office smash ro rhe same degree
as the fılms of Mel Brooks or
Neil imon, Hollywood's other
major comedy fılmmakers, all
have earned money, nearly all go
being shown and re-shown in
big-city cinemas around the
world, and many are already
considered comedy classics.
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AŞK SARHOŞU

PUNCH-DRVNK LOVE
Yönetmen Director: Ptml Thomas
Anderson Senaryo Screenplay: Pa11/
T/ıQmas A ndmon Görüntü Yön.

Cinemarograph)•: Robtrt Elswit
Kurgu Editing: Ltslit}ones Müzik
Music:Jon BriM Oyuncular Cast:
Adam Sand/rr, E11uly Watson, Philip
StymoNr Hof/man, Lıiiı Guımdn, Mary
Lynn Rajsk11b, Haul Mailloux,Julit
Htrnulin, )orge Bt�rahano, Ernmo
Quimm, Riro Butno Yapımcılar
Producers:joamıe Stllar, Daniel Lı1pi
& Ptml Tbomm Anderson Yapım
Producrion Co : RetJOIIIIion Stt1.dios;
New Line Cintma Dünya Hakları
World Sales: Co/ımıbia Pir1ımı

.

Türkiye Hakları Turkish Righcs:
Warntr Bros., T11rluy

2002 / 35 mm.

1 Renkli Color / 9/ '

• Eleştirmenlerin övgüsünü toplayan

"Magnolia 1 Manolya"dan sonra, Paul
Thomas Anderson son derece farklı, fakat
bir o kadar da özgün bir film yapmış.
Buruk, tuhaf bir romantik komedi olan
AŞK SARHOŞU ola�anüstü e�lenceli. Ton
olarak Anderson'ın önceki filmlerinden
çok daha hafif olmasına ra�men, yine de
yönetmenin yaratıcılı�ının ve
özgünlü�ünün bütün göstergelerini taşıyor
ve son derece kemik sahnelerin yanısıra,
akıldan çıkmayacak denli keskin gözlemler
de içeriyor. Adam Sandler hayranlık
uyandırncak derecede ölçülü ve titiz bir
oyunculuk koyuyor ortaya; çizdi�i
karakter hem hoş, hem de çok komik.
Emily Watson ise zeki, çekici, neredeyse
peri masallarından çıkmışa benzeyen Lena
rolünde, Sandler'ın karşısında mükemmel
bir tezat yaratıyor. AŞK SARHOŞU,
Anderson'ı ça�daş Amerikan
yönetmenlerinin en ilginçlerinden biri
olarak görenlerin beklentilerini haklı
çıkarıyor. "Filmin özgün adı, insanın
kendini biraz sersemiemiş hissetti�i bir ruh
halini anlatıyor, aşık olmayı çok iyi ifade
eden bir tabir bu. Bir şey söyleyemeyince,
sersernce şeyler yaparsınız. Film, gerçek ile
fantezi dünyası arasında bir yerde.
Telefonla seksi severim, süpermarketleri
severim, San Fernando vadisini de
seviyorum. Zaman zaman hepimizin
yalnızlık çekti�ini de biliyorum. Ben de
yalnızlık çekiyorum, zaten bu yüzden film
çekiyorum, biraz insan yüzü göreyim diye.
Amaçlarımdan biri de 90 dakikada bitecek
bir film yapmak ve herkese zamandan
biraz tasarruf sa�lamaktı." Paul Thomas Anderson

• Following on from his crirically

acclaimed "Magnolia", Paul Thomas
Anderson here provides a very differenr bur
equally original film. A birret sweer, wacky,
romanric comedy, PUNCH-DRUNK
LOVE is massively enrerraining. Alrhough
considerably lighrer in rone rhan
Anderson' s previous work, it srill bears all
rhe hallmarks of his ereari ve flair and
originaliry and rhere are numerous
memorable momenrs of acure observarion,
combined wirh hilarious comic ser pieces.
Adam Sandler gives an admirably resrrained
and rhoughrful performance rhar is borh
likeable and very funny. Emily Warson is a
perfecr foil for Sandler, as rhe smarr,
arrracrive, almosr fairyrale heroine, Lena.
PUNCH-DRUNK LOVE confirms
Anderson's repurarion as one of rhe mosr
inceresring conremporary American
filmmakers. "The rirle deseribes rhe srare of
mind where you feel a lirrle punchy, an
accurare word for falling for love. When you
can'r say somerhing, you jusr rhrow
punches. The movie is sornewhere berween
realiry and fanrasy. I !ike phone sex, I like
supermarkers, and I !ike rhe valley. And
I know we all ger lonely somerimes. I ger
lonely, roo, which is why I wrire movies 
so I can be around people. One of my
challenges was ro make a 90-minure film,
and save everybody a lirrle rime in rheir
day." - Paul Thomas Anderson

PAUL THOMAS
ANDERSON

1 970' de Kaliforniya' da, Studio
Ciry'de do�du. San Fernando
Vadisi'nde büyüdü ve daha
lisedeyken bir porno yıldızı
hakkında, yarı belgesel bir kısa
film çekti; bu, sonradan
"Boogie Nights 1 Ateşli
Geceler"e dönüşecek projenin
çekirdek haliydi. Sinema
kariyerine televizyon
filmleri nde, müzik videolarında
ve yarışma programlarında
yapım asistanlı�ı yaparak
başladı. New York
Üniversitesi'ndeki sinema
derslerini iki gün sonra bıraktı
ve geri aldı�ı harç parasıyla çok
be�enilen kısa filmi "Cigarettes
and Coffee 1 Sigara ve Kahve"yi
( 1 993) çekti. lik iki uzun
metrajlı kurmaca filmi "Hard
Eight" ( 1 996) ve "Boogie
Nights 1 Ateşli Gece ler" ( 1 998)
hem izleyiciler, hem de
eleştirmenler tarafından
tutuldu; üçüncü filmi
"Magnolia 1 Manolya" ( 1 999)
ise üç dalda Oscar'a aday
gösterildi. Dördüncü uzun
metraj lı kurmaca filmi AŞK
SARHOŞU (2002), ona
Cannes'da En Iyi Yönetmen
Ödülü'nü kazandırdı.
Born in 1970 in Studio City,
California. He grew up in the
San Fernando Valley and shot a
short drama-documentary about
a porn star - a srudy in embryo
of the lacer "Boogie Nights" white stili a highschool student.
He began his fılm career as a
producrion assistant on
relevision rnovies, music videos
and game shows. He dropped
out of New York University's
fılm course after two days and
used his reelaimed ruicion fees co
finance his acclaimed short film,
"Cigarenes and Coffee" ( 1 993).
His fırsr rwo features, "Hard
Eight" ( 1 996) and " Boogie
Nights" ( 1 998), were popular
and crirical successes; his third
feacure, "Magnolia" ( 1 999), was
nominated for three Academy
Awards. PUNCH-DRUNK
LOVE (2002) which brought
him the best direcror prize at
Cannes is his founh feature fılm.
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DEVDAS

1 963'te Hindistan'da,
Bombay'da do�du. Natbar
Maharana ile Hint klasik dansı
"Odissi" çalıştı. Hindistan
Sinema ve Televizyon
Enstitüsü mezunudur.

Yönetmen Director: Sanjay Utla
Bhanıali Senaryo Screenplay:
Pralunh Kapadıa & Sanjay L«la
Bhonsa/i Görüntü Yön.
Cinemacography: BinoJ Pr-adha11
Müzik Music:
Darbar & Alonty
Oyuncular Casr: Shahr•kh Khan,
Madh11ri Dixit, Aiıhwarya Rai, Jarkit
Shro!f, Kinm Khn-, SmiraJaykar, Ananya
K.han Yapımcı Producer: Bharat
Shah Yapım Production Co.: Mtga
Bol/yu...,/ Pvt. Lıd. Dünya Hakları
World Sales: Eros lnttrnational Limitttl

/smail

Born in 1963 in Bombay, lndia.
He srudied 'Odissi', Ind ian
classical dance, wirh Narbar
Maharana. He graduared from
the Film & Television Institute
of lndia.

2002 1 3' mm. 1 Renkli Colo• 1 1 78'

• Sanjay Leela Bhansali imzalı göz

kamaştırıcı, lirik, üç saatlik Bollywood
müzikali DEVDAS, Hindistan'ın Yabancı
Dilde En I yi Film dalında 2003 Oscar
yarışındaki resmi adayı. Neşe dolu bir
coşkunluga sahipken aniden destansı
trajediye geçen film, derinden duygusal bir
öykü ile güçlü bir teknik karmaşıklıgı
birleştiriyor. Sarat Chandra
Chattopadhye'nin beyazperdeye sık sık
yansımış 19 1 7 tarihli ünlü romanından
uyarlanan, çok güzel kurgulanmış bu
romantik melodram, popüler Hint
sinemasına has kalın fırça darbeleriyle
dolu: oyunculukların bazıları pek de ölçülü
sayılmaz; komedi bölümleri yer yer fazla
abartılmış; uç noktalarda gezinen dram
kesinlikle "melo" önekini hakediyor; ve
elbette müzikal sekanslar da bu durumu
iyice kuvvetlendi riyor. Ama bu büyük ve
operamsı romansa böyle bir hiper
gerçeklikten başkası uygun düşemezdi.
DEVDAS'ın "Romeo ve Juliet" ayarında,
örnek oluşturan bir romantik trajedi
oldugunu anlamak için, filmin çok
begenilen edebi kaynagına aşina olmak
gerekmiyor, Bhansali de uyarlamasını
romanın mirası kadar abartılı kılmak için
tam anlamıyla hiçbir masraftan
kaçınmamış. Bollywood tarihinin en pahalı
filmi olan DEVDAS'a harcanan I S milyon
dolarlık bütçenin her kuruşu, her
ayrıntıda kendini belli ediyor; bu zengin
yapım, gözlerinizi perdeden alamamanıza
sebep olacak renklerle ve nefes kesici
setlerle dolu.

• India's offıcial entry for che 2003
Foreign Language Film Oscar race, Sanjay
Leela Bhansali's dazzLng, lyrical, rhree-hour
Bollywood musical DEVDAS welds a
powerful rechnical sophisricarion wirh a
deeply emorional srory that moves srarkly
from joyous exuberance ro epic rragedy. An
adapeation of a famous and ofr-fılmed 1 9 1 7
novel by Sarat Chandra Chattopadhye, this
beautifully mounted romantic melodrama is
full of che broad serakes characreristic of
popular I ndian cinema: same of the acting
isn't exactly subde; the comedic bi ts are
sametimes ovetripe; the exrreme drama is
stricdy befıning the prefıx of "melo" - and
made all the more so, of course, by tbe
musical sequences. Bur such hyper reality
couldn't be more appropriare for this
sweeping, operatic romance. One doesn't
need ro know of DEVDAS' celebrated
lirerary origins ro recognize ir as being an
archerypal romantic rragedy of "Romeo and
Juliet" proponions, and Bhansali literally
spared no eıcpense ro make his version just
as larger-rhan-life as che novel's legacy. At a
budget of 1 5 million, ir is che most
expensive Bollywood fılm in history, and
every lasr cent shows in every last i nch of
this lavish producrion full of colots and
breathtaking sers, which w ili keep your eyes
glued ro che screen.

Filmleri
FiJmography
1 996 Khamoshi - The Musical
1 999 Hum dil de chuke satıam
2002 Devdos
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NEIL JORDAN

H l RSlZ

1 950 yılında, Irianda'nın Sligo
kentinde dogdu. Önce yazar
olarak çalıştı ve 1 974'te
" lrlanda Yazarlar
Kooperarifi"ni kurdu. "Night
in Tunisia 1 Tunus'ta Gece"
adlı bir kısa öykü kitabı ile
"The Past 1 Geçmiş" ve
"The Dream of the Beast 1
Canavarın Rüyası" adlı iki
roman yayımladı. 1 982'de ilk
filmi "Angel 1 Melek" için "En
Umut Veren Yeni Yönetmen
Ödülü"nü aldı. 1 986 yapımı
"Mona Lisa" o yılın sürpriz
filmiydi ve ona kült statüsü
kazandırdı. Altı yıl sonra,
romantik gerilim filmi "The
Crying Game 1 Ağiatan
Oyun"la En Iyi Özgün Senaryo
dalında Oscar kazandı.

THE GOOD THIEF
Yönetmen Direcmr: Ntil}rm/an
Senaryo Screen play: Ntiljcwdan
Görüntü Yön. Cinemarography:
Chriı Alenges Kurgu Editing: Tony
Lawson Müzik Music: Elliot
Goldenthal Oyuncular Cast: Nick

Nolu, Tcheky Karyo, Said Taghmao11i,
Nut.sa Kukhianidze, GerardDarmon.
Marc Lawine, Ouaııini Embortk, /\'lark
Polish, Michael Poliıh, Emir Kımurica
and Ra/ph Fitnnt:l Yapımcılar
Producers: Sttp!Nn W{)()l/ey,john Wells
& Staton Md...ea11 Yapı m Production
Co.: Do11blt Dou:n Prod11ctiom Limiud;
TNVO Sari: Metropolitan Film
Productiom Limitrd Dünya Hakları
World Sales: Alliana Atla111is
Türkiye Hakları Turkish Rights:
r Film
2002 1 3 5 mm. 1 Renkli Colo• / / 10'

• 1955 tarihli Fransız klasigi "Bob le
flambeur 1 Kumarbaz Bob"u yeniden
işleyen yazar-yönetmen Neil Jordan,
muazzam bir ihtişama erişen bir soygun
filmine kendi damgasını vuruyor. Kurnaz
bir mizah anlayışıyla ve karakter çizimi ile
tutarlılıga karşı serbest yaklaşımıyla
soygun filmlerinin kurallarını yıkan Jordan,
virtüözce dogaçlamaları ve parlak tarzıyla
bildik parçaların üstüne kendi imzasını
atan bir caz ustasını andırıyor. Senaryosu,
konuşulan her sözü bir pırlanta gibi
yontuyor ve son el oynanana kadar
herkesin - hem karakterlerin, hem de
izleyicilerin - bir adım önünde gidiyor.
Her kumarbazın bildigi gibi, talih kendi
kafasına göre davranır ve bir anda elinizde
ful tuttugunuzu görürseniz, en kusursuz
planlar bile bir anda boşa çıkabilir. Yine
de bu şık, duygusal ve son derece zekice
kotarılmış fılmin, HlRSlZ'ın başlıca itici
motoru soygun planları degil. Filmin asıl
çekici yanı dolambaçlı karakter çizimleri,
alaycı diyaloglar ve Bob'la adamları,
sempatik polis Roger ve genç, masum
Anna arasındaki karmaşık ilişkiler.
Sofıstike izleyicilerin çekimine kapılacagı
bu gösterişli, karmaşık eglencelik fılmin en
saglam yanı da Nick Nolte'nin büyüleyici
oyunculuk gösterisi.

• In this reworking of 1 95 5 French erime
dassic "Bob le flambeur", wrirer-direcror
Ne il Jordan brings his signarure rouch ro a
caper film rhar achieves operaric grandeur.
Subverring che convenrions of che heisr
caper wirh sly humour and a freewheeling
arrirude ro characrerisarion and coherency,
Jordan is !ike a jazz master sramping his
signarure on familiar marerial wirh virruoso
improvisarion and sryle ro burn. His script
mines a gem our of every word spoken and
keeps everyone - audience and characrers
al ike - one srep behind unril che lasr hand
is played. And as any gambler knows, luck
has a mi nd of irs own and che besr-laid
plans may suddenIy be irrelevanr if you find
yourself holding a full house. Sri ll che
logisrics of che robbery are nar che main
draw in chic, emorional and disarmingly
ineelligem THE GOOD THIEF. Rarher,
che real arrracrion lies in rl)e quirky
characrerisarions, rhe banrering dialogue
and rhe inrricacies of che re larianship
berween Bob and his crew, a symparheric
paliceman Roger and reenage innocem
Anna. A mesmerising, rour de force from
Nick Nolre is che bedrock of a jaunry,
chaoric enrerrainmenr rhar sophisricared
audiences should find hard ro resisr.

Born in 1 950 in Sligo, l reland.
He began as a wrirer and
founded the "lrish Writers Co
operative" in 1 974. He has
publ ished a collection of short
srories "Nighr in Tunisia" and
rwo novels, 'The Past" and "The
Dream of the Beast". I n l 982 he
received the " Most Promising
Newcomer Award" for his first
film, "Angel". His 1 986 feature
"Mona Lisa" was the sleeper of
the year and won him a culr
status. Six years later, his
romantic thtiller, "The Crying
Game", earned him the
Academy Award for Best
Otiginal Screen play.

Filmleri
F il m ography
1 982 A11gel Melek
1 983 Damıy Boy
1 984 The Company of\Volves

Kurt Sofrası

1 986 Mona Lisa
1 987 High Spirits Sevinçler
1 988 We're No Angels

Biz Melek Degiliz

1 9 9 1 The Miraele Mucize
1 992 The Crying Game

Aglatan Oyun

1 994 lnterview witb the Vampire

Vampirle Söyleşi

1 996 Michael Colliııs
1 997 The Butcher Boy

Kasap Çocuk

1 999 In Dreams Düşlerde
The Emi of the Affair

Maceranın Sonu

2002 The Good Thie[ Hırsız
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F I N LANDIYA FINLAND

AKl KAURISMAKI

GEÇMiŞi OLMAYAN ADAM

4 Nisan 1 957'de Finlarıdiya'da
Orimattila'da do�du. Once film
eleştirmeni sonra da senaryo
yazarı, yönetmen yardımcısı ve
yapımcı olarak çalıştı. lik
kurmaca filminden itibaren
birçok film festivalinde ödüller
kazandı. l�neleyici toplumsal
gerçekçilikle sıradışı mizah
anlayışı arasında gidip gelen
onbeş kurmaca film yaptı.
Filmlerinde belirgin bir
toplumsal eleştirinin yanısıra,
derin bir alaycılık ve yüzeye
do�ru yükselerek onları
karamsar bir umutsuzlu�un
yansıtıldı�ı yapıtlar olmaktan
kurtaran sert bir mizah anlayışı
da yer alır.

MIES VAILLA MENNEISYYTTA
THE MAN WITHOUT A P AST

Yönetmen Director: Aki Kourismiiki
Senaryo Screenplay: Aki 1Vı11rismiiki
Görüntü Yön. Cinematography:
Timo Saiminen Kurgu Editing: Timo
Linnaıalo Müzik Music:}o111eo Lommt
& Terrı Afalmbtf'g Oyuncular Cast:
Markkıl Pelıola, Kati 0111ine.n. juhani
Nimı�la: K.aija Paka,-inm, Sakari
KoNJmanm, Annile/u Tiihli Yapımcı
Producer: Aki Kouri.Jmiiki Yapı m
Production Co.: Sputnik Oy Dünya
Hakları \Vorld Sales: Baı.'aria Film
lnttrnaıional Türkiye Hakları
Turkish Rights: Denk Film

2002 1 35 mm. 1 Renkli

Color / 97'

• Hala iyi kalpli olmayı bilen insanlar

hakkında küçük bir öykü anlatan GEÇM I Ş I
OLMAYAN ADAM, Aki Kaurismaki'den
alıştığımız türden ciddiyet kisvesine
bürünmüş, tuhaf bir komedi. SO'Ii yılların
B-filmlerine, rock'n'roll'a ve masallara
göndermelerle dolu, ama aynı anda, çok
yumuşak bir dokunuşla, acil toplumsal ve
siyasi konulara da (işsizlik, sosyal yardım,
evsizlik, vurdumduymaz kapitalist
politikalar) parmak basıyor. Akıllardan
çıkmayacak melankolik bir köpeğe (bizzat
Kaurismaki'nin kendi köpeği, Tahti) yer
veren çok hoş bölümleri bulunan,
sevecen, komik ve sıradışı bir film. "Son
filmim siyah-beyaz ve sessizdi, bu açıkça
benim ciddi bir işadamı olduğumu
gösteriyordu. Ancak bu yolda devam
etsem, bir dahaki sefere filmin
kendisinden de vazgeçmem gerekecekti.
O zaman elimizde ne kalırdı; bir gölge.
Uzlaşmaya hep hazır biri olarak, geriye
dönmeye karar verdim ve bu filmi yaptım,
içinde bol bol diyalog ve çeşit çeşit renk
var - başka ticari değerler de cabası. Itiraf
etmeliyim ki bir taraftan, bilinçaltıının
derinliklerinde, bu adımın beni normal biri
gibi göstereceğini de umuyordum.
Umarım toplumun, ahiakın ve sevginin
durumu üzerine toplumsal, ekonomik ve
siyasi görüşlerim, filmin kendisinde
bulunabilir." - Aki Kaurismaki

• A litrle story abour people who stili
know how to be kind, THE MAN
WITHOUT A PAST is a characteristically
drole, deadpan comedy from Aki
Kaurismaki, complete w ith nods to 50s B
movies, rock'n'roll, and fairy-tale romance,
but it also acidresses pressing social and
political issues (unemployment, welfare,
homelessness, callous capitalİst policies)
w ith the very lig h test of touches.
A beaurifully render, funny and
idiosyncratic film, right down to some
lovely stuff fearuring - what else? - a
memorably melancholy dog (Kaurismaki's
own pet, Tahtİ). "My last film was black
and white and silent, which clearly shows
that I am a man of business. However going
forward on that road would demand
skipping out the picture next. What would
we have then; a shadow. So, always ready for
compromises, I decided to turn around and
made this film here, which has loads of
dialogues plus a variety of colors - not to
mention other commercial values. I have to
admic char deep in my subconscious, there
might have been a hope that chis step
would make me seem normal, too. My
social, economical and political views of the
state of society, morality and love can
hopefully be found from the film itself." 
Aki Kaurismaki

Bom on 4 April 1 957 i n
Orimacrila, Finland. H e has
worked as a film acror, assiseant
director and producer. Si nce his
direccorial debut film he has
won numerous awards in
different film festivals. He
directed fifceen feature films
which alrernare berween biring
social realism and off the wall
humour. Although there is a
defınire cririque of sociery, rhere
is also a deep irony in his fılms,
and a scarhing sense of humour
which bubbles co the surface
and keeps che films from failing
inro despair.

Önemli Filmleri
Selected Filmography
1 983 Rikosja Rangaistus

Suç ve Ceza

1 986 Vtlrjoja Paratiisissa.

Cennetteki Gölgeler

1 987 Ham/et Liileemaailmassa

Hamler 1� Başında

1 988 Ar;e{
1 989 Leningrad Cmuhoys Go
America Leningrad

Kovboyları Amerika'ya Gidin

1 990 Tulitikkutehtaan Tyttii

Kibritçi Kız

I Hired a Contract Killer

Bir Katil Kiraladım

1 992 Boheemieli:imiüi - La Vie de
Bobetne Bohem Hayatı
1 994 Pidii huivisla leiini, Taljana

E�arbına Dikkat Et Tatiyana

1 996 Kauas pilvel karleaaval

Sürüklenen Bulutlar

1 998 juha
2002 Mies vai/la -memıeisyyllii

Geçmi�i Olmayan Adam
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JOHN MALKOVICH

YUKARI DAKi DANSÇI

1 953'te ABD'nin l llinois
eyaletinde, Christopher'da
do�du. Lisede yıldız bir atletci,
sonra Do�u lllinois
Üniversitesi'ne girdi. lık başta
hedefi profesyonel bir çevreci
olmaktı ama sonradan
oyunculu�a geçci. Arkadaşı
aktör Gary Sinise ile birlikte,
1 976' da Şikago' daki
Steppenwolf Theacre'ın
kurulmasına yardımcı oldu.
Sinema oyuncusu olarak ilk
filmi, aynı zamanda ona ilk
Oscar adaylı�ını getiren
"Piaces in the Hearc"cı ( 1 984).
Bunu hem sahnede hem de
beyazperdede parlak bir
oyunculuk kariyeri izledi.
Stephen Frears, Jane Campion,
Wolfgang Pecersen, Mike
Figgis ve Spike Jonze gibi
takdir edilen, farklı farklı
sinemacılada ç alıştı.
YUKARIDAKI DANSÇI
(2002), yöneemenlik yaptı�ı ilk
filmdir.

PASOS DE BAILE
THE DANCER UPST AIRS
Yönetmen Direc(Or:John Malkwich
Senaryo Screenplay: Nicholas
Shakespeare, baıed on his no11tl Görüntü
Yön. Cinemarography:josf Alenine
Kurgu Editing: A1ario Bauisul
Müzik Music: Alhn-to lgle.ritn
Oyuncular Cast:Jaı:ier Bardt11ı,
La11ra Moranu, )uan Diego Bouo, Elvira
Mingutz, Altjandra Lmcas/rt
Yapımcıfar Producers: AndriJ
GOmn &john Mallwvüh Yapı m
Production Co.: Lolafi/,u Dünya
Hakları World Sales: Fox Searrhlighr
Pict11rtJ Türkiye Hakları Turkish
Rights: r Film

2002 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 124'

• John Malkovich'in prömiyeri Sundance

Film Festivali'nde yapılan bu ilk
yönetmenlik denemesi, Nicholas
Shakespeare'in Sendere Lurninoso
(Aydınlık Yol) liderinin yakalanışını anlatan
romanından yapılmış serbest bir uyarlama.
Filmin itici gücünü, Bardem'in yine müthiş
performansı oluşturuyor. Tamamen
inanılır bir kahraman o: içinde çalıştığı
yozlaşmış sistemi hor gören ve kendi de
izini sürdüğü katiller kadar kaçmaYI
isteyen, dürüst bir adam. Nanni
Moretti'nin "Oğul Odası"nda çok
etkileyici olan Laura Morente, burada da
kahramanın aklını başından alan bale
öğretmeni rolünde parlıyor. Cesur, zeka
dolu ve olgun, yalnızca çeşitli ülkelerden
gelen oyuncuların aksanlı I ngilizceleriyle
zedelenmiş bir çalışma. "Tarihe sadık öyle
çok ayrıntı var ki. Bazılarıysa tamamen
hayal ürünü. Film özellikle belirsiz; gerçek
bir öyküyü kurmacaymış gibi anlatıyoruz.
Sendero Lurninoso (Aydınlık Yol)
bildirilerinden bazılarını okudum, ama
ideolojileriyle pek ilgilenmiyorum. Cinayet
ve kasaplığın toplumsal eşitsizlik sorununu
çözmek için en uygun yöntemler
olduğuna inanmıyorum. Benim için,
kahramanların kişisel tarihleri, tarihsel
ayrıntılardan daha önemli. Sonuçta bu,
evrensel bir öykü." - John Malkovich

• Premiered ac che Sundance Film

Festival, che direccorial debuc by John
Malkovich is a free adapeation of Nicholas
Shakespeare's novel narrating che capcure of
a Sendero Lurninoso (Shining Path) leader.
Anocher superb performance by Bardem
drives the film. He is an urcerly convincing
hero, an honesc man who despises che
corrupc system he works for and strives ro
escape as m uc h as the murderers he tracks.
Laura Morance, so impressive in Nanni
Morecci 's "The Son' s Room", sh i nes agai n
here as che ballee ceacher who curns his
head. This is a bold, ineelligene and macure
work beguiled only by che acceneed English
spoken by an ineernacional casc. "There are
so many decails which are crue co hisrory.
Ochers are pure inveneion. The film is
deliberacely ambigious; we cell a true srory
as chough ic were fiction. !'ve read some of
che Sendero Lurninoso communiques, buc
I am not teally inceresred in cheir ideology.
I don' c believe chac murder and bucchery
are the best ways co sol ve che problem of
social inequalicy. For me, che personal
histories of che procagoniscs are more
imporcane rhan che hiscorical decails. That
is, afcer all, a universal srory." John Malkovich

Born in 1 953, in Christopher,
Illinois, USA. He became a srar
high-school arhlere, rhen wenr
on ro arrend Eastern Illinois
University, where he originally
aspired to be a professional
environmentalist before
derouring in ro acring. W ith
fel low acror Gary Sinise, he
helped co-found Chicago's
Sreppenwolf Thearre in 1 976.
He debuced as a film acror wirh
"Piaces i n the Hearc" ( 1 984), for
which he obtained his fırsr
Oscar nomination. An
illustrious acting career on borh
srage and screen followed and he
has worked w ith such acclaimed
and diverse film-makers as
Stephen Frears, Jane Campion,
Wolfgang Perersen, Mike Figgis
and Spike Jonze. THE
DANCER UPSTAlRS (2002)
marks his directarial debur in
fearure fılms.
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CARLOS SAURA

SALOME

4 Ocak 1 932'de Ispanya'nın
Huesca kentinde doj!du. Önce
mühendislik ej!itimi aldı. 1 95053 arasında profesyonel
fotoj!rafçılık yaptı. Madrid'de
lnvestigaciones y Experiencias
Cinematografıcos'da sinema
ej!itimi gördü. 1 964 yılına kadar
aynı okulda ej!itmenlik yaptı,
daha sonra politik nedenlerle
ayrıldı. 1 955'te bir fılmde
yönetmen yardımcılıj!ı, birkaç
fılmde kısa süreli aktörlük,
Mario Camus'nün "Muere una
mujer" adlı filminde senaryo
yazarlıj!ı yaptı. Meslek
yaşamına, savaş sonrası çekilen
sefaleti ve Franco yönetiminin
hayatı nasıl kısıtladıj!ını
belgelemek amacıyla başladı.
Ancak ilk dönem başarılı
filmlerinden "Los golfos 1
Sokak 5erserileri" ( 1 959) ve
"La caza 1 Av" ( 1 965) sansüre
uj!radı. Ispanya'nın en ranınmış
yönetmeni olan sanatçının
yapıtları düzenli olarak çeşitli
festivallerde yer almış, Cannes,
Berlin ve dij!erlerinde pek çok
ödül kazanmıştır.

SALOME
SALOME
Yönetmen Director: Carlos SaNra
Senaryo Screen play: CariOJ Sa11ra
Görüntü Yön. Cinematography:

jo;l LMis Uptt-Lmarıs & Tto Dtlgado
Kurgu Editing:Jaimt Bt�rros Müzik
Music: Roq��t BafifJS Yapımcı
Producer: Autonio StıNra Yapım
Production Co.: Ztbraı Produrcio11u
Dünya Hakları \'(forld SaJes: MK2
Türkiye Hakları Turkish Righu:
Btlge Pilm

2002 1 35

"'"'·

1 Renkli Color 1 86'

• Bütün dans sevdahiarını eaşturacak

SALOME, dans etmesi karşılıgında bir
adamın başını isteyen genç bir kadının
2000 küsur yıl önce Celile'de neden
oldugu trajedinin hikayesini bize dans ve
müziklerle anlatıyor. Saura'nın filmi iki
bölümden oluşuyor. Film Salome
karakterini işleyen bir bale gösterisinin
hazırlıklarıyla başlıyor. I kinci bölümse
balenin kendisini gösteriyor. Bu gösteri,
filmden bagımsız olarak hazırlanmış ve
eskiden l spanyol Ulusal Dans
Toplulugu'nun dansçısı olan, altı yıldır bu
toplulugu yöneten Aida G6mez'in sanat
yönetiminde, Carlos Saura'nın
yönetmenligi, jose Antenio'nun
koreagrafisi ve gitarist Tornatico'nun
katılımıyla sahneye konmuş. Çok az
dekorla yetinen cesur sanat yönetimiyle
film, bir anlamda kökenierine dönerek
flamenkoyu yeniden yorumlayan
olaganüstü güzellikte bir dansı vurguluyor.
Pakistan ve Arap nagmelerinden, Bach,
Haendel ve Telemann'ın dini yapıtlarından
esinlenen, üflemeli ve vurmalı çalgılada
yorumlanan özgün müzik, en saf halindeki
flamenko ile beklenmedik ve elektrikli bir
etkileşime giriyor.

• A major evenc for all dance lovers,
SALOM E is a m us i cal which uses dances
and music ro re ll us rhe srory of a rragedy
dıat happened more than two thousand
years ago in Galilee, when a young woman
asked for the head of a man as the price for
her dancing. Divided inco rwo parts, Saura's
version begins by incroducing rhe
preparatioos for a baller producrion on rhe
character of Salome, while rhe film's second
parr shows rhe baller irself: a producrion
which is independenc from rhe film and has
beeo sraged under rhe arrisric managernem
of Afda G6mez - formerly a dancer in rhe
Spanish National Dance Company and rhe
head of this insriturion for almosr s ix years
- and wir h Carlos Saura as srage direcror,
Jose Anconio as choreographer and rhe
parriciparion of guirarisr Tomatiro. Wirh a
daring arr direcrion essencially of minimal
sers, rhe film underlines rhe formidable
beaury of a dance rhar reincerprers
flamenco, canfroming it with rhe spirit of
same of i ts mosr ancienc origins. The
original music inspired by Arab or
Pakİstani melodies, religious pieces by
Bach, Haendel and Telemann, using wind
instrumencs and Indian percussions, ereares
an unexpecred and elecrrifying dialogue
with flamenco in irs purest form.

Born on 4 January 1 932 in
Huesca, Spain. He was firsc
educaced as an engineer. He was
a professional photographer
from 1950- 1 953. He rhen
became a film srudenr ar
Insriruto de lnvestigaciones y
Experiencias Cinemacografıcos
in Madrid. He srayed ar school
as a reacher unril 1 964, when he
lefr for polirical reasons. In
1955, he had worked as
assiseane director in a film.
He had made brief acri ng
appearances in a few films.
He had wrircen the script for
Mario Cam us "Muere una
mujer". He began his career
wirh the neorealisc goal of
filming resrimony of posrwar
misery and manipularions of life
under Franco. Yer, borh his early
successes, "Los golfos 1 The
Hooligans" ( 1 959) and " La caza 1
The Hunr" ( 1 965) were
censored. His work has appeared
regularly ar various film
fesrivals. The most famous
Spal)ish film director, he has
won numerous prizes ar Berlin,
c,nnes and other film fesrivals.
Önemli Filmleri
5elecred Fi lmog rap hy
1 965 La caza Av
1 972 Ana y los lobos

Ana ve Kurtlar

1 97 5 Cria c-uervos Besle Kargayı
1 977 E/isa vida mia Elisa, Aşkım
1 979 Ma ma cwnple cien tmos

Annemiz Yüz Yaşında

1 983 Carıneıı
1 990 Ay Carınela!
1 998 Tango
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USA

AUTO FOCUS
Yönetmen Director: Paul Srhrader
Senaryo Screenplay: Michael Gerbosi,
lxutd o• 1/N book

"Tb. Mn•"-' of Bob

Crant'' by Robtrt Craysmith Görüntü
Yön. Cinematography: Frtd A111rphy
Kurgu Editing: Krirtina Boden
Müzik Music: 1\nge/o Badalamemi
Oyuncular Cast: Grtg Kinnear,

\'(/il/mı Dt�/ot, Rita Wilson, Maria Bel/o,
Ron Uibman, Bmrt Solomon, Michael
Rodgerı, Kım Pu/ler, Chriuopher Ntiman,
Lyle Kanome Yapımcılar Producers:
Sroll A ltxtınder. Lorry Karaszewski, Todd
Roıktn, Pal Do/lard & Alirio Allain
Yapım Procluction Co.: Prxus P11llrr
Ine. Dünya Hakları World Sales:
Son)' Pimm.s Claısics Türkiye
Hakları Turkish Rights: Warner
Bros., T11rkty
2002 1 3 5 mm. 1 Renkli Color / 107'

• Robert Graysmith'in 'The Murder of

Bob Crane 1 Bob Crane Cinayeti" adlı
kitabından uyarlanan AUTO FOCUS,
katili bulunamayan Bob Crane'in gerçek
hayat hikayesi aracılıgıyla, 60'1ar ve
70'1erde Amerikan erkek cinsel kimligini
ilginç bir şekilde irdeliyor. Crane'in
uluorta yaşadıgı özel hayatı, seks ve
pornografiden geçilmeyen bir curcunaydı;
Crane sevişirken çektirdiği fotoğraf ve
filmleri gururla sağda solda gösteren bir
zevk düşkünüydü. Crane'in hayatını sakil
aile evinden cesedinin bulunduğu ıssız otel
odasına kadar izleyen Schrader'ın biçimci
yaşamöyküsel filmi ne karamsar ne de
ahlakçı, ama hem bir ünlünün şaşırtıcı
portresi, hem de video kameranın ilgi
çekici bir tarihçesi. "Yanlış nedenlerle
doğru şeyleri ve doğru nedenlerle yanlış
şeyleri yapan insanlara bayılıyorum. Bob
Crane'in ilginç tarafı şu: Adam ömrü
boyunca iyi bir insan olmak istemiş, kimse
ineinmesin istemiş, kafasında şeytanın
boynuzları çıktıkça o hep görmezden
gelmiş. Görsel taktigim hayli basitti, ama
sanırım etkili oldu. Temiz çizgilerden
kargaşaya, durağan kameradan titrek,
hareketli kameraya uzanan bir yelpaze.
Parlak renklerden donuk renklere geçiş.
Dünyanın sağlamlığını, güvenilirliğini
giderek yitirdigi uzun bir geçiş dönemi." 
Paul Schrader

• Adapred from Robert Graysmirh's book

The Murder of Bob Crane, AUTO FOCUS
is a fascinaring chronicle of American male
sexual idenrity in rhe sixries and sevenries,
through Bob Crane's real life stoty, whose
brucal murder remains unsolved. Crane's
thinly masked privare life was a rior of sex
and pornography; he was a swinget who
proudly displayed photographs and films he
had taken while he was having sex.
lmagining Crane's life from kitsch family
home ro the lonely hotel room where they
found his body, Schrader's srylish biopic is
neirher gri m nor judgmenral, buc an
inrriguing study of celebriry, as well as
be ing a curious history of rhe video
recorder. "I love people who do rhe righr
rhings for rhe wrong reasons and the wrong
rhings for the righr reasons. The inceresring
rhing abouc Bob Crane is that all his life he
wanred ro be the nice guy, he didn'r wanr
to offend anyone, and all the while rhere's
this cail growing behind him that he's
teying ro ignore. My visual srraregy was
rather simplisric, bur I rhink ir's effecrive.
Ir is jusr an are from dean lines to clurrer,
an are from srable cinematography ro shaky
cinemarography. An are from sacurared
color ro desaturared color. So ir' s jusr a
whole gradual are, the world becoming less
srable, less predicrable." - Paul Selırader

1 946'da Michigan'da, Grand
Rapids'de doj!du. Sinema ve
filmlerle ilk ranışrıj!ında yirmi
yaşına yaklaşıyordu. Kalvinist
papaz olmayı planlarken, ünlü
film eleştirmeni Pauline Kael'in
ravsiyesiyle, LA. Free Press'te
film eleştirmenligi yapmaya
başladı, ama "Easy Rider"ı
acımasızca eleştirince oradan
kovuldu. Ardından 'Cinema'
dergisinin editörlügünü yaptı ve
Ozu, Bresson ve Dreyer üstüne
incelemesini yayımladı. Kardeşi
Leonard'la birlikte yazdıj!ı
senaryosu "The Yakuza 1
Yakuza" ( 1 974'te Sidney
Pollack tarafından çekildi) o
zaman için rekor sayılacak
325.000 dolara satıldı; bunun
ardından "Taxi Driver 1 Taksi
Şoförü"nün senaryosu geldi.
Martin Scorsese'yle üç filmde
daha birlikte çalıştı ve 1 977'de
doludizgin başlayan kendi
yönetmenlik kariyeriyle birlikte
götürerek, Brian de Palma,
joan Tewkesbury, john Flynn,
Peter Weir ve Harold Becker
için başka senaryolar da yazdı.
AUTO FOCUS, yönetmenligini
yaptıj!ı uzun metrajlı kurmaca
filmierin onüçüncüsüdür.
Born in

1 946 in Grnnd Rapids,

Michigan. He d id not see his fırsr
film unril he was in his Iate teens.
He planned ro be a Calvinist
minister bur, ar the suggesrion of
famous film eritic Pauline Kael,
instead became film eritic for che
L.A. Free Press, unril fired for
panoing "Easy Rider". He then
edired 'Cinema' magazine, and
published his study ofOzu,
Bresson and Dreyer. The script
he wrote with his brother

Leonard for "The Yakuza",
directeel by Sidney Pollack in
1 974, ferched a then record fee of
325 .000, and the sale of his
"Taxi Driver" screenplay
followed. Three further
collaborations with Martin
Scorsese ensued, and in paraUel
with his own directing career,
which kick-starred in 1 977, he
provided furrher screenplays for
Brian de Pal ma, Joan
Tewkesbury,John Flynn, Peter
Weir and Harold Becker. AUTO
FOCUS is the thirteenth fearure
film he direaed.

Önemli Filmleri
Selected Fi l mograp h y
1 980 American Gigolo
I 982 Cat People
1 985 Mishinw: A Life iu Four
Chapters Miıima
I 990 The Comfort ofSt"mgers
I 99 I Light Sleeper
I 99 7 Alfliction
1 999 Fore·ve,· Mine
2002 Auto Focus
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AŞKA DAi R H E R ŞEY
IT'S ALL AB O UT LOVE
Yönetmen Director: Thomas
Vinltrbtrg Senaryo Screenplay: Thomm Vinttrbtrg Görüntü Yön.

Cinematography: A mlxmy Dod Matıtlt

Müzik Music: Zbigniew Preisner
Oyuncular Cast:)f)(lqNin Phomix,

Clair't Dantı, Stan Ptnn, Douglaı
Htnıha/1, Alun Ammrong, Margo
AJartill(la/t, Mark trtHig,
Nulrhingı, Harry Ojyon, Thomas Bo
Lam, Tuldy" Ktmpntr Yapımcı
Producer: Birgim Ha/d Yapı m
Production Co.: Nimbus Film
lnttrnational; FilmFo11r; Ztntropa
EnttrfaınmmiJ9; Stnator Film; Kty Fi!tm,
Slxxhtleu; Pathl DistribNtiOII Dünya
Hakları World Sales: Truıt Fibn
Salt.ı Türkiye Hakları Turkish
Rights: Utmlt Sanal Filmd/ik

Groffrty

2002 1 3>

mm.

1 Renkli Color 1 104'

• Takdir görmüş Danimarkah yönetmen
Thomas Vinterberg'in yeni filmi, Dogma
yapımı "Festen 1 Şölen" 1 988 yılında
Cannes'da Jüri Özel Ö dülü'nü
kazandı�ından beri büyük bir merakla
bekleniyordu. Ö nceki filminin sert
gerçekçili�ini elde ediş şeklinin aksine,
Vinterberg bu filminin hiçbir şeyle
kısıtlanmamasını istedi. I ki aşı�ın, do�a
yasalarında beklenmeyen de�işikliklerin
yaşandı�ı yakın gelecekteki bir dünyada,
kozmik boyutta bir komployla mücadele
etti�i, modern aşka ve gelecekteki hayata
yenilikçi bir bakış olan AŞKA DA I R HER
ŞEY, sinemacılı�ın mümkün olan her
özelli�inden yararlanıyor. Bu bakımdan
kolaylıkla "Anti-Dogma" damgasına hak
kazanabilecek nitelikte. "Dogma'nın en iyi
özelliklerinden biri yeni fikirlerdir, benim
yeni filmim de bu yönüyle Dogma ruhuna
tamı tamına uyuyor. Beni yenilik yapmak
zorunda bırakan yeni bir kurallar dizisinin
yolunu açtı�ımı söyleyebilirsiniz. [ . . . ] Eski
Hitchcock filmlerinin New York'unu
yaratmaya çalıştık. Uçan arabaları, mavi
sütü, acayip sigaraları ve bedene cerrahi
olarak nakledilen telefonları filme özellikle
dahil etmedik. Teknolojik ilerlemeyle
ilgilenmiyorduk. Kısmen gelecek hakkında
bir bildiride bulunmak, kısmen de
izleyicilerin dikkatini aslında bunun ne
hakkında oldu�una çekmek için, geriye
dönmeye karar verdik: filmim, aşk ve işin
hakiki özü hakkında. Geçmiş,
karakterlerimizin ve filmimizin aradı�ı
şeyin nüvesi olup çıkıyor." Thomas Vinterberg

• Acclaimed Danjsh filmmaker Thomas
Vincerberg's new film has been highly
ancicipaced ever since his Dogme "Fesren 1
The Celebracion" won che Jury's Special
Prize in Cannes in 1 998. In comrast co che
way he achieved che griccy realism of his
previous film, Vincerberg wanced for this
film nor co be restricced by anything.
A novel look at modern love and fucure life
as rwo lovers battle a conspiracy of cosmic
proporcions in a near-future world
experiencing sudden flaws in the laws of
nacure, !TS ALL ABOUT LOVE uses every
possible aspect of filmmaking and jc could
be easily titled 'Anti-Dogme'. "One of rhe
best qualicies of Dogme is i es innovation,
and in this way, my new film is completely
in keeping wich che spiric of Dogme. You
could say I have inscigaced a new see of rules
that forced me co innovate. [ . . ] We have
rried co recreate the New York of the old
Hicchcock films. We deliberacely lefc out
flying cars, blue m ilk, weird cigarecces and
surgically implanced telephones. We
weren'c inceresred in cechnological progress.
We decided co go backwards, partly co
make a stacemenc about che fucure, and
partly co direec che audience's accencion ro
w hat i c' s all really abour: love and genuine
are icle. The past becomes the core of whac
our characters and our film are searching
for.·· - Thomas Vinterberg
.

THOMAS VINTERBERG

19 Mayıs 1 969'da
Danimarka'da Kopenhag'da
dogdu. Sinema egitimini
"Sidste Omgang 1 Son Raund"
adlı çalışmasıyla tamamladı. Bu
film, Münih Ogrenci
Festivali'nde ödül aldı ve
1 994'teki ögrenci Oscarları'na
aday gösterildi. Aynı yıl TV
filmi "Siaget Paa Tasken" ile
birçok fescivalde ödüller alan
kısa filmi "Drengen der Gik
Banglens 1 Geriye Dogru
Yürüyen Çocuk"u yönetti.
1 995'te yönetmen arkadaşı
Lars Von Trier'le birlikte
Dogma 95 akımının başını
çekti. "De Stoerste Helte 1
En Büyük Kahraman" ( 1 996)
ilk uzun metrajlı kurmaca
filmiydi. 1 997 yılında Dogma
kurallarına göre çektigi ilk filmi
"Festen 1 Şölen"le aralarında
Cannes'ın Jüri Özel Ödülü de
bulunan pek çok uluslararası
ödül kazandı. AŞKA DAIR
HER ŞEY (2002) üçüncü uzun
mecrajlı kurmaca filmidir.
Born i n 19 May 1 969, in
Copenhagen, Denmark. He
finished his film school studies
wirb the film "Sidsre Omgang 1
The Last Raund" ( 1 993), which
was awarded a prize at the
Student's Festival in Munich
and naminared for the Student's
Oscar in 1 994. That same year
he made the TV fi lm "Siaget
Paa Tasken" and the shorr film
··orengen der Gik Banglens 1
The Boy who Walked
Backwards·, which won awards
at many festivals. In 1 995 he
iniciared the Dogme 95
mavement alongside fellow
director Lars Von Trier. ''De
Sroerste Hel re 1 The Grearesr
Hero" ( 1 996) was his first
fearure film. "Fesren 1 The
Celebration" ( 1 997), his first
film fallawing the Dogme rules,
received an overwhelming
amounr of awards around che
world, i ncluding the Special
J ury Prize i n Cannes. !TS ALL
ABOUT LOVE (2002) is his
third fearure fil m .

ÖZE L GÖSTERi: iKi P iYANO EŞLi G i N D E "ŞAFAK"
SPECIAL EVENT: "SUNRISE" ACCOMP ANIED BY TWO PIANOS
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ŞAFAK

S UNRISE - A SONG OF 1WO HUMANS
Yönetmen Director: Pritdrich
Wilhelm MilmaN Senaryo
Screen play: Carl Mayer, from tht .f/ory
"Der Reire nar.h Tilım'' by Htrmamt
S11dernıann Ara \'au/ar Titlt.ı: Ka1htrine
Hilliktr & H.H: Caldu.ıt/1 Görüntü
Yön. Cinematography: Charlt.r Roshn
& Karl Strım Kurgu Editing: Harold
D. Schınttr Oyuncular Cast: Gturgt
O'Brıtn,}alltl Ga)»tW, Margartl
Liı•ingston, Bodil Rosing, ). Fam/1
f\ltuDonald.. Ra/ph Stpptrl), )a,ıt
Winıon. Arth11r Homman, Eddit Boland
Yapımcı Producer: Willtam Fox
Yapım Production Co.: Fox Filtfı
Corporation Kaynak Prim Source:
Photoplay Prod�trtions

1927 / Jj mm. / Siyah-Beyaz B& W 1
9Y

• Çogu eleştirmenin bir Hollywood

stüdyosu tarafından çekilmiş en iyi sessiz
film olarak kabul ettigi F.W. Murnau
imzalı ŞAFAK, sessiz sinemanın dorugunu
temsil eder. ŞAFAK basit bir fılmdir,
kahramanları da taşralı basit bir çifttir.
Filmin havası, görüntüleri ve tarzı,
karakterlerinin hislerine ayak uydurur.
lşıkla karanlık arasındaki üstü kapalı
mücadele, farklı sekansların duygusal
tonunu belirlerr. Muzaffer Aşk üzerine bir
film olan ŞAFAK, basit insanların basit
duygularına bir saygı duruşudur; öte
yandan, film I yi ile Kötü'nün savaşı üzerine
bir masalın izlerini de taşır. Şehirli kadın
Kötü'yü simgelemektedir; adamın karısı
ise, tıpkı "Nosferatu"daki Ellen gibi,
I yilik'in ta kendisidir. Karakterlerin
kutuplaştırılması ve yüceltilmesi kadar bu
metaforun kendisi de Alman sinemasının
tipik özelliklerinden biridir. Bir eleştirmen
"Alman sinemasındaki Dışavurumculuk,
yatay bir şekilde gelişiyor; burada
izlenecek yukarı dogru yükselen bir yol
yok" diye yakınmıştı. Bu yorum F.W.
Murnau'nun eserleri için kesinlikle geçerli
degildir. Yönetmen Amerika'ya
taşındıktan sonra da bir Dışavurumcu
olarak kalmıştı: ŞAFAK'ın kökleri Alman
sinema geleneginde yatmaktadır. Uzarnın
ve peyzajın özünü iletmede ışıgın mutlak
öneminin hala yaşayan bir kanıtı olan
ŞAFAK'ın üsiOp açısından kaynaklarıysa,
1 880'1erin I zlenimcilik akımına kadar
uzanır. Bu özel gösteriminde filme, caz
piyanistleri Kerem Görsev ve Erol Erdinç
dogaçlama- müzikleriyle eşlik edecek.

• Considered by many crirics to be the

fınesc silenc fılm ever made by a Hollywood
studio, F.W. Murnau's SUNRlSE represenrs
rhe art of rhe wordless cinema ar i es zenirh.
SUNRlSE is a simple fılm, wirh a simple
counrry couple as ies main characcers. The
mood, imagery and sryle are su bordinare to
rhe characrers' feelings. Subrle opposirions
berween lighr and darkness derermine rhe
emorional rone of rhe differenc sequences.
SUNRISE is a fılm abouc Love Victorious,
a hamage ro rhe simple feelings of simple
people - wirh che overrones of a fable abour
the struggle of Good and Evi!. The woman
from rhe ciry personifıes Evi!; rhe wife, like
Ellen in "Nosferaru", is Goodness irself. The
meraphor irself as well as rhe polarizarion
and sublimarion of characrers is typical of che
German ci nema. "The progress of German
screen Expressionism is hori zonral, chere is
no ascending par h ro follow here",
complained a criric. This cerrainly is nor rrue
abour rhe works ofF.W. Murnau, who
remained an Expressianise even afrer his
move ro America: che roors of SUNRI SE are
fırmly planred in rhe German screen
rradirion. Srill resrifying ro rhe absoluce
im portance of lighr in conveying essence of
space and landscape, rhe srylisric origins of
SUNRlSE can be rraced back ro rhe
Impressionism of rhe 1 880s. In this special
screening, jazz pianisrs Kerem Görsev and
Erol Erdinç will accompany che fılm wirh
rheir improvised music.
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FRIEDRICH WILHELM
MURNAU

28 Aralık 1 888'de Almanya' da,
Bielefeld'de dogdu.
Heidelberg'de sanat ve
edebiyat tarihi okuduktan
sonra yönetmen Max
Reinhardt'ın ögrencisi oldu.
1. Dünya Savaşı'nda savaş
pilotlugu yaptı. Yönetmenlige
ilk adımını 1 9 1 9'da attı.
1 922'de "Nosferacu" ile
uluslararası çapta üne kavuştu.
Bir sonraki filmi "The Last
Laugh 1 Son Kahkaha" ( 1 924),
ileride mizansenin temeli
haline gelecek benzersiz
kamera tekniklerine yer
veriyordu. 1 926'da
Hollywood'a gidip Fox
stüdyoları için çalışmaya
başlayana kadar, kötümserlik
ve her tarafa nüfuz eden
kaçınılmaz bir akıbet hissinin
hakim oldugu Alman filmleri
yapmaya devam etti.
Amerika'daki ilk filmi ŞAFAK
( 1 927), Alman sessiz
sinemasının zirvesi kabul edilir.
1 1 Mart 1 93 1 'de bir araba
kazasında öldü. Bugün bile
sinemayı en çok etkileyen
yönetmenlerden biri olarak
kabul edilir.
Born on 28 December 1 888 in
Bielefeld, Germany. Aftet
studying are and l icerarure
histoı:y at the University of
Heidelberg, he became a student
of director Max Reinhardt umil
serving in WWI as a combat
pilot. He made his direcrorial
debut in 1 9 19. He first gained
international renown wir h
"Nosferatu" in 1922. His next
film, "The Last Laugh" ( 1 924),
urilized unique camera
techniques that later became the
basis for mise-en-scene. He
conrinued making German
films, notable for their
pessimism and pervading sense
of doom, u mil he moved to
Hollywood in 1 926 tO work for
Fox scudios. His fırst American
film, SUNRISE ( 1 927), i s
considered t o b e the apex of
German silen c cinema. He was
killed in an auco accidenr on
l l March 1 93 1 . To this day he
remains one of the most
influential directors of cinema.

Önemli Filmleri
Selected Filmography
1 9 2 1 Schloss Vogelod Perili Şato

(documentary belgesel)

1 922 Nosferatu
1 924 Der Utzle l'tlann
Son Kahkaha
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1 926 Faust
1 927 Sunrise - A So"g ofTwo
Humam Şafak
1 93 1 Tabu: A Story ofthe South
Seas Tabu

ANISI NA: YASUJ I RO OZU
IN MEMORIAM: Y ASUJIRO OZU

• Yasujiro Ozu, Japon yönetmenlerin en
Japonu oldugu gerekçesiyle yaygın övgü
almıştır. Aslında, Akira Kurosawa'nın ve
Kenji Mizoguchi'nin filmlerinin uluslararası
film festivallerinde ödül üstüne ödül
kazandıgı dönemde, Japon dagıtımcılar
Batı onun eserlerinin ince güzelligini
anlamaz diye filmlerini ülke dışında
gösterime sokmaya yanaşmamışlardı.
Neyse ki bu tür korkuların temelsiz
oldugu ortaya çıktı ve Ozu artık
sinemanın büyüklügü su götürmez
yönetmenlerinden biri olarak tanınıyor.

Sinema kariyerinin tamamını ticari
kulvarda çalışarak geçirmesine karşın,
Ozu'nun fikir yüklü eşsiz tarzı, belki de
sinema tarihinde benzerini
bulamayacagınız derecede kişisel bir
tarzdır. Daha da önemlisi, Ozu'nun
büyüklügü bu tarzın anlamı yansıtmasıyla
perçinlenir; titizligi ve zenginligi, sonuçta
yaşama dair derin, bir o kadar da sükunet
dolu ve dokunaklı bir vizyonu ortaya
çıkarır. Ozu'nun ardında bıraktıgı eserler
bütünü, duyguları istikrarla dizginleyişiyle,
insan zaaflarını algılayışında büyüklük
taslamayan cömertligiyle ve benzersiz
homojenligiyle, başka bir sinemacının
eserleriyle karıştırılamaz.
Yasujiro Ozu 1 2 Aralık 1 903'te,
Tokyo'nun tarihi Fukagawa bölgesinde
dogdu. Babası Tokyo'da gübre satarken,
o iki erkek kardeşiyle birlikte kırsal
kesimde, Matsuzaka'da egitim aldı. Bunun
sonucunda on yaşından yirmi yaşına kadar
babasını nadiren görebildL 1 9 1 6'da Uji
Yamada'da orta okula başladı; anlaşıldıgı
kadarıyla muzip, kavgayı ve içkiyi seven,
ele avuca sıgmaz bir ögrenciydi. I çki içmek
erken yaşta edindigi ve hiçbir zaman da
terk etmeyeceği bir alışkanlıktı. Ağabeyi
Shinichi'nin okudugu prestijli Kobe
Ticaret Lisesi'nin giriş sınavına katılmak
yerine, sinemada "Zenda Mahkumu"nu
seyretmeyi yeğlemişti.
Ozu ilkgençliğindeki bu sınav kırma
döneminde, sinemaya yönelik bir sevgi
geliştirdi. Sinema hayranlığı ilk olarak, eski
Atagoza Sineması'nda Matsunosuke'den
görkemli bir tarihi film izlediğinde başladı.
Pek az vasfa sahip olan Ozu,
Matsuzaka'dan biraz uzakta küçük bir dag
köyüne yardımcı öğretmen olarak tayin

edilmeyi başardı - bu, üniversite
diplomasının gerekli olmadıgı bir
pozisyondu. Birkaç yıl sonra Tokyo'ya
dönüp ailesiyle yaşamaya başladı.
Yegeninin sinemaya duydugu sevginin
farkında olan amcası, onu Shochiku Film
Şirketi'nin o zamanki yöneticisi Teihiro
Tsutsumi ile tanıştırdı. Çok geçmeden,
1 923'te, babasının hiç istememesine
karşın, Ozu kameraman yardımcısı olarak
onlarla birlikte çalışmaya başladı.
Tadamoto Okubo'nun yardımcı
yönetmeni olduktan sonra, bir yıldan kısa
bir süre içinde ilk senaryosunu yazıp filme
çekilmesi için teklif götürdü. Yönetmen
olarak ilk filmiyse, ikinci senaryosundan
çektigi "Zange no yaiba 1 Tövbekarlıgın
Kılıcı"ydı. Ozu 1 927'den ölümüne kadar
54 film yaptıysa da, şu anda bunlardan
ancak 33'ünün kopyası bulunmaktadır.
Ü retken bir sinemacı olan Ozu, 1 928'de
başlayıp 1 93 1 'de sona eren dört yıllık
sürede 2 1 uzun metrajlı kurmaca film
çekti. l ik dönemindeki filmlerinin çogu
ögrenci komedileri, gangster filmleri ve
melodramlardı. 30'1arın başlarındaki
filmlerinden bazılarında ses vardı ama
diyalog yoktu; 1 936'ya kadar konuşmalı
film çekmedi. 1 932'de dokunaklı komedi
"Umarete wa mita keredo 1 Doğdum,
Ama . . . " ile yaratıcı temposunu buldu.
l ik ticari başarısını getiren bu film, I kinci
Dünya Savaşı öncesinde çektigi en iyi
filmlerden biri kabul edilir. Ozu'nun o
dönemin Japon ya da Hollywood
sinemasının geleneklerine zıt yönde giden
kendine has sinema tarzını oluşturması da
aynı zamana denk gelir. Sinema tarzını
iyice inceltip basitleştirmek için çabaladı,
olay örgüsünü ve görsel sentaksı kıstı.
Kararma, erime ve pan gibi dayanak
noktalarını sinema paletinden attı. Bunu
takip eden yıllarda, Ozu sanatını sürekli
arını, evle ilgili durumlara (kuşak farkı,
ailede ölüm, evlilikte sürtüşmeleri, işsizlik,
düğün planları, vb.) giderek daha çok
odaklandı ve bu durumları sanayileşme,
batılılaşma ve kapitalizmle baş etmeye
çalışan, ineelikle resmettigi çağdaş bir
Japonya'nın içine oturttu. I kinci Dünya
Savaşı sırasında pek az kurmaca film çekti,
çektikleri de - "Chichi ariki 1 Bir Baba
Vardı" ( 1 942) gibi - savaşı görmezden
geliyorlardı. 1 943'te, propaganda filmleri
birligi üyesi olarak Güney Doğu Asya'ya

Filmleri
Filmography
1 927 Zange

110

yaiba

Tövbekarlıgın Kılıcı

1 928 Hikkoslıifufu Seleri Bir
ileulaibi Güzel Vücut
\'Vakodo no yu me

Çift

Gençlik Düşleri

Nyobo fimshitsu

Kaybolan Eş

Kabocha Bal Kabagı
1 929 \flakaki hi Gençlik Günleri
W'mei leenka tomodaebi

Kavgacı Arkadaşlar

Tokkan koro Harbi Delikanlı
Tnkara no ytt�mı

Hazine Dagı

Ktıishain seiktıtsu

Bir Memurun Hayatı

Dtıigaku u•a deta keredo

Mezun Oldum . Ama ...

1 930 Erogmni no onryo

Eros'un Incikarncı Ruhu

Ashi ni sa ınıila koım

Kaybolan Şans

Ojosan Genç Kız
Souo yo no /w ma

O Gecenin Kadını
Rakudai u•a shita keredo

Sınıfta Kaldım. Ama

Kekkougaku nyumon

Evlilige Giriş

Hogoraka ni ayume

Neşeyle Yürü

1 9 3 1 Shukuo lo lıije

Hanım ve Gözdesi
Bijin Aishu

Güzelligin Kederi
Tokyo no gmsho

Tokyo Korosu

1 932 Umare/e 1NI miltı ket·edo

Dogdum. Ama...

Seisbun no yume imaiıuko

Gençlik DUşleri
Artık Nerede/

Mala au hi made

Tekrar Buluşacagımız
Güne Kadar

Haru 'Ula gofujin kara

Bahar Hanımlarla Gelir
Kadını

1 93 3 Tokyo no otımı Tokyo
Hijoserı uo ouna

Ateş Hattındaki Kadınlar
Hayal

Dekigokoro Kaybolan
1 934 Ultigusa monog1llari

Dalgalanan Otların ÖykUsü

Haha o ltowazuya

Bir Anne Sevilmeli

1 935 Tokyo yoiloko

Tokyo Hoş Bir Yerdir
Tokyo no yado

Tokyo'da Bir Han
Haltoiri musumt

Genç Bakire

1 936 Daigaku Yoiloko

Üniversite Iyi Bir Yerdir

ı

Hitoru musuleo Tek oıu
1 937 Shukujo U'll 111111i o wmureta
ka Hanım Neyi Unuttu�
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gönderildi ve burada birçok Hollywood
filmini görme fırsatı buldu. 1 945'te savaş
sona erdiginde Singapur' daydı ve altı ayı
savaş esiri olarak geçirdi.
Ozu savaşın ardından yaratıcıligının
doruğuna ulaştı. 1 949'da, önceki
senaryolarının çogunu yazan Kogo
Noda'yla işbirligine kaldıgı yerden devam
etti ve ikisi birlikte Ozu'nun son 1 3
filminin senaryosunu yazdılar. Bu dönem,
en iyi filmlerinden bazılarına gebe oldu:
"Banshun 1 Geç Gelen Bahar" ( 1 949),
"Bakushu 1 Erken Gelen Yaz" ( 1 95 1 ),
"Soshun 1 Erken Gelen Bahar" ( 1 956),
"Ukigusa 1 Dalgalanan Otlar" ( 1 9S9),
"Sanma no aji 1 Bir Güz ögleden Sonrası"
( 1 962), ve genellikle gelmiş geçmiş en
büyük filmlerden biri kabul edilen
başyapıtı "To kyo menegatari 1 To kyo
Hikayesi" ( 1 953) gibi. 1 959'da Japonya
Sanat Akademisi Ödülü'nü aldı, 1 952'de
ise Sanat Akademisi üyeligine seçilen ilk
sinemacı oldu. Şefkatli annesinin üzerine
titredigi Ozu hiç evlenmedi, benzersiz bir
anlayış ve beceriyle resmettigi karmaşık
Japon aile hayatına dair çok az deneyimi
oldu. Ozu 1 2 Aralık 1 963'te, 60. dogum
gününde, Kamakura'da kanserden öldü.
Cenaze töreni, Shochiku Co., Ltd. ve
japonya Yönetmenler Birligi tarafından,
Tokyo' daki Tsukiji Honganji tapınagında
yapıldı.
Ozu'nun filmleri Japonya'da hem
seyirciler, hem de eleştirmenler nezdinde
çok popülerdi; kariyeri süresince altı filmi,
yıllık Kinema Jumpo ödüllerinde birinci
sırayı aldı. Anayurdunda büyük övgü
görmesine karşın, otuz altı yıllık
yönetmenlik kariyeri boyunca Ozu'nun
neşeli beyaz-yaka hümanizminin dünyanın
diger ülkelerindeki seyircilerden bir
karşılık bulamayacagı varsayılıyordu. Bu
yüzden de filmleri yurt dışında gösterime
girmedi ve yönetmen yaşamı boyunca,
onunla aynı dönemde çalışan Akira
Kurosawa ve Kenji Mizoguchi'nin sahip
oldugu uluslararası üne hiç kavuşamadı.
Şimdilerde ise Ozu'nun filmleri
eleştirmenlerin "gelmiş geçmiş en iyi
filmler" listelerinde düzenli olarak boy
gösteriyor, kendisi de, Kubrick ve
Fellini'lerle birlikte, yirminci yüzyıl
sinemasının en önemli şahsiyetlerinden
biri mertebesine çıkarılmış durumda.
Başka hiçbir büyük yönetmen hem
konusunu hem de teknigini Ozu gibi
sınırlamamıştır. Onun filmleri yalındır,
düşünce doludur, nostalji ve hüzünle

bezelidir. 1 927'den 1 962'ye uzanan
kariyeri süresince, Ozu filmlerinin
kapsamını arıtmış ve daraltmış, temel
unsurlarına indirgemiştir. Ozu'nun
neredeyse tamamen çağdaş yaşama dair
evle ilgili dramlarla ya da Japonca deyişle
"gendai-geki" türüyle sınırlı eserler
toplamı, tema açısından bir filmden
digerine hayli tutarlılık gösterir.
Yönetmen defalarca aynı durumları ele
almış, tema, motifler ve üsiOp üzerine
sonsuz sayıda latif, hatta oyunbaz
çeşitlerneler sunmuş, zaman zaman da
kendi filmlerini yeniden yapmıştır.
Ozu ülkesinin sinemasında ayrıcalıklı bir
konuma - orta sınıf ailesinin ozanı
konumuna - sahiptir. Başyapıtı "Tokyo
Hikayesi" ve birçok başka filminde oldugu
gibi, Ozu Japon ailelerinin dolambaçlı
ilişkilerini ihtiyat ve içtenligin hayret verici
bir bileşimiyle gözlemler. Filmlerinin
öyküleri genellikle birbirine çok benzer;
hatta bazıları önemsiz bile görünebilir,
ama Ozu karakterlerini derinden
anlamıştır ve küçük olaylardan büyük
trajediler çıkarmayı bilir. Karakterlerin
özellikleri farklılık gösterebiise de, hepsi
aynı sessiz dünyaya rahat bir şekilde
yerleşmişlerdir. Filmlerinde kahramanlar
ya da kötü adamlar, muazzam başarılar ve
büyük başarısızlıklar yoktur. Onun
karakterleri, sıradan hayatlar süren
sıradan insanlardır. Çatışma, anne ya da
baba ile çocuk arasındaki ilişkide meydana
gelen dogal degişikliklerden çıkmaktadır.
"Geç Gelen Bahar"da evlenip dul babasını
yalnız bırakma konusunda isteksiz kız ya
da "Dogdum, Ama . . . "da babalarının
mütevazı sosyal konumunun farkına varan
iki küçük çocuk gibi. Ozu'nun insanlık
hallerine karşı olağanüstü hassasiyeti ve
gündelik hayatın kalıplarını nüanslarıyla
anlaması, sıradan görünen bu çatışmalara
geleneksel Hollywood dramlarında ender
bulunan, muazzam bir duygusal güç
yükler. Ozu kariyerinin son demlerinde
muhtemelen entelektüel açıdan nüfuz
edilebilir bir janrda çalışan en engin
insaniyere sahip, en felsefi yönetmendi.
Ozu'nun kusursuz bir biçimde kontrollü
kurgu tekniği ve kameranın hep yere
yakın tutulduğu, oyuncuların sık sık
izleyiciyle yüzyüze olduğu önden alınmış
düz kompozisyonlardan oluşan görsel
üsiObu, yıllar içinde bayağı bir analize
konu olmuştur. Kamerası nadiren
kımıldar, çoğunlukla hep aynı hizada,
yerden biraz yukarıdadır. Yönetmenin
kahramanlarını filme alma biçimi

1 94 1 Todake 110 kyodai

Todo Ailesinin Erkek
ve Kız Kardeşleri

1 942 Chichi arik i Bi r Baba
1 947 Nagt�ya sbinhiroku

Vardı

Viran Binadaki
Beyefendinin Sicili

1 948 Kaze no naka uo mendori

Rüzg�rdaki Diıi Kuı

1 949 Bamhtm Geç Gelen
1 950 1\lunekaltl kyodai

Bahar

Munekata Kız Kardeşler

1 9 5 1 Bakushu Erken Gelen Yaz
1 952 Ochazuke no aji
Yeşil Çayi ı Pirincin Tadı
1 953 Tokyo monogatari

Tokyo Hi�yesi

1 9 56 Soshun Erken Gelen
1 957 Tokyo bashoku

Bahar

Tokyo'da Alacakaranlık
1 958 Hig11nbmıa Ekinoks Çiçegi
1 959 Ukigusa Dalgalanan Otlar
Ohayo Günaydın
1 960 Akibiyori Güz Sonu
1 9 6 1 Kohayagawt�-ke uo aki

Yaz Sonu

1 962 Smmw no ı1ji

Bir Güz Ögleden Sonrası
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anlamlıdır: Japonlar iskemlede degil has ır
üzerinde oturdugu için, gerçekçilik
arayışında atılacak ilk doğal adım, onları
göz hizasından çekmekti. Bu yüzden
kamera yerde durup bel hizasının biraz
altından çeker ve sadece SOmm objektif
kullanır; böylece sanki izleyici tatami
hasırına oturmuş da sahneye oradan
bakıyormuş izlenimi edinilir.
Ozu uzarnda devamlılıgı görsel estetigin
emrine arnade kılmıştır. Kurgusu
telaşsızdır ve sık sık salınelerin gerçek
zamanda ilerlemesine izin verir.
Öykülerindeki bütün o yoğun duygulara
karşın, yüzleşme yoktur; ancak,
karakterlerinin yüzlerindeki anlık hayal
kırıklığı ve gücenme izleri, yeterince
yüksek sesle konuşur. Ozu'nun alarnet-i
farikası Zenvari minimalizmi, diğer Japon
sanatlarının estetik geleneğine sıkı sıkıya
tutunan bir sinemasal saflık örnegidir ve o
zamanlar Batı'da yapılan, Kurosawa'nın da
"Shichin No Samurai 1 Yedi Samuray"
( 1 954) gibi samuray destanlarıyla
kucakladığı sinemanın melodramatik
üslübuna doğrudan bir tepki olarak
gösterilir. Bazı akademisyen yazarlar onun
filmlerinin neden bu kadar iyi işledigini
ortaya çıkarabilmek için kronometrelerini
alıp tek tek planların süresini bile
tutmuşlardır.
Ozu renkli film çekmeye 1 958'de başladı
ve son altı filminde renkleri çok etkileyici
bir güzellikle kullandı. Renkle deney
yapmaya istekliydi, ama standart Akademi
oranından daha geniş olan her çerçeveden
kaçınıyor, geniş çerçevenin "bir parça
tuvalet kagıdına benzedigini" söylüyordu
Bu yüzden bütün Ozu filmlerinin
görüntüleri 4:3 oranındadır. Ozu canlı
renkleri özellikle seviyordu ve devamlı
kullandığı Agfa filmden elde ettiği
kırmızılara bayılıyordu.
Ozu kariyeri nin sonlarında Japon Yeni
Dalga'sının putkıran yönetmenlerinin
eleştirilerine hedef oldu. Çoğu onun film
üslübunu "katı" bularak kötüledi,
bazılarıysa toplumsal konuları ele almayı
reddetmesini eleştirdi. Ancak onun sessiz,
olağan sınırları aşan insanlık vizyonu
zaman içinde değerinden hiçbir şey
yitirmedi ve Wim Wenders, Jim
Jarmusch, Martin Scorsese gibi farklı farklı
batılı yönetmenler üzerinde kalıcı etkiye
sahip oldu.
"Ben bir tofu'cuyum. Tofu kızartabilirim,
ama hiçbir zaman biftek ya da hamburger

yapamam, bana bunlar sipariş edilse bile . . .
Egilimleri ancak önemsiz meselelerde
takip ederim. Ö nemli meselelerde, ahlakı
takip ederim. I ş sanata gelince, kendimi
takip ederim." - Yasujiro Ozu
• Yasujiro Ozu has been widely roured as
the most Japanese of Japanese film
direcrors. In fact, Japanese distriburors
inirially refused ro release his work abroad,
fearing that the Wesr wouldn'r appreciare
i ts subrle beauty ar a rime when films of
Akira Kurosawa and Kenji Mizoguchi were
winning award afrer award ar international
film fesrivals. Forrunarely, such fears proved
ro be unfounded and Ozu is now recognized
as one of cinema's rruly grear filmmakers.

Though Ozu spenr his enrire filmmaking
career working in rhe commercial
mainsrream, his uniquely conremplarive
sryle is perhaps rhe mosr inimirably
personal in che histOrY of film. Even more
imporranrly, his grearness was assured by
the way that sryle reflecred meaning, irs
rigor and richness finally amounring ro a
vi si on of life as becalmed and poignanr as ir
was profound. Ozu lefr behind a body of
work so consisrenrly undersrated, so
unparronizingly generous in irs perception
of human foibles, and so idiosyncrarically
homogenous, that ir could never be
misraken for the work of any orher
filmmaker.
Yasujiro Ozu was born on 1 2 December
1 903 in the old Fukagawa disrricr of Tokyo.
He and his rwo brothers were educared in
rhe counrrr, in Marsuzaka, whilsr his farher
sold fertilizer in Tokyo. As a resul c he barely
saw his father between the ages of ren and
rwenty. In 1 9 1 6 he began middle school ar
Uji-Yamada and was, apparenrly, an unruJy
pupil who loved mischief, fighring, and
drinking. Drinking was ro be a habir he
gained early in life and one rhar he was ro
keep. He chose ro warch "The Prisoner of
Zenda" ar the cinema insread of raking rhe
enrrance examinarion ro rhe prestigious
Kobe H igher Commercial School where his
elder brorher Shinichi arrended.
Ozu had developed a love for film from
rhese early exam-bunking days. His
fascinarion wirh film began when he firsr
saw a Marsunosuke hisrorical spectacular ar
the old Aragoza Cinema. W ith few
qualificarions Ozu managed ro be posred as
an assistant teaeber in a smail mounrain
village some disrance from Marsuzaka - a
posirion for which a college diploma was
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nor needed. A few years larer he went back
ro Tokyo ro li ve wirh his family. Ozu's
uncle, aware of his nephew's love of film,
introduced him ro Teihiro Tsursumi, rhen
manager of Shochiku Mor i on Picture
Company. Not long afrer, in 1 923, Ozu
began working for rhem againsr his farher's
wishes as an assiseant cameraman. Afrer
becoming assiseant director ro Tadamoro
Okubo ir cook less rhan a year for him ro be
in rhe posirion ro puc his firsc script forward
for filming. le was in facc his second script,
"Zange no yaiba 1 The Sword of Penicence"
( 1 927), which became his firsc film as
direccor. Becween 1 927 and his deach, Ozu
made 54 films - 33 of which sc i U exisc.
A prolific filmmaker, Ozu direcced 2 1
fearures i n four years, from 1 928- 1 93 1 .
Many o f his early films were srudent
comedies, gangsrer rhrillers and
melodramas. Some of his early 30s films had
sound bur no dialogue; he did noc make his
firsc calkie uncil 1 936. In 1932, Ozu began
ro hi c his crearive seride w i ch rhe rouching
comedy "Umarere wa mira keredo 1 I Was
Born, Bur . . . ", which was his firsc
commercial success and is considered co be
one of his finesc pre-World War I I movies.
Ic was also ar chis rime chac Ozu began co
develop his signarure film sryle rhar ran
contrary ro che conventions ofJapanese or
Hollywood cinema of che day. He srrove ro
reduce and simplify his film scyle, paring
down of plor and visual syntax. He cas c
such mainsrays as che fade, the dissolve, and
che pan from his cinemaric palecre. In che
years rhar followed, Ozu seeadi Iy refined his
are, coming ro focus more and more on a
handful of domesric siruarions (che
generacion gap, deach in che family, mariral
scrife, unemployment, wedding plans, eec),
all ser in a subrly evoked concemporary
]apan coping wirh indusrrializarion,
Wescernizacion and capicalism. During
World War I I , he made few ficcion films
and chose chac he d id, such as "Chichi ariki
1 There Was a Facher" ( 1 942), all bur
ignored che conAicr. In June 1 943, as a
propaganda film corps member, Ozu was
sene ro South Easc Asia where he could see
many Hollywood movies. He was in
Singapare when che war ended in 1 945 and
spent s ix months as a prisoner of wac.
Afrer che war, Ozu reached his creative
peak. From 1 949 he resumed his working
relacionship w i ch Kogo Noda, who had
wriccen many of his earlier scenarios, and
cogecher chey co-scripced Ozu's ternaining
1 3 films, which included some of his finesr

films such as ''Banshun 1 Lace Spring"
( 1 949), "Bakushu 1 Early Summer" ( 1 95 l ),
"Soshun 1 Early Spring" ( 1 956), "Ukigusa 1
Floating Weeds" ( 1 959), "Sanma no aji 1 An
A uc um n Afcernoon" ( 1 962) and h is
mascerpiece "Tokyo monogarari 1 Tokyo
Srory" ( 1 95 3), which is generally considered
one of che greacesc fi Im s ever m ade. In 1 959
he was awarded che ]apan Are Academy
Prize, and in 1 95 2 he became che firsc
filmmaker ro be chosen as an Are Academy
membec. Ozu remained unmarried,
indulged by an affecrionace mocher, and had
li erie direec experience of che complex
Japanese family life chac he depicred wirh
unmacched sympachy and sbll. Ozu passed
away of caneec on 1 2 December 1 963, his
60ch birchday, in Kamakura, and che
funeral was held ar Tsukiji Honganji
cemple in Tokyo by Shochiku, Co. , Lrd. and
che Direcrors Guild of ]apan.
Ozu's films were immensely popular wich
boch che general public and rhe crirics in
]apan, w i ch a grand rocal of s ix of rhem
voced ro che number one spor in Kinema
Jumpo's annual awards over che course of
his career. Despire being loudly praised
back at home, throughout rhe rhircy-six
year period over which he worked as a
director, ir was generally assumed that
Ozu's cheery whire-collar humanism would
have licrle resonance wirh viewers in che
rest of rhe world. Subsequently his films
were not widely released abroad and during
his liferime rhe direcror never received che
same worldwide recognirion as such
contemporaries as Akira Kurosawa and
Kenji Mizoguchi. Nowadays Ozu's films
regularly appear on crirics' "greacesr films of
all rime" liscs and the director is now firmly
canonized amongsc che Kubricks and
Fel lin is as one of the grear figures of
rwentierh century world cinema.
No greac direcror confined borh his subject
macrer and cechnique !ike Ozu. His films
are simple, contemplacive, and edged wirh
nosralgia and sadness. Through rhe course
of his long career, from 1 927 ro 1 962, Ozu
refined and narrowed che scope of his films
ro rhe bare essentials. Ozu's oeuvre, which
is almosr complerely confıned ro rhar of
domescic dramas of contemporary life or
"gendai-geki", is rhemarically quire
coherent from one film ro rhe nexc. Time
and rime again rhe director rurned ro rhe
same siruarions, performing endless
delicare, even playful, variarions on cheme,
mocifs, and scyle, occasionally even
remaking his own films.
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Ozu occupies an exceprional posirion in the
cinema of his counrry - that of minstrel of
che family of the middle classes. As in his
masrerpiece, "Tokyo Scory", and so many
other fılms, Ozu observes, wirh an amazing
blend of discrecion and i mimacy, che
cangled relacionships of Japanese families.
The plocs of his fılms are ofcen very sim i lar;
some mighc even seem unimporram, buc
Ozu profoundly underscood his procagonisrs
and knew how co obcain greac cragedies
from smail evems. Though che parciculars
of che c harnceers mighc di ffer, chey are all
snugly enmeshed in the same quier world.
There are no heroes or villains, no wild
successes or grear failures. His characcers are
ordinary people leading ordinary lives.
Conflicr arises from narural changes in che
relacionship berween parem and child, be ir
a daughrer who is relucram ro marry and
abandon her widowed farher in "Lare
Spring" or a pair of young sons who realize
the modesc social posicion of cheir farher in
"I Was Born, Buc . . . ". Ozu's remarkable
sensiciviry co the human condicion and his
nuanced u nderstanding of che paccerns of
everyday life give rhese seemingiy m undane
conflicrs a rremendous emocional power
rarely found in convemional Hollywood
dramas. By che lace scage in his career, Ozu
was arguably che most profoundly humane
and philosophical of all direccors ro work in
an inrellecrually accessible genre.

Ozu's immaculacely rescrained ediring
cechnique, and his discincrive visual sryle
comprised of flac fronral composicions wich
che acrors ofren facing che audience and che
camera kepc ar unifocmly low heighc, have
been subjecced ro a greac dea! of analysis
over the years. His camera barely moves,
remaining for che most part ar the same
!eve!, not far above the floor. The way in
which the director fi lmed his heroes is
significanr: s ince the Japanese do noc use
chairs buc floor mars, the narural step ro
cake in search of realism was ro look ar
chem from rheir own eye !eve!. Thus the
camera resrs on rhe floor and shors from jusr
below waisc !eve!, using a 50mm lens, as if
che viewer is regarding che scene from che
seared viewpoim of che racami mar.
Ozu subordinaced spacial conrinuicy co
visual aescherics. His ediring is leisurely,
and he frequenrly allows scenes ro play out
in real rime. For all of che ineense emorions
in his srories, chere are no confronracions;
however, che Iliekering of disappoinrmenr
and resemmenr across che faces of his
characrers speak loudly enough. Ozu's

crademark Zen-like minimalism, an
example of cinemaric puricy firmly based
wichin che aeschecic tradirion of che oc her
Japanese ares, is ofren held up as a direec
reacrion ro the more melodramaric
cinemaric scyle of Wescern films of the
rime, as embraced by Kurosawa in such
muscular samurai epics as " Shichinin No
Samurai 1 The Seven Samurai" ( 1 954). Some
academic wricers have even gone as far as
gerring cheir sropwarches out ro rime che
lengch of individual shocs in order ro i solare
whac ir was exacdy rhar makes the films
work as well as they do.

Ozu began filming in color in 1 958, using
ir wirh grear expressive beaury in his lasr
half-dozen films. He was keen ro
experiment wirh color yer he eschewed any
frame w ider rhan standard Academy rario,
saying that the wide frame looked "!ike a
piece of roiler paper". So all Ozu fılms are in
4:3. Ozu parricularly liked ro make the
colors very bold and he loved the reds he
gor from the Agfa film he regularly used.
Lare in his career, Ozu became rhe targer of
criricism by rhe iconoclasric directors of the
Japanese New Wave. Many decried his film
sryle as rigid, while orhers criricized his
refusal ro address social issues. His quier,
rranscendenr visinn of humani ey, however,
has srood the rest of rime and has been an
influence on such diverse Wesrern directors
as W im Wenders, Jim Jarmusch and
Marcin Scorsese.
"I am a rofu-maker. I can fry rofu, bur 1
could never make sreak or hamburgers, even
if I am ordered ro . . . I w ili follow rrends in
unimporranr marrers. In marters of
imporrance, 1 will follow morali ey. When ir
comes ro are, I will follow myself." 
Yasujiro Ozu
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Yönetmen Direccor: Yaıujiro Ozu
Senaryo Screen play: Akira Fuıhimi &
Geilxı lhuıhıya, btntd on a ıtory by Aki,..a
sujiro Ow)
Fu.ıhimi &)amt.r Maki ( Ya
Görüntü Yön. Cinemacography:
Hidto Shıgthara & }'uıhun A/!11/a
Oyuncular Cast: Tatsu Saito. HidtO
S11gauıara, Tokkankoıo. Mitsnko
Yoshtleau'a, Takuhi Sakamoto, Seiji
Niıhimura, Sboirhi Kofnjita, Zentaro
ljima, Chuhu Ryu Yapım Proclucıion
Co.: Shochiku-Kamata Dünya Hakları
World ales: Shochik11 Co. Lld.

DOGDUM, AMA . . .
UMARETE WA MITA KEREDO
I WAS BORN, BUT . . .

1 932 1 3 5 mm. / Siyah·Beyaz B& W 1
86'

• l ık sesli Japon filmi, Heinosuke

Gosho'nun "Komşumun Karısı ve
Benimki"ydi ( 1 93 1 ), ama Batı'da oldu�u
gibi, Japonya'da da bellibaşlı sessiz film
yönetmenleri bu yeni mecraya geçmeye
kararlı bir şekilde karşı çıktılar. Bunun en
önemli iki nedeni, Japon gelenekselli�i ve
filmleri seyirciler için yorumlayan popüler
"benşi"lerin bu durumda işsiz kalacak
olmasıydı. Ü lkesinin en büyük
yönetmenlerinden biri olan, meslek
hayatına 1 923'te başlamış ve 1 93 1 'e
gelindi�inde bazı filmleriyle zaten ilgi
çekmiş Yasujiro Ozu, üç yıl daha sessiz
sinemanın imkanlarından yararlandı.
Ozu'nun sessiz klasi�i DOG DUM,
AMA . . . daha sonraki çalışmalarında da sık
sık rastlanacak birçok özelli�i barındırır:
aile ilişkilerinin incelikleri üzerinde
odaklanma, hayata karşı sessiz ama
derinden deşen bir yaklaşım ve öykü
anlatımının ölçülü ama ritimli temposu.
Hüzünlü komedinin delici gücünü ilk
keşfeden, Charlie Chaplin olmuştu. Ozu
bu film le Japonya'da benzer bir keşifte
bulundu: çocukların insana yelkenleri
indirten naifli�i ile yetişkinlerin gülünç
de�erleri ve adetleri arasındaki çatışmada
yatan mizahı yakaladı. Yönetmen
öyküsünü m izah dolu, hafif bir üslupla
anlatıyor. Bu fazla üstelemeyen üslup,
filme cömert bir yumuşaklık havası,
neredeyse felsefi bir dinginlik tavrı katıyor.

• The fı rst Japanese so und fı lm was

Heinosuke Gosho's "The Neighbor's Wife
and Mine" ( 1 93 1 ), but as in Wesrern
countties che escablished silenr directors
resolurely opposed canversion co the new
medium. The cwo most imporranr reasons
for it were che Japanese craditionalism, and
che prospeccive unemploymenr of che
popular benshi who inrerpreced fılms ro che
audience. Yasujiro Ozu, one of che greacest
fılm directors of his counrry, who starred his
career in 1 923 and had already by 1 9 3 1
arttaered attenrion w ic h several o f his fılms,
exploiced che capabilicies of che silenr cinema
for a furrher three years. Ozu's silent dassic
I WAS BORN, BUT . . . features many of che
characcerisrics that would become common
in his later works: che focus on che subdecies
of familial relacionships, rhe quiet buc deeply
probing approach co life, and the measured
but rhyrhmic pace co scorycelling. Charlie
Chaplin was fırst ro discover the piercing
power of sad comedy. Here Ozu made a
similar discovery in )apan: he obtained
humor from the clash becween the disarming
naivere of che children and che ridiculous
values and convenrions of che grown-ups.
Ozu told che story wich humor and lighrness.
This unobcrusive scyle gave the film an aura
of benevolenr gendeness, a near-philosophic
composure of attitude, which earned I WAS
BORN, BUT. . . che scatus of the lasc greac
silenr fılms.
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JAPONYA JAPAN

Yönetmen Director: Yaıu;iro Oı11
Senaryo Screenplay: YtJSNjıro Out &
Kogo Noda, baıtd on tht noı�el by Kazuro
Hirouu Görüntü Yön.
Cinemaıography: YMJh11n lı.IJJI/a
Kurgu Ediıing: Yoshıyas11 Hama11mra
Müzik Music: Stnji /ro Oyuncular
Cast: Chiıhu R)ll. Sm11ko Hnra, Haruko
S11gifmmı, Hohi Aoki,)un.. Usami. Yımıtji
Ts11leioka, Ktmiko Miy11kt, Maıaı:ı
Miıhima, Yoıhileo Tıubo11rhi, Yoko
Katı11ragi Yapım Producrion Co.:
S/xxhik11 Dünya Hakları World
Sales: Sho<hikN Co. Lld.

G E Ç G ELEN BAHAR
BANSHUN
LATE SPRING

1 949 1 3 5 mm. / Siyah-Beyaz B& W 1

108'

• Sessiz sinema günlerinde, Yasujiro Ozu
Japon sinemasının şomin-geki türünde en
büyük yönetmeni olmuştu. Savaştan
hemen sonra, Ozu kırklı yaşlarının
ortasına eriştiginde, sanatı bir dönüşüm
geçirdi. Bunun ilk işareti de,
kahramanlarının farklı toplumsal statüsü
oldu: artık ele aldığı kişiler, ne şehirli
proleterler, ne de alt orta sınıftandılar;
artık hayli rahat mali imkanlara sahip
insanlardı. Ama Ozu'nun sanatının ana
motifi - aile içindeki ilişkiler, özellikle de
anne-babatarla çocuklar arasındaki
uçurum - hep aynı kaldı. Yönetmenin
üsiObu daha da temkinli ve hüzünlü bir hal
aldı; filmleri daha da Japonvari özellikler
taşımaya başladı. Ozu, Japon sinemasının
filozofuydu, mesajı da bir uzlaşma
mesajıydı. I nsan varlıgının geçiciliginin daha
da fazla bilincine vardı, hayata agır ağır
akan ama hiç durmayan bir nehir gözüyle
bakmaya başladı. Zarif bir biçimde
çekilmiş, suskun bir güce sahip GEÇ
GELEN BAHAR, Ozu filmleri arasında
bile özel bir ilgiyi hakeder, çünkü bu film,
mevsim adlarının tuhaf bir şekilde
monoton ve sırası değiştiritmiş bir şekilde
tekrarlandığı isimler taşıyan, daha sonraki
tüm Ozu filmlerinin de temelini oluşturur.
Ozu filmlerinin çogu gibi, GEÇ GELEN
BAHAR da, geleneksel Japon degerieri ile
çagdaş toplumun değerleri arasındaki
çatışmayı incelikle, ayrıntıyla resmeder.

• In che silenr days Yasujiro Ozu became

che greacesc shomin-geki fılmmaker in
Japanese cinema. Soon after rhe war, when
che director reached his middle forries, his
arr wenr through a rransformacion. The fırst
sign of this was rhe differenr social status of
his heroes: they were no longer urban
prolerarians or of rhe lower middle-class,
now they enjoy a fairly comforcable
fınancial posirion. B ur che main mor if of
Ozu's art - relarionships wirbin a family,
and parcicularly che rife berween parenrs
and children - remains unchanged. The
director' s scyle became even more resrrained
and elegiac rhan before; his fılms even more
Japanese in characcer. Ozu was che
philosopher of Japanese cinema, his message
is one of reconciliarion. He became more
aware of che rransience of human exisrence
and began co look ar life as a ri ver which
flows slowly bur never srops. Eleganrly shor
and quierly powerful, LATE SPRING
deserves special arrencion even among Ozu's
fılms, s ince it formed the basis of all hjs
larer fılms, which are curiously monoconous
permurarions of che names of the seasons.
Like most Ozu fılms, LATE SPRING
subrly derails che clash berween rhe values
of cradirionaJ ]apan and those of
conremporary sociery.
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Yönetmen Director: Yasujiro Out
Senaryo Screen play: )'asujiro Ou1 &
KDgo Noda Görüntü Yön.
Cinematography: Y11haru A/Juta
Kurgu Editing: Yoshİ)'aJII Hamam11ra
Müzik Music: Stnji ltô Oyuncular
Cast: Stw1k.0 Hara. Chiıhu Ry11. Chtkagt
A tl'ashima. Kımiko Ali)akt, Chıtko
Higaıhiyanıa, Harıtko S11gim11ra. K11niko
Jkawa, Kan Nihonyanagı, Shlljİ Sano.
Toyoko Takahashi, Seiji A·l iyag11chi
Yapımcı Producer: Takuht Yamamoto
Yapım Production Co.: Sh(J(hik11
Dünya Hakları World Sales:
Shochik• Co. Ud.

ERKEN GELEN YAZ
BAKUSHU
EARLY SUMMER

1951 1 35

135'

• Yasujiro Ozu'nun savaş sonrasında

ilgilendigi çagcıllık, gelenek ve kadınların
özgürlügü gibi konuları ele alan ERKEN
GELEN YAZ, yetişkin bir kızın evlilik
konusundaki çelişkili duygularının etkilerini
araştırır. Film, kızın ailesinin tüm üyelerine
ve onların sorunlarına odaklansa da,
özünde kızın düşünceleri ve seçimleri
bulunur. Yansıtılan karakterler ne eski bir
döneme ait şahsiyetler ne de uzaklarda
yaşayan yabancılardır; onlar, Japonya'da
oldugu kadar herhangi bir ülkede de kolay
rastlanabilecek tiplerdir. Böyle bir
sıradanlık da bu süssüz filmi n evrensel
cazibesini artırır. Ozu'nun alarnet-i farikası
olan alçak kamera açısı fılmde hassas,
ahenkli bir denge tutturulmasını saglarken
çagdaş Japonya'nın ikiye bölünmüşlügünü
de yansıtmaktadır: modernleşmeye karşı
gelenek, özveriye karşı bencillik,
bagımsızlıga karşı yaşlılara saygı ikilemleri.
Şefkatli ve her zamanki gibi temkinli olan
Ozu, geleneksel geniş ailenin parçalanışını,
yaşamın kabul edilmiş bir süreci olarak
anlatır ve film çok uygun bir önlenemezlik
hissiyle gelişir. Filmin açılış sahnesindeki
kumsal ve kafesteki kuşların görüntülerinin
film boyunca bölüm aralarında
tekrarlanarak gösterilmesi, var oluş
ritüelinin sürekliligini vurgular. Sonunda,
başarılı bir yaşamın anahtarı, genellikle
suskun duran Tamura'nın sözlerinde
yankılanır: "Çok fazla şey istememeliyiz."

• Dramacizing Yasujiro Ozu's posr-war
concerns wirh moderniry, rradirion, and the
freedam of women, EARLY SUMMER
explores che effecrs of an adult daughrer's
ambivalence about marriage. The film's
focus is on all che family members and rheir
problems, bur ir is rhe daughrer's rhoughrs
and choices that run through i es cenrer. The
characrers are neirher remote hisrorical
personages nor disranr foreigners; rhey are
rypes as easily recognizable in ]apan as in
any counrry, and rhis commonaliry
enhances rhe universal appeal of this ausrere
film. Ozu's signarure low angle camera
serikes a delicare, harmonious balance in rhe
fi 1 m, and echoes che d ichoromy of
conremporary ]apan: cradirian versus
modernizarion, selfishness versus alrruism,
respecr for elders versus independence.
Compassionare and characrerisrically
reserved, Ozu chronicles che d isimegration
of rhe cradirionaJ exrended family as an
accepred process of life, and rhe film evolves
wirh a sense of appropriare inevirabiliry.
Episodically, the opening images of rhe
beach and caged birds are reflecred
throughout the film, providing a sense of
conrinuiry ro rhe ri tual of exisrence. In che
e nd, ir is che words of che usually rericenr
Tamura that seems ro provide che key for a
successful life: "W e shouldn'r wanr roo
much."

mnt.

1 Siyah-Beyaz B& W 1
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Yönetmen Director: Yasujiro Ozu
Senaryo Screenplay: Kogo Noda &
Yasujiro Ozu Görüntü Yön.

TOKYO H i KAYESi

CinematOgraphy: Yuharu Atsula
Kurgu Editing: Yoshiyasu Hamamura
Müzik Music: Takanori Sairo
Oyuncular Cast: Chishu R)u, Chiyeko
Higashiyama, St/Jiıko Hara, So
Yal1lllnıura, HarllkD S11gimura, Kyoko
Kagawa, Kımiko Afiyake, Nobuo
Nakamura Yapımcı Producer: TaktJhi
Yamamoto Yapım Production Co.:
Sh«hikN Dünya Hakları World
Sales: Shochik11 Co. Ltd.

TOKYO MONOGATARI
TOKYO STORY

1953 1 3 5
139'

• Japon sinemacıların en Japon'u sayılan

Yasujiro Ozu, aldatıcı bir yalınlı� sahip
karakterler ve olay örgüleri yaratmasıyla
tanınırdı. Dünyevi olan her şeyin geçicili�i
konusundaki farkındalı k, Japonca'da 'mono
no avare' olarak bilinen ve keder ile
nostaljinin karışımı olan bir ruh haliyle
yumuşatılmış biçimde, Ozu'nun özellikle
son dönem filmlerinde çok belirgindi.
Çocuklarını ziyaret etmek için Tokyo'ya
giden yaşlı bir çifti n kayıtsızi ık, nankörlük ve
bendilikle karşı karşıya geldi�i TOKYO
H I KAYESI , Ozu'nun özgün üslubunun
olgunluk dönemine ait en iyi örnektir.
Kuşaklar arasındaki uçurumun varlı�ı ve
kaçınılmazlı�ı yönetmen tarafından sakin bir
melankoli ve benzersiz bir duyarlılıkla
saptanmıştır. Kayıp duygusu, başından
sonuna TOKYO H I KAYESI'nin içine
işlemiştir. I nsanın annesiyle babasına
hürmet etmesi gibi eski erdemler, modern
şehrin amansız kargaşası içinde artık bir
kenara itilmiştir. Filmin duygusal gücü son
derece etkileyici olduğu halde aptalcasına
hüzünlü de�ildir. Ozu, gündelik hayatın
nüansları üzerinde odaklanır ve bu, tuhaf
bir etkiye yol açar: film sadece melodram
olmaktan çıkıp, insan varlığının akıp giden
do�sı üzerine bir meditasyona dönüşür.
Filmin çekimleri de, Ozu'ya yakışacak kadar
yalı ndır. Usta bir yönetmeni yetene�inin
doru�unda gösteren TOKYO H I KAYES I,
dünya sinemasının klasiklerinden biridir.

• Considered to be che mosr Japanese of
Japanese filmmakers, Yasujiro Ozu was
known for crearing deceprively simple
characrers and plor lines. The awareness of
che rranscience of everyrhing worldly,
sreeped in che mood which is a mixrure of
grief and nosralgia, known in Japanese as
'mono no aware', is mosr marked in Ozu's
!are films. TOKYO STORY, in which an
elderly couple cravel to Tokyo ro visir rheir
children and are confronred by indifference,
ingrarirude and selfishness, provides che
eleares c exaınple of Ozu's idiosyncraric sryle
in irs maruriry. Here, che exisrence and
inevirabiliry of generarion gap was recorded
by che director wirh placid melancholy and
wirh incomparable seosiriviry. The whole of
TOKYO STOR Y is permeared by che sense
of loss. Old virrues, such as honoring one' s
parenrs, are pushed aside in che uarelenring
rumulr of che modern ciry. The film's
emorional power is devastaring bur never
maudlin. Ozu focuses on che nuances of
everyday life, which has che odd effecr of
lifring che fil m from mere melodrama to a
mediration on che fleering narure of human
exisrence. There is grear simpliciry in che
shooring of che film, rypical of Ozu, his
sryle as exquisire as ir was simple. TOKYO
STORY shows a master director ar che peak
of his ralenrs, producing one of che classics
of world cinema.

mm. 1 Siyah-Beyaz B&W 1
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Yönetmen Direccor: Yaıujiro Ozu
Senaryo Screenplay: Kogo Nod11 &
Yaıujir-o Ozu Görüntü Yön.
Cinemaıography: Yuharu Atsula
Kurgu Editing: Yoıhi)'a!u Hamamura
Müzik Music: Kojun Saito Oyuncular
Cası : Chileage Awa.shima. k.tiko Kishi.

JAPONYA JAPAN

ERKEN G ELEN BAHAR
SOSHUN

Chiıhu Ryu, So Yamamura, Ha,-uko
Sugimura. Kunilto Miyakt, Eijiro Tono

EARLY SPRING

Yapımcı Producer: Shiz11o Yamaurhi
Vapım Production Co.: Slxxhik11
Dünya Hakları World Sales:

Shochiku Co. ud.

1956 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B &W 1
144'

• Ozu, cüzi bir olay örgüsünden yola

çıkarak en uzun filmini yapmıştı. ERKEN
GELEN BAHAR'da çok az şey olur. Sıradan
olayların, küçük jestlerin, hiçbir önem
taşımayan konuşmaların, evde ve işte
günlük rutinlerin alttan alta gözlenişinden
oluşan bir filmdir bu. Ozu her zaman çok
dikkatli bir gözlemci olmuştur, burada
evlilik sorunlarını resmedişi de iç karartıcı
olmaktan uzaktır. Bunun yerine dokunaklı,
fikir yüklü bir film yaratmak için alarnet-i
farikası olan sıcaklık ve m izahtan
yararlanmıştır. Ozu, anlattıJıı hikaye
hakkında şunları söylemişti: "Böyle bir işi
olan bir adamın hayatını göstermek istedim
- mezun olmaktan ve nihayet toplumun bir
üyesi haline gelmekten duydugu mutluluk,
geleceJıe yönelik umutlarının yavaş yavaş
ufalanıp gidişi, yıllarca çalışmış olsa da hiçbir
yere varamadıgını fark edişi." Ozu filmi
yaparken karakteristik üslubunu
kullanmıştır: Sahneler, binaların ya da
yolların tanımlayıcı genel planlarıyla sunulur.
ERKEN GELEN BAHAR muazzam büro
binasının genel planıyla açılır; birçok
daktilonun monoton, aralıksız tıkırtısı ses
bantında buna eşlik eder. Yönetmen
böylece, insanlara kendilerini bir makinenin
dişlileri gibi hissettiren büro rutini üzerine
hemen yorumda bulunur. Filmde iyi çizilmiş
karakterler, mizah, sessiz bir ironi ve büro
elemanlarının çıktıJıı bir Pazar gezisine
ilişkin çok başarılı bir sekans yer alır.

• From a slighr plor Ozu made his longesr
picture. Very ! ittie happens in EARLY
SP RING: it is a film of subtle observarion
of ordinary evenrs, of smail gesrures,
insignificanr conversarions, day-m-day
rourines at home and at work. Ozu had
always been a most perceptive observer and
his depicrion of m ariral diffıculries is hardly
depressing. Insread he employs his
signarure warmth, and h u mor w ereare a
touching, thoughrful film. Ozu said abour
the smry: "] wanted ro show rhe life of a
man wirh such a job - his happiness over
graduaring and finally becoming a member
of society, his hopes for rhe future gradually
dissolving, his realizing that, even though
he bad worked for years, he has
accomplished nothing." In making the film
Ozu used his characteristic style: scenes are
inrroduced by esrablishing long-shot of
buildings or roads. EARLY SPRING opens
w ith a long-shot of the enormous, office
building accompained on the soundtrack by
the monomnous, incessanr rattle of the
many typewriters. Thus the director makes
an instant comment on the boredom and
emptiness of office rourine which makes
people feel like cogs in a machine. Tbere are
in the picture a number of well-drawn
characters, humor, quiet irony and the
parricularly successful sequence of an office
Sunday excursion.
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Yönetmen DirectOr: YaıNjmJ Oz11
Senaryo Screen play: YaJM)Iro Out &
Kogo Noda Görüntü Yön.

G Ü NAYDIN

Cinematography: )'NharN A1J11ta
Kurgu Ediıing: Yosht)IIJN Hammn11ra
Müzik Music: TfJShmJ Alay11ıımıi
Oyuncular Cast: AiaJNO F�tıiki, Yoıhiko

OHAYO

K11ga, K11mko Miyakt, Eiko /ı1iyoıhi,
Ttr11ko Nagaoka. Chuh11 R)N. Ktı;i Sada,
Sadako SaU'ai!INra, Kojı Sh1garagi Yapım
Production Co.: Shothik11 Dünya
Hakları World Sales: Shoch,/eN Ca. Ltd.

GOOD MORNING

1959 1 35

• Yasujiro Ozu'nun, işçi sınıfından kişilerin
yaşadı�ı bir mahallenin dört evinde geçen
G Ü NAYDlN'ı, nadir görülecek kadar
akıllıca bir komedidir. Bu, ço�u izleyicinin
indirgedi�inden daha karmaşık, anlaşılması
güç ve çetin bir fılmdir. Yumuşak görünse
de epeyce gizli politik bir içeri�e sahiptir.
Komşular birbirlerini ziyaret edip dedikodu
yaparlar ve bu yanlış bilgi haline gelir. Film
de bu şekilde ilerleyip küçük bir toplum
üzerine çok cazip bir incelemeye dönüşür.
Ozu burada resmiyet, adab-ı muaşeret ve
tüketicili�e garip ve komik ama toplumsal
açıdan zekice bir yorum getirir. Çocukların
bakış açısından, kibar konuşma nezakete
yönelik anlamsız bir faaliyettir. Ancak, film
ilerledikçe konuşma, düşüncelerle derin
duyguları aktarmada ve yanlış anlamaları
çözmede önemli bir araç olup çıkar.
I letişim, toplumsal etkileşimin en etkili aracı,
tüm insan ilişkilerinin vazgeçilmez, evrensel
anahtarı olur. Ayrıca film, kuşaklar arası
gerçek bir iletişimin imkansız oldu�unun da
altını çizer. G Ü NAYDlN, Ozu'nun üçüncü
renkli filmidir. Plandan plana geçerken,
ço�unlukla renklerle nesneleri grafik açıdan
birbirine uydurur ve bizi mekanda böyle
gezdirir. Ayrıntıya yönelik bu ince ilgi,
korkusuz kamera çalışması (hareket yok,
pan yok) ve iyi oyunculuklar biraraya gelip,
1 9SO'Ii yılların sonlarında Batı etkilerinin
yaygınlaştı�ı Japonya'da, varoş yaşamının
fevkalade lirik bir temsilini yaratmıştır.

• Ser main Iy in four homes of a working

class communiry, Yasujiro Ozu's GOOD

MORNING is an exceprionally wise comedy.
This is a much more complex, ambiguous,
and challenging film that most reduce ir co.
Ic appears ourwardly gende, bur hides a grear
dea! of potirical conrenr. Neighbors vis ir each
orher co gossip and that becomes false
information. This is how rhe film moves
forward and becomes a fascinaring srudy of a
smail communiry. Ozu rakes here a comic,
whimsical, yer socially asrure commenrary on
formaliry, eriquerre, and consumerism.
Through rhe children's perspecrive, polire
conversarion is a meaningless exercise in
civiliry. Yer, through rhe course of rhe film,
speech becomes an indispensable means for
conveying rhoughr, profound emocion, and
resolving misundersrandings. Communi
cacion proves co be rhe most effecrive means
of social inreracrion - the indispensable,
universal key co all human relarionships.
everrheless, the film also emphasizes rhar
rrue communicarion berween generarions is
impossible. GOOD MORNING was Ozu's
third color film. He ofcen graphically marches
colors and objecrs berween curs, leading us
through space this way. This subrle arrenrion
co derail, rhe unflinching camera (no pans, no
movemenr), and fine performance combine
co ereare a gloriously lyrical represenrarion of
suburban life in !are 1950s )apan as ir became
rife wirh Wesrern influences.

"'"'·

1 Renkli Color 1 94'
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B i R GÜZ ÖGLEDEN SONRASI
SANMA NO A]I

Yönetmen Director: Yasujiro Oz11
Senaryo Screen play: Ymujiro Ozu &
Kogo Noda Görüntü Yön.
Cinematography: }'Ilham Atmtti
Kurgu Editing: Yoshiyas11 Hamamura
Müzik Music: Kojun Sailo Oyuncular
Cast: Chishu R)'ll, ShimtJ lwaJbita,

Shinichiro Mikami, Ktiji S(lda1 Mariko
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AN AUTUMN AFTERNOON
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• Hiçbir yönetmen hem ele aldığı konuları

• No greac di recror confined boch his

hem de kullandığı tekniği Yasujiro Ozu gibi
sınırlamamıştır. 1 963'teki ölümünden bir yıl
önce yaptığı son filmi BI R G ÜZ ÖG LEDEN
SONRASI, bu tünel benzeri görüşü
böylesine etkili hale getiren her unsuru
özetler. Öykünün ekseninde sakin bir
otoriteye sahip aile reisi Hi rayama'nın
bulunmasına karşın, fılmin büyük bir
bölümü diğer karakteriere ayırılmıştır, ve
onların günlük yaşamdaki iniş ve çıkışlarının
haritası çıkarılmıştır. Çok güzel çekilmiş,
ince bir mizaha sahip ve dokunaklı bir film
olan Ozu'nun bu son başyapıtı, üslüp
açısından da onun en saf, en sade ve güçlü
eserlerindendir. Filmde hiç kamera hareketi
yoktur, kareleri n içinde çok az hareket
vardır ve öyküdeki ilerleme neredeyse
gözle görülemeyecek ölçüde azdır.
Sanayileşmiş ve giderek batılllaşmış bir
Tokyo'yu fon olarak kullanan film, modern
toplumda kültürel geleneğin gittikçe artan
ikilemleri - çekirdek ailenin çözülmesi
sonucunda ortaya çıkan tecrit, duygusal
belirsizliğe karşın bekar bir kıza evlenmesi
yönünde yapılan toplumsal baskı, annenin
ya da babanın yetişkin bir çocuğa maddi
açıdan destek vermeye devam etmesi hakkında incelikli ama derin bir gözlem
niteliği taşır. Filminde şaka ve üzüntüye eşit
oranda yer veren Ozu, yaşlan ma, ebeveynin
görevleri ve yalnızlık üzerine dingin ve
derinden etkileyen bir öykü yaratmıştır.

subject maccer and cechnique !ike Yasujiro
Ozu, and AN AUTUMN AFTERNOON,
his fina! film, made one year before his
deach in 1 96 3 , sums up so much of whac
makes chac cunnel vision so eloquenr.
Though che scory revolves around che
cencral axis of che calmly auchoricarive
patriarch Hi rayama, a good dea! of rhe film
is given over co the orher characrers,
charcing rhe ups and downs of the ir daily
exisrence. Srylisrically, this beaurifully
realized, subtly humorous, and poignanc
fina! masrerpiece is one of Ozu's puresr,
most elemenral works: no camera
movemeıır, very li etle movemenc within the
frames, and hardly any apparenc narrative
progression. Set againsc the backdrop of an
induscrial i zed, and i ncreasingly wescernized
Tokyo, the film is anorher subtle yer
profound observacion on che growing
paradox of culcural rradicion in modern
sociecy - che isolation resulring from che
dissolurion of che nuclear family, che
socieral pressures for a single woman co
marry despice emorional ambivalence, che
concinued financial assiscance by a parenc
for a grown child. Using equal measures of
leviry and sadness, Ozu ereares a serene and
deeply affeccing scory of aging, parenral
ducy, and loneli ness.

AN I S INA: Wi LLiAM WY LER

IN MEMORIAM: WILLIAM WYLER

WI LLIAM WYLER
• Amerikan film endüstrisinin temel

direklerinden biri olan ve muhabbetle
"Willy" diye çağrılan William Wyler,
kendi döneminin en sevilen bazı filmlerini
yönetmi�tir. Filmegrafisinde
Hollywood'un en çok saygı gören, en
seçkin eserlerinden bazıları yer alır. Ü ç
adet En I yi Film ve üç adet En Iyi
Yönetmen Oscar ödülüne ek olarak, on
filmi En I yi Film dalında Oscar'a aday
gösterilmi�. kendisi de dokuz kez En I yi
Yönetmen adayı olmu�tur. I yi yazılmı�
senaryoları, birinci sınıf oyuncuların ve
teknik ekiplerin yardımıyla ödül alan
filmiere dönü�türen Wilder, e�siz bir
oyuncu yönetmeni ve en büyük
Hollywood zanaatkarı olarak �öhret
yapmı�tır. Sahneleri tekrar tekrar çekme
eğilimi ona "90-Kere-Çeken Wyler" ve
"Bir-Kez-Daha Wyler" gibi birçok lakap
kazandırmı�tır.
William Wyler 1 Temmuz 1 902'de,
Alsace-Lorraine'de, �imdi Fransa'da
bulunan, o zamansa Almanya'nın parçası
olan Mullhouse'da doğdu. Alsace'ta ve
l sviçre'de, varlıklı bir l sviçreli-Aiman
Yahudi ailenin ikinci oğlu olarak büyüdü.
l sviçre'de i� idaresi, Paris'te ise müzik
(keman) okudu. Ancak asıl büyük fırsatını
1 922'de, annesinin kuzeni ve Universal
Pictures �irketinin yöneticisi Cari
Laemmle ona Universal'ın New York
ofisinde tanıtırncı olarak i� teklif etmesiyle
yakaladı. Bir yıl sonra California'daki
Universal City'ye transfer edildi. l ık ba�ta
alt düzey bir asistan ve figüran olan
Wyler, 1 92S'te deneyimli bir yönetmen
asistanı olmu�tu bile. O yıl MGM'in "Ben
Hur"undaki kalabalık sahnelerde çalı�an
çok sayıdaki asistandan biri oldu, kısa süre
sonra da Universal'da ilk iki makaralık
westerni "Crook Buster"ı yönetme
fırsatını elde etti. 1 927'nin sonlarında
Wyler be� makaralık westernler
çekiyordu, 1 928'de ise ilk sessiz komedisi
"Anybody Here Seen Kelly 1 Burada
Kimse Kelly'yi Gördü mü?" ile orta karar
bir b�arı yakaladı. Sesin sinemaya giri�ini,
B-tipi westernlerden tamamen uzakla�ma
ve üst düzey oyuncularla çalı�ma �ansını
seve seve kucakladı.
Yine de Wyler'ın, Universal'ın sinemayı,
yapımın niteliğine pek de bakmaksızın
mümkün olduğunca hızlı bir �ekilde ürün

çıkaran bir imalathane gibi görme
felsefesine bayıldığı söylenemezdi. Bu
deneyim, gün gelir de A-sınıfı filmiere terfi
ederse onları yaparken gereken vakti
ayıracağına dair and içmesine yol açtı.
Wyler ilk on yılında 42 film çıkardı,
sadece 1 929'da 1 9 tane! Universal
fabrikasından kurtulduktan sonraki 34
yıllık meslek ya�amı boyunca ise 27 film
çekti, yani nihayetinde dileği yerine
gelmi�ti. Bunun sonucunda Wyler
meslekteki en yavaş ve en titiz
yönetmenlerden biri olarak nam saldı,
öyle ki en basit sahneleri bile tekrar
tekrar çekiyordu. I tinalı çalı�ma biçimi ve
setteki otokratik tutumu birçoğunun
sabrını tüketiyor, bazılarını kudurtuyordu,
ama kendisi kadar talepkar bir yapımcı
olan Sam Goldwyn'in en beğendiği
yönetmen olmu�tu. Hollywood'un bu en
önde gelen bağımsız yapımcısı, Lillian
Hellman'ın kendi oyunundan uyarladığı
senaryoyu yönetmesi için onu tuttu. Bu
1 93 S'te adı "These Three 1 Bir Garip
Üçlü" olarak deği�tirilen "The Children's
Hour 1 Çocukların Saati"ydi. Böylece ikisi
arasında yedi yıllık fırtınalı ama üretken
bir ili�kinin temelleri atılmı� oldu. Bu süre
boyunca Wyler yapımcısının en önemli
yönetmeni oldu.
Genellikle kaliteli malzemeye, özellikle de
ona ilk Oscar adaylığını kazandıran
"Dodsworth" ( 1 936) ve "Dead En d 1
Çıkmaz Sokak" ( 1 937) gibi oyunlara ilgi
duyan Wyler, çok geçmeden kendini
Hollywood'un en klas yönetmenlerinden
biri olarak kabul ettirdi. Oyuncularından
çok �ey isteyen, ama ağır çalı�mayı ve her
sahne için çok sayıda yeniden çekimi
mazur gösterecek ba�arılar kazanan bir
mükemmeliyetçi ve zorlu bir patran
olarak tanındı. Özellikle Bette Davis'le sıkı
bir i� ili�kisi (ve özel ili�ki) kurdu, aktrisin
en beğendiği yönetmen de oydu.
1 938'den 1 94 1 'e kadar, birlikte üç film
yaptılar. Her biri popüler bir oyunun
uyarlaması olan bu üç film, Davis'e
kariyerinin en esaslı rollerini sundu ve üç
Oscar adaylığı getirdi. "Jezebel" ( 1 938) ile
Oscar'ı kazandı. Bu film ve "The Letter 1
Mektup" ( 1 940), Warn er Bros. şirketi için
yapılmı�tı - Wyler'ın Goldwyn dönemi
süresince kiralık i�leri bu iki filmden
ibaretti. Wyler ayrıca Emily Bronte'nin
"Rüzgarlı Bayır"ının unutulmaz bir

Filmleri
Filmography
1 925 Crook Buster
1 926 Martiu of the Moımted

1 927

1 928

The Horse Trader
The Pimıacle Rider
Ridin' for Love
The Gutıless Bad ı\fan
Lazy Lightnitıg
The Fire Barrier
Border Cavalier
Had Fists
The Tu•o Fisler
Bhızing Days
Dazt ofthe \ı'l'est
The Hauuted Homestead
Kelcy Gets His Man
Gmıjustice
Desert Dust
Shooting Straigbt
Anybody Here Seen Kelly?

Burada Kimse Kelly"yi
Gördü mü?

Thunder Riders

Şimıek Atlılar
1 929 Evidence Kanıt

1 930

The l..ove Trap Ajk Tuzagı
Thmıderbolt Yıldırım
The Shcıkedown Hortumlama
The Storm Fırtına
Hel/'s Heroes

Cehennemin Kahramanlan
1 93 1 A House Divided
Bölünmüı Yuva
1 932 Tom Brown of Cu/ver
Culver'li Tom Brown
1 933 Her Fiı·st Mate lik Eı
1 934 Glamour Cazibe
1 93 5 The Day Deceptio11
Aldatma Günü
The Good Fairy Iyi Peri
1 936 These Three Bir Garip Üçlü
Come andGet lt Gel ve Al
Dodsurorth

1 93 7 Dead E11d Çıkmaz Sokak
1 938 jezebel
1 939 \Vuthering Heights
Ölmeyen Ajk
1 940 The utter Mektup
1 9 4 1 The Liflle Foxes
Öldürüneeye Kadar
1 942 J\irs. Miniver Bayan Miniver
1 943 Report from the Aleutimu
(belgesel documenrary)
1 944 Sentimental)ourney
(belgesel documenrary)
Memphis Bel/e

(belgesel documenrary)
Figbting Lady

(belgesel documenrary)
1 945 Thmıderholt
(belgesel documcnrary)
\florld \Vtır ll: Thmıderholt

(belgesel documcnrary)
1 946 The Best Years of Our Lives
Hayatımızın En Güzel Yıllan
1 949 The Heims Miras
1 95 1 Deleeli-ve Story Karakolda
1 952 Carrie Sefahat Kurbanı
1 953 Roman Holiday Roma Tatili

1 05

uyarlamasını da çekti. Bu filmdeki
Heathcliff rolüyle ilk Oscar adaylıgını elde
eden Laurence Olivier, sinemanın
barındırdığı imkanlar konusunda gözünü
açanın Wyler oldugunu söylemiştir.
Nihayet, art arda üç yıl aday olduktan
sonra, Wyler başrolünde Greer
Garson'ın oynadıgı "Mrs. Miniver 1 Bayan
Miniver" (MGM, 1 942) ile En I yi
Yönetmen olarak Oscar kazandı ve
ortaya çok başarılı bir film çıkardı. Orta
sınıf 'tipik' bir ailenin hava saldırılarıyla ve
savaş zamanının yokluklarıyla nasıl başa
çıktığını gösteren, I ngiliz yanlısı bu zevk
sahibi propaganda filmi, Wyler'ın savaşa
gitmeden önceki son filmiydi. ABD Hava
Kuvvetleri'nde Binbaşı olarak
görevlendirilen Wyler'ın kendisi de
1 943'ün başlarında I ngiltere'de
konuşlandırılıp bir hava kuvvetleri
muharebe kamera ekibinin başına getirildi.
I htiyacı olan görüntüleri elde etmek için
bir dizi tehlikeli görevde uçarak, iki klasik
belgesel çekti: "The Memphis Selle"
( 1 943) ve "Thunderbolt" ( 1 944). Ö lüm
riskinin en yüksek olduğu koşullarda
çekim yapma cesareti, Wyler'a bir Hava
Kuvvetleri Madalyası kazandırdı ve Yarbay
rütbesine terfisini sagladı. Savaş
sırasındaki deneyimlerinden çok etkilenen
Wyler, seyircilere gerçek çağdaş
sorunlardan bahsetmeye kararlı bir
şekilde, Goldwyn için son filmini çekmeye
döndü. Aradığını MacKinlay Kanter'un
savaşın ardından sivil hayata dönen üç
gazinin karşılaştığı güçlükleri anlatan
"Giory For Us 1 Bizim I çin Zafer" adlı
kitabında buldu. Bu metin, "The Best
Years of Our Lives 1 Hayatımızın En
Güzel Yılları" haline geldi. Duyarlılıkla
yönetilmiş filmin en unutulmaz bölümleri,
savaştaki bir patlamada iki elini birden
kaybeden Harold Russell (kendini
oynuyordu) hakkında olanlardı. Film, hem
Wyler'a, hem senarist Robert
Sherwood'a, hem de oyuncuları Fredric
March ile Harold Russell'a birer Oscar
kazandırdı, üstelik gişe rekorları kırarak
40'1ı yılların en büyük hit filmi oldu.
Savaşın sona ermesiyle Wyler soguk
savaşta etkin hale geldi ve Amerikan
Aleyhtarı Faaliyetler Komitesi'nin cadı
avını andıran aşırılıkianna karşı mücadele
vermek için birleşmiş Hollywood
liberallerin oluşturdugu Anayasa'nın
Birinci Ek Maddesi Komitesi'nin kurucu
üyesi olarak politik bir duruş benimsedi.
Goldwyn'le kontratını tamamlamış olan
Wyler, yönetmen arkadaşları Frank Capra

ve George Stevens ile birlikte bağımsız
yapım şirketi Liberty Films'i kurdu. Mali
sorunlar nedeniyle şirketi Paramount
devraldı ve Wyler 1 949-55 arasındaki
filmlerini Paramount'ta çekti. Yine en
büyük başarılarını kadın oyuncularıyla elde
etti. Henry James'den uyarlanan "The
Heiress 1 Miras"ta ( 1 949) Olivia de
Havilland'dan ve "Roman Holiday 1 Roma
Tatili"nin ( 1 953) başrolü için özel olarak
seçtiği, böylece ilk Amerikan filminde
oynayan Audrey Hepburn'den Oscar'a
deger bulunan performanslar çıkardı.
Wyler, "Detective Story 1 Karakolda"
( 1 95 1 ) ve "The Desperate Hours 1
Ü mitsiz Saatler" ( 1 955) gibi çağdaş filmler
ve dramatik polisiyeler ile kostürnlü
filmleri ("Carrie 1 Sefahat Kurbanı", 1 952)
ve westernleri - ilk iki renkli filmi
"Friendly Persuasion 1 Kan
Dökmeyeceksin" ( 1 956) ve "The Big
Country 1 Büyük Ü lke" ( 1 958) - art arda
çekmeye devam etti.
1 958'de, MGM'in sessiz destanı "Ben
Hur"da asistan olarak görev almasından
otuz üç yıl sonra, Wyler stüdyonun
gösterişli yeniden yapım teklifini kabul
etti. Çok sayıda senariscin yardımıyla, her
zamanki gibi özellikle karakter
geliştirmenin üzerinde durdu. Wyler'ın
tüm çabalarına ragmen film en çok o
görkemli bölümüyle, mizanseni Andrew
Marton ve Yakima Canutt tarafından
ketarılan heyecanlı araba yarışı sahnesiyle
akıllarda yer etti. Gişede müthiş iş yapan
ve En I yi Film de dahil olmak üzere
toplam on bir Oscar alarak rekor kıran
film, yönetmenine son şanlı anını ve
üçüncü Oscar'ını hediye etti. Wyler 60'1ı
yıllarda da yönetmenlik yapmayı sürdürdü
ve 1 965'te "The Collector 1 Korkunç
Koleksiyoncu" ile hem dokuzuncu kez
Oscar adayı oldu (bir rekor), hem de
l rving Thalberg Ö dülü'nü aldı. 1 968'de
Columbia için çektiği "Funny Girl / Kemik
Kız"da Barbra Streisand' ı ilk - ve Oscar
kazanan - rolünde (kendisinin de ilk
müzikalinde) yöneterek maharetini
sergiledi. Hayal kırıklıgı yaratan son bir
filmden, bir güney kasabasındaki ırkçılık
üzerine "The Liberation of L.B. Jones 1
L.B. Jones'un Özgürlügü"nden ( 1 970)
sonra emekliye ayrıldı. Sağlıgının iyi
durumda olmamasına ragmen Wyler "40
Carats 1 40 Karat" adlı filmde ( 1 973)
çalışmaya hazırlanıyordu, ama doktoru
bunu yapmamasını tavsiye etti. 1 976'da,
"Amerikan sinema ya da televizyon
sanatını esaslı biçimde ileriettiği için ve
eserlerinin zaman içinde değerini

1 955 The Dtsperate Hours

Ümitsiz Saatler

1 956 Friendly Persuasion

Kan Dökmeyeceksin

1 958 The Big .Country

Büyük Ulke

1 959 Betı-Hur
1 96 1 The Children's Hour

Tehlikeli Fısıltı

1 965 The Collector

Korkunç Koleksiyoncu

1 966 How to Stea / a Aii/lion

Hırsız Aşıklar

1 968 Fumıy Gir/ Komik Kız
1 970 The Liberatiou ofL B. Jones

L. B. Jones'un Özgürlügü
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kaybetmemesi sebebiyle", Amerikan Film
Enstitüsü'nün Yaşam Boyu Başarı
Ö dülü'nü aldı. I ngiliz Film Enstitüsü (BFI)
ise 1 98 1 'de Londra'da Wyler için bir
toplu film gösterisi düzenledi. BFI iki aylık
bir süre boyunca bütün Wyler filmlerini
sırayla gösterdi ve yönetmen bu toplu
gösteriyi filmleri üzerine yaptı�ı bir
konuşmayla kapattı. Acıdır ki, Amerika'ya
geri döndükten kısa süre sonra, 27
Temmuz 1 98 1 'de California'da Beverly
Hills'deki evinde geçirdi�i kalp krizine
yenik düştü.
Wyler'ın oyuncularla çok iyi iş çıkardı�ına,
oyuncuların da onunla çok iyi iş
çıkardı�ına hiç şüphe yoktur: otuz altı
oyuncusu Oscar ya da Oscar adaylı�ı
kazanmıştır. Filmlerinde kazanılan çok
sayıda oyunculuk Oscar'ı arasında Bette
Davis ve Walter Brennan'a ikişer tane,
Olivia De Havilland, Audrey Hepburn,
Fredric March, Barbra Streisand,
Charlton Heston ve Greer Garson'a ise
birer tane düşmüştür. Birçok oyuncu
Wyler'ın onlardan neredeyse işkence
yoluyla başarılı performans çıkardı�ını
söylemiştir: onlara tam olarak ne
istedi�ini anlatamasa ya da anlatmaya
yanaşmasa da, bir şekilde, her şey gizemli
bir biçimde, parça parça yerine
oturuyordu. Hem Laurence Olivier, hem
de Bette Davis başlangıçta ondan nefret
edip, sonunda ona taptılar. Haklıydılar da,
çünkü ikisi de beyazperdede, biri
"Wuthering Heights 1 Ö lmeyen Aşk"ta,
öbürü ise "The Little Foxes 1
Öldürüneeye Kadar"da oldu�u kadar iyi
gösterilmemişlerdir hiç.
Wyler'ın konu seçiminde alışılmamış
ölçüde eklektik oldu�u inkar edilemez.
Filmlerinde süregiden istikrarlı bir yaşam
felsefesi yokmuş gibi görünür. Sık sık da,
bir temayla sırf ona teknik ya da kişisel
açıdan aşılması gereken yeni bir engel
sundu�u için ilgilenmiş gibi görünür: daha
önce hiç destansı bir film yapmadı�ından,
pekiila "Ben-Hur"u yapabilir; daha önce
hiç müzikal çekmedi�inden, bunu "Komik
Kız"la deneyecektir; Hollywood
geleneksel olarak ırkçılık sorunuyla ilgili
temalardan kaçındı�ından, son filmi "L.B.
Jones'un Özgürlü�ü"nde bu konuyu ele
alacaktır.

Ü çlü" ile başlar ve 1 946'daki "Hayatımızın
En Güzel Yılları"na kadar sürer. Ancak bu
tarz sadece Wyler'a atfedilemez. Sonuçta
"Bir Gariç Ü çlü", Wyler'ın görüntü
·
yönetmeni Gregg Toland ve yapımcı Sam
i
Goldwyn'le işbirli�inin de başlangıcıdır. lk
bakışta müşterek bir girişimin bütün
payesi (kendisi böyle bir şeyi hiçbir zaman
iddia etmemesine ra�men) Wyler'a
verilmiş gibi görünür. Ancak Wyler'ın
filmlerinde bütün ö�eler öyle bir biçimde
biraraya gelmiştir ki, yönetmenin onların
en azından kılavuz gücü oldu�unu ileri
sürmek mümkündür. Toland derin
odaklamayla ilgilenmiş olabilir, ama zaten
onu Wyler için kullanışlı hale getiren de
tam olarak budur, çünkü böyle bir tarz,
Wyler'ın oyuncuları kullanma biçimi için
mükemmeldi; daha sonra ancak dikkatle
kurgulama yoluyla bir performansa
dönüştürülebilecek kısa planlar
almaktansa, yönetmenin oyuncularından
kesintisiz performanslar üretme
yönündeki arzusuyla ba�daşıyordu.

Wyler söz konusu oldu�unda, yalnızca
şarkıları dinleyip şarkıcıya çok da önem
vermemek her zaman başvurulan bir
benzetme olmuştur. Belki onun filmleri
kişisellikten uzaktır, ama yönetmenlerin
kendi başlarına süperstar olmaya giderek
daha da hevesli hale geldi�i bir
Hollyvvood'da, kişisellikten biraz uzak
durmak kendi içinde, güçlü ve bireysel bir
kişiselli�in işareti olarak da görülebilir.
Son tahlilde, Wyler'ın en az bir avuç
dolusu çok iyi filmi kotardı�ına şüphe
yoktur.
" I yi filmler yapmak için buradayım. Böyle
bir imkan görmüyorsam, hiç dokunmam.
Iyi bir film yapmayabilirim ama, yine de
inanmam gerek!"
"Yüzde sekseni senaryo, yüzde yirmisi de
çok iyi oyuncularınız olmasına ba�lı. Başka
bir şey de yok." - William Wyler
• A pillar of rhe American film indusrry,
William Wyler, fondly known

as

"Willy",

direcred some of rhe besr loved movies of
his rime. His credirs include some of rhe
mosr honored and disringııished Hollywood
fearures. In addirion ro his rhree Besr
Picrure and rhree Besr Direcror Oscar wins,
ren of his fılms earned Besr Picrure

Wyler'ın bir yönetmen olarak en belirgin
istikrar çizgisi, kesintisiz planlar ile arka
planda olan biteni yakın kılan müthiş bir
alan derinli�i üzerine kurulu bir tarzın
gelişimidir. Bu teknik 1 936'da "Bir Gariç

nominarions and he won nine Besr Direcror
nominarions. He is renowned as rhe acror's
direcror par exeellence and as rhe supreme
Hollywood crafrsman, ruming well-wrirren
scriprs inro award-winning movie wirh the
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a i d o f first-rate cast s and rechnicians.

markeel the beginning of a rempesruous b ur

His penchanr for retakes earned him many
nicknames inciueling '90-Take Wyler' and

producrive seven-year relarionship during
which time Wyler emerged as her

'Once-More Wyler'.

producer's lead ing director.

William Wyler was born i n Mullhouse,
A lsace-Lorraine, Germany (now a parr of

Attracted ro qualiry properries, nıosr ofren
plays like "Dodsworrh" ( 1 936), which

France), on 1 July 1 902. The second son of

earned him his first Oscar nominarion, and

prosperous Swiss-German-Jewish parenrs,
he grew up in Alsace and Swirzerland. He

"Dead Enel" ( 1 937), Wyler soon esrablished
himselfas one of Hollywood's classiest

srudied business in Swi tzerland and music

directors, known as a perfecrionist and harci

(violin) in Paris, but his big opportunity
carne when a meering wirh his mother's

taskmaster who demandeel m uc h of his cast,
bur ach ieved results which justified the

cousin, Universal Picrures execurive Cari

harci work and multiple takes for every

Laemmle, lee! to the offer of a job as
publicisr in Universal's New York office i n

scene. He developed a close working (and
personal) relationship wirh Berre Davis, i n

1 92 2 . A year l ater h e wa s transferred ro

particular, who regarded him a s h e r favorite

Universal Ciry in California. A lowly

director. They made three fi lms rogerher

assistant and bit player ar fırst, Wyler had

during 1 938-4 1 , all adapted from popular

become an experienced assistant director by

plays which provided Davis wirh some of

1 92 5 . He was one of many assisranrs who

the meariesr roles of her early career and

worked briefly on the large crowd scenes on

three Oscar nominarions. She won for

"Ben-Hur" for MGM rhar year, and got his

")ezebel" ( 1 938) which, along wirh "The

chance ro di rect his fırsr rwo-reel Wesrern,
"Crook Busrer", back at Universal soon

- Wyler's only ' loan-outs' during his

afrer. By Iate 1 927 Wyler was directing

Goldwyn period. Wyler had also directeel a

fıve-reel Westerns, and i n 1 928 had a
moderate success with his firsr silenr

menıorable version of E m i ly Bronte' s
"Wurhering Heighrs" ( 1 939). Laurence

Lerter" ( 1 940), was made for Warner Bros.

comedy, " Anybody Here Seen Kelly ' " ·

Olivier, whose Heatcliff earned h i m his firsr

H e welcomed che arrival o f sound a n d the
opporr uniry ro move emirely away from

Oscar nominarion, credits Wyler wirh

the B-type Wesrern and work with top

cinema.

opening his eyes ro the possibili ries of rhe

acrors.
Finally, afrer being nominared rhree years
However Wyler was less than thril led with

running, Wyler won a Best Director Oscar

the Universal phi losophy of treating movies

and had a really big hit wirh "Mrs. Miniver"

like a manufacturing planr churning our a

(MGM, 1 942), srarring Greer Garson.

ptoduct as fast as possible wirh Jirde regard

A rasreful piece of pro-Brirish propaganda

to the actual qua!iry of che producrion.

showing how a 'typical' midelle-class family

I r was this experience that prompted h i m ro

copeel with rhe Blirz and warrime

vow that i f he ever graduared to A-picrures,

privarions, ir was Wyler's Jasr feature before

he would rake his own sweet rime making
rhem. During his first l O years Wyler

he lefr for war service. Commissioned as a
major in the U.S. Army Air Corps, he was

churned our 42 films, 19 in 1 929 alone!

h i mself stationeel in England by early 1 94 3
and i n charge of a n a i r force combar camera

Once free from the Universal facrory he
would direct 27 films over the nexr 34 years
of his career artesring to the fact that he

crew. He complered a pair of dassic

evenrually got his wish. As a result, Wyler
would earn a reputation as one of the

( 1 943) and "Thunderbolr" 0 944), flying a

slowest and most mericulous directors in

foocage he needed. His courage while

documenraries, "The Memphis Belle"
number of dangerous missions ro ger rhe

the busi ness, shooring exrensive rerakes on

filming under rhe most life-rhreatening of

even the simplest scenes. Wyler's

situarions earned Wyler an Air Meda! and a
promorion ro Lieurenanr ColoneJ . Strongly

painsraking methods and his aurocratic on
set behavior exasperated and infuriated
many, bm he was the favorite director of
the equally demanding producer Sam

influenced by his warrime experiences,
Wyler returneel ro d i rect his lasr for
Goldwyn, derermined to make a picrure

Goldwyn. The leading i ndependent

which spoke ro audiences abour real

producer in Hol lywood h i red him ro direct
a fi lm adapeation by Lillian Hellman's of

conremporary issues. He found whar he was
looking for in MacKinlay Kanror's 'Glory

her own hit play, "The Children's Hour",
retirieel "These Three", in 1 9 3 5 . This

vererans returning to civilian l i fe after the

For Us', abour rhe difficulries faced by three
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war. Ir became "The Besr Years ofOur

firsr, and Oscar-winning movie role (and his

Lives" ( 1 946), a sensirively direcred him,
which was most memorable for rhose

only musical), "Funny Gir!", for Columbia
in 1 968, and reri red afrer one lasr

episodes concerning (and played by) a

d isappoinring movie, "The Liberarion of

vereran, Harold Russell, who had losr borh
hands i n a warrime explosion. The film won

L.B. Jones" ( 1 970), abour racism in a

Oscars for Wyler, for scriprwrirer Robere

Wyler was primed ro srarr work on

Sherwood and acrors Fredric March and

"40 Carars" ( 1 973), bur was advised by his

sourhern rown. Despire failing health,

Harold Russell, and ser box-office records as

physician nor ro do so. In 1 97 6 he received

rhe biggesr h ir of rhe 40s.

rhe American Film Insriruce Life

The end of rhe war saw Wyler become

Achievemenr Award, due ro his ralenr
whicb "has fundamenrally advanced rhe art

acrive in rhe cold war, raking a polirical
stance by becoming a founding member of

of American film or relevision, and whose
work has wirhsrood rhe resr of rime". The

the Commi rree for the Firsr Amendmenr,

British Film Institute gave Wyler a film

made up of Hollywood l iberals united ro

rerrospecrive in 1981 in London. The BFI
screened every Wyler film over a rwo

barrle rhe wirch-huming excesses of the
House Un-American Activities Comminee.

monrh period wirh rhe director having

Having complered his Goldwyn conrracr,

closed rhe rerrospecrive by speaking abour

Wyler joined fellow directors Frank Capra
and George Srevens in sening up rheir own,

his films. lronically shorrly afrer returning
home he was felled by a fatal hearr anack on

independent producrion company, Liberry
Films. Due ro fınancial problems ir was

27 July 1 98 1 in his home ar Beverly H i l ls,
Cal i forn ia.

raken over by Paramounr where Wyler
direcred his nexr group of films during
1 949- 5 5 . Again he had his biggesr success

There is no doubr rhar Wyler has done
extremely well by his acrors, and rhar rhey

wirh his acrresses, gerring Oscar-winning

have done exrremely well by h i m : three

performances from Olivia de Havilland in

dozen of h i s acrors won Oscars or

"The Heiress" ( 1 949), adapred from Henry

no mi nations. The long succession of

James, and Audrey Hepburn whom he

acring Oscars won in his fi lms include rwo

specially selecred ro srar in her firsr

for Bene Davis and Walrer Breonan, and

American picrure, " Roman Holiday"

one each for Olivia de Havilland, Audrey

( 1 95 3). Wyler conri nued ro mix
conremporary picrures and dramaric
rhrillers ! i ke "Derecrive Srory" ( 1 9 5 1 ) and

Hepburn, Fredric March, Barbra
Streisand, Charlron Hesron and Greer
Garson. Many acrors have resrified how

"The Desperare Hours" ( 1 95 5 ) wirh

Wyler rorrured rheir performances our of

cosrumers (Carrie, 1 95 2 ) and Wesrern

rhem : alrhough he could nor or would nor

drama - "Friendly Persuasion" ( 1 956) and
"The Big Counrry" ( 1 9 5 8), his firsr rwo

somehow, mysreriously and bir by bir, ir

explain ro rhem exacrly whar he wanred,

features in color.

all came righr. Borh Laurence Olivier and
Berre Davis began by deresring him and

In 1 9 5 8 , rhirry-rhree years afrer he had been
employed as an assistant on been employed

ended by adoring h i m . Righrly so, for
rhey have seldom shown ro berrer

as an assistant on MGM's silenr epic, "Ben

advanrage on screen rhan in "Wurhering

H ur", Wyler accepred rhe studio's offer ro

Heighrs'" and "The Lirrle Foxes"

direct the lavish remake. In typical Wyler

respecr ively.

fashion he pur special emphasis on
Ir is undeniable that Wyler has been

charactetization, aided by a large number of
scriptwriters. In spite of Wyler's efforrs the

remarkably eclecric in his choice of subject.

movie is best temembered for irs specracle,

There appears ro be no consisrenr

and the dıriliing charior race sraged by

phi losophy of life running through his

Andrew Marton and Yakima Canutt.

films. Ofren he seems ro have been anracred

A smash h it and the winner of a record total
of eleven Oscars including Best Picrure, ir

ro a rheme simply because ir represenred a

provided the director wirh his lasr grear

never made an epic, he mighr as well make

rechnical or personal challenge: as he had

moment and his rhird Oscar. He conrinued

"Ben-Hur"; si nce he had never made a

directing during the 60s, and i n 1 965
received his ninrh Oscar nominarion

Gir!"; because Hollywood rradirionally

(a record) for "The Collecror", as well as the

shied away from presenring racial rhemes,

Irving Thaiberg Award. He displayed his

he would taekle rhem in his lasr film "The

fi nesse directing Barbra Streisand in her

Liberarion ofL.B. Jones".

musical, he would rry his hand ar "Funny

1 09

Wyler's mosr evidem line of consisrency as
a direccor is in rhe developmenr of a sryle
based on susrained shors and grear deprh of
fıeld, so rhar somerhing going on in che far
background close-up. This rechnique begins
wirh "These Three" in 1 936, and cominues
umil "The Besr Years ofOur Lives" in
1 946. Yer rhis sryle cannar be solely
arrribured co Wyler. "These Three", afrer
all, was che srarr of Wyler's collaborarion
wirh che cinemarographer Gregg Toland
and che producer Sam Goldwyn. Ar fırsr
sighr ir appears as if Wyler has been given
eredir for a collecrive emerprise (alrhough
cerrainly he d id nor daim ir). Yer all che
elemems in Wyler's fılms hold cogerher in a
way which seems ro argue rhar he was ar che
very leasr, rheir overall guiding force.
Toland may have been inceresred in
experimeming wirh deep focus, bur rhis
was precisely whar made him especially
useful co Wyler, because shooring in rhar
way was perfen for Wyler's rrearmem of
accors; ir accorded wirh his desire ro
produce susrained performances from rhem,
rarher rhan shooring in shorr rakes which
rhrough careful edi ring, could larer be fused
i mo a performance.
Wirh Wyler ir has always been necessary
lisren co che songs and nor be

coo

co

concerned

wirh che singer. Perhaps his fılms are
impersonal, bur in a Hollywood where che
direcrors are increasingly eager ro be
supersrars in rheir own righr, a lirrle
impersonaliry becomes in irself che mark of
a srrong and individual personali ey. If in che
fınal analysis, rhere is no quesrion bur rhar
Wyler has made a fa ir handful of grear
fılms.
'Tm here ro make good picrures. I f 1 don'r
see ir, 1 won'r rouch ir. 1 may nor make a

good picrure, bur 1 srill gorra believe in ir!"

"lr's eighry percem seri pc and rwemy
percem you ger grear acrors. There's
norhing else co ir." - William Wyler
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Yönetmen Direcmr: \Villiam Wyltr
Senaryo Screenplay: Clemmti Ripley,
A bem Finkel &}oh11 Huston, from the play
by Owtn DaviJ Görüntü Yön.
Cinematography: Ernest Haller Müzik
Music: Max Steintr Oyuncular Casr:

JEZEB E L

Bellt Davis, Htnry Fonda, Fay Bnillttr,
Grorge Brem, tllary Lindsay, Donald
Cr-isp, Rirhttrd Cromu>e/1, Htnry O 'Nti/1,
john Lite/, Gordon Oliver, )anel Shau1
V apım Production Co.: Wanıtr Bros.

Dünya Hakları World Sales:

Hollyu'OOd ClaJiirı Kaynak Prim
Source: BPI

1938 1 35
106'

• William Wyler'ın anlam nüanslarıyla,

ince izlenimlerle ve zaman zaman eşsiz
çekicilikle bezeli, kusursuz sineması,
JEZEBEL'de kendini tüm parlaklıgıyla
gösterir. Aslında sadece üslüp degil, tema
da yönetmenin damgasını taşır. Jezebel,
I ndi'de bagımsız ve bencil bir kadının
takma adı olarak geçer. Şımarık ve kibirli
New Orleans dilberi Julie de böyle biridir;
kendi özel serbestlik anlayışından dolayı
1 852 Louisiana'sının bütün toplumsal
geleneklerine karşı çıkar, ama çetin
zamanlarda da hakiki bir büyüklük
gösterebilir. Bette Davis filme adını veren
melodramatik, son derece karmaşık
karakteri şahane bir şekilde oynamıştır.
Rolünü en iyi performanslarınının
karakteristik özelligi olan sinsi ve fırsatçı
bir zalimlikle canlandırmıştır. Wyler'ın
40'1ı yıllarda yapılmış birçok filminin kadın
kahramanı, onu andırır: bazen asil, bazen
itici, ama her zaman kendi havasına ve
bagımsızlıgına ziyadesiyle sahip kadınlardır
onlar. Hollywood'un çok yönlü
yönetmenlerinden biri olan Wyler'ın
kullandıgı senaryolar da, geleneksel
Amerikan sinemasının muhafazakarlığını
en son yeniliklerle ve nefis bir seziyle
harmanlamasına karşın, aynı derecede sıg
ve bayağı olabiliyordu. Wyler'ın
melodramlarında yansırılan dünya gerçek
dünya olmasa da, kesinlikle çok güçlüdür.
Dışarıdan bakınca inandırıcı gelmese de,
daha yüce türde bir güvenilirlige sahip gibi
görünür: çünkü insan tabiatı hakkındaki
gerçekleri anlatır.

• William Wyler's cinema - precise, full
of shades of meaning, subrle overcones and
at times rare fascinarion - reveals irself in
JEZEBEL wirh all irs brighrness. In facr not
only the style, buc also che rheme is
excremely characrerisric of the director.
Jezebel is the Biblical nickname for an
i ndependent and egoiscic woman. Such is
Julie, che spoiled and arroganr New Orleans
be lle, who for che sake of a specifıcally
undersroad emanciparion defıes every social
convenrion of c h e 1 85 2 Louisiana, buc who
in rime of real crial can show crue grearness.
The melodramatic, most complex characcer
of the tirle is brillianrly porcrayed by Becce
Davis. She bandles her role with the carry,
manipulacive cruelry chac characcerized
many of her best performances. The
heroines of several of Wyler's pictures made
in che '40s were co be similar co her: at
times noble, ar times repellenr, buc always
full of scyle and independence. The seripts
used by Wyler, one of the mos c versacile of
Hollywood directors, would similarly be
slick and shoddy alchough he mixed the
conservarism of che cradicional American
cinema wirh the laresc innovacions and wirh
splendid psychological incuirion. Even if
che world retleered in Wyler's melodramas
is not che real one, it is scill cercainly
powerful. If ir is not excernally credible,
i r appears co have credibilicy of a higher
order: i c cells che cruch abour che human
characrer.
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Yönetmen Director: William Wyler
Senaryo Screenplay: Howard Krx1ch,

M E KTUP

ba.sed on

Ibe play by W. Somerıet Ma11gham

Görüntil Yön. Cinematography:
Tony Gaudio Kurgu Ediring: GtOrgt).
Amy & Wanvı lAw Müzik Music: Max
Steiner Oyuncular Casc:
Daviı,

THE LETTER

Btm

Htrbtrl Marrhaii, Jamts Sttphenıtm, Fritda
lnucorl, Galt Sontkrgaard, Eliuıbt1h Earl,
Cecil Kellaway, D{)f"is Lloyd, Willit Ftmg,
Tetıu Komai Yapımcı Producer: Robert
Lord Yapı m Production Co.: Warner

Bros.

Dünya Hakları World Sales:
Hollywood Classics Kaynak Print

Source: S-ıvmska Filminstitutrl

1 940 1 3 5 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1
96'

• William Wyler tahmin edilebilecek bir
olay örgüsünü alıyor ve ikinci kez birlikte
çalıştıgı, sinemanın "görkemli hanımefendi"
lerinden birinin yardımıyla bunu göz alıcı bir
filme dönüştürüyor. Somerset Maugham'ın
filme kaynaklık eden, sadakatsizlik üzerine
oyunu saglam bir iskelet oluşturmuştur.
Wyler'in akıcı yönetimi ile Davis'in
olaganüstü performansı birleşince, ortaya
beyazperdenin en iyi melodramlarından biri
çıkmıştı. Bette Davis kimine göre gelmiş
geçmiş en iyi kadın oyunculardan biridir.
l l kez Oscar'a aday olmuş, "Dangerous"
( 1 936) ve Wyler'la bundan önceki çalışması
"jezebel"le ( 1 939) iki kez kazanmıştır. 1 939
ile 1 943 arasındaki yıllarda tam beş kez
arka arkaya aday gösterilmiştir ve bu büyük
performansı da, o dönemin tam ortasında
yer alır. En parlak döneminde klasik Bette
Davis, her sahneye tamamen hakimdir. Her
erkegi parmagının ucunda oynatan iki yüzlü
ve tilki gibi kurnaz bir kadın olarak çizdigi
Leslie portresi tek kelimeyle nefistir.
Wyler'ın buradaki kamera çalışması
şahanedir. Kıdemli görüntü yönetmeni
Tony Gaudio'nun yardımıyla ışık ve
gölgeleri kullanışı da kusursuzdur. MEKTUP
aynı zamanda gösterişli yapım ögeleri ve
muazzam boyutlardaki setiyle de dikkat
çeker. Max Steiner'ın müzigi ise, özellikle
belli bir atmosferi yaratıp sürdürmesiyle
oldugu kadar dramı vurgulamasıyla da
dikkate deger. Film etkileyici bir şekilde
yedi dalda Oscar'a aday oldugu halde,
törenden eli boş dönmüştü.

• William Wyler cakes a prediccable ploc
and curns ir i mo a brilliam film wich che
help of one of che 'grande dames' of c i nema,
in cheir second film cogecher. W. Somersec
Maugham's source play of infedilicy
pcovides a scrong framework, and THE
LETTER combines Wyler's smooth
direccion and an outstanding performance
from Davis i mo one of che screen's best
melodramas. Becce Davis is arguably among
the best actresses of all time. She was
neminared for best accress Oscar eleven
times, winning cwice - "Dangerous" ( 1 936)
and her previous Wyler's collaboracion
"Jezebel" ( 1 939). She was neminared five
srra.ighc years from 1 939 co 1 94 3 , and this
great performance was i n che middle of that
run. Ic is dassic Becce Davis in her prime,
utterly in command of every scene. Her
porcrayal of Leslie is superb, a duplicicous
and cunning woman who could manipulate
any man co do her bidding. Wyler's
camerawork here is fantastic. Aided by
veceran cinemarographer Tony Gaudio, his
use of lighcing and shadows is brilliam.
THE LETTER is also distinguished by i es
lush produccion values, w i ch a ser of
cremendous proporrions. The music by Max
Seeiner is parricularly noreworthy in
creacing and holding a mood, as well as in
poiming up che d rama. Although che fi l m
scored a n impressive seven Oscar
nominacions, including best piccure,
ir wenr home empry-handed.
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Yönetmen Director: William Wyltr
Senaryo Screenplay: Arthur Wimpwiı.
Gt(Wgt Fr()t.Jrhtl, )anıt.s Hilron & Claudint

BAYAN M i N iVER

Wm, basul on rbt book byjan Struıhn

Görüntü Yön. Cinematography:

joseph Ruttenbtrg Kurgu Ediring:
Harold F. Kro1 Müzik Music: Herbtrt
Stothart Oyuncular Cast: Grnr Garson,
\flalrer Pidgton, Ttrtıa Wright, Oatnt May
Whiny, Rtginald Owen, Hmry Traıoerı,
Richard Nty, Htnry Wilcoxon, Chriıtopber
Sever11, C/are Sarmders, Helmut Onntint
Yapımcılar Producers: Sidnty
Franklin & Willi
am W)ltr Yapım
Production Co.: MGM Dünya
Hakları World Sales: Holl) u'(J(}(/
Cla.ıurJ Kaynak Prim Source: BFI

Mrs. MINIVER

1942 1 3) mm. / Siyah-Beyaz B& W 1
134'

• Chaplin'in vakitsiz gelen "The Great

• Afrer rhe precocious "The Grear

Dietatar 1 Büyük Diktatör"ünün ardından,
BAYAN M I N IVER uzaktaki eski kıtayı
kasıp kavuran savaşı gösteren sadece
ikinci Amerikan fılmiydi. Bugün
izlendiginde, savaş sırasında üst kesimden
I ngiliz sivillerin fazla güzel ve idealize
edilmiş görüntüleri bazen fazlaca
hesaplanmış ve yapmacık görünüyor.
Özellikle Greer Garson'ın başroldeki
Oscar ödüllü performansı çogunlukla suni
duruyor. Yine de William Wyler o
dönemin salon melodramı geleneginin
çerçevesi içinde kabul edilebilecek azami
gerçekçiligi sergilemişti. Temel de niyeti
askeri girişime destek vermekti. Savaşın
sıradan insanlar üzerindeki etkisini,
sıradan insanların gözünden göstermek
istiyordu. Bu, üniformalı askerler üzerine
bir savaş filmi degildir. I çinde kanlı kara
çatışmaları yoktur; mehtabın aydınlattıgı
gökyüzünde uguldayan arınadalar dışında,
gece çarpışan ordular da yoktur. Bu,
küçük ve sade bir I ngiliz kasabasındaki
insanlar üzerine bir fılmdir. Savaş bu
insanlara sinsice ulaşarak asude
yaşamlarını bozar. sonra da gökten
bombaların yagması ve Britanya Savaşı'nın
patlak vermesiyle, bütün gazabıyla
üstlerine çöker. Bu, sivillerin ön cephe
savaşçıları, insanların kökleşmiş
cesaretinin ise bir ulusun can damarı
haline geldi!!i modern savaş üzerine bir
fılmdir.

Dicraror" by Chaplin, Mrs. MINIVER was
only rhe second American film ro show rhe
war raging in rhe remore old conrinenr.
Prerrified, idealized view of rhe upper-class
British home fronr during rhe war
somerimes seems over-cakulared and
conrrived when seen roday. In parricuJar,
Greer Garson's Oscar-winning performance
in rhe rirle role ofren comes off as arrificial.
Sri ll William Wyler displayed rhe
maximum of rea.lism acceprable wirhin the
framework of rhe exisring convenrion of a
salon melodrama. His inrenrion was
basically parr of rhe milirary efforr.
He wanred ro show rhe impacr of war on
and through rhe eyes of ordinary people.
This is nor a war film abour soldiers i n
un i form. There are n o bloody !and bardes i n
i r ; n o armies clash b y nighr, excepr for rhe
unseen arınadas which drone in rhe moonlir
sky. This is a fi l m abour rhe people in a
smail, unprerenrious English rown on
whom the war creeps up slowly, disrurbing
rheir rranquil ways of life, rhen suddenIy
bursrs in devastaring fury as che bombs rain
down and the Baule of Brirain is on. This is
a film of modern warfare in which civilians
become the fronr-line fighrers and che
ingrained courage of rhe people becomes the
narion's mosr viral srrengrh.
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Yönetmen Director: Willumz WJ•Itr
Senaryo Screenplay: Robn-t E.
Shmuood, fNJm 1h< noı•l "Giory for Mt" by
MacKinlty Kanıor Görüntü Yön.
Cinematography: Gregg To/and Kurgu
Editing: Danit/ Mandeli Müzik Music:
1-lugo Frttd/)f)ftr Oyuncular Cast:
J\1yrnn Loy, Fredrir March, Dana
AndrtwJ. Ttrtsa Wrighr, Virginia Mayo,
Cathy O'Donnt/1, Harold RIIJJtll. H(Jı(Jgy
Carmicbael Yapımcı Producer: Samutl
Goldıvyn Yapım Production Co.:
Goldu'Jn Prrxlurtions Dünya Hakları
World S:ıJes: HollyıllfJOli Cla;;irs

HAYATIMIZIN EN GÜZEL YI LLARI
THE BEST YEARS OF OUR LIVES

1946 1 3 5
172'

• Gösterime girdiginde eleştirmenler ve

• Acclaimed by cricics and audiences at i es

izleyiciler tarafından övgüyle karşılanan ve
sekiz Oscar Ö dülü alan HAYATIMIZIN
EN G Ü ZEL YILLARI, yönetmen William
Wyler'ın savaş sonrası gerçekleştirdigi bu
ilk projesine kendini tam anlamıyla
adamasından büyük güç almıştır. Savaşın
sona ermesi tüm sorunları çözmemiştir.
Askerligi sona erenler sivil yaşantıya
dönmüşler ve sıradan hayat içinde
yerlerini almışlardır; ancak artık hem
hayat degişmiştir, hem de onlar. Kendisi
de terhis olmuş bir subay olan Wyler, bu
konuyu ele almaya karar vermiştir.
Kendisinin topluma uyum saglama
sorunları kahramanlarınınkine pek
benzemese de, yönetmenin onların
müşkül durumlarıyla gönülden
özdeşleştigi yadsınamaz. Film yapıldıgı
sıralarda, savaş sonrası gerçekçilik egilimi
Amerika'da hissedilmeye başlanmıştı.
Bunun Wyler tarafından da kısmen kabul
görmesi fılmin ulaştıgı abartılı şöhretin
ardındaki nedendir. Vaktiyle saygı
gösterilen toplumsal eleştiriye hiç yer
vermeyen film, hatta kimse-kusursuz
degildir havasıyla Amerikan yaşam tarzını
över. Öte yandan bu karmaşık ve detaylı
destan, ani umutların, yıkılan düşlerin ve
gizli endişelerin hüküm sürdügü o
dönemin ruhunu, başarıyla yansıtır.

release and awarded eight Academy Awards,
THE BEST YEARS OF OUR LlVES is
imbued wich che personal commicmenc that
director William Wyler broughc co his firsc
posc-war project. The end of rhe war has not
put an end to all conflicts. The demobilized
soldiers became civilians and reelaimed
c heir place in ordi nary l i fe - bur l i fe had
changed and they had changed

coo .

Wyler,

himself a discharged officer, decided to
rackle rhis issue, and alrhough his problems
in reineegraring himself i neo the
community were perhaps not the same as
his protagonists, the director's
identification wirh their predicamencs
cannot be doubted. When the film was
made, posrwar tendencies toward realism
were already felt i n America. Their parcial
accepcance by Wyler is rhe main reason for
the inflared fame che film achieved. The
once-respected social criricism was never
there and the picrure in facr praises che
American way of life in che everything-has
ics-faulrs tone. On the other hand this
complex, decailed epic brillianrly reflecrs
che spiric of chac rime of sudden hopes,
dasbed dreams and hidden anxiecies.

mn1. 1 Siyah-Beyaz B& W 1
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Yönetmen Director: William Wyür
Senaryo Sneenplay:Jame.r R. Webb,
Robert \'Vi/der & Sy Bar/m, based on tbe
novel by Donald Hami/ton Görüntü
Yön. Cinematography: Franı F.
Plantr Kurgu Editing: Robtrt Swmle,
Robtrt Belrhtr &john Faun Müzik
Music:jmmu Moross Oyuncular Cast:

BÜYÜK ÜLKE
THE BIG COUNTRY

Gngory Ptde,}e:m Simmons, Char/ton
Htslon, Carro/1 B11ktr, Burl Itti, Charles
Birkford, A/jonJO Dtdoya, Ch11rl! Connorı
Yapımcılar Producers: William
WJier & Grtgory Ptclt Yapı m
Production Co.: Anthony Worldwuk:
Uniud Artists Dünya Hakları World
Sales: Hollyuwd Claısics
19j8/ Jj mm. 1 Renkli Coıor / 168'

• BÜ YÜ K Ü LKE, Batı'nın güç mitine karşı

• Is THE BIG COUNTR Y a polemic w ith

tartışma açan bir film midir? Baltimore'lu,
silah bile taşımayan bir züppenin, o vakte
kadar sorunları hep silahların halletti�i o
büyük ülkeye kanun ve nizarnı getirmesini
anlatan öyküsü bunu ima ediyordur sanki.
Ama kimse Batı'nın sert yasalarını gözardı
edemez ve yeni gelen kişinin ata binrnek
hakkında pek fikri olmasa da, başka tür bir
fiziksel beceriyle otoriteyi ele geçirmesi
gereklidir. Ancak o zaman, savaş halindeki
çeteler tarafından aracı olarak kabul
edilebilir ve silahı yerine kurnazlı�ına
güvenıneye başlayabilir. Elbette yine bir
silahlı çatışma olacaktır ama ancak
pozlarıyla aptallık, bencillik ve ödleklerini
gizleyen kişiler arasında. Böyle kişiler her
yerde kaybetmelidir, ve daha zeki olanlara
yer açmak için Batı'da da kaybederler. Hal
böyle olunca, nihai sonuç da western'in
klasik örneklerindekiyle aynı olur: sorumlu
bir yeni göçmenler kuşa�ı. toplumsal
disiplinden yoksun sı�ır yetiştiricilerinin
yerini alır. 1 9SO'Ii yıllarda Amerikan
sineması, kaybederek başarı dogmasına
meydan okuyacak kahramanın gelmesini
hala bekliyordu. BÜ YÜ K Ü LKE, muazzam
toprakları ve onların güzelli�ini iletmeyi
başaran görkemli epi�in sayfa kenarlarına
not alınmış, üzerinde düşünülmesi gereken
birkaç fikri de içeriyor. Wyler, engin aniatı
ritmi ne birkaç yerini bulmuş dinamik sahne
yerleştirmiş, ironiden usulünce yararlanmış,
oyuncularını iyi yönetmiş ve görüntüleri
çekici bir müzikal motifle desteklemiş.

che Wesc' s myth of force? This seems to be
suggesced by the story, in which a Balcimore
dandy who does not carry a gun is seen co
bring law and order to che big councry
where so far guns cook care of all problems.
Bu c nobody can ignore che hard laws of che
Wesc, and alchough che newcomer may have
li etle idea abouc horse riding, he musc
acquire auchoricy by anocher ki nd of
physical ski l l . Ic is only chen that he can be
accepced as mediator by che warring clans,
and can begin to rely on his cunning inscead
of on his gun. There w i ll have to be a shor
our, to be sure, bu c only becween people
whose posturing conceals srupidicy,
selfıshness and cowardice. Such people m use
lose everywhere so rhey lose in che Wesr to
give way to che more incelligenc. The fina!
conclusion is ch us che same as in one of che
classical varieries of wesrern: che new
generarion of responsible seniers replaces
che socially undisciplined cactle-breeders. I n
rhe ' 5 0 s che American cinema sri l l awaired
the arrival of che proragonisr who loses and
ch us defıes che dogma of success. THE BIG
COUNTRY offers a few momencs of
reflecrion jotted down on che margin of che
epic specracular which well conveys che feel
of vasr lands and rheir beaucy. Wyler
included in che expansive narrative rhythm a
number of dynamic, well-scaged scenes. He
made good use of irony, well direcred che
actors and supplemenced che images wich an
accracrive m usical motif.
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Yönetmen Director: William Wyler
Senaryo Screenplay: Karl Tunkrg.
baıtd on rht notlti "A Talt ofChriJr" by
Uw Wallact Görüntü Yön.
Cinematography: Roherr Surtm Kurgu
Editing: Ra/ph E. \'(li11ftri &john
Dunning Müzik Music: Mik/oJ Roua
Oyuncular Casr: Charlton Heston,Jark
Hawkinı, Suphen Boyd, Haya Haram/,
Hugh Griffith, Martha Srott, Sam}affi,
Cathy O'Donne/1 Yapımcı Producer:
Sam Zimbalisr Yapım Pnxluction Co.:
MGM Dünya Hakları World Salcs:
Hollywood Clauirs Kaynak Print

BEN-HUR

Source: BFI

1959 1 35 mm. 1 Renkli Coıo, 1 2 12'

• MGM v e William Wyler BEN-HUR'Ia,

"gişe galibi" denen ve genelde duyarlılığın
aksiyon ve şaşaaya boyun eğişini teşvik
eden seyirlik lllmin geniş formatı içinde, son
derece zekice ve sürükleyici bir insanlık
dramı yaratmayı başardılar. Roma'da
Cinecitta Stüdyoları'nda 1 S milyon dolara
yapılan BEN-HUR, o zamana kadar
gerçekleştirilmiş en pahalı fılmdi. MGM aynı
öyküden daha önce 1 92S'te de sessiz bir
film yapmıştı. Muazzam maliyeti sebebiyle
türlü güçlüklerle karşılaşan o film kiir
getirmeyi başaramamasına karşın sinema
tarihinde bir kilometre taşı olmuştu. 1 959
tarihli bu yapım ise MGM için bir ölüm
kalım girişimiydi ve filmi, daha önceki sessiz
versiyonunda kısa bir süre çalışmış olan titiz
yönetmen William Wyler'a emanet ettiler.
Wyler'ın sanatsal kalitesi ve zevki galip geldi
ve bu yapımı seyirlik denen filmierin
sınırlarının çok ötesine geçen, zengin ve
parlak bir dram haline getirdi. BEN
HUR'un muhteşem sahneleri göz alıcı ve
dramatiktir. Sinemada bu filmdeki araba
yarışıyla boy ölçüşebilecek çok az sahne
çekilmiştir. Bu efsanevi sekans, muazzam
bir mekanın, hem atlar hem de insanlar
vasıtasıyla yaratılan çok heyecanlı bir
aksiyonun, panoramik görüntülerin ve sesin
güçlü dramatik kullanımının çarpıcı bir
karışımından oluşur. Filmde yarıştan
sonraki son bir saatin sönükleşmemesi,
Wyler'ın anlatım becerisiyle, Charlton
Heston'ın ve Stephen Boyd'un güçlü
performansları sayesindedir. Devasa setiere
ve çok kalabalık fıgürasyona karşın, insan
dramı hiçbir zaman arka planda kalmaz.

• W i thin che expansive format of the so
called "blockbusrer" specracle film, which
general ly provokes a sublimarion of
sensibility ro acrion and pageanrry, MGM
and William Wyler managed ro engineer a
remarkably inrell igenr and engrossing
human drama in their producrion of
BEN-H U R . Made at Cinecitra Srudios in
Rome for

1 5 m illion, ir was rhen the most

expensive film ever made. MGM had
previously filmed the srory in 1 92 5 . It was
a production beser by difficulties rhar,
owing ro i ts massive cost, failed ro show a
profir bur which was a mi lesrone in cinema
hisrory. This 1 95 9 film was a make-or
break venrure for MGM and rhey enrrusred
it to the fastidious William Wyler, who had
worked briefly on rhe silem version. The
artisric qualiry and rasre of Wyler have
prevailed ro make this a rich and glowing
drama that far transcends the bounçls of
spectacle. His big scenes are brill iam and
dramatic. There has seldom been anyrhing
in movies to compare with rhis picrure's
legendary charior race. lt is a srunning
complex of mighty setting, thrilling acrion
by horses and men, panoramic observation,
and overwhelming d ramatic use of sound.
It is a tribure ro Wyler's narrative ski ll and
ro the inrense performances by Charlron
Hesron, as Judah Ben-H ur, and Stephen
Boyd, as Messala, that the race does not
render the fina! hour an anti-climax.
Despite the rowering sets and thronging
extras we never lose sighr of rhe human
d rama.
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Yönetmen Director: William \Vyltr
Senaryo Screenplay:joh, Kohn, btmd
on tht ntn�el by john Fowlts Görüntü
Yön. Cinemamgraphy: Robtrt Krasker
Kurgu Editing: Dtwhl Nawkitıı &
Robtrt Swink Müzik Music: Maurict
)arre Oyuncular Cast: Ttrmre S/amp,
Samantha Eggar, MaNrict Dallimort,

KORKU NÇ KOLEKSIYONCU
THE COLLECTOR

J\1ona Waıhbo��rne, William Birlelty,
Gordon Barrlay, David Havi/and
Yapımc1 Producer:}Nd Kınbtrg
Yapım Production Co.: CoiNmbia
Pictum Dünya Hakları World Sales:
Columbia Triltar Filmı Kaynak Print
Source: Sı.ıtnıka Filnıinıtit111t1
1965 1 35

• William Wyler, Fowles'un çok satan

romanını sa�lam, gerilim dolu bir şekilde
beyazperdeye taşırken çok çetin bir görev
üstlenmiş ve bunu da ender rastlanan bir
sanatkarlıkla yerine getirmişti. KORKUNÇ
KOLEKS I YONCU'nun dayandı�ı roman,
biri kaçıran kişi, di�eri de kurbanı tarafından
tutulmuş ikili bir günce biçiminde yazılmıştı.
I ki kişinin - dizginlenemez bir cinsel
sapiantısı olan aşa�ılık kompleksi i bir
adamla, kaçırdı�ı genç kadın - karakter
incelemesi olarak Wyler'ın maharetle
geliştirilmiş, kalite damgası taşıyan
beyazperde uyarlaması, hemen hemen
tümüyle birinci karakterin görüş açısından
anlatılmış. Tamamen iki kişilik bir gösteri
olan KORKUNÇ KOLEKSI YONCU,
çarpıcı renkli görüntüleriyle de dikkat
çeken ustaca yönetilmiş bir fılmdir.
O sıralarda pek bilinmeyen iki isim olan
Terence Stamp ve Samantha Eggar,
dürneodeki deneyimli Wyler'ın yol
gösteren oyuncu yönetimiyle son derece
ölçülü performanslar sundular ve bu da
onlara Cannes Film Festival'inden bir ortak
oyunculuk ödülü getirdi. Wyler'ın,
umutsuzca tuza� düşürülmüş oldu�u
duygusuna gerçekten kapılması amacıyla,
Eggar'a tüm çekimler boyunca sette kalması
için sadistçe ısrar etti�i bilinen bir gerçektir.
Ö lmeden önce üç uzun metrajlı kurmaca
film daha yaptı�ı halde, KORKUNÇ
KOLEKS I YONCU aslında William
Wyler'in otuz yıl süren sürekli yapım ve
muazzam başarı çizelgesini noktalamıştı.

• William Wyler undertook a vastly
difficulr assignmenc, and carried ir off wir h
rare arrisrry, in bringing ro rhe screen a
solid, suspenseful enacrmenc of John
Fowles' besr-selling novel. THE
COLLECTOR was wrirren in rhe form of a
dua! diary, one kepr by a kidnapper, rhe
orher by his vicrim. As a characrer srudy of
rwo persons - an i nferioriry-ridden man
wirh an unconcrollable sex ob ession and
rhe young woman he abducrs - Wyler's
adroitly developed screen adaprarion is rold
almosr exclusively from rhe poinc of view of
rhe former, and bear rhe sramp of class.
Virrually a rwo-person show, THE
COLLECTOR is a masrerfully direcred fil m
w i r h srunning color phorography. Borh
Terence Sramp and Samanrha Eggar, Iirtle
known players ar rhe rime, rurn in
remarkably resrrained performances under
Wyler's guiding helmsmanship, which
broughr rhem a joinc acring award from rhe
Cannes Film Festival . Ir' s a known facr rhar
Wyler sornewhar sadisrically i nsisred rhar
Eggar remain on rhe ser rhroughour rhe
shooring �chedule so rhar she'd ger rhe
feeling of being hopelessly rrapped. Though
he made rhree more fearures before he died,
THE COLLECTOR basically marked rhe
end of Will iam Wyler's rhree decades of
consranc producrion and enormous success.

mm. 1 Renkli Color 1 1 1 9'
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JOHN FRANKENHEIMER

CASUSLARA KARŞI

1 9 Şubat 1 930'da New York'ta
dogdu. Sinemayı çok seviyordu
ve oyuncu olmaya karar
vermişti. Ancak daha sonra
Hava Kuvvetleri'nin Film
Taburu'na başvurup kabul
edildi ve orada kameraya dogal
yatkınligını keşfetti. Terhis
edildikten sonra, 1 953'te CBS'i
ikna edip yönetmen asistanı
olarak TV kariyerine başladı.
O sıralarda bu iş, büyük
ölçüde kameramanlık
yapmaktan ibaretti. Bir süre
sonra, asistan olarak çalışrıgı
programın yönetmenligini
üstlendi. Beyazperdeye ilk
adımını "The Young Stranger 1
Genç Yabancı"yla ( 1 957) am
1 954- 1 960 yılları arasında
toplam 1 52 canlı televizyon
programı yönetti. Aralarında
"The Birdman of Alcatraz 1
Alkatraz Kuşçusu" ( 1 962),
CASUSLARA KARŞI ( 1 962),
"Seven Days in May 1 Mayıs'ta
Yedi Gün" ( 1 964), "Grand
Prix 1 Ölümle Yarışanlar"
( 1 966), ve "Seconds 1
Saniyeler"in de ( 1 966)
bulundugu son derece güçlü
ticari filmler yaptı ve
filmlerinde önemli toplumsal
ve felsefi konulardaki
görüşlerini ifade etmesiyle
tanınan, başarılı bir sinemacı
haline geldi. 6 Temmuz
2002'de, Los Angeles'da öldü.

THE MANCHURIAN CANDIDATE
Yönetmen Direcwr:john
Franktnhtimw Senaryo Screen play:
Grorgt Axtlrod, bastd on tht noı.ıtl by
RicharJCondon Görüntü Yön.
Cinematography: Lionel Lindon
Kurgu Editing: Ftrris WebJitr Müzik
Music: David Amram Oyuncular
Cast: Frank Sinatra, La11rmct Han't'].
lı.ngtla Uınsbt�ry,jantt Ltigh, Henry
Silı•a, jamts Grtgory, UJ/ü Parirh, john
McGitttr, Khigh Ditgh Yapımcı
Producer: Gtorgt Axtlrod Yapım
Producıion Co.: Unutti Artmı &
M.C. PrrxiNclionı Dünya Hakları
World Sa1es: Hollywood Clmıics

1962 / JJ
126'

mm.
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• Kapkaranlık bir siyasi önlenemezlik
duygusu ile kara mizah arasında kurdugu
dengeyi baştan sona korumayı başaran
CASUSLARA KARŞI, Hollywood'un
yaptıgı ilk - ve en iyi - siyasi gerilim
filmiydi. Senaryo zekice, yönetim sıkı,
yapım tasarımı ise kusursuz. Uzun süre
rafta durduktan sonra 1 988'de yeniden
gösterime sokuldugunda, birden fazla
eleştirmen filmi hem içerik hem de tarz
açısından çagdaş filmlerden çok daha
üstün bulmuştu. Richard Candon'ın 1 9S9
tarihli çoksatan romanının bu başarılı
uyarlaması, Amerikalı eleştirmenlerince
"ürpertici, cesur ve büyüleyici"
bulunurken, Komünist basın filmi "zehir,
Sovyet-Amerikan gerilimini paraya
çevirmek için şimdiye kadar
gerçekleştirilmiş girişimlerin en kötü
niyetlisi" olmakla suçlamıştı. Ancak,
tartışmalar bir yana, tarih CASUSLARA
KARŞI'nın sadece siyasi açıdan yanlış
yapmamakla kalmadıgını, kehanet
özelligine de sahip oldugunu gösterdi:
yüzyılın son üçte birlik bölümündeki
birçok suikast bunu kanıtladı. Ama belki
de filmin en dikkate deger tarafı, siyasi
arenanın dışında yatmaktadır: Bu film,
John Frankenheimer'ı 1 960'1arın en
önemli ve etkili sinemacılarından biri
yaptı. Frankenheimer'ın çok çarpıcı
gerçekçi film teknigi de, sinemanın görsel
dilinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

• THE MANCHURJAN CANDIDATE
was che firsc - and best - palirical ehriller
Hollywood ever made, one rhar manages ro
mainrain irs delicarely balanced mood of
dark palirical foreboding and black humor.
The script is sharp, rhe d i reecian raur, che
producrion design excellenr. When ir was
reissued in 1 988 afrer a lengrhy sray on rhe
shelf, more rhan one abserver found it vasrly
superior to most contemporary films, in
both content and sryle. Based on R ichard
Condon's best-seli ing 1 95 9 novel, the film
was hailed as "chilling, daring and
fascinaring" by American critics, while the
Communist press denounced it as "poison,
the most vicious attempt yer made to cash
in on Soviet-American tensions". Regardless
of the controversy, however, history has
proven that THE MANCHURIAN
CANDIDATE was not only politically
accurare bur also highly propheric - as rhe
numerous assassinations over the past third
of a century can arrest. B ur perhaps i ts
greatesr significance lies outside the
palirical realm: This is the masrerpiece that
esrablished John Frankenheimer as one of
che most im portant and influential
filmmakers of the 1 960s. Frankenheimer's
srunningly realisric film rechnique soon
became an integral part of cinema's visual
vocabulary.

Born on 19 February 1930 in
New York. He loved movies
and he decided he wanred to be
an actor but rhen he applied for
and was accepred in the Morion
Picture Squadron of the Air
Force where he realized his
natural talent to handie a
camera. Afrer his military
discharge he began a TV career
in 1 95 3 convincing CBS to hire
him as an assistant direcror. He
first turned to the big screen
with "The Young Stranger'"
( 1 95 7). He ditected a total of
1 5 2 live television shows
berween 1954 and 1 960. He
made several exnemely
powerful, mainserearn fılms,
i ncluding "'The Bird Man of
Alcatraz·· ( 1 962), THE
MANCHURIAN
CANOlDATE ( 1 962), ··seven
Days in May"' ( 1964), '"Grand
Prix" ( 1 966), ··seconds" ( 1 966),
endjng up becoming a
successful filmmaket best
known by expressing on films
his views on imporcant social
and philosophical topics. He
died on 6 July 2002 in Los
Angeles.
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MAURICE PIALAT

VAN GOGH
Yönetmen Director: 1\·laurit� Pialat
Senaryo Screen play: Ma11ria Pinfat
Görüntü Yön. Cinematography:
Emmamttl Alarhuel & Gilles Henry
Kurgu Editing: Yamt Dtdtt
Oyuncular Cası:}atqttes 011tronr,
Girard Sety. Alexandra Undon, Btrnard
Ltroco, Corinnt 8011rdon Yapımcı
Producer: Danit/ Tosran du Plamin
Yapım Production Co.: Erato Filnu:
Studio Cfınal Dünya Hakları World
Sales: MiniJitre dtı Aifaires Etrangtru,
Burtau du Cinlnw

1991 1 35 mm. / Renkli Color / /85'

• Pialat'nın VAN GOGH'u, Hallandalı

ünlü ressamın yaşamını yepyeni bir açıdan
ele alan şaşırtıcı bir film olarak ortaya
çıkmıştı. Van Gogh'un yaşamının trajik
sonunu anlatan diger sinema yapımiarı
onun ruhsal dengesizliginin altını çizmiş ya
da intihar egilimi üzerine çeşitli psikolojik
teoriler sunmuşlardı. Bu gösterişli yapım
ise, çok bilinen kulak kesme sahnesi de
dahil, Van Gogh'un yaşam öyküsündeki
pek çok önemli noktayı atladıgı halde,
gizemli bir büyü yakalamayı becermiş.
1 956 tarihli klasik Hollywood yapımı
"Lust for Life 1 Ölmeyen I nsanlar" gibi
fazlaca melodramatik porerelerin
panzehiri gibi. Pialat, gerçekçiligiyle
tanınan tecrübeli bir Fransız sinemacıydı;
filmlerinin çogunda oldugu gibi, burada da
karakter tasviri, olay örgüsünden daha
önemli bir yer tutuyor. Pialat sahneleri
uzun tutmayı yeglemiş: Paris'te "can-can"
dansı yapılan bir gece kulübünü ziyaret,
Theo'nun eşinin, kocasının hayranlık dolu
bakışları altında uzun uzadıya yıkanması
gibi. Şarkıcıdan dönme ünlü aktör Jacques
Dutronc acı çeken sanatçı rolünde başarılı
bir oyun sergilerken, ona delicesine aşık
olan tatlı kız rolünde Alexandra London
son derece hoş. "Pialat'nın gerçekte
ilgilendigi Van Gogh degil" diyordu filmin
yapımc ısı T oscan du Plantier. "Onun odak
noktası genelde sanatçı - sanatçının
dünyadaki yeri, kaderi: sevilmemiş,
terkedilmiş ve sonunda trajik bir figür
olarak sanatçı."

• Pialac's V AN GOGH has come as a
surprise because ir cook a new slanc on che
greac Dutch paincer's life. While other
cinemaric depiccions of che cragic end of
Van Gogh's l i fe have emphasized his mencal
inscabilicy or offered various psychological
cheories for his suicidal impulses, this
sumpcuous produccion om i es many of che
scaple elemencs of che Van Gogh scory,
including che famous ear-slashing incidenc,
buc stili cascs a magical spell . Jc's an
ane idare co che excessive melodrama of
portrayals such as che dassic Hollywood
creacmenc in 1 956's "Lusc for Life". Pialac
was a veceran French fılmmaker known for
his real ism; as in many of his fıms, che
characcer porcrayal here is more im portane
rhan rhe plor. Pialar lecs scenes li nger: a
visir co a Paris nighrclub where rhe can-can
is danced, or Theo's w ife barhing herself in
front of her admiring husband. Jacques
Durronc, the famous singer-curned-acror,
gives a fıne performance as rhe suffering
arcisc, wirh Alexandra London a delighr as
the sweet daughrer who falls heavily for
him. "Pialar's real incerest is nor Van
Gogh," explains Tascan du Planrier, the
producer of the fil m . " His focus is the areise
- his place in che world and his fare: an
unloved, abandoned and ulrimarely, rragic
fıgure."

3 1 Agustos 1 925'ce Fransa'da
Puy-de-Dôme'da doğdu.
Ressam olmak amacıyla,
dekoratif ve güzel sanatlar
eğitimi gördü. Resim yaptığı
dönemde oyuncu olarak da
çalıştı. 1 958'de kısa filmler
yönetmeye başladı. lik uzun
merrajlı kurmaca filmi,
profesyonel olmayan
oyuncuları kullanan, cinema
verite tarzında, 1 967 tarihli
"L'enfance nue 1 Çıplak
Çocukluk"tur. O günden
itibaren, sinema ve TV için,
kendine özgü filmleri büyük bir
titizlikle çeken yönetmen, ele
aldığı konular ve setteki
çatışmaları nedeniyle ülkesinin
"zor" yönetmenlerinden biri
olarak biliniyordu. Gerek
kendi filmleri nde, gerekse
başka yönetmenlerin
filmlerinde olmak üzere, arada
sırada oyunculuk da yapmıştır.
1 987 Cannes Film Festivali'nde
"Sous le soleil de Satan 1
Şeycanın Güneşi Altında" adlı
filmiyle Altın Palmiye Odülü'nü
kazandı. Böbrek yetmezliği
yüzünden, 1 1 Ocak 2003'te
Paris'te öldü.
Bom on 31 August 1925 in Puy
de-Dôme, France. He srudied ro
be a pa.inrer wich rraining in
both the decorative and the fıne
arts. Then while paincing, he had
same experience as an acror. I n

1 958, he began ro direec shorr
fılms. He made his fearure-fılm
debut in 1967 with "L'enfance
nue 1 Naked Childhood", a
cinema verice-scyle d rama
ucilizing nonprofessional acrors.
Si nce rhen, he had been
meticulously working on very
personal fearure fılms for cinema
and TV. He was known as one of
his counrry's more "difficuü"
direecers due co this subject
marter and on-ser clashes. He
occasionally worked as an acror
in both his fılms and those of
other directors. He was awarded
the Palme d'Or for his "Sous le
soleil de Satan 1 U nder Satan's
Sun" in 1987 Cannes Film
Festival. He died of kidney
fiıilure on 1 1 January 2003 in
Paris.
Önemli Filmleri

Selected Filmography
1 972 Nous ne viei/lerom
pas ememble

Birlikte Yaşlanmayaca�ız

1 979 Passe tou hac d'abord
1 980
1 983
1 985
1 987

Önce Okulunu Bitir

Lculou
A 1ıos amours Aşklanmıza
Po/ice Polis
Sous le so/ei/ de Satan

Şeycanın Güneşi Altında

1 99 1 Vau Gogh

1 20
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KAREL REISZ

SEViŞME G Ü N LERi

2 1 Temmuz 1 926'da, eski
Çekoslovakya'da, Ostrava'da
dogdu. 1 2 yaşından itibaren
Ingiltere'de yaşamaya başladı.
Hava Kuvvetleri'nde görev
yaptı, sonra da Cambridge'de
kimya ögrencisi oldu. Londra
okul sisceminde ögrecmenlik
yaparak geçirdigi iki yılın
ardından, 1 950'1erde sinemaya
hayranlık duymaya başladı ve
bu mecra üzerine sayısız
deneme kaleme aldı. Ayrıca
film estetigi üzerine "The
Technique of Film Edi ring"
(Film Kurgu Tekniti) adında
öncü bir kiraba imza attı.
SEVIŞME GÜNLERI'yle ( 1 960)
uzun metrajlı kurmaca filmiere
acrıgı ilk adım, etkileyici oldu.
O zamandan beri tek tük film
çekmiştir (vaktini reklam
filmleri çekerek ve Ingiliz
televizyonu için çalışarak
geçirmiştir), ama bu aralıklı
üretimin içinde çok begenilen
kült film "Morgan! A Suirable
Case for Treacment" ( 1 966) ve
biyografık dram "lsadora" da
( 1 968) bulunur. Yapcıgı
Amerikan filmleri de benzer bir
şekilde, birbirinden farklı
yapıtlardır: "The Gambler"
( 1 974), "Who'll Stop the
Rain?" ( 1 978), "The French
Lieutenant's Woman" ( 1 98 1 ),
"Sweet Dreams" ( 1 985) ve
"Everybody Wins" ( 1 990). 25
Kasım 2002'de Londra'da öldü.

SATURDAY NIGHT, S UNDAY MORNING
Yönetmen Director: Karti Rtiıt
Senaryo Screenplay: lıfa, SJIIII«
Görüntü Yön. Cinematography:
Freddie Frattriı Kurgu Editing: Stth
Holr Müzik Mu sic: john Danitu'Ofth
Oyuncular Cast: Albtrt Fmney,

Shirley /Hmt Fuld , R«htl Robmı,
flylda Baktr, NfJmt/Jn Rosıingwı, Bryan
Pringlt, Robtrt Cau·dron, Ednn Mwriı,
E/sit Wagıtafft, Frank Pttllll Yapımcı
Producer: Tony R1chardson Yapım
Producıion Co.: Wrxıdfal Film
Prodnctto111 Dünya Hakları World
Sales: Hollywood Claııirs Kaynak

Print Source:

BPI

1960 1 3 5 nun. 1 Siyah-Beyaz B& W 1
89'

• SEVI ŞME G Ü NLER I , 1 950'1erin

sonundan 60'1arın ortasına kadar görülen
I ngiliz toplumsal gerçekçi ya da diğer
adıyla "lavabo" filmleri (işçi sınıfının
evdeki sorunlarını resmettiği için böyle
deniyordu) döneminin ortalarına doğru
çekildi. Filmde gerçek mekan çekimlerinin
kullanılması - Kuzey'de bir sanayi
kasabasının sokakları, bir fabrika, bir blok
alçak ev ve bu evlerin tıkış tıkış içieri yönetmen Karel Reisz'ın ve yapımcı Tony
Richardson'ın kısa süren "Serbest
Sinema" hareketine uzanan belgesel
köklerini ve !talyan yeni gerçekçiliğine
borçlarını akla getiriyor. Kırk yıl sonra,
SEV I ŞME G Ü NLERI , o dönem filmlerinin
çoğundan daha iyi ayakta kalmış
görünüyor. Bu kısmen Albert Finney'in
başroldeki karizmatik performansından,
kısmen de Reisz'ın kontrollü üsiGbundan
kaynaklanıyor; Reisz, Richardson'ın
yönettiği benzer filmleri fena halde
demode gösteren bir yönelime,
dışavurumcu planlar aracılığıyla psikolojik
gerçekçiliği yakalamaya kalkışmıyor.
SEV I ŞME G Ü NLER I , kahramanın iki
kadınla ilişkisinde o çok görülen
"cinsiyetierin savaşı" yaklaşımınından uzak
duruyor ve "serbest davranışlar"ın daha
bebeklik yıllarını yaşadığı bir değişim
zamanında, işçi sınıfından kadınların
cinsellik ve sonuçları konusunda yaşadığı
çıkmazın ima ettiği toplumsal sonuçları
inceliyor.

• SATURDAY NIGHT, SUNDAY
MORNING came roughly at che midpoinc
of che cycle of British social realisc or
"kicchen si nk" fılms (so-called for cheir
penchanc foc depiceing working class
domesric siruarions) which appeared in rhe
!are l 950s and early 1 960s. The use of
locarion shooring in rhe film - rhe sereers of
a Norrhern indusrrial cown, a facrory,
blocks of row houses and rheir cramped
inreriors - suggesr rhe documenrary
backgrounds of director Kare! Reisz and
producer Tony Richardson in che shorr
lived "Free Cinema" movemenr, and rheir
debc ro lcalian neo-realism. Forry years
larer, SATURDAY NIGHT, SUNDAY
MORNING holds up berrer rhan many
other film s of this cycle. This is due in part
ro Alberr Finney's charismatic performance
in rhe leading role, as well

as

to Reisz's

concrolled s tyle - he avoids arremprs ar
pyschological realism through expressionisc
shors which badly dare si mi lar fı lms
direcred by R ichardson. SATURDAY
IGHT, SUNDAY MORNING avoids rhe
usual "barrle of the sexes" approach ro rhe
hero's relarionship ro rhe rwo women and
explores rhe social implicarions of che
dilemma facing working class women abouc
sexuality and i es consequences at a time of
change when "permissiveness" was in irs
infancy.

Born on 21 Jul y 1 926 in
Ostrnva, former Czechoslovakia.
He lived in England from age
1 2 . He served with the RAF,
then became a chemistry srudenr
at Cambridge. After two years as
a teacher in the London school
system, he developed a
fascinarion wirh film in rhe early
1 950s, wriring numerous essays
on rbe medium, and a seminal
book on film esthetics, "The
Technique of Film Editing".
He made an impressive fearure
directing debut w ith
SATURDAY NIGHT,
SUNDAY MORNING ( 1 960).
His output has been sporadic
si nce then (although he' s kept
busy making commercials and
working for British television),
bur ir i ncludes the culr favorire
"Morgan! A Suitable Case for
Treatmenr" ( 1 966) and the
biogrnphical drnma "Jsadorn"
( 1 968). His American fılms have
been similarly varied in narure:
'The Gambler" (1 974), "Who' ll
Srop rhe Rain" ( 1 978), "The
French Lieurenam's Woman"
( 1 98 1 ), "Sweet Dteams· ( 1 985),
and "Everybody Wins" ( 1 990).
He died on 25 November 2002
in London.
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NORMAN JEWISON

GECE N i N SICAG I N DA

21 Temmuz 1 92 1 'de
Kanada'da Toroneo şehrinde
dogdu. Yüksek egitimini
Vicroria College ve Toronto
Üniversitesi'nde yaptı. Kraliyer
Konservatuarı'nda piyano ve
müzik teorisi de çalıştı. Deniz
Kuvvetleri'nde askerligin
ardından kısa bir süre de taksi
şoförü olarak çalıştıktan sonra,
Londra'da aktörlük ve
senaristlik yaptı. 1 953'ten
1 958 sonuna kadar, CBC
televizyonunun önde gelen
yönetmenlerinden biriydi;
New York'ta CBS tarafından
işe alındıktan sonra da birinci
sınıf TV işleri yapmayı
sürdürdü, 1 958- 1 96 1 arasında
üç Emmy ödülü aldı. lik uzun
metrajlı kurmaca fılmini,
1 962'de yaptı. GECENIN
SICACINDA'daki ( 1 967)
yönetimiyle Oscar ve Altın
Küre adayı oldu. Daha sonraki
filmlerinin bazıları
eleştirmenler tarafından pek
hoş karşılanmasa da makul gişe
elde etmeyi sürdürdü. Berlin
Film Festivali'nde ona "En Iyi
Yönetmen" ödülü getiren
1 988 yapımı "Moonstruck 1
Ay Çarpması"yla da gene
büyük başarı kazandı. Bir
sonraki bellibaşlı yönetmenlik
çabası, bir kez daha Altın
Küre'ye aday gösterildigi 1 999
yapımı "The Hurricane" oldu.

IN THE HEAT OF THE NIGHT
Yönetmen Direcror: Normanjeu•i.Jon
Senaryo Screenplay: Stirling

Silliphanı,

bastd on tht nfJt'tl byjohn

Bali

Görüntü Yön. Cinemarography:
l-laske/1 Wtxln- Kurgu Ediring: Hal
luhby Müzik Music: Q11inryjonts
Oyuncular Casr: Sidney Poititr. Rod

Sttigtr, Warrtn Oatu. Qımuin Dtan,
Larry CalU, AmhonyJamn, Kmnit
J\.l.ım4rt Yapımcı Producer: Waltn
J\1irisrh Yapım Producıion Co.:
J\iil'iJrh CorjHJration; Unittd Artists
Dünya Hakları World Sales:

Hollywood Claıüu

1967 1 35

nun.

1 Renkli Color 1 109'

• Bu liberal görüşlü filmde, 1 960'1ı
yıllarda, yalnızca güney eyaletlerinin ücra
köşelerinde de�il. ABD'nin birçok yerinde
kritik düzeyde baş gösteren ırkçı nefret
ve önyargı dalgası, kurmaca olarak küçük
bir Mississippi kasabasında tecrit
edilmiştir. Filmde, ba�naz ama kurnaz
Güneyi i bir şerif ile orada tek başına
kalmış, karaderili ve becerikli bir
Philadelphia'lı cinayet uzmanı polis,
uyumsuz bir çift olarak işbirli�ine zorlanır.
Yönetmen Norman Jewison'ın elinin
altında, dikkati çekmemiş bir romandan
hazırlanmış zorlu, sözünü esirgemeyen bir
senaryo vardı ve bunu, Red Steiger ile
Sidney Poitier'nin sundukları derinlikli,
can acıtıcı performanslarla, gerçekli�in
sesine ve hakikatın nabzına sahip bir filme
dönüştürmüştür. Aslında, filmdeki cinayet
esrarının çözülmesi hayli rutin ve
önemsizdir. Filmin asıl büyüleyici yanı,
tüm cehaleti ve önyargısıyla kibirli küçük
kasaba polisi ve çelik misali bir
küçümsemeyle güvensizlik zırhına sahip
kültürlü zenci detektif arasındaki sert
yüzleşmelerde yatar. Nefret ve husumet
atmosferi içinde cinayet esrarını çözmek
için birlikte çalışırlar; filmin esas odak
noktası ise, birbiriyle çatışan bu iki i rade
sahibi erke�in taşıdıkları önyargılardan
yola çıkıp karşılıklı gönülsüz bir saygı ve
hayranlı�a erişmeleri sırasında de�işen,
gözler önüne serilen ilişkileri üzerinde
kalır.

• The hoc surge of racial hace and
prejudice chac was so evidene and cricical in
che '60s in so many places in che US, not
al one in the cradirional area of che Deep
South, was ficrionally isolared in a tirele
Mississippi rown, in this l i beral-minded
film which forced the odd-couple
collaborarion of a bigored bur shrewd
Somhern sheriff and a !one, skillful black
homicide experr from Philadelphia.
Norman Jewison has caken a hard,
omspoken script, prepared from an
undisringuished novel and, wirh deep
sringiog performances conccibured by Rod
Sreiger and Sidney Poirier, he has turned ir
inco a film rhar has rhe look and sound of
actualiry and che pounding pulse of rrurh.
Acrually, rhe myscery srory is a rather
rourine and arbirrary one. The fascinarion of
che film is in che craekiing confrontations
between che arroganr smail row n w hi re
policeman, w ith all his layers of ignorance
and prejudice, and the sophisricared black
derece i ve wir h his steely armor of conrempr
and misrrusr. As they work rogerher ro
sol ve rhe murder mysrery in an armosphere
of harred and anragonism, the central focus
of the film remains on the changing,
unfold i ng relarionship berween rhese rwo
clashing, srrong-wil led men as they move
from inherenc prejudice ro grudging
murual cespecr and adıniration for each
or her.

Born on 21 July 1921 in
Toronto, Canada. Receiving his
undergraduare educarion ar
Vicroria College and University
of Toronro, he also scudied piano
and music cheory ar che Royal
Conservarory. Following service
in che navy and a brief sojourn as
a cab driver, he worked as an
acror and seenarise in London.
Fcom 1 953 chcough 1 958, he
was one of che cop directors wirh
rhe CBC relevision service; he
conrinued ro curn out cop
ranked TV work when he was
signed by CBS in New York,
winning rhree Emmys becween
1958 and 1 96 1 . He direcced his
fırst feature film in 1962.
He went on to earn Oscar and
Golden Globe nominarions for
his direction of IN THE HEAT
OF THE NIGHT ( 1 967). Not
all of his subsequent fılms were
rreated kindly by the crirics,
though he conrinued ro enjoy
respe<:table box-office showings.
He again h ir it big wich l988's
"Moonsrruck", for which he won
the "Besr Direcror" prize ar che
Berlin Film Festival. His next
major direcrorial efforr was
"The Hurricane" in 1999, for
which he was again naminared
for a Golden Globe.
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BILLY WILDER

BAZ I LARI SlCAK SEVER

22 Haziran 1 906'da
Avusturya'da Sucha'da, Samuel
Wilder adıyla dünyaya '\eldi.
Hukuk okuduktan sonra
kariyerine bir Viyana
gazetesinde gazetecilik yaparak
başladı, daha sonra da muhabir
olarak Berlin'e gitti. Kısa sürede
Alman film endüstrisinin en
üretken ve aranan
senaristlerinden biri haline geldi,
ancak Hitler'in 1 933'reki
yükselişi, kariyerinde ani bir
duraklamaya neden oldu:
Yahudi oluşu, canını kurtarmak
için kaçmasını gerektirdi. lik
dura�. ilk filmi "Mauvaise
Graine 1 Kötü Tohum"un
( 1 934) yönermenlitini paylaştıtı
Fransa'ydı. Çok geçmeden
Amerika'ya giderek
Hollywood'a yerleşti ve
kariyerine önce senarist, daha
sonra da 1 942 tarihli "The
Major and the Minor 1 Küçük
Kız" adlı filmde yönetmen
olarak yeniden başladı.
l 937'den 1 954'e kadar
Paramounr film şirketi için
çalıştı. 1 9SS'te bagımsız
yapımcı/yönetmen olarak film
yapmaya başladı. Hollywood'un
hem en istikrarlı ve kalıcı, hem
de en cüretkAr sinemacılarından
biri olarak hem büyük bir ticari
başarı kazandı, hem de üç
filmiyle En Iyi Film Oscar'ını aldı.
27 Mayıs 2002'de Beverly
H ilis'te zatürreeden öldü.

SOME LIKE IT HOT
Yönetmen Director: Bi/Iy Wiltkr
Senaryo Screenplay: Bi/Iy Wildtr &
I.A. /... Diamond Görüntü Yön.
Cincmatography: Charles Lang, )r.
Kurgu Ediıing: Ath11r Schmidr Müzik
Music: Adolph Deul.lCh Oyuncular
Ca.st: Mari/y1ı Monrot, Tony Cımiı,jade
Lmmıon. GttJrge Raft, Pat O'Britn, }ot E.
Brouı11, Nthemiah Persoff,joan Shawltt,
Bi/Iy Cray, Gwrge E. Stone Yapımcı
Producer: Bi/Iy Wildtr Yapım
Production Co.: /'ıfiriıch Co., Aıhton
Prod11ctiom Dünya Hakları World
Sales: Ho/lyuYXJd Clasıia CtJ., Ashum
Prodılftiom Kaynak Print Source:
BFI

1959 1 35 mm. / Siyah-Beyaz B& W 1
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• "Sinemalar lunaparklara benzemeli"
demişti Billy Wilder bir zamanlar.
" I nsanlar oraya e�lenmek için gitmeli."
Wilder sinsi komedi duyarlılı�ını
BAZILARI SlCAK SEVER'in üç efsanevi
yıldızının yetene�iyle birleştirerek, seks ve
ahmaklı�ın üstün bir şekilde hüküm
sürdü�ü benzersiz bir film lunaparkı
yaratmıştır. David O. Selznick'in Wilder'ı
"Kan ile komedi karışmaz" diyerek
uyarmasına karşın, film gerek gişede,
gerekse eleştirmenler nezdinde büyük bir
zafer kazanmıştır. Yedi Oscar ödülüne
aday olan bu tipik çılgın fars örne�i, ilk
gösteriminden bu yana 40 yılı aşkın bir
süre geçmiş olmasına karşın, yakınlarda
Amerikan Sinema Enstitisü'nün,
Amerika'nın En Kemik Filmleri listesinde
birinci sırada yerini almış durumdadır.
Wilder'ın belki de en sevilen filmi olan
BAZILARI SlCAK SEVER, başlangıcından
son anına kadar birinci sınıf komedi
performansları içerir. Wilder, Jack
Lemmon ile çalışmanın "katıksız bir
mutluluk" oldu�unu; Tony Curtis'in hiç
böylesine formda olmadı�ını; Joe E.
Brown'ın egzantrik milyoner rolünde
unutulmaz oldu�unu ve Marilyn
Monroe'nun da aptal sarışın özelli�ini
burada mükemmelli�e ulaştırdı�ını ifade
etmişti. Filmin cüretkar öykü kurgusunun
kayna�ı. Wilder'ın kafasını rol-yapma ve
kılık de�iştirme konusuna takmış
olmasında yatar. BAZILARI SlCAK
SEVER'i asıl ilginç kılan nokta ise, insanın
karşı cins olarak yaşaması durumunda,
içinde gizli kalan yönlerini araştırma
imkanına sahip olaca�ını, ve böylece
gerçek kişili�ini bulaca�ını ima etmesidir.

• " Movies should be like amusement
parks" , Billy Wilder once said. " People
should go to rhem to have fun . " Wilder
combines his sly comic sensibiliry wirh che
ralenrs of rhree legendary stars in SOME
LIKE IT HOT, an unequaled amosement
park of a fil m in which sex and silliness
reign supreme. The film was a triumph in
box office and critics' eye despire David O.
Selznick's warning ro Wilder: "Biood and
jokes do nor mix". Naminared for 7
Academy Awards, ir is the qui nressenrial
madcap farce and, over 40 years afrer irs
inirial release, ir recenrly ranked number
one on che American Film Insrirure's list of
America's Funniesr Movies. Probably
Wilder's best-loved film, SOME LIKE IT
HOT conrains first-class comedy
performances from srarr ro finish. W ilcler
said it was "sheer happiness" to work with
Jack Lemmon; Tony Curris was never in
such good form; Joe E . Brown is
unforgetrable as an eccentric m i l lionaire;
w hile

Marilyn Monroe in her specialiry of a

dumb blonde reaches perfection here. The
film's daring plot comrivance lies ar che
hearr of W i Ider' s preoccuparion

w ith

role

playing and rransformation. What makes it
especially inceresting is irs suggesrion rhat
when a person lives as the or her sex, he or
she has the opporruniry to explore
previously latenr aspecrs of the personality,
ro reveal his or her real self.

He was born Samuel W iIder on
2 2 J une 1 906, in Sucha, Ausrria.
After first studying law, he began
a career as a journalise wirh a
Vienna newspaper, larer
relocaring ro Berlin as a reporter.
He swiftly became one of the
German film industry's most
prolifıc and sought-after
screenwriters, bur Hitler's 1 933
rise to power effectively broughr
his career to a halt - as a jew, he
was forced to flee for his I i fe. His
fırst stop was France, where he
made his debut behind the
camera, co-directing "Mauvaise
Graine" ( 1 934). He soon landed
in the United States, sertling in
Hollywood to begin his work
anew, first as screenwricer, rhen
in 1942 as director with "The
Major and the Minor". He
worked for Paramounr from 193 7
to 1954. In 1955 he began
making films as independenr
producer/director. One of
Hollywood's mosr consistent and
enduring filmmakers,he was also
among its most daring. He was a
major commercial success as well
as a critical favorire, wirh no less
rhan three of his fearures
garnering Best Picrure Oscm.
He died on 27 May 2002 in
Beverly H ilis from pneumonia.

USTALARA SAYG I
TRIBUTES
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• Senarist-yönetmen Claude Chabrol,

François Truffaut ve Jean-Luc Godard'la
birlikte en üretken Fransız yönetmenlerden
biridir. Yeni Dalga'nın efsane yönetmenleri
arasında özel, şerefli bir konumu vardır:
E�er Godard siyaset ve film teorisine
duydu�u aşırı ilgiyle eleştirmenlere, T ruffaut
da hümanizmi ve duygusallı�ıyla popüler
izleyicilere cazip geliyorsa, işleriyle en
istikrarlı biçimde en dengeli be�eniyi
sa�layan kişi, film eleştirmeni, yönetmen,
filozof Chabrol'dur.
Gerilim filmlerinin üstadı olan Chabrol,
konularına so�uk, mesafeli bir nesneilikle
yaklaşır. Bu tavrı en azından bir
eleştirmenin onu "yaratıkların ın zaaf ve
budalalıklarını süzen anlayışlı ama
duygusallıktan uzak bir tanrı"ya
benzetmesine yol açmıştır. Burjuva
de�erleri ile zorla zaptürapt altında tutulan,
ço�u kez şiddetli bir tutku arasındaki
çatışmanın gözlenmesi, Chabrol'ün tüm
gerilim filmlerinin temel bir niteli�idir. Bu
çatışma, yönetmenin işlerine melodramatik
bir nitelik kazandırır, böylece de sanat filmi
dünyası ile popüler eglence dünyası
arasında sürüklenip durur. "Fransız
Hitchcock'u" lakabı, iyi yazılmış, titizlikle
yönetilmiş, büyüleyici ve zekice psikolojik
dramlarından kaynaklanır. Kırk beş yılda,
ço�u tipik alarnet-i farikalarını taşıyan
elliden fazla film üzerinde çalışmıştır.
Claude Chabrol 24 Haziran 1 930'da
Paris'te do�du. Daha çocukken sinemaya ve
polisiye öykülere ilgi duymaya başladı. Tipik
bir Paris burjuva çevresinin ürünü ve bir
eczaemın o�lu olarak, önce, aile işine
girmek için, Paris Ü niversitesi'nde eczacılık
okudu. Ö�renimi sırasında Sinematek ile
sanat filmi gösterilen salonlarda,
üniversitede geçirdi�inden fazla vakit geçirdi.
Godard, Truffaut, Bazin ve Rohmer'le
tanışarak Fransız sinema çevresiyle ilk kez
ilişki kurdu. Askerli�ini yaptıktan sonra,
20th Century Fox'un Paris bürosunda,
tanıtım bölümünde işe girdi. Sonra Arts
dergisi yazarı ve film eleştirmen i oldu, etkili
sinema dergisi Cahiers du Cinema'ya 1 95357 arasında düzenli olarak yazı yazdı.
Sinemaya 1 956'da jacques Rivette'in bir
kısa filminin yapımcısı ve senaristlerinden
biri olarak girdi. 1 95Tde, Eric Rohmer'le
birlikte, daha sonra üslubundan etkilenece�i
Hitchcock üzerine analitik bir kitap yazdı.

Ertesi yıl ilk karısı Agnes'e kalan küçük bir
mirasla, şimdi ço�unlukla Fransız Yeni
Dalgası'nın da ilk filmi kabul edilen, ilk filmi
"Le beau Serge 1 Yakışıklı Serge"i finanse
etti. Bir sonraki filmi "Les cousins 1
Kuzenler"in ( 1 959), Berlin Film
Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü
kazanmasıyla birlikte hem saygınlık kazandı,
hem de uluslararası ölçekte tanındı. Aynı
yıl, Chabrol, bir kadının cinayete kurban
gitmesinin işlevsiz bir aile üzerindeki
etkisinin merkeze yerleştirildi�i. büyük
bütçeli bir suç dramı olan ilk renkli filmi
"A double tour 1 Tehlikeli Rabıtalar"ı
gerçekleştirdi; film hem burjuva ahlaki
de�erlerinin ölçülü bir eleştirisini, hem de
şiddetin toplumsal ve ailevi nedenlerini
içeriyordu. Ama o da, onu izleyen filmleri
de ticari yönden başarısızlıga u�radı.
Chabrol iç karartıcılı�ı. kadın düşmanlı�ı.
hatta faşizmle suçlandı. Ancak ilk
filmierindeki karakterlerin ço�unun aptal,
zayıf ve hatta tiksindirici oldu�u da gözden
kaçırılmamalıdır. Ne var ki Chabrol onlar
aracılı�ıyla, ancak meslek hayatının çok daha
sonraki evrelerinde yatıştırılacak köklü bir
kötümserli�i ve aptallıga duydu�u büyük
ilgiyi ifade ediyordu; bu acımadan da
nasibini almış bir ilgiydi.
Karışık duygular içeren bu ilk filmlerinin
başanya ulaşmaması, Chabrol'ü birkaç yıl
boyunca bulabildi�i her ticari işi, özellikle
James Bond paradileri olarak çekilen bir
dizi casusluk filmini yönetmeye zorladı.
Formuna ancak 1 967 yılında, burjuva ailesi
ve onun barındırdı�ı. ço�u kez dışarıdan
birinin müdahalesiyle serbest kalarak sonu
şiddete varan suçluluk kapasitesi teması
üzerine bir dizi olgun, biçimsel çeşitlerneyle
kavuştu. 1 964'te aktris Stephane Audran'la
evlenmesinin ve daha sonra da onunla
birlikte çalışmasının, bu dönemdeki
filmlerine esin kayna�ı oldu�u açıktır.
Chabrol özellikle "Les biches 1 Ceylanlar"la
( 1 968) ciddi konulara döndü�ünde,
seyircinin zevki de de�işmişti. Yeni
Dalga'nın aşırılıkları kabul edilir hale
gelmişti, yönetmenin nitelikleri de artık
oldukları gibi görülebiliyordu: o aslında,
müşfik bir yanı da olan bir mizahçıydı.
Tasvirlerinden bazılarının acımasızlıgı,
berrak görüşlü ve canlı bir zekanın
ürünüydü. 1 960'1ı yılların sonunda ve
1 970'1erin başında, Chabrol halen en
mükemmel işleri sayılan olgun başyapıtlar

Filmleri
Filmography
1 958 Le beau Serge Yakışıklı
1 959 Us cousim Kuzenler
A double tour

Serge

Tehlikeli Rabotalar

1 960 Les bonuesfemmes

Iyi Kadınlar

Us Godelureaux
1 96 1 Les sept plchls capitaux
(episode L'avarice}

Yedi Büyük Günah
{""Cimrilik.. bölümü)
L'oeil du ma/in

Şeytanın Gözü

1 962 Ophilia
Landrrt Kadın Katili
1 963 Us plm belfes escroqueries
du moude (episode "L'homme

Eiffel")
Dünyanın En Güzel
Üçldgıtları {""Eyfel Kulesi'ni
Satan Adam.. bölümü)
qui vendi c la tour

1 964 Tigre ahne la chair fralche

Kaplan Taze Et Sever

Paris vu par. . .
(episode " La muerre")

. . . Gözüyle Paris
{""Sessiz Kız. . bölümü)

1 965 Marie-Chantal contre le

Dr. Kh1 Şeytan Tuzagı

Le tigt"e se parfiıme a la
dynamile

Kaplan Dinarnit Kokar

1 966 La ligne de dlmarcalion

Sınır Çizgisi
Le scandale

Öldüren Şampanya

1 967 La route de Corinthe

Corinthe Yolu

1 968 Les biches Ceylanlar
Ltı {emme infide/e

Vefasız Kadın

1 969 Que la bile meure

Canavar Ölmeli

U boucher Kasap
1 970 Lu mpture Aile Çıkmazı
1 9 7 1 )uste avant ln nuit

Gece Olmadan

La dieade prodigieuse

Harika Bir On Yıl

1 972 Docteur Popaul

Çirkinleri Severim

1 973 Les noces rouges Kanlı
Nada
1 974 Um! pt�rtie de pltıisir

Aşıklar

Bir Keyif Partisi

Les innocents aux mains
sa/es Kirli Elli Masumlar
1 975 Les magiciens Büyücüler
1 976 Folies bourgeoises

Burjuva Çılgınlıkları

Atice ou la derniet-e fugue

Son Macera

1 977 Les liens de sang Kan
1 978 Violettt Noziire

Bagları

Zehirli Çiçek

1 980 Le cheval d'orgueil Kibir Atı
1 982 Les fantômes du chapelier

Şapkacının Hayaletleri
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gerçekle�tirdi. Daha sonra, cinayet-gerilim
filmlerinden burjuvazinin zaafları ve
budalalıklarını konu alanlara kadar,
birbirinden farklı çok sayıda film yaptı.
Chabrol'ün 1 980'1er ve 1 990'1ardaki
filmleri, daha önceki i�leriyle mukayeseden
pek karlı çıkmaz; bir kısım ele�tirmenler
bunların, yönetmenin 1 9SO'Ier ve
1 960'1ardaki filmlerine kalıcı bir rezonans
sağlayan bütünlük ve kaliteden yoksun
olduğunu belirttiler. O gene de
üretkenliğini sürdürdü ve lsabelle
Huppert'le i�birliği yaptığı çalı�maları, ilerki
döneminin en ünlü filmlerini olu�turdu:
"U ne affaire de femmes 1 Bir Kadın
Meselesi" ( 1 988) ve "Madame Bovary"
( 1 99 1 ) Fransa' da büyük ba�arı kazanırken,
1 995 yapımı psikolojik (ve siyasi) gerilim
filmi "La ceremonie 1 Seremoni" deniza�ırı
ülkelerde de takdirle kar�ılandı. Çoğu
eleştirmen, Chabrol'ün nihayet yeniden
formunun zirvesine tırmandığını beyan etti.
Daha sonraki gerilim filmleri, "Rien ne va
plus 1 Hırsız ve Çırağı" ( 1 997), "Au coeur
du mensonge 1 Yalanların Rengi" ( 1 999) ve
"Merci pour le chocolat 1 Sıcak Çikolata"
(2000) aynı derecede hararetle
kar�ılanmadıysa da, yönetmenin hem
Fransız, hem dünya sinemasındaki etkisinin
sürdüğü inkar edilemez.
I nsan ruhunun karanlık güdülerini ve insan
ili�kilerinin altında yatan tahribatı nesnel bir
hassasiyetle te�rih etmi� bir sanatçı olan
Claude Chabrol, genellikle çağda� Fransa'ya
hicvederek bakan bir vakanüvis olarak
kabul edilir, ama bu yakla�ım onun
mizahının, özgünlüğünün ya da nükseden
saplantılarının hakkını vermez. En sevdiği
hedefin, gençliğinin çevresi olan kentli
Fransız küçük burjuvazisi olduğu doğrudur.
Chabrol'ün çağd� töreler ve psikoloji
konusundaki serinkanlı, nesnel incelemeleri;
dekorun, hareketin ve geometrik olarak
yaratılmı� ili�kilerin anlamlı kullanımıyla
dikkat çeker. Chabrol'ün burjuvazinin
saygınlığını ve statükoyu muhafaza etme
yolundaki yakıp kavurucu arzusuna yönelik
incelemelerinin sapiantıiı doğası (cinayete
gösterdikleri tepki yoluyla), onun aynı
oyuncuları ve Helene (güzel ve mesafeli
kadın), Paul (sefa ehli, tehdit unsuru
olu�turan adam) ve Charles (duyguları
bastırılmı�. ciddi burjuva erkek) gibi
sembolik karakter isimlerini tekrar tekrar
kullanmasıyla göz önüne serilir. Chabrol,
filmleri arasındaki benzer noktaları
çoğaltmaktan gerçekten ho�lanır. Örneğin,
"La femme infidele 1 Vefasız Kadın" ( 1 968),
"Que la bete meure 1 Canavar Ö lmeli"

( 1 969) ve "Le boucher 1 Kasap"taki ( 1 969)
kadın kahramanın adı Helene'dir; "Tehlikeli
Rabıtalar"da ise Leda adını almı�tır (Grek
mitolojisinde Helen'in annesi). Jean Renoir
bütün büyük yönetmenlerin tekrar tekrar
aynı filmi yaptığını söylemi�ti, belki kimse bu
�iarı Chabrol kadar ciddiye almamı�tır.
Gerçekten de, burjuva varolu�larının
yapıları, daha önce baskı altına aldıkları
tutkuyu artık kontrol etmekten aciz
kalırken ve Charles, Helene ile Paul
mukadder rollerini oynarken, bütün bu
filmler bir tür biçimsel tutarlılığı yansıtır.
Aptallık Chabrol'ü büyülüyorsa eğer,
kendisinin de belirttiği gibi "sınırı
olmadığı"ndan değildir, aynı zamanda
"tehlikeli olduğu için"dir. Karakterleri çoğu
kez aptallıktan kaçınırken bir ba�ka
tehlikeye kurban olurlar: delilik. Bu
aptallıktan daha büyüleyici, daha az vasat bir
�eydir. Çoğu kez, hayal kırıklığıyla
sonuçlanmı� bir tutkunun ya da tümüyle
mantıksız bir isteğin sonucudur. Nevrotik
bir travma sonucu ortaya çıkmı� olsa da,
kurbanı (Chabrol'ün gözünde hiçbir deli
mutlu olamaz), merhametimize layıktır. Bu
açıdan, belki de Chabrol'ün en ba�arılı filmi,
sadece iki önemli karaktere, ikisi de tam
birbirinin zıddıymı� gibi göründükleri halde
aynı derecede tutkulu arzuların sahibi olan
iki karaktere sahip bir dram olan
"Kasap"tır. Korkunç bir nevrozu gizleyen
kasap Popaul serinkanlı ve frijit öğretmen
Helene'le ili�ki kurmaya çalı�ır, o ise cinsel
enerjisini genç öğrencilerine ders vermeye
yöneltmi�tir, özellikle de bunlar arasından
dikkat çekecek biçimde Charles adı verilmi�
birine. Jansenist "Canavar Ölmeli"de
Charles küçük oğluna arabasıyla vurup
kaçan iflah olmaz kötücüllükteki katilin
peşine düşünce, katil Paul ile baldızı Helene
arasındaki i li�kiye sekte vurur.
Belki de Chabrol'ün işlerini, iddiasız ve
popüler janr filmi ile iddialı ve elitist sanat
filminin bile�imi olarak görmek en
doğrusudur: Onun filmleri, inanılmayacak
kadar bilinçli, kendinden emin bir üslüba
sahip gerilim filmleri olma eğilimi gösterir 
yani kendi önemlerinin farkında olan iddialı
melodramlardır bunlar. Ancak kimileri için
Chabrol'ün yapıtlarının bu melez karakteri
de kendiliğinden bir sorun olu�turur:
Gerçekten de, tıpkı kimi elitist
eleştirmenlerin bazen Chabrol'ün
konularını ilgilerine değmez bulması gibi,
popüler film seyircileri de bazen onun
üslübunu ve ağır ritmini yabancıla�tırıcı
bulur. Yönetmen farklı başlangıç
noktalarından yola çıkıp, çok deği�ik

1 983 Le sang des tmlres

Başkalarının Kanı

1 984 Poulet au vinaigre

Sirkeli Piliç

1 985 lmpecteur lAvardiu

Müfettiı Lavardin

1 986 Masques Maskeler
1 987 u eri du hibou

Baykuıun Çıglıgı

1 988 Une affiıire de femmes

Bir Kadın Meselesi

1 989 Docteur M. Doktor M.
1 990 jours tranqui/Jes a Clichy

Clichy'de Sakin Günler

1 9 9 1 Madame Bovary
1 992 Betty
1 993 L'oe;/ de Vichy

Vichy'nin Gözü
(docurnenrary belgesel)

1 994 L'enfer Cehennem
1 99 5 La clrbnotıie Seremeni
Le fih de Gascogne

Gascogne'un Oglu

1 997 Rien ne va plus

Hırsız ve Çıragı

1 999 Au coeurdu memonge

Yalanların Rengi

2000 Aferci pour le cbocoltll

Sıcak Çikolata

2003 La jleur de mal

Kötülük Çiçegi
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konuları işler gibidir: Fransa'ya uyarlanmış
Amerikan polisiye romanları, sansasyonel
gazete haberlerine ya da, alternatif olarak.
bir fantezi temeline dayalı özgün senaryolar
gibi. Kişisel filmlerinin gişe kıvılcımını
çakmada başarısız olduğu her sefer,
Chabrol ilerideki projeleri için fon
toplamak üzere öncelikle ticari nitelik
taşıyan işlere girişmiştir. Farklı fınansman
düzenlemeleriyle gitgide daha fazla
ilgilenerek, birkaç uluslararası ortak yapımın
yanısıra, televizyon filmleri de yapmıştır.

Bir eleştirmen, Chabrol'ün çalışmalarının
bütününü, Hitchcock'a adanan uzatılmış bir
saygı sunuşu olarak görmüştür. Oysa,
Chabrol sık sık Hitchcokvari yapılar ve
metaforlar kullansa da, ziyadesiyle kendine
ait bir temaya sahiptir; örneğin bir tutku
suçunun, orta sınıftan bir aile, bir aşk
üçgeni, hatta küçük bir topluluk içindeki
ilişkiler gibi, küçük ve mahrem bir insan
ilişkileri ağındaki etkileri. Chabrol bu
ilişkilerin psikolojik karmaşıkilkiarını nesnel
bir kesinlikle teşrih eder, ama olgun
filmlerinde malzemesine karşı bu ironik
tarafsıziiğı asla kayıtsızlık ya da soğukluğa
dönüşmez; iyi ihtimalle gerçek bir trajedi
duygusu ve duygusuz bir sevecenliğe de yol
açabilir. Belki de Chabrol'ün bu yönden asıl
benzediği kişi, Hitchcock'tan ziyade Fritz
Lang ve onun belirlenirnci olay örgülü
kader sinemasıdır. Chabrol, filmlerini bilinçli
olarak. anlattığı öyküden geri çekildiğini
gösteren bir planla bitirerek. bir sanatçı
olarak bağımsızlığını hiçbir kuşkuya yer
vermeyecek şekilde kanıtlar.

başına ya da başkalarıyla birlikte yazdığı
toplam 53 uzun metrajlı kurmaca film, bir
belgesel ve 20 TV filmi ya da mini-dizisi gibi
şaşırtıcı sayıda film yönetmiştir. Tema
konusundaki tutarlılığı ve kendinden emin,
etkileyici üsiObuyla, Chabrol hala Fransa'nın
en hünerli sinemacılarından biri,
verimlilikleri oranında değişken filmler
yapan bir sanatçıdır; bu nedenle Chabrol'e
"büyük yönetmenlerin bir dakikası ötekine
en uymayanı" denmiştir. Ama aynı
zamanda, en üstün başarılarıyla rekabet
edebilecek şaşırtıcı işler yapma konusunda
da halen son derece yeterli görünmektedir.
• Wri ter-director Claude Chabrol is one of
most prolifıc French fılmmakers, alongside
François Truffaut and Jean-Luc Godard. He
holds a special bonored position w i thin the
New Wave Panrheon: if Godard appeals to
critics because of bi s exrreme incerest in
politics and film theory, and if Truffaut

appeals to popular audience because of his
humanism and senrimemali ey, it is Chabrol 
fılm eri tic, fılmmaker, philosopher - whose
work consistently offers the opporrunity for
the most balanced appeal.
A master of the suspense thriller, Chabrol
approaches his subjects w ith a cold, distanced
objectivity that has led at least one eritic to
liken him to "a compassionate bur
unsenrimenral god viewing the foibles and
fol lies of his creations". l n herenr in all of
Chabrol's tlırillers is the observation of the
clash berween bourgeois value and barely
conrained, oftenrimes violenr passion. This
clash gives the director's work a

Chabrol filmlerinin anlatılan, dekorun
duyumsallığı, psikolojik anlayışın tedrici
birikimi, kamera hareketinin mutlak ustalığı
ve sembolik yoğunlukla doldurulmuş
nesneler ile imgelerin kullanımı vasıtasıyla
gelişir. Hayran olduğu Balzac gibi Chabrol
de, popüler bir biçim içinde, toplumunun
mikrokozm olarak bir portresini sunma
girişiminde bulunur. Son yıllarda
projelerinin çoğunun müziklerini oğlu
Matthieu yapmış, eski eşi Audran'ın yerini
de l sabelle Huppert almıştır. Sonuçta
filmlerine bir "aile görünüşü", bunun
sonucu olarak da ortak temalarını çok aşan
bir ortak üsiOp hakim olmuştur.

metodramatic quality that has allowed him to
d rife between the realm of the art film and
that of popular enrertainmenr. His n.ickname,
'the Freoch Hitchcock', is mostly due to his
well-written, meticulously directed,
fascinating and ineelligem psychological
dramas. In forty-fıve years he has worked on

more than fıfty picnıres, most of which bear
his typical trademarks.
Claude Chabrol was bom. on 24 June 1 930 in
Paris. As a child he felt attracted towards
cin.ema and detective stories. The product of a
typical Paris bourgeois environmenr and the
son of a chemist, he was trained initially in
pharmacy at the University of Paris,

Chabrol, 1 970'1i yılların başından itibaren
sık sık televizyonda da çalışmıştır. Zaman
zaman reklam filmleri ve tiyatro
yönetmenliği yapmış, kendi filmleri ile başka
yönetmenlerin filmlerinde küçük rollerde
oynamıştır. i nan ı lmayacak kadar verimli bir
sinemacı olarak, çoğunun senaryolarını tek

inrending to enrer the family business.
During his studies he spenr more time in the
Cinematheque and the art-movie houses than
at the University and began. his fırst contacts
with the French cinema environmenr
meeting with Jean-Luc Godard, François
Truffaut, Andre Bazi n and Eric Rohmer.

127 ,------,--.Afrer his milirary service, he gor a job ar che

early '70s, Chabrol released marure

publiciry department of che Paris office of

masrerpieces, which are sri U considered as his

20rh Century-Fox. He rhen became a wrirer

quintessenrial work. His output si nce rhen

regular contriburor ro che influential Cahiers

srraighrforward murder rhrillers ro studies of

du Cinema from ı 9 5 3 ro ı 957. He made his

foibles and follies of rhe bourgeoisie.

and fi1 m eri tic for Ares magazine and was a

has been prolific and varied, from

cinema debur in ı 956 as producer and co
Chabrol's films of che 1 980s and '90s largely

seenarise of a shorr film by Jacques Riverre.
In ı 9 5 7 , wirh Eric Rohmer, he wrore an

suffered in comparison ro his earlier work;

analyrical book on Hirchcock, whose sryle

some crirics nored rhar rhey lacked rhe uniry

was ro influence his own.

and qualiry rhar gave rhe direcror's films of

A lirrle inherirance received by his firsr wife

Stili, he continued ro work prolifically, and

rhe ı 950s and '60s such enduring resonance.
Agnes enabled him ro finance his own firsr

his collaborarions wirh Isabelle Hupperr

film, "Le beau Serge" ( 1 958), now widely

formed che most celebrared films of his Iate

regarded as che firsr fearure of che French

period: "U ne affaire de femmes" ( ı 988) and

Nouvelle Vague. He won che Golden Bear

"Madame Bovary" ( 1 99 1 ) were grear successes
in France, white rhe ı 995 psychological (and

Award ar che Berlin Film Festival for his nexr
film, "Les cousins" ( 1 959), and gained

political) ehriller "La ceremonie" earned

respecrabiliry and international recognirion.

rransconrinenral plaudirs. Many crirics

The same year, Chabrol released his firsr color

declared that Chabrol was finally back ar the

fearure,

cop of his form. Alrhough his nexr rhrillers,

"A double rour 1 Web of Passion";

a big-budger erime drama centering on che

"Rien ne va plus" ( 1 997), "Au coeur du

effecrs of che murder of a woman upon a

mensonge" ( 1 999) and "Merci pour le

dysfuncrional family, ir contained a measured

chocolar" (2000) were not as warmly received,

cririque of bourgeois moral values and che

rhere was no denying che director's conrinued

social and familial causes of violence.

impacr on borh French and world cinema.

However, ir was a commercial failure, as were
che films followed ir. Chabrol was accused of
black gloominess, of misogyny, even of
fascism. Ir musr be appreciared that the

An arrisr who has dissecred w ith elinical
precision che clark morivarions of che human
hearr and che depredation underlyi ng human

clıaracrers in his early films are for che most

relarionships, Claude Chabrol is generally

part srupid, feeble or even repugnanr. But

considered a sarirical chronicler of

through them Chabrol conveys borh a deep

conremporary France, bur this view does not
do jusrice ro his humor, his originaliry or his

seated pessimism, only alleviared m uch later
in his career, and a fascinarion wirh srupidiry

recurrenr obsessions. Ir's rrue that his favorire

- fascinarion that does nor preclude piry.

targer remains che urban French perire

The lack of success of rhese ambivalent firsr

Chabrol's cool, cynical examinarions of

films forced Chabrol for a few years ro direct

conremporary mores and psychology have

bourgeoisie, rhe milieu of his yourh.

any commercial assignmenr he could ger,

been disringuished by an express i ve use of

norably a series of spy-rhrillers shor as
parodies of che James Bond films. Not until

decor, movement, and geomerrically
conceived relarionships. The obsessive narure
of his examinarions (through rheir reacrions

1 967 d id Chabrol rerurn ro form wirh a series
of marure, formalized variarions on che rheme
of che bourgeois family and i es capaciry for
criminal behavior, resul ring in violence
usually rriggered by che intervenrion of an
oursider. His marriage in 1 964 and working

ro murder) of che bourgeoisie's all-consuming
desire ro preserve respecrabiliry and rhe status
quo was displayed in his reperirive use of a
group of acrors and of symbolic characrer
names: Helene (beauriful and aloof woman),
Paul (hedonisric, rhrearening man), and

relarionship wirh acrress Stephane Audran has
clearly inspired rhese larer films. On

Charles (repressed, serious bourgeois man).

Chabrol's rerurn ro serious subjecrs,
parricularly wirh "Les biches 1 The

of resemblance berween one of his films and

Girlfriends" ( 1 968), public casre has alrered.

anorher. For example, rhe heroine is called

The ourrages of rhe Nouvelle Vague had
become acceprable, and the direcror's
qualiries could be seen in rheir rrue lighr:
he is acrually a humorisr wir h a rouch of
renderness. The cruelry of some of his
portrayals is rhe producr of a clear-sighred
and lively inrelligence. In rhe !are '60s and

Chabrol really enjoys mulriplying rhe points

Helene in "La femme infidele 1 Unfairhful
Wife" ( 1 968), in "Que la bere meure 1

This Man Musr Die" ( 1 969), in "Le boucher 1
The Burcher" ( 1 969); and she is called Uda
(Helen's morher in Greek myrhology) in
"A double tour". Jean Renoir has said rhar all

grear directors make rhe same film over and

128 .-------.---,-over; perhaps no one has raken this dierum as

exploring differenr fınancing arrangemenrs,

seriously as Chabrol; indeed, all rhese films

he has made relevision fılms as well as several

represent a ki nd of formal geomerry as

international co-producrions.

Charles, Helene and Paul play out rheir fared
roles, che srrucrures of rheir bourgeois

One eritic sees the whole body of Chabrol's

exisrence unable to conrain rheir previously

work as an exrended hommage ro Hirchcock.

repressed passion.

Bur white Chabrol frequendy employs
Hirchcockian structures and meraphors, he

If Chabrol is fascinared by srupidiry, it is not

has a rheme that is very much of his own -

simply because "there are no !imi ts ro ir", as

rhe impact of a erime of passion on a smail

he himselfhas poinred our, bur also ''because
ir is dangerous". More ofren rhan not his

such as those which exisr wirbin a m iddie

characrers avoid srupidiry only ro fal] prey ro

class family, a love rriangle, or even a smail

bur inrimare nerwork of human relarionships,

anorher danger - madness. This is somerhing

communiry. He dissecrs the psychological

more fascinaring, less mediocre than

complexiries of rhese relarionships w ith

srupidiry. Ofren ir is the fruir of a frusrrared
passion or of a rorally unreasonable demand.

elinical precision, yer in his marure films this

Even when it is caused by a neuroric rrauma,

becomes indifference or coldness, and at i ts

ironic derachmenr from his marerial never

the sufferer (in Chabrol's eyes no madman can

best can evoke a rrue sense of rragedy and

be happy) is an objecr worrhy of our

compassion devoid of senrimenr. Perhaps ir is

compassion. Possibly Chabrol's most

Frirz Lang and his dererminisrically plorred

successfuJ film from this poinr of view is

"Le boucher", a drama wirh only rwo

important characrers, both equally possessed
of passionare des i res despite all appearances ro
the conrrary. The bure her Popaul who
conceals a rerrible neurosis, arremprs a

cinema of desriny, rather rhan Hirchcock,
whom Chabrol mosr resembles in this respecr.
Chabrol conclusively proves his arrisric
independence by willfuliy ending his films
wirh a shor that evokes his own wirhdrawal
from rhe srory he has been relling.

relarionship w ith a cool and frigid
schoolreacher, Helene, who has displaced her
sexual energies onro her reaching of her

The narrarives of Chabrol's films are

young srudenrs, parricuJarly onro one who is

a gradual accumularion of psychological

conspicuously given the name Charles. In rhe

insighr, an absolure mastery of camera

developed through a sensuousness of decor,

Jansenise "Que la bere meure", Charles hunrs

movemenr, and the inclusion of objecrs and

down the unremirringly ev il hir-and-run

images which are imbued wirh symbolic

killer of his young son, and in doing so
inrerruprs the relarionship berween dıe ki ller,

inrensiry. Like Balzac whom he ad m i res,
Chabrol arremprs, wirbin a popular form, ro

Paul, and his sister-in-law Helene.

presenr a porrrair of his sociery in microcosm.

Chabrol's work can perhaps best be seen as a

Larely, his son Marrhieu wrore the music and
lsabelle H upperr replaced Audran in mosr of

genre film and the prerenrious and elirise art

Chabrol's projecrs. The resulr is that mosr of
his films have a "family look", and

film: his films rend ro be rhrillers wirh an

consequendy a common sryle over and above

incredibly self-conscious, self-assured sryle 

their common themes.

cross berween the unassuming and popular

that is, prerenrious melodrama, aware of irs
importance. For some, however, rhe hybrid
characrer of Chabrol's work is irself a
problem: indeed, jusr as elirise crirics

Chabrol has ofren worked for relevision si nce
the beginning of the '70s. He has occasionally
made commercials, direcred for the thearre

somerimes find Chabrol's subject marter

and appeared in cameo roles in his own fılms

benearh rhem, so roo do popular audiences

and those of other directors. An incredibly

somerimes fınd Chabrol's sryle and slow pace
alienaring. The director appears ro rake
differenr starting poinrs and work from very

prolifıc filmmaker, he has direcred a grand
roral of 5 3 fearure filrns, one documenrary

and 20 TV films or mini-series, for most of

diverse subject marrer: American derecrive

which he has wrirren or collaborared on the

novels rransposed ro France, original seripts
based on sensarionalisr newspaper reporrs, or

scriprs. W ith his consistency of rheme and
assured, expressive sryle, Chabrol remains one

alrernarively a fantasy basis. Whenevet his

of France's mosr accomplished fıJmmakers, an

personal fılms have failed ro ignire the box

artise whose ourpur may be as variable as ir is

office, despire frequendy posirive critica!
responses, Chabrol embarked on primarily

prodigious - Chabrol has been called "one of
the most uneven grear direcrors" - bur who is

commercial assignmenrs ro raise funds for his

sri ll very much capable of srarding work rhar

furure projects. lncreasingly inceresred in

rivals his fınesr achievemenrs.
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Yönetmen Director: Claudt Chabrol
Senaryo Screenplay: Paul Glgaufl
bastd on Jht mn'tl ''Tbt Key lo Nichulas
S1rnt" by Stanley Ellin Görüntü Yön.
Cinematography: Hmri Dtt:at Kurgu
Editing:)acqNtJ Gaillard Müzik
Music: Htttor Brrlioz & Paul Mis,.ald
Oyuncular Casr: tıfadtltint Robinso11,

TEH L i KELi RABITALAR
A DOUBLE TOUR

jt:ın-PaNI Brlnıotulo, Antonella Lllaldt,
Dacqmint. }tan Va/erit, Bwnadtttt
Laforrr, LAızlo Szabo, Andri.J«tlyn, Andri
Dino, Allirio Oavid Yapımcılar
Produccrs: Raymond Hakim & Robtrr
Hakim Yapım Producrion Co.: Pariı
Pi/mı (Pranct): Titanuı Filrm (ltaly)
Kaynak Print Source: lılinsttre
i
deı
Affaiıv Etrangb-ts, B11rtatt d11 Cinbna

WEB OF PASS! ON

Jacquu

1959 1 3 5

• Özellikle çarpıcı görüntüleri, karmaşık
aniatı yapısı ve göz alıcı üsiObunun
taşkınlıgıyla dikkati çeken TEHLI KELI
RABITAlAR, ustaca kotarılmış bir gerilim
filmi; belki de Claude Chabrol'ün ilk dönem
filmleri arasında en zengin ayrıntılara sahip
ve aşırı olgun olanı. Yönetmenin sonraki
işlerinin ışıgında bakıldıgında, ilk gerçek
Chabrol filmi olarak önemi, hatırı sayılır
ölçüde artıyor. I kili geri-dönüş teknigiyle
anlatılan film, zengin şarap imalatçısı ailenin
üyeleri arasında bir sadakatsizlik ve cinayet
hikayesi dokuyor. Sanki daha önceki
filmlerinin Yeni Dalga natüralizminden,
sonraki olgun orta döneminin görkemli
yapaylıgına geçişi işaret eder gibi, Chabrol
bize iki film, iki dünya sunuyor. Elverişli bir
şekilde bir cinayetle birbirinden ayrılmış
olan bu iki dünyadan biri digerine açılırken,
bir üsiObun ölümünü, digerinin doguşunu
haber veriyor. Film, neredeyse Yeni Dalga
parodisi denecek bir şekilde, bangır bangır
Amerikan cazını, kaba karakter komedisini
ve ihtişamlı performansları biraraya getiren
fazlaca renkli bir şamata içinde açılıyor.
I kinci yarı ise gerçekten harika, ve tam
ortada aynaların kullanıldıgı bir hüner
gösterisinden farksız cinayet sekansı,
Chabrol filmografisindeki en kan
dondurucu sekanslardan biri. Soruşturma
sahnesinin sessiz ustalıgı ve kapanış planları
ise, Chabrol'ün gelecekte sunacagı
zevklerin ipuçlarını taşıyor.

• Especially norable for irs srriking
ci nemarography, irs complex narrative
srrucrure, and rhe exuberance of irs
flamboyanr sryle, A DOUBLE TOUR is an
ingenious rhriller, perhaps the most richly
detailed and overripe of Claude Chabrol's
earlier fı l ms. See n i n the lig ht of the
direcror's later work, it has gained
considerably in starure as the fırst truly
Chabrolian fı lm. Told in double flashback
form, it weaves a tale of infıdelity and
murder amongst a family of wealthy wi ne
growers. As if ro signal the shift from the
New Wave naturalism of his earlier works
to the glorious arrifıce of w hat would
become his mature mid-period, Chabrol
offers us rwo fılms, rwo worlds, one giving
on to the other, apptopriately divided by a
murder, fıguring the dearh of one style and
the birrh of another. The fılm opens with
almost parody New Wave-ness, a loud,
gaudy rior of b laring American jazz, broad
characrer comedy, and larger-rhan-life
performances. The second half is rruly
magnifıcenr, and the bravura murder
sequence using mi rrors in the middle is one
of the most chilling in the Chabrol canon.
The silenr mastery of the i nrerrogarion
sequence and the dosing shots hint at
Chabrol pleasures to come.

mm. 1 Renkli Coıor 1 100'
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Yönetmen Director: Cla11d� Chabrol
Senaryo creenplay: Claudt Cbabrol
& Paul Glgaufl, lxmd on the noı.I "Th<

CANAVAR ÖLMELi

Bta.sr Musı Dit'' by Nirholas B/alu

Gö,.üntü Yön. Cinematography:

QUE LA BETE MEURE

)tan Rabier Kurgu Editing:JacqNtı
Gaillard Müzik Music: Piemjanstn
Oyuncular Casc Michel DurhauJJ(IJ.
Carolınt Ctllur.}tan Yannt, t\nouk
Ftrjar, Ma11rıct Pialal, Guy Marty,
Ltwraint Rainer Yapımcı Producer:
Andrf Ginrwis Yapım Production Co.:
CFDC; Ln Filmı la Boltit: Rizzolı Fılmı
Kaynak Print Source: Aiinistb-e dn
Affairıs Er,.angtro. 811rta11 du Cinlma

THIS MAN MUST DIE

19691 3'

• Bu kusursuzca oynanmış, so�ukkanlı ve
mükemmel şekilde yönetilmiş incelikli
psikolojik dram, Claude Chabrol'ün en iyi
filmlerinden biri. Jean Rabier'in ifade gücü
yüksek kamera çalışmasıyla daha da etkili
olan CANAVAR Ö LMELI Chabrol'ün o
büyük orta döneminin canalıcı işi; sık sık
"Helene dizisi" diye anılan bir grup filmin
merkez noktası - bu dönemde
yönetmenin ilk eşi Stephanie Audran,
neredeyse sürekli olarak, bu filmlerde
aynı adı ve aynı femme-fatale
ça�rışımlarını taşıyan karakter olarak
ortaya çıkardı. Burada, Audran'ın yerine
Caroline Cellier vekalet etti�i halde,
karakterin adı aynı. Artık Chabrol fazlaca
tembellik mi etti, fazlasıyla ehil miydi,
yoksa kendi iç dokusunun gere�inden
fazla bilincinde miydi bilinmez, ama ebedi
kadınının ismini de�iştirme zahmetine
katlanmamış. Filmin a�ır kadercilik havası,
Hitchcok'tan sonra Chabrol'ü en fazla
etkilemiş kişi olan Friu Lang'ın evrenini
akla getiriyor; kahramanı sapiantılı bir
intikamcıya döndüren "kader kazası",
Lang'ın sık sık kullandı�ı bir temadır. Sınıf
psikolojisinin bu incelikli, karmaşık ve
tehlikeli incelemesi, yönetmeninin en
Langvari filmi, insan güdüleri ve
davranışının dengesindeki alttan alta
kaymaları ve çelişkileri teşhis etmek için
ustalıkla detaylandırılmış, son derece
karmaşık bir film.

• This flawlessly acred, coldly and
perfeccly direcced, quier, subcle psycho
drama is one of Claude Chabrol's besr films.
Furrher il lumi nared by Jean Rabier's
expressive camera, QUE LA B ETE MEURE
remains rhe crucial work of Chabrol's grear
middle-period, cemral ro a group of films
ofren referred ro as che Helene cycle 
almosr conrinuously rhroughour rhis period
che direcror's firsr wife, Srephanie Audran,
recurs as a characrer bearing borh che same
name and che same ser of femme-farale
associarions. Even here, where Caroline
Cellier subsrirures for Audran, Chabrol was
eirher roo lazy, roo efficienr or roo self
aware of his own i n cemal i nrerrexrualiry,
ro feel che need ro rorare che name of his
erernal woman. The fi lm's heavy sense of
dererm inism recalls che un i verse of Frirz
l.ang, who is, nexr ro H i rchcock, Chabrol's
mosr imporram influence; che ··accidenr of
fare" which rurns che hero i mo an obsessive
avenger is a frequenr Lang rheme. This
sophisricared, cr irical srudy of class
psychology, che direcror's mosr Langian
fi lm, is a remarkably complex work, finely
shaded ro diagnose che subcle shifrs and
conrradicrions in che balance of human
morives and behavior.

mm.

1 Renkli Colo• 1 1 13 '
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LE BOUCHER

Yönetmen Director: Claudt Chabrol
Senaryo Screenplay: C/a11dt Cbabrol
Görüntü Yön. Cinemaıography:
}t:�n Rahitr Kurgu Editing:jarquu
Gaillard Müzik Music: Pitrrt}anstn &
Domin1q11t Zardı Oyuncular Casl:

Stlphant A11dran.}tan Yamrt, Antonio

Passallitı, Pımlll ftf'Ont, Alario Btrrara,
Williflm Guirımlr, Roger R11dtl Yapımcı
Producer: A,u/riGinovh Yapım
Produccion Co.: Pilms la Boltit;
Para/ranet Kaynak Prim Source:
Alini.stb-t du Affairr.ı Etrangb'ts, Bilmill
d11 CinbtM

THE BUTCHER

1969 1 3.5

• KASAP'ın bir dizi tuhaf kireç taşı mag<tra

oluşumuna eşlik eden ahenksiz açılış müzigi,
bu kırsal Fransız taşrasında vuku bulacak
trajik olayların habercisi görevini görüyor.
Chabrol'ün Hitchcockvari bir gerilim ve
karakter analizi karışımına sırtını yaslayan,
karanlık ve şaşırtıcı bir biçimde dokunaklı
başyapıtı, kötü taraflarından - medenilik
maskesinin ardında saklanıp duygusal şiddet
uygulamaktan - arınamayan ve bu süreçte
kendilerini mahveden insanların alttan alta
zihne kazınan bir portresi. Iki karakter de
duygusal açıdan yaralı: eski sevgilisinin terk
ettigi Helene de, zalim babası tarafından
istismar edilmiş ve savaşın vahşetine tanık
olmuş egitimsiz bir yabani olan Popaul de.
Adam sorunlu geçmişini gömmeye
çalışırken, kadın da duygusal açıdan içine
kapanıp duygusal bir ilişkiye girmeye
isteksiz davranarak, acısını bastırıyor.
Simgesel açıdan, Helene ile Popaul'ün
ilişkisindeki mesafe pencereler aracılıgıyla
ima ediliyor. Dahası, Popaul'un stüdyoya
geldiginde, alçak ögrenci sandalyelerini
yeglemesi, utangaç bir ifadeyle başını
kaldırıp Helene'in yüzüne bakarak .; nun
kibar çehresinde bir ilgi belirtisi yakalamaya
çalışan adamın gözünde kadının
ulaşılmazlıgını yansıtıyor. Chabrol sadece
kötülügün masum üzerindeki kalıcı etkisiyle
degil, iyi ile kötünün aslında ortak bir
duygusal zemini paylaştıkları yönündeki
daha bozguncu görüşle de ilgileniyor.

• The discordanc opening music of LE
BOUCHER accompanies a series of curious
Jimesrone cave formarions, and serves as a
harbinger for rhe rragic evenrs which are ro
unfold in rhis idyllic French councryside.
Chabrol"s brood ing and surprisingly
poignanc masrerpiece, which relies on a very
Hirchcockian blend of suspense and
characrer, is a subrly hauncing porrrair of
people who are incapable of exorcising rheir
own privare demons - inflicring emorional
violence behind a facade of civiliry - and, in
rhe process, desrroy rhemselves. They are
borh emorionally scarred : rhe radianc
Helene, abandoned by her former !over, and
Popaul, a crude uneducared brure, abused
by his cruel farher and a wirness ro rhe
arrociries of war. As Popaul srruggles ro
bury his rroubled pasr, Helene also
suppresses her pain by becoming
emorionally wirhdrawn, unwill ing ro invesr
in a romancic relarionship. Symbolically,
rhe relarional disrance berween Helene and
Popaul is suggesred rhrough windows.
Furrhermore, Popaul's preference for a
!owered, srudenc's chair in rhe srudio also
reflecrs Helene's unarrainabiliry for him, as
he shyly looks up ro see her face, rrying ro
fınd connecrion in her polire councenance.
Chabrol is concerned nor only wirh rhe
tasring impacr of evil on rhe innocenc, bur
wirh rhe more subversive norion rhar good
and evi i share comman emorional ground.

"'"'·

1 Renkli Color 1 93 '
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Yönetmen Director: Cla11dt Chabrol
Senaryo Screenplay: C/muk Cbabrol
& Dominiqut Roultr Görüntü Yön.
Cinemawgraphy:jtan Rabitr Kurgu
Edicing: Angela Braga-Mtrnıt/ &
!ı1oniq11t FardoN/is Müzik Music:
!ı1arthitu Chabrol Oyuncular Cas{;

M Ü F ETTiŞ LAVARDi N
INSPECTEVR LA VARDİN

}tan Poiret,)tan-Ciaudt Brialy, Bernadtllt
Lafonl, )arqurs Dacqmint, )tan-Lnc
Bidtall, Hermine Clairt, Pitrrt-Fran(oiJ
DımımtaNd, Flonnt Gıbassitr, Guy l...tJuret
Yapımcı Producer: Alarin Karmitz
Yapım Production Co.: MK2; CAB
Produrtıom; Films 1\nt�mı� 2; Televiıion
Suiıı� Romantk Kaynak Pri m Source:
Miniıtb-t dn Aflaim Etranglrtı, Burrau
dn Cinlma

INSPECTOR LA VARD IN

1 986 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100'

• Süprizlerle dolu bu sapkın ve son
derece eğlenceli detektif öyküsü, Claude
Chabrol'ü yeniden, gözde ortamı olan nalet
taşra burjuvazisi arasında buluyor ve onun
bir önceki filmi "Poulet au vinaigre 1 Sirkeli
Piliç"in popüler kahramanını yeniden ortaya
çıkarıyor. Yönetmen muzip bir ruh hali
içinde, garip karakterler, iki yüzlü kişiler,
ayak takımı ve uyuşturucu müptelalarının
çevresine bir suç sahnesi inşa ederken,
burjuva yaşantısının paredisini yapıyor.
Zekice sürpriziere sahip olay örgüsü hayli
incelikiL Jean Poiret, Lavardin olarak
muhteşem. I nce nükteleri ve ısrarlı bir
şekilde soruşturmasını sürdürmesi, filmin az
ve öz olarak tanımlanacak tonunu saptıyor,
tuhaf qir olaylar dizisini fevkalade komik bir
şekilde harekete geçiriyor. Chabrol'ün
Hitchcockvari motiflerden keyif aldığı
burada da belli; 1 958 yapımı ilk filmi
"Yakışıklı Serge"in bellibaşlı iki oyuncusu,
burada da oynuyor: bunlar dul Helene'de
Bernadette Lafont ve cam göz koleksiyonu
yapan eşcinsel dayıda Jean-Ciaude Brialy.
Chabrol, şüphelilerinin sürdürdüğü gizli
yaşantıları açığa vurmaya bayılıyor. Lavardin
burada polisiye bir iş içinde bulunuşunu, o
soruları sorar ve kendi özel hayatı hakkında
hiçbir şeye cevap vermezken, halen
unutamadığı sevgilinin hayatını didik didik
etmek için bir bahane olarak kullanıyor.
Katilin maskesinin düşürülmesi ve suçun
transferi de hayli zekice tasarlanmış.

• This perverse and rhoroughly enjoyable
dereeri ve srory full of surprises finds Claude
Chabrol back amongsr the bloody-minded
provincial bourgeoisie, his favourire m ilieu,
and reprises rhe popular protagonisr of
''Pouler au vi naigre"', his previous fi l m . The
director is i n a playful mood and builds a
erime scene around kin ky characrers,
lıypocrires, lowlifes, and druggies, as he
parodies bourgeois l i fe. The plor is quire
sophisricared, wirlı some elever rwisrs and
rurns. Jean Poiret is superb as Lavardin, his
dry wir and the persistem way he carries our
the i nvesrigation sers rhe fi l m's laconic
rone, serring up rhe bizarre turn of evenrs in
a magnificenrly comic fashion. Chabrol 's
fondness for Hirchcockian morifs is in
evidence, w hile rwo of the principals of
"'Le beau Serge", his 1 95 8 debur film, have
prominenr roles: Bernadeere Lafonr, as the
widowed Helene, and Jean-Claude Brialy,
as a gay uncle who collecrs glass eyes.
Chabrol loves ro tell abour the seeret l ives
his suspecrs are leading. Lavardin uses rhe
exeuse that he is here on palice business ro
ask rbe quesrions and nor answer anyrhi ng
abour his own private l i fe, while he probes
the life of the loved one he sri ll cannot
forger. The un masking of the murderer and
the transfer of guilt are quire cleverly
engineered.
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• Suç, nesilden nesile aktarılabilecek bir
şey midir? Cezasız kalmış bir suçun faili,
ya da failinin ailesi ve varisieri açısından
sonuçları nelerdir? Fransa'da I kinci Dünya
Savaşı'nın sonunda, Almanlada işbirligi
yapmış olanlardan intikam alınırken, bir
kadın işledigi bir suçtan beraat eder. Film
günümüzde başlar; yerel bir seçimin
hayati bir safhasında bir suç işlenir. Suçlu
kimdir? Suçu işleyen mi yoksa suçlulugu
üstlenen mi? Filmin başında bir cesedin
gösterildigini hatırlayan seyirciler, fılmin
üçüncü bölümünün başında işlenen
cinayeti anlayabilirler. Ancak bu defa,
izleyici kitlesi suça tanık olmuştur; seyirci
kimin öldürüldügünü, cinayeti kimin ve
neden işledigini bilir. Bu şekilde, bir
polisiyede sorulan tipik soruların
etrafından dolaşılır. "Filmin kahramanları
dehşet verecek raddede normaller. Bir
suç işlendigi gerçegi olmasa, muhtemelen
ortada ihbar edilecek bir şey bile olmazdı
- hiçbir şeyin degişmedigi dışında. [ . . . ]
Zaman aslında geçmiyor. Daimi bir şimdi
yaşanıyor." - Claude Chabrol

• ls guilr somerhing rhar can be inherired
from generatian ro generarion? Whar are
rhe consequences of an unpunished erime
for rhe perperraror, or for rhe perperraror's
family and heirs? In France ar rhe end of rhe
Second World War, when revenge was
raken on rhose who had collaborared wirh
rhe Germans, a woman is acquirred of a
erime she has commitred. The film begins
in rhe presenr day; a erime commitred
during rhe crucial phase a local elecrion.
Who is guilry? The person who commi rred
rhe erime or rhe one who acceprs rhe guilr?
Those members of rhe audience, who
remember rhar rhere was a corpse at the
beginning of the film, are able ro
understand the murder that occurs ar the
beginning of the third part of the film. This
rime, however, the audience has been
wirness ro the erime, rhe viewer knows who
has been murdered, who is the ki ller, and
why. Tbus, rhe typical quesrions asked in a
ehriller are all circumvenred. "The
proragonisrs are frighreningly normal. If it
weren'r for the facr a erime has been
commirred, rhere probably wouldn't be
anyrhing ro report ar all - except rhat

nothing changes. [ . . . ] Time doesn'r really

pass. I r is perperual presenr. " Claude Cbabrol
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• Vaktiyle "Amerikan Hitchcock'u"

olarak ünlenmiş Brian De Palma 1 996
yılında, sinema endüstrisindeki 23 filminin
ve 32 yılın ardından, ticari sinemanın çok
gişe yapan filmi "Mission: lmpossible 1
Görevimiz Tehlike"yle bir gecede
başanya erişti. "Asi" imajını sonunda
yitirmişti, artık ona vasıflı, korkulacak
kadar zeki ve hepsinden de öte, teknigin
ustası bir sinemacı gözüyle bakılıyordu;
ama zaten bu bir gerçekti. De Palma gene
de günümüz beyazperdesinin en çok
tartışma yaratan sinemacılarından biri
olmayı sürdürmekte. Filmlerinin
erdemleri eleştirmenler ve araştırmacılar
tarafından şiddetle tartışılmıştır; kimi
onun daha önceki yönetmenlerin
üslüplarından başarılı bir sentez yaratan
yetenekli bir zanaatkar olduguna, kimi de
kana ve dehşete düşkün üslübuyla
entelektüel olmak yerine çarpıcılıgı
yegleyen, istismarcı bir kadın düşmanı
olduğuna inanmaktadır. Gene de onun
Hitchcock, Antonioni, Powell ve
Eisenstein göndermeleriyle dolu filmleri,
sinema düşkünlerine büyük keyif verir.
De Palma daima, kanlı olan her şeye karşı
tutkunlugunu, çocuklugunda ortopedik
cerrah babasını izlerken kazandıgı
konusunda ısrarlı olmuştur. En sinemasal
eğilimi olan röntgenciliğini de
çocukluğundaki belirli bir olaya bağlamıştır.
Brian yeniyetme yaşlarındayken annesi,
babasını sadakatsizlikle suçlamış ve
ayrılmışlardı. Delikanlı annesinin kuşkularını
doğrulayacak kanıtlar bulma umuduyla,
günlerce elinde kayıt donanımıyla babasını
takip etmişti. Aslında "Home Movies 1
Amatör Filmler" ( 1 979), De Palma'nın
hayatındaki bu dönemin kurmacalaştırılmış
öyküsüdür.
Brian Russell De Palma 1 1 Eylül 1 940'ta,
Newark, New Jersey'de doğdu. Depresif,
mütehakkim bir anne ile mesafeli bir
doktor babanın oglu olarak çocukluğunu
Philadelphia'da, ağabeyleri Bruce 
annesiyle babasının gözdesiydi - ve Bart'la
rekabet ederek geçirdi. Columbia
Ü niversitesi'ne fizik okumak için yazılmıştı,
ama sonra sahne sanatları bölümüne geçti.
Aynı zamanda sinemaya ilgi duyuyordu ve
ilk film çalışmalarını 1 6 mm'lik, "lcarus"
( 1 960) ve "6602 1 4, The Story of an IBM
Card 1 6602 1 4, Bir IBM Kartının Öyküsü"

( 1 96 1 ) gibi filmlerle gerçekleştirdi.
Bunlardan biri olan ve birkaç ödül alan
"Wotan's Wake 1 Wotan'ın Ardından"
( 1 962) sayesinde, Sarah Lawrence
College'a yazarlık bursu kazandı, tiyatro
yönetmeni Wilford Leach hamisi oldu.
Orada okurken, 1 964-66 yılları arasında ilk
uzun metrajlı kurmaca filmi "The Wedding
Party 1 Düğün Şöleni"ni yaptı. 1 969'a kadar
gösterime girerneyen bu filmin kadrosunda,
Sarah Lawrence ögrencilerinden Jill
Clayburgh ile kendine "Bobby" De Niro
diyen Brooklyn'li bir çocuk da vardı.
De Palma, "Düğün Şöleni"nin bitmez
tükenmez post-prodüksiyon süreci
sırasında, para kazanabilmek için beş kısa
belgesel çekti: "jennifer" ( 1 964); "Mod"
( 1 964); "Bridge That Gap 1 Şu Arayı Kapa"
( 1 965); "You Show Me A Strong Town
And 1'11 Show You A Strong Bank 1 Bana
Güçlü Bir Kasaba Göster, Sana Güçlü Bir
Banka Göstereyim" ( 1 966) ve "The
Responsive Eye 1 Duyarlı Göz" ( 1 966).
Sinemalarda gösterime giren ilk filmi, New
York'un East Village'ında, iki film oynatılan
bir sanat sinemasında sadece iki hafta
gösterilen, 1 968 yapımı "Murder a la
Mode 1 Medaya Uygun Cinayet"ti. Sonraki
iki kurmaca filmi; her ikisinde de başrolü
Robert De Niro'nun oynadığı "Greetings 1
Selamlar" ( 1 968) ile onun devamı olan
"Hi, Mom! 1 Merhaba Anne!"ydi ( 1 970).
Küçük bütçeli, sistem karşıtı bu filmler,
Amerikan töreleri ve Vietnam Savaşı'na
ülke içindeki tepkiler üzerine çig bir hicivle
dolu kişisel yorumlardı. De Palma'nın
seksizm, röntgencilik gibi bellibaşlı
temalarının ve öykü içinde öykü, bakış
açısı çekimi, bölünmüş perde, uzun
planlar, vb. gibi favori film tekniklerini pırıl
pırıl kullanışının da habercisiydiler. De
Palma'nın Hollywood'daki meslek hayatı
bu iki filmin eleştirmenler nezdinde başarı
kazanmasının ardından, uçuk komedi "Get
To Know Your Rabbit 1 Tavşanını Tanı"yla
( 1 972) başladı. Hatırı sayılır ölçüde stüdyo
müdahalesinden zarar gören bu film gişe
yönünden parlak degildi ama yönetmen,
bağımsız gerilim filmi "Sisters 1 Kız
Kardeşler"le ( 1 973) bazı eleştirmenlerin
takdirini kazandı. De Palma'nın Hitchcock
görsel grameri üzerine kurulu üslübunu
taşıyan filmlerinin önünü açan bu işi, onun
her yönüyle bir janr filmi yapma yolundaki
ilk girişimi oldu.

Filmleri
F ilmography
1 968 Mm·der il la 1\fode

Medaya Uygun Cinayet

Greetiugs Selamlar
1 969 The lrltddirrg Party

Düıün Şöleni
'69
'69'da Dionysus
Hi, Mqm! Merhaba Anne!

1 970 Diouysus in

1 972 Gel /o Know Your Rabbit

Tavşanını Tanı

1 973 Sisters Kız Kardeşler
1 974 Phanlom of the Paradise

Cennetteki Hayalet

1 976 Carrie Günah Tohumu
Obsession Sapiantı
1 978 The Fury Gizli Kuvvet
1 979 Home Mo·vies

Amatör Filmler

1 980 Dressed to Kil/

Öldürmeye Hazır

1 9 8 1 Blow Out Patlama
1 983 Scarface Yaralı Yüz
The Firsl Time lik Kez
1 984 Bo<ly Double Sahte Vücutlar
1 986 \Vise Guys Akıllı Adamlar
1 987 The Ulllouchables

Dokunulmazlar

1 989 Ccısıwlties o[\flar

Savaş Kayıpları

1 990 The Bonfire ofthe Var�ities

Şenlik Ateşi

1 992 Rc1isiug Cain

Içimizdeki Şeytan

1 993 Carlito's \\'lay

Carlito'nun Yolu

1 996 Mission: lmpossible

Görevimiz Tehlike
1 998 Snake Eyes Yılan Gözler
1 999 Dial H For Hitcbcock

Hitchcock Için H'yi Çevir
(documemary belgesel)

2000 Mission lo Mars

Görev: Mars

2002 Femme Palale

ÖldUren Kadın
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Psikolojik gerilim sinemasının ustası Brian
De Palma hep akıcı, yaratıcı bir sinema
üsiObu sergilemiştir. De Palma filmleri her
şeyden çok cüretkar görsel üsiOplarıyla
dikkati çeker. Bazen sadece bir Alfred
Hitchcock taklidi oldugu yolunda
eleştirilere muhatap kalmıştır ama, De
Palma'nın filmleri, Hitchcock'a saygı
duruşunda bulunsa bile, konuları ve
teknikleriyle onun filmlerinden çarpıcı
biçimde ayrılır. Hitchcock'un filmleri daha
çok duyguların bastırılması üzerinde
odaklanırken, De Palma daha çok suçun
kendisi ve kurbanın tepkisiyle ilgilidir. Aynı
şekilde grafik şiddet resmettigi için de
eleştirilen De Palma, buna cevaben
filmlerinde Eisenstein'ın çatışma olarak
montaj kuramını kullandıgını söyler: "film,
şiddetin 'ta kendisi'dir". Biçemcilik, De
Palma'nın şiddetini estetik olarak mesafeli
kılar, böylece de şiddet gerçekçi bir ayrıntı
olmaktan çok, görsel bir efekte dönüşür.
De Palma, kendisine ticari başarı da
getiren, hem gerçek şoklar hem de zekice
bir mizah içeren öncü yeniyetme korku
filmi "Carrie 1 Günah Tohumu"ndan
( 1 976) itibaren, filmlerinde tekrar tekrar
ortaya çıkan temaları ve aniatı kalıplarını
ele almaya başlamıştır. Saplantı, cinsellik
ve ölüm, De Palma filmierindeki anahtar
temalardır. Anlatılarının basit çözümleri
yoktur - sapiantıiar ölmez, açık cinsellik
de çogu kez ölüme yol açar. Belirgin bir
siyasi doktrinin filmlerinde agırlıgı olmasa
da, siyaset bazen şiddete baglanır;
özellikle "Selamlar", "Merhaba Anne!",
"The Fury 1 Gizli Kuvvet" ( 1 978) ve
"Biow Out 1 Patlama"da ( 1 98 1 ).
Özen li kamera hareketleriyle adını duyuran
De Palma, bize yalnızca film sürecini değil,
düş sürecini de hatırlatır. De Palma'nın her
düş sekansında, kendi kendimize, düşün
nerede başladıgını ve filmin işi nerede
devraldıgını sorarız. Düş/karabasanın aniatı
çerçevesi, hem stilize olarak baştan çıkarıcı
başıboş-kalmış-bıçaklı katil hikayesi
"Dressed to Kill i Öldürmeye Hazır"ı
( 1 980), hem de Vietnam Savaşı'nda ateş
altında fazilet üzerine saygın bir çalışma
olan "Casualties of War 1 Savaş Kayıpları"nı
( 1 989) içine alır. Filmlerinin çogu,
mükemmel siyasi gerilim filmi "Patlama"da
en trajik şekliyle resmedildigi gibi, bir kadın
karakteri kurtarma yolunda başarısızlıga
ugramış bir çabayı sergiler. De Palma'nın,
dışianmış kişi ve bir kahramanlık ideali
olarak yetenekli gencin ikili rolüne olan
tutkunlugu, "Günah Tohumu" ve "Gizli
Kuvvet"te örneklenmiştir.

Aile içi aşk ve Oedipus çatışması altmetni,
De Pal ma vizyonunun psikolojik gücünün
temelini oluşturur. Babayı aramak,
bastırılmış ensest ilişkiler ve kardeşler
arasında rekabet gibi unsurlar, filmlerinin
bazılarında ortaya çıkar. "Obsession 1
Saplantı" ( 1 976) ve "Gizli Kuvvet"in
karmaşık aniatı yapıları, bu temaları
özellikle etkin biçimde inceler. De Palma
sadomazoşizm ve röntgenciligin
dinamiklerini, porno endüstrisinde geçen
bir gerilim filmi olan "Body Double 1
Sahte Vücutlar"da ( 1 984), " Ö ldürmeye
Hazır" da ve "Patlama"da keşfe çıkar.
Ayrıca De Palma, Amerikan efsanesini
parçalarına ayıran toplumsal ve ahlaki
gerginlikleri de deşer. Paranoyakça
komploculuk ve iktidar politikası,
"Patlama" ve "Savaş Kayıpları" gibi
yapıtlarında genç kahramanların ahlaki
çıkmazlarını biçimlendirir. De Palma,
"Scarface 1 Yaralı Yüz" ( 1 983), "The
Untouchables 1 Dokunulmazlar" ( 1 987)
ve "The Bonfire of the Vanities 1 Şenlik
Ateşi"nde ( 1 990) oldugu gibi, kurumsal,
mesleki ve siyasi yozlaşmanın daha büyük
toplumsal sorunlarını çevresel olarak
inceleyebilir, ama yönetmen kendine bir
polemikçi degil, bir sanatçı gözüyle bakar.
Yeniyetmeler arasındaki bağın toplumsal
kurallara uygunluğunu ve acımasızlıgını
araştıran "Günah Tohumu" bile, aslında
De Palma'nın karakteristik kara mizahıyla
kendi parodisini yapar.
De Pal ma öncelikle psikolojik gerilim filmi
janrında çalıştıgı halde aşk, korku ve
gangster melodramı unsurlarını da
araştırmıştır. O kadar karakteristik
olmayan işleri arasında hem korku filmi
hem de komedi olarak izlenebilecek yergi
niteliğindeki rock müzikali "The Phantom
of the Paradise 1 Cennetteki Hayalet"
( 1 974) ve zayıf komedileri "Home Movies 1
Amatör Filmleri" ( 1 979) ile "Wise Guys 1
Akıllı Adamlar" ( 1 986) da bulunur.
"Raising Caine / I çimizdeki Şeytan" ( 1 992)
De Palma'nın gözde aktörlerinden John
Lithgow'u en çılgın, en karanlık tutkularını
ifade etmesi için başıboş bıraktıgı, dört
dörtlük bir dehşete dönüşmüştür.
"Carlito's Way 1 Carlito'nun Yolu" ( 1 993)
bu sefer (daha önce De Palma ile "Yaralı
Yüz"de de çalışmış olan) Al Pacino'nun
rol aldığı bir başka suç filmiydi ve
yönetmenin yıllar boyunca en çok övülen
filmlerinden biri oldu.
Tam bir fiyasko olan "Şenlik Ateşi" hariç,
De Palma son yirmi yılda, starlarının adıyla
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değil, kendi adıyla iyi bir açılış sağlayan,
gişesi gerçekten garantili bir avuç
Hollywood yönetmeninden biri olarak
kaldı. 1 996'da, TV dizisi "Görevimiz
Tehlike"nin büyük bütçeli uyarlamasıyla
bir h it filme daha kavuştu. Siyasi bir suikast
etrafında dönen "Snake Eyes 1 Yılan
Gözler" ( 1 998), eleştirel ve ticari açıdan
biraz hayal kırıklığı yarattı ama yönetmen
iki yıl sonra "Mission to Mars 1 Görev:
Mars"la (2000) su yüzüne çıktı. Bu
bilimkurgu gerilim filmi, yönetmeni
dünyevi dehşet ve şiddetten uzaklaştırdı
ama o bunları güneş sisteminin başka bir
köşesinde yeniden sahneledi. De Palma'nın
son filmi ise, film noir'ın duygusal alt
dünyasını, Paris'te zenginler ve güçlüler
arasındaki yaşamın stilize bir portresiyle
harmaniayan cilalı gerilim filmi "Femme
Fatale 1 Ö ldüren Kadın" (2002) oldu.
De Palma'nın çağımız sinemasına en
büyük katkısı, yaratıcı ve görsel olarak
dinamik üsiObunda yatar. I zleyen, arayan
kamera; "Tanrı'nın gözü" bakış açısı ve
anlam yüklü ayrıntılı mizansen gibi
teknikleri sık sık kullanır. Ritmik kurgunun
ustasıdır, çoğu kez filmlerini uzatılmış, çok
etkileyici bir sekansla açar. "Günah
Tohumu"nun bölünmüş perde, ağır çekim
ve çapraz kesmeyle artık bir klasik halini
almış olan mezuniyet balosu sekansı, De
Palma'nın ustalığındaki zengin çeşitliliğinin
tipik bir örneğidir.

De Palma'nın Hollywood'la sürdürdüğü
aşkinefret ilişkisi, rahatsızlık verici bir
uzlaşmaya varmış gibi görünüyor. Dürüst
Bütünlük ve Başarı'nın Brian De Palma'nın
ruhu üzerine verdiği çetin savaşta, Başarı
galibiyete ulaşmış durumda. Tabii şimdilik.
"Seyirciler neler görüp hissedeceklerinin
kendilerine söylenmesine çok alışkınlar,
böyle olunca kendilerini çok rahat
hissediyorlar . . . Ama biçimle oynayan bir
film yaptığın zaman bu birçok insanın
yönünü kaybetmesine yol açıyor.
Biçimlerle, 60'1arda ve 70'1erde Godard ya
da Antonioni'nin yaptığı gibi aynanmasına
alışkın değiller."
"Kan, doğru kullanırsanız eğer, muhteşem
bir araçtır. Müthiş bir güdüsel güçtür, bu
konuda hiç entelektüelce bir yufka
yürekliliğim yok. Filmlerdeki şiddet, resim
yaparken kullandığınız paletin bir parçasıdır;
elinizdeki en kuvvetli fırça darbelerinden
biridir." - Brian De Palma
• Once roured as "the American
Hirchcock", Brian De Palına became an
overnighr success in 1 996, wirh che
mainserearn blockbusrer "Mission:
Impossible", afrer only 2 3 films and 3 2 years
in che movie indusrry. Final l y he losr his
··rebellious" image, and was recognized as
the skilled, fearsomely intelligem and, above
all-else, rechnically proficienr filmmaker he
rruly is. Neverrheless he remains one of the

De Palma deneme ve sağlamlaştırmayla
geçen otuz yılı aşkın süre zarfında, Robert
De Ni ro ve Jill Clayburgh'u henüz
yeniyetme yaşlarındayken keşfetmiştir.
Michelle Pfeiffer ve Melanie Griffıth'e
meslek hayatlarını değiştiren rolleri o
vermiştir. John Lithgow, F. Murray
Abraham, Kevin Costner ve Andy
Garcia'nın henüz palazlanan meslek
hayatlarını desteklemiştir. John T ravolta
ve Tom Hanks'e ilk ciddi rollerini verdi.
Sean Penn'in eski itibarına kavuşmasında
etkili olmuştur. Al Pacino ile Sean
Connery'nin Hollywood'un A-listesine
dönmelerini o sağlamıştır.
De Palma meslek hayatı boyunca
birbiriyle çelişen dürtülerin hakimiyeti
altında kalmıştır. Eleştirmenlik kurumu
tarafından bir sanatçı olarak görülmek
istedi, ama aynı zamanda gişe başarısını da
arzuladı. Ne var ki, en kişisel filmleri asla
daha geleneksel işleri gibi kitlelere hitap
etmedi. Kendi içgüdülerini izleyince,
rahatsız etmesi neredeyse garantili olan
filmler yaptı. Şimdi, otuz küsur yıl sonra,

most conrroversial filmmakers on che
conremporary screen. The merirs of his work
are violendy debared by crirics and scholars,
some of whom believe him a ralenred
crafesman who has successfully synrhesized
the sryles of earlier direcrors, orhers believe
him a manipularive misogynisr whose go
for-rhe-gur sryle sacrifices che inrellecrual
for che visceral. Sri ll his work is a film buffs
delighr, awash wirh references ro Hirchcock,
Anronioni, Powell and Eisensrein.
De Pal ma has always insisred that he gained
his fascinarion wirh all rhings gory by
warching his farher, an orrhopedic surgeon,
at work. He has also based his most cinemaric
predilection, voyeurism, on a specific
chilrllıood inciden c. When he was in his
reens, his parenrs splir up, hi morher having
accused his father of i nfideliry. The young

De Palına spenr several days sralking his dad
with eecording equipmenr, hoping ro find

evidence ro confirm his morher's suspicions.
Indeed, "Home Movies" ( 1979) is a
fıccionalized accounr of this period in

De Palma's life.
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Brian Russell De Pal m a was born on

Master of rhe psychological rhriller, Brian

l l Seprember 1 940, i n Newark, New

De Palma has consisrenrly demonsrrared a

Jersey. The son of a depressed, overbeari ng

fluenr, invencive cinemaric sryle. Above all

morher and an aloof, physician farher, he

De Palma's films are noced for cheir bold

spenr his childhood in Philadelphia

visual scyle. Sametimes cricicized as a mere

compering wirh his older brorhers, Bruce 

imirarion of Alfred Hirchcock, De Palma's

his parenrs' favori ce - and Bart. He had

work, rhough ir pays bomage ro Hirchcock,

enrolled as a physics undergraduate at

differs serikingiy in subjecr matter and

Columbia U niversity bur transferred ro
drama. Ar rhe same rime he felr his

cechnique. Hitchcock's films are focused more
on repression, w hile De Palma is more

dedicarion for rhe movies and d id his firsr

concerned wirh rhe guilr and response of rhe

film work i n 1 6mm shorr subjecrs ! i ke
"Icarus" ( 1 960) and "6602 1 4 , The Srory of

viccim. Simi larly criricized for portraying

graphic violence, De Palma responds rhar he

an IBM Card" ( 1 96 1 ). Thanks ro one of

is incorporaring E isenscein's cheory of

rhese films, "Woran's Wake" ( 1 962), which

mancage as confl icr, rhar "film 'is' violence".

received a number of prizes, he won a

Srylizacion acts co aeschecically discance

wriring fellowship ro Sarah Lawrence

De Palma's violence so that ir becomes a

College, where rhearrical direcror Wilford

visual effecr rarher rhan a naruralisric decail.

Leach was his menror. While he was
studying rhere he made his firsr feature
lengrh debuc, "The Wedd ing Party'',
berween 1 964 and 1 966. In rhe casr of rhis
fil m , which wouldn'r be released unril

Beginning w ith his commercial
breakthrough, "Carrie" ( 1 976), che pioneer
reen horror film which concains borh gen u ine

shocks and elever humor, De Palma's work

l 969, w ere Sara h Lawrence studenr J i l i
Clayburgh a n d a Brooklyn k i d w h o called

began ro dea! w i rh recurrenc themes and

himself "Bobby" De Niro.

dearh are key rhemes in his films. There are

De Palma shor five shorr documenraries -

no simple resolurions ro his narrarives 
obsessions do nor die and open sexuality ofren

narrative parrerns. Obsession, sexuality and

"Jennifer" ( 1 964); "Mod" ( 1 964); "Bridge

leads ro deach. Alrhough a specific po! irical

That Gap" ( 1 965); "You Show Me A Srrong

docrrine is unimporranc in his films, politics

Town And !'ll Show You A Srrong Bank"
( 1 966); "The Responsive Eye" ( 1 966) - ro

is someries linked wich violence, parcicularly
in "Greerings", "Hi, Mom !", "The Fury"

raise money during the inrerminable post

( 1 978) and "Blow Our" ( 1 98 1 ).

producrion process of "The Wedding
Party''. His first film ro gain chearrical
release was 1 968's "Murder a la Mode",

Repured for his etaborare camera movemenrs,
De Pal ma nor only reminds us of the process

which ran for jusr rwo weeks in an art-house

of film buc also of che process of dream. In

in New York' s Easr V i iiage on a double

every De Pal ma dream sequence, we have co

bill. His following rwo feature films,

ask ourselves where rhe dream begins and

"Greerings" ( 1 968) and irs sequel
" H i , Mom ! " ( 1 970), both srarring Robere

frame of rhe dream/njghrmare brackers borh

De Ni ro, were low-budger anri
esrablishmenr works, rough-edged sarirical
commenraries on American mores and
domesric respanses co the Vietnam War.
They forecold many De Palma sraple

where che film rakes over. The narrative
the srylishly seduccive slasher-on-che-loose
yarn "Dressed co J(jj ] " ( 1 980), and
"Casualries of War" ( 1 989), a respectable
srudy of morali ey under fire during che
Vietnam War. Many of his films porcray a

rhemes, such as sexism, voyeurism, and his

failed arrempr ro rescue a female characrer,

sparkling use of favorire film rechniques

as mosr rragically portrayed in rhe excellenc
po!irical ehriller "Blow Out". De Palma's

such as srories within srories, rhe poinr of
view shoc, splir-screen, long rakes, ete.
After rhe crirical success of rhese rwo films,
De Palma's Hollywood career begin wirh

fasci narion wirh rhe dual role of che gifted
young person as a heroic ideal and outsicler is
illusrrared in "Carrie" and "The Fury".

rhe offbear comedy "Ger To Know Your
Rabbir" ( 1 972) which suffered from

A subeexe of family romance and oedipal

subsranrial studio inrerference and mer a

conflicr underlies rhe psychological power of

di m fare ar che box-office. However he
received some critica! plaudirs for his

De Palma's vision. Such elemencs as rhe
search for che facher, cepressed i ncestual desire

independent ehriller "Sisrers" ( 1 97 3),
De Pal ma' s firsr attempt ar an our and our

films. The complex narrarive srructures of

genre picture which ushered in his signarure
sryle, based on H irchcock's visual grammar.

and sibling rivalry, appear in several of his
"Obsession" ( 1 976) and "The Fury" exam ine

chese rhemes w i dı particular force. De Pal ma
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also explores the dynamics of sadomasochism
and voyeurism in "Body Double" ( 1 984),
a ehriller ser in the porn industry, "Dressed ro
Kül" and "Biow Our".

portrayal of life among the wealthy and
powerful in Paris.

De Palma's most im porram comriburions ro
conremporary cinema lie in his invemive,

In addition, De Palma explores social and

visually dynamic sryle. He frequendy

erhical rensions that deconsrruct the

employs such rechniques as the sralking,

American mythos. Paranoid conspiracy and
power politics shape rhe er hical di lemmas of

searching camera; rhe "God's eye" poinr of

the young heroes in such works as "Biow

view; and an expressively detailed mise-en
scene. A master of rhyrhmic edi ring, he ofren

Palma may peripherally examine larger social

composed sequence. The now-dassic prom

Out" and "Casualries of War". While De

opens his films wirh an exrended, viscerally

issues of insrirurional, professional and

sequence in "Carrie", wirh i ts

polirical corruprion, as in "Scarface" ( 1 983),

screen, slow-morion and cross cutting,

"The Umouchables" ( 1 987) and "The Bonfire
of rhe Vaniries" ( 1 990), the direcror regards

use

of the splir

rypifıes rhe rich versariliry of De Palma's

crafr.

himselfas an artİst and not a polemicisr. Even
"Carrie", which explores rhe social conformiry

Over three decades of experimenration and

and cruelry of teenage bond ing, essemially

consolidarion, De Palma has d iscovered

parodies itself through De Palma's

Robert De Ni ro and Jill Clayburgh when

characteristic black humor.

they were stili reenagers. He gave Michelle

Alrhough De Palma worked primari Iy in the
genre of the psychological thriller, elemenrs
of romance, horror and gangster melodramas

Pfeiffer and Melanie Griffırhs rheir career
altering roles. He boosred the fledgling
careers ofJohn Lithgow, F. Murray Abraham,

were explored as well. His less characreriscic

Kevin Costner and Andy Garcia. He gave
John Travolra and Tom Hanks rheir firsr

work i ncludes the satirical rock musical

serious roles. He was insrrumenral in the

"The Phanrom of the Paradise" ( 1 974), which

rehabilirarion of Sean Penn. He put Al Pacino

can be viewed as both a horror film and a

and Sean Connery righr back on rhe

comedy, and the feeble comedies "Home

Hollywood A-lisr.

Movies" ( 1 979) and "W ise Guys" ( 1 986).
"Raising Caine" ( 1 992) was a full-blooded

All through his career, De Palma was

favorire actors, John Lirhgow, given free reign

governed by conflicring impulses. He wanred
ro be recognized as an artise by the critica!

ro express his wildest, clarkesr passions.

establishmem, bur he also wamed ro achieve

rerurn ro rerror, wirh one of De Palma's

"Carliro's Way" ( 1 993) was anorher erime

box-office success. Yer his most personal films

flick, this rime wirh Al Pacino (who'd worked

could never have the mass appeal of more

with De Palma in "Scarface"), and proved ro
be one of De Palma's most widely praised
films in years.

convemional movies. When he followed his
own insrincrs, he made films rhar were almosr
guaranreed ro offend. Now, afrer 30-plus
years, De Palma's love/hare relarionship wirh
Hollywood seems ro have reached an

With the exception of "Bonfıre of Vaniries",
which was a full-out failure, De Palma has

uncomforrable accord. In the mighty barde

remained one of a handful of rruly bankable

berween I ncegri ry and Success over rhe soul of

Hollywood direcrors in the lasr 20 years,

Brian De Palma, Success has won. For now.

capable of opening a picrure on rhe basis of
"Audiences are very much used ro being rold

his own name rather than the names of the
srars. He had anorher h it on his hands in

w hat they are going to see and feel, so they' re

TV series "Mission: lmpossible". "Snake

very comforcable w ith that . . . B ur when you
make a film that plays w ith form it throws a

1 996 wirh rhe big-budger adapeation of the

Eyes" ( 1 998), a ehriller revolving around a
polirical assassinarion, was somerhing of a

lot of people off. They're not used ro playing
wirh form the way we did in the 60s and 70s

critica! and commercial disappoimmenr, bur

wirh Godard or Antonioni."

the direcror resurfaced rwo years larer with
"Mission ro Mars" (2000). A sci-fi suspense
rhriller, ir removed the direcror from earrhly

"Biood is a terrific rhing to use, if you use it
correcrly. Ir's a rerrific visceral force, and I

horror and violence, only ro re-stage ir

have no imellecrual squeamishness abour ir.

laresr film is "Femme Farale" (2002), a glossy
e hriller which blends the emorional

you are painring wirh; ir' s one of the

elsewhere in the solar system. De Palma's

netherworld of film noir w ith a srylish

Violence in movies is one part of the palette
srrongest srrokes you've gor."Brian De Palma
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Yönetmen Director: Brian De Pabtltl
Senaryo Screenplay: Brian De Pa/ma
Görüntü Yön. Cinemacography:
Robtr1 Fiore Kurgu Editing: Brian De
Palm11 Müzik Music: Eric KDz.,).
Suphtn Soleı 6 Artie Traum Oyuncular
Casc: jonathm1 Wardett, Robtrt Dt Nirrı,

S E LAMLAR
GREETINGS

Gtrrit Grahm11, Richard Hami/ton, Mtgan
McCornıirk, Bmina Kugei,Jark Cou•lty,
ja11t Ut Yapımcı Producer: Cht,r/eı
Hirsch Yapım Production Co.: Sigma
lll; Wtrt End Films Dünya Hakları
World Sales: Modern E111ertaim11ent
Kaynak Print Source: AIGM
1 968 1 35

• Yirmi sekiz yaşındaki Brian De Palma'nın
43 bin dolara iki haftada kotardıgı, düzen
karşıtı bir komedi olan SELAMLAR, sadece
1 960'1ı yıllarda ortaya çıkabilecek türden bir
Amerikan bagımsız filminin nefis modelidir.
Bu solcu yeraltı klasigi, anti-hükümet 1
toplum 1 otorite 1 statüko egilimi taşır.
Yönetmenin sonraki daha iyi bilinen
işleriyle yüzeysel açıdan pek az ortak yanı
bulunsa da, ona aşina izleyiciler gene de bu
filmle digerlerini birbirine baglayan hayli şey
bulacaktır. Hayatta bir yön ve anlam arayan,
azat edilmemiş, düş kırıklıgına ugramış bir
kuşagın hatasız bir portresini sunan
SELAMLAR, aynı zamanda sapiantı
üzerinedir (De Palma'nın 1 976 yapımı
filminin adı da "Obsession 1 Saplantı"dır).
Paul'ün sapiantısı cinselliktir, bilgisayarla
aldıgı randevularla, cinsel maceraların
peşinden koşar. Lloyd'un sapiantısı Warren
Raporu' dur, Kennedy'nin birden fazla
suikastçı tarafından vuruldugunu
kanıtiayacak delillerin peşinden koşar.
Jon'un sapiantısı ise röntgenciliktir,
Whitney Müzesi için çektigini iddia ettigi
'Dikizci' filmleri için poz verecek kadınların
peşinden koşar. Ama en sapiantıiı kişi, bu
filmde bizzat fılmin dogasını sapiantı haline
getirdigini, onu kurcaladıgını ortaya koyan
De Palma'dır. Fransız Yeni Dalgası'nın
tekniklerini coşkuyla işin içine sokup bazı
sahnelere cinema-verite görünüşü vererek,
1 960'1arın, askere alınma gölgesi altında
yaşayan karşı-kültür erkeklerinin zengin
ayrıntılada süslü filmini yaratmıştır.

• An anci-esrablishmenc comedy made in
rwo weeks for $43 .000 by rwency-eighr
year-old Brian De Palma, GREETINGS is a
splendid model of che rype of American
independent film only che Iate '60s could
produce. This underground dassic has a
lefr-wing, anci-governmenr 1 sociery 1
aurhoriry 1 srarus quo bias. While ir
superficially has lirrle in common wirh che
direcror's bereer-known larer work, viewers
familiar wirh him will find a fair share of
connecring poincs. An accurare porrrair of a
disenfranchised, disillusioned generarion
locking for a direcrion in and meaning ro
life, GREETINGS is also abom obsession
(che rirle of De Palma's 1 976 film). Paul is
obsessed wirh sex and pursues sexual
advenrures through computer daring. Lloyd
is obsessed wirh che Warren report and
pursues ev idence rhar will prove Kennedy
was shor by mo re rhan one assassi n. J on is
obsessed wirh voyeurism and pursues
women ro pose 'Peeping Tom' films he
prerends he is making for che Whirney
Museum. Bur che most obsessed person is
De Palma, who reveals in ch is fil m rhar he
is obsessed wirh and is exploring che very
narure of film. Enchusiasrically
incorporaring rechniques from che French
New Wave, giving cinema-verice look ro
some of che scenes, he ereares a richly
derailed picrure of '60s councerculrure
males living in che shadow of che d raft.

mm. / Renkli Color 1 88'
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Yönetmen Director: Brian Dt Pa/ma
Senaryo Screen play: Br-ian De Pa/ma
Görüntü Yön. Cinematography:
Robm Elftmml Kurgu Editing: PaN/
Hirsch Müzik Music: Erir Katz
Oyuncular Cast: Rohm De Niro,

M E RHABA AN N E !

Charles D11rnham, Abraham Gorm. Lara
Parktr.}emuftr Salt, Ne/son Peltz, Hector
Valtntin Lhıojr., Carole �11, Ruth
Bocour Yapımcı Producer: Chrırlt.ı
Hirsch Yapı m Production Co.: Sigma
III Dünya Hakları World SaJes:

Hollywood Clauia

1970 1 35 "'"'· 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Color and B& W 1 87'

• MERHABA ANNE!'d e Robert D e N iro,
Vietnam'dan dönüp şehir gerillası, porno
film yönetmeni ve sigorta satıcısı rollerini
üstlenen Vietnam gazisi Jon'u oynuyor. Bir
grup karaderili militanın beyaz izleyicilerine
dehşet saçtıgı devrimci oyun "Be Black
Baby 1 Karaderili Ol Bebegim"den alınan
uzun bölümlerle, Jon'un Manhattan'daki
talihsizliklerini harmaniayan filmde, siyasi
aşırı lık, liberal suçluluk duygusu ve 1 968
Chicago protestocularının dillerine
pelesenk ettigi "bütün dünya izliyor" sloganı
alaya alınırken, bunların tümü kameralar
önünde sahnelenmiş tek bir büyük
performansa dönüşüyor. Ama yarı
dogaçlama MERHABA ANNE!, yalnızca
1 960'1arın sonlarındaki ABD'de kent
hayatının çılgın, gaddar ama hepsinden de
öte sürrealist bir tablosu olmakla kalmıyor.
lrkçılıga, kitlelerin televizyon aracılıgıyla
yönlendirilmesine, 'modern' sanat biçimleri
yaratma çabalarına da hicivle yaklaşılıyor.
Anlaşılan, De Palma'nın buradaki amacı da
bu hicvin ta kendisi. Sonuçta ortaya,
bütünlügü içinde kavranması hayli zor ama
sürükleyici, hatta bazen neredeyse nefes
kesici bir film çıkmış. Teknik olarak
MERHABA ANNE!, bakış açısı üzerine
özenli bir deneme. De Palma bizi film içinde
birkaç filme sokuyor - amatör ev filmleri,
televizyon şovları, hatta bir porno film - ve
Alien Garfıeld, De Niro'ya dönüp " I şte
senin halkın" derken, izleyiciye perdenin
açısından bakıyoruz. Bu, herkesin harıl harıl
bir başkasının izlemesini izledigi bir film.

• I n HI, MOM! Roberr De Niro srars as
Jon, a returning Vietnam ver who rakes on
the roles of urban guerilla, porno filmmaker
and insurance salesman. Mixing long
passages of the revolurionary play ''Be Black
Baby", in w h i ch a group of black miliranrs
rerrorize rheir white audience, wirh Jon's
misadvenrures in Manharran, rhe film sends
up potirical exrremism, liberal guilr, and
the Chicago 1 968 prorestors' manrra that
"che whole world is warching", as it all
becomes one big scaged performance for rhe
carneras. A wild, brutal bur, above all,
surrealiscic depiceinn of urban life in the
USA during the Iate 60s is only parrially
what semi-improvisatory H I , MOM! is
abour. Topics like racism, manipularion of
the masses through relevision, acrempts for
crearing ' modern' forms of art are
approached wirh sarire, and this very sari re
seems to be the De Pal ma' s ai m here. The
resul c is rather difficulr to comprehend in
i ts whole bur is also fascinacing ro warch,
almosr brearhrakjng at times. Technically,
H I , MOM! is an etaborare exercise in poinr
of view. De Pal ma purs us inside a number
of movies wirbin che movie - home movies,
relevision shows even a porno movie, where
we look back ar che audience from the
screen's poinr of view as Alien Garfield
rurns to De Ni ro and says, "This is your
public". This is a film in which everyone is
busily warching everyone else warching.
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Yönetmen Director: Brian De Pa/ma
Senaryo Screenplay: Larry Cohen &

G ÜNAH TOHUMU

Lautrtnct D. Cohen, bam/ on tht noı>tl by
Stephen King Görüntü Yön.
Cinematography: Mario Toıi Kurgu
Editing: Pa11/ Hirsch Müzik Music:
Pino Donaggio Oyuncular Casc: Ssıy
i
Spacek, Piper Laurie, Anıy lrving, William
Katt,john Trawlta, Nanry Alim, Bmy
Buckley, Sidney Lassirk Yapımcı
Producer: Pa11i Monaıh Yapım
?roduction Co.: United Artists Dünya
Hakları World Sales: Hollywood
Classicı Kaynak Print Source: Cariolla
Filmı

CARRIE

1976 1 35

• Stephen King'in ilk romanı, aynı
zamanda onun beyazperdeye ilk uyarlanan
kitabıydı ve, belki "The Shining 1 Pırıltı"
hariç, hiilii en iyi uyarlamasıdır. Bunda Sissy
Spacek'in Carrie rolündeki olağanüstü
performansı ile yönetmen Brian De
Palma'nın şaşılacak kadar incelikle, zekice
sunumunun da büyük rolü vardır.
Okullardaki zorbalara pek çok filmde
rastlarız ama G Ü NAH TOHUMU,
yeniyetme kızlara özgü özel zulüm üzerinde
odaklanan ilk filmlerden biriydi. Carrie'nin
dünyası bir yılan yuvası olarak sunulur: hali
vakti yerinde bütün kız öğrencilerin zehirli
dişleri vardır; erkekler ise Chris ile şeytani
kafadarlarının, cinsel yönden parmaklarının
ucunda oynattıkları kör piyonlardan
ibarettir. De Palma'nın en beğenilen ve
güçlü filmlerinden biri olan G Ü NAH
TOHUMU, onun yıllar sonra büyük stüdyo
yapımiarına dönüş filmiydi ve gişede büyük
başarı kazandı. De Pal ma öyküsünü berrak
bir şekilde, sağlam bir ritimle anlatır ve
filmlerinin çoğunda görülen, başka
sinemacılara gönderdiği pek aşikar
selamlardan bu sefer büyük ölçüde
kaçınmıştır. Filmin ikinci yarısı, birkaç
dramatik çatışmayı doru k noktasına çıkaran
6 dakikalık ağır çekim sahne de dahil olmak
üzere (yönetmen bu tekniği ilk kez bu
kadar ön planda kullanmıştır), De Palma
sinemasının en parlak örneklerini sunar. Bu
sahnenin ardından akıldan çıkmaz bir perde
bölünmesi, filmin en itinalı özel efekt
sekansına enteresan bir üslüp kazandırır.

• Stephen King' s firsr novel was also his

firsr work adapred for che screen and, wirh
che arguable exceprion of "The Shining", is
stili che best, rhanks largely ro a remarkable
performance from Sissy Spacek as Carrie and
a surprisingly subde, ineelligem
presenrarion by direcror Brian De Pal ma.
Many films had fearured school bullies, bur
CARRIE was one of che firsr ro focus on che
special brand of cruelry unique ro reenage
girls. Carrie's world is presenred as a snake
pir, where che well-ro-do female srudenrs
all have fangs and all che males are blind
pawns, sexually rwisred around che fingers
of Chris and her evi! cronies. One of De
Palma's mosr admired and powerful films,
CARRIE represenred his renırn after several
years ro major srudio producrion, and
proved ro be an outstanding box office
success. De Palma presenrs che srory in
clear, well-paced fashion, for che most pan
avoiding che all-roo-obvious homages ro
orher filmmakers rhar ofren mark his work.
The film's fina] half presenrs some of che
direcror's mosr brillianrly realized work,
including a 6-minure slow-morion scene
(one of his firsr major uses of c his rechnique)
which brings ro a elimax several d ramatic
conflicrs. Following rhis, a memorable use
of splir-screen purs an inrriguing sp in on
che film's most elaborare special effecrs
sequence.

mm.

1 Renkli Color 1 97'
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ÖLDÜRMEYE HAZ l R
DRESSED TO KILL

Dickinson, Nanry 1\1/tn, Keirh Gordon,
Denniı Franz, Dı111id MargulitS, Ktn
Baker, Bramlotl A1aggarl, An�alit Collitr
Yapımcılar Producers: Samuel Z.
A,kofl & Fnd C. Ca'"" Yapı m
Production Co.: Cinema 77; Filmuwyı
Pirtum Dünya Hakları World Sales:
Hollywood Claııics Kaynak Print
Source: Ca,-/otta Fi/11U
1980 1 3.l

• Brian De Palma'nın yazıp yönettigi
Ö LD Ü RMEYE HAZlR, erotik düşler ve
cinsel kabusların çarpık dünyasına yapılmış,
karanlık ve kan dondurucu bir yolculuktur.
1 980 yazında gösterime giren, ve
başlangıçta 1 8 yaşından küçüklere gösterimi
yasaklayan X-rating'i alan bu şık, tensel ve
kanlı film, övgüden kayıtsız şartsız tiksintiye
kadar uzanan bir izleyici ve eleştirmen
tepkisiyle karşılanmış, De Palma'yı bir anda
o dönemin en tartışma yaratan
yönetmenlerinden biri haline getirmişti.
Ö nceleri en hararetli tartışma, onun Alfred
Hitchcock'a saygı mı sundugu yoksa onun
filmlerinden bir şeyler mi "aparttıgı"
yolundaydı. Ama insanlar çok geçmeden
daha çetin bir konuda ikiye bölündüler:
Başlıca kadın karakterlerden birinin
acımasız akıbeti ve bir digerinin terörize
edilmesi, yönetmen açısından kadın
düşmanı bir tavrı yansıtıyor muydu,
yansıtmıyor muydu? Bu soru, daha sonraki
birkaç yıl boyunca De Palma'nın meslek
hayatının üzerine kara bir bulut gibi
çökecekti. Sadizmi nedeniyle eleştirilen
ÖLD Ü RMEYE HAZlR daha dogru bir
şekilde, Hitchcock'un filmlerinde zaten· üstü
kapalı bir biçimde var olan sadizmin daha
derinden işlenmesi olarak tanımlanabilir.
Filmleriyle dehşet konusunda yeni
standartlar koyan bir sinemacı olan De
Palma, insan ıstırabının yabancısı degildi;
burada da meslek hayatının en heyecan
verici gerilim sekanslarından bazılarını
keskin bir mizahla birleştirmiştir.

• Writcen and directed by Brian De

Palma, DRESSED TO KILL is a dark and
chilling journey into a twisted world of
erotic dreams and sexual nightmares.
Released in the summer of 1 980 and
originally given an X-rating by MPAA, this
elegant, sensual and bloody fılm was met
with a public and critica! reaction that ran
from acclaim ro unqualifıed disgust, and
quickly made De Pal ma one of the most
controversial filmmakers of his rime.
At fırsr rhe only beared debate seemed to be
wherher he was paying bomage ro or
"ripping off' the work of Alfred Hirchcock.
B ur people soon rook sides over an even
stickier issue: d id rhe brural fare of a
leading female character, and the
rerrorizarion of anorher, reflecr a
misogynisric atcinıde on che part of the
director? This quesrion would haunt De
Pal ma' s career for several years ro come.
Criricized for i ts sadism, DRESSED TO
KILL might more accurately be deseribed as
an exploration of rhe sadism already
i mplicir in H irchcock's work. A fılmmaker
whose movies set new standards in rerror,
De Pa lma was no s tranger ro human
sufferings, and here he combines his biring
humor wirh some of the most thrilling
suspense sequences of his career.
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Yönetmen Director: Brian De Pa/ma
Senaryo Screenplay: Brian Dt Pa/ma
Görüntü Yön. Cinematography:
Viimos Zsigmond Kurgu Ediüng: Paul
Hirsrh Müzik Music: Pino Do11aggio
Oyuncular Casr: john Trawlta, Nancy

PATLAMA
BLOW OUT

Alien, john Lithgow. Denniz Franz, Peter
Boytkn, Curt May,John Aquhıo, EnttJf
McCitm, Tom McCarthy, Cindy Manion,
Robin ShtruJQOt/ Yapımcı Producer:
Gtorge Liuo Yapı m Producrion Co.:
Filmways Pictımı Dünya Hakları
Wodd Sales: Hollywood Classics
Kaynak Print Sourcc: Cariolla Films
1981 1 35 mm. / Renkli Color / 107'

• Brian De Palma'nın Antonioni'nin klasik
filmi "Biow-Up 1 Cinayeti Gördüm"e
( 1 966) saygı sunuşu olan bu film,
Philadelphia'lı bir sesçinin istemeyerek bir
cinayeti kaydetmesi sonucu ortaya çıkan
gerilim ve siyasi paranayayı harmanlar. Bu
heyecan verici esrar/gerilim filminin girift
olay örgüsü tipik De Palma özelliklerini
taşır; ayrıca, gene "Cinayeti Gördüm"ün bir
çeşitlernesi olan Coppola filmi 'The
Conversation 1 Konuşma"yla ( 1 974) da
paralelliklere sahiptir. Eleştirmenlerin, en
başarılı ve ilginç De Palma filmlerinden biri
gözüyle baktı�ı PATLAMA, bir adamın
durdurulamaz bir yozlaşmaya karşı
mücadelesini anlatmak için göz boyayıcı
kamera tekniklerinden yararlanır. Usta
yönetmen, korku filmlerine ara vererek,
teknoloji ve röntgencilik konularına karşı
ilgisini, Reagan döneminin şafa�ında siyasi
a�ırlı�ı daha fazla konulara kaydırmıştır.
Filmin kırmızı, beyaz ve mavi mizanseni,
" Özgürlük Günü" kutlamalarının eşlik etti�i
doruk noktası ve siyasi "pis numaralar"ı
çevreleyen komplo, Amerikan siyasetinin
hala çürümüş oldu�unu ima eder. Filmin
olay örgüsü, o dönem yakın tarihinin
önemli olaylarından alınmış unsurlardan
meydana gelen çılgınca bir karışımdır.
Jack'in komploya inceden ineeye hakim
olması, kazanın filme alınışı ve tanıkların
hedef edinilmesi, JFK suikasti ve bunu
izlemiş olan dolu dizgin komplo teorileriyle
(De Palma tarafından "Selamlar" da
hicvedilmiş bir olay) benzerlik taşır.

• Brian De Palma's bomage ro Antonioni's
dassic film "Blow-Up" ( 1 966) blends
suspense and political paranoia when a
Philadelphia soundman inadvertently
records a murder. The inrricate plot of rhis
riveting mystery/thriller is typical of
De Palma and has unmiscakable parallels
wirh Coppola's "The Conversarion" ( 1 974),
also a version of "Blow-Up". Hailed by
cricics as che De Palma's most successful
and inrriguing fılms, BLOW OUT uses
flashy came ra cechniques ro eel I an
unsertling srory abour one man' s scruggle
against unsroppable corruprion. Taking a
break from horror fılms, the masrer director
rurned his interesrs in technology and
voyeurism roward more polirically loaded
subject matter at the dawn of the Reagan
era; the film's red, white and blue m ise-en
scene, 'libercy Day' celebrarion eli max, and
conspiracy surrounding polirical "dircy
rricks" suggesr rbat American politics are
srill rotren. Obviously, the plotline is a wild
m ix of elemenrs from key evenrs of rhen
recenr history. Jack's elaborate view of the
conspiracy, che filming of che crash and
targering of wirnesses all carry echoes of the
]FK assassination and rampant conspiracy
cheories rbat followed (a pbenomenon
sarirized by De Palma in "Greerings").
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Yönetmen Director: Brian Dt Palnın
Senaryo Screenplay: Brian Dt Pa/ma
Görüntil Yön. Cinemamgraphy:
john A. Alonzo Kurgu Editing:Jırry
Gmnbtrg Müzik Music: Giorgio Aturoder
Oyuncular Cast: Al Parino. Sttvtn

YARALl YÜZ
SCARFACE

Bantr, Michtl!t Pfoif/tr, Mary Eliz.abtıh
Mastramonio, Robert Uıggi11, Miriam
Colon, F. Aturray Ahrabam. Paul Shenar,
Harriı Yu/in, ArnaltUJ Sat�tafta Yapımcı
Producers: Martin Brt8'""" & Ptttr
Saphier Yapım Producıion Co.:
UnitJtnal Dünya Hakları World
Sales: UIP Kaynak Prim Source:
Cariolla Fi/mı
1983 1 3 5

• Zorluklarla geçen iki yapım yılından

sonra, De Palma'nın YARALl YÜZ'ü
1 983'te gösterime girmiş ve böylece ünlü
yönetmen daha önce hiç araştırmadı�ı bir
türe, Amerikan gangster filmine adım
atmıştı. Bu film onun için başka bir anlamda
da ilkti: yıldızını (bu filmde Al Pacino'ydu)
sergilemek için tasarlanmış bir film için
işbirli�i yapan bir ekibin parçası olmuştu.
YARALl YÜ Z aynı zamanda yönetmenin
önceki filmlerine göre bir üslüp de�işikli�ini
de haber veriyordu: burada, gerilim filmleri
"Dressed to Kill / Öldürmeye Hazır" ve
"Carrie 1 Günah Tohumu"ndakinin aksine,
görsel anlatım üzerinde de�il, öykü ve
karakter üzerinde yo�unlaşmıştı. Ama yine
ortaya çıkan, De Pal ma sinemasının
insanları bölen do�sının tipik bir örne�iydi;
ço�u kişi filme onun kişisellikten en uzak
çabalarından birinin ürünü olarak bakarken,
di�erleri bunu etkisi hissedilecek bir
başyapıt saydı. l ik görüş, temel bir savdan
kaynaklanıyordu: bu, daha önce ve sonraki
De Palma kahramanlarının aksine, Tony
Mentana'nın öykü akışı boyunca tehdit
altında kalacak ya da kaybolacak pek az iç
erdeme sahip oldu�u savıydı. Küba'dan
sürgün edilmiş bir mahküm olarak Miami
yeraltı dünyasına, insanın korkuyla karışık
bir hayranlıkla izledi�i bir i ktidar ve maddi
servet hırsıyla giriyordu. Süratli bir yükseliş
ve düşüş baştan itibaren garanti oldu�u için,
De Palma'nın insan açgözlülü�ünün sonsuz
potansiyelini yansıtmaktaki becerisi,
izleyicinin yerine mıhlanmasına yetmişti.

• Afrer rwo diffıculr years in che making,
De Palma's SCARFACE appeared in Iate
1 98 3 , marking the director' s enrry inro
rerrirory he hadn'r previously explored the American gangsrer film. Ir was also a
fırsr for him in anorher sense; here he was
pan of a collaborarive team on a picrure
designed ro showcase irs srar, in rhis case
Al Pacino. SCARFACE also represenred a
change in sryle from his earlier fılms as he
concenrrared on srory and characrer rather
rhan che visual dramarics seen in his chillers
"Dressed ro Kil!" and ''Carrie". In a
siruarion rypical of che ofren divisive narure
of che director' s work, many people would
come ro see the resul c as one of his leasr
personal efforrs, while orhers consider ir an
influenrial masrerpiece. The fırsr view srems
from one basic argumenr: rhar unlike
De Palma proragonisrs before and si nce,
Pacino's Tony Monrana has few inner
virrues ro be rhrearened or losr in che course
of the srory. A convicr expelled from Cuba,
he enrers Miami's underworld wirh a lusr
for power and macerial wealrh rhar one
wirnesses more in awe rhan in empathy.
Since a quick ri se and fal! is assured from
che srarr, De Palma's ski ll at portraying che
ourrageous poremial of human greed is
enough ro keep the audience hooked.
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ZEKi ÖKTEN
• 1 94 1 I stanbul doj!umlu Zeki Ö kten

Haydarpaşa Lisesi mezunudur. Öj!rencilik
yıllarında tiyatro çalışmalarına başlar. Ama
gönlü sinemadadır. Ve 1 96 1 yılında bu
düşünü gerçekleştirip, Nişan Hançer'in
yönettij!i "Acı Zeytin" filminde yönetmen
yardımcılıj!ı yaparak Yeşilçam'a ilk
adımlarını atar. Lütfi. Ö . Akad, Halit Refij!,
Memduh Ü n ve aj!ırlıklı olarak Atıf Yılmaz,
yönetmen yardımcılıj!ı yaptıj!ı ustalarıdır.
Ö kten, 1 963'de ilk filmini çeker. Adı
" Ö lüm Tuzaj!ı"dır. Ne var ki bu ilk
deneme bir "Zeki Ö kten filmi" olmadıj!ı
gibi hazır da dej!ildir. Ve dönemin
koşulları içinde bu "ilk film" sıradanlıj!ı
aşamaz. Birkaç yıllık birikimi de henüz
yeterli dej!ildir. Zeki Ö kten ancak daha
sonraki yıllarda ustalıj!ını kanıtlayacaktır.
Ö kten, sinema yaşamının "unutulmuş" ya
da "dışlanmış" bir filmi olarak kalan bu ilk
denemesinin ardından, asistanlıj!ını
sürdürmek zorundadır. Dokuz yıl süren
ikinci asistanlık döneminden sonra
1 972'de çevirdij!i "Kadın Yapar"la tekrar
yönetmenlij!e döner ve bu kez dikkati
çeker. Arada birkaç piyasa işi ısmarlama
filme imza atsa da 1 973'te yönettij!i "Bir
Demet Menekşe", Zeki Ö kten'in küçük
bir "çıkış filmidir". Bu başarıda senaryocu
olarak Selim I leri'nin de katkısı inkar
edilemez. Yalın ve duyarlı bir aşk öyküsü
üzerine kurulu film, bazı yönleriyle
eleştiriler alsa da akıcı anlatımı ve içerdij!i
toplumsal bakış açısıyla yeni bir
yönetmenin gelişini müjdelemiştir.
Özellikle de film karelerine geçen
duyarlılık, Zeki Ökten sinemasının
gelecekteki "ip uçları"ndan birini
oluşturacaktır.
Lütfi Ö . Akad, Metin Erksan, Atıf Yılmaz,
Osman F. Seden, Memduh Ü n ve Halit
Refij! kuşaj!ından sonra gelen "ikinci yeni
kuşak sinemacıları"ndan biridir Zeki
Ö kten. Dönemin koşullarına teslim
olmadan, kendini yenileyerek bu
doj!rultuda dikkatli bir iz sürmektir amacı.
"Askerin Dönüşü" ( 1 974), "Sürü" ( 1 978),
"Düşman" ( 1 979) gibi filmlerinde gerçekçi
bir bakış açısını benimserken, Kemal
Sunal'ın oyuncu olarak yer aldıj!ı
"Kapıcılar Kralı" ( 1 976), "Çöpçüler Kralı"
( 1 977), "Faize Hücum" ( 1 982) gibi
filmlerinde sosyal eleştiriyi güldürü
formatına başarıyla yerleştirir.

"Kapıcılar Kralı" ve "Çöpçüler Kralı" gibi
Kemal Sunal güldürüleri, ilk tahlilde
popülizme dayalı deneyler olarak görülse
de her iki film, içten içe toplumsal bir
yaşam biçiminin izlerini taşır. Anlattıj!ı
bizden insanların öyküleridir. Bu
toplumsal güldürülerle aj!ırdan aj!ıra bir
yol alsa da bir gün hedefi 1 2'den
vuracaktır. I şte "Sürü" hedefe atılan ilk
yaman kurşundur. Gerçekten "Sürü",
yalnızca Zeki Ö kten'in dej!il, Türk
Sineması tarihinin de "başyapıt"larından
biridir. Bir deli nehir gibi akan
senaryosunu Yılmaz Güney yazmıştır, ama
yaratıcısı da Zeki Ö kten'dir. "Sürü", genel
yapısı içinde bir ekip çalışmasıyla da
sinemamızın ilginç örneklerinden biri
sayılır. Ama altı çizilmesi gereken temel
başarısı "Sürü"nün ulusal kaynaklardan
yola çıkıp, evrensel bir boyut
kazanmasıdır. Yurtdışında da dikkat çeken
bu filmle birçok önemli uluslararası
festivale katılır ve toplam 1 1 ödül alır.
Zeki Ö kten, Yılmaz Güney işbirlij!i
sonucu sinema yaşamının en verimli
dönemine girer. Ve Güney'in
senaryosundan çektij!i "Düşman" da bu
birliktelij!in ikinci büyük başarısıdır.
Yurtdışında ada ilgi gören "Düşman" bir
"nehir roman" gibidir. Ecran dergisi yazarı
Fransız eleştirmen Mareel Martin' e göre,
"belgesel çekimierin ve mizansenlerin
güçlülüj!ü nedeniyle müthiş bir yapıt
ortaya çıkmış"tır.
Bu ortak çalışmaların ardından, Zeki
Ö kten başarılarını bu kez baj!ımsız bir
yönetmen olarak sürdürür: 1 982'de
"Faize Hücum"la, 1 984'te "Pehlivan"la . . .
"Sürü" ve "Düşman"da oldugu gibi bu iki
filminde de kullandıj!ı insan malzemesini,
bir "yok oluş" ya da bir "tükeniş" teması
üzerine kurduj!u görülür. "Faize
Hücum"la ( 1 982) Antalya Film
Festivali'nde En I yi Film ve En Iyi
Yönetmen ödüllerini alır. "Pehlivan"la
birçok uluslararası ödülün yanısıra,
I stanbul Film Festivali'nin Ü stün Başarı
Ö dülü'nü kazanır. 1 988 yılında yaptıj!ı
"Düttürü Dünya"dan sonra yönetmenlij!e
ara verir. 1 995'te çektij!i kısa öykülü filmi
"Hep Aynı"da ise iki kuşaj!ın çatıştıj!ı aile
yaşamını ilginç gözlemlerle sergilerken,
yeni bir başanya daha imzasını atar.
l ddiasız, ama bir yaşam gerçej!iyle

Filmleri
Filmography

Ölüm Tuzagı Oetlth Trap
Kadın Yapar Woman Does lt
Kırık Hayat Broken Life
ı 973 Atrı Dagı'nın Gazabı
1 963
ı 972

ıvr(ıth ofMomıt Artımi

Bir Demet Menekşe

A Bouquel of Viofels

Bitirim Kadeşler

Dandy Brothers

Bitirimler Sosyetede

1 9 74

Dandy Brotbers in High
Society
Vurgun Bends

Askerin Dönüşü

Retur'tl of the Soltlier

Boşver Arkadaş

Dou'l Mind lt My Friend
Hasret Longing
ı 975 Hanzo Redneck
Kaynanalar Mother-in-laws
Pisi Pisi Kitty Kitty
Şaşkın Damat Si/Iy Groom
ı 976 Kapıcılar Kralı
King of Porters

Ne Umduk Ne Bulduk

ı 977

Wbat We Expected, \flh(ıt
\Ve Got

Çöpçiller Kralı

King of Dustmen

Sevgili Dayım

My Dear Une/e
ı 978 Sürü The Herd
ı 979 Düşman The Enemy
ı 982 Faize H ücum
Rush on Incerest
ı 984 Pehlivan The \Vrestler
ı 985 Ses The Voice
ı 986 Davacı The Plaintiff
ı 987 Yoksul The Poor
ı 988 DünürO Dünya
The Queer \Vorld
ı 995 Hep Aynı Alıvays the Same
ı 999
2002

(shon kısa film)

Gül e Gül e RaindrofJ
Gülüm illy Rose
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bütünleşen içtenlikli bir küçük denemedir
"Hep Aynı". Zeki Ö kten'in de yaşam
gerçegi, "hep alçakgönüllü" olmak degil
midir?

Belli aralıklarla, soluk alarak, dinlenerek
ve seçmeci bir tavırla sinema yaşamını
sürdüren Ökten'in yine içsel dünyaları
kendine özgü bir duyarlılıkla sergiledigi
"Gü le Gü le" ( 1 999) ve "Gülüm" (2002),
son dönem filmleridir şimdilik, ve "son
tahlil"de şu bir gerçektir ki: Zeki Ökten,
yıllardır alıştıgımız demagog
yönetmenlerden degildir. Medyatik ise hiç
degildir . . . Yaptıgı bunca olumlu işe
karşılık öne çıkmaktan kaçınan, içe
kapanık dünyasıyla suskun, ama yalnızca
filmleriyle konuşan bir yönetmendir o.
Agah Özgüç
• Bom i n Iscanbul in 1 94 1 , Zeki Ökcen

is a graduace of che Haydarpaşa High
School. He scarced working in chearer
when a student but his hearr was in films.
In 1 96 1 he realized his dream, when he
entered Yeşilçam (Turkish Hollywood) as
assistant co directOr Nişan Hançer in che
film "Acı Zeytin 1 Bitter Olive". The
masters he has worked wich as assiseane are
Lütfi. Ö. Akad, Halir Refiğ, Memduh Ün,
and, in parcicular, Atıf Yılmaz. Ökcen
direcced his fırsc fearure film, "Öllim
Tuzağı / Death Trap", in 1 963. However,
ir didn'c pcove ro be "A Zeki Ökcen film";
obviously, he was not ready yer. I n che
circumscances of che period, this '"firsr
film" couldn"c surpass being ordinary. His
accumulacion of only a few years of
experience was not sufficienr yer. Zeki
Ökren would only prove his crafcsmanship
in che years co come.
Afcer this firsc rry, faced co be a "forgotten'"
or '"ouccast'" film of his movie career, Ökcen
had co continue working as an assiscanc. His
second scint as assistant director cook n ine
years and in 1 972 he recurned to direecing
with '"Kadın Yapar 1 Woman Does lt'" and
this rime ir drew actention. Even chough he
would shoc some commercial movies made
on order in berween, ''Bir Demet Menekşe 1
A Bouquec of Violecs" he direcced in 1 973
was a smail "breakchrough" for Zeki Ökcen.
Selim İleri's share in this success as
screenwricer cannot be denied. Even chough
che film, based on a stark and sensicive love
scory, could be subject co some cricicism in
so me aspeccs, i c had heralded che arrival of a
new direccor wich i ts smooch narracion and
i es social point of view. Especially wicb che

sensirivicy that transferred co che frames,
whicb would come co be a "clue'" of Zeki
Ökten's cinema in the future.

Zeki Ökcen is one of che "second generacion
new filmmakers", coming afcer che
genetation of Lütfi Ö. Akad, Metin Erksan,
Atıf Yılmaz, Osman F. Seden, Memduh Ün
and Halit Refiğ. His ai m was to crace a
careful crail in this direction wirhout
submitting co che condirions of the period.
White having adopced a realisc point of
view in films !ike '"Askerin Dönüşü 1
Return of the Soldier" ( 1 974), "Sürü 1
The Herd" ( 1 978), "Düşman 1 The Enemy"
( 1 979), in others !ike " Kapıcılar Kralı 1
King of Porcers" and "Çöpçüler Kralı 1
King of Dustmen", in which Kemal Sunal
stars, and ""Faize Hücum 1 Rush on
Interest", he succeeded ro endow the format
of comedy w ith social criticism.
Even though Kemal Sunal comedies !ike
"King of Porrers" and '"King of Duscmen"
may seem like experiments on populism ar
che firsr look, borh fi lms in facr carry che
rraces of a social way of life. Whac they are
celling are srories abour people like us.
Ökren would finally hic che targee wich
rhese rwo films, even chougb he progressed
slowly. And ir' s "The Herd" which was che
firsc frighcfully good bullee aimed ac che
carget. "The Herd" is in facc not only a
masrerpiece of Zeki Ökcen, bu c one of che
"mascerpieces" in che hiscory of Turkish
cinema. !es script flowing like a wild river
was written by Yılmaz Güney, buc irs
creacor is Zeki Ökcen. The film was
considered to be che producc of team work
in general, which pcoved co be a remarkable
example for our cinema. However, che
essenrial accomplishment that musc co be
underlined is che facc that 'The Herd" secs
off from national sources and gains a
universal dimension. Ökcen parcicipaced in
many major international fesrivals wirh this
film that had also drawn attention abroad
and cook a total of l l awacds.
Zeki Ökcen encered che most fruicful scage
of his career as a resul c of his collaboration
wirb Yılmaz Güney. "Düşman 1 The
Enemy" wbich be had made from che script
of Güney, was the second successful resul c
of this collaboracion. Also appreciaced
abroad, "The Enemy'" is !ike a "ri ver novel".
According to French eritic Mareel Martin,
writing in che Ecran magazine,
"a formidable work has been made due co
che documentary shocs and che power of che
mise-en-scene."
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After these collaborations, Zeki Ökten
moved on w succeed as an independent
director. In "Faize Hücum 1 Rush on
I merest" ( 1 982) and "Pehlivan 1 The
Wresder" ( 1 984), he builds his human
material on themes of "disappearance" or
"exhaustion". He received the awards for
Besr Film and Besr Direcrion in rhe Antalya
Film Fesrival wirh "Faize H ücum 1 Rush on
Jnceresr" ( 1 982). As for "The Wresder", ir
won the Accomplishmem Award of the
Istanbul Film Fesrival, in addirion w many
incernarional awards. Aft:er "Dürrürü
Dünya 1 The Queer World" of 1 988, Ökren
rook a break in direcring. In his shorr
episode, rided "Hep Aynı 1 Always rhe
Same", in an omnibus film rhar he made in
1 995, he yer again anained success,
displaying rhe family life of rwo conflicring
generarions. "Always the Same" is an
unprerencious bur sincere, smail
experiment ar incegrarion wirh rhe rrurh of
life. And isn'r ir a rrurh of life for Zeki
Ökren w "always be modesr"'
Zeki Ökren, concinuing his career wirh
cerrain incervals, sropping ro rake a brearh,
resring and with an eclecric arrirude, has of
lare made rwo fılms, "Güle Güle 1
Raindrop" ( 1 999) and "Gülüm 1 My Rose"
(2002), in which he displays incerior worlds
wirh his own peculiar brand of sensiriviry.
In rhe fınal analysis we can say rhar Zeki
Ökten is nor one of rhose demagogue
directors we have become familiar wirh for
years, and he' s nor self-promoter ar all. In
spire of all rhe posirive work, he's a director
who avoids sricking our, silenc in his
ineroverred world, who only speaks through
his fılms.
Agah Özgüç
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TÜRKIYE TURKEY

Yönetmen Director: Ztk.i Olum
Senaryo Screenplay: \'1/,ıaı Giinty
Görüntü Yön. Cinemat.ography:
/zut Akay Kurgu Editing: (JuJm,;,.
Artlan Müzik Music: Zii/fii Lıvanth
Oyuncular Cast: Tanlt. Akan, Mthh

SÜRÜ
THE HERD

Dtmiral, Tımrtl K11rtiz, Ştntl Gb'kka)'a,
l..n"tnl Ya/man, SPt'a/ Y11rtta[ Yapımcı
Producer: Y1/maz Giint] Yapım
Producrion Co.: GilnlJ Filmrililt A.Ş.
Dünya Hakları World Sales: Glin9
Filmrililt lı..Ş.

19791 Jj mm. 1 Renkli Coıor 1 1lY

• "Konuş benimle Berivan, konuş artık"

diye yalvarır acı içindeki Şivan, suskun, güzel
karısına. Şivan o kadar umutsuzdur ki
karısını dövmeye başlar. . . Aşkları onları dış
dünyadan tümüyle koparmış, aileleri
arasındaki kan davası onları kendi kabileleri
içinde bile yabancı kılmıştır. Berivan
evlenince, Şivan'ın ailesine katılmışsa da,
gururlu ve inatçı bir insan olan Şivan'ın
babası Hamo, Berivan'ın ailesi ile kendi
ailesi arasında barışın saglanmasının
olanaksız oldugu na inanmaktadır. Ü stelik
Berivan üç çocuk düşürmüştür ve üç aydan
beri de hiç konuşmamaktadır. Hamo'nun
koyunlarının satılabilmesi için, Türkiye'nin
dogusundan trenle Ankara'ya getirilmeleri
gerekmektedir. Bu iş için, Hamo'nun üç
ogluna da gereksinimi vardır. Bunlardan en
büyügü Şivan'dır; sonra saralı Abuzer ve
onaltı yaşındaki Silo gelir. Şivan, Berivan'ı da
birlikte götürmek koşulu ve 1 0.000 TL.
karşıligında bu yolculugu yapmayı kabul
eder. Amacı, kente ulaştıgında Berivan'ı
doktora göstermektir. Hamo'nun bu istegi
kabul etmekten başka çaresi yoktur.
Serüvenli yolculuk sırasında birçok koyun
ölür, birkaçını da trene saldıran haydutlar
alır gider. Sürüdeki koyunların sayısı çok
azalmış, onlara eşlik edenler de bitkin bir
şekilde Ankara'ya varmışlardır. Hamo,
koyunların tümü gelmedigi için ogluna
vermesi gereken parayı vermek istemez.
Şivan aşireti terkeder; yabancısı oldugu bu
kentte karısına iyileşmesi için doktor,
kendisine de iş arar. . .

•

" peak m me, Beri van, speak, say a word
to me!" Şivan begs his suffering, silenr and
beauriful wife. In his desperation he begins
m bear her . . . Through rheir love rhey have
become the toneliesr people in rhe world,
for rhey are srrangers in rheir own dan, on
accounr of family feuds originaring in rum
in rribal enmiry. Alrhough Berivan has
come as a bride inro Şivan's family, Hamo,
Şivan's farher, pmudly and obsrinarely
refuses m believe rhar rhere could ever be
peace berween his and Berivan's family.
Furrhermore Berivan has rhree times given
birrh to a dead child, and ceased ralking
three monrhs ago. Hamo's heep musr be
transporred by rail ro Ankara, where rhey
are m be sold. Hamo needs all his sons for
this operation - Şivan, rhe oldesr; Abuzer,
an epilepric; and Silo, aged 16. Şivan's
condirion for going along is rhar he can rake
Berivan wir h him and receives 1 0.000 Lira.
Şi van wanrs m rake Berivan m a docmr in
rhe mwn. The old man has ro consenr
because he has no other choice. everal
sheep die on an advenrurous journey, eve n
bandirs arrack rhe rrain and sreal some
sheep. Much reduced, rhe herd arrives in
Ankara. Hamo does nor wanr m pay his son
rhe who le sum because he has not received
all rhe sheep. Şivan leaves rhe rribe and
srarrs looking for a job and a docmr for his
w i fe in rhis unfamiliar ciry . . .
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TÜRKIYE TURKEY

Yönetmen Director: Zeki Okun
Senar-yo Screenplay: Fehmi Yaıar
Görüntü Yön. Cinemaıography:
1-liiıtyin OZjahin Kurgu Editing: NtvZal
Di[İa{lk Müzik Music: Tank Ocal
Oyuncular Cast: Tanlt. Akan, Mwal

PEHLiVAN
THE WRESTLER

Orhomay, Yanlan Okay, )'at'Nıtr
Çninkaya, Erol Giinaydm, Tuh1l Çizgtn,
Orhan Çalman Yapımcı Producer:

Şn-r/Giir Yapım Production Co.: Şmf

Film Kaynak Prim Source: l'ı1imar
Sinan Oniı�trıittJi, Sinontt -TV Mtrkni
1984 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 95'

• Karısı, iki çocu�u ve yaşlı babasıyla

birlikte yaşamakta olan Bilal ailesinin
geçimini sa�layabilmek için Libya'ya işçi
olarak gitmek istemektedir. Ancak bir
türlü sırası gelmez ve baba mesle�i olan
ya�lı güreşlerde şansını denemeye karar
verir. Kırkpınar'daki ya�lı güreşiere
katılmak üzere hazırlıklara başlar. Kısa bir
süre içinde bu işin de parasız
yapılamayaca�ı anlaşılır. Almanya'dan
gelen bir yakını Bilal'e yardımcı olur ve
ona para sa�lar. Ancak ya�lı güreşiere hile
karışmakta, pehlivanlık mesle�i de pek
çok şey gibi giderek yozlaşmaktadır . . .

• Bilal, who lives wich his w i fe, his cwo
children and his old father, wanrs ro go ro
Libya in order to earn a livelihood for his
family. However, his turn never comes and
he decides ro try his dıance in oil wrestling,
!ike his father d id before him. But he soon
learns rhat it also requires money. A friend
arriving from Germany helps Bilal and
fınds him che money he needs. However,
fraud hes enrered oil wrestling and chere is
corrupcion in che career of che w restler as in
many ocher chings . .
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USTALARA SAYGI 1 H I B I i l '
TÜRKIYE TURKEY

Yönetmen Director: Zeki Okttn
Senaryo Screen play: Um11r B11gay
Görüntü Yön. Cinematography:
Aytekin Çakmakp Müzik Music: Tarık
Oral Oyuncular Cast: Knnal S11nal.

DÜTTÜRÜ DÜ NYA

}alt AJ14f, E,J.{ G;;h.,, Aywk Çölok,
Crzmi Baskın, Or-han Çağman Yapımcı
Producer: Ştre/Giir Yapım
Production Co.: ŞmfFilm Dünya
Hakları World Sales: Şm[Film

THE QUEER WORLD

1988 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95'

• Mehmet, Ankara' da, geceleri pavyonda

klarinet çalarak hayatını kazanmaktadır.
Akşamları işe gitmekte, sabahın erken
saatlerinde bir gecekondu mahallesindeki
evine dönmektedir. Mehmet'in karısı,
lisede okuyan kızı, geri zekalı o�lu ve
küçük kızı ile yaşadı�ı bu ev, sahibi olan
kayınpederi tarafından müteahhite
verilmiştir ve evin bir an önce boşaltılması
istenmektedir. Mehmet, bir taraftan ev
aramaya, bir taraftan da para biriktirmeye
çalışır. Ama asıl umudu bir gün kaset
yapaca�ına inandı�ı besteleridir. Bu arada,
bir an önce evin boşaltılmasını isteyen
kayınbiraderi, Mehmet' e yardım etmek
istedi�ini ve onun için bir iş buldu�unu
söyler. Aslında Mehmet bu adama
güvenmemektedir, ama işi kabul eder.
Ertesi sabah evine dönece�ine,
kayınbiraderiyle işe giderler. Bir çakmak
tamir tezgahının başında duracaktır.
Mehmet burada çalışmaya başlar. Gece,
gündüz çalışmak zor olsa da dişini
sıkmaktadır. Ama bir sabah geldi�inde,
tezgahının başında bir başka adam bulur . . .
Çok geçmeden kayınbiraderi ikinci bir iş
haberiyle gelir. Bu seferki bir inşaat işidir.
Mehmet akşamdan 'eskileri' hazırlayıp
ertesi sabah inşaata gider. Ama bu iş
Mehmet'e göre çok a�ır ve usta işidir. Bir
süre sonra oradan da kovulur. Bu arada
müteahhit, kayınbiraderi aracılı�ıyla iyice
sıkıştırmaktadır. Mehmet'in yapabilece�i
bir şey yoktur . . .

• Mehmet earns his living by playing
dariner ar nighrs, in a pub in Ankara. He
works ar nighrs and recurns co his home in
che slums early in che mornings. Mehmet's
house, which he shares wich his wife, his
highschool srudenr daughter, his tetarded
son and his lirrle daughter is given ro a
conrraccor by his farher-in-law who owns
the house and Mehmet is expecced co leave
the house at once. Mehmet rries co find a
lodging and co save money. Yer down at
hearr he expects co make the cassette
recording of che pieces he had composed.
Meanwhile his brother-in-law, who wanrs
Mehmet ro evacuate the house as soon as
possible, finds him a new job. Though
Mehmer doesn'c trust him, he srill accepts
the job. The following morning he goes
afrer che new job wirh his brorher-in-law.
He is expected co stand behind a cable co
mend lighrers. Though he finds ir very
difficult ro work day and night, he urges
himself co do so. Yer in one of the
mornings, as he comes co his dayrime job,
he finds anorher man behind che cable . . .
In a shorr while his brother-in-law appears
wirh a new proposal. This time, he is
expected co work in a construccion site.
Though Mehmet rries co survive, he is
finally fired, for the job requires
craftsmanship which he lacks. Meanwhile
the conrraccor is urging him ro leave the
house through his beorher-in-law and there
is nothing Mehmet can do . . .
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TÜRKIYE TURKEY

Yönetmen Director: Zeki Okttn
Senaryo Screen play: Fa1ih Altınô'z
Görüntü Yön. Cinematography:
Ert11n( Şenkay Kurgu Edjcing: NtvUJT
Oljiapk Müzik Music: Mtlih Kibar
Oyuncular Cast: Tarrk Akan, Okan

G Ü LÜ M
MY ROSE

Bayiilgtn, RNtkay Aziz, /dil F1rat,
Nebahat Çthrt, Siimer Tilma[, Kır·anr
Yeniay, Giiltr Oluen Yapı mc ı
Producer: lımet Kaumcıoglu Yapım
Production Co.: Film Pop Filmeilik
Dünya Hakları World Sales: Film
Pop Filmeilik

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıo, 1 107'

• Ali Bey 65 yaşlarında mütevazı bir

yaşam süren, kendi halinde, duygularını
kolayca dışa vuramayan ama bildiğinden
de şaşmayan inatçı biridir. Eşi Sevim
Hanım, kızları Gül'ün beklenmedik
ölümünden sonra evi terk etmiş ve
ağabeyi Hasbi'nin yanına yerleşmiştir.
Oğlu Sinan ile gelini Aslı'nın yakın bir
gelecekte çocuk sahibi olmayı
düşünmemeleri, en azından böyle bir
planları olmayışı, Ali Bey'in yalnızlığını
daha da kamçılamaktadır. Onun bu
durumu en çok dünürü Salim Bey'in eşi
Neşe Hanım'ı üzmektedir. Sinan, iyi bir
eğitim almış karizmatik biridir. I ş
dünyasında iyi bir kariyer yapmış ve
yazdığı "Mutluluğun 66 Yolu" adlı kitap
geniş sükse yaratmıştır. Eşi Aslı da başarılı
bir iş kadınıdır, ancak Sinan'ın kendisini
ihmal etmesinden şikayetçidir. Beş yıldır
evli olan çiftin aralarındaki uçurum gün
gittikçe büyümektedir. Hepsinin yüreğinin
derinliklerinde gizlediği bir sırrı vardır
aslında. Çocuklarını evlendirerek torun
beklentisi içine giren bu iki aile, hiç
ummadıkları gerçeklerle yüz yüze gelirler.
Hayat eski kuşağın bilmediği bir yönde
akmaktadır. Değişen toplumsal ilişkiler ve
kuşaklar arası çelişkiler ekseninde iki aile,
mutluluğa giden yeni bir ortak yol bulma
çabasına girerler.

• Mr. Ali, an unprerenrious man of 65

who leads a modesr life, cannor easily
express his feelings bur is also a srubborn
one, going his way no marrer whar. His
wife Mrs. Sevim has lefr rhe house afrer rhe
unexpecred dearh of rheir daughrer Gül and
has serrled wirh her older brorher Hasbi.
The facr rhar his son Sinan and his
daughrer-in-law Aslı don'r consider having
a child in rhe near furure, or ar leasr don·r
plan it, intensifıes his loneliness. This state
of his mosr of all worries Mrs Neşe, the wife
of his in-law Mr Salim. Sinan is a
charismatic young man w ith a good
education. He has had a good career i n the
business world and his book "66 Ways ro
Happiness" has enjoyed extensive success.
H is w i fe Aslı is also a prosperous business
woman. However, she complains of Sinan
neglecting her. The gap berween the
couple, who have been married for fıve
years, deepens day by day. In facr, rhey each
have a secrer in the depth of the ir hearrs.
These rwo families who have married their
offspring ro each other and begun ro expecr
grandebildren come face ro face with
realities they least expect. Life is flowing in
a direcrion not known ro rhe old generation.
On the axis of alrered social relations and
conrradicrions berween generations, rhe rwo
families attempr ro fınd a new common
parh ro happiness.

• Edward Yang dünyanın en yetenekli

ama filmleri en az görülen
sinemacılarından biri olmak gibi enteresan
bir konuma sahiptir. Filmleri toplumsal
dönüşümün karmaşasını, kaygısını ve saf
güzelligini anlatır. Yang ayrıca
karakterlerinin yaşamlarının, onlardan
daha büyük, daha az görünür olan
toplumsal degişimi temsil etmesini
saglayarak makrokozmik ile mikrokozmik
olanı denkleştirir. Hou Hsiao-hsien ve
T sai Ming-liang ile birlikte, belki de bugün
dünyadaki en parlak sinema hareketi olan
Tayvan Yeni Dalga'sının en görünür
çehrelerinden biridir.
Yang filmlerinin hepsinde modernleşen
Tayvan toplumunu ahlaki bir mercegin
altında inceler. Batı'nın ticari ahlakdışılıgına
kuşkuyla yaklaşan ve onun Dogu kültürleri
üzerindeki denge bozucu etkilerinin son
derece farkında olan yönetmen,
küreselleşen bir ekonomide
Konfüçyüsçülük gibi geleneksel felsefelerde
ise daha da az gelecek vaadi görür. Yang'ın
filmleri bir taraftan geçmiş ile bugünü
incelerken, bir taraftan da Tayvan'ın
belirsiz gelecegine ihtiyatla göz atar.
Edward Yang 6 Kasım 1 947'de, Çin' de,
Şangay'da dogdu. I ki yaşındayken ailesi
Şangay'dan Tayvan'a taşındı. Yıl 1 949'du,
kıta Çin'inde komünistlerin Çeng Kay
Şek'in Milliyetçileri'ne karşı zafer
kazanmasının hemen sonrasıydı. Yang
çocuklugunu Taipei'de geçirdi. Genç
yaşta, Japon çizgi romanlarında kendine
bir ilham kaynagı buldu ve çok geçmeden
kendi de çizmeye başladı. Tayvan'da
mühendislik okuduktan sonra ABD'deki
Florida Ü niversitesi'ne girdi. Yang burada
elektrik mühendisligi okudu, bu arada
Amerika'daki ilk enformasyon teknolojisi
programlarından olan Enformasyon
Araştırmaları Merkezi'ne de kayıtlıydı.
Florida'da lisansüstü diploması aldıktan
sonra, doktora yapma fırsatını geri
çevirerek Güney California
Ü niversitesi'nin (USC) prestijli sinema
okuluna girdi. Yang USe'da yalnızca bir
sömestr dayanabildL Bu konuda şöyle
demiştir: 'Tamamen yeteneksiz oldugumu
keşfettim. Sinema işine girmek için
gereken şeyler bende yoktu, ben de
bıraktım. Bu rüyanın peşinden gitmemem
gerektigini, çünkü gereken niteliklere

sahip olmadıgımı anladım." Bunun yerine
Yang, Tayvan'dan ayrılan ailesiyle birlikte
Seattle'a yerleşti ve orada,
mikrobilgisayarlarla ilgili bir savunma işine
odaklanmış bir araştırma laboratuarında
çalışmaya başladı. Bu işte başarılı olmasına
karşın tatminsizlik içindeydi ve yeniden
sinemacılıgı deneme arzusu giderek
artıyordu. Seattle'da sanat filmleri
gösteren bir repertuar sinemasında
tesadüf eseri Werner Herzog'un
"Aguirre, Wrath of God 1 Aguirre,
Tanrının Gazabı"nı ( 1 972) izlemesinin
sonucunda, sinema okulu ona pek bir şey
ögretememiş olsa da, dünya sinemasının
klasikleri üzerine kendini egitmesinin ona
sinemacılıkta bir gelecege sahip olması
için gerekli temeli saglayacagı yönünde
güçlü bir hisse kapıldı. Yang'ın sinemaya
ilgisi tazelenmişti, ama ilk fırsatını elde
etmesi için üç yıl beklernesi gerekecekti.
Bir arkadaşı Yang'dan onun için bir
senaryo yazmasını isteyince, "The Winter
of 1 905 1 1 905 Yazı"nın ( 1 98 1 ) temelleri
atılmış oldu. Yang senaryo üzerinde
çalışmak için Tayvan'a döndü, daha sonra
yapımda da yardımcı oldu. Bu filmin
tamamlanmasının ardından Yang,
aralarında begeni kazanmış " i 1 Women 1
1 1 Kadın"ın "Fioating Weeds 1 Dalgalanan
Otlar" adlı bölümünün de bulundugu bir
dizi televizyon şovunu yazıp yönetme
teklifi aldı. Asıl çıkışını ise, Yeni Tayvan
Sineması'nın başlangıcını müjdeleyen
dönüm noktası sayılan çok bölümlü film
"In Our Time 1 Bizim Zamanımızda"nın
( 1 982) bir parçası olan yarım saatli k
"Expectations 1 Beklentiler"i yönettiginde
gerçekleştirdi.
Yine bir Yeni Kuşak Tayvan yönetmeni
olan Hou Hsiao Hsien gibi, Yang'ın
filmleri de Tayvan'ın can çekişmekte olan
film endüstrisine görülmemiş derecede
olgunluk ve canlılık aşılamıştır. Ancak,
Hou'nun filmleri büyük ölçüde ülkenin
pitoresk kırsal kesiminde geçerken, Yang
kent yaşamının barındırdıgı baskıların ve
belirsizliklerin portrelerini yaratmıştır.
Yönetmenin kariyeri dört belirgin
döneme ayrılır: ilk döneminin kent filmleri
["That Day, on the Beach 1 O Gün,
Kumsalda" ( 1 983), "Taipei Story 1 Taipei
Hikayesi" ( 1 984), 'The Terrorizers 1
Teröristler" ( 1 986)], dönem filmleri ["A
Brighter Summer Day 1 Daha Aydınlık Bir

Filmleri
Filmography

Dalgalanan
Otlar (TV)

1 98 1 Fupirıg

1 982 Zhewmıg (an episode in foor
part film "Guangyin de gushi 1
In Our Time")

Beklentiler (dört bölümlü
''Guangyin de gushi 1 Bizim
Zamanımızda''da bir bölüm)

1 983 Haitan de yilian

O Gün, Kumsalda

1 985 Qingmei zhuma

Taipei Hikayesi

1 986 Kongbu fe11zi Teröristler
1 99 1 Gulingjie shaonim1 sharen
shijian

Daha Aydınlık Bir Yaz Günü

1 994 Du/i shidai

Konfüçyüsçü Bir Karmaıa

1 996 Majiaug Domino
2000 Yi Yi Bir, Iki
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Yaz Günü" ( 1 99 1 ), "Beklentiler"), hicivler
["A Confucian Confusion 1 Konfüçyüsçü
Bir Karmaşa" ( 1 995), "Mahjong 1
Domino" ( 1 996)] ve çok karakterli bir
panorama olan başyapıtı "Yi Yi 1 Bir, I ki"
(2000) ile başlayan yeni bir dönem. l ık üç
filmi Michelangelo Antonioni filmlerinin
ölçülü temposunu ve üstü kapalı
anlamlarını çagrıştırırken, aynı zamanda
karmaşık aniatı yapıları, geri dönüşler, dış
sesler, uzun planlardan yararlanır ve
ekranın dışında kalan alanı da kullanırlar.
Bu ilk dönem fılmlerinde, karakterleri Batı
ikonlarıyla dolmuş, kültürel açıdan
köklerinden koparılmış bir kent
cografyasına anlam verme
mücadelesindedirler.
Yang'ın üzerinde yönetmen olarak
belirgin bir kontrole sahip oldugu ilk film,
"That Day, on the Beach 1 O Gün,
Kumsalda" ( 1 983) idi. Bu film, aniatı
yapısına yönelik modernist bir kaygıdan,
Tayvan'ın geleneksel degerler ile Batı
degerieri arasında bir noktada bulunan
benzersiz konumuyla ugraşmaya kadar,
Yang'ın meslek yaşamının geri kalanında
da kendini gösterecek birçok tasanın
temsilcisiydi. Burada Yang'ın bakışı
umutsuz ile komik arasında gider gelir ve
kendini yeniden tanımlama sürecinin tam
ortasında bulunan, eski ile yeni arasında
uygun bir denge saglamak için çabalayan
bir toplumu gözler önüne serer. "O Gün,
Kumsalda" ayrıca Yang'ın daha sonra
meslek yaşamında birçok kez tekrar ettigi
bir şeyin, Tayvan'ın çagdaşlaşma
yolculugunu aşık çift ve aileden oluşan ikiz
süzgeçlerden geçirme yönündeki
çabasının da ilk örnegini teşkil eder. Yang
tekrar tekrar, büyük bir degişim içindeki
Tayvan toplumuna dair düşüncelerini çift
ve aile suretlerine iliştirir. Elbette,
filmlerinde hem çift hem de aile
birbirlerinden uzaga sürüklenirler,
kontrollerinin dışındaki süreçler sebebiyle
kişilerin aralarında bir mesafe oluşur.
Yang'ın sanatçılıgı, bir sonraki filmi "Taipei
Story 1 Taipei Hikayesi" ( 1 985) ile önemli
bir sıçrama gerçekleştirdi. Bu filmde
imgelerde daha büyük bir akışkanlık, ses
ile görüntüyü ilişkilendirmede daha üstün
bir hüner sergilenir. Uzun süredir beraber
olan ama yavaş yavaş birbirlerinden
uzaklaşan Lon ve Chin'in, fılmin
merkezinde yer alan ilişkisi, Tayvan'ı
avucuna almış büyük degişimlerle uygun
biçimde ve yakından baglantılandırılır.
Yang tekrar tekrar otoyol trafigi, vinçler,
inşaat ve modern elektronik araç gereçler

gibi görüntülere döner, sanki bu
süreçlerle sorunlu sevgili ilişkisi arasındaki
bagıntıyı göstermek ister. Eski bir I kinci
Lig beyzbol oyuncusu olan Lon (ünlü
yönetmen Hou Hsiao-hsien), bir giyim
magazasında çalışır, gençligindeki
şöhretiyle hesaplaşır ve uzun süredir
birlikte oldugu sevgilisi Chin'e tam olarak
baglanamaz. Amerika Birleşik
Devletleri'nde yeni bir başlangıç yapma
hayalleri kurar, ama böylesine ciddi bir
degişikligi gerçekleştirmek için gereken
güce sahip degildir. ABD daha iyi bir
yaşam hayali, geçmişinden taşıdıkları yükle
kösteklenmiş kişiler için yeni bir başlangıç
ümidi haline gelir, ama hayalde bile
Amerika hepten olumlu değildir: Lon,
Chin'e erkek kardeşinin bir bakkalda bir
silahlı soyguncuyu vurmasının öyküsünü
anlatır. Lon, baştan çıkarıcı bir Marilyn
Monroe posterinin yanında gösterilir
("Daha Aydınlık Bir Yaz Günü" ve "Bir,
I ki"de de görülen, Yang'ın sevdigi bir
tekniktir bu) ve böylece hayal edilen
Amerika, kısmen seks tanrıçaları, kısmen
de acımasız silahlı şiddetle etkili bir
biçimde anlatılmış olur.
1 986'da gösterime giren "The Terrorizers 1
Teröristler", "Taipei Hikayesi"nde taşları
döşenen yolda devam eder. Karmaşık bir
aniatıdan hiçbir zaman çekinmeyen Yang,
olay örgüsünü altı ana karakterin etrafında
yapılandırır ve yavaş yavaş, bu altı
karakterin yaşamlarının dramatik bir
biçimde içiçe geçmiş oldugu ortaya çıkar.
Üst sınıftan genç bir fotografçı ve Beyaz
Piliç adıyla bilinen bir kadın suçlu olan
sevgilisi; araları limoni bir evli çift olan
Chou ve Li; ve kadının dergi editörü
sevgilisi bu ünitenin dügümlerini oluşturur.
Ancak yine, Yang en çok sevgili ilişkisinin,
özellikle de başarısız ilişkinin
dinamikleriyle ilgilenir. Evli çift, farklı
alanlarda başarı kovalar, adam doktor
olarak, kadınsa heveskar bir yazar olarak.
I lişkileri fedakarlıkla tanımlanır: kadının,
yazar olarak sahip oldugu hayalleri, evliligin
gerekliliklerine göre biçip kesme çabaları;
adamınsa onu mutlu edememekten dogan
ıstırabı. Yang kadının geleneksel ve
modern rolleri arasındaki gerilimi gözler
önüne serer. Sanatçının ahlaki
sorumlulugu 'Teröristler"in kilidinin de
anahtarıdır ve bu konu "Bir, I ki"de küçük
Yang-Yang'ın varlıgı aracılıgıyla bütün
gücüyle geri dönecektir.
Yang'ın bütün filmlerinin ortak bir özelligi,
çabuk tarafından bir özete ya da
açıklamaya direnen bir karmaşıklıktır.
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Filmlerinin hepsi, çözümlemesi defalarca
izlemeyi gerektiren bir zorluga ve
derinlige sahiptir. Olay örgüsü ve
karakter gelişimiyle ilgili unsurlar bile ilk
izleyişte her zaman berrak degildir. Bu
baglarnda Yang'ın beşinci filmi "A Brighter
Summer Day 1 Daha Aydınlık Bir Yaz
Günü" ( 1 99 1 ), daha önceki filmlerinden
aynı anda hem daha zor hem de daha
kolay nüfuz edilebilir olmasıyla ilginç bir
gelişmedir. "Daha Aydınlık Bir Yaz
Günü"nün olay örgüsü ilk bakışta daha
anlaşılabilir niteliktedir, ama 1 960'ta
geçen film, Yang'ın daha önceki filmlerine
benzer bir biçimde zaruri bir mesafede
durur. Sanki Yang hiçbir karakterin
seyirciden çok fazla (ya da en ufak ölçüde
bile) sempati ya da ilgi talep etmedigi bir
film yaratmayı tercih etmektedir. "Daha
Aydınlık Bir Yaz Günü"nün şaşırtıcı tarafı,
filmin dünyasıyla birarada bulunan derin
bir duygu kapasitesidir. Yang 1 960'1arın
başında Tayvan'daki yaşamın büyük ölçekli
bir görüntüsünü sunar. Yeniyetme Si'r,
ailesi ve arkadaşları da dönemin gerginlik
ve karmaşıkilkiarını temsil eder.
Yang'ın, bir çift zıvanadan çıkmış kaçık
hiciv olan daha sonraki iki filmi, çagdaş
olana döner ve birçok açıdan ''Taipei
Hikayesi" ve ''T eröristler"deki konuyu
yeniden ziyaret eder. Hem "A Confucian
Confusion 1 Konfüçyüsçü Bir Karmaşa"
( 1 995) hem de "Mahjong 1 Domino"
( 1 996), çagdaş ile geleneksel olanın
arasındaki ayrımla ugraşır. Yang Taipei'yi
sahte ile sahicinin, çagdaş ile gelenekselin
tamamen bulanıklaştıgı postmodern bir
batak olarak resmeder. "Konfüçyüsçü Bir
Karmaşa" ve "Domino", genel anlamda
"Taipei Hikayesi"nde oda müzigi olarak
çalınan temaların zengin orkestra
çeşitlemeleri, kapitalizmin Taipei'deki
kişisel ilişkiler üzerindeki etkisiyle
ilgilenen daha girift mozaiklerdir. I ki filmin
daha hicivsel olanı, yani bagımsız yapım
"Konfüçyüsçü Bir Karmaşa", iki çılgın
günden oluşan bir zaman diliminde geçer.
Film, enerjik bir işkadını, onun pervasız
nişanlısı, bir TV calk-show'unun sunucusu,
yabancılaşmış bir romancı, avangard bir
oyun yazarı ve daha birçok kişinin
arasında bir romantik, cinsel ve
profesyonel entrikalar agı örer.
"Domino"da ele alınan konulardan biri,
günümüz Tayvan'ında ticari işlerin suçla
ve suçun ticari işlerle etkileşimidir.
"A Brighter Summer Day"in yeniyetme
çete üyeleri büyüyüp "Domino"daki
girişimciler haline gelmiş gibidir. Redfish

(Kırmızı Balık) sadece "Domino"daki
önemli bir karakterin - yerel mafyaya
1 00 milyon dolar borç takarak kayıplara
karışmış bir para babasının oglu - adı
degildir, aynı zamanda "Daha Aydınlık Bir
Yaz Günü"ndeki bir çete üyesinin de
adıdır. "Domino", Yang'ın en öfkeli ve en
kışkırtıcı filmidir. Ayrıca, muhtemelen
izleyicilerde de - özellikle de batılı
olanlarında - en çok öfkeye yol açan
filmidir. I çinde Fransız, I ngiliz ve Amerikan
karakterlerin de kullanımı sebebiyle çok
eleştiri almıştır. Ancak, bu karakterlerin
degerli tarafı, batılıların - ve batılılaşmanın
- Tayvan bakış açısından nasıl görüldügü
üzerine yeni ve büyüleyici bir kavrayış
sunmalarıdır. Yönetmenin kültürel
çözülme konusundaki tasalarını uç
noktaya götürdügü bu iki film de, Yang'ın
en son çalışması ve tartışmasız başyapıtı
olan "Yi Yi 1 Bir, l ki"nin (2000) habercisi
olmalarıyla ilgi çekicidir.
"Yi Yi", Jian ailesinin yaşamındaki bir yıl
üzerine kuruludur. Filmin öyküsü, aile içi
bir dizi olayın etrafına dikkatle
örülmüştür: Film bir dügünle başlar, yeni
dogmuş bir bebek için verilen partide
merkezine ulaşır ve bir cenazeyle sona
erer. Aile, çagdaş kent yaşamının
mücadelesini veren, Taipei'li orta sınıf bir
ailedir. Yang öyküsünü anlatmaya üç saat
ayırır, karakterlerine destan ölçeginde bir
tuval sunar ve onlara soluk alacak alan
bırakır. Film hayatın yaşanıyor oldugunu,
biz karakterleri izlerken zamanın onları
yıprattıgı hissini muhteşem bir şekilde
verir. Dünya sinemasında sadece iki
kişinin, yine Üçüncü Dünya sinemasının
başlıca yönetmenlerinden olan Abbas
Kiarostami ve Hou Hsiao-hsien'in filmleri
dışında benzeri görülemeyecek bir histir
bu. Yang olaganüstü bir çerçeveleme
yetenegine sahiptir. Karakterlerin iç
yaşamiarına göz atan daha sıkışık bir
çerçeveleme ile, karakterleri yakın planın
dolaysızilgından çıkaran ve onlarla aramıza
fiziksel-psikolojik-ruhsal bir alan
yerleştiren daha kendine has bir
çerçeveleme arasında gidip gelir. Filmde,
hem yönetmenin adının tekrarıyla, hem
de sanatın anlamını ve amacını
araştırmasıyla besbelli sanatçı tip olarak
tanımlanmış küçük Yang-Yang, "Bir,
l ki"nin özünde yatan soruları soran
karakter haline gelir. Filmin başlarında
Yang-Yang amcası A-Di'ye kafasının
arkasının bir fotografını verir ve ona "sen
göremiyorsun ya, sana yardım ediyorum,"
der. Yang-Yang, sanatçı olarak,
digerlerinin kör noktalarını aydınlatır ve
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In all of his films, Yang examines Taiwan's
modernizing society under a moral
microscope. Skeprical of the commercial
amoraliry of che Wesr and keenly aware of
irs desrabilizing effecrs on Easrern culrures,
he sees even less viabiliry for such
cradirionaJ philosophies as Confucianism in
a globalizing economy. Yang's films, w hile
invesrigaring che pasr and presenr, casr a
wary eye rowards Taiwan's uncerrain furure

in Taipei. Ar a young age, he found crearive
inspirarion in Japanese comic books and
soon began wriring his own works. He
srudied engineering in Taiwan before
enrolling in che United Srares, ar che
University of Florida. Yang srudied
elecrrical engineering ar Florida, while he
was enrolled in che Cenrer for Informarics
Research, one of che firsr information
rechnology programs in che Vnired Srares.
Afrer receiving a Masrer's degree from
Florida, Yang turned down che opporruniry
ro pursue a Ph. D., and enrolled in che
University of Sourhern California's well
regarded film school. Yang only lasred one
semesrer ar use before discovering, in his
own words, rhar "ı realized ı didn'r have
any ralenr ar all. ı didn'r have whar ir rakes
ro ger i neo che film business, so I dropped
our. ı recognized rhar I berrer nor dream
rhis dream because ı didn'r have whar ir
rakes." Insread, Yang chose ro follow his
parenrs, who had !efe Taiwan, ro Searrle,
where he worked in a research laborarory
dedicared ro defense work involving
microcompucers. While he was successful in
rhis line of work, he was also dissarisfied,
and increasingly desirous ro rerurn ro his
experimenr wirh filmmaking. A chance
encounrer, in a Seartle reperrory rhearer,
wirh Werner Herzog's "Aguirre, Wrarh of
God" ( 1 972), gave Yang che disrincr
sensarion rhar where film school had fai led
ro reach him much, self-insrrucrion in
world cinema dassics would provide him
wirh che necessary groundwork for a fucure
in filmmaking. Yang's incerest in film was
renewed, bur it would be rhree years before
he gor his firsr opporruniry, when asked by
a friend ro wrire a script for him, which
evenrually became "The Winrer of 1 905"
( 1 98 1 ). He wenr back ro Taiwan ro work on
the script, and larer assisred in irs
producrion as well. Following the
conıplerion of rhis film, Yang was offered a
dıance ro write and direct a number of
relevision shows, induding a 1 98 1 episode
of the acclaimed " 1 1 Women" enrit!ed
"Fioaring Weeds". His break came when he
direcred rhe half-hour shorr "Expecrarions"
as parr of rhe landmark omnibus film "In
Our Time" ( 1 982), which heralded the
beginning of New Taiwan Cinema.

Edward Yang was born on 6 November
1 947, in Shanghai, China. When he was
rwo years old, his family moved from
Shanghai ro Taiwan. The year was 1 949,
immediarely afrer che communisr vicrory
over Chiang Kai-shek's Narionalists in
mainland China. Yang spenr his childhood

Like the works of fellow New Taiwan direcror
Hou Hsiao Hsien, Yang's films infused
Taiwan's moribund film indusrry widı an
unprecedenred degree of sophisricarion and
viraliry. Yer, while Hou's fılms are primarily
ser in rhe island's picruresque counrryside,
Yang has creared porrrairs of the pressures and

onlara daha önce göremediklerini
gösterir. Edward Yang da "Bir, l ki"de
benzer bir görev üstlenmiş ve seyircisine
Jian ailesinin biraraya gelişinin aslında
onların birbirlerinden ne kadar
uzaklaştığını ortaya koyduğunu ve
sanatçılar için bizim kendi hayatımızda
göremeyecek kadar kör olduğumuz
şeyleri gösterme ihtiyacının ne kadar
büyük olduğunu gözler önüne sermiştir.
Seyircileri ancak Yang'ın "Bir, I ki" deki
ustalıklı çerçevelernesi sayesinde gerekli
alana, zamanın bütün hızı ve durmak
bilmezliğiyle geçişinin haşin güzelliğini
görme kabiliyetine kavuşur. Yang'ın
ustalıklı çerçevelernesi ve mizansen
vasıtasıyla bize dünyayı yeni baştan
gösterme yeteneği, onun dünyanın en
büyük sinemacıları arasındaki konumunu
perçinlemektedir.
"Dünyanın bu yanında, Baader-Meinhof
grupları olmayabilir. Ama birbirimize
yerleştirdiğimiz bombaların saatleri, geriye
doğru sayıyor . . . Sanki duygularımız,
insanlığın hızlı evrimini izlemeye
yetişemiyormuş gibi." - Edward Yang
• Edward Yang is in the inrriguing
posirion of be ing one of the most gifred,
and leasr seen, filmmakers in the world.
His films express the confusion, anxiery,
and sheer beauty of socieral rransformarion.
Yang also equares the macrocosmic and
m icrocosmic, making the lives of his
characrers stand in for the grearer, less
visible processes of social change. Along
with Hou Hsiao-hsien and Tsai Ming-liang,
Yang is one of the most visible faces of the
Taiwanese New Wave, possibly the most
brillianr filmmaking movemenr in the
world roday.
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uncertainties of urban life. His career falls into
four d iseiner periods: early urban dramas
["That Day, on rhe Beach" ( 1 983), Taipei
Srory ( 1 984), "The Terrorizers" ( 1 986)], period
films ("A Brighrer Smnmmer Day" ( 1 99 1 ),
"Expecrarions"), sarires ("A Confucian
Confusion ( 1 995), "Mahjong" ( 1 996)], and a
new era heralded by his masrerpiece "Yi Yi"
(2000), a mulri-<:haracrer panorama. His firsr
three feacures recaU the measured pacing and
oblique meanings of Michelangelo Antonioni
films, while they also employ complex
narrative srcucrures, flashbacks, voice-overs,
long rakes, and off-screen space. In rhese early
films, his characters srruggle ro make sense of
the chaos of a culrurally demeinared urban
landscape populared wirh icons from the Wesr.

clorhing srore, srruggles wirh his yourhful
fame, and is unable ro fully commit ro his
long-rime girlfriend Ch in. He dreams of a
new start in rhe Urured States, bur lacks the
necessary verve ro make such a momenrous
change. The U.S. becomes a dream of a berter
life, a new srarr for rho e hampered by che
baggage of their pasrs, but even in dreaming,
America is not all posirive - Lon rells Ch in
che srory of his brorher's shooring an armed
robber in his convenience srore. Lon is posed
nexr ro a posrer of a sulrry Marilyn Monroe (a
favored rechnique of Yang's, seen aga.in in
"A Brighrer Summer Day" ( 1 99 1 ) and "Yi
Yi" (2000), arricularing the divided imagined
America - half sex goddesses, half brural gun
violence.

The firsr film over which Yang had a
significant degree of authorial control was
"That Day, on che Beach" ( 1 983). This film is
represenrarive of many of the concerns rhar
would run throughout Yang's larer career,
from a moderrusr preoccuparion w ith
narrative srrucrure and audience
distanciarion, ro a grappling wirh Taiwan's
unique posirion, locared berween cradirianal
and Wesrern values. Yang's visinn alrernares
berween che despairing and the comic,
revealing a sociery in the midsr of redefi n ing
icself, and srruggling ro mainrain an
appropriare balance berween old and new.
"That Day, on che Beach" is also the firsr
arrempr by Yang, repeared throughnur his
career, ro filrer the experience of the
Taiwanese joumey ro modemüy through che
rwin sieves of the romantic couple and the
family. Yang repearedly pins his
considerarions ofTaiwanese sociery on the
cusp of grear change on the figures of the
couple and che family. Needless ro say, borh
che couple and che family are ofren seen
d rifring apan in his films, disranced from
each other by processes outside rheir control.

"The Terrorizers", released in 1 986,
conrinues along the path laid out by "Taipei
Srory". Yang, never one ro back away from a
complex narrative, srrucrures the plor arnund
six primary characrers, whose lives are
gradually revealed as dramarically
inrerrwined. An upper-class young
phorographer and his girlfriend, a female
criminal known as the White Chick; Chou
and Li, a married couple on the ours; and the
woman's magazine ediror boyfriend form rhe
primary nodes of this un ir. Again, however,
Yang is mosr inrrigued by the dynamics of
the romantic relationship, and specifically
rhe failing relarionship. The married couple
both pursue success in separare fields, he as a
docror, she as an aspiring wrirer. Their
relarinnship is defined by sacrifice - her
arremprs ro railor her dreams as a wrirer ro
fir the necessiries of marriage, and his
anguish ar being unable ro make her happy.
Yang reveals the underlying rensinn berween
rradirional and modern ideas of female roles.
The moral responsibi li ey of rhe arrist is also a
key ro unlockiog "The Terrorizers", and che
subject recurns full force in rhe presence of
young Yang-Yang in "Yi Yi".

Yang's arrisrry cook a subsranrial leap forward
wirh his nexr film, "Taipei Srory" ( 1 985).
A grearer flwdiry of imagery, and an
increased faciliry for relaring sound and
image, are on display in this film. The cemral
relarionship ofLon and Chin, the long-rime
couple slowly d rifring aparr, is apdy and
ineimarely connecred ro che grand changes
overraking Taiwan. Yang rerurns repearedly
ro imagery of highway rraffic, cranes,
consrrucrion, and modern elecrronic
eqwpmenr, as if ro indicare the close
relarionship berween these processes and the
problemaric romantic relarionship. Lon, a
former Lirrle League baseball srar (played by
famed director Hou Hsiao-hsien), works in a

A shared rrur of all Yang's films is a
complexiry resiseant ro qwck summary or
explicacion. Each of his films possesses a
difficulry and deprh that requires multiple
viewing ro parse. Even elemenrs of ploc and
character development are not always clear on
firsc viewing. Wirhin this conrexc, Yang's
fifrh film, ''A Brighrer Summer Day" ( 1 99 1 ),
is an inceresring development, simulraneously
more and less accessible than his previous
films. "A Brighcer Summer Day"s plor is
more accessible on firsr conracr, but the film,
ser in 1 960, mainrains an essential disrance
rhar is similar ro that of Yang's previous
films. Ir is as if Yang prefers ro ereare a film
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world where n o characrer demands roo much
(or much ar all) of rhe audience's symparhy or
arrenrion. Whar is asronishing abour
"A Brighrer Summer Day" is irs capaciry for
deep feeling co-presenr wirh an aesrheric
disrancing from rhe film's world. Yang
presenrs a large-scale vision ofTaiwanese life
in rhe early 1 960s, wirh reenager Si'r and his
family and friends coming ro represenr all rhe
rensions and complexiries of rhe rime.
Yang's nexr rwo films, a pair of frenzied
screwball sarires, rerurn ro rhe conremporary,
and in many ways revisir rhe subjecr marrer
of "Taipei Srory" and "The Terrorizers".
"A Confucian Confusion" ( 1994) and
"Mahjong" ( 1 996) borh srruggle wirh rhe
division berween rhe modern and rhe
rradirional. Yang depicrs Taipei as a
postmodern quagmire in which rhe false and
the aurhenric, rhe modern and rhe rradirional,
are urrerly blurred. In broad rerms,
"A Confucian Confusion" and "Mahjong" are
rich orchesrral versions of rhe same rhemes
played as chamber music in "Taipei Srory" 
more i nericare narrative mosaics also
concerned abour rhe effecrs of capiralism on
personal relarionships in Taipei. The more
sariric of rhe rwo, rhe independenrly
produced "A Confucian Confusion", is ser
over a couple of freneric days and weaves a
web of romanric, sexual, and professional
inrrigues among an energeric businesswoman,
her reckless fiance, a TV ralk-show hostess, an
alienared novelisr, and an avanr-garde
playwright, among others.
One of rhe subjects in "Mahjong" is rhe
inrerfacing between business dealings in
presem-day Taiwan wirh erime and vice
versa. Some of rhe reenage gang members in
"A Brighter Summer Day" appear ro have
grown up inro the enrrepreneurs in
"Mahjong". Redfish is rhe name nor only of
ao im porram character in "Mahjong" - the
son of a rycoon who's disappeared owing
$ 100 million ro local mobsrers - bu c also of
a gang member in "A Brighter Summer
Day". "Mahjong" is Yang's angriesr and
mosr provocarive film, and also probably rhe
one rhar's elicited rhe most anger from
viewers, especially in the Wesr. lr's been
widely criricized for the inclusion of Frene h,
English, and American characrers. However,
what's valuable about rhese characrers is che
fresh and fascinaring insighrs they provide
inro how Wesrerners - and westernizarion 
m ight be regarded from a Taiwanese
perspeccive. Borh films, which pushed the
direcror's preoccupation wirh culrural
disassociation ro an extreme, are primarily of

incerest in their foreshadowing of Yang's
most recenr film, and undisputed
masterpiece, "Yi Yi" (2000).
"Yi Yi" is srruccured around a year in rhe life
ofrheJian family, and rhe film is carefully
plorred around a series of family occasions,
beginning with a wedding, reaching its
center at a party for a new baby, and ending
wirh a funeral. This family is a middle class
Taipei family, struggling with the demands
of modern urban exisrence. Yang takes rhree
hours ro teli his srory, allowing his characters
an epic-size canvas, and leaving rhem room ro
brearhe. The film conveys a magnificenr sense
of life being lived, of rime raking its rol! on
these dıaraners as we warch rhem,
unmatched in world film outside two of the
orher pre-eminenr auteurs of Third World
cinema: Abbas Kiarosrami and Hou Hsiao
hsien. Yang is gifred wir h a remarkable sense
of framing, alrernating berween a righter
framing thar glimpses inro the characters'
inrerior lives, and a more idiosyncraric
framing rhar removes rhe characcers from rhe
immediacy of rhe close-up, and inserrs
physical-psychological-mental space berween
us and rhem. Lirrle Yang-Yang, clearly
designared as the arrist figure in rhe film,
borh in che reperirion of che direcror's own
name, and in his explorarions of rhe meaning
and purpose of art, becomes rhe characrer who
asks che questions that li e ar "Yi Yi "s hearr.
Earlier in the film, Yang-Yang gives his
uncle, A-Di, a piccure of rhe back of his head,
teliing him, "You can'r see ir, so I' m helping
you." Yang-Yang, as the artist, reveals rhe
bii nd spors of orhers, and shows rhem whar
they hererofore have been unable ro see.
Edward Yang also engages in a s imilar rask in
"Yi Yi", and showing his audience the )ian
family coming rogerher is a revelarion of jusr
how far aparr rhey have grown, and how great
che need is for arrisrs ro show us whar we are
roo bii nd ro see abour our own lives. Ir is only
rhrough Yang's masrerful framing in "Yi Yi"
rhat his spectators are provided w ith rhe
necessary space, rhe abiliry ro see the harsh
beaury of rime's passage, in all irs speed and
relenrlessness. Yang's abiliry ro show us rhe
world afresh by virrue of his masrerful
framing and m ise en scene cemenrs his
posirion as one of rhe world's grearesr
filmmakers.
"There may not be Baader-Meinhof groups
in rhis parr of rhe world. B ur rhe bom bs we
planr in each orher are ricking away . . .
l t seems !ike our feelings don'r arrive ro
follow rhe fast evolurion of rhe humaniry." 
Edward Yang

158

USTALARA SAYGI

1 RI B! l l '

TAYVAN TAIWAN

Yönetmen Director: Edward Yang
Senaryo Screenplay: Edward Yang &
WM Nien-dıtn Görüntü Yön.
Cinemacography: CJıristopher Doylt
Oyuncular Cast: Sylvia Chang, Ho

O G Ü N , KUMSALDA

Yin-nıoon, Shu M ing. /...et Lian, Mao
Showy Yapımcılar Producers: M ing
Chi, \Vang Yin-shang & Mikt Garr
Yapım Production Co.: Ctntral Motiotl
Pirtun Corporation Dünya Hakları
World Sales: Cmtral Motio11 Picturr
Corporation

HAlTAN DE YITIAN
THAT DAY, ON THE BEACH

1 983 1 35 "'m. ! Renkli Color / 167'

• Edward Yang'ın ilk filmi olan O G Ü N,

KUMSALDA, yönetmenin ülkesi dışında
(ABD) yaşayan biri olarak kendi deneyimi
ile Tayvan toplumunun çeşitli katmaniarına
ilişkin gözlemlerini harmanlıyor. Film
görünürde bir kadının kumsalda kayıp
kocasının izlerini arayarak geçirdigi bir gün
üzerine, ama asıl öykü onun anılarında.
Bu anılar, yaşamının, ailesinin, evliliginin ve
Tayvan "ekonomik mucize"sinin bunlar
üstündeki afetten farksız etkisinin izini
süren uzun geri-dönüşlerle anlatılıyor. Film,
modernist bir yaklaşımla anlatım yapısı ve
seyirciyi mesafeli tutma üzerinde
odaklanmaktan, geleneksel degerler ile Batı
degerieri arasında sıkışan Tayvan'ın
benzersiz konumuyla boguşmaya kadar,
Yang'ın meslek hayatının daha sonraki
dönemleri boyunca besleyecegi kaygıların
çogunu yansıtıyor. Yang'ın görüşü,
umutsuzluk verenle komik olan arasında
gidip gelirken, kendini yeniden tanımlama,
ve eski ile yeni arasında uygun bir denge
kurma mücadelesi içinde bir toplumu
gözler önüne seriyor. O G Ü N,
KUMSALDA, aynı zamanda Yang'ın meslek
hayatı boyunca tekrarlayacagı, Tayvan'ın
modernlige yol alma deneyimini aşık çift ile
ailenin oluşturdugu ikili süzgeçten geçirerek
fıltrelerneye yönelik ilk çabası. Film, geçmişe
ilişkin ve bir daha ele geçmez gibi görünen
umutlarla, bugünün acılarını ve gelecegin
belirsiz vaadini nefıs biçimde uzlaştırıyor.

• The firsr fılm over which Edward Yang

had a significanr degree of aurhorial conrrol,
THAT DAY, ON THE BEACH mingles
rhe director' s own exparriare experience (in
rhe US) wirh his perceprions of several serara
of Taiwanese sociery. White rhe film
osrensibly concerns one woman's day on che
beach spenr searching for rraces of her
missing husband, rhe real srory is in her
memories, drawn our of exrended flashbacks
depiceing che rrajecrory of her life, her
family, her marriage, and rhe caraclysmic
impacr ofTaiwan's "economic miracle" on ir
all. The film is represenrarive of many of che
concerns rhar would run throughnur Yang's
larer career, from a modernise preoccuparion
wirh narrative srrucrure and audience
disrancing, ro a grappling wirh Taiwan's
unique posirion, locared becween rradirional
and Wesrern values. Yang's vision alrernares
berween rhe despairing and che comic,
revealing a sociery in rhe midsr of redefi n ing
irself, and srruggling ro mainrain an
appropriare balance berween old and new.
THAT DAY, ON THE BEACH is also che
firsr arrempr by Yang, repeared rhroughour
his career, ro filrer rhe experience of rhe
Taiwanese journey ro moderniry rhrough che
cwin sieves of che romanric couple and rhe
family. The film beaurifully reconciles rhe
seemingiy irrerrievable hopes of rhe pasr
wirh borh rhe pain of rhe presenr and rhe
uncerrain promise of rhe furure.
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Yönetmen Director: EdU'ard Yang
Senaryo Screcnplay: Edu•ard )
..ang,
Chu Tim-Wtn & Hou Hsiao-Hıitn
Görüntü Yön. Cincmatography:
Yang \'Vtihan Kurgu Ediring: Wang
jiyang & Song Fanzhm Oyuncular
Can: Hou Hıfa(J-HJitn, Cai Qin, W11

TAi P E i H i KAYESi
QINQMEI ZHUMA

Nitn-Chtn,.Mti Fang, Lin Hı11fing. Sun
Pmg Yapımcıfar P roduccrs : H11ang
Yong & Li11 Shenzhong Yapı m
Production Co.: Evtrgr'f.'ttt F1/m
Prod11rtion Compa11y Dünya Hakları
World Sales: 3H Produrtionı l.Jd.
Kaynak Print Source: Chinese Taipti
Film Arrhiw

T AIPEI STORY

1984 1 35 mm. 1 Renkli

• Edward Yang, iddialı ilk filmi "O Gün,

Kumsalda"dan beri, Tayvan Yeni Dalgası'nın
en çok tartışma yaratan yönetmenlerinden
biri olmuştur. I kinci filmi TAl PE l H I KAYES I'
nin pek bir olay örgüsü yoktur: Karakterler
günümüz Taipei yaşamının çeşitli yönlerini
yansıtır: kaçıp gitme dürtüsü, aile baglarının
talepleri, ilk yıllardaki masumiyetin kaybı (ki,
filmin Çince adı "Yeşil Erikler ve Oyuncak
Atlar"da buna gönderme yapılır). Edward
Yang'ın ilk dönem filmleri Antonioni'yi
hatırlatır. I ki yönetmen, kent manzaralarını
filmlerinin duygusal itici kuvvetinin bellibaşlı
bir kısmı haline getirme yolunda ender bir
yetenegi paylaşırlar; ayrıca, ilişkilerde ortaya
çıkan üstü kapalı gerilimiere yönelik bir
ilgiyi ve bu gerilimleri hayati ve dramatik
hale getirme yolundaki bir yetenegi de.
Burada Taipei hem fılmin mekanı, hem de
bellibaşlı karakterlerinden biridir. Aynı
öykünün başka bir dünya başkentinde de
geçebilecegi ileri sürülebilir, ama bu,
karakterlerin ve onların duygularının
evrenselligini ileri sürmek anlamına gelir:
gerçek şu ki, Taipei filme özel bir lezzet
katmıştır. Karakterler birbirinin etrafında
dolanır, birbirlerini sınar, yaklaşır, geri
çekilirler, ama hep özlemle doludurlar. Ne
derece parlak bir yönetmen oldugu, kendi
çektigi çok sayıda filmde görülebilen ve
TAI PE I H I KAYESI 'nin senaryo yazılımına da
katılmış olan Hou Hsiao-Hsien, burada
oyuncu olarak ta göz kamaştırmaktadır.

• Si nce his ambicious firsr fearure "Thar

Day, on che Beach", Edward Yang has
become one of che mosr concroversial
directors of che Taiwanese New Wave. His
second feacure TAIPEI STORY has licde
sroryline: che characcers rellecr facers of
modern-day Taipei life - che urge for
escape, che demands of family cies, che loss
of an earlier innocence (referred co in the
film's Chinese ci ele, "Green Plums and Toy
Horses"). W i ch che early films of Edward
Yang, one chinks of Anronioni. The cwo
directors share a rare abilicy co make
cicyscapes a major parr of che emorional
chrusc of the ir films; rhey share an incerest
in che subcle censions which arise in
relacionships, and an abilicy co make chose
censions viral and dramacic. Here, Taipei is
che serring of che film, buc al so one of che
major characcers. Ir mighc be argued chac
che same cale could have been ser in anocher
world capital - bu c rhac is co argue che
universali ey of che characcers and che
emocions chey feel; che facc is chac Taipei
icself lends a special flavor co che film. The
characrers move abour one anorher, resring,
approaching, rerreacing, buc always filled
wich longing. Hou Hsiao-Hsien (whose
own brilliance as a director can be seen in
his many films, and who co-wroce che script
ofTAIPEI STORY) is also dazzling as an
accor in chis film.

Coı or 1 1 10'

7 60

USTALARA SAYGI

ı H ı lll

ı ı '

TAYVAN-HONG KONG TAIWAN-HONG KONG

TERÖRiSTLER
KON B U FINZE

Yönetmen Director: Edu,ard Yang
Senaryo Screenplay: Edu•ard Yang &
Xiaq Yth Görüntü Yön.
Cinematography: Zhang Zhan Kurgu
Editing: Liao Qi11g-ıong Müzik Music:
Ong Xiatr-liang Oyuncular Cast: CM'a

Miao. Li Li-qım,jin Shi-jit, GN Bao

nung, Wa11g Ann, LiM i\1i11g Yapımcı
Producer: H;N K11o-lrang Yapım
Production Co.: Ctntral Motirm PirtNrt

THE TERRORIZERS

C,-p. (Taiu•an); Gold�n Han'tJI Ltd.
(Hong Kong) Dünya Hakları World
Sales: Ctntral Aiotion Picture Cor�ation
1 986 1 3 5 mm. / Renkli Coıo, / 105'

• Edward Yang birçok yönüyle Tayvanlı

sinemacıların en batılı olanıdır. Yönetmen,
Antonioni'ye, Reinhard Hauff'a ve başka
bazı meslaktaşlarına üsiOp açısından borçlu
oldugunu söylemiştir. Ancak karakterleri
ve ele aldığı durumlar, açıkça Tayvan
gerçeklerinden kaynaklanır. TERÖ RI STLER
Taipei toplumunun çeşitli katmanlarının
son derece karmaşık bir portresidir. Yang,
yavaş yavaş birleşen üç aniatı çizgisini
dengede tutar, ta ki fılmin sonunda üçü tek
bir çizgi halini alana kadar. Yang,
günümüzün bir distopya gibi görünmesini
saglayabilen bir avuç sinemacıdan biridir.
Bir fotoğrafçının tesadüfen şahit oldugu bir
cinayeti ele alan, çok parçalı, kontrollü ve
biçimsel yapısıyla, bu film, çogu kez
Antonioni'yle kıyaslanan Yang'ın "Cinayeti
Gördüm"üdür. Düş aniatısını ve polisiye
roman yazan bir karakteri kullanımıyla
Yang, anlatırnın belirsizligi açısından !talyan
ustanın ötesine geçmiştir. TERÖ R I STLER,
Yang'ın "A Brighter Summer Day 1 Daha
Aydınlık Bir Yaz Günü" ve "Yi-Yi 1 Bir, I ki"
gibi çok daha kolay erişilebilen
başyapıtlarıyla birçok temayı paylaşır:
kapitalist kent yaşamının yabancılaştıncı
etkisi; ilişkilerin yabancı laştıncı etkisi ve
gençlerin amaçsızlıgı; işyerindeki beyin
uyuşturucu uzlaşma ve ihanetler. Ancak bu
kez bunların hepsi, özdeşleşmeye meydan
vermeyen, soğuk bir çerçeve içine
yerleştirilmişlerdir.

• In many ways Edward Yang is che most
Wescern of che Taiwanese fılmmakers. He
has acknowledged his srylisric debrs ro such
directors as Amonian i and Reinhard Hauff
among orhers. Yer his characrers and
sicuacions are clearly rooced in che reality of
Taiwan. THE TERRORIZERS is a
parcicularly complex porrrair of several
!eve ls of sociecy in Taipei. Yang keeps
balanced three narrative lines which slowly
converge, uoril at che fılm's end they have
become one. One of che few filmmakers
who can make che presem-day look !ike a
dysropia, Yang is ofcen compared ro
Anroniooi, and this is his "Blow-up" - an
ascecically formal, fragmenred murder
myscery scumbled on by a phorographer.
In his use of dream narrative and a characcer
who wrices a myscery novel, Yang goes
beyand che I calian master in narrative
obscuricy. THE TERRORIZERS shares
many rhemes wich Yang's more accessible
mascerpieces !ike "A Brighcer Summer
Day" and "Yi-Yi" - che alienacion of
capitalise, urban life; che alienacion of
relacionships and aimlessness of you ch; che
mind-numbing compromises and herrayals
in che workplace - bu c in a framework c hac
coldly precludes idenrifıcacion.
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TAYVAN TAIWAN

Yönetmen Oiı-ecror: Edward Yang
Senaryo Screenplay: Edu•ard Yang
Görüntü Yön. Cinematography: Li
Yixu & Li Umgyu Kurgu Editing: Clxn
Bo-u't11 Oyuncular Cası: Virginit

DOM i N O

Udoym, Tang Congshtng, Chi-lJan Wang.
Kt Yu/um, Zhang Zhen, Wang Qizan,
lvy Chm, Andrrw
Tsao, Diana Dupuis, WN}tali Yapımcı
Producer: Yu Wtiyan Yapım
Production Co.: Arom Filnn Dünya
Hakları World Sales: Atom Filmı

MAJANG

Nick Erickıon, Zhao Ot,

MAHJONG

1996 1 35 mm. / Renkli Color / / 2 / '

• Tayvanllların maddi ve şehevi şeyleri

amansızca kovalama sapiantısı üzerine bir
başka inceleme olan DOM I NO, her tür
tuhaf ve çılgın duruma bulaşmış bir sürü
varoluşçu karaktere sahiptir. Winston
Churchill'in, tehlike anlamına gelen "wei"
ile fırsat anlamına gelen "ji"den oluşan
Çince'deki "kriz" sözcügüne hayran oldugu
bilinir. Gerçek yaşamda ya da Edward
Yang'ın filminde oynandıgı biçimiyle
domino da, bir tehlike ve fırsat oyunudur.
Buradaki dört oyuncu ise, kaybettigi aşıgını
Taipei'de aramakta olan genç bir Fransız
kadının yoluna çıkan ve nahoş isimler
taşıyan, küçük çapta dört kanunsuz.
Tayvan'ın "batılılaşmış" ben-kuşagı,
Konfiçyüs toplumuyla ikircikli ilişkilerinde
pek ilerleme göstermemiş. Edward
Yang'ın, bu çapraşık durumu bir domino
oyunu - Çin halkının ideolojik, toplumsal,
cinsel ve kültürel bölünmeleri aşarak her
yerde, agız tadıyla ve ciddiyede oynadıkları
bir eglence - olarak görmesi, olgunlugunun
ve yaratıcıligının bir işareti. Yang'a göre
filmi, "insanlara ne istediklerini söylemek"
üzere tasarlanmış bir bilişim ve iletişim
imparatorlugu kurarak milyarder olan bir
çocukluk arkadaşı hakkında. Filmde Yang'ın
bir yap-boz'un parçaları gibi oynattıgı tüm
karakterler bir şeyler arıyor ve onlarla
çevrelerinde bulunanlar arasındaki karşılıklı
ilişkiler, finaldeki o nihai sürprizi
oluşturmak üzere aynı noktaya yöneliyor.

• Anorher srudy of che Taiwanese
obsession wirh aimless marerial istic and
salacious pursuirs, MAHJONG features a
hosr of existenrial characters involved in all
kinds of srrange and wild siruarions.
Winsron Churchill is known ro admire the
Chinese word "crisis", which is made up of
the characrers "wei", danger, and "ji",
opporruniry. Mahjong, played as ir is in real
life or in Edward Yang's fılm, is a game of
danger and opporruniry. The four players
here are four smail rime crooks with
unsavory names, cangled up with a French
woman in search of her los c !over in Taipei.
Taiwan's "westernized" me-generarion has
not gone any furrher in cheir ambivalenr
relarionship wirh a Confucian sociery. Ir is
a sign of Edward Yang's marurity and
ingenuity that he considers this confused
stare as a mahjong game, an amusernem
that Chinese people everywhere, across
ideological, social, sexual, and culrural
divides, play wirh gusro and solemnity.
According ro Yang, his fılm is about a
childhood friend of his, who became a
billionaire through building an information
and communicarion empire, designed ro
"teli people whar they wanc". All che
characrers in che fılm, whom Yang moves
abour !ike pieces in a puzzle, are looking for
something, and the inrer-relationships
becween rhese and orhers around rhem
converge for that u! timare twist at the end.
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TAYVAN-JAPONYA TAIWAN-JAPAN

Yönetmen Director: Edıı)(trd Yang
Senaryo Scı-eenplay: Edu.ıar'd YtJng
Görüntü Yön. Cinematography:
Yang Wei-han Kurgu Editing: Chtn 8()
wtn Müzik Music: Ptng Kai-h
Oyuncular Cast: WN Nianzhen, lssty

B i R, i K i
YI YI

Ogata, Elaint)in,jonarhan Chnng, Ktlly
Ltt, Kt Suyım, Chen Xiıhtng, Michael Tao
Yapımcılar Producers: Shinya Kau,ai
& Naoko Tıuktda Yapım Production
Co.: Pony Canyon Int, t\fotio11 PiriNn
Dtpamntnt Uapan): Aronı Film.s (Taiwan)
Dünya Hakları World ales: Cap11ol
Films

A ONE AND A TWO

2000 1 35

• Edward Yang'ın son filmi B I R, I K I 'yi,

müşkül durumdaki orta sınıf bir Tayvan
ailesi hakkında bir pembe dizi olarak
görebilirsiniz. Ancak bu, fılmin özündeki
nitelij!i, karakter çiziminin saj!lamlıj!ını ve
Tayvan toplumunun belli bir katmanıyla ilgili
olarak çizdij!i gerçekçi görünen portreyi
küçümsemek olur. l ıkokul öj!rencisi olan ve
başkalarının göremeyecej!i bir dünyayı
görmek için boynuna asılı bir fotoj!raf
makinesiyle dolaşarak insanların sırtlarının
resmini çeken, ailenin en küçük üyesi Yang
Yang'ın gözünden anlatılan BI R, I K I'nin
süresi üç saate yakın. Ama aşk, sadakat,
sorumluluk, haset, yabancılaşma, şüpheyle 
yani gündelik hayatla - mücadele eden
sıradan bir ailenin bu dokunaklı, kemik ve
suskun bir güce sahip portresi, olaı!anüstü
bir biçimde dengelenmiş: Yang, Jian'ları
mikroskobunun altına koyup onların bütün
büyük şehirlerde yaşayanlar kadar kafası
karışık kişiler olduğunu görürken, film
uzunluj!una karşın sürükleyicilij!inden bir
şey yitirmiyor. Aslında fılmin gücü, öykünün
evrensellij!inden geliyor. "Bu film sadece
yaşam hakkında, çeşitli kuşakları temsil
eden insanların gözüyle dünyaya bakıyor.
Bana göre, daha karmaşık olan her şeyin
kökeninde sadelij!i buluruz. Bu yüzden de
fılmin adı, Çince'de "birbiri ardınca" demek
olan "Yi Yi". Cazcılar çalmaya başlamadan
önce hep "Bir, I ki" der. Yaşam da cazın
havasına sahip olmalı." - Edward Yang

• You could call Edward Yang's laresr

fılm A ONE AND A TWO a soap opera
abour a middle-class Taiwanese fam i ly on
rhe rocks. Bur rhar would be ro undereare
rhe innare qualiry of irs making, rhe
sureness of irs characrer drawing and irs
rrurhful-looking porrrair of a cerrain srrara
of Taiwanese sociery. Told from rhe
viewpoinr of rhe family' s youngesr member
Yang-Yang, an elememary school srudenr,
who carries a camera around his neck and
rakes picrures of people's back ro see a
world which orher people cannor, A ONE
AND A TWO is almosr rhree hours long.
Bur rhis poignanr, funny and quiedy
powerful porrrair of an ordinary family
srruggling wirh love, loyalry, responsibiliry,
envy, alienarion, doubr - in orher words,
everyday life, is susrained remarkably well
as Yang purs rhe J ians under his m icroscope
and fınds rhem as confused as people living
in big ciries everywhere. I ndeed ir is rhe
universali ey of rhe srory's appeal rhar gives
rhe fılm irs srrengrh. "This fılm is simply
abour life, ir looks ar rhe world rhrough
people represenring various generarions. In
my view, simpliciry lies in whar we fınd ar
rhe roor of every more compleıc rhing. Thus
rhe fılm's ride, 'Yi Yi', in Chinese, means
one after rhe orher. 'A One and a Two' is
whar jazz musicians always say before rhey
srarr playing. Life should have rhe ambience
of jazz." - Edward Yang

mm. 1 Renkli eoıor 1 1 73 '

ÇAG I N I N TAN I G I: ESTELA BRAVO
THE WITNESS OF HER TIMES: ESTELA BRA VO

• Estela Bravo, 1 966'dan beri Küba'da

yaşayan Amerikalı bir belgesel yönetmeni.
Son otuz altı yıldır vaktini Güney Amerika
ve Amerika Birleşik Devletleri arasında
paylaştırdı. Ö düllü filmleri Güney
Amerika, Afrika, Karayipler ve ABD'deki
olaylara ışık tuttu. Brava'nun kendine
özgü bir üslübu var ve söyleşi yaptıgı
insanların en derinlerdeki duygularını su
yüzüne çıkarıyor. Askeri diktatörlükler,
iktisadi ve siyasi özgürlük ugruna verilen
mücadele, kültürel kimlik sorunları, baskı
ve kaybolan çocukların trajedisi, onun film
ve televizyon için yaptıgı belgesellerde yer
alıyor. Brava'nun işleri bugüne kadar, PBS
(ABD); CBC (Kanada), Channel 4
(Birleşik Krallık), RAl ( ltalya), Canal +
(Fransa), ABC (Avustralya) ve diger TV
kanallarında yayınlandı. Aralarında New
York Times, Daily News, Miami Herald,
Toronto Star, Manchester Guardian,
Economist, Le Monde Diplomatique,
El Pais ve ABC'nin de bulundugu basın
organlarında filmlerine ilişkin eleştiriler
çıktı. Bilbao, Havana, Leipzig, Moskova,
Rio de Janeiro ve Chicago gibi
festivallerden ödüller aldı. Filmlerinin
çogu Küba, hepsi Güney Amerika
üzerinedir; bir tanesi, Küba'da yaşayan
Kuzey Amerikalılar'ı anlatır. Son filmi
"Fidel" (200 1 ) geçen yılki I stanbul Film
Festivali'nde gösterilmişti. I ngiltere'deki
Channel 4 tarafından sipariş edilen bu film
orada oldugu gibi Kanada, Amerika
Birleşik Devletleri, Arjantin ve Şili'de de
gösterildi. Londra'daki National Film
Theater'da (NFT) düzenlenen bir toplu
gösteride, Brava'nun "dünyanın önde
gelen belgesel sinemacılarından biri"
oldugu kabul edildi.
Estela Bravo siyasi bir sinemacı. Ama
diger siyasi belgesekilerin başarısızlıga
ugradığı yerde o başarıyı yakalıyor: Siyasi
olanı kişiselleştirip, kişisel olanı
siyasileştirmeyi başarıyor. Filmlerinde
tutturdugu kalite de aynı ölçüde etkileyici:
evrensel bir cazibeye sahip. Filmlerinin
bakış açıları hep berrak. Onun kendi bakış
açısı ise, filmierindeki insanlarla ortaya
çıkıyor: sıradan, harika insanlar - bazen
şaşırtacak kadar anlayışlı olan çocuklar 
dayanılmaz, çogu kez tüyler ürpertici
öykülerini anlatıyorlar. Brava'nun filmleri,
tek bir aniatı halinde biçimlenmiş tutkulu
öyküler. Özgün yanları ise, seyircide

daima uyandırdıkları çarpıcı duygusal
çekim. Bravo, seyircisine ve onunla nasıl
ilişki kuracagına dair kesin bir fikre sahip.
Ama mesele bundan da ibaret degil.
Büyük Kübalı belgeseki Santiago Alvarez,
şunları yazarken çok haklıydı: "Nereden
bakarsanız, içerik güzel bir üslübu temel
alırsa daha da güzel görünür. I şte Bravo
da bunu yapıyor."
Estela Bravo, 8 Haziran 1 93 3'te New
York'ta, Avrupalı göçmenlerden oluşan
bir işçi sınıfı ailesinin çocugu olarak
doğdu. 1 2 yaşındayken annesi öldü, babası
ise fikirleri bütün aileyi etkilemiş olan bir
sendikacıydı. Estela ve iki kız kardeşi, daha
çok sendika örgütçüleri tarafından
büyütüldü. On altı yaşındayken çalışmaya
başladı, akşamları Brooklyn Koleji'nde
sosyoloji okudu, Students for a Peaceful
World (SPW) 1 Barışçıl Bir Dünya I steyen
Öğrenciler adlı örgütün başkanı ve
kurucusuydu. Aynı zamanda, Kürk I şçileri
Sendikası'nda çalışıyordu.
Estela için, 1 953 önemli bir yıl oldu.
Hayatlarını kurtarmak için sürdürülen
uluslararası bir kampanyaya rağmen Julius
ve Ethel Rosenberg için alınan idam
kararı, onun siyasi bilincini biçimlendirdi.
Aynı yıl ögrenci temsilcisi olarak
Bükreş'teki 4. Dünya Gençlik Festivali'ne
ve Varşova'daki 3. Dünya Öğrenci
Kongresi'ne katıldı. Bu ikincisinde, daha
sonra evlenecegi adamla, Ernesto Mario
Brava'yla tanıştı. Bravo, Arjantinli bir tıp
öğrencisi ve tanınmış bir siyasi eylemciydi;
General Juan Per6n yönetimi sırasında
hükümet aleyhtarı öğrenci etkinliklerini
örgütleme suçlamasıyla kaçırılmış, işkence
görmüş ve yargılanmıştı. Hayatını bir kitle
hareketi kurtarmıştı, Polanya'da tıbbi
tedavi görüyordu. Anında aralarında bir
kimya oluştu ama o Arjantin'e, Estela da
Brooklyn'e döndü. Bir Smm kamerayı ilk
kez kullanışı da 1 953 yılında olmuştur;
Washington'da Rosenbergler için yapılan
gösterileri, daha sonra da Avrupa'daki
Gençlik Festivali'ni çekti.
Estela, ABD'ye döndükten sonra Latin
America Today bülteninde çalıştı, 1 954'te
de bu bültenin temsilcisi olarak
Brezilya'ya giderek Latin Amerika Gençlik
Buluşması'na katıldı. Arjantin'e uğrayıp
Ernesto Bravo'yu görmeye karar verdi.

Önemli Filmleri
Selected Filmography
1 980 Those Who Left Gidenler
1 982 Cubans itı Peru

Peru'daki Kübalılar

1 983 Los Marielitos
1 985 Maurice
Missing Childreu

Kayıp Çocuklar

1 986 Returuing lo Chile

Şili'ye Dönüş

1 987 Children in Debi

Borçlu Çocuklar

Holy Father and Gloria

Kutsal Peder ve Gloria

1 990 After the Battle: Cuba 1
South Africa

Mücadeleden Sonra:
Küba 1 Güney Afrika

1 992 Miami·Havana
Matıdefa in Jamaica

Mandela Jamaika'da

1 994 The Cubmı Excludables

Gözden Çıkarılan Kübalılar

2001 Fide/
2003 Foımd Children of
Argentina Arjantin'in

Bulunan Çocukları

Operation Peter Pan

Peter Pan Operasyonu
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Brava, Per6n karşıtları tarafından
saklanıyordu, ama Estela onunla bir hafta
geçirmeyi başardı. "Oracıkta evlenmeye
karar verdik" diyor. Sonuçta New
Yark'tan bir şileple yola çıktı, bir ay süren
yolculuğun sonunda Arjantin'e vardı, ve
ikisi 1 956'nın Ocak ayında evlendiler.
Orada önce öğretmenlik yaptı, sonra da
bir uçak şirketinde çalıştı. Sekiz yılda iki
çocukları doğdu (bir üçüncüsü, daha
sonra gelecekti), Ernesto Brava da
biyokimya profesörü oldu. 1 963'te ondan
Havana Ü niversitesi Tıp Fakültesi'nde
ders vermesini istediler. Bravolar, bu işin
yalnızca bir yıl süreceğini düşünerek
Küba'ya gitti, ama profesörün daha uzun
süre kalması istendi. O günden beri
Küba'da yaşıyorlar, Estela da vaktini Küba
ile ABD arasında paylaştırıyor.
Estela Brava, Küba'da birçok farklı
projede çalıştı. "Halkın Şarkıları" adlı bir
radyo programını yönetti ve Casa de las
Arnericas adlı kültür kurumunda görev
aldı. Bu kurumun yöneticisi Haydee
Santamaria'nın isteği üzerine, 1 967'de
Encuentro de la Canci6n Protesta'yı
(Protesto Şarkıları Toplantısı) düzenledi.
Daha sonra, en tanınmış temsilcileri Pablo
Milanes ile Silvio Rodriguez olan Nueva
Trova'yı (Yeni Şarkı Hareketi) doğuran
Centro de la Canci6n Protesta'nın
(Protest Şarkılar Merkezi) yöneticisi oldu.
Bu hareketten, onun yönetmenliğini
yaptığı aylık bir TV programı da çıktı. Aynı
zamanda Havana Ü niversitesi'nde tarih
okudu ve mezun oldu.
Estela, Küba'da Angela Davis'in serbest
kalması için bir kampanya da yönetti.
Çocuk televizyon programları geliştirdi ve
arşiv çekimlerine dayanan kısa belgeseller
üzerinde çalışmaya başladı. Ernesto
Brava'nun yazdığı senaryolar Rosenberg
davasını, Makolm X'i, Letelier suikastini,
Angela Davis, John Hill, John Brown ve
Paul Robeson'ı kapsıyordu. 1 979'da Estela
Küba hakkında belgeseller üzerinde
çalışmaya başladı, çünkü kendi deyişiyle,
"o yıl bir grup Kübalı M iami'ye göç
etmişti, ama ABD'de Küba'ya ilişkin çok
az bilgi vardı".
Estela Brava mesleğini kendi kendine
öğrenmiş ve yönetmenliğe hayli geç yaşta
başlamış bir sinemacıdır, ama son yirmi yıl
boyunca, yitirdiği zamanı fazlasıyla telafi
etti: bağımsız olarak otuza yakın belgeseli
yönetti, yapımcılıklarını da üstlendi:
üretkenlik açısından gerçek bir zafer olan
bu verimlilik, onun bitmek tükenmek

bilmez enerjisinin ve yılmaz azminin de bir
kanıtıdır. "Those Who Left 1 Gidenler"
( 1 980), "Cubans in Peru 1 Peru'daki
Kübalılar" ( 1 982) ve "Marielitos" ( 1 983)
gibi ilk filmleri, yalnızca I spanyolca olarak
bulunabiliyordu. Ne var ki Brava daha
sonraki yıllarda, yanında "Missing Children
1 Kayıp Çocuklar" ( 1 985), "Returning to
Chile 1 Şili'ye Dönüş" ( 1 986), "Children in
Debt 1 Borçlu Çocuklar" ( 1 987) ve
"Holy Father and Gloria 1 Kutsal Peder ve
Gloria" ( 1 987) gibi yeni filmlerinin I ngilizce
altyazılı kopyalarıyla düzenli New Yark
seferleri yapmaya başladı. I şte festival
ödüllerini alan ve basında mükemmel
eleştirilerle karşılananlar da, ABD'de daha
yaygın bir dağıtıma ulaşan bu I ngilizce
altyazılı filmleri oldu. Ö rneğin, "Borçlu
Çocuklar" için San Francisco Examiner'da
çıkan ve filmi, "Kalburüstü . . . yürek
parçalıyor" diye selamiayan eleştiri gibi.
"Kayıp Çocuklar" Uluslararası Şikago Film
Festivali'nden bir Gümüş Hugo Ödülü aldı.
"Kutsal Peder ve Gloria" Global Viiiage
Belgesel Festivali'nin "Belgesel Filmde
Seçkin Başarı" ödülüne layık bulundu ve
Village. Vo ice filmi "göze çarpan bir film . . .
hem etkileyici, hem de ikna edici kanıtlar
gösteriyor" diye değerlendirdi. 1 990'1ı
yıllarda Brava yeni filmler yapmayı
sürdürdükçe, (filmlerini ister televizyonda,
ister üniversite sınıflarında ya da halka açık
kütüphanelerde görmüş olsunlar) hem
ABD'li seyircilerinin sayısı arttı, hem de
eleştiriler daha da olumlu hal aldı. Video
Librarian'da çıkan ve PBS'deki "P.O.V."
dizisi için seçilen "Miami-Havana"ya
( 1 992) "harika . . . bir saatlik süreye, sık sık
yürek burkucu olan pek çok duygu
katmayı başarıyor " diyen yazı gibi.
"The Cuban Excludables 1 Gözden
Çıkarılan Kübalılar" ( 1 994), I ngiliz
Televizyonu'ndaki en iyi denizaşırı yapım
olarak Avrupa Topluluğu ve BBC'nin "Tek
Dünya Ödülü"nü aldı. "Fidel" (200 1 ),
Uluslararası Toronto Film Festivali'nin
yarışmalı bölümüne seçildi ve New
Yark'taki Urbanworld Film Festivali'nde
Belgesel Sinemacılıkta Mükemmeliyet
Ödülü'ne layık bulundu.
Brava'nun hepsi Latin Amerika ve
Karayipler meselelerini ele alan filmleri,
onun hem ilerici siyasi inançları ile
hümanist duyguları 1 9SO'Ii yıllarda ABD'yi
pençesine almış anti-komünist isteri
sırasında oluşmuş bir Amerikalı, hem de
kırk yıldır Küba'da yaşayan asimile olmuş
bir Latin Amerikalı olarak çift-kültürlü
deneyimiyle farkını gösterir. Bu değerine
paha biçilmez kültürel perspektif, Kübalı
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ailelerin Küba Devrimi'yle ve esneklikten
nasibini almamış bir ABD dışişleri
politikasıyla nasıl parçalanıp bölündügünü
dokunaklı bir şekilde anlatan, duygusal
olarak nüfuz edici belgesel "Miami
Havana" ile, ABD suç sisteminin ve
karmaşık göç yasalarının bürokratik
belirsizligine yakalanmış Kübalı
mültecilerin durumunu araştıran "Gözden
Çıkarılan Kübalılar" gibi filmleri besler.

Brava'nun filmleri, hem konu seçimi, hem
de yönetmen/söyleşici olarak
yaklaşımından oldugu gibi, üç çocuk
annesi sıfatıyla deneyimlerinden de açıkça
etkilenmiştir. Ekonomik ve siyasi
adaletsizligin Latin Amerika'nın her
köşesindeki en genç kurbaniarına duydugu
dikkate deger gönüldaşlık ve yürekten ilgi,
Latin Amerika'nın ABD'ye olan "dış
borç"unun kıtanın çocukları üzerindeki
etkisini kudretle belgeleyen "Borçlu
Çocuklar" gibi en iyi filmlerinden
bazılarında etkileyici biçimde
gösterilmiştir. "Kayıp Çocuklar", 1 970'1i
yıllarda Arajantin'deki "Pis Savaş"ı
yürütmüş olan askeri rejimin ailelerinden
kopardıgı çocukların trajik durumunu
belgeler. "Şili'ye Dönüş", General
Pinochet'nin 1 973'teki askeri darbesiyle
ortaya çıkan baskı dönemi sırasında anne
babalarını kaybeden Şiiili gençlerin üzücü
durumunu resmeder. "Kutsal Peder ve
Gloria", Pinochet'nin askeri rejiminin
genç bir kadının yüzünde izlerini bırakan
korkunç saldırısını yeniden yaratır ve
onun daha sonra, Papa John Paul'un 1 987
yılındaki Şili ziyareti sırasında, siyasi
tutuklular adına insan hakları için Papa'ya
çagrıda bulunuşunu gösterir.
Bravo, siyasi baskı, toplumsal adaletsizlik
ya da yoksulluk kurbaniarına özellikle ilgi
gösterse de, filmlerinde çogu kez siyasi
çizginin iki tarafındakiler de dahil olmak
üzere meseleyle ilgili olanlarla konuşarak,
dogrudan dogruya siyasi bir durumun ya
da toplumsal sorunun özüne iner 
"After the Battle: Cuba/South Africa 1
Mücadeleden Sonra: Küba/Güney
Afrika"da ( 1 990) hem Kübalı ve Güney
Afrikalı askerlerle, hem de Angola
Savaşı'nda ölenlerin aileleriyle yaptıgı
çarpıcı söyleşilerde oldugu gibi. Brava'nun
filmlerini sıradan "siyasi belgesel"'erden
ayıran da bu temelde şefkat dolu ve insani
niteliktir. Belgeledigi durumlara katılmış
olanlarla ya da tanıklada kolayca ilişki
kurmak gibi en der görülen bir yetenegi
vardır - insan çogu kez Brava'nun
meseleyi tatlılıkla deşen ama hassas

sorularını kameranın arkasından duyabilir
- ve onun filmlerini böyle dokunaklı insani
belgeler haline getiren de, onun
söyleşisine konu oluşturanlarla duygusal
bir bag kurma yolundaki bu yetenegidir.
Bravo, Amerika Birleşik Devletleri'ne sık
sık dönmüş olsa da, Küba'ya baglı
kalmıştır. Bu baglılık, 1 990'1ı yılların
başında, Kübalılar'ın Özel Dönem dedigi
yıllarda, Sovyetler desteklerini çekip
geride hurdahaş olmuş bir ada ekonomisi
bıraktıklarında sınanmıştı. Bravo,
"Başlangıçta öyle korkunçtu ki", diyor.
"Işık yoktu, klima yoktu, petrol yoktu.
Deniz kıyısında kocamla yürüdügümüzü
hatırlıyorum, kendi kendimize 'Gitsek mi?'
diye sorduk. Dostlarımızın bazıları gitmişti.
Ama 'burada öyle uzun süre kaldık ki artık
kök saldık' diye düşündük. Ve işler yavaş
yavaş düzeldi. I nsanlar Kübalılar'ın o
zamanlar ne fedakarlıklar yaptıgından, nasıl
birbirlerine kenetlendiklerinden yeterince
söz etmiyor." Bravo, sanatının Küba'da
daha etkili oldugunu, erkegini izlememiş
olsaydı belki de bunu elde edememiş
olacagını söylüyor: "Yirmi altı film yaptım,
dünyanın dört bucagındaki festivallerde
birçok ödül kazandım, ama Amerika'da
kimse kim oldugumu bilmiyor! [ . . . ]
New Yerk'ta kalmış olsam film okuluna
gidebilirdim de, gitmeyebilirdim de; daha
formülüne uygun filmler yapardım, birçok
kişiden biri olurdum. Burada sezgiyle
ögreniyorum ve sanırım üsiObum daha
işlenmemiş, daha dobra dobra."
Artık neredeyse 70 yaşında olan Estela
Bravo hala eskisi gibi güçlü ve faal, ve
siyasi olarak etkileyici filmler yapmayı
sürdürüyor. Sinemacılıgın her yanına 
para bulmaktan yapıma, dagıtıma ve
filmlerini dünyanın her yanındaki
izleyicilerle birlikte tartışmaya varana
kadar - enerjik ve yorulmaz bir kalite
getiriyor; kendini uluslararası toplumsal
ve siyasi konuları deşmeye sonuna kadar
adamış. Son yıllarda emekliye ayrılan eşi
Ernesto da yapımcılıkta ona katılmış ve
kuşku yok ki, onun sinemacı olarak
hayret verici dayanıklılıgına katkıda
bulunuyor. Bravo şu sıralarda Devrim'in
ilk yıllarında anne-babalarının tek başına
ABD'ye gönderdigi 1 4,000 Kübalı
çocugun öyküsünü anlatan "Operation
Peter Pan 1 Peter Pan Operasyonu"nu
tamamlıyor. Aynı zamanda, daha önceki
filmlerinden "Kayıp Çocuklar"ın devamı
olan "Found Children of Argentina 1
Arjantin'in Bulunan Çocukları" üzerinde
de çalışıyor.
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• Escela Bravo i s a n American documencary
filmmaker, who lives in Cuba si nce 1 966.
For che past ehirey-seven years, she has
divided her time berween Latin America and
che United States. Her award w inning films
have spodighced evencs throughout Latin
America, Africa, che Caribbean and che U.S.
Bravo's scyle is unique and brings out the
innermosc feelings of che people she
incerviews. The milicary diccarorships, che
scruggle for economic and policical freedom,
problems of culcural idenci ey, repression, and
che cragedy of children who have disappeared
are presenc in her documencaries made for
film and celevision. Bravo's work has aired
on PBS (US); CBC (Canada), Channel 4
(U K), RAl (Iraly), Cana! + (France), ABC
(Auscralia) and orhers. Her films have been
reviewed in The New York Times, Daily
News, The Miami Herald, The Toroneo Scar,
The Manchester Guard ian, The Economist,
Le Monde Diplomacique, El Pais and ABC
among ochers. She has been awarded prizes
at fescivals in Bilbao, Havana, Leipzig,
Moscow, Rio de Janeira and Chicago. Many
of her films are about Cuba, and all are about
Latin America; one depiceing Norch
Americans living in Cuba. Her lacesc,
"Fide!" (200 1 ), was commissioned by
Channel 4 in Brirain and has been shown
chere as well as in Canada, United States,
Argentina, Chile and at che Isranbul Film
Festival lasc year. A recrospeccive of Bravo's
work, presenced by London's National Film
Theater (NFT), acknowledged her as "one of
che wodd 's faremost documencacy
filmmakers".

Esceta Bravo is a policical filmmaker. But
she succeeds where many other palirical
documencary filmmakers fail: she manages
ro personalize che palirical and policicize
the personal . Equally i mpressive is che
suscained qualicy of che films: her appeal is
universal. Bravo's films always have a clear
poinc. of view. Her poinc of view comes out
through che people in her films: ordinacy,
wonderful people - sametimes amazingiy
perceptive children - teliing cheir
compelling, ofcen chilling srories. Bravo's
films are passianare srories shaped i mo a
single narrative. What's special about her
films is che seriking emocional engagemenc
they always evoke in her audience. She has a
shrewd, sure sense of her audience and how
ro connecc wich it. Buc more than that.
Sanriago Alvarez, che great Cuban
documenrary filmmaker, got it right when
he wroce, "Afrer all, che conrenr appears all
che more beauciful when ir is also based on
beauciful scyle, which is what Bravo has".

Escela Bravo was born in New York on June
8 1 93 3 , inro a working class family of
European immigrancs. Her morher died
when she was 1 2 and her farher was a Union
man whose ideas influenced all the family.
Esrela and her rwo sisters were raised
largely by union organizers. She began
working ar age 16 and srudied sociology at
night ar Brooklyn College, where she was
presidenr and founder of an organization
called Srudenrs for a Peaceful World
(SPW). Ar rhe same rime she worked ar che
Fur Workers Union.
For Esceta 1 95 3 was an imporcanc year. The
death sencence imposed on Julius and Erhel
Rosenberg, despire an inrernarional
campaign ro save cheir lives, shaped her
palirical consciousness. That same year she
parcicipared as a srudenr represenrarive in
rhe 4rh World Youch Festival in B uc haresr
and the 3rd World Srudenr Congress in
Warsaw. Ar rhe larer event she mer rhe man
whom she will larter marry, Ernesro Mario
Bravo. A medical srudenr and a well known
palirical accivisr from Argentina, he had
been kidnapped, rorrured and rried under
General J uan Per6n on charges of
organizing anri-governmenr srudenr
activities. H is life had been saved by a mass
movemenr and was receiving medical
rrearmenc in Poland. The chemisrry was
insranr, buc he rerurned home ro Argenrina
and she ro Brooklyn. It was also in 1 9 5 3
that Esrela firsr used a n 8 mm camera and
filmed the demonsrrarions in Washington
for the Rosenbergs and larer rhe World
Yourh Festival in Europe.
Upon her returo ro rhe United Srares, Esrela
worked wirh rhe newslerrer Latin America
Today and in 1 954 she rraveled ro Brazil, as
che represenrarive of rhar publicarion ar che
Latin American Yourh Encounrer. She
decided she should srop by Argenrina and
see Ernesro Bravo. He was being hidden by
anri-Per6nists, buc she managed ro spend a
week with him. "We decided rhen and
rhere ro ger married", she said. She
evencually cook a monrh-long journey on a
cargo boar from New York ro Argenrina,
where the rwo were married in January
1 956. She worked in rhar counrcy as a
teaeber and later for an airline company.
Over che nexr eight years, rhey had rwo
children (a third would come larer) and Mr.
Bravo became a professor of biochemisrcy.
In 1 963 he was asked ro reach at rhe
Medical School of che University of Havana.
Bravos wenr ro Cuba, thinking it would
only be for a year, bur rhey asked him ro
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sray longer. So, si nce rhen they have been
living in Cuba and Esrela now divides her
rime berween Cuba and rhe US.
I n Cuba, Esrela Bravo has been involved in
many different projecrs. She direcred a radio
program called "Songs of the People" and
worked in the culrural insrirurion Casa de
!as Americas. Ar rhe request of the direcror,
Haydee Santamarfa, Esrela organized the
Encuentro de la Canci6n Proresra (Protest
Song Garhering), in 1 967. Larer she was
director of the Centro de la Canci6n
Proresra (Protest Song Center), which gave
birrh ro the Nueva Trova (New Song
Movemenr), whose besr known exponenrs
were Pablo Milanes and Silvio Rodrfguez.
A monthly TV program, which she
direcred, came out of the movemenr. Ar the
same rime she majored and graduared in
H istory ar the Havana University.
Esrela also direcred a campaign in Cuba ro
freed Angela Davis. She also developed
children's relevision programs and began ro
work on slıorr documentaries based on
arehive foorage. The scriprs, wrirren by
Ernesro Bravo, covered the Rosenberg case,
Malcom X, the Lerelier assassinarion,
Angela Davis, John Hill, John Brown and
Paul Robeson. In 1 979 Esrela srarred
working on documentaries abour Cuba
because, in her words, "in rhar year rlıere
was a big group of Cubans moving ro
Miami bur rhere was so lirrle information
[in rhe U.S.] on Cuba".
Esrela Bravo is a self-raughr filmmaker who
began directing rather !are in life, bur over
the lasr rwenty years she has more rhan
made up for losr rime: she has
independenrly produced and direcred
almosr rhirry documentaries: cerrainly
a virrual rriumplı in ourput, irrefurable
evidence of her resrless energy and
unflagging dererminarion. Her firsr films,
such as "Those Who Lefr" ( 1 980), "Cubans
in Peru" ( 1 982), and "Marieliros" ( 1 983)
were available only in Spanisiı-language
versions. In the following years, however,
Bravo began making her periodic rrips ro
New York wirh English-subrirled versions
of her new films, such as "Missing
Children" ( 1 985), "Rerurning ro Clıile"
( 1 986), "Children in Debr" ( 1 987) and
"Holy Farher and Gloria" ( 1 987). Ir was
rhese English-subrirled versions of her
films, which were ab le ro ger muclı broader
distribution in the U.S., rhar firsr srarred ro
garner fesrival awards and excellenr press
reviews, such as rhe review of "Children in

Debr" in "The San Francisco Examiner"
rhac hailed ir as "Oursranding . . . a hearr
breaker". "Missing Clıildren" won a Silver
H ugo Award from the Chicago
International Film Festival. "Holy Father
and Gloria" won rlıe Global Viiiage
Documenrary Festival's award for
"Oursranding Achievement in
Documenrary Film" and "The YiLiage
Voice" called the film "a standout. . . moving and cogenrly argued". In the
'90s, as Bravo conrinued ro produce new
films, the number ofU.S. viewers - wlıerher
they saw rlıem on celevision, or in
university classrooms, or in public libraries
- grew larger and rhe reviews were even
more favorable, such as those for "Miami
Havana" ( 1 992) - selecred for che "P.O.V."
series on PBS - whiclı "Video Librarian"
called "superb . . . manages ro pack a greac
deal of ofren hearr-wrenclıing emocion inro
an lıour's viewing". "The Cuban
Excludables" ( 1 994) received the "One
World Award" from the European
Communiry and BBC as che besr overseas
producrion on British Television. "Fide!"
(200 1 ) was selecced for che Toroneo
International Film Festival and received an
award for exeellence in documentary
filmmaking at the Urbanworld Film
Festival in New York.
Bravo's films, all of whiclı dea! wirh Latin
American and Caribbean issues, are
discinguished by her biculrural experience
as borh an American, one whose progressive
potirical conviccions and humanise
sentimenrs were formed during the
anricommunisc hysceria w h ich gripped rlıe
U.S. in the Fifries, and as an assimilaced
Latin Americanise who has lived in Cuba for
rlıe lasc four decades. This invaluable
culrural perspecrive informs such films as
"Miami-Havana," an emorionally insighrful
documenrary char movingly documenrs how
the Cuban Revolution and an inflexible
U .S. foreign policy have rom aparr and
divided Cuban families, as well as a film
such as "The Cuban Excludables," which
invesrigares che plighr of those Cuban
emigres caughc up in che bureaucraric
li m bo of rlıe U.S. c riminal jusrice system
and irs complex immigrarion laws.
Bravo's films, borh in cerms of her choice of
subjeccs and her approaclı as che filmmaker 1
inrerviewer, are also clearly influenced by
her own experiences as a morher of three
children. Her remarkable empathy and
hearcfelc concern for the youngesr vicrims of
economic and policical injuscice throughout

1 69

Latin America are movingly displayed in
many of her bes c films, such as "Children in
Debr." which powerfully documenrs che
impacr on che conrinenr's children of Latin
America's "external debr" ro che U.S.
"Missing Children" documenrs the rragic
siruarian of children uprooted from the ir
own fam i lies by che milirary regime that
conducred che "Dirry War" in Argentina
during rhe Sevenries. "Rerurning ro Chile"
porrrays che plighr of Chilean youngsrers
who losr their parents during che repression
unleashed by General Pinocher's coup in
1 973. "Holy Farher and Gloria" re-creares
che horrifıc, disfiguring assault on a young
woman by Pinocher's milirary, and shows
her subsequent human righrs appeal on
behalf of po li ri cal prisoners ro Pope ] oh n
Paul during his l 987 visir ro Ch ile.
In her films, Bravo goes smughr for rhe
hearr of a potirical siruarian or a social
problem by ralking to those direcrly
involved, ofren including those on both
sides of che potirical divide - such as her
moving interviews wirh both Cuban and
South African soldiers and che families of
those who died in the Angolan War in
"After che Barrle: Cuba 1 Sourh Africa"
( 1 990) - alrhough she is especially arrentive
ro the vicrims of po! irical repression, social
injusrice, or poverty. Ir' s rhar essenrially
caring and human qualiry rhar disringuishes
Bravo's fılms from che run-of-rhe-mill
"polirical documenrary". She has rhar rare
abiliry ro communicare easily wirh rhe
parricipams or wirnesses ro che siruations
she documenrs - one can often hear Bravo's
genrly probing bur sensirive quesrions from
behind che camera - and it is this ralenr ro
emorionally connecr with her interview
subjecrs rhar make her films che rruly
moving human documenrs they are.
White Bravo has traveled back ro che
United States, she remains commitred ro
Cuba. That commitmenr was resred during
what che Cubans cal! che Special Period, in
the early '90s, when the Soviers pulled our
their supporr and lefr a shatrered isiand
economy behind. "Ir was so rerrible in rhe
beginning", Bravo said. "There were no
lights, no air-conditioning, no gasoline.
I remember taking a walk by the sea with
my husband and we asked ourselves,
'Should we leave?' Some of our friends had
lefr. B ur we decided that we' d been here so
long, we had roors. And things slowly gor
berrer. People don'r ral k enough about the
sacrifıces Cubans made then, how they
bonded rogerber." Bravo said her art has

had a far grearer impacr in Cuba than ir
probabl y would have had if she had not
followed her man: "I have made 26 fılms
and won many awards ar film festivals
around che world, bur in America nobody
knows who I am! [ . ] If I 'd srayed in New
York, I may or may nor have gone ro film
school and made films in a more formulaic
way, one of so many. Here I learn by
inruition, and I rhink che sryle is more raw,
straighrforward."
. .

Now almosr 70-year-old, Esreta Bravo is
srill going strong and conrinues ro make
politically compelling fılms. She brings an
energeric and indefarigable quality co all
aspeccs of filmmaking - from fund-raising
and produccion co distribution and ro
discussing her films wich viewing audiences
around che world - and a sustained
commicment ro exploring inrernacional
social and policical issues. In recent years
her recired husband Ernesro has joined her
as co-producer, undoubtedly conrribucing
co her remarkable endurance as a
filmmaker. At presenc Bravo is complecing
"Operarion Peter Pan 1 Peter Pan
Operasyonu"nu camamlıyor. Aynı zamanda,
"Missing Children 1 Kayıp Çocuklar" adlı
daha önceki filminin devamı olan "Found
Children of Argentina 1 Arjantin'in
Bulunan Çocukları" üzerinde çalışıyor.
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KÜBA CUBA

M iAMI - HAYANA

GÖZDEN Ç l KARlLAN KÜ BALl LAR

MIAMI - HAVANA

THE CUBAN EXCLUDABLES

Emla BravtJ
Sales: Br-aı'O Frlms

Yönetmen Director:
Dünya Hakları World

1 992 1 Dtraram Vi� 1 Renkli

Color 1 60'

• Bu belgesel, A.B.D. ile Küba arasındaki otuz yıllık
çatışmanın bir sonucu olarak bölünmüş ailelerin süregelen
insanlık trajedisini inceliyor. Bir dizi dokunaklı söyleşi ve
hem Miami, hem de Havana'da çekilmiş havaalanı
sahneleriyle, iki ülke arasındaki diplomatik ilişki yoklugu
ile seyahat, telefon ve başka iletişim biçimlerine konan
kısıtlamaların meydana getirdi!!i duygusal tahribat ortaya
koyuluyor. Film aynı zamanda Küba'dan birbirini izleyen
göç dalgalarını ( 1 959 devriminin hemen arkasından gelen
dalga ile 1 980'deki Mariel tekne göçü dahil), Amerika'nın
Küba'ya karşı otuz yıldır uyguladıgı ekonomik abluka,
"gözden çıkarılanlar"ın A.B.D. tarafından tartışma yaratan
bir biçimde hapsi ve Küba'ya iadelerini de inceliyor.
Güncel olaylara insan yüzleri koyarak, politika ve kültür
açısından çabuk degişen, karmaşık bir toplumun
mükemmel bir resmini çıkaran, son derece yararlı bir
belge.
• In her uniquely imimate and accessible scyle Esreta Bravo

traces human scories as powerful as che great po! irical dramas
rhey reflect. This documentary exarnines che cominuing
human rragedy of famjlies divided as a resulc of the ehirey-year
conflict berween the U.S. and Cuba. In a series of emocionally
moving imerviews and rurport scenes filmed in borh Miarni
and Havana, i c reveals the emocional devasracjon wrought by
che lack of diplamatic relations and the rescriccions on cravel,
telephone and other commurucacions berween the countries.
The film also exarnines the successive waves of Cuban
emigration (i ncluding immediardy after the 1 959 revolution
and the L980 Mariel boatlift), America's thirty year economic
blackade ofCuba, and the comroversial U.S. imprisonmem
and deportation back co Cuba of rhe "excludables". An
excremely useful document for putring human faces on
curremly affairs, which provides a superb view of a polirically
and culrurally volatile and complex communiry.

Esula Braı'O
Sales: Brt�IJO Frlmı

Yönetmen Director:
Dünya Hakları World
1 99'5 1

Daaram Vidto 1 Renkli Color 1 '57'

• Yürek burkucu bir insanlık dramı ve siyasal bir

çatışmayla, haklarında herhangi bir suçlama olmaksızın,
fılmin yapıldıgı dönemde ABD hapishanelerinde tutulan
binlerce Kübalı tutukluya ait eşsiz görüntüleri birleştiren,
çok tedirgin edici ve düşündürücü bir belgeseL ABD'ye
1 980 Mariel tekne göçüyle geldiler. Çogu ABD'de küçük
suçlar işlemiş ve cezalarını çekmişti, "normal" koşullar
altında salıverilmiş olmaları gerekirdi. Ama ABD Göç ve
Yatandaşlıga Kabul Dairesi (INS) cezaları bittil!i halde
onları kilit altında tutmayı sürdürdü. Çogu bir hapishane
psikiyatrının tacizine ugradıgını iddia ediyor. INS onları
gerisin geri Küba'ya göndermek istiyor, ama iki ülke
arasında anlaşma olmadıgı için bunu yapamıyor. Bu
"gözden çıkarılan" Kübalılar böylece onları belirsiz bir
süreyle hapiste bırakan bir yasal belirsizlik içindeler. Film
onların içinde bulundukları kötü durumu anlatıyor ve
resmi görevlilerin onların durumuna ilişkin 'dobra.
eleştirilerini içeriyor.
• A vecy disturbing and rhought-provoking documemacy

whjch combines the wrenching human drarna and political
conflict, w ith exclusive foocage of rhousands of Cuban
decrunees who are be ing held in U.S. prisons wichout any
charges agajnst them. They carne co rhe U.S. in the l 980
Mariel Boatlifc. Most had commitred minor offenses in the
U.S., served their rime and in ··normal" circumstances
should chen have been released. Bur the U.S. Immigration
and Natutalization Service (!NS) has cominued ro keep chem
locked up afcer their semences were complered. Many of
chem drum to have been abused by a prison psychiacrisc. The
INS wancs ro deport them back ro Cuba bu c cannot because
c here is no agreemem berween the cwo coumries. These
Cuban 'excludables' are chus in a legal limbo that leaves chem
imprisoned indefinitely. The film depiccs cheir plight and
i ncludes ourspoken criricism of their siruarian by officials.
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BORÇLU ÇOCUKLAR

KAYl P ÇOCU KLAR

CHILDREN IN DEBT

MISSING CHILDREN

Yönetmen Director: Emla Bravo
Dünya Hakları World Sales: Braı'O Films

Yönetmen Director: Eıtela Bravo
Dünya Hakları World Sales: BraiJO FilnJJ

1987 1 Beta(am Vidto 1 Renkli Color 1 29'

1985 1 Btraram Video 1 Renkli Color 1 28'

• Latin Amerika'nın ABD'ye dış borcu ve bunun, kötü

• Bu belgesel, Arjantinli büyükanneler ile annelerin,
askeri cuntanın 1 970'1erin sonu ve 1 980'1erin başında
muhalefete karşı yürüttügü "kirli savaş"ın kurbanları
arasında olan çocuklarını bulma yolundaki çabalarını
yansıtıyor.

beslenme, tıbbi bakım yoklugu, bebeklerin terk edilmesi
ve çocuk fuhşu da dahil olmak üzere, çocukları nasıl
etkiledigi üzerine bir inceleme. Popüler bir Latin
Amerika deyişine göre, çocuklar kollarında bir somun
ekmekle dogar. "Bugün" diyor Estela Bravo, "Latin
Amerika'nın her yerindeki çocuklar küçük omuzlarında
borcun yüküyle doguyorlar". BORÇLU ÇOCUKLAR
bunun kıta boyunca çocukları nasıl etkiledigine göz
atıyor. Arjantin'de sokak çocukları pahalı dükkanlar ile
restoranların önünde yiyecek ve bozuk para dileniyor.
Peru'da terk edilmiş çocuklar açlık sancılarını dindirrnek
için tutkal kokluyor. Bolivya'da çaresiz anneler yeni
dogmuş bebeklerini manastıra bırakıyor, çünkü onları
doyuracak yiyecekleri yok. Ve Kolombiya'da anneler
çocukların tıbbi bakımı ile egitimine ayrılan bütçelerde
kesinti yapılmasını şart koşan Uluslararası Para Fonu
politikasını protesto etmek için yürüyor . . .
• Examinacion of Lacin America's 'excernal debc' co che
U.S., focusing on che ways ir affeccs children, i ncluding
malnoucishmenc, lack of medical care, abandonmenc of
babies, and child proscicucion. There is a popular Lacin
American saying chac children are born w i ch a loaf of bread
in cheir arms. "Today", commencs Escela Bravo, "children
chroughouc La cin Arneri ca are born w i ch che burden of debc
on c heir smail shoulders". CHILDREN IN DEBT looks ar
how chis affeccs children chroughouc che sub-concinenc. In
Argencina, sereec children beg for food and smail change in
fronc of expensive shops and rescaurancs. In Peru,
abandoned children sniff glue co drown ouc hunger pains.
In Bolivia, descicuce mochers leave cheir new-born babies ar
che local convenc, as chey have no food co feed chem. And in
Colombia, mochers march in procesc againsc policies
imposed by che I ncernacional Monecary Fund (IMF) chac
have cuc budgecs for children's healch care and educacion . .

• This documencay porcrays che efforcs of Argencinian
grandmochers and mochers co locace cheir children who
were among che viccims of che milicary junca's 'dircy war'
againsc che opposicion in che lace 1 970s and early 1 980s.
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Şi li'YE DÖNÜŞ

KUTSAL PEDER VE GLORiA

RETURNING TO CHILE

HOLY FATHER AND GLORIA

Yönetmen Direccor: Eıtela BraiJ(}
Dünya Hakları World Sales: BraıYJ Filnti

Yönetmen Director: Esreta Braı!O
Dünya Hakları World Sales: Braii(J

1986 1 Belacam

VitktJ 1 Renkli Color 1 28'

1987 1 Bttacam

Films

VidM I Renkli Color 1 43'

• Bu belgesel, uzun yıllar boyunca anne ve babalarıyla

• Film, Papa John Paul'ün, Pinochet rejimine karşı

birlikte sürgünde kaldıktan sonra Şili'ye dönen Şiiili
gençlerin portresini çiziyor.

muazzam bir siyasi hoşnutsuzluk furyasına yol açan
1 987 tarihli Şili ziyaretini belgelemekte. Papa'nın siyasi
tutukluların hapsedilip işkence görmesine, siyasi
özgürlügün olmayışma ve yaygın açlık ile işsizlige yönelik
protestoları desteklemesi yolundaki duygusal başvuruları
da dile getiren bu belgesel, Şiiili askerler tarafından
üzerine benzin dökülüp ateşe verilen iki yeniyetmeden
biri olan Carmen Gloria'yla yapılmış bir söyleşiyi de
içeriyor.

• This documencary profiles Chilean youngscers returning

co Chile alone afcer years in exile wich cheir parenrs.

• The film documencs Pope John Paul' s 1 987 visic co
Ch ile, which caused a massive oucpouring of policical
disconcenc wich che Pinocher regime, i ncluding emocional
appeals co che Pope co supporc procescs of che
imprisonmenc and corcure of policical prisoners, che lack of
policical freedom, and widespread hunger and
unemploymenc. The documencary i ncludes an incerview
w i ch Carmen Gloria, one of cwo ·teenagers doused w i ch
gasoline and see afire by che Chilean milicary.
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MAN DELA JAMAiKA'DA

"MÜCADELEDEN SONRA":
KÜBA - G Ü N EY AFRiKA
"AFTER THE BATTLE":
CUBA - SOUTH AFRICA

Yönetmen Director: Estela Braıxı
Dünya Hakları World SaJes: 8,-avo Filmı
1992 1 Bttaram

Vidto 1 Renkli Color 1 16'

• Nelson Mandela, kara derili nüfusun çogunlukta

oldugu bir Karayip ülkesi olan Jamaika'yı ziyaret
ettil!inde, parlamentoda, üniversitede ve sokaklarda,
Mandela'nın büyük insani ve siyasi özelliklerini ortaya
çıkaran muazzam bir hüsnü kabul görmüştü.
• When Nelson Mandela visired Jamaica, a Caribbean

country wirh a majority black popularion, he received an
enormous welcome - ar the Parlament, university and the
sereers - revealing Mandela's grear human and polirical
qualities.

Yönetmen DirectOr: Esttla Braıv
Dünya Hakları World SaJes: Bralf(J Filmı
1990 1 Bttaram

Viıko 1 Renkli Color 1 58'

• Estela Bravo'nun manşet haberlerin ötesine uzanıp

onların ardındaki insani öyküleri yakalama yolundaki
olaganüstü yeteneginin bir diğer unutulmaz örnegi.
1 97S'te yeni bagımsızlıgına kavuşmuş hükümetin
kendisini, Güney Afrika birliklerinin istilasına karşı
savunmasına yardım etmek için, ilk Kübalı askerler
Angola'ya gitmişti. Yaklaşık on dört yıl süren şiddetli
çatışmaların ardından Angola Savaşı sona erdi, bagımsız
Namibya devleti kuruldu ve Kübalı askerler ile Güney
Afrikalı askerler evlerine döndü. Angola, Güney Afrika
ve Küba'da çekilen bu video, savaş siyasetini iki taraftan
izliyor ve dikkate deger çatışma çekimleri ile arşiv
malzemesine ek olarak, Kübalı ve Güney Afrikalı
askerlerle, savaşta ölenlerin yaslı aileleriyle yapılmış
söyleşileri içeriyor.
• Another memorable example of Estela Bravo's

exrraordinary ability to teach beyond headline news events
and caprure rhe human stories behind them. In 1 97 5 ,
the fırst Cuban soldiers went t o Angola r o help defend that
newly i ndependent government from invasion by South
African rroops. Afrer nearly fourteen years of bitter
conflicr, the Angolan War ended, Namibia was established
as an independent state and Cuban and South African
troops rerurned home. Filmed on location in Angola, South
Africa and Cuba, this video examines the politics of the
war from both sides and features remarkable combat
footage, archival material and i nterviews with Cuban and
South African soldiers as well as grieving families of those
who died in the war.

AN DY WARHOL SUNAR: PAU L MORRiSSEY' i N ÜÇLEMES i
ANDY WARHOL PRESENTS: PAUL MORRISSEY'S TRILOGY

• Paul Morrissey'i çevreleyen efsanenin
büyük kısmı, onun başlarda Andy
Warhol'un Fabrika'sı ve buranın şaşaalı,
hasar görmüş müdavimleriyle olan
ilişkisinden dogmuştur. Antika kişilerin bu
stilize dünyasında, Morrissey güvenilir
işadamıydı, her ortamda pek az kişinin
varolduguna inandıgı ticari olasılıkları
arardı. Viva ona "gerçek bir 9'dan S'e
memur tipi" demişti, Warhol'un
biyografisini yazan Stephen Koch da onun
"Fabrika'daki anormal" oldugunu
söylemişti. Morrissey'in azmi ve hırsı,
onun "Sieep 1 Uyku" ve "Empire" gibi
kavramsal olarak zengin ama
dayanılmayacak kadar sıkıcı deneylerde
kendini belli eden Warhol estetigini
yeniden ele alarak "Trash 1 Çöp", "Heat 1
Ateş", "Mixed Blood 1 Karışık Kan",
"Biood for Dracula 1 Orakula I çin Kan" ve
"Women in Revolt / I syancı Kadınlar" gibi
daha ulaşılabilir, tutarlı ve amacına sadık
işlere dönüştürmesini mümkün kıldı.
Warhol'un "önemli film başarıları" büyük
ölçüde, onları yazan, yapımını üstlenen ve
yöneten Morrissey'e aittir; Warhol ise bu
filmlere, adlarının üstünde yer alan "Andy
Warhol'un" ibaresi dışında bir katkıda
bulunmamıştır.

23 Şubat 1 928'de New Yerk'ta dogan
Paul Morrissey, Fordham
Ü niversitesi'nde edebiyat okudu. 1 960'1ı
yılların başlarında, bir süre orduda
bulunup bir sigartacı ve bir sosyal görevli
olarak çalıştıktan sonra, kısa, bagımsız
filmler yönetmeye başladı. i lk çabaları,
anlatı-karşıtı denemeler ve "camp"
tarzının bir bileşimiydi. "Şişman bir
albinoyu bagazlayan yün denizci ceketli
bir serseri"nin önemli bir rol oynadıgı
"Civilization and lts Discontents 1
Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları" ( 1 962)
tanımlamak için, diger sıfatiarın yanısıra,
"tuluatçı gerçekçilik" de kullanılmıştır.
"Mary Martin Does lt 1 O I şi Mary Martin
Yapıyor"da ( 1 962) evsiz barksız bir kadın,
kadın katili büyük bir sokak süpürme
makinesinin altına atıyordu. Morrissey,
1 96S'te Andy Warhol'la tanıştırıldı,
Warhol ondan fikirlerine katkıda
bulunmasını ve son zamanlarda
geliştirmeye başladıgı film deneylerine
yeni bir yön getirmesini istedi - bu ilk
deneyler için başkaları da önerilerde
bulunuyor ve çok sınırlı bir şekilde onları

yönetiyordu ama, henüz duragandılar,
nispeten ilkel bir haldeydiler. Çok
geçmeden, "My Hustler 1 Fahişem"
( 1 965) ile "Chelsea Girls 1 Chelsea'lı
Kızlar" ( 1 966) gibi, yenilikçi oldugu kadar
garip filmlerde Warhol'la "işbirligi"
yapıyordu. Daha sonra Morrissey yalnızca
filmierin hepsini yönetmekle kalmadı,
Warhol'la, kendisini sanat eserlerinin
satışı hariç onun stüdyosundaki bütün
işlemlerin başına getiren bir işletme
kontratı da imzaladı.

Filmleri
Filmography
1 965 My Hustler Fahişem
1 966 Chelsea Girlr

Chelsea Kızları

1 967 Tbe l..oves ofOndine

Ondine'in �kları

/milation o[Christ

Morrissey "My Hustler" ve "Chelsea
Girls"den, "lmitation of Christ" ( 1 967)
ile "B ike Boy"a kadar ( 1 96 7) Warhol'un
sundugu tüm film deneylerine öykü
fikirleri saglamayı, oyuncu seçimi,
görüntü ve yönetime katkıda bulunmayı
sürdürdü; filmierin dagıtımcılıgı görevini
de üstlendi. Başından sonuna kadar
Morrissey'in yazdıgı, yapımını,
görüntülerini ve yönemenligini üstlendigi
"Lonesome Cowboys 1 Yalnız
Kovboylar"dan ( 1 967) sonra, Andy
Warhol tarafından sunulan bütün
filmlerde tam kontrol sahibi oldu - sanat
filmi/kült klasikleri "Et" ( 1 968), "Çöp"
( 1 970) ve "Ateş"ten ( 1 972) tutun da,
daha piyasa nitelikli başarılara, stilize iki
korku filmi olan ve "Andy Warhol's
Frankenstein 1 Andy Warhol'un
Frankenstein'ı" ile "Andy Warhol's
Dracula 1 Andy Warhol'un Drakula'sı"
adlarıyla pazarianan "Fiesh for
Frankenstein 1 Frankenstein I çin Et"
( 1 974) ve "Biood for Dracula 1 D rakula
I çin Kan"a ( 1 974) kadar.
Warhol'un "görünmeyen sanatçı" kişiligi,
Morrissey'in güçlü kişilikler bulmak ve
kamerayı onlara döndürerek, bir
yönetmenin genellikle uyguladıgından çok
daha az müdahalede bulunmak yolundaki
kararını etkilemiş olabilir. Filmleri
senaryosuz olmasa da, Morrissey'in
oyuncuianna olan inancı, tanrısal bir
yönetmen kontrolü üstlenmedeki
gönülsüzlügü, hep onun aniatı tutarlılıgı
arzusuna galebe çal mıştır. Aktörlere
duydugu güven, şehir alt kültürlerinin onu
büyüleyişi ve son derece esnek,
dogaçlamayla bezenmiş senaryoları,
sahneler dramatik noktalarını aşıp gittiginde
ya da teknik hatalar araya girdiginde bile,
bir tazelik ve güç duygusu verir.
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Morrissey'in filmleri şaşmaz bir şekilde,
kendilerini ifade etme arzusuyla yanıp
tutuşan güçlü, tiz sesli, toplumun bir türlü
eritemedi�i kişileri içerir: ayakları suya
ermiş travestiler, nobran eşcinsel
cadalozlar, devrini tamamlamış
B kategorisi film aktrisleri, hüsrana
u�ramış dişi vampirler (Bunun aynı
zamanda Fabrika'nın "süperstar"larını da
tanımlıyor olması pek tesadüf sayılmaz 
bu Warhol'un Morrissey'e bıraktı�ı
mirasın bir parçasıdır). Bu dişi ya da dişi
kodlu tipierin yanında dengeleyici,
genellikle pasif, güzel, erkeksi bir adam da
vardır. "Karışık Kan"da ( 1 984) bu,
mütehakkim annesi tarafından istismar
edildi�ini fark etmeyecek kadar ahmak,
yarı ebleh çete reisi Thiago' dur. Bu tipi n
nihai temsilcisi ve eşcinsel kültürünün
ikonu ise, "Et", "Çöp" ve "Ateş"in
kahraman-erkek fahişe-süper aygırı Joe
Dallesandro'dur.
Bu karakterlerin kendilerini içinde
buldukları da�ınık, genellikle çok bölümlü
dramların, aktörlerin kendi hayatlarında
aşikar kökleri vardır. "Ateş"te Joe
Dallesandro'nun oynadı�ı. parlak günleri
geride bırakmış, "The Big Ranch"in TV
dizisinin çocuk aktörü Joey Davis, kısmen
Dallesandro'nun kendisi de fılmin anlattı�ı
cinsten, Hollywood'un kıyılarında dolanan
bir karakter oldu�u için işler; son derece
cazip ama süprüntüleri seven
Hollywood'da bile başarıya ulaşamayacak
kadar süprüntüdür. "Çöp"te Holly
(travesti Holly Woodlawn) gerçek
yaşamda oldu�u kadar dayanıklı, becerikli
ve paramparçadır. Morrissey'in ço�u
karakteri gibi, bu aktörler kendi adlarını
ya da ona çok benzeyen bir adı kullanır,
böylelikle de gerçekçili�i kurmaca
çerçevesine sokarlar.
Morrissey'in abzürdist e�ilimiyse, bazen
şaşırtıcı bir dokunaklılıkla yumuşatılır.
"Çöp"te Holly'nin bira şişesiyle
mastürbasyon sahnesinde ya da "Et"te
çıplak, uykulu Joe karısının yeni lezbiyen
ilişkisinden dışlandı�ında oldu�u gibi. Bazen
de Morrissey sadece abzürdisttir - ki bu
da, isterik "Drakula I çin Kan" gibi
filmlerde yeterli olur; tam bakire kanı
içti�ini düşünürken kendini tuvalette içi
dışına çıkarken bulan Udo Kier'in kapıldı�ı
sınırsız düş kırıklı�ı örne�inde oldu�u gibi.
Kier'in unutulmaz feryadı da bu fılmdendir:
"Bu orospuların kanı beni öldürüyor!"
("Drakula I çin Kan", Joe Dallesandro'nun
evin kızlarını önce düzen ve sonra da,
Brooklyn lehçesiyle, burjuva tavırları için

onları paylayan, elinden her iş gelen şirret
Marksist tiplemesiyle de dikkate de�er.
Onlara "sürtükler" ve "ahmaklar" der,
Rus Devrimi'ni hiç duymadıkları için
kapıldı�ı şoku dile getirir.) "Sunset
Boulevard 1 Sunset Bulvarı"nın kemik bir
taklidi olan "Ateş"te düşlerine
kavuşamamış bir başka karakter vardır;
deli bir kızla, çökmüş bir meslek hayatıyla
ve sadakatsiz bir jigoloyla lanetlenmiş
zengin bir B kategorisi film şırfıntısı.
En der olarak gösterilen " I syancı Kadınlar"
( 1 97 1 ), üç travesti nin, Holly Woodlawn,
Candy Darling, ve Jackie Curtis'in
oynadı�ı bir tür "Valley of the Dolls 1
Bebekler Vadisi" güncellernesi olarak,
kadınların kurtuluşunu gaddarca hicveder.
Ü çlü, P.I.G.S. (Politikayla I lgilenen Kızlar)
adlı bir grup oluşturur. Jackie, çeşitli
amaçlar için para toplayan biri olarak yola
çıkar, sonunda erkek fahişeleri kiralar ve
sıradan çılgın bir ev kadını olur. Sosyete
mensubu Candy, Hollywood'un en dibine
düzüşe düzüşe inişini, "Kötü Trip'teki
Sarışın" gibi porno fılmlerle noktalar.
Holly ise bir Bowery ayyaşı olup çıkar.
Bu üç yo�un kişilik, tamamen kaçık bir
paralel evren tipleri ordusuyla
desteklenerek faaliyete girişirken,
Morrissey'in kamerası geride durur.
Yönetmenin, insan kişili�inin uçlarına olan
tutkusu, sadece travestilerle sınırlı
de�ildir - bir başka belli başlı tip de,
uyuşturucu müptelalarıdır. "Karışık Kan"
( 1 984) "satıcı adamı bekleme"nin uçsuz
bucaksız kuyruklarından, i�neyle zerk
etmenin kasvetli detaylarına kadar,
uyuşturucu müptelalı�ının ufak tefek
ayrıntılarını keskin bir do�rulukla gösterir.
Bu da Morrissey'in özelliklerinden biridir
- görünürde yabancı olan bir alt kültürün
ince ayrıntılarını sunar; ister "Et" ile
"Çöp"ün erkek fahişeleri, ister "Drakula
I çin Kan"daki silinip giden Avrupa
hanedanı ya da "Karışık Kan"ın Brezilyalı
çocuklardan oluşan uyuşturucu çeteleri
olsun.
Warhol, 1 975 yılında resimleri ve iş
etkinlikleri üzerinde yo�unlaşmaya karar
verince Morrissey onunla yollarını ayırdı.
Daha sonraki filmleri için fınans aramayı
sürdürdü ve ba�ımsız olsun ya da olmasın
herhangi bir Hollywood film şirketinden
ba�ımsız kalmayı başarmış pek az
Amerikalı film yönetmeninden biri oldu.
Kendi başına yaptı�ı belli başlı filmler
arasında yeniyetme erkek fahişeler
("Forty Deuce 1 Kırk I kili", 1 982) ile
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torbacılar ("Karışık Kan") üzerine uçuk
öyküleri, tarihi bir dram ("Beethoven's
Nephew 1 Beethoven'in Ye�eni", 1 985)
ve bir komedi ("Spike of Bensonhurst 1
Bensonhurst'ün Çubu�u", 1 988) vardır.
Her zaman filmlerinin tamamından
sorumlu olmuştur, devamlı olarak, ço�u
genç ve tanınmayan aktörlerle çalışmıştır,
hiçbir dış müdahale olmadan yazıp
yönetmiştir. "Ba�ımsız" kaynakların
finansmanı ona artık eskisi gibi
müdahaleden özgür bir konum sa�lamaz
hale gelince de film yapmayı bırakmıştır.

Paul Morrissey Amerika'nın en kadri
kıymeti bilinmemiş, filmleri en az
gösterilen önemli yönetmeni sayılabilir.
Yirmi yılı aşkın bir süreyi kapsayan meslek
hayatı boyunca, hatırı sayılır a�ırlı�ı ve
ahlaki kaygıları olan, belirgin bir esteti�e
de sahip bir düzineden fazla kurmaca film
yapmıştır. Tek tek filmleri (ya da
sahneleri) için sık sık takdir edildi�i halde,
pek az yazar, 1 97S'te Morrisey'in Andy
Warhol için yaptı�ı filmierin "bugün
sinemanın sundu�u herhangi bir eserle
rahatlıkla mukayese edilebilece�i''ni beyan
eden John Russell Taylor'ı izlemiştir.
Bu ihmalin bazı nedenleri aşikardır. Her
şeyden önce, Morrissey'in bildi�inden
şaşmayan kişisel rotası, onu ister büyük
ister küçük olsun tüm film akımlarından
koparmıştır. Görüşleri de onu Amerikan
ba�ımsız yönetmenleri arasında benzersiz
kılar: gerici bir muhafazakardır. Estetik
olarak, Warhol'un minimalizmindeki
kökleri, onu hem ticari film, hem de sanat
filmi kulvarlarının dışında bırakmıştır.
Buna karşılık karaktere, anlatıya ve
sinemasal araçların ayırt edici kullanımına
olan inancı da, ona avangardın kapısını
kapatmıştır.
Ü stelik Morrissey New York yeraltı film
hareketinin siyasetinin de dışında
kalmıştır. Warhol da, Morrissey de, ne
1 960 Eylül'ünde toplanan Yeni Amerika
Sinema Grubu'na, ne de ondan türemiş
sonraki herhangi bir gruba katılmıştır.
Morrissey gururla, "Ba�ımsızlardan
tamamen ba�ımsızım" diye iddia etmiştir.
1 972'de New York Times'a ilk
"deney"lerini tanımlarken söyledi�i gibi,
"Bir filmin merkezini yıldızlar oluşturmalı.
[ . . . ) Bir film sadece bir yönetmenin
gözündeyse, yaşamdan da yoksundur"
diye düşünür. Morrissey, "insanlardan
uzaklaşmayı ve insanlara nesne muamelesi
yapmayı" reddederek, "filmi oyunculara
verme" şeklinde hümanist bir amaç
benimsemiştir. Morrissey'in esteti�inin

can alıcı eti�i de budur ve sonuçta John
Russell Taylor'ın "insan ruhunun,
nesnelden ziyade öznel gerçeklik taşıyan
belgeselleri" dedi�i şeyler ortaya
çıkmıştır. Taylor'a göre Morrissey'in
filmleri, "Vicdanlı bir şekilde
karakterlerine adil davranır: filmler mitler
yaratmaz, sadece onları kaydeder."
Yıldızların, Hollywood'un en parlak
devrindeki güçlerini yeniden canlandırmak
isterken, Morrissey'in aşırıya kaçtı�ı da
olmuştur.

Morrissey ahlaka oldu�u kadar, geleneksel
anlatıya da ba�lı kalmıştır. l ık filmlerini
çekti�i yılları, "Bir anlamı yoksa sanat
sayılırdı, ama ben hep anlatıya ba�lı bir
yönetmen oldum" diye hatırlar. Çünkü,
"Filmlerim sessizdi, bir aniatıları vardı,
Jonas Mekas tipi avangard filmler
de�illerdi [ . . . ] kimse adımı duymamıştı".
Yeraltının yeni şiirsel sineması soyut olanı
ve fanteziyi göklere çıkarırken, Morrissey
karakteriere sıkı sıkıya ba�lı kaldı. Böylece
Warhol'un Fabrika'sından -paradoks
yaratacak bir şekilde - geleneksel bir
aniatı yönetmeni çıktı. Morrissey'in
gelenekçili�i, ister Los Angeles'li
narsistler, ister New York'lu
uyuşturucudan uçmuş sokak çocukları
olsun, Amerika'nın yumuşak karnındaki
yaşama ilişkin tüm incelemelerinde
parıldar.
Morrissey'in birçok yönetmen üzerinde
hatırı sayılır etkisi olmuştur. Bir yanda,
do�açlama yoluyla keşfin esteti�i,
aralarında Alan King, Jim McBride, Dennis
Hopper, Norman Mailer, Shirley Clarke
ve Robert Kramer'ın da yer aldı�ı zengin
belgesel/drama film damarını beslemiştir.
Öteki yanda ise, insancıl egzantrizm
sinemasının izleri Robert Frank'in
işlerinde; Jonas ve Adolfos Mekas'ın,
Albert Brooks'un, Jim Jarmusch'un, Henry
Jaglom'ın, Jonathan Demme'nin ve Coen
biraderlerin filmlerinde sürülebilir; ki
bunların hepsi bir araya geldi�inde,
muhtemelen ça�daş Amerikan
sinemasının en hayat dolu kayna�ı ortaya
çıkar.
Ama böyle bile olsa, Paul Morrissey
Amerikan sinemasında ba�ımsızların
ba�ımsızı olarak tek başınadır. En sevdi�i
yönetmen Carol Reed'in deyişiyle,
Morrissey ba�ımsızdan ticariye kadar
bütün adaların paryasıdır, aradaki
adamdır, di�erlerine benzemeyendir,
hiçbir "kamp" (her iki anlamında da) onun
tahribine karşı güvende de�ildir. Ancak bu
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gerici muhafazakarın filmlerinin göz açıcı
etkisi öylesine hayat verici ve anlayış
doludur ki, korkutucu liberale bile hitap
edebilir, hatta ona sözcülük edebilirler.
"Film, kişilik hakkındadır: kişilik ne kadar
iyiyse, film de o kadar iyidir. " Paul Morrissey
• Much of che myrh surraunding Paul

Morrissey comes our of his early
relarionship wirh Andy Warhol's Factory
and irs glitrering, damaged denizens. In a
world of srylized weirdos, Morrissey was che
srraighr businessman, always looking for
che commercial possibilities inherenr in a
scene where few believed any existed. Viva
called him "a real nine-to-fıver" and Warhol
biographer Stephen Koch said he was
"an anomaly at rhe Factory''. Morrissey's
drive and am bi tion made ir possible for him
to rework the Warhol aesrheric evidem in
conceprually rich bur unbearably dull
experimenrs !ike "Sieep" and "Empire" inro
more accessible, coherenr, and commitred
works !ike "Trash", " Heat", "Mixed Blood",
" Biood for Dranıla", and "Women in
Revolt". The "great film achievemenrs"
of Warhol belong, for che mosr parr, to
Morrissey, who wrote, produced, and
direcred them while Warhol conrribured no
more than his name above che ri de.
Born in New York Ci ey on 23 February
1 938, Paul Morrissey srudied lireracure at
Fordham University. In che early 1 960s,
following a srinr in che Army and jobs in
insurance and as a social worker, he began
direecing shorr independent fı lms. His early
efforrs were a combinarian of anei-narrative
experimenration and camp. "Civilization
and Irs Discomems" ( 1 962), which fearured
"a hood in a pea jackec serangiing a fat
albino", among other rhings, has been
deseribed as "slapsrick neorealism".
In "Mary Marcin Does lt" ( 1 962), a bag
lady rhrows a murderess under a large sereec
sweeper. In 1 965, Morrissey was imroduced
ro Andy Warhol, who asked him to
comribute ideas and bring new direecinn ro
che film experimenrs he bad been recently
begun preseming - orhers had been
suggesring, and in a very limited sense,
directing rhese early experimenrs, bur they
remained in a sraric, relacively primitive
state. Soon he was "collaboracing" wirh
Warhol on equally innovacive and bizarre
films !ike "My Hustler" ( 1 965) and
"Chelsea Girls" ( 1 966). From then on,
Morrissey not only direcred all of che films
bur signed a managernem conrracc wich

Warhol putring him in charge of all
operarions at che Warhol studio w ith che
exceprion of che sales of anwork.
Morrissey cominued to add story ideas,
casring, cinematography and directinn to all
of che film experimenrs rhar Warhol
presemed from "My Hustler" and "Chelsea
Girls" through "lmicacion ofChrisc" ( 1 967)
and "Bike Boy" ( 1 967); Morrissey acted as
che films' disrriburor as well. Afrer
"Lonesome Cowboys" ( 1 967), which was
wrirren, produced, tensed and direcred by
Morrissey from start to finish, he assumed
total comrol of all subsequem films
presemed by Andy Warhol - from che
arrhouse/culr classics "Flesh" ( 1 968),
"Trash" ( 1 970) and "Heac" ( 1 972) to his
more mainserearn successes wirh the Carlo
Pomi/Jean-Pierre Rassam producrions
"Fiesh for Frankensrein" ( 1 974) and "Biood
for Dracula" ( 1 974), rwo srylish horror
films markeced as "Andy Warhol's
Frankensrein" and "Andy Warhol's
Dracula".
Warhol's "invisible arrisr" persona may
have i � fluenced Morrissey in his decision to
find scrong personaliries and ler che camera
run on them, wich far less inrervenrion than
a filmmaker usually applies. Not that che
films aren't scripred, bur Morrissey's faich
in his performers, his reluccance to assume
a godlike posirion of directorial control,
always cakes precedence over his desire for
narrative coherence. His combinarinn of
rrust in che actors, fascinarion wirh urban
subculrures, and exrremely flexible,
i mprovisarion-laced seripes, gives a feeling
of freshness and power even when scenes
run past rbeir dramaric poinr or rechnical
misrakes inrrude.
Morrissey's films invariably fearure
powerful, shrill, unassimilable personaliries
.
srarving for self-expression - disillusi oned
drag queens, churlish fag hags, washed-up
B-movie acrresses, fruscrared queen
vampires. (It' s hardly enineidence that this
also deseribes most of che "superscars" of che
Factory - one of Warhol's legacies to
Morrissey .) Alongside chese female or
female-coded cypes is a balancing, usually
passive, beauciful bucch male. In "Mixed
Blood" ( 1 984) ir's che semi-moronic gang
teader Thiago, too d um b to realize he's
being manipulared by his domineering
mocher. The ulrimace represenracion of this
cype and an icon of gay culrure from
"Fiesb", "Trash", and "Hear" is hero
hustler-supersrud Joe Dallesandro.
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The loose, often episodic dramas rhese
characrers find themselves in ofren have
obvious roots in rhe acrors' own lives.
In "Heat" Joe Dallesandro's role as Joey
Davis, a washed-up TV child acror from
"The Big Ranch" works in part because he
is rhe ki nd of Hollywood fringe character
the film describes, imensely appealing but
roo trashy ro make it even in trash-loving
Hollywood. In "Trash" Holly (rtansvesrite
Holly Woodlawn) is as rough and
resourceful and smashed down as she was in
real life. Like many of Morrissey's
characters, rhese acrors use rheir real names,
or a close variant, pushing realism into the
fictional frame.
Morrissey's absurdisr bem is somerimes
tempered wirh a surprising poignancy,
as in "Trash", in Holly's beer-borrle
masturbation scene, or in "Flesh", when the
naked, sleepy Joe is excluded from his wife's
newfound lesbian relarionship. Sametimes
Morrissey is only absurdisr - which is good
enough in films !ike rhe hysrerical "Blood
for Dracula", wirh Udo Kier's endless
frusrrarion ar being duped into thinking
he's drinking virgin blood, only to find
himself puking his gurs our over the roiler.
From this film comes Kier's unforgettable
shriek: "The blood of rhese whores is killing
me! " ("Biood for Dracula" is also norable for
Joe Dallesandro's birchy Marxisr handyman,
alternately screwing the daugbters of rhe
house and upbraiding rhem in Brooklynese
for rheir bourgeois atrirudes. He calls them
"rramps" and "dopes" and expresses shock
rhar they've never heard of rhe Russian
Revolurion.) "Heat", a comic rip-off of
"Sunser Boulevard", features anather
frusrrared characrer, a wealrhy B-movie
slur, who' s cursed with a crazy daughtet,
a sagging career, and a fairhless gigolo.
The rarely screened "Women in Revolt"
( 1 97 1 ) brurally saririzes women's liberarion
w ith a sort of "V all ey of the Dolls" update
played by drag queens Holly Woodlawn,
Candy Dar! ing, and Jackie Curris. The trio
forms a group called P.I.G.S. (Politically
Involved Girls). Jackie srarrs our as a fund
raiser and ends up hiring male proscjcures
and becoming just anather mad housewife.
Candy, a socialite, screws her way ro the
borrom of Hollywood, ending up in
sexploitation films ! i ke "Bionde on a Bum
Trip". And Holly becomes a Bowery drunk.
Morrissey's camera stands back while these
three ineense personaliries - backed up by
an army of dememed, parallel-universe
types - go at it.

Morrissey's fascinacion with the extremes of
human personaliry isn'r limited ro drag
queen - anather major type consistenrly
fearured is rhe drug addicr. "Mixed Blood"
( 1 984) shows wirh acute accuracy rhe petry
derails of drug addicrion, from the endless
queues "wairing for che man" ro rhe grim
parriculars of needle injecrion. This is one of
Morrissey's specialties - the fine details of a
seemingiy alien subculrure, whether ir's the
h usders of "Flesh" and "Trash", a fading
European dynasty in "Blood for Dracula",
or rhe kiddie Braizilian drug gangs of
"Mixed Blood" .
Morrissey parred company wich Warhol i n
1 97 5 when the artise chose t o concentrate on
his paiming and business activities.
Morrissey wem on ro pursue financing for
his larer films, one of rhe very few American
film direcrors ro remain independent of any
Hollywood film companies, independent or
otherwise. His major works on his own
ineJude his offbeat rales of teenage h usders
("Forry Deuce", 1 982) and drug pushers
("Mixed Blood"), the histarical drama
("Beerhoven's Nephew", 1 985), and rhe
comedy ("Spike of Bensonhurst", 1 988). He
was always responsible for his films in rheir
emirety, working consisrenrly wirh mosrly
young unknown acrors, wriring and
directing w ith no outside i merference of any
kind. Once financing from "independent"
sources no langer allawed him the freedam
from imerference rhar he previously enjoyed,
he sropped making fılms.
Paul Morrissey may be America's mosr
undervalued and least shown major director.
In a career spanning more rhan twenry years
he has made more rhan a dozen fearure films
of cansistem weighr and moral concern, wirh
a disrincrive aesrheric. While he has been
often appreciated for individual fılms (or
scenes), few wrirers have followed up on John
Russell Taylor's 1 97 5 asserrion rhar rhe films
Morrissey made for Andy Warhol "can stand
comparison w ith anyrhing else rhe cinema of
roday has ro offer". Some reasons for this
neglecr are obvious. For one rhing,
Morrissey's doggedly personal course
derached him from all film movemems,
major or minor. His views make him unique
among American independent filmmakers:
he is a reacrionary conservarive. Aestherically,
his roors in Warhol's minimalism excluded
him from both the commercial and rhe art
house mainsrreams. Yer his faith in character,
narrative, and the discriminaring deploymem
of rhe cinemaric appararus also barred him
from the avant-garde.
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Also, Morrissey srayed outside of the
politics of the New York underground film
movement. Neither Warhol nor Motrissey
was involved in rheir New American
Cinema Group, which convened i n
September 1 960, o r i n any larer derivative.
Morrissey proudly avers, 'Tm rotally
i ndependent of the i ndependents". As he
deseribed rheir early "experiments" to the
New York Times in 1 972, "The stars
should be the center of the film. [ . ]
When a movie is all one director' s eye, it's
devoid of life". Morrissey rejected "cutting
away from people and rreating people !ike
objects" for the more humanistic purpose,
"ro give the performers the films". This was
actually the crucial ethic in Morrissey's
aesthetic. It resulred in w hat John Russell
Taylor called "documentaries of the human
spirit, of subjective rather than objective
reality". Morrissey's works, Taylor says, "play
scrupulously fair w ith their characrers: the
films do not bui Id myths, they merely record
rhem." In artempring ro revive the power of
stars in Hollywood's heyday, Morrissey
sametimes took an exrreme posirion.
.

.

Morrissey has remained as commitred to
tradirional narrative as to morality. As be
recalls, during his early film years, "If it
didn't make any sense it was art, bur I was
always a narrative film-maker". Because
"My films were silent, with a narrative, not
avant-garde Jonas Mekas-type movies [ . ]
no-one heard of me". Where the
underground's new poetic cinema exalted in
abstracrion and fantasies, Morrissey clung to
his commitment to clıaracrer. So out of
Warhol's Factory came - paradoxically a tradirional narrative filmmaker.
Morrissey's tradirionalism gleams through
aH his studies of life in the American
underbelly, whether rlıe Los Angeles
narcissists or the drug-numbed New York
street kids.
.

Morrissey has exerted a remarkable
influence on many filmmakers. On the one
hand, his aesthetic of i mprovisational
discovery nourished rhe rich ve in of film
docudrama that i ncludes Alan King, Jim
McBride, Dennis Hopper, Narman Mailer,
Shirley Clarke, and Robert Kramer. On the
other hand, his cinema of humanise
eccentriciry can be rraced on into the work
of Robert Frank and the films of Jonas and
Adolfos Mekas, Albert Brooks, Jim
Jarmusch, Henry Jaglom, Jonathan
Dem me, and the Coen Brothers, all of
which together form arguably the liveliest
triburary in contemporary American film.

Be that as it may, Paul Morrissey stands
alone in American cinema as rhe
independent independent. In rlıe language
of his favorite director, Carol Reed,
Morrissey is an outcast from all the islands,
from the i ndependent to the commercial,
a man between, an odd man out, with no
camp (in eirher sense) safe from his
subversion. Yer so bracing and
com passianare are the epiphanies of this
reactionary conservative's films, thar they
can speak to and for even a dread 1 i be ral.
"Films are about personali ey: the betrer the
personality, the berrer the film." Paul Morrissey
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Yönetmen Director: Paul J\lorriııty
Senaryo Screenplay: Pa11l MormJl)'
Görüntü Yön. Cinematography:
Pa11/ J\lorriJity Oyuncular Cast:}ot

ET

DalltsJandro, Geraldine Smith. john
Christian, Barry Broum, Candy Dar/ing,
Paui D'A rbanvillt,)ar..ie CurfiJ, Gm
M iller, Ma11rire Bradde/1 Yapımcı
Producer: A ndy Warhol Dünya
Hakları World Sales: ClipfJ" Filmı

FLESH

1968 1 35

• Andy Warhol ile, uzun süre onun

asistanlı�ını ve kameramanlı�ını yapmış
Morrisey'in ilk uzun metrajlı ortak
çalışması olan ET, cinselli�i. maddi ve
duygusal bir de�iş tokuş olarak inceliyor.
Filmde Fabrika'nın aygırı Joe Dallessandro
onu bir yıldız haline getiren yeraltı
rolünde, 1 968'de New York'ta hayatın
türlü yanlarını yaşayan erkek bir fahişeyi
canlandırıyor. Film, 1 970'de ilk
gösterimierinden birinde polisin el
koymasıyla manşetiere çıkmıştı. ETin
tamamı tek bir kamera aracılı�ıyla çekilip
kurgulanmış (yani film, sıralı çekimin
yapıldı�ı ham şekliyle korunmuş; bu da bir
sürü çok çok uzun sahne, atlama ve
sarsıntılı kamera hareketi, vs. anlamına
geliyor) oldu�u için, birçok izleyici filmi
şimdi bile şoke edici ve neredeyse
tahammül edilmesi imkansız bulabilir. Yine
de Warhol damgasıyla üretilmiş birçok
zevk düşkünü ve kasten da�ınık filmin
aksine, Morrisey'in filmi iyi ve mantıklı bir
yapıya sahip. Film ilerledikçe yönetmenin
karakteriere ve ilginç diyaloglara yasianma
meselesini iyi idare etmeye başladı�ı
görülüyor. ET, yalnızca Morrissey'in
sanatsal olarak başlangıç noktasını temsil
etmekle kalmıyor, aynı zamanda daha
sonraki filmlerinde de kullanaca�ı tonu
oluşturuyor.

• Exploring sex as financial and emorional
barrer, FLESH, rhe firsr fearure-lengrh
collaborarion berween Andy Warhol and his
long-rerm assisranr 1 cametaman Morrissey,
features exhibirionisr Facrory srudboy Joe
Dallessandro in his underground srar
making role as a husrler who experiences
various walks of life in NYC circa 1 968.
The film made headlines when ir was
confiscared by the po! ice during one of irs
earliesr showings in 1 970. Many specrarors
may sri ll find FLESH shocking and almosr
impossible ro dea! wirh, rhanks ro rhe facr
rhar ir was shor and edired enrirely in
camera (in other words, whar you see in rhe
film is exacrly whar rhey shor, in sequence 
meaning lors of very very long shors, jump
curs, jerky camera movemenrs, ere). Sri l l ,
un! ike many of rhe self-indulgenr,
deliberarely fragmenred efforrs pur our
under rhe Warhol imprimarur, Morrisey's
film is well and logically consrrucred.
Ir can be seen rhar rhe direcror srarred ro
ger a good handie on rhe concepr of
clıaraccers and inceresring conversarion as
rhe film advances. FLESH nor only
represenrs Morrissey's arrisric beginnings,
bur also esrablishes a rone rhar his larer
films play off.

m"'

1 Renkli Coıo, 1 105"
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Yönetmen Director: Pa11l Alorrmty
Senaryo Scrcenplay: Paul A!orruıty
Görüntü Yön. Cinemawgraphy:
Pa11l A1orrmty Kurgu Editing: Pa11/
Morrıııry &jud)ohmon Oyuncular
Cast: 1-lo/ly W«Xilaını.)« Oallmandro,

ÇÖP
TRASH

}aftt F()f1h, A!ırhatl Sit/ar, Gm M ıl/tr,
lındrra Ftldman, jolıhny P11tnam, Br11rr
Ptnrht11r, Diant Pold�ınki Yapımcı
Producer: Andy Warhol Dünya
Hakları World ales: Clipptr Films
1970 1 35

• Travesti Holly Woodlawn (ki kendisi,

• Transvesrire Holly Woodlawn (who was

Lou Reed'in 'Take A Walk On the Wild
Side" adlı şarkısının ilham kayna�ıdır), New
Yerk'lu uyuşturucu müptelaları ile karşı
kültür sakinlerini anlatan ve muhteşem
gerçekli�iyle 'yaşamdan bir kesit' dokusuna
sahip bu filmde, iktidarsız, iflah olmaz
uyuşturucu tiryakisi Joe Dallessandro'nun
çöp-toplayan sevgilisi rolünde unutulmaz
bir performans sergiliyor. Bazı oyuncular
bu filmde farklı karakterler olarak tekrar
karşımıza çıksalar da, ÇÖ P aslında "Et"teki
Dallessandro karakterinin biraz daha yaşlı,
biraz daha ba�ımlı ve biraz daha
çulsuzlaşmış halini anlatan bir devam filmi.
ÇÖP, "Et"e kıyasla bile, Warhol'un
yönetti�i yeraltı filmlerinden birçok açıdan
hayli farklı: bu filmde bir öykü akışı var,
yakın plan bollu�u var, ölü noktaları
dışarıda bırakma ve tempoyu yükseltme
amacına hizmet eden sekans içi kamera
geçişleri var. Bu belki de Paul Morrissey'in
en iyi filmi, çünkü politik bir ça�rışım
uyandıran belgesel hissini korurken, işin
içine mizah da katıyor. Morrissey
karakterlerin, cinsel eylemler, işe yarar
çöpleri toplama, sahtekarlık ederek
yoksulluk yardımı alma ve sıradan
sohbetlerde pek açılmayacak benzer
konular hakkında aşka gelip coşkuyla
konuşmalarına izin veriyor. Burada mizahın
kayna�ı da coşku zaten, ve filmin 60'1ar
toplumunun alt kesimine göz atışı belki
şimdi, o zaman oldu�undan bile daha
kom ik.

che inspirarion for che Lou Reed song
'Take A W alk On The Wild Side") is cruly
memorable as che rrash-collecring !over of
i mporenr drug fiend Joe Dallessandro in
rhis wonderfully realisric slice-of-life film
abour New York"s druggies and
counrerculrure denizens. Alrhough some
performers reappear as differenr characrers,
TRA H is essenrially a di reec sequel ro
"Fiesh", wirh Dallessandro's characrer a
couple years older, a couple years more
senıng our and a couple of years mo re
broke. TRASH, even more rhan '"Fiesh",
varies from Warhol-direcred underground
picrures in major ways: chere is a srory line,
rhere is an abundance of close-ups, rhere are
camera curs wirbin sequences in order ro
edir our dead spors and improve che film's
pacing. This may be Paul Morrissey's besr
efforr, for ir rerains che feel of a
documenrary giving che film a po! irical
resonance, while aciding humor. Morrissey
!ers che characrers come al i ve and speak
wirh enrhusiasm abour sexual pracrices,
collecring usable garbage, chearing on
welfare and orher subjecrs rhar rarely come
up in ci vii conversarions. Ir is che
enrhusiasm rhar drives che humor, and irs
look ar che underside of che Sixries is
perhaps even funnier now rhan ir was rhen.

mm.
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HEAT

Yönetmen Director: Pa11/ ı\lorriHty
Senaryo Screenplay: Paul Al,.,.iısty
Görüntü Yön. Cinemarography:
Paul Morr1S8J
i
Kurgu Ediling:)td
)ohnıon & Lan)olul Müzik Music: john
Calt Oyuncular Cast:Jot DalltiJandro,

Sylvia Mi/es, Amlrea Ftldma11, Ray Vtıtal,
Pal Aıt, Erir Emmon, Lt.srtr Ptrsky,
Harold Childt,]ohn Ha/louıtll. Gary
K(Jlnocha, Pat Padmıan, Bonntt Wa/dn
Yapımcı Producer: A ndy Warhol
Dünya Hakları World SaJes: Clipper

Films

ım. / Renkli Color / 100'

1972 1 35 n

1

• ATEŞ, Andy Warhol'un Fabrika'sının

ürettigi ve Paul Morrissey'in yönettigi
filmierin daha genelgeçer olanlarındandır.
Temelde Billy Wilder'ın "Sunset
Boulevard 1 Sunset Bulvarı"nın "camp"vari
(neredeyse gayrıciddi) bir çeşitlernesi
oldugu zaten beyan edilmiş olan bu film,
Morrissey'in meslek hayatında biçimden
yoksun, başıboş karakter taslaklarından,
geleneksel düz öykü anlatımına geçişini
yansıtır. Bu degişim, varlıgının büyük bir
kısmını, filme kişiligiyle damga vuran, ticari
sinemada kendini kanıtlamış aktris Sylvia
Miles'a borçlu. Şansı bir türlü yaver
gitmeyen Joe Dallessandro bu filmde,
yıldızı sönmüş aktris Miles'dan ve filmin
büyük kısmının çekildigi malikane otelin
garip sakinlerinden oluşan bir toplulugun
agına düşen karakteriyle, bıkkın ama
çocuksu fahişe kişiliginin farklı bir
portresini çiziyor. Morrissey, her kareyi
gün ışıgı, terli ten ve trepik renklerle
yıkayarak, sanatsal anlamda kendini
Warhol'un ilk filmlerinin alarnet-i farikası
olan "kamerayı mıhla ve hareket eden
herşeyi çek" tekniginden çok uzaklaştıran
önemli bir sıçrama gerçekleştiriyor. Kült
fanatikleri edebe aykırı sekansların - en
azından "Çöp"e kıyasla - azaltılmış olması
nedeniyle hayal kırıklıgına ugrayabilir,
ancak onların yerini zekice diyaloglar ve
geliştirilmiş oyunculuk fazlasıyla
dolduruyor.

• HEA T is one of the more mainsrream

films produced by Arıdy Warhol's Facrory
and direcred by Paul Morrissey. Basically an
acknowledged campy riff on Billy Wilder's
"Sunser Boulevard", rhe film represenrs the
transition in Morrissey's career from
formless deadpan characrer skerches ro
rradirional linear srory lines. This change is
due i rı no smail part ro rhe presence of an
esrablished acrress, Sylvia Miles, who
sramps the film wirh her persona. Down on
his luck Joe Dallessandro porrrays anorher
variarion on his jaded yer childlike husrler
persorıa, this rime enrangled in the web of
faded hack acrress Miles and an assorrmenr
of bizarre inhabiranrs at rhe florid hacienda
hotel where most of rhe film was shor.
Morrissey floods every frame wirh surılighr,
swearirıg flesh, and rropical colors, making
this a quanrum leap in arrisric rerms over
parenred "nail down the camera and shoor
wharever moves" rechnique in rhe early
Warhol rirles. Culr fanarics may be a lirrle
bir disappoinred by a relative roning down
of ourrageous sequences, ar leasr in
comparison ro 'Trash", bur rhe wirry
dialogue and improved acring more rhan
make up for ir.
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ALUIZIO ABRANCHES

ÜÇ MARiA

1 96 1 'de Brezilya'da, Rio de
Janeira'da dogdu. Ekonomiden
mezun oldukcan sonra,
SO'Ierde London International
Film School'da sinema okudu.
julien Temple ve Paul
Mazursky'nin filmlerinde
yöneemen yardımcısı olarak
çalıştı. Paris'te ve Los
Angeles' da yaşadı. Iki
belgeselin ve Carlo Cauraci'nin
1 995 tarihli uzun metrajlı
kurmaca filmi "Carloca
Joaquina, Princessa do
Brasil"in yapımcılıgını üsclendi.
Yönenigi ilk uzun mecrajlı
kurmaca film, 1 999 tarihli "Um
copo de c61era 1 �ir Bardak
Suda Fırtına" dır. UÇ MARIA
(200 1 ) yönetti�i ikinci fılmdir.

AS TRES MARIAS
THE THREE MARIAS
Yönetmen Direc10r: Alufzio
Abranchu Senaryo Screenplay:
HeiJQr Dht,/ia & Wi/ıon Fnirt

Görüntü Yön. Cinematography:
!ılarrtlo Dımr Kurgu Edi ring: Alnizio
Abnmchu & /Vırm Harlty Müzik
Music: A ndrl AbMJaflrra Oyuncular
Cast: Maritfa StrW"O,julia Ummtrlı.
Maria LNiJa /ıfmdotl[a, LNiıa Marianı.
CadGS Vm-..a Yapımcılar Produ ers:
Alufzio A branchtı, Vitri Razzini &
Cuart Pttrillo Yapım Production
Co.: Lama Fibutı: TtOdora Fihm
Dünya Hakları Wodd ales: Papt
Boy• (TVOR)

2001 1 Jj "''"· 1 Renkli Coıo, 1 90'

• Aluizio Abranches Ü Ç MAR I A'da
western türünden esinieniyor ve matrak
bir intikam öyküsüyle seyirciyi Brezilya'nın
medeniyetten uzak kuzeydogu kesiminde
bir yolculuga çıkarıyor. Ü ç kızkardeşe Maria Francesca, Maria Rosa ve Maria Pia
- ailenin namını kurtarmak için üç tane
tanınmış kiralık katili bulma görevi verilir.
Şöhretlerine karşın, bu insan müsvetteleri
zırdelidir ve arzulanan sonucu elde
edemezler. Sonunda üç güzel Maria kafa
kafaya verip intikam işini kendi başlarına
halletmek zorunda kalır. Sarp cografyanın
soluk kesici resimleriyle görsel olarak
harikulade, her anı cazip ve sürprizli bir
senaryoyla desteklenen bu dişi kovboy
destanı, Brezilyalı kadınlar, şiddet ve Latin
Amerika duyarlılıkları konularına yeni bir
yaklaşımla izleyiciyi şaşırtıyor. Yaratıcı
gücüyle Abranches, Ü Ç MAR I A'da sık
rastlanan basmakalıp tipiemelerden
kaçınıyor; gücü erkeklere degil kadınlara
yüklüyer ve bunu heyecan verici, yenilikçi
bir biçimde gerçekleştiriyor. Sinema
yapmanın ve öykü anlatmanın yeni
biçimlerini araştırıyor olması ise, onun
gelecekte yakından takip edilmesrgereken
bir yetenek oldugunun işareti.

• In THE THREE MARIAS, Alufzio

Abranches draws inspirarion from rhe
Wesrern genre and rakes his audience on a
journey rbrough rhe remore norrheasr of
Brazil in an off-rbe-wall srory of revenge.
Three sisrers - Maria francesca, Maria Rosa
and Maria Pia - are assigned rhe rask of
finding rhree well-known conrracr killers ro
resrore rhe good name of rheir family.
Despice cheir repurarion, chese rravescies of
men are main Iy raving lunacics, and cannot
come up wirh che desired resulr.
Consequendy, che rhree Marias have ro pur
cheir beauciful heads cogecher ro cake care of
che vengeance business. Visually
speccacular, w i ch breaciırak ing shors of che
rugged landscape, and helped wich a
consiscencly engaging screenplay, chis
cowgirl saga surprises rhe viewer wich a
new cake on Brazilian women, violence and
Lacin American sensibiliries. Abcanehes is
invencive and breaks away from ofc-seen
scereocypes in THE THREE MARIAS; he
accribuces screngch ro che women rarher
rhan rhe men in an excicing and innovacive
way. He explores new modes of filmmaking
and srorycelling - clear signs chac he will be
a calenc co wacch in rhe fucure.

Born in Rio de Janeiro, Brazil in
1 96 1 . He graduated in
economics before studying film
ar the London InrernarionaJ
Film School in the eighties. He
worked as an assistant direccor
on films by Julien Temple and
Paul Mazucsky. He has lived in
both Paris and Los Angeles. He
has produced two
documenraries and Carlo
Caurati's 1 995 feacure "Carlota
Joaqwna, Princessa do Brasil".
He directed firsc feature fi lm,
"U m copo de c6lera 1 A G lass of
Rage" in 1 999. THE THREE
MARlAS (200 1 ) is his second
feacure film.
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GÜNEY KORE-TAYLAND-HONG KONG SOUTH KOREA-THAlLAND-HONG KONG

NONZEE N I M I BUTR

ÜÇ

1 962'de Taytand'da
Nonthaburi'de doğdu.
Bangkok'daki Silpakarn
Üniversitesi'nde görsel iletişim
tasarımı okudu. Yirmi yıla yakın
bir süre müzik videoları ve TV
reklamları yönettikten sonra, ilk
uzun metrajlı kurmaca filmi
"Dang Biretey and the Young
Gangsters 1 Dang Biretey ve
Genç Gangsterler"i ( 1 997)
yaptı. Bunu "Nang Nak" ( 1 999)
ve "jan Dara" (200 1 ) izledi.

THREE
Kim}tt
Woon. Nonut Nimihutr & Ptttr fltrSım
Chan Senaryo Screenplay: Haydtn
Bapwte & Thomaı Michael Görüntü
Yönetmenler Direcmrs:

&

Yön. Cinematography: CtO/f B/and
Kyung-Pyo Kurgu Editing:Jtong
Müzik

Hong
Yun-rlıtol & Ktt•in Rollinı
Music:)tong Stong-Woo.

ron

Kmntdy &
Kim

Ln Byımg-Woo Oyuncular Cası:

J-lye-Su,j«Jng BD-StOk. Pan;anutu'tll
ı g
n
Baprislt, Carolyn Goff, Thrm1m Michael

S11u•init, Lton Lai, Erir T tm , Ha)dt
Yapımcı Producer: Pe/tr Ho-S11t1
CJxm Yapım P rod cjon Co.:

uc
Bom
Filw Prodnrlionı: Applaım Pimmı:
Cinemaıia; Fit't Farn Films Dünya
Hakları \Vorld Sales: FtJrtiıJimo Film
Salt.ı

2002 1 35

mm.
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• Ü Ç, fiziksel ölümün ötesindeki hayatla

ilgili üç hikayeyi biraraya getiriyor; bu
hikayelerin her birinde farklı bir Asya
kültürünün inançları, batı! inanışları ve
gizemleri irdeleniyor. Kore, Tayland ve
Hong Kong'dan gelen bu hayalet öyküleri,
korku sinemasının bildik alanını
zorlayarak, ölümden sonra hayata yönelik
üç şaşırtıcı pencere açıyor. Her hikaye,
içine girilmesi zor, gizemli bir şifreyle
örülmüş ve duyguların en gizemlisi olan
korkuyu ele alıyor. Korku, son derece
kötü ve akla hayale gelmeyecek eylemiere
yol açabilecek denli güçlü bir güdü. Tabii
üçlemede korkunç anlar da yok degil, ama
filmiere damgasını vuran korkudan çok
daha yogun duygular. Bu gerçekten güzel
filmde dehşet duygusundan çok, bir agıt
havası hakim. Üç hikayenin her biri
kendine özgü ve kendi başına çarpıcı.
Hepsi birarada, ölümün yalnızca bir
başlangıç olarak görüldügü Asya
zihniyetine uygun tarzda, öteki dünyayla
ilgili ilginç görüşleri ortaya koyuyor.

• THREE brings cogetlıer three tales of

life beyond physical death, each of the m
exploring the beliefs, supersti tions and
mysteries of a different As ian culture. These
ghost scories from Korea, Thailand and
Hong Kong open three asconishing
windows on the afterlife, venturing into
areas beyond the ken of horror movies. Each
srory is bound by an impenerrable code of
mystery, dealing with the most mysterious
of emotions: fear. Fear constirutes a d ri ve
powerful enough ro induce outrageous and
unimaginable acts. Of course the trilogy has
i ts scary momenrs, bur ir' s haunred by
emorions more intense rhan mere fear. The
overall rone is more elegiac than shocking:
this is a setiously beautiful movie. Each of
the three scories is unique and seriking on
i ts own right. Taken rogether, they provide
inrriguing insighrs i mo the beyond, Asian
style, where death is only the beginning.

Born in 1962, in Nonrhaburi,
Thailand. He snıdied visual
communicarion design ar
Silpakarn University in Bangkok.
Afrer directing music videos and
television commercials for over
20 years he released his debur
fearure "Dang Bireley and rhe
Young Gangsrers" (1997). He
followed ir wirh, "Nang Nak"
( 1 999) and "Jan Dara" (200 1).

1 962'de Tayland'da, Bangkok'da
dogdu. UCLA'de sinema egitimi
gördü. Sinema camiasına john
Woo'nun bir filminde
prodüksiyon asistanlığı yaparak
girdi ve ilk filmi "Alan and Eric:
Between Hello and Goodbye 1
Alan ve Eric: Merhaba ile
Hoşçakal Arasında"yı 1 99 1 'de
yönetti. ilk Hollywood filmi
"The Love Letter 1 Aşk
Mektubu"nu 1 999'da çekti.
Born in 1962 in Bangkok,
Thailand. He received his film
educarion in UCLA. He enrered
the film business as a producrion
assistant on a John Woo film and
directeel his firsr film "Alan and
Eric: Berween Hello and
Goodbye" in 199 1 . He direcred
his firsr Hollywood movie "The
Love Lerrer" in 1 999.

1 964'te Güney Kore' de, Seul'de
dogdu. Meslek yaşamına tiyatro
oyuncusu olarak atıldı. 1 997'de
senaryolar yazmaya başladı.
Bunlardan birini, bir kara mizah
ürünü olan "The Quiet Family 1
Sessiz Aile" adlı ilk uzun metrajlı
filmini 1 998'de yönetti. Ikinci
filmi "The Foul King 1 Kötü
Kral" (2000) onu Kore'nin en
önde gelen genç yönetmeni
haline getirdi.
Born in 1 964, in Seoul, South
Korea. He began his career as a
stage acror. He began wriring
screenplays in 1 997 and one of
those, the black comedy "The
Quier Family", was che firsr
fearure film he direcred. His
second film "'The Foul King··
(2000) made him the leading
young director in Korea.
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TAKASHI MilKE

ÖLÜ VEYA D i Ri 2: KUŞLAR

1 960 yılında Japonya'da,
Osaka'da doğdu. Emektar
yönetmen Shohei Imamura'nın
yanında yetişti ve onun
"Zehen" ( 1 987) ve "Black
Rain 1 Kara Yağmur" ( 1 989) adlı
filmlerinde asiseanlık yaptı.
1 99 1 'de videoya film çekmeye
başladı ve kendini dar
bütçelere, dar çekim sürelerine
alıştırdı. 1 99S'te sinema
filmlerine cerfı etti. O zamandan
beri televizyon ve sinema için
hepsi kendi üslübuna sahip
muazzam sayıda film çekerek,
senede yaklaşık beş filmlik bir
ortalama tutturdu. Japon
sinemasındaki janrların çoğunda
çalışmasına ka<1ın, zaman
zaman fancazi ve vahşet izleri de
taşıyan "Yakuza" filmlerine bariz
bir eğilim gösterdi.

HANZAISHA 2: TOBOSHA

DEAD OR ALIVE 2: BIRDS
Yönetmen Director: Takashi ı\tiike
Senaryo Screenplay: ı\1asa NakamJIJ'a
Görüntü Yön. Cinematography.
KaZJi Tanaka Kurgu Edicing: Yaıuıhi
Shin10mNra Müzik Music: Ch11lJhikau'tl
Oyuncular Casc: Riki Taluutbi, Show

ltileawa. Nuriko Aota, Edison Chm.

Ktnichi Endo, Hirok.o lsayama, t\1asato
Y11ichi Minato, Rtn Os11gi, Manzo Shinra

Yapımcılar Producers: Yoıhihiro

Ma.Judn. Makoto Oltada & T01hiki Kimura
Yapım Production
Oaiti Motion
Pia��r� Co. Lıd Dünya Haklan World
Sales: Kadokauu-Daiti Pirtures. Int.

Co.:

2000 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 97'

• Takashi Miike, bir kez daha herkesi

şaşırtıyor. Kült yönetmen, dünyanın havaya
uçmasıyla son bulan önceki çarpıcı Yakuza
fimiyle hiçbir ba�lantısı olmayan bir devam
filmi çekmiş. Sadece ana karakterleri yine
aynı oyuncular canlandırıyor. l ık filmde de
başrolde görülen Show Aikawa ile Riki
Takeuchi performanslarıyla o kadar göz
deldurmuşlardı ki, ikiliyi bir kez daha
biraraya getirmek farz olmuştu. I ki oyuncu
ilkinden çok farklı bu devam filminde,
tamamen farklı karakterleri farklı koşullar
içerisinde yorumluyorlar. Çok daha fazla
düşüneeye sevkedici, daha uysal ve nostaljik
bir yapıya sahip bu film, ilk film gibi çılgınca
ad renali n pompalayan bir yapıt bekleyen
izleyicileri hayal kırıklı�ına u�ratabilir. Ancak
Ö LÜ VEYA DI R I 2 de, satır aralarındaki
detaylarına kadar, Miike'nin hayalgücünü ve
zekasını gözler önüne seren, alışılmışın
dışında bir çalışma. Özellikle ana karakter
olan gangsterlerin pastoral bir ortamda kısa
bir süreli�ine de olsa geçmişe, huzur dolu,
masum çocukluk dönemlerine dönüp
bakmaları açısından Kitano'nun başarılı filmi
"Sonatine"i andırmakta. Fakat buradaki
karakterlerin, nev'i şahsına münhasır ve
şaşırtıcı şekilde sempatik olmalarıyla
Miike'nin filme kendi damgasını vurdu�u da
kesin. Her ne kadar ÖLÜ VEYA DI R I 2,
zaman zaman komik anlara yer verdi�i için
genellikle komedi olarak de�erlendirilse de,
herşeyin altında belli ölçüde duygusallık ve
hüzün de barındırmakta. Miike'nin, bazen
filmlerinde eksik oldu�u savıyla haksızcasına
eleştirildi�i "duygu" faktörüne bu kez yer
vermiş oldu�u kesin.

• Takashi Mi ike, once again, has surprised
everyone. The culr director has creaced a
sequel chac has noching to do wich i es
predecessor, che breakour Yakuza movie
which ended wirh world going up in
flames. The main characcers are srill played
by che same actors, Show Aikawa and Riki
Takeuchi. They made such a good
impression togerher in che original rhar
they jusr had to be broughr back for anorher
round, buc here they play differenr
characrers in far differenc circu.msrances, in
a movie chac is vecy differenr from irs
predecessor. This one is more
conremplacive, more good-nacured, and
more nosralgic, which mighr disappoinr
viewers locking for che gonzo ad renaline
rush of ies predecessor. Sri ll DEAD OR
ALIYE 2 is another uniquely Miike movie,
full of li cd e momencs and derails chac
showcase imagination and inrellecc. It has
cercain similaricies wirh Takeshi K irano's
brillianr "Sonarine"', as gangsrers are forced
ro rake rime our in an idyllic locacion and
regress cowards childhood. Mi ike makes che
film his own chough, and che characrers in
parcicular stand our as unique and
surprisingly likeable. DEAD OR ALIYE 2
is usually billed as a comedy, and chere are
many vecy funny momenrs, buc chere's an
underlying cenderness and melancholy
behind i c all coo. Ir' s a film rhar definirely
has che ""hearr" char Miike movies are
sametimes (unjusrly) accused of lacking.

Born in Osaka,Japan in 1960.
He rra.ined under vereran direcror
Shohei lmamura, and was fırst
assiseant on che !arter' s features
"Zehen"" ( 1 987) and "Black Rain""
( 1 989). He began making films
on video in 1 99 1 , accustoming
himself to tighr budgets and
tight schedu!es. He broke
through co made-for-cinema
features in 1995. Si nce rhen he
direcred an impressive number of
individually stylized fılms for
relevision and cinema, averaging
araund fıve a year. He has worked
in most Japanese cinema genres
wirh, however, an obvious
predilectjon for the "Yakuza"
fılm, ringed ar times wirh fantasy
and gore.
Önemli Filmleri
Selecred F ilmography
1 996 Gokudo Sengokushi: F11(/osh

Fudoh: Yeni Nesil

1 997 Gokudo Kuro Shakai

Islak Köpek

1 998 Chugoku no Chojin

Çin'in Kuş Insanları
1 999 Hanzaisha Ölü Veya Diri
Odishon Prova

2000 Hyoryu Gai

Kayıp Ruhlar Kenti

200 1 Hmızaisha 2: Toboshfl
Ölü Veya Diri 2: Kuşlar
Katakuri-ke no Koufuku

Katakurilerin Mutlulugu

/ebi the Killer Katil lchi
2002 Dead or Alive - Fina/

Ölü Veya Diri

-

Son
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TAKASHI M I IKE

JAPONYA JAPAN

ÖLÜ VEYA DiRi

-

1 960 yılında Japonya'da,
Osaka'da dogdu. Emektar
yönetmen Shohei Imamura'nın
yanında yetişti ve onun
"Zehen" ( 1 987) ve "Black
Rain 1 Kara Yagmur" ( 1 989) adlı
filmlerinde asistanlık yaptı.
1 99 1 'de videoya film çekmeye
başladı ve kendini dar
bütçelere, dar çekim sürelerine
alıştırdı. 1 99S'te sinema
filmlerine terfi etti. O zamandan
beri televizyon ve sinema için
hepsi kendi üs!Obuna sahip
muazzam sayıda film çekerek,
senede yaklaşık beş filmlik bir
ortalama tutturdu. Japon
sinemasındaki janrların çogunda
çalışmasına karşın, zaman
zaman fantazi ve vahşet izleri de
taşıyan "Yakuza" filmlerine bariz
bir egilim gösterdi.

SON

DEAD OR ALIVE - FINAL
Yönetmen Director: Takarhi Miike
Senaryo Screenplay: Hıroıhi
lıhiluıu•a, lrhiro R)W & )'oshinobu Kano
Görüntü Yön. Cinematography:
Kaumari Tım1ılw Kurgu Editing:
Hiddaıli Taluıhara Müzik Music:
Ko11p Endo11 Oyuncular- Cast: Riki
Talt.tNrhi, Show Aikaıııa, josit Ho. Terenrt
Yin Yapımcılar Producers: Makoro
0/uıda, Yoshihiro !ıf4Sıuia & Toshiki
Kumtra Yapım Production Co.:
Dmti ı\lotion PirtNrt Co. Lıd Dünya
Hakları World Sales: Kadoknu'a
Dattl Pm11m. liK.

2002 1 j) mnı. 1 Renkli Color 1 88'

• I şte çılgınca bir tahmin: Takashi

Miike'nin Ö LÜ VEYA D I R I Ü çlemesi bir
gün 2 1 . yüzyıl başının anahtar pop kültür
ürünlerinden biri olarak görülecek.
Ü çleme, yalnızca inanılmaz derecede
üretken bir yönetmenin janr filmlerini
(elbette, onları kurtarmak için)
paramparça etme yolundaki samimi
çabalarının bir örne�i de�il, aynı zamanda
janr sinemasının birleşik alan teorisi gibi
bir şey. Ama Miike hayranları hiç
endişelenmesin, çünkü film felakete gebe
fallik hesaplaşmaya do�ru ilerlerken bol
bol sürpriz ve ünlü kült yönetmene has
ayrıntıları içeriyor. Final sahnesinde
benli�in yok edilişi ve ötekinin emilişi, bu
görsel açıdan çarpıcı üçlemenin özünde
yatan kimli�in yitirilişi temasını sonucuna
ulaştırıyor. "Seyircileri düşünmem, çünkü
onları neyin mutlu edece�ini bilmemin
imkanı yok. Neyin e�lence oldu�unu
düşünmeye kalkmak çok Japonvari bir
şey. Böyle düşünen insanlar çok eski
modadır. Seyirciyi bir kitle olarak
düşünüyorlar, oysa seyirci kitlesinin
içindeki her insan farklıdır. Bu yüzden
herkes için e�lence diye bir şey yoktur.
Ben kuralları kendim yaratmıyorum. Kural
yaratacak kadar e�itim görmedim. Bunun
için fazla aptalım. Bütün hayatımı film
yaparak geçiriyorum, onun için bu işten
keyif almak zorundayım." - Takashi Miike

• Here' s a wild predicrion: Takashi

Miike's DEAD OR ALIVE Trilogy w ili one
day stand as a key pop-etılrure artifaet of the
early 2 l sr century, conraining not only rhe
prodigiously prolific direcror's most sineere
arrempts ro desrroy genre films (in order,
of course, ro save rhem), but also somerhing
very much !ike a unified field rheory of
gen re cinema irself. Bur Mi ike fans
shouldn't worry, for plemy of surprises are
en roure ro a caralysmic, pha l l ic showdown,
and plemy of characrerisric 'rouches' of the
famous culr director. The desrrucrion of self
and che absorprion of rhe orher ar che fina!
scene resolve rhe loss of idemiry which is ar
che hearr of this visually srunning rrilogy.
"ı don'r rhink abour audiences because
rhere's no way for me ro know whar makes
rhem happy. To rry ro thin k of w hat makes
for enrerrainmenr is a very Japanese rhing.
The people who rhink !ike this are old
fashioned. They thin k of che audience as a
mass, bur in facr every person in rhe
audience is differenr. So enrerrainmenr for
everyone doesn'r exist. ı don'r make rules
myself. I didn'r study enough ro be able to
make rhem. I' m roo snıpid. I spend my
whole life making movies, so ı have ro
enjoy ir." - Takashi Mi ike

Born in Osaka, )apan in 1 960.
He rrained under vereran director
Shohei Imamura, and was fırsr
assistant on the laner's features
"Zehen" ( 1 987) and "Black Rain"
( 1 989). He began making fılms
on video in 1 99 1 , accusroming
himself ro right budgecs and
tighc schedules. He broke
through ro made-for-cinema
fearures in 1995. ince chen he
directeel an impressive number of
individually scylized fılms for
relevision and cinema, averaging
around fıve a year. He has worked
i n most Japanese ci nema genres
wirh, however, an obvious
predilecrion for che "Yakuza"
film, ringed ar times w ith fantasy
and gore.
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HIDEO NAKATA

KARANLlK SULAR

1 96 1 'de Japonya'da,
()kayama'da do�du. Tokyo
Universitesi'nde okuduktan
sonra Nikkatsu Stüdyoları'na
girdi ve Masaru Konuma,
Hiroyuki Nasu ve Yoichi Sai
gibi yönetmeniere asistanlık
yaptı. 1 992' de televizyon için
"True Horror Stories 1
Gerçek Dehşet Öyküleri"ni
yönetti ve 1 996'da ilk uzun
metrajlı kurmaca filmi "The
Ghost Actress 1 Hayalet
Aktris"i çekti. 1 998'de "Joseph
Losey: The Man wich Four
Names 1 Joseph Losey: Dört
Isimli Adam" adlı belgeseli
yönetti. Ikinci uzun metrajlı
kurmaca filmi "Ringu 1 Halka"
( 1 998) ve onun devam filmi
"Ringu 2 1 Halka 2" ( 1 999)
dünya çapında başarı kazandı
ve ikisi de Hollywood'da
yeniden çekilmek üzere satın
alındı. Tıpkı "Halka"lar gibi bir
Koji Suzuki romanının
uyarlaması olan, son uzun
metrajlı kurmaca filmi
KARANLlK SULAR (2002) da
hemen kapıldı.

HONOGVRAI MIZVNO SOKOKARA
DARK WATER
Yönetmen Director: Hifko Nakata
Senaryo Screenplay: Yoihihiro
Nakam11,.a & Ktn-lrhi Suuki, bam:l on
the n()f)t/ by Koji SNzNki Görüntti
Yön. Cinematography:}1michiro
KakiUJu•a Kurgu Editing: Nob11yuki
Takahaıhi Müzik Music: Ktnji Kawai
Oyuncular Cast: Hitomi K11roki, Rio
Kanno, Mirti Ogurhi, 1\ıami Mizllkawa
Yapımcı Producer: Taktı lthıı
i
Yapım Producc ion Co.: 02
Produnionı Dünya Hakları World
Sales: KatMenıva Shottn Publiıhing
Company Lld.

2002 135 ımn. / Renkli Coıor / /0/'

• "Ringu 1 Halka" üçlemesinin ilk iki filmi

Hideo Nakata'nın beyaz perdede korku
yaratma konusunda Japonya'nın öncüsü
oldugunu ortaya koymuştu. Birçok Japon
meslektaşı, modern yaşamın korkutucu ve
açıklanamaz taraflarının tadını çıkarsa da ülkenin haleti ruhiyesinde, bir biçimde,
kaosa yönelik belirgin bir iştah sezilmekte
- görünüşe bakılırsa, tü rün arketiplerini
tek ve ille de sanatsal bir vizyon elde
etme yolunda kullanmayı en iyi anlayan
yönetmen, Nakata'ydı. Yönetmen yeni bir
doJıaüstü korku fılmiyle, tüyler ürpertici
hayalet janrına geri dönüyor. Yine
"Ringu"nun yazarı, Japonya'nın Stephen
King'i sayılan Koji Suzuki'nin bir
romanından uyarlanmış olan fılmin
öyküsü, bogulmuş bir kızla ilgili ürkütücü
hayallerden kurtulamayan genç bir
annenin üzerinde odaklanıyor. Nakata
akranlarının aksine, bagırıp korkutmak
yerine imayla anlatmaktan hoşlanıyor,
ölçülülük de ona son derece iyi hizmet
ediyor: Yavaş yavaş, gayet sakin ve gayet
kasıtlı bir şekilde, o anki olaydan daha
büyük bir şeye, dünyaya dair genel bir
yanlışlıga işaret eden bir hava yaratılıyor.
Ancak, hayalet öyküsünün gelenekleriyle
hiçbir sorunu olmamasına ragmen,
Nakata'nın yegledigi etki dehşet degil,
melankoli; onunki manyaklarla ve
canavarlarla dolu bir korku degil, terk
edilme, yalnızlık ve hasretle dolu bir
korku. Bu yüzden de basit şoklar ve
sürprizlerden çok, daha ilkel ve temel bir
hissi, hakiki bir dehşet duygusunu
yakalıyor.

• The fırsr rwo i nscalmenrs of rhe Ring

rrilogy escablished H ideo Nakara as Japan's
leading pracririoner of screen horror. And
while a number ofJapanese directors reve!
in che frighcening and inexplicable facecs of
modern life - a cercain apperice for chaos
seems i ngrained, somehow, in che nacion's
psyche - Nakara seemed ro best understand
how ro harness genre archecypes i n che
pursuic of a singular, unrepencancly arcistic
vision. In his new film che direcror recurns
ro che grisly ghosc genre wich anocher
supernacucal shocker. Once more based on a
novel by "Ring" auchor Koji Suzuki, che
Japanese Stephen King, che srory cemers on
a young morher plagued by eerie visions of
a drowned girl. Unlike his peers, Nakaca is
concenc ro incimace rather than shouc, and
rhis rescraine serves him excraordinarily
well: lirde by lirde a mood is creared, very
calmly and deliberarely, that hinrs ar
someching grearer than che presenr case,
some general wrongness in che wodd at
large. Yer for all his ease wirh che
convenrions of the ghosc srory, Nakaca's
preferred regiscer is not rerror, bur
melancholy; his is the horror, oor of
manjacs and monscers, bur of abandonmenc,
solicude and longing. As such, ir makes for
a distress more primal rhan simple shocks
and surprises: a genuine sense of dread.

Born in Okayama, )apan in
1 96 1 . After studying at Tokyo
University he joined Nikkarsu
Studios working as assistant
director for the li kes of Masaru
Konuma, Hiroyuki Nasu and
Yoichi Sa i. In 1 992 he direeceel
"True Horror Scories" for
relevision and in 1 996 made his
fearure debur with "The Ghosr
Acrress". He di rected the
documencary "Joseph Losey:
The Man wirh Four Names" in
1 998. His second fearure film
"Ring u 1 Ring" ( 1 998) and i es
sequel "Ringu 2 1 Ring 2"
( 1 999), were h uge hirs
worldw ide and have been
bought for Hollywood remakes.
DARK WATER (2002), his
laresr fearure, has also been
snapped up, and like che "Ring"
fılms is also based on a novel by
Koji Suzuki.
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TAYLAND-HONG KONG THAlLAND-HONG KONG

TEHLiKE YUVASI BANG KOK
KRUNG THEP ANTHARAI
BANGKOK, DANGEROUS
Yönetmenler Direcrors: Oxide &
Danny Pang Senaryo Screenplay:
Oxide & Danny Ptmg Görüntü Yön.
Cinemarography: Decha Srimamra
Kurgu Editing: Oxide & Danny Pang
Müzik Music: Ora11ge MIIJit
Oyuncular Cast: Pau•alir
Mongkolpiıit, PrmlJinn Ratanasopha,
Paıharawarin Timkal, Pi;tk
lntrakanchit. Korkialt Limpapat, Piya
Boonnak Yapımcı Producer: Nom:tt
Nittıihurr Yapım ProduClion Co.:
Film Bangkok Dünya Hakları World
SaJes: Fortiiiimo Film Salt.s

2000 1 3.5 mm. 1 Renkli Color 1 10.5'

• TEHLI KE YUVASI BANGKOK, büyük

sinema yapıtlarının yanında, mütevazı bir
aksiyon-dram filmi. Gelgelelim, içerigine
bakılırsa, bu biçimci suç dramı nice büyük
aksiyon ustasının filminden çok daha fazla
şey anlatıyor. Filmde, güzel ve masum bir
kızla çok kısa mutluluk anları yaşayan ve
onu ikiye bölen çelişkiyi uzlaştıramayınca,
kaçınılmaz son bir işle karşı karşıya kalan
sagır-dilsiz, avare bir tetikçinin cesur ve
basit hikayesi anlatılıyor. Olaganüstü bir
müzik ve görüntü çalışmasıyla, sade ve az
konuşmalı bir senaryo ve belli ki düşük
bir bütçeyle kotarılmış, gücünü
biçimselliginden alan bu film, çogu zaman
ellerindeki kısıtlı olanaklarla fazla şey
söylemeye soyunarak tuzaga düşen acemi
bagımsız yönetmeniere örnek
gösterilecek denli etkili olmayı başarıyor.
Filmin laboratuvar ve kurgu çalışmaları
kısmen (Pang kardeşlerin dogup büyüdügü
yer olan) Hong Kong'da gerçekleştirilmiş,
filmin de Hong Kong kentinin tarzını biraz
barındırdıgı söylenebilir. Hızlı ritimli, kanlı
ve sürükleyici bu film, Bangkok'un
karanlık dünyasını ve en umutsuz yaşamda
bile bulunabilecek umut pırıltısını
sergiliyor. Kentler ve ölüm hakkında bir
film bu. Son derece hareketli kovalamaca
sahneleri, silahlı çatışmaları ve vurdu
kırdısıyla, yogunluguyla, TEHLI KE YUVASI
BANGKOK insanı can evinden vuruyor.
·

• BANGKOK, DANGEROUS is, in che
grand scheme of cinema, a dinky ticele
accion-drama flick. However, given whac
wenc i neo i c, che scylish erime drama
delivers more rhan mosc films from big
name accion auceurs. The film re lls a griccy
simple srory of a deaf-muce sereec pu nk
hicman who shares brief momencs of
happiness wich a lovely innocent and,
unable co reconcile che di vergene
dichocomy, comes co an inescapable lasc hir.
Wroughc from heavy scyliscics wirh
excellent music and camera work; a seanc
scripc; and an apparenrly limited budgec,
ch is is a paradi gm of efficiency for neophyre
independent auceurs who seem ro err mosr
ofren by rrying ro say roo much wirh coo
licrle. Ics posc-produccion cook place parrly
in Hong Kong (rhe Pang brorher's
homecown) and rhe film carries a licrle of
rhe Hong Kong urban cradicion wichin i c.
Fasr-paced, bloody and exciring, chis film
shows Bangkok's darker worlds, and che
glimmer of hope possible in che d immesr of
lives. Ir' s a film abouc ciries, a film abouc
deach. Wich ics high-speed chases, ics
gunfire and accion, irs intensicy,
BANGKOK, DANGEROUS is a ki ller.

OXIDE & DANNY PANG

1 965'ce Hong Kong'da dopn
Pang'lar, ikiz karde�cir. Oxide
filmleri renklendirerek, Danny
de kurgucu olarak Hong
Kong'da sinema kariyerlerine
ba�ladılar. 1 990'1arın
sonlarında Tayland'a ta�ındılar.
Oxide büyük övgü toplayan
kısmen deneysel ilk filmi
"Ta fa likit 1 Kim Kaçıyor1"u
1 997' de çekti. Iki karde�
biraraya gelip yeteneklerini
birle�cirerek, Tayland'da
birlikte "Bangkok, Dangerous 1
Tehlike Yuvası Bangkok"u
(2000) yönetciler, ve film
uluslararası arenada büyük
ba�arı elde etti. Oxide bunun
ardından "One Take Only 1
Tek Bir Çekim"i (200 1 )
yönetti. Film yapımcısı Peter
Chan ikinci ortak ürünleri olan
GÖZ'ü (2002) yönetmeleri
için onları tekrar Hong Kong'a
çagırdı. Kurguculuk geçmi�leri,
filmlerinin anlarımındaki
esneklik ve etkililigi en üsc
düzeye çıkarmalarında kolaylık
saglamı�cır.
Born in 1 965 in Hong Kong,
they are twin brothers. They
scarted their film careers in
Hong Kong, Oxide as a film
colorist and Danny as an edicor.
In the Iate 1 990s, they moved
ro Thailand. Oxide direcred his
acclaimed and sornewhat
experimental fearure debut
'Ta fa li kir 1 Who Is Running'"
i n 1 997. The brothers have
teamed up ro bring the best of
the ir combined skills and co
directed "Bangkok Dangerous"
(2000) in Thailand, which
became a big international
success. Oxide followed it w ith
"One Take Only" (200 1 ).
Filmmaker Peter Chan then
invited them back to Hong
Kong to direct THE EYE
(2002), rheir second
collaborative effort. The ir
ediring backgrounds have
allawed them to maximize the
flexibility and capacity of the
narrative.
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GÖZ
GIN GWAI
THE EYE
Yönetmenler D irec lOrs: Oxid� &
DannJ Pang Senaryo Screenplay:Jo
)o Hui Y11r1 Chun, Oxitk Pang & Oanny
Pang Görüntü Yön.
Cinematography: Dtrha Srıttldnmz
Kurgu Editing: Oxuk Pang & Danny
Pang Müzik Music: Orangt !'ıfNJi(,
Oxidt Pang Oyuncular Cast: I..« Sin
jt, Lawrtnrt Cho11, ChMUha R11jimmon,
Candy
Pitrrt Prıg Yapımcı
Producer: l.au'ffltct Tan-sh11i Chtng
Yapım Production Co.: Applatm
Pirı11m Lıd.; Prtmitr PR Dünya
Hakları World Sales: FortiJıimo Film
Salts Türkiye Haklan Turkish
Rights: Um111 Sanal Filmeilik

Lo,

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 98'

• Sunuel'in sürrealist klasi�i "Un chien
andalou 1 Endülüs Köpe�i"nde Simone
Mareuil'ün usturayla berbat bir deneyim
yaşamasından beri, korku filmlerinin
gözlerle hep özel bir ilişkisi olmuştur.
Kesilen, delinen, oyulan ve zaman zaman
yuvalarından fırlayan göz yuvarı, sinema
tarihinin en savunmasız ve en çok
yaralanan organıdır. I ki yıl önce "Bangkok,
Dangerous 1 Tehlike Yuvası Bangkok"
adlı, yine bu yıl festival programında
bulunan, stilize gerilim filmiyle - döküntü
Tayland yeraltı dünyasının neon ışıklarıyla
renklendirilmiş öyküsü - uluslararası
festival sahnesine çıkan Pang kardeşler,
korkunç derecede ters giden bir kornea
nakli öyküsüyle, göz yuvarı dehşetini yeni
zirvelere taşıyor. Benzersiz bir çift olan
ikizler, yönetmenlik ve kurgu görevlerini
aralarında payiaşıyor ve kendilerini
çevreleyen seslerde ve müzikte ilahi bir
ilham kayna�ı buluyorlar. GÖ Z'le korku
türüne ilk adımlarını atan ikilinin ortaya
çıkardı�ı film, ölümlü dünyada gezinen
hayaletlerin gözler önüne serildi�i.
gerçekten korkutucu ve ürpertici bir
atmosfere sahip. G ÖZ, olay örgüsünden
çok, duyuları sürekli bombardımana tutan
ve her biri, bir öncekinden daha korkunç
bir dizi sahneden güç alıyor. Simon So'nun
sanat yönetimi ve Oxide Pang'ın müzi�inin
de katkısıyla, film koltu�una mıhlanmış
izleyicide, gerçekten dehşet verici bir
finale sahip, tedirgin edici, durdurulamaz
bir hayalet tren yolculu�u etkisi yaratıyor.

• E ver s ince Simone Mareuil had a nasty

experience wich a razorblade in Bufiuel's
surrealisc dassic "Un chien andalou", horror
movies have always had a special
celacionship wich eyes. Sliced, poked,
gouged and occasionally popped out of i es
sockec, che eyebali has become che most
vulnerable, and most craumatized, organ in
film hiscory. The laresc film from che Pang
Brothers who burst onco che international
festival scene cwo years ago wich a scylish
ehri ller, "Bangkok, Dangerous" - cheir
neon-soaked cale of che seedy Thai
undecworld which is also in this year's
festival programme - cakes eyebali horror co
new heighcs, wich a scory abouc a cornea
cransplanc that goes horribly wcong. A
unique pairing, che twins divide direecarial
and ediring ducies and find a divine source
of inspiracion in che sounds and music that
surround chem. THE EYE marks cheir firsc
foray i neo che world of che horror genre and
che resul c ereares an acmosphere of genuine
creeps and chills as they bring co lighc
specues chac inhabic che morcal world.
Sporring much less a ploc than a series of
relentless, sensory-battecing see pieces, each
creepier rhan che lasc, THE EYE's general
effecc - courcesy of Simon So's are direecian
and Oxide Pang's soundtrack - is akin co
being scrapped inco an unscoppable,
unsectling ghosc crain ride w ith a genuinely
horrific finale.

OXIDE & DANNY PANG

1 965'te Hong Kong'da do�an
Pang'lar, ikiz kardeştir. Oxide
filmleri renklendirerek, Danny
de kurgucu olarak Hong
Kong'da sinema kariyederine
başladılar. 1 990'1arın
sonlarında Tayland'a taşındılar.
Oxide büyük övgü toplayan
kısmen deneysel ilk filmi
"Ta fa likit 1 Kim Kaçıyor?"u
1 997'de çekti. Iki kardeş
biraraya gelip yeteneklerini
birleştirerek, Tayland'da
birlikte "Bangkok. Dangerous 1
Tehlike Yuvası Bangkok"u
(2000) yönetti ler, ve film
uluslararası arenada büyük
başarı elde etti. Oxide bunun
ardından "One Take Only 1
Tek Bir Çekim"i (200 1 )
yönetti. Film yapımcısı Peter
Chan ikinci ortak ürünleri olan
GÖZ'ü (2002) yönetmeleri
için onları tekrar Hong Kong'a
ça�ırdı. Kurguculuk geçmişle ri,
filmlerinin anlatımındaki
esneklik ve eckilili�i en üst
düzeye çıkarmalarında kolaylık
sa�lamışcır.
Born in 1 965 in Hong Kong,
they are twin brothers. They
srarred their film careers in
Hong Kong, Oxide as a film
colorisr and Danny as an ediror.
In che Iate 1 990s, they moved
to Thailand. Oxide directed his
acclaimed and sornewhar
experimental feacure debut
"Ta fa likit 1 Who Is Running>"
in 1 997. The brothers have
teamed up to bring the best of
their combined skills and co
directed "Bangkok Dangerous"
(2000) in Thailand, which
became a big international
success. Oxide followed it wich
"One Take Only" (200 1 ).
Filmmaker Peter Chan then
inviced them back tO Hong
Kong ro direec THE EYE
(2002), the ir second
collaboracive effort. Their
ediring backgrounds have
allowed rhem to maxjmize the
flexibility and capaciry of che
narrative.
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ROBERT SCHWENTKE

DÖVME

Önce Almanya'da Tübingen'de
felsefe okudu, sonra da New
York'a gidip Columbia
Üniversitesi'nde ve Amerikan
Film Enstitüsü'nde egitim
gördü. Daha çok televizyon
için yazarlık yaptı, ve yazdıgı
gerilim filmi "Tatort:
Bilderserum" ( 1 9.98), prestijli
Adolf Grimme Odülü'ne aday
gösterildi. DÖVME (2002),
senarist ve yöneemen olarak
ilk uzun metrajlı kurmaca filmi.

TA TTOO
TATTOO
Yönetmen Director: Robtrt Sdıwnukt
Senaryo Screenplay: Rohtrt Srhuımth
Görüntü Yön. Cinematography:jan
Fthu Kurgu Ediling: Ptttr Prz)goJda
Müzik Music: Cbrmoph Aı. Kaıtr
i 6
Martm Todsharoıı• Oyuncular Cast:
Aug11!1 Dith/, Chmt1an Rtdl, Nadt.rlxlll
Bı-enniıke. I!Jumr Bnhadtr,jaJn,;n
Schwm1,)ohrm Ltyıtn Yapımcılar
Producers: Witbkt Topptl, Roman KNhn
&jan Hinrtr Yapı m Producrion Co.:
SrndioCanal Prrxi11ktion, Uımge
Entn-tamnımt, B.A. Prwb1lztion Dünya
Haklan \Vorld Sales:
lnrmıauowl

He sruclied philosophy in
Tübingen, rlıen wenr to New
York ro study ar Columbia
University and The American
Film Institute. He has worked
primarily as a relevision aurhor
and his rhriller 'Taron:
Bilderserum ·· ( 1 998) was
naminared for the presrigious
AdolfGrimme Award.
TATIOO (2002) is his debur as
fearure screenwrirer and as

Baı'rlna Film

2002 1 3.5

mm.

1 Renkli Color / 1 10'

• Evet, başka filmlerden ödünç alınmış
şeyler var, küçük atıflar: örne�in o açılış
planı, Robert Aldrich'in "Kiss Me Deadly 1
Beni Ö ldüresiye Öp"ünden oldu�u gibi
alınmış; kasvetli gölge/ışık oyunları ve toy
genç polis 1 bilge yaşlı polis eşleştirmesi
de David Fincher'ın "Se7en 1 Yedi"sini
epeyce andırıyor. Ama Robert
Schwentke'nin kanlı polisiye gerilim
filminin - yılın en başarılı ve doyurucu ilk
filmlerinden biri - en dikkat çekici tarafı,
bu etkilerden çabucak sıyrılıp, kendi sesini
bularak kendi sesiyle konuşması.
"Konuşmak" dememizin bir sebebi var:
beklenenin tersine, tehditkar bir fısıltının
yetti�i yerde Schwentke asla ba�ırmıyor.
Berlin'de kurbanlarının vücutlarını
süsleyen dövmeleri toplamak için onların
derilerini yüzen azılı bir katil dolaşıyor,
ama bu dehşet verici çıkış noktasına
karşın, yazar-yönetmen kendini hiç
zorlamıyor. Gösterdi�i onca adli tıp
ayrıntısı düşünülürse - tanınamayacak
derecede yanmış, derileri berbat şekilde
yüzülmüş vücutlar - film baştan sona
takdire şayan bir kontrol anlayışına, so�uk
ve mesafeli bir havaya sahip; bu da
izlediklerimizin dehşetini iyice artırıyor.
Bu sükunet, dramanın içine de so�uk bir
akıntı gibi sızıyor ve onu insanın tahmin
edebilece�inden daha fazla endişe veren,
daha rahatsız eden bir hale getiriyor.
DÖVME, insan sapkınlı�ını kabullenişi ve
acımasızca çizdi�i kötülük resmiyle, üstün
nitelikli bir janr filmi, kapkara bir
mücevher.

• The re are borrowings, yes, lin le gesrures
of homage: rhar opening s hor, for example,
raken wholesale from Robere Aldrich's
"Kiss Me Deadly"; i es gloomy chiaroscuro
and brash young cop 1 w ise old cop ser-up
more rhan a lirde reminiscenr of David
Fincher's "Se7en". Bur whac's most
remarkable abour Robere Schwenrke's
bloody procedural ehriller - incidenrally,
one of che year's mos c accomplished and
sarisfying debuts - is how quickly it sheds
these inlluences to find, and speak wirh, i ts
own voice. We say 'speak' for a reason:
conrrary ro expecration, Schwenrke never
shouts when a menacing whisper will
suffice. A serial killer is on the loose in
Berlin, skinning his victims in order to
acquire the ranoos rhar decorate their llesh
- yer despire this grisly premise, che wrirer
director rarely so much as breaks a sweat.
For all che forensic detail it allows - che
bodies charred beyond recognirion, or
messily llayed of the ir ski n - ir maincains
an admirable reserve rhroughout, a coolly
derached air that only amplifies che horror
of what we're warching. This cal m seeps
i neo che d rama !ike a cold current, making
ir far graver and more disturbing rhan one
might expecr. In i ts acknowledgement of
human perversity, i es piriless vision of evi!,
TATTOO is a superior piece of genre
filmmaking, a clark jewel.

BOLLYWOOD'DAN S EVGiLERLE
FROM BOLLYWOOD WITH LOVE
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FARHAN AKHTAR

KALBi N ARZUSU

1 975'te dogdu. Hindistan'ın en
ünlü senaristi Honey lrani'nin
ve tanınmış şair, senaryo ve
şarkı yazarı Javed Akhtar'ın
oglu oldugundan,
çocuklutundan itibaren film
endüstrisi çevresinin içinde
bulundu. Film yapımındaki ilk
deneyimini "Himalaya Purra"da
Pankaj Parashar'a asistanlık
yaparak kazandı. Bunun
ardından bir televizyon yazılımı
prodüksiyon şirketinin senaryo
atölyesinde üç yol çalıştı.
KALBIN ARZUSU (200 1 )
yazıp yönetti!i ilk filmdir.

DIL CHAHTA HAl
HEART'S DESIRE
Yönetmen Director: Farhatı Akhtar
Senaryo Screenplay: Farhan Akhrar
Görüntü Yön. Cinematography:
Ravt K. Chandran Kurgu Editing: A .
Sm/tar Prnsad Müzik Music: Shankar,
Ehsaan & LAy Oyuncular Cast: Aamir
Khan, Dimple Kapadia, Saif Ali Khan,
Akshay Khanna, Prtily Zuua, Sonali
K11lkarni, Suhasini Mu/ay, Ayub Khan
Yapımcı Producer: Rirtıh Sidhu•ani
Yapım Production Co.: ExnJ
Emtrtaimlltnt Dünya Hakları World
Sales: Exnl Enr"ıainmtnl

2001 1 3.5

tnm.

1 Renkli Color

1 1 86'

• Tanınmış senaristler Honey lrani ve
Javed Akhtar'ın o�lu olan 28 yaşındaki
Farhaan Akhtar, ilk filmi KALBI N
ARZUSU ile Bollywood sinemasında yeni
duyarlıilkiara öncülük etmeye çalışıyor.
Senaryoyu iki senede yazmış. Bittirdi�inde
de, "onu başka birinin çekti�ini hayal
edememiş" ve bu yüzden yönetmenli�e
de adım atmış. Öykü, üç genç adamın
aşklarının ve yaşamlarının içinde
süzülüyor; birbirine sıkı sıkıya ba�lı
dostluktan ayrılı�a. ve en sonunda
arkadaşlık ve sevginin gerçekten de her
şeyden önce geldi�inin yeniden
do�rulanışına kadar. Akhtar, son yıllarda
pek çok insanın, sayısız Bollywood aşk
öyküsünde mide bulandıracak şekilde
tekrar tekrar kullanılan gerçeklik dışı
maskarailkiardan usandı�ını çok iyi biliyor.
Bu nedenle zeki bir izleyici kitlesini
hedefleyen bir film yapmış, bu yolda da
övgüye de�er pek çok riske girmiş.
Ortaya çıkan sonuç, gerçekçi drama ile
kemik şatafatın ferahlık verecek kadar
de�işik bir karışımı. "KALB I N ARZUSU
genç, kentli bir Hintli'nin 'arkadaşlık'
sözcü�ünden anladıkları üzerine.
Dünyanın neresinde olursanız olun,
arkadaşlı�ın içinde bulunması gereken bir
alan vardır. Ama toplumdan - ve
akranlardan - gelen farklı baskılar,
arkadaşların paylaştı�ı alanın türünü
etkileyebilir, etkiler de. Bu film de benzer
sorunları ele alıyor." - Farhan Akhtar

• Son of nored scriprwrirers Honey Iran i
and Javed Akhrar, 28-year-old Farhaan
Akhrar has arrempred ro pioneer new
sensibiliries in Bollywood cinema with his
debut fılm DIL CHAHTA HAl. He spenr
two years wriring the scripr. And once rhe
script was ready, he "could not imagine
anyone else directing it"" and rherefore
decided to step inro the director' s shoes.
The srory glides through the loves and lives
of three young men, as they move from
being inseparable friends to rhe inevirable
fall our and fınally rhe reaffırmarion rhat
friendship and love is really above
everyrhing else. Akhtar who knows that
many people are sick and ri red of a l l rhe
unreal shenanigans seen ad nauseam in
counrless Bollywood love srories rhe past
few decades, has rargered rhe fınal producr
at an inrelligent audience, and taken many
commendable risks along the way. The
result is a refreshingly differenr m ix of
realisric drama and comic panache.
"DIL CHAHTA HAl is abour a young,
urban Indian's understanding of the word
'friendship'. There's space wirhin friendship
rhar"s required no marter which part of rhe
world you are in. B ur differenr social - and
peer - press u re can and do infuence the
ki nd of space shared by friends. This fılm
deals wirh similar problems.'" - Farhan
Akhrar

Born in l 97 5 . Being rhe son of
India's besc-known scripcwrirer
Honey Iran i and rhe renowned
poec, script and song wricer
Javed Akhtar, he has been
wirhin circle of film indusrry
si nce his childhood. He gor his
hands-on experience i n
filmmalcing worlcing as an
assiseane ro Pankaj Parashar on
"" Himalaya Purra"". Ir was
followed by three years in
celevision software producrion
house script shop. DIL
CHAHTA HAJ (200 l ) is his
debur film as wrirer-direcror.
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SHAAD ALI

SAATHIYA

Sinema kariyerine usta
yönetmen Mani Ratnam'ın
asiseanı olarak başladı.
SAATHIYA (2002)
yöneemenlik yaptıj!ı ilk uzun
mecrajlı kurmaca fılmdir.

Yönetmen Director: Shaad Ah
Senaryo Screenplay: haad Ali

bastd

Giiriintii,
on uAlaipayNtbty" by
Afani Ratnam Görüntil Yön.
Cinemacography: Ani/ Mthta Kurgu
Editing: A. Sretkar Praıad Müzik
Music: ."\. R. Rahman Oyuncular
Cast: Viı.ttk 0/woi, Rani MNkbn-j«,
Sandhya Mridt�l, Tan11ja, Satiıh Shah,
Shamt Saxma, Shahrukh Khan, Tab11
Yapımcılar Producers: Ala11i
Ratnam 6 Bohby B«li Yapım

He scarred his film career as an
assistant co master director
Mani Racnam. SAATHIYA
(2002) is his debuc as feacure
film director.

Producrion Co.: Kaltidouopt
Enrtrrammmr Pı·r. Lıd. Dünya
Hakları World Sales: Yash Raj Films

2002 1 35

mm.

1 Renkli Coıor 1 138'

• Alışıldık masaisı Hint aşk öyküsü, çiftin

evlenmesi ve ardından fiyakalı bir "Onlar
ermiş m uradına . . . " yazısıyla biter. Elbette
her kaçış meraklısı seyircinin isteyecegi de
budur, neden olmasın ki? SAATH I YA
farklı bir şarkı mırıldanıyor; gerçekçilige
biraz daha baglı bir şarkı bu. Filmin
güzelligi, bu temayı Hint sinemasının
geleneginde bulunan o çok dokunaklı
canlılık ve gerçeklerden kaçma
yetenegiyle süslemesi. Film evlilige yeni
bir pencereden bakarak, inişlerini ve
çıkışlarını gözler önüne seriyor. Gündelik
küçük kavgaları, ego çatışmalarını ve en
çok da her şeyin evlilik öncesinde oldugu
gibi güzel ve düşsel olmasına yönelik
beklentileri. Shaad Ali, yönetmen olarak
ilk filmi için bundan iyi bir fırsat
bulamazdı. Ö ncelikle, SAATH IYA bir
Tamil filmi olan "Aiaipayuthey"in yeniden
çekimi, bu da Shaad Ali'nin gereksinim
duydugu ev ödevinin tamamının
muhtemelen Hint sinemasının yaşayan en
büyük yönetmenlerinden Mani Ratnam
tarafından çoktan yapılmış oldugu
anlamına geliyor. Üstelik, Ali
"Aiaipayuthey"in çekimlerinde Ratnam'a
asistanlık yapmıştı. Ali, SAATH I YA'ya
orijinaline kıyasla daha çok gençlik enerjisi
getirmekle kalmamış, ayrıca Ratnam'ın
senaryosunu Kuzey Hindistan'daki bir
çevreye uyarlarken de müthiş bir iş
çıkarmış. Oyuncu seçimi kusursuz,
oyuncularının performanslarını yogurma
becerisi de aynı ölçüde etkileyici.

• The usual fa.iry cale Indian love scory

ends wich che lovers gerring rnarried
followed by a flashy ri ele card rhar reads
" . . . And rhey lived happily ever afcer."
Thar is of course w har any escapisr audience
would expecr and why nor? SAA THIY A
sings a differenr rune - one roored a lirrle
rnore 'in realisrn. The beaury of che film lies
in che facc rhar ir ernbellishes this rherne
wirh rhe same escapisr flair and deeply
couching v ibrancy rhar characrerize rhe
cradirian of Indi an cinerna. The film rakes a
new look ar rnariral life showcasing irs ups
and downs. The smail day co day fighrs, ego
clashes, and most of all, rhe expecrarions for
everyrhing co be as beauriful and dreamy as
ir was before rnarriage. As a director, Shaad
Ali could nor have asked for a berrer
opporruniry for his debur. To begin wirh,
SAATHIYA is a re-make of che Tarnil film
"Alaipayurhey", which rneans Shaad Ali has
all his hornewark already done by che
master Man i Rarnam, arguably one of rhe
besr Indian direccors alive. Secondly, Ali
had assisred Mr. Rarnarn in che making of
.
"Alaipayurhey". Ali nor only brings in a !or
rnore yourhful energy inro SAATHIY A
compared ro rhe original, bur also does a
fanrasric job adapting Mr. Rarnarn's
screenplay inro a Norrh Ind ian rnilieu. His
casring is flawless and equally irnpressive is
his abiliry ro rnold his acrors' performances.
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LAGAAN: EVVEL ZAMAN i Ç i N D E H i N Di STAN 'DA

LAGAAN: ONCE UPON A TIME IN INDIA
Yönetmen Director: AıhurOJh
G()warilur Senaryo Screen play:
luhNtoıh Goıtartktr, Kıtmar Daı-'t &
Sanjlıy Da:rnkl Görüntü Yön.
Cinematography: Ani/ Mthra Kurgu
Editing: Ba/111 Sal11ja Müzik Music:
A.R. Rabman Oyuncular Casr: Aamir
Khan, Grary Singh, Raclx/ Slxl/ty, PaN/
8/adulxlntt, S11haıini M11lay, KNibhNJhalt
Kharbanda, Raghuvir Yadav Yapımcı
Producer: Aa,1ir Khan Yapım
Production Co.: Attmir K.han
Prrx/ıl(fionı PVT. Lıd. Dünya Hakları
World Sales: Sony EnrertaÜmJenl
Ttlevision lndia

..�"'"l'r

•.

2()()/ 1 3-' n1m. l Renkli Color 1 224 '

• Bu gerçekten sıcak ve çok hoş film,

Deepa Mehta'nın "Earth 1 Toprak" adlı
filminin yakışıklı başrol oyuncusu, Hint
süperstarı Aamir Khan'ın ilk yapımcılık
denemesi. Film, ticari Hint sinemasının
geleneklerini Hollywood tarzı öykü
yapısıyla kurnazca birleştiriyor,
LAGAAN'ı Hindistan'da önemli bir
sinemasal olay haline getiren unsurların
arasında dramatik yapısı, iyi yazılmış
diyalogları ve teknik kalitesi önemli yer
tutuyor. Ama hiç şüpheniz olmasın ki film,
Hint sinemasını nevi'i şahsına münhasır bir
varlık haline getiren müthiş şarkıları, çılgın
komediyi ve mesane çatlatan uzunlugu
aynen koruyor. Emperyalizmle kendi
yöntemleriyle mücadele eden öfkeli genç
adam rolünde Khan, inanılmaz derecede
çekici. Film tempolu bir biçimde ilerliyor,
sonunda da gerilimli, kemik ve dokunaklı
bir nihai yüzleşme var. LAGAAN'a bir
kriket müzikali denebilse de, filmden keyif
almak için bu tuhaf oyun hakkında
herhangi bir bilgiye gerek yok. "Filmin iyi
işlemesi için belli anlarda belli bir formülü
izleme fikrine inanmıyorum . . . LAGAAN
son zamanlarda yapılan şeylere pek
benzemeyen bir dönem filmi. Ama
geçmişte bu tür bazı filmler çok başarılı
olmuştu . . . LAGAAN geçmişte geçse de,
günümüz seyircisini memnun edecek
bütün dogru ögelere sahip." Ashutosh Gowariker

• This genuinely warm and enormously

pleasing film is rhe firsr ro be produced by
Ind ian supersrar Aamir Khan, rhe
handsome leading man of Deepa Mehra's
"Earrh". Ir slyly marries rhe convenrions of
commercial Indian cinema wirh a
Hollywood-style narrative srrucrure. The
dramaric consrrucrion, rhe well-wrirren
dialogue, as well as irs rechnical qualiry all
conrribured ro making LAGAAN a major
evenr in India. Bur make no misrake - ir
sri ll passesses rhe fabulous songs, crazy
comedy and bladder-busring run rime rhar
make Ind ian cinema irs own special animaL
Khan is enormously magneric as rhe angry
young man fighring imperialism in his own
way. The film moves along swifrly, wirh a
fina! confronrarion rhar is rense, funny and
moving. And, while one mighr call
LAGAAN a cricker-musical, ir requires no
acrual knowledge of rhe bizarre game.
"I do n ' r believe in rhe idea of having ro
follow a parricular formula ar parricular
momenrs in rhe film ro make ir work . .
LAGAAN is a period film which i s !ike
lirrle else rhar has been made recenrly. Bur
some films of rhis rype have been very
successful in rhe pasr. , , LAGAAN has all
rhe righr elemenrs ro please a conremporary
audience, even if ir does rake place in rhe
pasr." - Ashucosh Gowariker

ASHUTOSH
GOWARIKER

Kariyerine filmlerde,
relevizyonda ve reklamlarda
oyunculuk yaparak başladı.
Hint sinemasında ilk önemli
rolünü, Keran Mehra'nın
"Holi" ( 1 984) adlı filminde aldı.
Çok sayıda filmde oyunculuk
yaptıkran sonra, 1 983're
yönetmen olarak ilk uzun
metrajlı kurmaca filmi "Firsr
Love 1 l i k Aşk" ı yaptı. Ondan
sonraki filmi, 1 995're çekrigi
"Baazi"ydi. LAGAAN (200 1 ).
yönetmen olarak üçüncü
fılmidir.
He began his career as an acror
in film, relevision and
commercials, making his first
big appearance in Hindi cinema
as che proragonisr in Kecan
Mehra's "Holi" ( 1 984). Afrer
numerous acting appearances,
he di recred his first feature,
"Firsr Love" in l983, followed
by "Baazi" in l 995. LAGAAN
(200 1 ) is his third fil m as a
direccor.
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HINDISTAN INDIA

KARAN JOHAR

BAZEN SEVi NÇ, BAZE N H ÜZÜN

1 977 yılında Hindistan'da
doj!du. Saygın yapımcı Yash
Johar'ın oj!ludur. Ticaret
dalında d ipioma aldıktan sonra,
gerçek hevesini buluncaya
kadar, moda tasarımcılıj!ı,
yapım asistanlıj!ı, vb. dej!işik
alanlarda çalıştı. Hint ticari
sinemasına taze ve çaj!daş bir
soluk getiren genç
sinemacıların son örnej!idir.
Yazar-yönetmen olarak ilk
filmi "Kuch Kuch Hota Hai"
( 1 998) Hindistan'da ve tüm
dünyada hem eleştirmenlerin,
hem de izleyicinin dikkatini
çekti. Bunu izleyen BAZEN
SEVINÇ, BAZEN HÜZÜN
(200 1 ) Hindistan'da hasılat
rekoru kırdı. Şu sıralarda yeni
film projesi "Kal No Na Ho"
üzerinde çalışmaktadır.

KABHI KHUSHI KABHIE GHAM
SOMETIMES HAPPINESS, SOMETIMES SORROW
Yönetmen Director: Karanjohar
Senaryo Screen play: Karan]Dhar
Görüntü Yön. Cinematography:
Kiran Dmhanı Kurgu Editing: Sanjay
Sımkla Müzik Music: )aıin�La/11,
Sandtıh Shandi/ya & Aadesh Sbrit'astaı•a
Oyuncular Cast: Amilahh Badxhan,
)aya Bhadu,i, Shah RNkh Khan, Kajol,
Hriıhik Roshan. Kanma Kap()()r, Alok
Ntllh, Rani M11kherjet, Parida)alt�l,
Amar Talwar, Ramona Nnavala,jtrf)(}
Wriltr Yapımcılar Producers: Karan
joha' & Yashjoha, Yapım
Production Co.: Dharma Prothl(lionı

Dünya Hakları World Sales:

Dharma Prrxhmiom

2001 1 35

1 Renkli ve Siyah
Beyaz Color and B& \V 1 2J O'
mm.

• Hindistan'da daha çok kısaltılmış

"K3G" adıyla bilinen BAZEN SEV I NÇ,
BAZEN H Ü ZÜ N, en fazla sayıda yakışıklı
jöne yer veren, muhtemelen
Bollywood'da o güne kadar üretilmiş en
pahalı film. Türüne özgü bir biçimde,
seyircisini bambaşka, daha sihirli bir
dünyaya götürmeyi başarıyor ve herkesin
bundan bir kazancı var. Gözyaşları ve
kahkahalar ölümcül bir kombinasyondur.
Hemen hemen her sinemacı bu ikiliyi
biraraya getirmeye çalışır. Hindistan'ın en
becerikli ve başarılı genç yönetmeni
Karan Johar bu hedefe ulaşıyor: Bir
taraftan vefalı bir biçimde geleneksel, bir
taraftan da hip-hopvari bir biçimde
medaya uygun bu zengin aile dramında
izleyiciyi bir güldürüyor, bir aglatıyor. Çok
kötülenmiş, nadiren takdir edilmiş Hint
ticari sineması, bu defa karşımıza, hiç falso
yapmadan sadece dogru notalara basan
cilalı bir yapımla çıkıyor. Görkem ve
gösteriş özlemi mi çekiyorsunuz?
Süperstar gücüne mi hasretsiniz? Sevgiye
ve de şefkate mi ihtiyacınız var? Eglence
ve oyun mu istiyorsunuz? Madem
istiyorsunuz, bu üç buçuk saatlik
eglencelik size bunların hepsini veriyor;
dahası, iştahınızı öyle bir kabartıyor ki
daha da fazlasını istiyorsunuz. "Filmim
ilişkiler hakkında, ogulların babalarına
gidip onları sevdiklerini söylemeleri
hakkında. [ . . . ] Aslında hepsi anne ve
babaları sevmek üzerine." - Karan Johar

• SOMETIMES HAPPJNESS,
SOMETIMES ORROW, bener known as
"K3G" in lndia, is arguably the mosr
expensive fılm ever produced in Bollywood,
wirh the largesr assemblies of marinee idols.
Typical of irs genre, rhe fı l m manages ro
rransporr irs audience inro anorher, more
magical world and rhere is somerhing in ir
for everyone. Tears and laughrer are a
deadly combinarion. Pracrically every
fılmmaker rries ro make rhe rwain meer.
lndia's mosr smarr and successful young
direcror Karan Johar achieves ir 
compelling rhe viewer ro guffaw and weep,
alrernarely, in rhe course of his opulenrly
mounred family drama rhar is in one hand
sraunchly rradirional and on rhe orher hip
hop rrendy. In facr, in the realm of rhe
much-vilifıed and rarely salured Indian
commercial cinema, here's a polished
producr which presses all rhe righr burrons
wirhour ever dirhering. Long for glamour
'n'-glirz? Crave supersrar power' Need love
'n'-caring' Voulez-vous fun-'n'-games? You
wanr 'em, you gor 'em in rhis rhree-hour30-minure enrerrainer which, indeed, leaves
you hungry for more. "My fılm is abour
relarionships, abour sons going up ro rheir
farhers and saying rhey love rhem. ( . . . )
Ir's all abour loving your parenrs." Karan Johar

Born in 1977 in lndia. He is the
son of the respecred producer
Yash Johar. Afrer obraining a
degree in commerce, he dabbled
in various fıelds rrying ro fınd
his rrue cal! ing. He worked as
fashion choreographer, assistant
producer, ere. He is rhe laresr
enrranr to join a group of young
filmmakers who are bringing
about a fresh and modern
ourlook ro H indi commercial
cinema. His wrirer/directorial
debur "Kuch Kuch Hoca Hai"
( 1 998) has been appreciared
bor h crirically and commercially
in India and all over the world.
He followed ir with KABHI
KHUSHI KABHIE GHAM
(200 1 ) which has broken box
office record in India. He is
currenrly working on his new
project, "Kal No Na Ho".

Filmleri
Filmography
1 998 Kuch Kuch Hola Ha i
2001 Kab/ıi Khmbi Kabhie Gham
2003 Kal No a Ho
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H I N DISTAN INDIA

HANI RATNAM

YÜ REKTEN

2 Haziran 1 955'te
Hindistan'da, Madurai'de
dogdu. Madras
Üniversitesi'nden ticaret
mezunudur. Bombay'daki
jamna Lal Baja· Yöneticilik
Enstitüsü'nde ş Idaresi dalında
yüksek lisans egitimi almıştır.

DIL SE

ı

FROM THE HEART
Yönetmen Di.recmr: Alatti !Wnıam
Senaryo Screenplay: Mant Ratnallt
Görüntü Yön. Cinematography:
Sanroıh Swnn Kurgu Editing: S11roh
Urı Müzik Music: A.R. Rabman
Oyuncular Cast: Shahrukh Khan,

Born on 2 June l 955 at
Madurai, fndia. He is commerce
graduate from Madras
University wirh a Masters in
Business Administration from
Jamna Lal Bajaj Institute of
Managemem, Bombay.

Maniıha Koır·ala, Ptily Zinta, RaghutJir
Yadav, Zortt Srgha/, Anmdha1h1 Rao,
Sabyasachi Chakraı•arthy, A1ita VtıJhiır,
Piy111h Miıhra Yapımcılar
Producers: Stkhar Kapoor, Ram Gopay
Vanna & Mani Ra'"am Yapım
Production Co.: lndia Talkits Dünya
Hakları World Sales: Ri.Jhi11ıa
1nttrnational

1998 1 35 mm. / Renkli Colo' 1 160'

(

(

• "Bom bay'' 1 995) ve "lruvar" 1 997)
gibi filmlerle Hindistan'da hem kaliteli
hem de gişede iyi hasılat elde eden filmler
yapmanın mümkün oldugunu kanıtlayan
Mani Ratnam, aşk ile ideoloji arasındaki
çatışma üzerine bu filmi için fon olarak
Hindistan'ın Bagımsızlıgı'nın SO. yıl
kutlamalarını seçmiş. I ki ana karakterini,
Hindistan'ın birbiriyle arası açık iki farklı
bölgesinin simgeleri olarak kullanıyor: bir
tarafta büyük eyaletler, bir taraftaysa
azınlık nüfusunu barındıran sınır bölgeleri.
Bu son kesim, onların sorunlarını
görmezden geldiği, ve bunun sonucunda
durgunluga ve sosyo-ekonomik açıdan
geri kalmalarına yol açtıgı için merkezi
yönetime kızgın. "Başkentin ve
siyasetçilerinin sınır eyaletlerinden pek az
kazanımı oldugu için görmezden
gelindiklerini öne sürüyorlar. Kimse
onların sesine kulak vermedigi için, acıları
öfkeli bir devrime dönüşmeye başlamış.
I ki karakter, Hindistan'ın bu iki farklı
bölgesinden geliyor. Bu ikisi arasında,
merkezi yönetimimiz ile sınır eyaletleri
arasındaki bagdan çok da farklı olmayan
bir bag oluşuyor. Bu ilişkiye muhabbet,
aşk ve nefret giriyor. I deolojileri
çarpışıyor. Yine de aşk, muhabbet ve
dostluk ayakta kalıyor. Y Ü REKTEN, aşk
ve ideoloji arasındaki bu çarpışma işte." 
Mani Ratnam

• Mani Racnam, who has proven with

films like "Bombay" ( 1 995) and "Iruvar"
( 1 997) that it was possible in India to make
qualiry films that could also be box-office
hi ts, chose che SOrh anniversary celebrarions
of Indi an lndependence as the backdrop for
this film about che clash berween love and
ideology. He uses the rwo characters as
symbols for rwo d iseince parrs of India at
ndds w ith each other - the big states on che
one hand, and the border areas w ith
minority popularions on the other. The
larter are angry at the central government
for having neglecred rhem, resulring in
sragnation and lack of growrh in their
socio-economic status. "Their argumenr is
that they are ignored because the capital
and i ts poliricians stand to gain litde from
che border states. Si nce no one has paid
heed to che ir voices, rheir grievance has
started turning inro an angry revolution.
From rhese rwo differenr parts of che same
India hail rwo characrers. A bonding takes
place berween these rwo which is not very
dissimilar to che bonding berween our
central government and the border states.
Affecrion, love and harred creep up in this
relationship. Their idologies clash. Stili
love, affection and camaraderie survive. The
clash berween love and ideology is DIL SE."
- Man i Ratnam

Filmleri
Filmography
1 983 Pal/avi Anupallavi
1 984 Um1r11
1 985 Pagal Nilavu
ldaya Koi/
1 986 Momıa Rngam
1 987 Nayaga"
1 988 Agui alehatram
1 989 Gittmjali
1 990 Aujali
1 9 9 1 Dalapathi
1 992 Roja
1 993 Thiruda Thiruda
1 995 Bombay
1 997 lruvar
1 998 Dil se
2000 Alai Payuthey
2002 Katınathi/ 1\futlıamillal

MAYI N LI BÖLG E
MINED ZONE
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BREZI LYA BRAZIL

ALUIZIO ABRANCHES

B i R BARDAK SUDA f l RTlNA

1 96 1 'de Brezilya'da, Rio de
Janeira'da dogdu. Ekonomiden
mezun olduktan sonra,
80'1erde London International
Film School'da sinema okudu.
Julien Temple ve Paul
Mazursky'nin filmlerinde
yönetmen yardımcısı olarak
çalıştı. Paris'te ve Los
Angeles'da yaşadı. Iki
belgeselin ve Carlo Caurati'nin
1 995 tarihli uzun metrajlı
kurmaca filmi "Carlota
Joaquina, Princessa do
Brasil"in yapımcılıgını üstlendi.
Yönettigi ilk uzun metrajlı
kurmaca film, 1 999 tarihli BIR
BARDAK SUDA FIRTINA'dır.
"As tres Marias 1 Üç Maria"
(200 1 ) yönettigi ikinci fılmdir.

f-------1

UM COPO DE C 6LERA
A GLASS OF RAGE

Yönetmen Director: Alu!ıio
Abrandıts Senaryo Screenplay:
Alllfıio Abranrhts & Flaı•io Tambtllini,

bastd 011

1ht Imk by Raduan Naısar

Görüntü Yön. Cinemaıography:
Ptdro Farkas Kurgu Editing: ldt
Lamla Müzik Music: Andre Abujanra
Oyuncular Cast: Alexandn Borgıs,

]Niia Lmımtrtz, R11th dt Souza, Lintil
Diaı, Ataritta StııtrO Yapımcı
Producer: Flavio Tambtllini Yapım
Produetion Co.: Raı-•ina Filmes
Dünya Hakları \"Vorld Sales:

Ravina Filmes

1999 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 70'

• Gerçek hayatta da karı koca olan 35
yaşındaki Julia Lemmertz ile 33 yaşındaki
Alexandre Borges'in 20 dakikalık gerçek
bir seks performansı için sadece
koreograf Angel Viana'nın yardımına
ihtiyaçları vardı. Bu tutkulu seks sahneleri,
Aluizio Abranches'ın 40 yaşındaki
münzevi bir adam ile ondan daha genç bir
gazeteci kadın arasındaki kavurucu aşkı
anlatan etkileyici ilk filminin açılışını
yapıyor. Borges'le altı yıldır evli olan
Lemmertz, "Kendi yatağımızda böyle
yapmıyoruz" diyor. "Filmdeki estetik çok
daha özenliydi." Raduan Nassar'ın aynı
adlı kitabından uyarlanan B I R BARDAK
SUDA FlRTlNA, 70 dakikalık süresiyle
roman kadar özlü. Nassar'ın nükteli ve
veciz nesri, perdeye neredeyse harfi
harfine aktarılmış. Etkili bir kendi kendini
inceleme ve maçoluk tahlili olan bu
deneysel film, ilham verici seksle geçen
bir gecenin ardından şiddetli - zaman
zaman bayağı şiddetli - bir tartışmaya
giren tuhaf bir çiftin öyküsünü anlatıyor.
70'1erde, Brezilya'daki askeri dikta
sırasında yazılmış olan kitap genellikle
ülkedeki siyasi baskı için bir metafor
olarak görülür, kadın da ezilmiş kitleleri
temsil eder. I ki başrol oyuncusunun
tutkulu, müthiş performanslar çıkardığı
film, liberal zihinler için unutulmaz bir
deneyim.

• For a 20-minute real sex act, Julia

Lemmertz, 3 5 , and Alexandre Borges, 3 3 ,
also wife and husband in real life, only
needed the assistance of choreographer
Angel Vi ana. The scenes of passionate sex
open direcror Alufzio Abranches's srriking
debur feature, a rorrid love affair between a
40-year-old reeluse man and a younger
female journalisr. "This is not the way we
do ir in our own bed", explained Lemmertz,
who' s been married for six years ro Borges.
"The aesrherics in rhe film were much more
elaborate." Based on Raduan Nassar's book
of rhe same name, UM COPO DE
CÖ LERA, ar 70 m inures, is as concise as
rhe novel. The dry and terse prose of Nassar
was rransposed quire lirerally ro rhe screen.
An i mpressive self-examination and ana.lysis
of machismo, rhis experimenral film tells
the srory of an odd couple who start a
violenr - ar rimes exrremely violenr d iscussion afrer a night of inspired sex.
The book, wrirren in rhe '70s during the
military dicrarorship in Brazil, is ofren seen
as a metaphor for political repression in rhe
country, wirh rhe woman represenring the
oppressed masses. The rwo lead actors are
terrific i n their passionate performances and
the film is an unforgettable experience for
liberal minds.

Born in Rio de Janeiro, Brazil in
1 96 1 . He graduared in
economics before srudying film
ar rhe London 1nrernarional
Film School in rhe eighries. He
worked as an assiseant di recror
on films by Julien Temple and
Paul Mazursky. He has lived in
borh Paris and Los Angeles.
He has produced rwo
documentaries and Carlo
Caurari's 1 995 fearure "Carlora
Joaquina, Princessa do Brasil".
He direcred fırsr fearure film,
A GLASS OF RAGE in 1 999.
"As rres Marias 1 The Three
Marias" (200 1 ) is his second
fearure film.
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FRUIT CHAN

U M U M i TUVALET

1 959'da Çin' de, Kanton'da
dogdu. Gerçek adı Chan
Koo'dur. On yaşındayken
ailesiyle birlikte Hong Kong'a
taşındı. Hong Kong Sinema
Kültürü Merkezi'nde senaryo
yazarlıgı ve yönetmenlik
egitim i aldı. Jackie Chan'in
asistan ı olarak çalıştı. Yıldız
Andy Lau'nun mali destegi,
yönetmenlik koltuguna
oturmasına yardım etti.
1 99 1 'de çektigi ilk filmi
"Danao guangchang long 1
Kanlı Fina!", 1 920'1erin yeraltı
dünyasında geçen psikolojik
bir korku fılmiydi. Ticari
açıdan başarısız olan film
eleştirmenler tarafından çok
begenildi. 1 994'te bagımsız
sinemacılıga başladı ve 1 997'de
yönerrigi "Xianggang zhizao 1
Hong Kong Malı" ile ismini
uluslararası arenada duyurdu.

REN MING GONGCHE
PUBLIC TOILET
Yönetmen Direcwı-: Fruir Chan
Senaryo Screen play: Fruit C!Jttn &
Ktı To Görüntü Yön.
h Chum,
Cinematography: Lam Wa
Wong Man Wan & Henry ChNng Kurgu
Editing: Tin Sam Fat Müzik Music:
Cho Sung Woo Oyuncular Casr:
Tııl)'oıhi Abt, Zht Ma, HJNkjang, ln
Sımg Cho, Yang-Het Kim, Sam Ut,)o
KNk Yapımcılar Producers: Cbo
Sımgky11, Fruit Chan & Ca"it Wong
Yapım Production Co.: Nicetop
!ndepmdmt Limiud: Digital Ntga
Dünya Hakları World Sales: Goldtn
NttWOf"k Aıia

2002 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 102'

• Fruit Chan kısa sürede dünyanın en

ünlü ve tartışma yaratan sinemacıları
arasında yerini aldı. Yeni çalışmasının ana
teması insan do�asının o tabu kabul
edilen, "kirli" tarafı: tuvalet işi, sindirilmiş
atıkların boşaltımı. Alışılmadık bir
başlangıca ve özel şartlarına karşın, Dong
Dong'un öyküsü küresel bir öykü. Chan
filmin daha dünyevi temasını daha soylu
olanıyla, yani sevgi adına her yola
başvurarak ölümü yenme çabasıyla
birlikte işliyor. Dijital videoya çekilen
fılmin nispeten düşük yapım maliyeti,
yönetmenin hayli yaratıcı olmasına olanak
sa�lamış: rastlantısallı�ın esin kayna�ı
oldu�u senaryo, kısmen sette
oluşturulmuş. Birbirine hiç benzemeyen
bir grup gencin yolculukları anlatılıyor;
gençlerin farklı farklı geçmişleri ve
inançları, kahramanlarımızı cinseng için
Kore'ye, Ganj'ın mucizevi suları için
Hindistan'a ve şamanların bilgeli�i için
. Çin' e götürüyor. Karakterlerin kentiilere
özgü çaresizlik, yalnızlık ve yabancılaşma
duyguları, kadim iyileştirme kültürleriyle
karşı karşıya geliyor ve maceraları
sonunda akıl sa�lı�ına ve yaşama hissine
yönelik bir arayışa dönüşüyor. "Bir Çin
atasözü, 'Yedi�imiz kadar çıkarırız' der.
I nsan ezelden beri, ister zengin ister
yoksul olsun, yemeye hiç son vermedi; bu
yüzden dışkı çıkarmaya da hiç son
vermedi." - Fruit Chan

• Fruic Chan has quickly escablished

himselfas one of che world's most
celebraced and concroversial fılmmakers.
The cemral cheme of his new work is chac
caboo, "dircy" aspecc of human nacure: che
toilec business, che excrecion of digesced
wasces. In spi te of i ts unusual beginning
and citcumstances, Dong Dong's story is a
global one as Chan inrerweaves the fılm's
earrhier cheme wich its nobler one: che
attempt to defeat death, using every
possible means, in che name of love. The
film was shot on digital video and i ts
relacively low produccion costs have allowed
che director to be highly invenrive: the
script, inspired by forruity, was partially
developed on the spor. lt follows the
journeys of a d isparate group of young
people, whose various backgrounds and
beliefs take the protagoniscs ro Korea for
ginseng, ro lndia for the miraculous waters
of che Ganges and to Ch ina for the wisdom
of shamans. The characters' urban spirit of
helplessness, solicude and alienation
confronrs ancienc healing culcures and cheir
quesc ulcimately becomes a search for sanicy
and a sense of life. "A Chinese adage says,
'W e pass out as much as we ingest.' Si nce
time immemorial, people, rich or poor, have
never scopped eating, and thus have never
sropped defecating." - Fruit Chan

Born in 1959 in Kanron, China.
His real name is Chan Koo. Ar
age 1 O, he moved ro Hong Kong
wirh his family. He srudied
screenwriring and directing at
che Hong Kong Film Culrure
Cenrre. He has worked as
assisranr ro Jackie Chan. The
fınancial assisrance of film srar
Andy Lau helped him ro take the
direcrors chair. In 1991 he made
his firsr film "Danao guangchang
..
long 1 Fina!e in B lood , a
psychological horror picture ser
in the u nderworld of the 1 920s.
lt was a fınancial failure, but was
a hit wirh the critics. In l 994 he
started independent filmmaking
and his international cepuration
was esrablished wirh his 1997
film, "Xianggang zhizao 1 Made
in Hong Kong".

Filmleri
Filmography
1 9 9 1 Dmıao guangchang long

Kanlı Final

1 997 Ximıggang zhizao
Hong Kong Malı
1 998 Qmıian yanhua tehie duo

En Uzun Yaz

1 999 Xi/u Xiarzg Küçük Cheung
2000 Liulian piao piau
D u rian Du rian
200 1 Hemıg gong yau gok hor /ei
wood Hollywood Hong Kong
2002 Ren mi11g go;ıgche

Umumi Tuvalet
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FRANSA FRANCE

RAYMONO DEPARDON

BATI N I N DOKU NAMADIGI ADAM

1 942'de Fransa'da,
Villefranche-sur-Saone'da
do�du. Meslek yaşamına
fotomuhabir olarak başladı,
1 958- 1 966 yılları arasında
Dalmas ajansında çalıştı,
1 967'de Gamma ajansının
kurucuları arasında yer aldı.
1 979'da dünyaca ünlü Magnum
haber ajansına geçti ve Avrupa
bölümünün başkan yardımcısı
olarak görev yaptı. Birkaç kısa
metrajlı film ve televizyon
belgeselleri çektikten sonra,
1 974 yılında ilk uzun metrajlı
filmini çekti. Kısa ve orta
metrajlı belgesel çalışmalarının
yanısıra, foto�raflarını da çeşitli
kitaplarda topladı.

UN HOMME SANS L'OCCIDENT
UNTOUCHED BY THE WEST
Yönetmen Director: RayrntJnd
o�pardon Senaryo Screenplay:
Raymond Dtpa,.don & /...ouis Gardt/, hased
on tht novel "Sahara, 1111 hommt Ianı
/'oıddmt" by Oilgo Bro.sıtl Görüntü
Yön. Cinemarography: Raymond
Dtptırdon Kurgu Editing: Rogtr
Müzik Music: Valmtin Silı't.Strov
Oyuncu Casr: Ali Hamir Yapımcı
Producer: Cla11dint Nougartt Yapı m
Production
Palwm-ait tl Dtıtrl

lkhlt[

Co.:

Dünya Hakları World SaJes: W

Film d11 Losa11gt

2002 / 35
IM'

mm.

1 Siyah-Beyaz B& W 1

• Diego Brosset'nin romanından yapılan

serbest bir uyarlama olan bu film, 20.
Yüzyıl'ın başlarında Sahra'daki son özgür
insanlardan birinin hayat hikayesini
anlatıyor. Bazı avcıların yanına aldı�ı bir
çöl adamı olan Alifa, çok revaçta bir
rehber olur ve sömürgecili�in etkilerinden
kaçmaya çalışır . . . "Diego Brosset'nin
kitabı " Sahara, un homme sans
l'occident" (Sahra, Batısı Olmayan Bir
Adam)'ı on iki yıl önce keşfettim, o zaman
kitabı bana verenler Fransa'nın Afrika
birliklerindeki askerler için bunun bir I nci!
oldu�unu söylemişlerdi. Çok modern bir
havası olan kitabın ismi bana çekici
gelmişti, ama okurken kitaptaki kabile
hikayelerinin içinde biraz kayboldum.
Sonradan, kitabın ana izle�i - 'öteki,
karşıtın olan kişi' - yeniden gündemime
girdi. Kitapta bu konu, şimdiye kadar
işlenegeldi�i gibi barışı getiren ilk
subaylara karşı direnen son asiler şeklinde
bir varoluşsal soruna indirgenmiyordu." Raymond Depardon

• Loosely based on Diego Brosser's novel,

the film re lls the srory of the life of one of
the lasr free men of the Sahara at the
beginning of the 20rh century. A man of
the desert adopred by some hunrers, Alifa
becomes a highly regarded guide and tries
ro escape colonisarion . . "I d iscovered
Diego Brosset's book "Sahara, un homme
sans l'occidenr" a dozen years ago when it
was inrroduced ro me as the 'bible' for
soldiers in the French Camel corps.
The tirle, which seemed very modern,
appealed ro me but I got a bit lost in all the
book's srories of dans. Larer on, the book's
cemral the me - 'rhe other, the person
opposite' - came back ro me. For once ir
didn't revolve around the erernal exisrenrial
quesrion of the firsr peace-making officers
pursuing the last remaining re bels." Raymond Depardon
.

Born in 1 942 in Villefrnnehe
sur-Saone, Franee. He began his
professional career as a
photojournalist, working for the
Dalmas ageney from 1 958 to
1 966 before eo-founding rhe
Gamma ageney in 1 967.
1 n 1 979 he joined the world
reowned Magnum press ageney
and served as irs Eu.ropean vice
presidenr. Afrer di reeri ng
several shorrs and TV
documentaries, he made his firsr
fearure-lengrh film in 1974.
In addition to his work in short
and medium-length
documenraries, he has published
numerous colleccions of
phorographs in book form.

Filmleri
Filmography
1 974
1 977
1 982
1 983

50, 81% Yüzde 50, 81
Numlros zlro Sıfırıncı Sayılar
San C/emen/e
F11ils divers

Üçüncü Sayfa Haberleri

1 984 Us amıles dlc/ic

Sarsıcı Yıllar
1 987 Urg.,ıces Acil

Servis

1 990 La captive du desert
Çöl Tur.saıı
1 994 Dilitsj/agra111s Suçüstü
1996 Afriques: Comment f" va
avec la douleur?

Afrika: Acın Ne Durumda�

1\!m·ie/ Leferle
1998 Paris
2002 Un homme sam l'ocddeut

Batının Dokunamadııı Adam
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DELPH INE GLEIZE

KATLiAM

5 Mayıs 1 973'de, Fransa'da
St. Quentin'de dünyaya geldi.
FEMIS're sinema e�itimi
görmeden önce, 1 998 yılında
Edebiyar dalında yüksek lisans
diptoması aldı. FEMIS're
senaryo yazarlı�ı konusunda
ihtisas yaptı. ilk uzun metrajlı
kurmaca filmi KATLIAM'ın
(2002) haricinde ödül
kazanmış, etkileyici kısa filmleri
de vardır.

CARNAGES
CARNAGE
Yönetmen Director: Oelphme Gleize
Senaryo Screenplay: Dtlphine Gleizt
Görüntü Yön. Cinematography:
CrySial Foumier Kurgu Editing:
Fran(Ois Quiqueri Müzik Music: Erir
Neı.rtux Oyuncular CaSI: Chiara

Born on 5 May 1 973 in
St. Quenrin, France. She
anained a Master's degree in
literature in 1 998 before
underraking film studies at
FEMJS, where she specialised i n
screenwriting. Her fırsr fearure
as writer-direccor, CARNAGES
(2002), follows an i mpressive
slate of well-received, prize
winning shorrs.

l\1aıtroiamti, Ar�gela Atolina, Lllcia
Sanchez, Eıther Gorinrin, i\1arylyne Evtn,
)acqHes Camb/in Yapımcı Producer:
}trome Dopfftr Yapım Production
Co.: BalrhaUJr Productiom; Nttd
Prod11rrionı: Oaıiı PC: PCT Cintma
Ttltt;iıion; St11dio Cana/ Dünya
Hakları World Sales: Wi/d Bunch

2()()2 1 35

mm.

1 Renkli Colo• 1 130'

• Yönetmen Delphine Gleize'nin cesur,

belli bir stili tutturmuş ve çarpıcı şekilde
özgün ilk filmini sınıflandırmak hatta
betimlemek neredeyse imkansız. Bir
boğadan geriye kalan parçalar aracılıgıyla
birbiri içine geçen bu altı öyküde,
yönetmenin cesur rejisi, kara ve hatta
umutsuz mizah, ilginç karakterler biraraya
gelerek, ortaya cezbedici ve yapısal olarak
iddialı bir çalışma çıkmış. Filmin öyküsü,
boğanın farklı kişilere dagıtılan organlarının
ana karakterlerin yaşamlarını zaman zaman
dramatik sonuçlar doguracak şekilde nasıl
altüst ettigini gözler önüne seriyor. Ancak,
öykünün asıl akış çizgisinin arkasında
yönetmenin izleyicilerin keşfetmesini
istedigi pek çok katman yatıyor. Bu ilginç
filmdeki öyküler boyunca, belli oranda bir
tuhaflık hissinin anlatıma nüfuz etmiş oldugu
farkedilebilir. Sözkonusu öykülerdeki
gerçeküstü hava, çarpıcı ve kendine özgü
bir görsel stilde şekil bulmuş. Fakat burada,
yönetmenin etkileyici oyuncu kadrosundan
aldıgı başarılı performansiara yansıyan çok
tuhaf bir cazibe de mevcut. Filmden çok
etkilenen bir Fransız eleştirmenin Gleize'yi
'Fransız sinemasının tartışmasız en ciddi
umudu' olarak nitelendirmesine şaşmamak
gerekiyor. "KATLI AM'ı, birbirleriyle
baglamılı altı öykünün tek bir öyküye
dönüşmesi şeklinde degil, bir prizma olarak
degerlendirmek gerekir. O, daha çok
ötekinin ters dönmüş yansımasını görmek
amacıyla tepetaklak ettigin bir kristal
küredir. Gitgide, kürenin merkezinde tek
bir öykü belirmeye başlar. Kendi kendinle
nasıl buluşabilirsin?" - Delphine Gleize

• Almosr impossible ro caregorise or
describe, CARNAGES is a bold, srylish,
serikingiy original feature debur from
director Delphine Gleize. In six stories,
inrerrwined by the remains of a bu ll, her
bold direction, clark, sornewhar desperare
humor, and compelling characters converge
to form an arresring, srructurally ambitious
work. The storyline of the film cemers
around the disparched organs of rhe bu ll
that one way or anorher turn up in the lives
of rhe main characters, somerimes wirh very
d ramatic consequences. However behind
the main sroryline are many layers rhe
director invires the audience ro explore.
There is a permeating sense of srrangeness
running throughout the inrriguing film, a
surreal edge to rhe srories reflecred through
a vibrant and disrincrive visual sryle. Bur
there is a peculiar charm chere roo, not least
i n rhe performances she teases from her
impressive casr. Lirrle wonder that one
French eritic was moved ro daim Gleize as
'incontesrably the most serious hope for
French cinema'. "CARNAGES is a prism,
not six interlinked stories which become
one. Ir's rather a crysral bali, which you
turn in order ro see rhe reflecrion of the
orher, upside down. Lirrle by lirrle, a single
srory appears at the bali' s center. How do
you meer yourselP." - Delphine Gleize
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SU RIYE-FRANSA SYRIA-FRANCE

OSSAMA MOHAMMED

FEDAKARLlKLAR

1 954 yılında Suriye'de
Larraki' de dogdu. Diplomasını
Moskova'daki sinema okulu
VGIK'den aldı. "Pas a pas 1
Adım Adım" ( 1 979) ve "Un
jour, chaque jour 1 Bir Gün,
Her Gün" ( 1 98 1 ) adlarında iki
kısa film yönettikten sonra
1 988'de ilk uzun metrajlı
kurmaca filmi "Etoiles du jour 1
Gündüz Yıldızları"nı çekti.
Ondört yıllık ses� izlikten sonra
2002'de FEDAKARLIKLAR'ı
gerçekleştirdi.

SAND UK AL-DUNYA
SACRIFICES
Yönetmen Director: Oıuıma
MohamMtd Senaryo Screenplay:
Oısama Mohammul Görüntü Yön.
Cinematography: Elso Roque Kurgu
Edicing: Martillt Barraqul Müzik
Music: !ıfaml Khalıfe Oyuncular

Casc: Zuhair Abdulkarim, CartsJt
Baıhar, Eliaı Ghannam, lı!Nhamnuul
Hanıad, Fartı HtiON, Nihai Khatttb
Yapımcılar Producers: Xaı·itr

CarniaiiX, Eltıabtth Mt�rliangetJJ &
N11hımın111d ai-Aiımad Yapı m
Production Co.: AM IP; National Film
Organiwrion Syria Dünya Hakları
\Xfodd Sales:

2002 1 35

AA! IP

)4�f�����iilii
�

mm. 1 Renkli Color 1 1 1 3'

• Ossama Mohammed'in aşk, nefret,

şiddet ve aile içi ilişkileri yansıtan bu etkili
görsel çalışması, on dört yıl aradan sonra
yaptı�ı ikinci filmi. Özgün Arapça isminin
tam çevirisi "Dünya Sandı�ı" olan
FEDAKA RLIKLAR, Sihirli Fener'e
göndermede bulunan bir yapıt. Belirgin
stilize bir üsiGba sahip tuhaf ve aynı
zamanda iddialı bu filmde yer alan her bir
kare, zamana karşı direnen bu küçük Arap
köyündeki yaşamın ve kültürün sert fakat
aynı ölçüde cezbedici dokusunu
ayrıntılarıyla yansıtan bir tuvali andırıyor.
I ç mekanların aydınlatılması Rembrandt'ı
ça�rıştıran bir esteti�e sahip. Suriye
da�larının Akdeniz'e bakan bölgesinde
gerçekleştirilen dış çekimlerde do�al ışı�ın
ola�anüstü güzelli�inden yararlanılmış.
Filmin oyunculuk yönü ise; adeta
dışavurumcu ve bilinçli biçimde psikolojik
e�ilimlerden uzakta. Bu tuhaf öykü
anlatım şekli, da�lardaki çamur ve balçık
içindeki arazide yer alan mekanın gerçekçi
betimlenmesiyle keskin bir karşıtlık içinde.
Büyüleyici bir görselli�in, oldukça kendine
özgü bir film diliyle harmanlanması ilgi
çekici bir deneyim oluşturuyor. Sonuç
itibariyle film, yönetmen Mohammed'in
gurur duyabilece�i bir mukayeseyle,
zaman zaman Paradjanov'u anımsatan
Do�u'ya özgü bir gerçeküstücülü�ü
yansıtıyor.

• Ossama Mohammed's immensely visual

represenrarion of love, hare, violence and
family relarionships is his second film in
fourreen years. The Arabic tirle (lireral
translation 'box of life') of SACRIFICES
refers ro the magic lanrern. Strange and
ambirious, this is a highly srylized film.
Every single shor in rhe film is an
equivalenr to an etaborare canvas which
brings forwards the harsh yer caprivaring
derailed rexrures of life and culrure in a
rimeless smail Arab peasanr village. The
lighring of rhe inrerior scenes can be
deseribed as painrerly, almosr Rembrandr
esque. The ourdoor shors, ser in Syrian
mounrain region facing rhe Mediterranean,
profit from beautiful natural lighr. The film
is acred in an almosr expressionisr,
deliberarely apsychological manner. This
strange way of storytelling conrrasts sharply
wirh rhe realisric depicrion of irs ser, a
compound made of day in the mounrains.
This mixrure of srunning visuals and a very
unique filmic language makes up for a
gripping experience. The final resulr is a
orienral surrealism that is occasionally
reminiscenr of Paradjanov, a comparison
Mohammad can be proud of.

Born in 1 954 in Lattakie, Syria.
He received his diplama from
VGIK, rhe Film School a<
Moscow. Afcer direecing rwo
shorr fılms, "Pas il pas" ( 1 979)
and "Un jour, chaque jour"
(1 981 ), he made his fırsr fearure
fılm, "Eroiles du jour 1 rars of
rhe Dayrime", in 1 988. Afrer a
14-year silence, he realized his
second fearure fılm, SANDUK
AL-DUNY A (2002).
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BILL MORRISON

KAYBOLAN GÖRÜNTÜLER

Bu ödüllü sinemacının beş eseri
Modern Sanat Müzesi'nin daimi
koleksiyonunda bulunmaktadır:
"Night Highway 1 Gece
Otobanı" ( 1 990), "Footprints 1
Ayak Izleri" ( 1 992), "The
Death Train 1 Ölüm Treni"
( 1 993), "The Film of Her 1
Onun Filmi" ( 1 9�6).ve ..
KAYBOLAN GORUNTULER
(2002). Ünlü performans grubu
Ridge Theater ile birlikte
yaptı�ı film çalışmaları 1 993'te
bir Bessi ödülüne (''The Death
Train 1 Ölüm Treni" için),
200 l 'deyse bir Obie ödülüne
("Jennie Richee" için) layık
görüldü. 2000' de sinemacılık
alanında Guggenheim bursuyla
ödüllendirildi, 200 l 'de ise hem
NYFA, hem de Creative
Capital'dan ödenek aldı. Bu
fonlarla ilk uzun metrajlı filmi
olan KAYBOLAN
GÖRÜNTÜLER'i
gerçekleştirdi. Filmin ilk
gösterimi 2002 Sundance Film
Festivali'nde yapıldı.
KAYBOLAN GÖRÜNTÜLER
ayrıca MoMA'da, müzenin
yenilenmek için 2005'e kadar
kapatılmasından önceki son film
programı dahilinde gösterildi.

DECASIA
Yönetmen Director: Bill MorrUon
Senaryo Screenplay: Bill Morrison
Görüntü Yön. Ci.nemamgraphy:
Bill Morrison & varioNJ othtrs Kurgu
Editing: Bill Morriıon Müzik Music:
Michael Gortkm Yapımcı Producer:
Bill M01'Tison Yapım Production Co.:
l·lypnotic Pirturu Dünya Hakları
World Sales: Hypnotic Pictures

2002 1 35
6 7'

mm.

1 Siyah·Beyaz B&\V 1

• Her şey l sviçre'nin bir köşesindeki

deneysel bir sahnede başladı. Michael
Gordon, Basel Sinfonietta için gürül gürül,
ahenksiz bir müzik besteledi. Deneyimi
daha da kuvetlendirmek amacıyla,
avangard müzige görsel olarak uyacak,
onu film müziği olarak kullanacak bir film
hazırlama görevi deneysel sinemacı Bill
Morrison'a verildi. KAYBOLAN
G Ö R Ü NTÜ LER baştan aşağı, orada
burada bulunmuş, çürümenin ve solup
kaybolmanın farklı farklı aşamalarındaki
görüntülerden biraraya getirilmiş. Bunlar,
"öykü"nün bir kısmının içlerinden ,
kaybolup gittiği çizik, kırışık imgeler. Çeşit
çeşit imgelerde gösterilen şeyler, aynı
fiziksel durumları gibi, ölümle bir şekilde
metafor düzeyinde bağlantılı; bu bağlantı
ya din, sanat veya başarı yoluyla ölümün
üstesinden gelme biçiminde, ya da ona
teslim olma biçiminde ortaya çıkıyor.
Eksik resimler ve susmayan film müziği,
"imge", "müzik" ve "konu" kavramlarımızı
zorluyor ve "çiziktirme" ya da "gürültü"
ile daha belirgin, tanımlanmış şeyler
arasındaki sınırları sınıyor. "KAYBOLAN
G Ö R Ü NTÜ LER'in imgeler bütününün
ardındaki fikir, şimdiye kadar yaptığım
hemen her işte ele aldığım bir fikir: Filmin
biçimsel iki ana unsurunu - resmi ve
üzerine basılı olduğu malzemeyi - alıp,
onlara kendi zihin-beden dualizmimizi
yüklemek. [ . . . ] KAYBOLAN
G Ö R Ü NT Ü LER kabaca, insanlığı
resmetmenin ortak dilini çürümede, yani
zamanla savaşımızda bulmuş bir film
olarak tanımlanabilir." - Bill Morrison

• lt all began on an experimental stage
sornewhere in Swirzerland. Michael Gordon
composed a thunderous, dissonant score for
che Basel Sinfonietta. To intensify che
experience, experimenral filmaker Bill
Morrison was called upon ro peepare a film
that would visually suir the avant-garde
music as soundrrack. DECASIA is
construcred emirely from found foocage in
various srares of decay and fading. These are
scratched, wrinkled images, from which
part of the "story" has been lost. Like their
physical srare, whar is shown in rhe various
images is metaphorically connecred in some
way with dearh - wherher an arrempt to
overcome ir through religion, arr and
achievemenr, or surrender to ir. The
combination berween rhe missing images
and rhe persiscent soundrrack challenges
our conceprs of "image", "music" and "plor"
and resrs rhe boundary berween a "scribble"
or "noise" and somerhing more defined.
"The idea behind rhe imagery of DECASIA
is one I have dealt wirh in virrually all of
my work to dare. Ir deals wirh raking rhe
rwo formal elemen ts of film - the i mage
and rhe marerial ir is printed on - and
assigning to rhem our own dualism of mi nd
and body. [ . . . } DECASIA can roughly be
deseribed as a porrrair of humani ey us ing
decay, our barele wirh rime, as irs comman
language." - Bill Morrison

Award-winning fılmmaker has
fıve citles in the permanenc
collecrion of che Museum of
Modern Art: "Night Highway"
( 1 990), "Foorprinrs" ( 1 992),
"The Dearh Train" ( 1 993),
"The Film of Her" ( 1 996) and
DECAS!A (2002). His fılmwork
wirh che acclaimed performance
company Ridge Thearer has been
recognized wich a Bessie award
in 1 993 ("The Death Train") and
an Obie award in 200 l ("Jennie
Richee"). He was awarded a
Guggenheim fellowship for
filmmaking in 2000, and
received grants from borh NYFA
and Creative Capital in 200 1 .
Wid1 rhese fi.ınds, he compleced
his fırsr feanıre lengrh fılm,
DECASJA which premiered at
rhe 2002 Sundance Film Festival
and was screened at MoMA in
rhe museum's lasc fılm program
before being closed for
renovacions uncil 2005.
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RUSYA RUSSIA

ALEXEI MURADOV

UÇURTMA

1 963'te Rusya'da, Moskova'da
dogdu. Moskova Devlet
Kültür Enstitüsü'nde egitim
görerek senaristlik ve
yönetmenlik dallarında
uzmanlaştı. Şimdiye dek
tiyatro yönetmenligi yapmış,
pek çok ödüllü televizyon
yapımı ve belgesel i yazıp
yönetmiştir. UÇURTMA
(2002) yazıp yönetti!i ilk uzun
metraj lı kurmaca fılmdir.

ZMEJ
THE KITE
Yönetmen Director: Alvai J\furadbv
Senaryo Screen play: Y11ri SolodOfJ &

Altxtt lıflml(lfJIJ Görüntü Yön.

Gnemaıography: RtJbtrt Filatw
Kurgu Editing: Alcai M11radtw &
Rohtrt Fılat()IJ Oyuncular Casr: Vinrw
Nadn.hda Ouronrı, Pavrl
Zolotilın, Alı!hdıl Paznileov,Janı

Solwpı•,

Born in 1 963 in Moscow,
Russia. He srudied ar rhe
Moscow Stare Institute of
Culrure and has complered
advanced srudies in
screenwriring and directing.
His previous work has included
directing for rhearre, and
wriring and direecing for
numerous award-winning
relevision and documenrary
productions. THE KI TE (2002)
is his debut feature fil m as

SDidhm Yapımcılar Producers:
Eflgt,ia Tmlatoı'tl, Pyotr Clwnıiatfl,
Alexr1 Mtmıdf11' & Robert FilatQrJ
Yapım Producrion Co.: M2F;

Kmoglaı Dünya Hakları World
Sales: Kmoglaz

2002 1 jj

mm.

1 Renkli

Color 1 75'

• UÇURTMA'nın incelikli, dokunaklı

hikayesinin temelindeki çelişkiler,
Rusya'da kırsal toplumun barındırdı�ı
gerilim ve ironileri cilder dolusu kitaptan
daha iyi anlatıyor. Baş kahramanın hayatı
acı verici bir çıkmazda: Devlet adına
çalışan bir infaz memuru olarak, o�lunun
yaşamasını sa�lamak için insanları
öldürmekte. Babasıyla uçurtma uçurma
hayalleri kuran o�lan, infaz memurunun
gücünü aşacak denli pahalıya mal olacak
bir ameliyata muhtaç bir sakat. Çok hasta
olmasına ra�men, çocuk babasının biricik
yaşam kayna�ı. Bir gazete haberinden yola
çıkan yazar-yönetmen Alexei Muradov,
bu acıklı hikayeyi sıradışı bir toplumdaki
sıradan insanların kaderine samimi bir ilgi
göstererek, merhamet ve saygıyla
perdeye aktarıyor. Çocu�un babasıyla bir
anlık güzellik ve simgesel özgürlü�ü
paylaşma arzusunu temsil eden uçurtma
imgesi, böylesi kötü koşullarda yaşayan
milyonlarca insanın birbirinden farklı
hayallerini de dile getiriyor. "Hayat
insanları hep yoldan çıkarmaya ugraşır.
I nsan kolayca o anki koşulların tuza�ına
düşebilir. Artık mecali kalmamış olsa da,
sırtındaki yükü kaldırıp atamaz. I nsanın
seçim şansı oldu�una inanırız, ama
herkesin dogru seçimi yapacak ve alıştı�ı
rutin in dışına çıkacak gücü yoktur. Çizgiyi
takip etmek, çizgiyi çignemekten daha
basittir." - Alexei Muradov

• The contradicrions ar rhe core of rhe
refined, heanfelr srory of THE KITE, speak
volumes about the rensions and ironies in a
rural Russian sociery. The proragonisr's life
is ar a painful impasse: as an execurioner for
che srare, he kilis in order ro buy his son
more rime ro li ve. The boy, who dreams of
flying a kire wirh his farher, is an invalid
desperarely in need of an operation che
execurioner cannot afford. And rhough very
ili, the boy is his farher's only source of life.
Writer-direcror Alexei Muradov who found
the story in a newspaper arricle, brings rheir
maving tale ro che screen with compassion,
respecr and sineere attention ro the plighr
of ordinary people in an exrraordinary
sociery. In che image of the ki te, the boy's
des i re to s ha re a moment of beaury and
symbolic freedam with his father speaks for
the myriad, diverse dreams of millions
living in such gri m conditions. "Life always
tries ro push people off the scraight road. A
person may easily be caught in the trap of
circumsrance. He cannot throw dow n his
load, even if he has no more strength ro bear
ir. We believe a person always has a choice,
bu c not every man has che screngrh ro make
the right choice and step out of the rut he is
accusromed ro. lt is simpler ro roe the line
rhan step over ir." - Alexei Muradov
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MACARISTAN HUNGARY

GYÖRGY PALFI

HIÇKlRl K

1 974'te Macaristan'da,
Budapeşte'de do!du. 1 994'te
ilk kısa filmi "Break and
Check"i yaptı. 1 995'te
Budapeşte Drama ve Film
Sanatı Akademisi'ne girdi.
Orada önemli uluslararası film
festivallerinde gösterilen "The
Fish" ( 1 997), "Knock, Knock"
( 1 998) ve "Round and Round"
( 1 998) da dahil olmak üzere
birçok kısa film çekti. 2000'de
yönetmen olarak mezun oldu.
2002'de ilk uzun metrajlı
kurmaca filmi HIÇKIRIK'ı
yönetti. Aynı yıl bu fılmle
Macar Film Haftası'nda En Iyi
Film ve yabancı eleştirmenler
tarafından verilen Gene
Moskovitz Ödülü'nü kazandı.

HUKKLE
HI CCUP
György Ptilfi
György Pdlfi

Yönetmen Director:
Senaryo Screenplay:
Görüntü Yön. Cinematography:
Kurgu Editing:
Müzik Music:
&
Oyuncular
Casc:
Rdn,jlııt/
J\1rı.

Gtrgtly PohJrnole
Gtilxw /ılarinUs
BalaZJ
Barna Sam11 Gryll111
Ftrmr 8and1, Mrı.
Ntıgy, Agi
Farkas, Ftrtnr Nap.
AlargitaJ, Eııttr Onodi. Auıla Kasuis
Yapımcılar Producers: Csaba
&
Yapım
Production Co.:
Dünya
Hakları Wodd Sale"
Kaynak Print Source:

Bmcz.k1 And,.tiJ Böhm
Mo/tip

Hımgarofilm
Magyar Film1miô

2002 1 3.S

nını.

Molt.lp

1 Renkli Color 1 75'

• György Palfi'nin bu taze ve özgün ilk
filmi, yaz ortasında bir Macar köyündeki
sıradan olayları inceliyor, ve insan dünyası
ile do�al dünyada gündelik hayata yönelik
ince bir gözlemi, gözlerimizin önünde
yavaşça girift bir polisiyeye dönüştürüyor.
Film, yolun kenarında otu ran bir ihtiyarın
hıçkırık nöbetlerinin eşli�inde gelişen
olaylarla ilerledikçe, ortaya sıradışı bir
gerçek çıkıyor: filmde hiç diyalog yok.
Yine de bunu yanlışlıkla bir sessiz film
sanmayın. H IÇKI RI K, her sahneye ait
seslerin ayrıntılarını ortaya döken, özenle
oluşturulmuş bir ses bantına sahip
(yönetmen bunu "kavramsal ses diyarı"
diye adlandırıyor): kimsenin konuştu�unu
duymuyoruz, ama çimin büyüyüşünün,
kadınların dikiş dikişinin, erkeklerin
bowling oynayışının sesini duyuyoruz - ve
ritmik bir biçimde, hepsinin arasına yaşfı
adamın hıçkırıkları yerleştirilmiş. E'alfi,
cüretkar bir teknik maharet gösterisine,
karmaşıkilkiarını basitli�inden üreten,
kusursuz bir sözsüz anlatım çalışmasına
imza atmış. "Projemde, betimsel ve
pastoral unsurlar ritmik bir sıralamayla
birleştirilip kurgulanmıştır. Yaşlı bir adam
sürekli hıçkırarak, açı�a çıkmakta olan
gerçek öyküye bir tür anlatım aracı sa�lar.
Onun hıçkırıkları bütün di�er sesiere ritm
verir, ve bu sesler de biraraya gelip
gürültü bazlı bir sinemasal senfoni
oluşturur. Sonunda, peşpeşe sıralanmış
tüm o pastoral sahneler ortaya çok
şiddetli bir çatışma, bir sır, bir trajedi
çıkarır." - György Palfi

• György Palfi 's fresh and original debur

examines everyday evenrs in a Hungarian
viiiage in rhe middle of summer, turning
subrle observarion of daily life in rhe human
and narural worlds inro an inrricare ehriller
before our very eyes. As rhe film progresses,
irs acrion ushered in by an old man's bour
of hiccups, an unusual facr emerges: no
dialogue is ever spoken. Sri ll, rhis cannor be
m israken for a silenr film. HUKKLE is a
work wirh an elaborarely srrucrured
soundrrack (whar rhe direcror calls a
"conceprual soundscape") rlıar reveals rlıe
au ral minur,iae of every scene: we never lıear
anyone speaking, bur we do lıear rlıe sound
of grass growing, women sewing, men
bowling - all rlıyrlımically inrercur wirh
rhe old man's lıiccups. Palfi has crafred a
daring reelınical tour de force, a flawless
exercise in wordless narrative, rlıar produces
irs complexities out of i ts simplicity.
"In my project, the descriprive and idyllic
elemenrs are combined and edited 'in a
rlıyrhmic sequence. An old man
conrinuously lıiccoughs, providing a sort of
narari ve as rhe real srory unfolds.
H is hiccupps give rhyrhm ro all rhe other
sounds, which unire ro form a
cinematographic noise-based symphony.
In rhe end, the sequence of all rlıe idyllic
scenes produces a very severe conflicr, a
secret, a rragedy." - György Palfi

Born in 1 974, in Budapest,
Hungary. He made his fırst
short, "Break and Check" in
1 994. He enrered Budapest
Academy of D rama and Film
Arr in 1 995, where he made
made several shorcs, including
"The Fish" 0 997), "Knock,
Knock" ( 1 998) and " Raund and
Round" ( 1 998), which were
screened at imporrant
internat'İonal film fesrivals.
Graduated as a director in 2000,
he directed HUKKLE, his fırst
fearure, in 2002 with which he
won the Best First Film and the
Gene Moskovitz Prize awarded
by foreign critics at the
Hungarian Film Week the same
year.

210

MAYINLI BÖLGE �1 1:\ l ll /0:\1
MEKSiKA-iSPANYA MEX ICO-SPAIN

CARLOS REYGADAS

JAPONYA

1 97 1 'de Meksika'da dogdu.
Ergenlik çagında resadüfen
Tarkovski'nin filmlerini
keşfettikren sonra gönlünü
sinemaya kaptırdı. Meksiko
Universiresi'nde uluslararası
hukuk okudu, ardından master
için Londra'ya gidip silahlı
çarışmalar alanında uzmanlaştı.
BM'de Meksika Heyeri'nde
görev yaptı. 27 yaşındayken
meslek degiştirmeye karar
verip Brüksel' e gitti ve sinema
okumak için INSAAS'a
başvurdu. Okula başvururken
bir kısa film ("Adulte 1
Yetişkin", 1 998) çekti. Meslege
vakıf oldugu gerekçesiyle okula
alınmadı, seçici kurul ona
zaten bir yönetmen oldugunu
söyledi. 1 999'da "teknik
becerisini artırmaya yönelik
alışrırmalar" olarak üç kısa film
daha ("Prisoners 1
MahkOmlar", "Oiseaux 1
Kuşlar", "Maxhumain 1
Maxinsan") çekti, ama bunlarla
festivaliere başvurmadı.
Ardından çocuklugunda
tatillerini geçirdigi yere
dönerek saglam ve etkileyici
ilk filmi ni, iddialı JAPONYA'yı
(2002) çekmeye girişri. Film
Rorrerdam, Cannes, Karlovy
Vary, Edinburgh ve Toroneo
gibi pek çok fesrivalde bir
başyapıt olarak nitelendirildi.

]AP6N
]APAN
Yönetmen Director: Carlos Rrygadaı
Senaryo Screenplay: Carlos Rrygadas
Görüntü Yön. Cinemaıography:
Dugo Martbttz Vignaui Kurgu
Editing: Danitl Mtlgı�iıo, Car/01 Serrano
Auona & David TtwrtS Müzik Music:
Arvor Piirt Oyuncular Cast: 1\ltjandro

Femtis. Magdalena Floru, Carlos
Rtygada.J Barquin Martin Serrano.
Rolando Htmtfndrz, Bemabi Plrn,
Cla11dia Rodrigun. Yapımcı
Producer: Carlos Rt)·gadaı Yapım
Production Co.: NoDream Cinema;
Mantamıya Prodı«rionu Dünya
Hakları World Sales: The
Coprrx/11ction 0/fin

2002 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 122'

• Yönetmen Carlos Reygadas'ın ilk uzun
metrajlı kurmaca filmi JAPONYA bu esrarengiz ismin anlamı filmde bir
açıklamaya kavuşmuyor - Meksika
sinemasından gelen sarsıcı ve
beklenmedik tazelikte bir yapıt. Sadece
dogal ışık kullanılarak Super Sinemaskop
olarak çekilmiş göz alıcı güzellikteki bu
film, gerçek bir yaratıcının sinema
hayatının başladıgına işaret ediyor.
Yönetmenin karmaşık ve iddialı vizyonu,
kamerayı korkusuzca kullanışı ve
izleyicilerin duygularını etkileyebilmesi,
dünya sinemasında yer edinecek büyük
bir yetenegi gösteriyor. Yalnız bir ruhun
varoluşsal yolculuguna yaşam, ölüm, aşk,
cinsellik, inanç gibi önemli kavramlar eşlik
ediyor. Yalnızca bir fikir iletmekle ya da
hikaye aniatmakla yetinmeyen Reygadas,
izleyicilerin hissetmesini istiyor:
I zleyicilerde canlı, kimi zaman rahatsız
edici hisler yaratıyor ve bizi çıkardıgı
tuhaf, sade yolculuk kolay kolay
unutulmuyor. Oyunculardan bir teki bile
egitimli ve profesyonel degil; buna karşın
genç yönetmen, özellikle son derece
yogun ve zorlu sahnelerde, başrol
oyuncularından inanılmaz bir verim almayı
başarıyor. "Film adlarının fazlasıyla
açıklayıcı oldugunu, oysa daha çagrışımsal
olmaları gerektigini düşünüyorum. Tabii
her sözcük farklı insanlarda farklı şeyleri
çagrıştırabilir, ama bu da filmi benimle
farklı katmanlarda payiaşması için
izleyiciye yönelik bir davet işte." Carlos Reygadas

• Director Carlos Reygadas's fearure film
debur, JAP6N - i ts enigmatic title is never
explained - is a gtound-breaking and
torally unexpecred new work of Mexican
cinema. In rhis serikingiy beauriful picrure,
shot in Super Cinemascope wirhout
arrificial lighr, we wirness rhe beginning of
a rrue aureur's career. The complexity and
grandness of his vision, his fearlessness wir h
rhe camera and his abiliry ro communicare
sensuously wirh rhe audience, announces a
ralenc ro become a force in world cinema.
Around rhe existencial journey of a soul are
rhe larger issues of life, death, love, sex,
fairh, ete. Not satisfied with merely
conveying a message or re!! ing a srory,
Reygadas wants rhe audience to feel: he
i nspires vivid if sametimes uncomforrable
sensarions in rhe viewer, and rhe srrange,
earrhy journey that he rakes us on is nor
easily forgorren. Nor one of rhe acrors is a
rrained professional, yer rhe young director
manages ro draw incredible performances
from his leads, often in very tense and
difficulr scenes. "I find rhat film tirles rend
ro be too descriprive and that rhey should
be more evocarive. Of course a word can
evoke differenr rhings for differenr people,
bur ir' s jusr an invirarion for rhe specraror
ro share rhe film wirh me on differenr
levels." - Cari os Reygadas

Bom in Mexico in l 97 1 . He fe ll
in love w ith cinema as a
teenager after accidenrally
discoveting the fılms of
Tarkovsky. He studied
incernacional law ar che
University of Mexico, rhen went
to London, where he studied for
a Mastet"s degree w ith a
specializarion in armed conflicr.
He worked for rhe Mexican
Foreign Service at the U.N.
At age 27, deciding to change
careers, he moved to Brussels
and applied to !NSAAS to study
cinema. He S<arted filmmaking
in 1998 making a short
(" Adulte") to accompany his
application. He was refused for
his comperence, incerviewers
stating he was already a
fılmmaker. Three more short
film s ("Prisoners", "Oiseaux",
"Maxlmmain") in 1999 followed
as "exercises ro masrer
rechnique'' bu c never enrered for
fescivals. He rhen rerurned ro
the si tes of his childhood
vacarions ro underrake che
ambitious J APÖN (2002), his
most confıdenr and impressive
feature debut, which was hailed
as a masrerpiece in many
fesrivals, i ncluding Rorcerdam,
Cannes, Karlovy Vary,
Edinburgh, Toronro, ete.
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RUSYA-ALMANYA RUSSIA-GERMANY

ALEXANDER SOKUROV

RUS HAZi N E SAN D I G I

1 95 1 yılında, Barı Sibirya'da,
lrkursk kentinde do�du.
Profesyonel bir askerin o�lu
olarak, Polonya ve
..
Türkisean'da büyüdü. Once
Gorki Universiresi'nde tarih
e�itimi gördü ve bu süre içinde
yerel televizyonda yönetmen
yardımcılı�ı yaprı. Daha sonra
Moskova Sinema Enstitüsü
VGIK'de okudu, 1 979'da
buradan mezun oldu.
Leningrad Belgesel Film
Srüdyoları'nda 1 980'den sonra
çekri�i tüm filmler, "anti
Sovyet" tavrı nedeniyle ancak
1 986'dan sonra gösrerilebildi.
23 belgesel ve 1 1 kurmaca
filmi yazmı� ve yönermi�rir.
Ça�da� Rus yönermenierin en
önemlilerinden biri sayılır.

R USSKI KOVCHEG
RUSSIAN ARK
Yönetmen Director: A lmmdtr
Sok11rov Senaryo Screenplay: Anıaoly
Nikiforov & Alexandr Sokurov Görüntü
Yön. Cinemaıography: Tilman
Biittner Kurgu Ediling: Sergey lvanw,
Srefa,t Ciuptk & Betitta Kunrzsrh Müzik
Music: Sergey )'tvtNshtnko Oyuncular
Casr: Strgey Drtidm, Maria K11znetsova,
Lionid Moıgovoy, ı\1ikhail Piotrovsky
Yapımcılar Produccrs: A ndrty
Otryabin,jens ı\1turtr & Kars/tn SNiter
Yapım Production Co.: Hernıiragt
Bridgt Su1dio; Egoh ToJit/1 Film AG
Dünya Hakları World Sales:
Ctlluloid Ortamı

2002 1 3 5 mnı. 1 Renkli Color / 96'

• Aleksandr Sokurov da yurttaşı ve

manevi babası Andrey Tarkovski gibi bir
zaman şairi - hem kat kat açılan, hem de
gözlemlenen zamanın ozanı. Son on beş
yıl, Tarkovski'nin ölümüne ve Sokurov'un
Rus sinemasının en kendine has sesi
olarak ortaya çıkışına tanıklık etti.
Yönetmenin bu yeni filmi her bakımdan,
zaman konusundaki sapiantısının bir
devamı niteliğinde: bütün film upuzun tek
bir plandan oluşuyor, çekimde hiç kesme
yok. Sanki tek planlık bir filmin teknik
zorluklarının üstesinden gelmek
yetmezmiş gibi, Sokurov bu büyüleyici
çalışmada, bir de asırlar boyu Rus
tarihinin içinde dolaşıyor. Film tam bir
teknik beceri gösterisi. Aydınlatma ve
oyuncuların hareketleri için aylarca prova
yapıldıktan, 86 7 oyuncu/figüran ve üç ayrı
canlı orkestra uygun noktalara
yerleştirildikten sonra, tek bir planda
(çekilmiş en uzun kesintisiz Steadicam
planı) St. Petersburg'daki Hermitage'ın 33
ayrı odasının içini ve buna ek olarak, kış
ortasını yaşayan dış mekanları
dolaşıyoruz. Bütün bunların
gerçekleştirilmesini dijital teknoloji
mümkün kılmış, ama yüksek çözünürlü
kasetierin süre kısıtlamalarının üstesinden
de gelinmesi gerekmiş. Tüm bunlar bir
yana, Sokurov teknisyenliğin çok ötesinde
bir sinemacı. Rusya'nın geçmişindeki
trajediyi olağanüstü bir tek planda
yakalayarak, RUS HAZI NE SANDI G I'nı
ülkesinin tarihi üzerine zevk veren,
düşvari bir meditasyona dönüştürmeyi
başarmış.

• Alexandr Sokurov, like his fellow

coumryman and spirirual farher, Andrei
Tarkovsky, is a lyricisr of rime - rime
unfolding and rime observed. The pasr l 5
years have seen Tarkovsky's passing and
Sokurov's emergence as rhe mosr disrincrive
voice in Russian cinema. His new film is i n
every way a cominuarion o f rhis obsession
wirh rime: ir is consrrucred in one long,
single rake - rhere are no curs. As if ir were
nor enough ro masrer rhe rechnical
difficulries of a single-shor fi l m Sokurov
alsa moves rhrough cenruries of Russian
hisrory in rhis spellbinding work. The film
is a rechnical rour de force. Afrer monrhs of
rehearsal for lighring and acrors'
movemenrs, rhe deploymenr of 867 acrors 1
exrras and rhree li ve orchesrras, in irs single
rake (rhe longesr unbroken Seeadicam shor
ever recorded), we weave through 3 3
separare rooms of rhe Hermirage in Sr.
Perersburg and addirional mid-winrer
exreriors. Digiral technology allawed all
rhis ro happen, bur even rhe lengrh
resrricrions of High-Definirion rapes had ro
be overcome. However, Sokurov is much
more rhan a rechnician. He rurns RUSS!AN
ARK inro a sensual, dreamlike medirarion
on rhe hisrory of h is counrry, capruring rhe
rragedy of Russia's pasr in a single
exrraordi nary shor.
,

Born in 1 9 5 1 in l rkursk,
Wescern Siberia. He grew up in
Paland and Turkisran, as che
son of a professional soldier.
He fırst srudied Hiswry ar rhe
U niversity ofGorki, where he
alsa worked as assistant director
for local television. He then
srudied at the Moscow Film
institute (VGIK), from which
he graduated in 1 979. All his
f'ilms which he shor from 1980
onwards at che Leningrad
Docunıenrary Film Srudios were
prolıibired for his "anri-Sovier
behavior". Only from 1 986
onwards could his fılms be
shown. He has wrirren and
directed 23 documenraries and
1 l feature fılms. He is
recognized as one of che most
imporcam conremporary
Russian direcrors.
Önemli Filmleri
Filmography

Selected

1 978 Odinokij go/os chelovieka
Insanın Yalnız Yolu
1 983 Skorhnoje Beschuvstvye
Hüzünlü Ilgisizlik
1 988 Dni Z(1tmienya Güneş i n
Tutuldugu Günler
1 989 Spasi i Sokhrmıi
Kurtar ve Koru
1 990 Krug Vtoroj Ikinci Çember
1 992 Kame11 Taş
1 993 Elegiza iı: RoHi Rus Agıtı
(documentary belgesel)
Tikhie Stranicy

Fısıldayan Sayfalar
1 995 Ducbovuyje Golosa Ruhani
Sesler (documentary belgesel)
1 996 M"l'i syu Ana ve Oglu
1 998 Moloch
1 999 Do/ce Tatlı
(documentary belgesel)
2000 Taurus Boga
2002 Russki Kovcheg
Rus Hazine Sandıgı
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TAYVAN

CHENG WEN-TANG

T AIWAN

DÜŞ DiYAR l N l N ÖTE S i N D E
MON HUAN B UO LUO
SOMEWHERE OVER THE DREAMLAND
Yönetmen Director: Clxng Wm-tang
Senaryo Screenplay: Chmg Wm-tang
Görüntü Yön. Cinemarography:
Lur Chmg-)'mg Kurgu Editing: Liao
Chmg-111ng Müzik Music: 811 Lang
YN Gan Oyuncular Cas(: ı\f11o Tıi-yi,
w,.. )'i-tmg. Y.tt Gan, YN Lao Yapımcı
Producer: Liao Chıng-J1111g Yapım
Producıion Co.: Grrm Lıgh1 Film Ltd.
Dünya Hakları World Sales:

Guod

F1/m Co.

2002 1 3'

m,. 1 Renkli Color 1 93 '

• "Bu filmi yönetmek bir şişe şarap

damıtmak gibiydi. Bütün bir yıl boyunca
sıvının şişeye damla damla akmasını
izledim. Sıvının rengi açıktan amberimsi
kahverengiye döndü, bu arada darının
güzel, hoş, heyecan verici, saf kokusu ise
aklımdan hiç çıkmadı. Film çekimi
yaptıgımız her gün, hayali bir darı tarlasını
hipnotize olmuş biri gibi izledim.
Duyarlılıgım deneyimlerimin
ötesindeydi . .. Tüm aborijinler bir darı
tarlasının arayışı içindedir; ancak hiçbiri
hayatında bir tane bile darı tarlası
görmemiştir. Bu filmi çekerken tüm
aborijin aktörlere "hiç darı tarlası
gördünüz mü?" diye sordum. Hiçbiri
görmemişti. Darı, ticari açıdan pek bir
degeri olmadıgı için günümüzde Tayvan'da
çok az yetiştirilmektedir. Oysa, aborijin
kültüründe, çocuklukta görülen ya da
yaşlılardan duyulan darı tarlasına sürekli
mitolojik göndermeler vardır. Darı tarlası,
bu insanları köylerine ya da çocukluklarına
dönme istegi yaratan özlem dolu bir
imgedir. Herkes onun peşindedir . . . Gece
gündüz rüzgarların okşadıgı, daglardaki bir
darı tarlasının gündoguşundan günbatışına
kadar nasıl göründügünü hayal ettim.
"Yalnızlıgı andırıyor", diye düşündüm. Bu
da beni bu filmi çekmeye yönlendiren itici
güç oldu." - Cheng Wen-tang

• "Directing this movie was I ike brewing
a botrle of w ine. For a whole year 1 srared at
che gliccering liquid dropping i neo the
botrle, one lirrle drop afrer rhe other.
The color of che liquid turned from lighc to
amber brown, wirh a fragrance atrached ro
my mi nd as lovely and touching as rhe pure
sweecness of m iller. During each one of rhe
working days when 1 was shooting this
film, [ followed my visionary field of millet
just I ike a hypnocised man. My sensitivicy
was ahead of my experience . . A l l of che
aborigines search for a field of millet, bu c
nobody has ever seen one. While [ was
making the film [ would ask all rhe
aboriginal actors: "have you ever seen a field
of millet?". No one had ever seen one.
Miller is rarely grown these days in Taiwan,
because ir is not worch much in commercial
rerms. However in che aboriginal culrure
rhere is a wealrh of references to a mythical
field of miller seen during infancy, or heard
of in che old people's rales. So ir' s an image
connecred to noscalgia for rhe past, and
desire to return to one's viiiage and infancy.
Everyone searches for ir . [ dreamed about
how the field of millet looked I ike in rhe
mouncain, caressed by che winds day and
nighr, from sunrise to sunset. "That seemed
lonely", I thoughc. And ch is was che
iniriacive driving me to shoor rhe film." 
Cheng Wen-rang
.

. .

1 958 yılında, Tayvan'ın
kuzeydogusundaki 1-lan
bölgesinde dogdu. Kırsal
kesimde büyüdü. 19 yaşına
kadar küçük bir kasabada
yaşamının keyfini çıkardı.
1 977- 1 98 1 yılları arasında Çin
Kültür Üniversitesi'nde
Tiyatro bölümünde ögrenim
görürken sanatta yeni bir
dünya keşfetti ve kendini
sinema sanatına adamaya karar
verdi. 1 982'de üniversiteden
mezun olduktan sonra, sinema
endüstrisindeki kariyerine
senaryo yazarı ve yönetmen
yardımcısı olarak başladı,
çeşitli televizyon dizilerinde ve
ticari filmlerde görev aldı. Bu
dönemde, Tayvan toplumunda
en alt sosyal katmanı oluşturan
aborijinlerin yaşamlarını
gözlernlemeye ve filme
çekmeye başladı. Bu
çabalarının sonucunda ortaya
bir dizi etnografık belgesel
çıktı. "Posccard 1 Karcpostal"
( 1 998) adlı 1 6 mm'lik kısa
metraj lı bir film ile "Vanity Fair
of Tan-Sui'' (2000) adlı bir TV
dizisinin ardından çektigi ilk
uzun metrajlı kurmaca filmi
DÜŞ DIYARlNlN ÖTESINDE
(2002) ile etnografik
belgeselden dramaya geçti.
Born in 1958 in 1-lan County of
norcheasrern Taiwan. He was
the typical country boy. He
enjoyed the life of che smail
cown before turning 19 years
old. Studying in the
Department of Drama at the
Chinese Cultural University
( 1 977 -1981 ), he found a new
world in art and decided ro
devare himself to film art. After
graduacing from che university
in 1982, he started his career in
the film industry as a script
writer and assistant di rector,
and produced various TV d rama
series and commercial films.
During this period, he began to
obsecve and record wirh super
VHS, che lives of aborigines
who are in the lower srracum of
Taiwanese sociery. The resulr of
rhese effons was a series of
erhnographic documentaries.
Fallawing a 16mm short film,
"Posrcard" ( 1998), and a TV
d rama "Vaniry Fair of Tan-Sui"
(2000), his first fearure film
SOMEWHERE OVER THE
DREAMLAND (2002)
wirnesses his transformatian
from rhe ethnographic
documencary sryle to d rama.
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PETR ZELENKA

ŞEYTAN I N YILI

1 967'de Prag'da do�du.
1 99 1 'de Prag Sinema
Akademisi FAMU'dan, senaryo
edirörlü�ü ve senaryo yazımı
dalında mezun oldukran sonra,
Barrandev Stüdyoları'nda
senaryo editörü olarak işe
girdi. Bir dizi başarılı belgesel
ve televizyon projesinin
ardından, TV için
kurmacalaştırılmış uzun
merrajlı müzik belgeseli
"Padlock 1 982-2007"ı ( 1 993)
çekti. Bu filmi üs!Op açısından
benzer bir "şaşırtmaca" olan
"Mmlga 1 Murlu Son" ( 1 996)
rakip etti. Bundan sonra, (çok
az) geleneksel bir çizgiye sahip
olan ilk dramacik filmi
"Burtoners 1 Velerler" ( 1 997),
En Iyi Film'e verilen Çek
Asianı'nı ve 1 998 Rorterdam
Film Festivali'nde Kaplan
Ödülü'nü aldı. Yöneemen
David Ondricek'in çekri�i ve
2000 yılının gişede en başarılı
Çek filmi olan "Loners 1
Yalnızlar"ın senaryosuna
karkıda bulundu. Ayrıca geçen
yıl Prag'da sahnelenen riyarro
oyunu "Tales of Ordinary
Madness 1 Sıradan Çılgınlık
Öyküleri"ni yazdı ve yönertL
ŞEYTANlN YILI (2002)
yönerti�i ikinci uzun merrajlı
kurmaca fılmdir.

ROK D'ABLA
YEAR OF THE DEVIL
Yönetmen Oireccor: Pttr Ztlmlets
Senaryo Screen play: Petr Zelenka
Görüntü Yön. Cinematography:
Miro Gdlxw Kurgu Editing: Da11id
Charap Müzik Music: Jaromfr
Nohaı.•ica & Ctcbo,ıor Oyuncular
Cast:}arof'lf,. Nohavica, Kani Plfhal,
jaft Prmt,)aı Co/nsan. Cedıom()f'
Yapımcı Producer: Paı'tl Strand

Yapım Production Co.: Ntgr11ııı

ı.r.o. : Cuch Ttltvmon St11dio Bntoj
Falron Dünya Haklan World SaJes:
Cmtpol lnttmational ı.r.o.

20021 35 mm. 1 Renkli Color 1 88'

• Yazar-yönetmen Petr Zelenka,
hayaletiere ve insanların içlerindeki
melodileri duymasına yardım eden
koruyucu meleklere yer veren bu müzikle
dolu, sihirli serüvende, gerçek ile
kurmacayı kaynaştırıyor. ŞEYTANlN
YILI'nda bir Çek folk müzi�i yıldızı, bir
cenaze müzi�i grubu ve Hcllandalı bir
sinemacı, ola�anüstü bir turnede takıla
tökezleye aydınlanmaya do�ru ilerliyorlar.
Zelenka bu son derece özgün
"şaşırtmaca" için ilham kayna�ını, şarkıcı
şarkı yazarı Jaromir Nohavica ile
Cechomor grubunun sahne aldı�ı bir
konserde bulmuş. Yönetmen öyküsü için
alışılmadık mekanlar seçmiş: bir alkolizm
tedavi klini�i ile bir açık ocak madeni, ama
fılmin büyük bölümü konserlerde ve
kuliste geçiyor. Arkadaşlık, mucizeler,
meleklerin ve şeytanın ayartmaları
üzerine kurulu bu öyküde, iki yabancının
önemli yeri var: bunlar Jan Hclman adında
hayali bir Hcllandalı belgeseki ile
gerçekten de Sydney Opera'sının şefi ve
I ngiliz grup Ki ll ing Joke'un eski solisti olan
Jaz Coleman. Bu ikisi, fılmin garip ama
dostane uzamını dış dünyaya açıyor ve
onu (belki de daha fazla) acayip
ba�lamlara yerleştiriyor. Böylece, gerçek
insanlarla kurmaca öyküler içiçe geçiyor
ve olay örgüsündeki bilmeeeleri çözmek
de izleyiciye kalıyor.

• Wrirer-direcror Perr Zelenka fuses facr
and fıcrion in a music-fılled, magical
advenrure rhar has ghosrs and guardian
angels helping people hear rhe melodies
wirhin rhem. In YEAR OF THE DEVIL, a
Czech folk srar, a band of funeral musicians,
and a Durch fılmmaker srumble rowards
enlighrenmenr on a remarkable musical
rour. Zelenka found inspirarion for rhis
highly original "mysrifıcarion" ar a concerr
headlined by singer-songwrirer Jaromfr
Nohavica and rhe band Cechomor. The
fılmmaker ser his srory in several unusuat
places: ar an alcohol recovery cenrre and a
srrip mine, rhough primari Iy ar concerrs
and backsrage. Two foreigners play an
im porram role in rhis srory of friendship,
miracles, and angelic and devilish
remprarion - a fıcrional Du re h
documenrarisr, Jan H olman, and Sydney
Opera conducror and former lead singer of
rhe Brirish band Killing Joke, )az Coleman.
These rwo fıgures open up rhe fılm's bizarre
rhough friendly space ro rhe world "from
wirhour," and place ir in (perhaps no less)
bizarre conrexrs. So, real people and
fıcririous srories inrerrwine, leawing rhe
viewer ro rry ro solve rhe riddles buried in
rhe plor.

Born i n 1967 in Prague. He
graduated in script ediring and
screenwriring from Prague's
Film Academy (PAMU) in
I 99 I , rhen took a job at
Barrandov Srudios as a script
ediror. Mrer a number of
successful documenraries
and relevision projecrs, he shoc
rhe fictionalised fearure-lengrh
music documenrary " Padlock
1982-2007" ( 1 993) for TV,
and followed ir up wirh rhe
srylisrically sim i lar
"mysrifıcarion" "Mnaga 1 Happy
End" ( 1 996). Then his (only
slighrly) more convenrional
d ramatic debur, "Bucroners"
( 1 997), won a Czech Lion for
Best Film and a 1998
Rorrerdam Tiger Award. He
co-wrore che srory and script for
direcror David Ondrlcek's
"Loners" , which became rhe
mosr commercially successful
Czech film of 2000. He also
wrore and directed che rhearre
play "Tales of Ordinary
Madness", which appeared last
year in Prague. YEAR OF THE
DEVTL (2002) is the second
fearure film he direcred.

DÜNYA S i N EMASI N I N GENÇ YILDIZLARI
YOUNG ST ARS OF THE WORLD CINEMA
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ABD USA

PATRICIA CARDOSO

KADlN D E D i G i N

Kolombiya'da, Bagota'da
dogdu. Aslında arkeolog olan
yönetmen, aldıgı Fulbright
bursuyla UCLA Sinema
Okulu'nu bitirdi. Ikinci kısa
filmi "The Air Globes 1 Hava
Kabarcıkları" ( 1 990) bazı
festivallerde ödül kazandı.
1 996'da çektigi 50 dakikalık bir
film olan "The Water Carrier
of Cucunuba", hem ögrenciler
Arası Akademi Ödülü'nü, hem
de Amerikan Yönetmenler
Birligi'nin lda Lupino Ödülü'nü
aldı. Sundance Enstitüsü'nde
Latin Amerika Programı'nın
yöneticisi olarak çalıştı.
KADlN DEDICIN (2002) ilk
uzun metrajlı kurmaca filmidir.

REAL WOMEN HA VE C URVES
Yönetmen Director: Patrirla

CardoJo Senaryo Screen play: G«Jrge

L..a Voo &josefina Upn. Görüntü Yön.

Cinematography:Jim Denault Kurgu
Editing: Sloane KltrJin Müzik Music:
Heilor Pereira Oyuncular Cası:
America Ftrrera, LNpıe OlllirJtrOJ, lngrid

Oli11. Gtorgt LApeı, Brian Siıu. Soltıi4d
SI. Hilairt. Lourdtı Ptrtz,)orge CtnJtra
Jr., Felıpt tk Alha,}Oit Gtrardo Zımora
jr. Yapımcılar Producers: Gtorgt
lA VOl) & Effie T. Bromı Yapı m
Producrion Co.: HBO Films Dünya
Haklan World Sales: HBO En1trpriJtı
Türkiye Hakları Turkish RightS:
Er Film

2002 1 Jj

mm.

1 Renkli Coıo, 1 90'

• Çiçegi burnunda yönetmen Patricia

Cardoso, senaristler Josefina Lopez ve
Ge.orge LaVoo'yla birlikte, Lopez'in
özyaşamöyküsel tiyatro oyununu ele alıp
hayatı, aşkı ve vücut ölçülerini kutsayan
sıcacık bir film yapmış. Dogu Los
Angeles'da sıcaktan eriyen, kötü çalışma
koşullarına sahip bir işyeri komedi için
pek uygun bir mekana benzemiyor, ama
bu filmin becerisi de hayatın agır yüklerini
keyif alınacak fırsatiara
dönüştürebilmesinde yatıyor. Ana, bir
annenin akıldışılıgı ile bir yeniyetmenin
inatçılıgı arasındaki o yüz yıllık mücadeleyi
yaşıyor; göçmenlik ile "Amerikan"
degerieri arasındaki çelişki de cabası.
Kadınların erdemleri ile ailevi
sorumluluklar bir yana, tartışmalar daha
çok vücut ölçüleri üstünde odaklanıyor.
Tombul anneleri, Ana ile Estela'nın şişman
oldugunda ısrarlı, oysa başarılı görüntü
çalışması bunun aksini ispatlıyor. Zaten
Ana bir kadının vücudunun daima dogru
ölçülere sahip oldugunu iddia ediyor.
Hem beyin ölçülerinin daha önemli olması
gerekmez mi? I zleyici keyiflenirken, Ana
da en sonunda alması gereken dersleri
alıyor ve hatta işin erbabı oluyor.
Cardoso'nun perdeye aktardıgı bu hikaye
sayesinde, belki de izleyicilerin vücut
ölçüleri ve kadınların degerieriyle ilgili
fikirleri de degişebilir.

• First-<ime direcwr Patricia Cardoso,

wgerher w ith screenwrirers Josefına Lopez
and George LaVoo, has opened up Lopez's
auwbiographical srage play to ereare a
warmly celebrarory paean to life, love, and
body size. An East Los Angeles swearshop
meiring wirh hear may nor seem a likely
place for comedy, bur this fılm's genius lies
in how ir rransforms rhe burdens of life inro
opporruniries for pleasure. Ana faces rhar
age-old barde berween a morher's
irrarionaliry and a reenager's willfulness,
wirh rhe added conflicr between immigranr
and "American" values complicating
matrers. Besides women's virrue and family
obligarions, rhe debares focus on size. Their
plump morher insisrs Ana and Esrela are
too far; rhe loving camerawork suggesrs
orherwise. Besi des, Ana argues rhar a
woman's body is always rhe righr size. And
shouldn'r rhe size of her brain marter more?
As rhe audience cheers, Ana evenrually
masters the lessons she's meanr ro learn and
maybe even rriumphs. Thanks ro rhe srory
Cardoso purs up on rhe screen, rhe
audience's ideas of body size and female
values may never be the same.

Born in Bogota, Colombia. An
archeologist by profession, sbe
was awarded a Fulbrighr
scbolarship with which she was
able ro graduate from the UCLA
Film School. Her second shorr
film, "The Air Globes" ( 1 990),
won prizes ar a number of
festivals. "The Warer Carrier of
Cucunuba", a 50-minure movie
she made in 1 996, received the
!da Lupina Award from the
Directors Guild of America as
well as che Srudenr Academy
Award. She alsa worked ar che
Su ndance Institute as director of
the Latin American Program.
REAL WOMEN HAVE
CUR VES (2002) is her first
feature film.
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SANDRA GUGLIOTTA

ŞANSLI B i R G Ü N

Buenos Aires'de dogdu.
Sinema Çalışmaları
Merkezi'nde okudu, ardından
video üzerine uzmanlık egitim i
almak için Ispanya'ya gitti.
1 99S'te, pek çok uluslararası
fesrivalde gösterilen ve
"Historias Breves 1 Kısa
Öyküler" adlı bir dizi kısa
filmden biri olan "Noches
Aricas 1 Aticas Geceleri" ile
IN CM ödülünü aldı.
O tarihren bu yana bagımsız
filmierin yapım sürecinde
çalıştı, ya da sanar
yönetmenligi yaptı. ŞANSLI
BIR GÜN (2002) yönerrigi ilk
uzun metrajlı kurmaca fılmdir.

UN DlA D E SUERTE
A LUCKY DAY
Yönetmen Director: Sand,..a
GNgliolla Senaryo Screenplay:
Sandra Gugliotta, Marct/o Srhapw &
)11/io Cardoso Görüntü Yön.
Cinematography:josl Cum-a Kurgu
Editing: Awjo Flah Müzik Music:
Oitgo Frmlul Oyuncular Casr:
Valentina Ba.rsi, Fmufn ı\fi,-a.r, Dario

Vinqri, Ltıla BertfMt, Damitin dt San/o,
Pipo Lllqllt.jtıUJ
Bmnguw, C/audio �paco, C/audio
Callardmı Yapımcılar Producers:
Marn/o Srhapm. Fmıandtı Merintro &
Sandra Gug!ioua Ya.pım Produccion
Co.: Barakari� ProducriontJ Dünya
Hakları World Sales: KWA - Kewin
Williams Aııodatio11
Niro/ti.I Mateo.

2002 1 35 mm. 1 Renkli Colo' 1 94'

• Yüzyıl sona ererken ekonomik
sorunlarla kıvranan ve her gün
yürüyüşlerin, gösterilerin yapıldıgı bir
Buenos Aires'te geçen ŞANSLI B I R G Ü N,
insanların tam olarak ne istediklerini ifade
edemedikleri ya da ifade etmek
istemedikleri bir çagda, ilişkilere acı bir
bakış getiriyor. Sandra Gugliotta'nın bu ilk
filmi, ülkesinin kasvetli, ama büyük oranda
gerçekçi bir portresini çiziyor ve şu
sıralarda genç Arjantinliler'den pek çogu
Avrupa'ya kapagı atmak için gerekli
belgelerin peşinde koştugu için, Elsa'nın
yolculugu da simgesel bir anlama
bürünüyor. Yine de bu fılmin asıl konusu,
bir hayale sahip olmak ve bunu
gerçekleştirmeye çalışmak, onca soruna
ragmen bir gün her şeyin yerine
oturdugunu, gelecegin de açık ve parlak,
önünde uzandıgını görebilmek. "Bu film
hayaller, imkansızlıklar ve her şeye
ragmen onları gerçekleştirmek için verilen
mücadele hakkında. Aynı zamanda
namus lu insanlar, toplumsal engeller ve
bunların nedenleri hakkında. [ . . . ]
Hayat bir döngü izliyor gibi. Ne nereye
gittigimizi, ne de dümende kimin
oldugunu bilmedigimiz dairesel bir
yolculuk. Elsa gibi genç insanlar yaşamak
ve sevmek için ugraş veriyorlar, ama bir
yandan da hayalleri var. Elsa ve onun
gibi ler, önünde durulmaz bir güçle
hareket ediyor; ta yüreklerinden kopup
gelen bir çıglık gibi bir güç, ya da bir gün
kendilerinin de şanslı gününün gelecegine
dair gizli, mantık dışı bir umuda benzer bir
güç." - Sandra Gugliotta

• Ser againsr rhe backdrop of an end of

cenrury Buenos Aires hardened by economic
problems and marked by demonsrrarions,
A LUCKY DAY offers a wry look ar
relarionships in an age where people are
unable or unwilling ro defıne exacrly what
they wanr. Sandra Gugliorra's fırsr feature
painrs a bleak, bur norably diagnosric,
picrure of her counrry and Elsa's trip
assumes broad symbolic resonance, as many
young Argenrines are now seeking
emigration papers in order ro move ro
Europe. However, rhe fılm is really abour
having a dream and trying ro live ir out,
abour having thar one day when everything
jusr fırs rogerher properly and the future
seems open and brighr, despite the
problems rhar surround you. "This fılm is
abour dreams, about rheir impossibiliry and
the struggle ro realise rhem nonetheless. lt
is also abour decenr people, social barriers
and their causes. [ . . . ] Life appears ro be
going full circle. Ir is a round rrip on which
we koow neither where it will lead nor who
is steering. And while all young people !ike
E lsa rry tO li ve and love, rhey stili have rheir
dreams. Elsa and rhose !ike her seem ro be
driven by an unsroppable force, a force !ike
a serearn bursring from rheir very hearr, or a
secrer, irrational hope rhat one day will be
rheir lucky day." - Sandra Gugliorra

Born in Buenos Aires. She
studied at the Cenrro de
Experimentacion y Realizacion
Cinemarogtafıca, followed by
video specializarion in Spain.
In 1995, she won the INCAA
prize for her shorr film "Noches
Aticas", which was part of a
series of shorrs caiJed "Hisrorias
Breves" and which screened ar
many international film
fesiivals. Sbe has since worked
on the execurive producrion and
production design of
independent fılms. A LUCKY
DAY (2002) is her first feature
film.
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MICHAEL HOFMANN

SOP H I I I I E!

1 96 1 'de dogdu. Film
sanayiinde çalışarak pişri,
ardından 1 985- 1 987 arasında
Paris'te FEMIS'te okudu. 1 9881 990 arasında Lintas reklam
ajansında rasarımcılık ve
yönetmenlik yaptı, 1 99 1 'de ise
serbest yazar ve yönetmen
olarak çalışmaya başladı.
1 994're aldıgı bursla Münih'ce
senaryo yazımıyla ilgili bir
atölye çalışmasına katıldı.
Birkaç kısa film çekip birkaç da
senaryo kaleme aldıkran sonra
1 998'de ilk uzun merrajlı filmi
"Der Serand von Trouville 1
Trouville Sahili"ni çekti.
SOPHIIIIE! (2002) yönerrigi
ikinci uzun metrajlı film.

Yönetmen Director: Mithati
Hofmann Senaryo Screenplay:
i\lithatl Hofmann Görüntü Yön.
Cinemarography: Christophtr RouJt
Kurgu Editing: Martina Marmchm'Jki
Oyuncufar Cast: Ka1harmr1 Schilultr.
Altxandtr Beytf', Martin Brambarh,
Ercan Dunt�nz. jost/Ostnultwf, Gtrd
\Vameling, Robn-t Stadlobtr, TraNgort
B11hrt Yapımcı Producer: CordNia
Ktıblitı.·Post Yapım Production Co.:
Avami Mtdia Finion Dünya Hakları
World Sal.es: Aı•anti Aftdia Ficrion

2002 1 35

mm.

1 Renkli

Color 1 103'

• Filmin adının neden bu şekilde

yazıldı�ını anlamak için SOPH IIIIE!'yi
birkaç dakika izlemek yetiyor. Ken
Loach'tan Dardennes kardeşlere ve şimdi
de "Lilya 4-Ever 1 Daima Lilya" filmiyle
Lukas Moodysson'a uzanan sert,
merhametli-gerçekçi gelene�e uygun
olarak dijital videoyla çekilmiş bu film,
ola�anüstü bir duygusal karmaşa yaşayan
bir insanın titiz ama sevgi dolu portresi.
Filmin kahramanı arkasında cayır cayır
yanan "canavarlar", kafası karışık taksi
şoförleri ve sürüyle "pislik ve sevimli
budala" bırakarak, züccaciye dükkanına
giren bir serseri kurşun gibi hiç
sakınmadan gecenin içine dalan,
umutsuzca bir şeyler arayan, şiddeti
kendine yönelik, korkusuz, ba�ımsız,
çekici, seksi, komik, hassas bir genç kadın.
O bar senin bu bar benim dolaştıkça,
cebinde parası olmadan bir taksiden inip
di�erine bindikçe, kendini
randevuevlerinde, otellerde ve
hastanelerde buldukça, kah intihar etme
arzusuna kapı lıyor, kah aklı başına geliyor
ve hayatta kalma güdüsü baskın çıkıyor.
Gerçekte ne istedi�ini nihayet aniayıp bu
çılgın ve inişli çıkışlı geceye bir son
vermek isteyince de son anda frenleri
tutmuyor. "SOPHIIIIE!'yi aniden gelen
ilhamla yazdım. Hikayesi aklıma geliverdi,
dört hafta boyunca bu hikayeyle yatıp
kalktım. Sophie hem güçlü, hem de
kırılgan bir karakter. Baya�ı mantıksız bir
biçimde kendi duygularından şüpheye
düşüyor, ama öyle insani bir yanı var ki,
ona anında vuruldum." Michael Hofmann

• Ir only rakes a few minures of warchjng
SOPHIIIIE! ro understand why che fılm's
rirle is spelled che way ir is. A film shor on
digiral video in che rough, compassionare
realisr rradirion srrerching from Loach ro
che Dardennes brothers and now Lukas
Moodysson wirlı his "Lilya 4-Ever", ir is a
mericulous bur render porcra ir of an
individual who fınds herself in a s ra re of
exrreme emorional confusion. The
proragonisr is a self-desrrucrive, fearless,
independent, charming, sexy, funny,
vulnerable young woman, who, in a
desperare search for somerhing, shoors
recklessly through che nighr !ike a ricocher
in a china shop, leaving buming
"monsrers", confused raxj drivers and lors of
"assholes and nice idiors" behind. As she
wanders through bars, hops from one cab ro
anorher wirhour any cash, and fınds herself
in brorhels, horels, and hospirals, slıe is ar
rurns suicidal, rhen has momenrs of clariry
and iıısrincr of survival. When she fınally
realizes whar she really wanrs, and rries ro
s cep off che rollercoasrer of che niglır, her
"brakes" fail ar che lasr minure. " ! wrore
SOPHIIIIE! insrincrively. Her srory jusr
came ro me, over four weeks ir was as if ir
couldn'r be orherwise. Sophie is as srrong as
she is fragile. She doubrs her own emorions
in a quire irrarional manner, bur she is so
human that I immediardy fell in love wirh
her." - Michael Hofmann

Born in 1 96 1 . He was rrained
within the film secror and
srudied ar FEMIS in Paris
berween 1 985 and 1 987. He
worked as a designer and
director for rhe Lintas
adverrising ageney from 1 98890 before becoming a freelance
wrirer and di rector in 1 991 . He
received a grant to anend che
Munich Script Workshop in
1 994 and made his feanıre film
debur in 1 998 wir h "Der Srrand
von Trouville 1 The Beach ar
Trouville'' afrer d irening several
shorrs and penning a number of
screenplays. SOPHIIIJE1 (2002)
is rhe second fearure film he
direcred.

Filmleri
Filmography
KOçük Balıklar
(shon kısa film)

1 988 Kleine Fische

1 9 9 1 An ganz normalen lagen
geschehen dinge u•ie diese

(shon kısa film)

1 992 The Tale ofthe Girl and
The Bem· Kız ile Ayının

Hikayesi (shon kısa film)

1 993 Lmwpark (short kısa film)
Fleischgerichte, Biirgerlich

(short kısa film)
Gözler
(documenı::ı ry belgesel)

Big Eyes I ri

1 994 Se.< & Drugs

Seks ve Uyuırurucular
(shon kısa film)

1 997 Der slrtmd von Trouville

Trouville Salıili

2002 Sophiiiie!
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JAPONYA JAPAN

KEI HORIE

PARLAK VE OLGUN

4 Ekim 1 978'de Japonya'da
dogdu. Japonya Universiresi'ne
gitti, Sinema Bölümü'nde
yönetmenlik egirimi gördü.
Okurken üç tane kısa film
çekti. Başka Japon sinema
ögrencileriyle birlikte,
Cornflakes adında bagımsız bir
çalışma grubu kurdu. PARLAK
VE OLGUN'u bu grupla
gerçekleştirdi. Aynı zamanda
hem sinemada hem de TV' de
birçok fılmde rol almış bir
akrördür. Bunlara ek olarak,
bir riyarro roplulugunun da
üyesidir.

GLOWING GROWING
Yönetmen Director: Kei Horit
Senaryo Screenplay: Kei Horit
Görüntü Yön. Cinemawgraph)•:
Takahiro H)akNJOkN Kurgu Editing:
Ktı Horu Müzik Music: Yohti
Tı11kaJaki Oyuncular Cast: ftlaJahiro
Toda. R)O Af11raıhima, A111mi AiiU'a,
Amiko Kana)a. K11mhıko Oıhida.
t\lasaıhi Endo. Kti Horit, Akira
Takahashi, Ritko Shınohara
Yapımctlar Producers: Hideki
Watanabt & Kti Hom Yapım
Producıion Co.: New Aftdia Gmn-aıion
(NMG) Dünya Hakları World
Sales: Ntu Mtd1a Gtntralıon (Ni\IG)

200/ 1 3 5 mm. / Renkli Color/ 9 / '

• Beraber intihar etme anlaşması yapmış
iki arkadaş hakkında tipik bir yol filmi gibi
başlayan PARLAK VE OLGUN, insani
çelişkiler ve modern varoluşun ıstırabı
üzerine hüzünlü bir belgesele dönüşüyor.
Çok sempatik karakterlerin üzerinde açık
açık düşündügü 'Dogmayı ben istemedim,
o halde istedigim zaman gidebilmem
gerekir . . . cezalandırılmam, degil mi?'
şeklindeki soru, son derece bayat
diyaloglara önayak olabilirdi, ama senaryo
dokunaklı olanla gülünçlük derecesinde
agdalı olan arasındaki ince çizgide
başarıyla yürüyor. Duygu ve sezgi
açısından derinlik gösteren filmin
kontrollü, düşüneeye alan açan bir
temposu var. Azim ve kabullenmeden
oluşan bir ruh halinin olgunlaşmasına izin
veriyor ve tartışma yaratacak sonucuna
dogru ilerliyor. Film bu final sahnesini
müspet bir biçimde resmediyor; arkada
bırakılan itip kakılma ve dışlanma dolu bir
hayatla karşı karşıya kalındıgında, intihar
daha sonraki bir yaşama dogru atılan
olumlu bir adım olarak görülüyor. Belki
aniatısını Japon olmayanların tam olarak
okuması zor olabilir, ama film, genç
Japonlar üzerindeki uyumlu ve üretken
vatandaşlar olma dogrultusundaki
genelgeçer toplumsal baskıya karşı güçlü
bir inkarı gündeme getiriyor. Bunun, güzel
gelenekleri ve kültürü artık kısmen
yaşanıyormuş gibi görünen, gerçek
modern Japonya oldugu na şüphe yok.

• Starring like a rypical road rrip movie
abour rwo friends who made a pacr ro
commit suicide rogerher, GLOWI G
GROWI G srrikes as a sad documenrary of
human conrradicrions and rhe pain of
modern exisrence. The quesrion so
explicirely pondered by rhe deeply
symparheric characrers, 'I didn'r ask ro be
born and 1 should be free ro leave when I
wanr. I won'r be punished, righrr could
have led ro some painfully corny dialog, bur
rhe script manages ro walk rhe fine line
berween poignanr and ridiculously cheesy.
Showing a deprh of emorion and insighr,
rhe pace of rhe film is resrrained and
medirarive, allowing for rhe ripening of a
mood of resolution and acceprance, leading
ro irs conrroversial conclusion. The film
porrrays rhis fina! scene in an affırmarive
way; faced wirh rhe life of bullying and
osrracisarion rhar he has lefr behind, suicide
is seen as a posirive move roward a furure
reincarnarion. While ir may be difficulr ro
clearly read rhis film's narrative from a non
Japanese perspecrive, ir appears ro enacr a
powerful negarion of mainsrream social
pressures on young Japanese ro fir in and be
producrive cirizens. This is rhe real modern
]apan, no doubr abour ir; beauriful
rradirions and a culrure rhar looks only half
lived in.

Born on 4 October 1 978 in
)apan. He scudied at )apan
University, following courses in
directing at the Film
Department. He direcred three
shon films during his studies.
Along w ith other J apanese fi !m
students, he founded an
independent wotk group called
Cornflakes, which made
GLOWI G GROWING. He is
also an actor and has appeared in
numerous films, borh on screen
and on TV, as well as member
of a rheacrical company.
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FRANSA FRANCE
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KAMERAM VE B E N

MA CAMERA ET MOI

Yönetmen Director: Chrisrophe
Loizillot1 Senaryo Screenplay:
ChriJtopht /..(Jizillon & Santiago
Amigortna Görüntü Yön.
Cinemamgraphy: Aliriiim DtıJaNx
Kurgu Editing: Sarah T11rrKht Müzik
Music: La11rtnt Martin Oyuncular
Cast: Zinedint Soualmı,)Niit Ga)tf,
}Niitttt 1\ndria, lsabt/lt Grarr. Ckilt
Rlchard, julim Colltt Yapımcılar
Producers: Santiago Amigorma & )'m
t n
Gdbn-t Yapım Production Co.: Lts
Fi/nu d11 Rat; La Mouche du Cocht Films
Dünya Hakları World Sales: A1G/
1nttrnati011al

2002 1 3 5 mm. 1 Renkli Color / 8,} '

• Max'ın hayatta tek bir takıntısı vardır:
Tanrı'yı ve kızları filme çekmek. Daha altı
yaşındayken, bir kız arkadaşının arasını
filme çekmeye çalışırken ilk kamerasını
suya düşürmüştür. I kinci kamerasını bir
Japon turist çiftten yürütmüştür. Ü çüncü
kamerasını daha satın alırken, tezgahtan
soyunmaya ikna etmiştir. Şimdiki
dördüncü kamerasıdır ve bununla hayatını
kazanmaya çalışmaktadır, ama diğer
erkeklerle aynaşmadığı zamanlarda
durmadan onu filme çeken kör bir kadın
onu adamakıllı sersemletmiştir. Hayatın
anlamsız olduğuna karar veren Max her
şeyi bırakır ve taşraya çekilir. Kadınlardan
bıkmıştır, Tanrı'dan da haber yoktur,
acaba hayattan büsbütün vazgeçmeli
midir? Ama hala Nathalie'nin şeyini,
Constance'ın kahkahalarmı ve Lucie'nin
akşamalarını hayal etmektedir. Sonuçta
hayattan değeriisi yoktur, o da yeniden
film çekmeye koyulur . . .

• Max has only one obsession i n life:

w

fılm God and girls. Ac age six he has
drowned his fırsc camera when he rried w
fılm a girlfriend's chingy. He scole his
second cam era from a J apanese courisc
couple. The chird, well white buying i c, he
seduced the shop assistane inco agreeing ro
undress. He' s now on his fourch, wirh
which he cries w earn a living, bur is rocally
besorced wich a blind woman who never
scops fılming him - excepc when she's
playing araund wirh other men! Convinced
rhar life is poincless, Max loses all grip and
holes up in che councry. Tired of women
and wich no news from God, he wonders
wherher ir wouldn'r be bercer jusr w give
up. Bur he's srill dreaming abour Narhalie's
rhingy, Consrance's laugh and Lucie's
caresses. Finally norhing is worch more rhan
life, so he scarrs fılming again . . .

CHRISTOPHE
LOIZILLON
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JULIE LOPES-CURVAL

FRANCE

Kendi yazdı�ı oyunları
sahnelerneden önce çok kısa
bir süre için tiyatro
oyunculu�u yaptı. E ric
Yeniard'ın "U ne affaire qui
roule 1 Öncelikli Mesele"
filminin senaristlerinden
biriydi, yönetmen Valerie
Minetto'nun ricası üzerine
"Adolescents 1 Ergenler"in de
senaryosunu yazdı. 200 1 'de
pek çok festival de gösterilen
kısa metrajlı "Mademoiselle
Butterfly"ı yönetti. i lk uzun
metrajlı kurmaca filmi SAHIL
(2002) ile 2002'de Cannes
Film Festivali'nde saygın Altın
Kamera ödülünü aldı.

SAH i L
BORD DE MER
SEASIDE
Yönetmen Director:)Niie Lopes
Curval Senaryo Screenplay:Ju/ie
Uıpes-Curval & FratlfOİl Fa1Jfal

Görüntü Yön.

Cinematography:

Srlphan MaJJiı Kurgu Editing: Anne
Wtil Müzik Music: Naked
Oyuncular Casc: Htltne Filltres, Bul/e
Ogitr_. )onaJban Zacmi; Ludmila Mikatt,
Paft·irk Liuma, Uliant Rbt!trt, jean
A1ichtl Noirty Yapımcı Producer:
Alain Btnguigrü Yapım Produccion
Co.: Sonıbrtro ProdurtionJ Dünya
Hakları World SaJes: Flarh Pyramide
lmtrnarional

2002 1 3.5

"'"'·

1 Renkli

Color 1 BB'

• SAH I L, bir yıl boyunca, küçük bir

Fransız kasabasında hayatları iç içe geçen
ve büyük ya da küçük değişimler yaşayan
on iki kadar insanı yakın gözlem altına
alıyor. Cayeux: geniş, çakıllı bir sahili olan
ufak bir sahil kasabası. Burası kışın ay
kadar ıssızdır. Yazınsa, kalabalık bir tatilci
ve müdavim ordusu plaja ve rengarenk
şemsiyelere üşüşüp kasabayı şenlendirir.
Plajın bir ucunda çakıl işleme fabrikası
bulunur ve genç, güzel Marie orada
çalışmaktadır. Kızın sevgilisi Paul kışın
bakkalda çalışır, yazınsa cankurtaranlık
yapar. Parasını kumar makinelerinde yiyen
annesi Rose için endişe duyan Paul,
Marie'nin hayald mizacını anlamamakta ve
incelikten yoksun aşkıyla onu adeta
boğmaktadır. Marie giderek huzursuzlaşır.
Mevsimden mevsime gördüğü tatilciler,
ona gençlik hayallerinin başka yerlerde
beklediğini hatırlatır. Marie buradan çekip
gitmek ister. Fabrikadaki genç
müdürlerden biri olan Albert ise, lüks
spor arabasıyla tam bir Beyaz Atlı Prens' e
benzemektedir . . .

• BORD DE MER closely observes about
a dozen cicizens in a smail French viiiage
over che course of one year, as c heir lives
imercwine and change in major and minor
ways. Cayeux, a small seaside rown wich a
l1tıge pebble beach. In wincer, ir's as
deserced as the moon. In summer, however,
a crowd of rourisrs and regulars frequems
the beach and i es colorful hucs, lending a
much more fesrive air ro che place. Ar one
end of che beach is a pebble processing
planc where Marie works. She's a prerry
young woman. Her boyfriend, Paul, works
ar the grocer's in wincer and as a lifeguard
in summer. Worried abouc his mocher,
Rose, who fricrers away her money in sloc
machines, Paul doesn'c undersrand Marie's
dreamy remperamenc and srifles her wirh
his clumsy love. Marie senses a growing
unease. The holiday makers that she sees
over the seasons remind her that her
yourhful dreams lie elsewhere. She wanrs co
leave. Alberr, a young execurive ar che
planr, wirh his fancy sporrs car, seems !ike a
gen u ine Prince Charming . . .

She acted briefly on the stage
before directing her own plays.
Co-scripwrirer of E ric Veniard's
"U ne affaire qui roule", she
wrore the seri pt for
"Adolescents" at the request of
director Valerie Minerro. In
200 l , she directed the short,
"Mademoiselle Butterfly",
which was seen in numerous
festivals. BORD DE MER
(2002) is her feature debur
which won che presrigeous
Camera d'Or at 2002 Cannes
Film Festival.
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BREZILYA BR AZIL

PAULO MORELLI

TELEFON AÇI K KALl N CA

1 956'da Brezilya'da, Sao
Paulo'da dogdu. Sinema
kariyerine 9 yaşında, süper-B
filmler çekerek başladı.
1 980'1erde, mimarlık eğitimini
tamamlamak üzereyken, bir
grup arkadaşıyla deneysel
videolar çekri. Aynı
arkadaşlarıyla birlikte, daha
sonra bagımsız yapımiarda
yenilikçilik için bir nirengi
noktası haline gelecek olan
Olhar Eletrônico adındaki
bagımsız yapı m şirketini kurdu.
1 990'1arda ise Fernando
Meirelles ve Andrea Barara
Ribeira ile birlikte, şu anda
Brezilya'nın en büyük yapım
şirketi olan 02 Filmes'i kurdu.
TV reklamları ve şovları
yapcıkran sonra, kısa film
çekmeye başladı. lik kurmaca
kısa filmi "Lapide", Havana da
dahil olmak üzere dörr ayrı
festivalde en iyi film ödülünü
aldı. 1 999 ile 2002 arasında,
ilginç bir şekilde aynı anda
ramarnianan iki uzun metrajlı
kurmaca filmin, "O Preço da
Paz" ile TELEFON AÇIK
KALlNCA'nın yönetmenligini
yaptı.

VIVA VOZ
SPEAKER PHONE
Yönetmen Direcror: Pa11lo Mortl/i
Senaryo Screenplay: i\larrio Altmiio
Görüntü Yön. Cinematography:
Lııı
i 8,-anquinho Kurgu Editing: Paulo
/'.1rMIIi Müzik Music: Pavr !ıfo11nıey
Oyuncular Cast: Viviannt Paınıanter.

Dan Suılbach, Grazitlla Morerto. Lncia110
Chiro/li, Bmy Gofman, Kiko
Mascarenhaı, Genlzro dt Barros. Fabio
Herford Yapımcı Producer: Paulo
Afortlli Yapım Production Co.:
02 Films Dünya Hakları W'orld
Sales: 02 Films

2002 1 35

nm1.

1 Renkli Color 1 85 '

• "Dünya bazen bize yardımcı olabilen

bazen de aya�ımıza delanabilen yeni
makinalarla ve teknolojilerle dolu.
TELEFON AÇIK KALlNCA, ana
karakterin yaşamının altüst oldu�u bir
komedi. Bütün dediklerinin bir cep
telefonundan duyuldu�unu, bütün
yaptıklarının güvenlik kameralarınca
görüldü�ünü, varının yo�unun Internet
üzerinden çalındı�ını bilmiyor. Bu ça�daş
bir film, sadece günümüzde geçebilecek
türde bir öykü. Film yapım bazında da
güncelli�ini gözardı etmiyor. 1 6mm
kameralarla çekildi, yüksek çözünürlü
dijital videoda tamamlandı ve 3Smm'ye
aktarıldı; bütün bu işlemler özel bir renk
düzeltimini ve aralarında üç boyutlu bir
araba kazasının da bulundu�u efektleri
kullanmamıza imkan sa�ladı." Paulo Morelli

• "The world is full of new machines and

rechnologies rhar somerimes m ay hel p us or
ger in our way. SPEAKER PHONE is a
comedy in which rhe main characrer has his
life turned upside down, and he doesn'r
know all he says is being heard through a
cellular phone, all he does is being seen by
securiry cameras, and his parrimony is
being srolen through the Internet. Ir's a
comemporary film, a plor rhar could only
have happened in our rimes. In rerms of
producrion, rhis film keeps rrack of irs
comemporariness. Ir has been shor in
1 6mm cameras, finished wirh high
definirion digiral video, and transferred ro
35mm film; all this process made us
possible ro have a special color correcrion
and effecrs, i ncluding a 3D car accidenr. Paulo Morelli

Born in 1 956 in Sao Paulo;
Brazil. He srarted his fılmmaker
career at the age of 9 by making
super-8 movies. In the L 980s,
while he was stili fınishing his
archirecrure studies, he made
experimenraJ videos wirh a
group of friends. W ith these
same friends, he founded Olhar
Elecrônico, an independent
producrion company, which
larer became a reference point
for innovarian in independent
producrions. In the 1 990s,
along w ith Fernando Meirelles
and Andrea Barata Ribeiro, he
founded 02 Filmes, anather
produccion company, currently
the biggest one in B razi!. After
producing TV commercials and
shows, he srarced ro rnake short
fılms. H is fırst short fearure,
"Lipide", won the best fılm
award in four differenr fesrivals,
including one in Havana. From
1 999 through 2002, he direcred
two fearure fılms, "O Preço da
Paz" and VrvA VOZ, both
being inrerestingly fınished at
the same rime.
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CRISTIAN MUNGIU

ROMAN J A

1 968'de Romanya'da, Yaş'ta
do�du. Ingiliz ve Amerikan
edebiyatı okudu ve Ingilizce
ö�retmenli�i. gazetecilik, radyo
sunuculuğu ve televizyon
programı yönetmenli�i
yaptıktan sonra, sinema
okumak üzere Bükreş Tiyatro
ve Sinema Akademisi'ne girdi.
Orada okurken, Romanya'da
çekilen bazı yabancı filmlerde
yönetmen yardımcılı�ı yaptı.
Birkaç dergi adına gazetecilik
yapmıştır; edebiyat
dergilerinde yayımianmış kısa
hikayeleri vardır. Bazı ödüllü
kısa filmierin ardından çekti�i
BATI (2002) ilk uzun metrajlı
kurmaca fılmdir.

BATI
OCCIDENT
Yönetmen Director: Cristimı
Mungiu, Senaryo Screenplay:
Criıtian i\1ungiu Görüntü Yön.
CinematOgraphy: Vivi Dragan Vaıilt
Kurgu Editing: Nita Clıit�u!tım
Müzik Music: Ptrru Alarghıtanll &
/o.:m Gyuri Pa.scu Oyuncular Cast:
Anra A ndront, Coca 8/()()s, Altxandm
Papadopol, Tanin Popa, Tora Vasiltıru,
Dortl Visan, Valeriu Andriuta, /Qim
Gyuri PtıırN Yapımcı Producer: Dan

Badta Yapım Production Co.: Temple
Film Dünya Hakları \Vorld Sales:
Temple Film Kaynak Print Source:

Natronal Film Centre of Romanirı

2002 1 35

111111.

1 Renkli Color 1 99'

• Ü ç bölümlü acıklı bir romantik komedi

olan BATI'nın hem zekice yazılmış, hem
de karmaşık senaryosunda, karakterler
kimi zaman farkında bile olmadan
birbirlerinin hayatını etkiliyor. Filmin ikinci
ve üçüncü bölümleri, kahramanların
hayatındaki aynı yedi günü, bu sefer bakış
açısını degiştirerek baştan anlatıyor.
Çiçegi burnunda yönetmen Mungiu'nun
olayları birbirine baglama şekli sayesinde,
filmi birkaç kez seyrettikten sonra her şey
beklenmedik anlamlara da bürünebiliyor.
Hikayelerin tek bir sonu yok: l ik baştaki
hikaye, üç bölümün her birinde farklı bir
şekilde biterek karakteriere kökünden
farklı çözümler getiriyor. "Senaryo
dediginiz, öyle duş alırken aniden kafanıza
gelmiyor. Bazen hayatın içindeki ufak
talihsizlikler çok kemik gelebilir. Tabii
başkalarının başına gelince. Sinema
okuluna girdigimde, aslen senaryo
yazmaya verdim kendimi. Düz bir çizgi
izleyen basit hikayeler yazamadıgımı fark
ettim. Yazarken kendi kendimi de
şaşırtabilmem lazım, o yüzden birbirlerini
nasıl etkileyeceklerini görmek için çok
farklı hikayeleri kesiştirmeye koyuldum.
BATI'yı yazmadan önce bunu birkaç kısa
fılmde denedim." - Cristian Mungiu

• In the both elever and complex
screenplay of OCCIDENT, a bitter
romantic comedy in three parts, the
characcers influence each ocher's life
sometimes even w ithout knowing it. The
second and the third part of the film reteli
the same seven days in che life of che
protagonists changing the point of view.
The way in which the first-tinıe director
Mungiu links evencs togecher makes them
acquire unexpected meanings when seen the
second or rhe third time. The stories do not
have just one ending: the first srory ends in
each of the three parcs in a differenc po ine,
suggescing radically different solucions for
the characters. "A screenplay doesn"t just
come to you all of a sudden while you take a
shower. Somerimes, life' s smail mistforcunes
can look very funny. Provided that they
happen to ochers. When .l got i neo che film
school I shifted to writing mainly
screenplays. I discovered that J couldn't
write simple linear srories. When l write
I need co surprise myself so l s tarred to
interseec very different stories to d iseover
how they could influence each other.
I experienced this in several shorts before
I wrote OCCJDENT." - Cristian Mungiu

Born in !asi, Romania in 1 968.
He studied English and
American lirerature and worked
as an English reacher, a
journal ise, a radio presenter and
a director of TV programs,
before enrol ling in Bucharest"s
Drama and Film Academy ro
study filmmaking. While
attending the Academy, he
worked as an assiseant director
on various foreign fılms wlıich
were made in Romania. A
journalise for various magazines,
he has published shorr srories in
literary period icals.
OCCIDENT (2002) is the first
feature film he directed after
several awarded shorrs.
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ZOR VEDALAR: BABAM

DYSKOLI APOHERETlSMl: O BABAS MOU
HARD GOODBYES: MY FATHER
Yönetmen Director: Pmny
PanaJoloj1DMioM Senaryo Screenplay:
Ptnny PmuıyfJiopo111tw Görüntü Yön.
Cinemamgraphy: Dimitris Katıaitis
Kurgu Editing: Pttar J\farkm•iı- &
1\ngtiOJ Angtlopt»ılos Müzik Music:
Stat..'f"'J SofianofHmltJS Oyuncular Cast:
YtwgM Karayanniı, Sulios Mainas.
Cbmtos Surgioglo11, /oanna Tıirig0111i,
Dtspo Diamantido11, Christas BOII)oltJJ
Yapımcılar Producers: Coıras
LambroJXmlos, Thanu KararhaliM &
GttWgt l..Nizoı Vapım Prcxluccion Co.:
EKK; Grnk Film Cmtre & EPT lı.E.;
ERT S.A. & CL Produrtuıns Dünya
Hakları World Sales: Gmk Film
Cmtn

2002 1 3 5

m"ı.

1 Renkli Color 1 108'

• 1 O yaşında bir çocuğun babasının

ölümüyle karşı karşıya kalmasını anlatan
bu yaratıcı, son derece derinlikli fılmde
Penny Panayotopoulou, evrensel öğeler
ile kişisel bir hikayeyi başarıyla
harmanlıyor. Filmde çok ince bir ayrıntı
var: Babası kasvetli, alt-orta sınıf hayatına
nasıl bir tepki geliştirdiyse, l lias da yaşadığı
korkunç, anlaşılmaz yokluk hissine karşı
benzer bir tepki geliştiriyor. Babası
yaşarken, silik Atina semtlerini, Jules
Verne'i, uzay yolculuğunu, maceraları
barındıran, oğluyla paylaştığı esrarengiz,
sihirli bir periler diyarına dönüştürmüştü.
"Bu filmi yaptım, çünkü büyürken
yitirdiğimiz her şey için büyük bir acı
duyuyordum ve bir hikayeye dökerek bu
acıyı dindirrnek istedim. Duyduğu özlem
sayesinde, her yetişkinin gündelik yaşamla
yaptığı bin türlü sözleşmeden kendini
soyutlayan; yıldızlara, yerçekiminin artık
bir öneminin kalmadığı o yere uçmak için
hayatında ilk kez o dev adımı atan masum,
küçük bir insanı gerçek bir kahraman
haline getirdim. Küçükken, astronotların
Ay' da gördüklerini aniatışını dinlerken
tüylerimin nasıl ürperdiği hala hatırımda.
'Burada çok yalnızız!' demişlerdi. O
zaman hiç öylesine güzel ve huzur verici
bir yalnızlık hissetmediğimi düşünmüştüm.
Burada çok yalnızız!" Penny Panayotopoulou

• In this imaginarive, deeply insighrful

picrure, Penny PanayotopouJou skillfully
marries global i mporr wirh personal history
in che story of a l O-year-old boy's encounrer
wir h his farher's dearh. One of che fılm's
deepesr insighrs is that Ilias reacrs ro his
rerrifying, incomprehensible experience of
loss much as his farher has reacred ro his
drab, lower-middle-class exisrence. The
man had transformed che dingy Arhens
neighborhood i neo a fairyland of mysrery,
magic, Jules Verne, space cravet and
advenrure rhar he shared wich his son.
"I made this film because I felr real pain for
aU those rhings we lose as we grow up, pain
rhar I wanred to sooche by teliing a srory.
I created a real hero out of an innocent li etle
person whose longing would lead him to
free himself from every adult pacr w i ch
everyday life, raking che gianr step, che fırsr
in his life, ro rocker ro che srars, rhere where
graviry would no longer have any
imporrance. I sri ll remember che ehri U I felr
when, as a lietle kid, I heard che asrronauts
describing how they saw rhings from che
moon: 'Ir is lonely up here!' And I choughr
that I had never experienced such a
beaurifuJ and serene loneliness. Ir is lonely
up here!" - Penny Panayoropoulou

PENNY
PANAYOTOPOULOU

Yunanistan'da, Atina'da doj!du.
Atina Üniversitesi'nde hukuk,
Stavrakos Sinema Okulu'nda
da film yönetrnenlij!i okudu.
1 982'den 1 985'e kadar
Londra'da yaşadı, Londra
Merkez Teknik Okulu'n"da
fotoj!raf ve film yönetmenlij!i
ej!itimi gördü. 1 986'dan beri
serbest olarak televizyon dizi
ve programlarının yapımcılık
ve yönetmenligini yapmaktadır.
Dört kısa merrajlı, bir de orta
metrajlı filmi n ("Like Rain, Like
Hail / Yaj!mur mu Desem,
Dolu mu", 1 996) ardından,
ZOR VEDALAR: BABAM
(2002) yönettij!i ilk uzun
metrajlı kurmaca fılmdir.
Born in Arhens, Greece. She
srudied law ar rhe University of
Arhens and film directing ar rhe
Sravrakos Film School. From
1 982 ro 1985 she lived in
London, where she srudied
phorography and film directing
ar rhe Polyrechnic of Cenrral
London. Si nce 1986 she has
been working free-lance as a
producer and director of TV
series and programs. Following
four shorrs, and a medium
lengrh piece, "Like Rain, Like
Hail" ( 1 996), HARD
GOODBYES: MY FATHER
(2002) is rhe firsr fearure film
she direcred.
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LYNNE RAMSAY

MORVERN CALLAR

1 969'da lskoçya'da,
Glasgow'da do�du.
Edinburgh'daki Napier
College' da foto�raf okuduktan
sonra, Londra'daki Ulusal
Sinema ve Televizyon Okulu'na
girdi. 1 996 Cannes Film
Festivali'nde mezuniyet kısa
film proiesi "Smail Deaths 1
Küçük Olümler""le ( 1 995) Jüri
Ödülü'nü kazandı. Iki yıl sonra
üçüncü kısa filmi "Gasman"
( 1 997) ile aynı ödüle ortak
oldu. Aradaki kısa filmi "Ki ll
the Day 1 Günü Öldür" ( 1 996)
ise Clermont Ferrand Film
Festivali'nde Jüri Ödülü'nü
almıştı. ilk uzun metrajlı
kurmaca filmi "Ratcatcher 1
Sıçan Avcısı" ( 1 999), Istanbul
da dahil, gösterildi�i her yerde
eleştirmenlerin be�enisini
kazandı ve di�er ödüllerin
yanısıra Edinburgh Film
Festivali'nde Guardian Yeni
Yönetmenler Ödülü'ne layık
bulundu. Ikinci uzun metrajlı
kurmaca filmi MORVERN
CALLAR (2002), ona Yılın Yeni
Yönetmeni dalında FIPRESCI
Büyük Ödülü'nü kazandırdı.

Yönetmen Director: Lymıt RanlJay
Senaryo Screen play: Lynnt Rtmuay
& Uana Dognini, baud on tht R(lflt/ by
Alan Warntr Görüntü Yön.
Cinematography: Elwin H. KNrhln
Kurgu Editing: Luda Zucchmi
Müzik Music: Andmu Cannon
Oyuncular Cast: Samandıa Mor/on,

Kathlttn McDenmJII, Raif Patdek
BNrcht/1, Carolyn Caldtr, Dan Cadan,
Jim Wilson, Sttt!tn Car·du't/1, Paul
Popplewtll, Bryan Dirk, El CamJJt,
Amlrtw Flannigan Yapımcılar
Producers: Robyn S/flll(), Charles
Pattimon & Gtorgt Fa/ın- Vapım
Production Co.: Company Pirturu
Dünya Hakları \Vodd Sales:

Alliance Atlanriı Motion Picture
Dismb11tion
2002 1 35 mm. 1 Renkli Color / 97'

• Genç ve tatminsiz market kasiyeri

Morvern Callar'a göre hayat, neyin varsa
onu kullanarak elinden geldigince iyi
geçirdigin bir şeydir. Bir gün kaderinden
kurtulma fırsatını yakalar ve adeta uçan
halıyla çıktıgı bir yolculukta özgürlügü
keşfeder. Morvern aslında kalpsiz bir kız
degil, sadece kaybolmuş, serbest düşüşe
geçmiş, pusula arayan bir ruh. Hayatını,
sevgilisinin ardında bıraktıgı kasetteki
müzik eşliginde yaşıyor. Sevgilisinin
Stereolab, Can ve Boards of Canada'dan
derledigi kaset, kulaklarına yapıştırdıgı
kulaklıklardan bangır bangır işitilen, ölüm
sonrası bir gelecegin hiç susmayan fon
müzigine dönüşüyor. Yeniden canlanan
l skoç sinemasının önemli bir yetenegi olan
Lynne Ramsay, MORVERN CALLAR'ı
kaynama noktasının da ötesine
götürürken, bir nostalji ve hasret şairi
oldugunu kanıtlayan ilk büyük başarısı
"Ratcatcher 1 Sıçan Avcısı"nın menzilini
daha da genişletiyor. Ramsay filmin açılış
sahnesinin şokundan beklenmedik finaline
varıncaya dek seyircisini sarhoş edici bir
keşifler girdabının içine sürüklüyor. Alan
Warner'ın kült romanının örgüsünden,
Samantha Morton'ın olaganüstü nüanslı
performansından ve kaçışa hiçbir şekilde
izin vermeyen öznel kamera
çalışmasından yardım ve cesaret alan
Ramsay, kahramanının hummalı
beynindeki her dönemecin üstesinden
gelebilen, sürrealist bir yol filmi yaratmış.

• Young and dissatisfıed grocery store

clerk Morvern Caller believes that life is
something you ger on wirh as best you can
with what you've got. One day, she jumps
at a chance to escape her fare and discovers
freedom in a magic carpet ride. Not really a
heartless gir!, Morvern is just a lost, free
falling soul in search of a com pass. She lives
her life to che music provided by the tape
her boyfriend left behind. His compendium
of Stereolab, Can and Boards of Canada
becomes a non-stop soundtrack for a
posthumous furure, blasting relentlessly
through the headphones glued to her ears.
A major talenr in the revived Scottish
cinema, Lynne Ramsay brings MORVERN
CALLAR to che boiling point and beyond,
exrending the scope of her fırst great
success, "Ratcatcher'", which proved that
she was a poet of nostalgia and yearning.
Ramsay sweeps her audience inro an
intoxicating vortex of discovery from rhe
shock of the opening scene to che
unexpected fınale. Aided and aberred by che
framework of Alan Warner's cu lt novel, the
delicious energy of Samantha Morron's
extraordinarily nuanced performance, and
subjective camera work that permits no
escape, Ramsay has created a surrealistic
road movie that can negotiate every twist
and turn of i ts heroine's freneric brain.

Born i n Glasgow, Scotland in
1 969. She srudied phocography
at Napier College in Edinburgh
before attending the National
Film and Television School in
London. She won the Jury's
Prize at the 1 996 Cannes Film
Festival for "Smail Deaths'"
( 1 995), her graduation shorr
film project. Two years later,
she shared the same prize for her
third short, '"Gasman·· ( 1 997).
Her previous shorr, ""Kill the
Day·· ( 1 996) won theJury"s
Prize ac Clermont Ferrand Film
Festival. Her debut feature,
··Ratcarcher" ( 1999), was a
crirical success everwhere,
inciueling Istanbul, and
garnered, among orher
disrincrions, rhe Guardian New
Directors Prize at che
Edinburgh Film Festival. Her
second feature MORVERN
CALLAR (2002) has brought
her FIPRESCI Grand Prize for
New Direccor of the Year.
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H I RVATISTAN-AVUSTURYA CROATIA-AUSTRJA

VICKO RUIC

F E N E R B E KÇiSi N i N OGLU

1 959'da Hırvatistan' da, Split'te
dogdu. 1 983'te Zagreb
Televizyon ve Sinema
Akademisi'nin oyunculuk
bölümünü bitirdi. ilk uzun
metralı kurmaca filmi
"Nausikaya"yı 1 995'te çekti.
FENER BEKÇISININ OGLU
(2002), yönettigi ikinci uzun
metrajlı kurmaca fılmdir.

SERAFIN, SV]ETIONICAREV SIN
SERAPHIM, THE LIGHTHOUSE KEEPER'S SON
Yönetmen Director: Video RNic
Senaryo Screenplay: Video R11ic
Görüntü Yön. Cinematography:
Sikio}tıtnk.ot•ir Kurgu Ediring: Slavtn
)tka11c Müzik Music: Vlatko
StrfanQVJki Oyuncular Cast: Vjelwlav

Born in Split, Croatia in 1959.
He graduated in acting from the
Zagreb Television and Film
Academy in 1 983. He made his
feature debut i n 1995 with
"Nausikaya". SERAPHIM
(2002) is the second feacure fılm
he directed.

Ja,kovic. Barbara Prpl(, lvo Grtg11rtıir,
Vanja Drarh, Nada Gaasic-Liı'akwic
Yapımcılar Producers: Silıu
fr
PtlranfJt·ic & Vicko R.Mit Yapı m
Production Co.: Maydi Film (Croatia);
Sy,cbro Film Vitnne (Ausıria) Dünya
Hakları \X'orld SaJes: Afayd
ı Fılm

2002 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 102'

• Atmosferinin yoğunluguyla ve çarpıcı
görüntüleriyle dikkat çeken FENER
BEKÇ I S I N I N OGLU, ağır ilerleyen ama
etkileyici bir film. Kahramanın çocukluk
yıllarının anlatıldığı ilk bölümün mekanı,
ıssızlığın ortasındaki bir deniz feneri.
Aristokrat annesi küçük çocuğu seviyor
ve üzerine titriyor, soğuk ve mesafeli biri
olan babasıysa ona hiç şefkat göstermiyor.
I kinci bölüm genç subayın orduda yaşadığı
travmaları ve hayal kırıkilkiarını anlatıyor.
Bu ise, Prens Franz Ferdinand'ın
Saraybosna'daki suikastine giden yıllarda
Avusturya-Macaristan I mparatorluğu'nu
etkileyen durgunluğun bir yansıması.

• Remarkable for irs armospheric densiry
and srunning cinemacography, SERAPHIM
is a slow-moving bur impressive film. A
lonely lighrhouse is the serring for the first
part of rhe film where rhe proragonist's
childhood years are depicred. The l i rtle boy
is loved and cherished by his arismeratic
morher white his cold and distant father
shows no sign of affecrion for him. The
second part of rhe film reflects traumas and
disillusioament of the young offıcer in the
ar my, a reflecrion of the stagnatioa
afflicting the Ausrro-Hungarian Empire in
the years leading up to the assassination of
Prince Franz Ferdinand ar Sarajevo.
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PETER SOLLETT

USA-FRANCE

1 976'da New York'ta,
Brooklyn'de dotdu. 1 998'de
New York Universiresi'nden
mezun oldu. Çok betenilen
kısa filmi "Five Feer High and
Rising 1 1 .53 Boyunda ve Hala
Uzuyor" (2000) pek çok
uluslararası ödül kazandı.
Başlangıçta "Long Way Home"
diye adlandırılan ve hem bu
kısa filmin devamı, hem de
geliştirilmiş hali olan
VICTOR'UN UYANIŞI (2002)
ilk uzun metrajlı kurmaca
filmidir. Bu filmle Deauville'de
Özel Büyük Ödül'ü ve San
Sebastian Film Festivali'nde de
"Ispanyolca Filmler Bölümü"
Ödülü'nü almıştır.

ViCTOR' U N UYANIŞI
RAISING VICTOR VAR GAS
Yönetmen Director: Peter Sol/m
Senaryo Screen play: Peter Sol/tu &
Eıu Viıw Görüntü Yön.
Cincmatography: Tim Orr Kurgu
Ediıing: AljtWI Ktrsttin Müzik Music:
Roy NatbanJOfl & Bradjoneı

Oyuncular Cast: Victur RtJJuk, )udy
Marlt, Meltmie Oiaz, Aflagracia Cuzman,
Silııt.Strt Raı11k Yapımcılar Producers:
Ptttr' Sol/m, Alatil tk la Mata, Robin
O'Hara & Sam Alarau/ay Yapım
Production
Untit/Ni Prodlldi�:
St11dto Cana/ Dünya Haklan \'(lorld
SaJes: Wtld Btmch Türkiye Haklan
Turkish Righrs: tJun Film

Co.:

2002 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 87'

• Kent içinde geçti�i halde uyuşturucu

ve silahiara odaklanmayan bir ergenlik
dramı izlemek büyük keyif. Zengin bir
olay örgüsüne sahip olmasa da, güven
dolu bu ilk filminde yazar-yönetmen Peter
Sollett, aynı anda hem kibir, hem
duyarlılık, hem dünyevilik, hem de
masumiyet sergileyen canlı, inanılır
yeniyetme karakterler yaratmış. Sollett
filmine bu sahicili�i katabilmek için amatör
oyuncularla çalışarak, onlarla uzun uzadıya
do�açlamalar yapmış. VI CTOR'UN
UYANIŞI geçen yıl Cannes'da (o sırada
ismi "Long Way Home" du) hiç
beklenmedik bir başarı yakalayarak en katı
izleyicilerin bile kalbine dokunmayı
başardı. "Yaygın bir kanıya göre, insanlar
sinemaya gidince yoksullu�u görmek
istemez. Oysa pek çok kişi, insanların
kaçmak istedi�i bu durumla birlikte
yaşıyor. I şin aslı şu ki, pek çok insan
gündelik hayatında yoksullu�u görüyor, ya
da bizzat içinde yaşıyor, ya da onunla öyle
ya da böyle kişisel bir deneyimi olmuştur,
ve sonuçta yoksulluk iyi bir şey de�ildir.
Bu ille her zaman kötü bir duygu yarattı�ı
anlamına da gelmiyor. Bence bu film de
bunu gösteriyor, yani insanların parası
yok, ama bu dünyanın sonu da de�il,
çünkü bir karşıt durum söz konusu de�il.
Bir zamanlar paraya ve her şeye sahip
olup da sonradan yitirmeleri gibi bir şey
söz konusu de�il yani." - Peter Sollett

• l e' s refreshing co wacch an inner-city
coming-of-age drama that doesn"t revolve
around drugs and guns. The ploc may be
slight, but i n his assured debut writer
direcror Peter Sollett has created a series of
vivid, credible ceenage clıaracrers who
simulcaneously display cockiness and
vulnerabiliry, worldliness and innocence.
Sollee worked wir h an ensemble of non
professional acrors, improvising wich dıem
ar lengch to give the fi l m irs truthful
characcer. RAISING VICTOR VARGAS
(rhen rirled "Long Way Home") became rhe
sleeper hi c of Cannes lasr year, meiring che
hearcs of even the most hardened viewers.
"There"s a common assumprion rhar people
don'r wanr to go to che movies and have to
see . . . poverty. A lot of people operace on
this rhing that people wanr to escape. The
facc of the matter is char most people in
c heir day-ro-day life do see poverry or are
living in ir, or have had some sorr of
personal experience wich ir, and poverry
doesn'r feel good. Thar's not ro say rhar ir
always feels bad, eirher. 1 rhink this film is
doing char rhing, you know, they don'r
have any money, bur ic"s not a carasrrophe,
because rhere's no conrrasc. Ir' s not I ike
rhere was a rime when everyone losr ir or
somerhing." - Peter Sollerr

Born in 1 976 in Brooklyn, New
York. He graduaced from New
York University in 1 998. His
acclaimed short film "Five Feer
High and Rising" (2000) won
numerous incernarional awards.
The concinuation and
development of this shorc,
RAISING VICTOR VARGAS
(2002), previously citled ""Long
Way Home", is his firsr fearure
film. Ic has been awarded the
Grand Prix at Deauville and
"Made in Spanish" Award at San
Sebasrian Film Fesrivals.
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ARJANTIN-ŞILI ARGENTINA-CHILE

PABLO TRAPERO

EL BONAERENSE

4 Ekim 1 97 1 ·de Buenos
Aires'in banliyösü San justo'da
do�du. 20 yaşında mimari
egitimi görürken, sinema
bölümünü de takip etmeye
karar verdi; kurgu, ses ve
canlandırma gibi konularda
dersler aldı. Sonuçta 1 995'te
Buenos Aires'teki Sinema
Okulu'nun yönetmenlik
bölümUnden mezun oldu.
Ondan sonra yönetmen
yardımcısı olarak ve çeşitli
görevlerde çalışmaya başladı.
Iki kısa fılmiyle, ülkesindeki
ba�ımsız sinema çevresinde
umut vaat eden genç bir
yönetmen olarak
de�erlendirildi. ilk uzun
metrajlı kurmaca filmi "Mundo
Grua 1 Vinç Dünya" ( 1 99 1 )
pek çok uluslararası fescivalde
gösterildi ve birkaç ödül aldı.
EL BONAERENSE (2002),
yazar-yönetmen-yapımcı
olarak çekti�i ikinci uzun
metrajlı kurmaca fılmdir.

Yönetmen Director: Pablo Trapero
Senaryo Screenplay: Pablo TraJ>ml
Görüntü Yön. Cinemarography:
G11illtmUJ Bill Nitto Kurgu Editing:
Niro/41 Goldbart Müzik Music: Damas
Gratis & Pablo !Arano Oyuncular
Cast:Jorge Roman, Dar-ifJ /Jıly, Mimi
Ard11h, Hugo Angamnıi, Vimw H11go
Carriu Yapımcı Producer: Pablo
T,.aptro Yapım Production Co.:
Pablo Traptro Prod11trifmu Dünya
Hakları World Sales: Wi/d 811nrh

2002 135 mm. 1 Renkli Color / !OJ'

• EL BONAERENSE'nin 3 1 yaşındaki
yazar-yönetmen-yapımcısı Pablo Trapero,
yabancı ve düşman bir dünyada saf
kahramanının izledigi yolu sergiliyor ve
giderek içe işleyen yozlaşmayla, ihanet
edilen masumiyetle ilgili sürükleyici bir
hikaye anlatıyor. Film, gözü rahatsız eden,
çig renklerle çekilmiş ve Buenos Aires'in
izbe köşelerinde yapılan çekimlerle de çig
bir gerçekçilik hissi vermeyi başarıyor.
Mizah, bu kışkırtıcı dramın kasvetini yer
yer dagıtıyor. Ama EL BONAERENSE'nin
asıl özgün ve güzel yanı bir suçlu aramak,
yargılamak niyetinde olmaması; bunun
yerine film yalnızca saldırganilgın para
ettigi düşmanca bir ortamda, masum bir
insanın yozlaşmasının inandırıcı hikayesini
anlatıyor. Filmin biraz karamsar sonu,
kokuşmuşlugun ta derinlere kadar
yayıldıgını, bir gecede bir şeylerin
degişemeyecegini gösteriyor. "EL
BONAERENSE, kendi başına sürüklenen
bir adamın gündelik hayatını izliyor. Kendi
istegi dışında polis olan ve Arjantin'deki
en vahşi ve en yoz polis gücüne katılan bir
adam bu. [ . . . ] Film, yaptıkları için Zapa'yı
yargılamaya kalkmıyor. Sadece onun
hikayesini anlatarak, onu uçurumun
kenarına, oradan da aşagı iten koşulları
gösteriyor." - Pablo Trapero

• In EL BONAERENSE, 3 1-year-old

wrirer/direcror/producer Pablo Trapero sers
our ro charc che journey of i es credulous
hero through an alien and hosrile world,
and cells a gripping srory abour gradual
corruprion, abour innocence becrayed. The
film is shoc in harsh, brucal color, and
location shooring in shabby seccions of
Buenos Aires succeeds in giving it a
backdrop of stark realism. Momenrs of
humor relieve rhe gri m narure of this
provocacive drama. Buc whar is rruly
original and beauciful abour EL
BONAERENSE is that it does not arcempr
ro denounce or expose; rarher, ir rells rhe
compelling srory of rhe corruprion of an
innocent in a hosrile environmenr which
serves only ro encourage and culrivare
agression. The genrly downbear ending
suggesrs rhar rhe ror is roo deeply
enrrenched for anyrhing ro change
overnighr. "EL BONAERENSE proposes an
everyday approach ro the life of a man
adrifr. A man who becomes paliceman
despire himself and joins rhe most brural
and corrupt palice force in Argentina. [ . . . }
The film does nor accempr ro j udge Zapa for
his accions. Ir simply cells his srory showing
the circumsrances that push him righr ro
che edge, and over. " - Pablo Trapero

Born on 4 October 1 97 1 in San
Jusro, a suburb of Buenos Aires.
At the age of twenry, while
studying archirecrure, be
decided ro try cinema studies,
which included courses and
seminars in editing, sound and
animation. In 1 995, he teceived
a degree in film directing from
the Universidad del Cine in
Buenos Ajres. He then worked
as an assistant director and in
various other capaciries. His two
short films introduced him as a
promising newcomer in the
local independent film
community. His first feature
film "Mundo Grua 1 Ctane
World" ( 1 99 1 ) was screened at
many international fesrivals and
received numerous prizes.
EL BONAERENSE (2002) is
his second fearure film as
writer/director/producer.
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TACIKISTAN-ITALYA-ISVIÇRE-FRANSA TADJ IKISTAN-ITALY-SWITZERLAND-FRANCE

DJAMSHED USMONOV

SAG OMUZUMDAKi M ELEK

1 3 Ocak 1 965 'te, şimdi
Tacikistan'ın parçası olan
Aznü'de dotdu. Moskova'da
sinema etitim i aldı ve
Duşambe Güzel Sanatlar
Akademisi'nin tiyatro
bölümünden mezun oldu.
Yapımcı, kurgucu, senarist ve
yönetmen olarak Tadjikfılm
Stüdyosu'nda çalıştı. Olumlu
eleştiriler alan ilk uzun metraj lı
kurmaca filmi "Parvaz-e
Zanbur 1 Arının Uçuşu"nun
( 1 998) yönetmenlitini Koreli
yönetmen Min Boung-hun ile
birlikre yaptı. Bunun ardından
2000 yılında "Choh 1 Kuyu" u
çekti. SAG OMUZUMDAK
MELEK (2002) yönetriti
üçüncü filmdir.

FAR/SHTAY KITFI ROST
ANGEL ON THE RIGHT
Yönetmen Director: Djamıhtd
Uımon()V Senaryo Screen play:
Djamsbed U mon()t) Görüntü Yön.

s

Cinematography: Paıral Lagri/foul

Kurgu Editing:)arquts Comm Müzik
Music: Michael Galano Oyuncular

Cast: Maruf Pulodzoda, Mardonqol
Qulbobo, Uktamoi Miyasarova, Maljqat
Maqsımuwa, Koı:a Tilat!pur, Hok.im
Ra.khmon()fJ Yapımcı Producer: Marro

AViller Yapım Production

r

Co.:

Fabrica SPA; Vtntura F;!nı; Arli·am;
Aiht Villagt; RAl Cintma Dünya
Hakları World Sales: Ctlluloid
DrtalfiJ

2002 1 3 5 mm. 1 Renkli

Coıor 1 89'

• Sovyetler Birligi'nin dagılmasının

ardından yaşanan toplumsal ve ekonomik
çöküş fonunda geçen Usmonov'un
üçüncü uzun metrajlı filmi, Moskova'da on
yıl yaşadıktan sonra Tacikistan'daki
kasabasına dönen alt sınıf kabadayısı
Hamro'nun hikayesini anlatıyor. Hem
karakterleri, hem de mekanı şahsen iyi
tanıdığı belli olan Usmonov'un
yönetmenliği tam kıvamında; gerek
yaşadıkları zorluklarla, gerekse de hayat
coşkularıyla o yöre halkının gerçekçi bir
portresini çiziyor. I yi çizilmiş karakterler
ve usta oyunculuklar, doğal olarak bir
kara mizah damarı da bulunan, ama insani
yanını hiç yitirmeyen ve yer yer
melankolikleşen bu hikayeyi
zenginleştiriyor. Sinema perdesine pek
ender yansıyan bir bölgeden, büyük
yeteneklere sahip, umut vaat eden bir
yönetmenden gelen bu başarılı film byük
bir keşif. "Eski bir I slam efsanesine göre,
herkesin omuzlarında iki görünmez
meleği vardır. Sagdaki melek iyi eylemleri
ve iyi düşünceleri kaydeder, soldaki ise
kötü işleri kaydeder. Mahşer gününde,
kişinin yaptıgı iyi ve kötü işler adalet
terazisiyle tartılır. Buna göre o kişi
cennete ya da cehenneme yollanır.
Melekler hakkındaki bu hikaye, çocuklara
iyilik aşılamak için anlatılır." Djamshed Usmonov

• Ser againsr che backdrop of posr-Sovier

social and economic melrdown, Usmonov's
rhird .fearure follows low-level hardman
Ham ro as he rerurns ro his home rown in
Tadjikisran afrer a decade in Moscow.
Drawing clearly on personal experience of
borh people and place, Usmonov's direcrion
is perfecrly pitched, crearing a real sense of
che emire community, their hardships bur
also rheir zesr for life. Well-drawn
characrers and performances en rich a
somerimes melancholy story run rhrough
wirh an undersrandably clark humour, bur
never lacking in genuine humani ey. A grear
find and a breakrhrough fearure from a
direcror ro warch, one wirh rich tales ro rell,
from a region all roo rarely seen on screen.
"According ro an old Islamic legend,
everyone has rwo invisible angels, one on
each shoulder. The angel on che righr
records rhe good deeds and good rhoughrs,
wh i le the angel on che lefr rakes nore of bad
deeds. On J udgemem Day, a person's good
deeds are weighed againsr rhe bad on che
scales of J usrice. The person is c hen se nt ro
heaven or hel!. This srory abour che angels
is rold ro ch i I dren ro encourage chem ro be
good." - Djamshed Usmonov

Bom on 1 3 January l 965 in
Aznü, now pan ofTadjikistan.
He srudied at the fılm school in
Moscow and graduated in
theatre from Duschambe
Academy of Fine Ares. He has
worked largely for the
Tadjikfılm tudio, as producer,
editor, screenwriter and
direcror. His well-received fı rst
fearure "Parvaz-e Zanbur 1
Flighr of the Bee" 0998) was
co-direcred wirh Korean
fılmmaker Min Boung-hun. He
followed ir wirh "Choh 1 The
Well" in 2000. ANGEL ON
THE RIGHT (2002) is his
third feature fılm.
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TAYVAN-FRANSA T AJW AN-FRANCE

CHIH-YEN YEE

MAVi KAP l DAN GEÇERKEN

T.ayvan'da Cheng-chi
Universiresi'nin Barı Edebiyarı
bölümünden mezun olduktan
sonra, UCLA'de sinema
okudu. ögrenciyken çekrigi
filmler bazı ödüller aldı.
1 988'de mezun olduktan sonra
Tayvan'a dönüp reklam
sanayiinde çalışmaya başladı ve
reklam yönetmeni olarak isim
yaptı. Tayvan'da ayrıca
yapımcılık, senaristlik ve film
eleştirmenligi yaptı. Pek çok
televizyon filmi çekcikren
sonra, gençlik sorunları ve
eşcinsellik hakkındaki ilk uzun
metraj lı kurmaca filmi "Lonely
Hearts Club 1 Yalnız Kalpler
Kulübü"nü 1 995're yönerri.
MAVI KAPlDAN GEÇERKEN
(2002) ikinci uzun metrajlı
kurmaca filmidir.

LANSE DA MEN
BLUE GATE CROSSING
Yönetmen Director: Chih-ym Yte
Senaryo Screenplay: Chih-yen Ytt
Görüntti Yön. Cinematography:
HHang Chimn Kurgu Editing: Ching
ıtmg Lıao Müzik Music: Cbris Ho11
Oyuncular Casc: Bo-lin Chm, l.Jilı
mei GNty, Sh11-hHi Uang Yapımcılar
Producers: Ptggy Chiao & Hı11 Hıit.�o
mmg Yapım Production Co.:
Arr Light FiiiNJ (Taiwan); Pyramidt
Prod11rtions (Francr) Dünya Hakları
World Sales: Flach Pyramidt
lnrernaıional

2002 / 35 mm. 1 Renkli

Coıor ! BY

• "Ü ç Şehrin Hikayesi" serisinin son

parçası olan büyüleyici ikinci uzun metrajlı
kurmaca filminde Chih-yen Yee, önceki
filmierindeki başlıca iziekieri biraz daha
geliştirip irdeliyor: ergenlik çelişkileri ve
eşcinsellik. Bir olgunlaşma hikayesi gibi
başlayan MAVI KAPlDAN GEÇERKEN,
şaşırtmacalı bir yol izliyor. Yee, çok
sevilen televizyon filmleriyle, Taipei'deki
gençlerin sıkı bir gözlemcisi oldugunu
kanıdamıştı zaten, ama gençlerin dünyasını
ahlaki bakımdan yargılamıyordu. I şte yeni
filmini benzersiz derecede çekici kılan da
bu yumuşak, gençlerin yanında yer alan
bakış: film sanki 1 7 yaşındaki
karakterlerinden birinin hayal ürünüymüş
gibi bir his uyandırıyor. l ddiasız tonu,
sadeligi ve dürüstlügüyle MAV I KAPlDAN
GEÇERKEN, ergenlikten yetişkinlige adım
atmanın ne kadar ani olabilecegini
gösteriyor. Yönetmen, hiç bu kadar şiirsel
bir film çekmemişti. Büyük duyarlılıkla
yazılmış senaryosuyla, yumuşak, mavi bir
ışıga gömülmüş güzel görüntüleriyle,
gözleri dinlendiren ve gençligin
melankolisi ile romantizmini çagrıştıran
bir film. Genç ve amatör oyuncular da
olaganüstü derecede dogal ve gündelik
eylemlerin görünürdeki dengesi ile bu
eylemlerin ardında yatan içsel karmaşa
arasındaki çelişkiyi büyük kolaylıkla
verebiliyorlar.

• In his charming second fearure film 
rhe laresr in his "Tale of Three Ciries" series
- Chilı-yen Yee furrher refines and explores
rhe rhemes mosr cemral ro his previous
work: rbe conflicrs of adolescence and
bomosexualiry. Masquerading a coming-of
age srory, BLUE GATE CROSSING never
lers you know where ir is going. Wirh his
many popular relevision dramas, Yee has
proven himself ro be a devored observer of
yourb in Taipei, yer one who avoids
imposing moral judgemenr on rbeir world.
Ir is precisely rhis smoorh, insider look 
rhe film feels as if ir has been imagined by
one of irs 1 7-year-old characrers - rhar is so
uniquely appeaJing. Susrained by irs
unprerenrious rone, simple and honesr all
rhe way rbrougb, BLUE GATE CROSSING
reveals how suddenIy adolescence can
become adulrhood. The film shows irs
direcror ar his mosr poetic. Delicarely
scripred and beaurifully immersed in a sofr
blue glow, ir is soorhing ro rhe eye and
evocarive of rhe uneasy melancholy and
romance of yourh. The unprofessional
young acrors are disarmingly narural and
efforrlessly relare rhe conrrasr berween rhe
apparenr equlibrium of everyday acrions
and rhe inner rurmoil rhese acrions conceal.

After graduacing from Taiwan's
Cheng-chi University with a
degree in wesrern lirerarure, he
emered the UCLA's film
producrion program in rhearer
ares, His srudenr works have
won recognirion with numerous
prizes. Graduacing in 1 988, he
rerurned co Taiwan to work in
the advercising indusrry where
he became a well-known
direccor. He has also worked
exrensively as a producer,
scriprwrirer and film eritic in
Taiwan. He has direcced many
TV dramas and made his feacure
debuc wich .. Lonely Hearcs
Club" in 1 995, a film about
problems of your h and
homosexuality. BLUE GATE
CROSSfNG (2002) is his
second feanıre film.
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Çi N-JAPONYA-FRANSA-GÜNEY KORE CHINA-JAPAN-FRANCE-SOUTH KOREA

JIA ZHANG-KE

B i L i N M EYEN ZEVKLER

30 Mayıs 1 970'de Çin'in
kuzeyindeki Shanxi eyaletinde,
Fenyang'da dogdu. Resim
egitimi aldıktan ve bir roman
yazdıktan sonra, 1 993'te Pekin
Sinema Akademisi'ne girdi. Iki
yıl sonra Çin'in ilk bagımsız
film yapım serini kurdu. Bu
yapının içinde iki video çekti:
"Xiao Shan Going Home" ve
"Du Du". Daha önceki uzun
metraj lı kurmaca filmleri "Xiao
Wu 1 Yankesici" ( 1 997) ve
"Platform" (2000), dünyanın
çeşitli yerlerindeki festivallerde
ödüller aldı. BILINMEYEN
ZEVKLER (2002) yönettigi
üçüncü uzun metrajlı kurmaca
filmdir.

REN XIAO YA O
UNKNOWN PLEASURES
Yönetmen Director:Jia Zhang·Kt
Senaryo Screenplay:Ji" Zhang-Kt
Görüntü Yön. Cinematography:
Yu Lik Wai Kurgu Editing: Choıu
Ktnng Oyuncular Casc Zhao Tao,

Zhao Wti WtJ, W11 Qiong, Zho11 Qing
Ftng, Wang Hong Wti, Bai R11, Li11 Xi
An Yapımcılar Producers: Shoıo
lchiyama & Li Kit-ming Yapım
Production Co.: T-Mark; Office
Kitano; Lım1m Filnıı: E-Picums; H11
TMg Crımmuniration Di.inya Hakları
World Sales: Ctlluloid Drrams

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 13'

• Sözünü esirgemeyen çagdaş bir öykü
aniatıcısı olan Jia Zhang-Ke, günümüz Çin
gerçekligine bütün acı yönleriyle ışık tutan
bu çarpıcı ve stilize üçüncü filminde, bir
kez daha öyküsünün arka planı için
popüler müzikten faydalanıyor. Parlak
oldugu kadar melankolik B I L I NMEYEN
ZEVKLER, bir şarkıda "mütevazı
kökenierinden utanmayan kahramanlar"
sözleriyle tanımlanan Çin'in amaçsız ve
yalnız genç yetişkinleri üzerinde
odaklanmış. 1 980' de başlatılmış tek
çocuklu aile politikasının ogulları ve kızları
olan ana karakterler, dönüşüme ugrayan
ekonomik ve toplumsal şartlar altında
büyüdüler. Şimdi, tıpkı karaoke yorumları
gibi, yaşamları da akortsuz gelişiyor.
"Filmimin I ngilizce (ve Türkçe) adı,
günümüz Çin'i üzerine yaptıgım bir
gözlemin sonucu. I nsanlar umutsuzluga
düşmernek için kendilerini hummalı bir
zevk arayışına adıyorlar. Filmimin Çince
ismi "Ren xiao yao" ise, "bütün
kısıtlamalarından kurtulmuş" demek. Bu,
Taocu filozof Zhuangzi'nin, yaşamdaki
zevklerin tadını çıkarmayı ve mutlak
özgürlügü aramayı önerdigi yazılarından
bir alıntı. 200 l 'de, aynı adı taşıyan bir
şarkı Çin gençliginden çok büyük ilgi
görmüştü." - Jia Zhang-Ke

• An inrrepidly modern sroryteller, Jia
Zhang-Ke draws once again on popular
music ro provide a backdrop for his
beautifully stylized rbird feanıre, wbich
offers rrenchanr insight inro conremporary
Chinese reality. As melancholic as ir is
brillianr, UN KNOWN PLEASURES
focuses on China's aimless and lonely young
adults, deseribed in a song as "heroes
unashamed of rheir humble origins". Sons
and daughrers of che single-child family
policies insritured in 1 980, che cemral
characrers grew up against a background of
murating economic and social condirions.
Now, !ike rheir srinrs ar karaoke, their life
srories unfold our of rune. "The English
ritle of my film is che resul c of an
observarion I made abour conremporary
China. To avoid falling inro hopelessness,
people rhrow rhemselves inro che frenzied
search for pleasure. The Chinese title of my
film, "Ren Xiao Yao", means 'free of all
consrrainrs'. This is raken from writings by
Taoisr philosopher Zhuangzi, in which he
suggesred enjoying life's pleasures and
searching for absolu re freedom. In 200 1 , a
song wirh che same ritle was very successful
among Chinese you ch." - Jia Zhang-Ke

Born on 30 May 1 970 in
Fenyang, in rhe norchern
Chinese province of Shanxi.
After studying paincing and
wriring a novel, he entered rhe
Beijing Film Academy in 1 993.
Two years lacer he founded the
fırst independenc fılm
produccion see-up in Ch ina.
Wirbin this strucrure he shor
cwo videos, "Xiao Shan Going
Home" and "Du Du". His
previous feawres, "Xiao W u 1
Pickpocket" ( 1997) and
"Platform" (2000), have
received awards ar fesrivals
araund the world.
UNKNOWN PLEASURES
(2002) is his third feacure film.
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FRANSA FRANCE

FRANÇOIS ARMANET

AVARE GENÇLiK

29 Eylül 1 95 1 'de Fransa'da
dogdu. Yüksek lisans egitimini
tarih dalında yaptı, doktora
tezini ise sosyoloji alanında
yazdı. 1 98 1 'de Fransız gazetesi
Liberarion'da muhabirlik
yapmaya başladı, 1 998' den bu
yana gazetenin baş
editörlügünü yürütmektedir.
Televizyon da yapımcı ve
yöneemen olarak çalıştı,
Fransız-Alman kültür kanalı
Arte'de yayımlanan ve belli bir
konuya ayrılmış programlar
çekti, bunların kimilerinde Max
Arınanet'yle işbirligi yaptı.
Romanı "la Bande du
Drugstore 1 Avare Gençlik"
1 999'da yayımlandı; kitabından
yaprıgı bu uyarlama, yönetelgi
ilk uzun metrajlı kurmaca
fılmdir.

lA BANDE D U DRVGSTORE

DANDY

Yönetmen Director: Fraii{Oiı
AmJanet Senaryo Screenplay:
Franrois Amranel &jean Helpert
Görüntü Yön. Cinemaıography:
Gt�illaume Srhiffman Kurgu Editing:
Sandrine Degetm Oyuncular Cast:

l'ıfathieu Simonet, Clcilt Caıstl. Aurilifll
Wilk, Alict Taglioni, Laurtnl Pialtt,
Manhiaı Van Khacht, lıfarit Ravtl, Paul
Plritr, Tlxnrım 8/,:mrhard, ı\1{/anie Page,
Alban Aumard Yapımcılar
Producers:Jmn 8,-lhat & Rarhid
Bouchartb Yapım Production Co.: 38
Prod11ctions Dünya Hakları World
Sales: Frm1a Tllfvisiom Distribution

2001 1 3.5

mn1.

1 Renkli Color 1 98'

• Zamanda geriye doğru, ilk aşkın çağına,
doğum kontrol hapının henüz piyasaya
sürülmediği günlere doğru stilize bir
yolculuk. 60'1arın ortasında Fransa. Henüz
68 Hayısı'nın kaynaşan huzursuzluğunun
bir göstergesi, en ufak bir işareti bile yok
ortada. Ama ülkenin üstüne kurşun gibi
ağır bir sıkıntı çökmüş. Yavaş yavaş, fazla
hissettirmeden, bir kuşak doğmakta - çok
geçmeden müzik, moda, dil anlayışları ve
tüketim olgusuna karşı tavırlarıyla ülkenin
her yanındaki yetişkinleri bile etkileyecek
bir kuşak. Mini eteklerin, Weston marka
mokasenlerin ve Mini Cooper arabaların
zamanı bu, pek çok partinin havasının
içilen ilk ot dumanlarıyla bulandığı bir
dönem. Normandiya'da bir kır evinde
verilen partide Philippe, Charlotte'un
güzel, siyah gözlerine vurulur. Fakat böyle
bir aşk ilişkisi için henüz kendini hazır
hissetmeyen Philippe'in aklı arkadaşı
Marc'ı taklit etmektedir. Marc, Philippe'i
sürekli takıldıkları mekanda birbirlerini
acayiplikte geçmeye çalışan kafadarlarıyla
tanıştırır. Bu gençler, kızlara hep kötü
davranmaktadır. Bir zamanların utangaç
Philippe'i kısa sürede tam bir kadın avcısı
olup çıkar ve çok geçmeden kızlar oğlanın
elinde oyuncak olur. Hayranlarından biri
de Nathalie'dir, Philippe onu
çocukluğundan beri tanımaktadır ve şu işe
bakın ki Nathalie, Charlotte'un en iyi
arkadaşıdır . . .

• A srylized journey back through time ro

the age of firsr love - before the
conrraceprive pill was inrroduced. France in
the mid-sixries. There's no sign, nar even a
whisper, of che seerhing unresr of May '68.
Insread, a leaden sense of ennui weighs
heavily over che !and. Slowly,
i mpercepribly, however, a generatian is
coming of age - a generatian whose sense of
music, fashion, language and arrirudes ro
consumerism will soan infeec even ad ules all
over che counrry. This is che rime of mini
skirrs, 'Wesron' moccasins and Mini
Coopers; an era when che air of many a
parry was suffused w i ch the whiff of che first
joinrs. In a parry ar a counrry house in
Normandy, Philippe falls for Charlorre's
beautiful clark eyes. The boy, however,
doesn't feel he's ready for rhis ki nd of a love
affair yer and would much rather emulare
his friend Marc. Marc inrroduces Philippe
ro his gang of cronies all arcempcing ro
ourdo each orher's oudandish behavior ar
che drugsrore where rhey hang out. These
boys are always rrying ro have rheir wicked
way wirh che girls. Before long, che once
shy Philippe rurns inro a real lady killer
and, in no rime ar all, che girls are purry in
his hands. One of his admirers is NarhaJie,
whom he has known si nce childhood and
who jusr so happens ro be Charlorre's besr
friend . . .

Born on 29 Sepcember 1 95 1 in
France. He graduared wir h an
M.A. in hiscory and wroce a
doccorace in sociology. In 1 98 1
he began working as a journalise
for che French newspaper
"Liberarion", where he has been
edicor-in-chief si nce 1 998. He
has worked as a producer and
direcror for relevision; his work
i ncludes conrriburions co
··rheme evenings" broadcasr by
rhe Franco-German culruraJ
channel ''Ane", on some of
which he collaboraced wi ch Max
Armaner. His novel, ··ı.a Bande
du Drugscore", was published in
1 999; ch is adapeation marks his
debuc as a feacure film direccor.
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ARJANTIN ARGENTINA

FASIAN B I ELINSKY

DOKUZ KRALiÇ E

Ulusal Sinema Enstitüsü
NCI'den mezun olan Bielinsky,
meslek yaşamına reklamlarda
ve uzun metrajlı filmlerde
yönetmen yardımcılı�ı yaparak
başladı, bir yandan da okulu
NCI'de ders verdi. Senaristlik
de yaptı. DOKUZ KRALIÇE
(2000) yönetti�i ilk fılmdir.

NUEVE REINAS
NINE QUEENS
Yönetmen Director: Fabidn
Bülinsky Senaryo Scrcenplay:
Fabiôn Bitlimky Görüntü Yön.
Cinemamgraphy: Marn/o Cam()f'JnO

r�

A g duate of the National
I nstitute of Cinematography
(NCI), he began his career as an
assistant direcror in
commercials and feature fılms,
while also reaching at the NCL
He has also worked as a
scriptwriter. NINE QUEENS
(2000) is his directing debuc.

Kurgu Edüing: Sergio Zouola Müzik
Music: Caar Lerner Oyuncular Cast:

Gaıt6n Pauls, Ricardo Dar/n, Lttiria
Brtdict Tomôı Fonu. Gracitla Ttnemba11n
Yapımcı Producer: Pablo Bossi
Yapım Production Co.: Paldgonik
Film Gro11p S.A. Dünya Hakları
World Sales: Sony Pidure Clamrs
Türkiye Hakları Turkish Righıs:

Umut Stmal Filmri/ik

2000 1 35

mm. 1 Renkli Color 1 1 1 5 '

• Yazar-yönetmen Bielinsky'nin yarı
fütürist bir Buenos Aires fonunda geçen
ilk filmi, komplo ve gerçege sadakat
arasındaki sınırların birbirine karıştıgı
Hitchcock ve Marnet filmlerine soluk
kesici ve cüretkar göndermelerle dolu. I ki
dolandırıcı, bu işi yapamayacak kadar
hasta ve yaşlı bir suçlunun planladıgı
büyük bir dolandırıcılık işine soyunur.
I ş, Dokuz Kraliçe adı verilen ender bir
pulun kusursuz biçimde taklit edilmesine
dayanmaktadır. I ki adam uslu uslu
anlaşmayı yerine getirmeye çalışırken,
büyük çeteler ve benzerleri işi duyar ve
burunlarını sokmaya başlarlar. Son derece
temiz ve sağlam yapısıyla, karmaşık
entrikasıyla, usta oyuncularıyla bu film,
son yıllarda Latin Amerika'dan çıkan en
dikkat çekici yapıt. Orson Welles, film
yönetmeninin illüzyonistle olan
akrabalığını vurgulamıştı. Bielinsky,
izleyiciyi tam da istediği gibi
yönlendirmeyi başarıyor, böylece bir
sinema sihirbazı olma yolunda önemli bir
mesafe katetmiş oluyor. Vereceğimiz her
tepkiyi önceden tahmin ediyor ve hikaye
örgüsündeki her dolambaç, bizi labirentin
içine biraz daha sokuyor ve - doğru
bildiniz - labirentin planları da yalnızca
onun elinde.

• Ser against the backdrop of an almosr

fururisric Buenos Aires, wrirer/direcror
Bielinsky's debur film is a brearhlessly
audacious hamage ro borh Hirchcock and
Marnet where the boundaries berween
conspiracy and veraciry defy easy definirion.
Two swindlers try ro pull off a big con that
was inirially planned by an aging criminal
roo ili ro do ir. The scam cemers araund a
fanrasrically accurare forgery of a rare sramp
called rhe N ine Queens. As rhe rwo
doggedly rry ro ser up the dea!, mobsrers
and the !ike learn of the job and rry ro horn
in. A crisp Arisrorelian srrucrure, inrricare
plorring, and a masrerly ensemble casr
render this one of rhe most remarkable
Larin-American features of recenr years.
Orson Welles stressed the closeness of a
film d irector ro an illusionisL Bielinsky
manages ro lead the audience successfully
inro thinking exacrly what he wants us ro
rhink rhus passing an imporranr milesrone
on the way ro becoming a celluloid
magician. He anricipares every move, every
frown of our empathy, and every rwisr of
the sroryline rakes us furrher inro rhe maze
ro which - you've guessed ir - only he holds
the blueprinc
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BELGIUM-LUXEMBOURG

1 964'ce Belçika'da do!!du.
Brüksel' deki Belçika Sanat
Akademisi INSAS'can mezun
oldu. Her ikisi de Frederic
Fonteyne tarafından çekilen
"Max et Bobo 1 Max ile Bobo"
( 1 998) ve "Un e liaison
pornographique 1 Müstehcen
Bir llişki"nin ( 1 999), ayrıca
Pierre Paul Renders'in
yönettil!i "Thomas esç
amoureux 1 Thomas Aşık
Oldu"nun (2000) senaryolarını
yazdı. "WC' ( 1 99 1 ). "C ha Cha
Cha" ( 1 998) ve "Mireille et
Lucien 1 Mireille ve Lucien"
(200 1 ) gibi kısa filmiere imza
attı. NAMUSLU BIR TÜCCAR
(2002) ilk uzun metrajlı
kurmaca fılmidir.

NAMUSLU B i R TÜCCAR
UN HONNETE COMMERÇANT
STEP BY STEP
Yönetmen Director: Philippt
8/a;band Senaryo Screenplay;,
Philippt BU.sba.,d Görüntü Yön.
Cinemacography: Virginie Saint
Martin Kurgu Ediring: Ewin
Ryarkatrt Müzik Music: Daan
Oyuncular Casr: Benoiı Vtrhaert,
Philippt Noirtt. Yolandi Mortan, Frldirir
Bodson, Strgt Larivilrt Yapımcılar
Producer : 0/ivier RaMsin & Claudt
Wariflgo Yapım Production Co.:
ArtotJis Produrtions: Samsa Film Dünya
Ha.kları World Sales: Frann
Tllhisıons Dstri
i bNtion

2002 1 35 mm. / Renkli Color 1 93'

• Günümüzde Brüksel'deyiz. Polis,

Hubert Verkamen'in meşhur bir
uyuşturucu kaçakçısının bütün ailesini
katletti�inden şüphelenmektedir.
Verkamen istedi�i kadar kendisini
namuslu bir işadamı gibi göstermeye
çalışsın, tehlikeli bir uyuşturucu satıcısı
oldu�una dair polisin elinde sa�lam deliller
vardır. Sorgulamayı üstlenen müfettişler
Mercier ve Denoote onu yıldırmaya
çalışırlar, ama kendine güveni tam olan
Verkamen direnir. Sorgulama sırasında
yanından eksik olmayan güçlü bir
yardımcısı vardır: bu, hamisi ve
uyuşturucu çetesinin müteveffa patronu
Bay Chevalier'nin hayaletidir. Ama iki
polis Verkamen'in zayıf yönünü 
gururunu - keşfedince, işadamının da
geçmişini çözmeye başlarlar, belki bu yolla
onu çökertıneleri bile mümkün olacaktır.
"NAMUSLU B I R T Ü CCAR şöyle
özetlenebilir: Küçük çaplı bir uyuşturucu
satıcısının kendi portresi. Benim için fılmin
ana fikri bu: Bir uyuşturucu satıcısı kendini
nasıl görür? Toplumun ayıpladı�ı böyle bir
şeyi nasıl içine sindirir? Buna kendi
kafasında nasıl bir kılıf uydurur? Bu yola
nasıl düşmüştür? Kısacası, bir insanda
cisimleşen kötülük neye benzer? Bu
soruyu saçma ya da safça bulanlar olabilir.
Ama benim için çok önemli." Philippe Blasband

P H I LIPPE BLASBAND

• Conremporary Brussels. The police
suspect Huberr Verkarneo of having
massacred che emi re family of a known
drug lord. Veckamen may cry co pass
himself off as an honesc businessman bu c
che police have compel !ing ev idence chac he
is a dangerous drug dealer. Inspeccors
Mercier and Denooce who are in charge of
che inrerrogacion cry co wear him down, buc
excremely self-assured Verkamen resiscs. He
has a powerful h elp during che
inrerrogacion: che ghosc of Monsieur
Chevalier, che lace erime boss and his
mencor. Buc as che officers find Verkaman's
weakness - his pride - chey begin co gain
an insighc inco che businessman's pasc chac
may lead chem co bringing him down.
"UN HONN ETE COMMERÇANT can be
summed up chis way: i c is che self-porcraic
of a smail-rime drug dealer. This is che
main poinc of che movie, for me: how does a
drug dealer see himself? How does he
accounc for such socially reprehensible
behaviour? How does he racionalize ir in his
owcı mind) How did he gee co be che way
he is? In shorc, whac does che human face of
evi i look like) Some may find ch is quescion
absurd or naive. For me ir is essencial." Philippe Blasband

Born in 1 964 in Belgium. He
graduated from INSAS, the
Belgian Ares Academy in
Bcussels. He wrore che
screenplays of "Max ec Bobo··
( 1 998) and "U ne liaison
pornographique·· ( 1 999), both
direcced by Frederic Fonceyne,
and "Thomas esc amoureux"
(2000) by Pierre Paul Renders.
His directarial credics include
sborcs suc b as "WC ( 1 991),
"Cha Cha Cha" ( 1 998) and
"Mireille et Lucien" (200 1 ). UN
HONN ETE COMMERÇANT
(2002) is his fırsc feacure-length
fılm.
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FRANSA FRANCE

LAURENT BOUHNIK

B i R KAD I N I N YAŞAM I N DAN 24 SAAT

1 96 1 yılında Paris'te, Tunuslu
bir baba ile Normandiyatı bir
annenin o�lu olarak do�du.
1 988- 1 992 arasında
kameraman ve kurgucu olarak
çalışıp kısa ve uzun merrajlı
filmiere senaryolar yazmadan
önce, sanat yaşamına çizgi
roman yazar ve çizeri olarak
başladı. Çeşitli festivallerde
ödüller kazanan iki kısa
filmden ("Rouge au feu 1 Ateş
Kırmızısı ( 1 987) ve
"L'alligator 1 Timsah" ( 1 990))
sonra gerçekleşrirdi�i üçüncü
kısa filmi "Troubles ou la
journee de' u ne femme
ordinaire 1 Sorunlar ya da
Sıradan Bir Kadının Günü"
( 1 994), bir annenin cinselli�ini
o�lunun gözlerinden
resmediyordu. Daha sonra,
birçok fesrivalde ödül alan,
etkileyici ilk uzun metraj lı
kurmaca filmi "Select Hôtel"i
( 1 996) çekti. Bunu "Zonzon"
( 1 998), " 1 999 Madeleine"
( 1 999) ve BIR KADININ
YAŞAMINDAN 24 SAAT
(2002) izledi.

24 REVRES DE LA VIE D 'UNE FEMME

24 HOURS IN THE LIFE OF A WOMAN
Yönetmen Director: Laurent
Bouhnik Senaryo Screenplay:
Laumu Bouhnik. haıtd on rbe ntwtl by
Stt[an Zuıeig Görüntü Yön.
Cinematography: Gi/les Henry Kurgu
Edit.ing: HtrvlDe LıiZt &Jacqueline
Marim1i Müzik Music: Michael Nyman
Oyuncular Cast: Agnb)atJIIi, Michel
Serraufl. Birfnice Btjo. Pascal Greggory.
Nikolaj Coıttr- \Va/dau. Franro Barber
Yapımcılar Produccrs:Jean Couin &
Erienne Comar Yapı m Production
Co.: Playtime Dünya Hakları World
Sales: TF 1 International

2002 1 3 5

mm.

1 Renkli Color 1 103'

• Stefan Zweig'ın romanına dayanan bu
film, Fransa'nın güneyini ziyaret eden yaşlı
bir adamın zihnine üşüşen hatıralara
anlam vermek için geçmişe bakıyor.
Olayları üç ayrı döneme yerleştiren
Laurent Bouhnik, zamanın geçişine karşı
koyan ve meydana geldikten onlarca yıl
sonra bile ilgili kişiler üzerindeki büyüsünü
sürdüren deneyimlerin öyküsünü
kurmada, Zweig'ın kendine özgü
duyarlılıgından yararlanıyor. I htiyarlık
gençligi bilgilendirme girişiminde bulunup
geçmişin derslerini aktarırken, film bizi
başkasından alınmış bilgeliğin herhangi bir
şeyi degiştirebilecegi konusunda kuşkuya
kapılmaya itiyor. Bouhnik'in filminin
merkezindeki öyküde, genç Marie, bütün
parasını kumarda kaybetmiş asker
Anton'a aşık olur. Monako genç çiftin
yogun ve tutkulu öyküsüne fon oluşturur;
ilişkileri ve Marie'nin şefkati, iişıgının
intihar etmesini önler. Bu tarihi öykü ile
Olivia'nın bugünkü durumu arasındaki
paralellikler, Bouhnik'e tutkunun dogasını
ve hakikat karşısında kör kalışını inceleme
fırsatı saglıyor. Sapiantıiı ilişkiler daima
dram ve yogunluk yüklüdür, film de bu
malzemeyi güvenle deşiyor. Geçmişteki
olaylardan bugün Louis ile Olivia
arasındaki karştiaşmaya dogru akış,
kendinden emin bir şekilde anıları
uyandırıyor; Bouhnik de (Zweig
vasıtasıyla) Fransız Rivierası'nın
kumarhaneleriyle otellerinde agır agır
ilerleyen öykülerin zamana meydan
okuyan niteliğini vurguluyor.

• Based on rhe novel by Srefan Zweig, rhe

film looks inro rhe pasr ro give meaning ro
memories rhar overrake an old man during
a visir ro the sourh of France. Serring evenrs
across three separare rime periods, Laurenr
Bouhnik uses Zweig's unique sensibiliry ro
spin a rale of experiences rhar resisr rhe
passage of rime and continue ro work rheir
spell over rhe people involved decades afrer
their occurrence. As age attempts ro inform
youth and pass dow n the lessons of the past,
this film makes us wonder whether received
wisdom can ever make any difference. In the
tale that forms the hearr of Bouhnik's film,
young Marie falls in love wirh Anton,
a soldier who gambled away all his money.
Monaco is the backdrop for the young
couple's intense and passionate srory in which rheir affair and Marie's kindness
prevent her lover's suicide. The parallels
between this historical tale and Olivia's
presem-day situation provide the
oppornınity for Bouhnik to examine the
narure of passion and i ts blindness to the
trurh. Obsessive relationships are fraught
w ith drama and intensity and the film
m ines this material with a sure hand.
The flow from past events to the encounter
in the present berween Louis and Olivia is
confidendy evocative, and Bouhnik (via
Zweig) underlines rhe timeless narure of the
stories that linger in the casinos and hotels
of the Freneh R iviera.

Born in Paris in 1 96 l , of a
Tunisian farher and a Normand
mocher. He srarted out as a
comic strip wrirer and
illusrraror before branching our
ineo orher areas of
cinemarography and ediring
berween 1 988 and 1992, as well
as writing screenplays for several
shorr and fearure fılms. After
producing a couple of sho"
films which won prizes at
various fesrivals ("Rouge au feu
( 1 987) ve "L'alligaror ( 1 990)),
his rhüd sho" film "Troubles
ou la journee de'une femme
ordinaire" ( 1 994), pormıyed a
morher's sexuality through her
son's eyes. He rhen made an
impressive and provocarive
fearure debut, "Selecr Hôrel"
( 1 996), which won awards ar a
large number of fesrivals.
He followed i r wirh "Zonzon"
( 1 998), " 1 999 Madeleine"
( 1 999) and 24 HEURES DE LA
VIE D'UNE FEMME (2002)
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Mart 1 954'te Belçika'da
Awirs'de dogdu. Felsefe okudu.
1 990 yılından beri Brüksel Laik
Üniversitesi'nde bir senaryo
yazma atölyesi yönetmektedir.
Agabeyiyle birlikte beş uzun
metrajlı kurmaca film çekmiştir.

LE FILS
THE SON
Yönetmenler Direcmrs:Jtan-Pierre
Dardtmu & Lur Dardmnt. Senaryo
Screenplay:}tan-Pitrrt Dardtmlt & /..J1r
Dardtnnt Görüntü Yön.
Cinemaıography: Alain Marcom
Kurgu Editing: Marie-1-11/tnt Dozo
Oyuncular Cası: Olrvitr Gounntt,
Morgan Marinnt, lıabtl/a Souparl, Rlm)
Rmaud, Nanim 1-lassafni, Ktı�in Ltroy.
FOirim Piuatr Yapımcılar
Produceu: LMr Dartk,mt,Juın-Pum
Dardmne & Dmis Frryd Yapım
Producrion Co.: /..es Films d11 Fltı�vt;
Arrhif!tl 3.5; RTBF: Cana!+ Dünya
Hakları Wodd ales: Ctlluloid

Born in March 1 954 in Awirs,
Belgium. He has a degree in
philosophy. Si nce 1 990 he has
been holding a screen-writing
workshop at Universice Libre in
Brussels. He co-direcred five
feature films with his big
brother.

Filmography
1 986 Falsch
1 992 )e peuse a vous

Ortamı

Sizi DüşUnUyorum
La promesse Söz
Rosetta

I..e fils Otuı

2002 1 35 n1m. l Renkli Coıo, 1 103'

• Darden ne kardeşler övgü toplayan

"Rosetta"dan sonraki bu ilk fılmlerinde,
minimalist estetikleri için mükemmel bir
konu bulmuş. OG UL, hayatı bir trajediyle
harap olmuş, işçi sınıfından bir adamın
öyküsünü anlatan, pes perdeden ve
huzursuz edici bir film. Başrolde Oliver
Gourmet olaganüstü ve geçen yıl
Cannes'da aldıgı En I yi Oyuncu ödülünü
hak ediyor; sanki o, role göre degil de, rol
ona göre biçimlenmiş. Filmin hatırı sayılır
ahlaki karmaşıkligını taşıması gerektigi için,
kamerayla pasiaşmasının da diger
oyuncularla etkileşimi kadar önem
taşıdıgı, etkili, abartısız bir performans
sergiliyor. Sapiantı teması üzerine yazılmış
bu yalın sinemasal denemede,
yönetmenler Olivier'nin hareketlerini,
bazen bedeninden santimlerle ifade
edilebilecek bir uzaklıkta tuttukları el
kamerasıyla izliyor. Ö ykü, insanı yerine
mıhlayan son perdede, mecazi bir yol
öyküsüne dönüştügünde, yapaylık ortadan
kalkıyor ve kendimizi tam anlamıyla arka
koltukta, bir kol mesafesinde oturuyor
buluyoruz. Kaybedilenler ve baglar
üzerine bu mahrem portrede,
Dardenne'ler çogu zaman bagışlayıcılıktan
yoksun bir dünyada geçen bir merhamet
öyküsü yaratmışlar. O G UL, "Rosetta"
kadar kesinkez harap edici olmasa da, o
fılmle ortak bir özellige sahip: bu da, son
sahnesinden çok uzun bir süre sonra bile,
izleyicinin aklında kalması.

• In their first film since the acclaimed

" Rosetta", the Dardenne brothers find a
perfect subject for rheir pared down
aesthetic in this subtle and disquieting film
about a working class man whose life has
been devastated by tragedy. Oliver
Gourmet is outstanding in the lead role,
which seems co have been fashioned for him
rather than vice versa, and was a deserving
winner of the Best Acting Award in Cannes
last year. Required co carry the considerable
moral complexity of the film, he gives an
effective, understated performance in which
the intetplay between himself and the
camera is as significant as his imeraction
with the other accors. lo this sparse film
essay on the rheme of obsession, che
directOrs follow Olivier's movemems witlı a
hand-held camera at times only inehes from
his body. When che scory turns into a
meraphoric road trip during i ts riveting
fina] aet, the arrifice falls away and we are
literally right in the back seat, less than a
breath away. With this imimate portrait of
loss and connection, the Dardennes have
fashioned a tale of compassian in a world
coo often lacking forgiveness. Whilst not so
obviously devaseating as "Rosetta", w hat
LE FILS shares with the earlier film is rhe
capacity co stay with the viewer long after
i ts end.

Nisan 1 95 1 'de Belçika'da
Engis'te dogdu. Oyunculuk
egitimi aldıktan sonra, "La
colonne Durutti" ve "L'arche
d'Adelin" gibi oyunlarda
Armand Gatti'nin yönetmen
yardımcıligını yaptı. 1 975'te
kardeşi Jean-Pierre'le birlikte
Derives adlı bir yapım şirketi
kurdu. Bu şirket, bugüne kadar
Avrupa televizyon kanalları için
elliden fazla belgesel yapmıştır.
1 984'ten beri Liege Universitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi'nde bir
görsel-işitsel atölyenin
sorumlusudur.
Born in April 1 95 1 in Engis,
Belgium. He srudied drama
acring and was assiseant ro
Arınand Garti in srage pieces
such as "La colonne Durutti" and
Tarche d'Adelin". In 1 975 he
founded with his brother Jean
Pierre a producrion company,
Derives, which, since rhan, has
made more rhan 50
docurnenraries for Eumpean TV
stations. He has been in clıarge of
a workshop on audiovisual
pracrices ar rhe Are and Sciences
Department of the University
Liege since 1 984.
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H I N DISTAN I N D I A

SHAJI N. KARUN

SESSiZ Ç I G L I K

1 Ocak 1 952'de, Hindistan'ın
Kerala eyalecindeki Quillon'da
do�du. Puna'daki Sinema ve
Televizyon Enstitüsü'nde
ö�renim gördükren sonra
G. Aravindam'ın sürekli
kameramanı olmuş ve bugüne
kadar 40 filmi n görüncü
yönermenli�ini yapmıştır.
Dört belgesel filmden sonra,
1 988'de, ilk uzun mecrajlı
kurmaca filmi "Piravi 1
Do�um"u yöneemiş ve
bununla, aralarında
Leearno'nun Gümüş Leopar'ı
da olmak üzere, ulusal ve
uluslararası fescivallerde
3 1 ödül kazanmıştır. O günden
bu yana dört belgesel ve üç
kurmaca film ("Swaham 1
Benimki", 1 994;
"Vanaprascham 1 Son Dans",
1 999; SESSIZ ÇICLIK, 2002)
yapmıştır. Pek çok kişi
tarafından günümüz Hinc
sinemasında Saryajic Ray'in
meşalesini taşıyan kişi olarak
görülmektedir.

NIS HAD
OCTAVE
Yönetmen Director: Shnji N. Kar1m
Senaryo Screenplay: Shnji N. Kımm
& Va/.salam-Vathuııtry Görüntü Yön.
Cinemamgraphy: Hari Nair Kurgu
Editing: Shmlear Prasad Müzik
Music: lsaaı- Thomas Kottukapally
Oyuncular Cast: Rajti iVıpur,

111)1.
11 ...
!ll'-!1!11!!11�

Arthan11, Gesht ThNptcn-Phtlg;�'· Alaıttr
)hang, Domlniq11t Dt-GasqNtt. Ram

Gopa/BajaJ. Raw11Jhuari. Qamar'aZDI
Haıhmi. Ga;mdtr Chauha Yapımcı
Producer: S11khu·mu Dhttdda Yapım
Production Co.: Sky TV Dünya
Hakları World Salcs: Sky TV

2002 1 3 5
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1 Renkli Color l l 18'

• Ağır ritim li, hüzünlü, göz okşayıcı bir

yapım: Hindistan'ın güneyinden gelen
önemli yönetmen Shaji N. Karun'un son
ürünü SESS I Z ÇI G LIK, görüldükten sonra
akıldan çıkmayan filmlerden. Hindistan'la
Pakistan arasındaki üçüncü savaş 3 Aralık
1 97 1 'de başladı. Savaşa kadar varan
durumu hakiki radyo haberleriyle sürekli
arka planda veren bu özenli film, husumetin
patlak vermesinden hemen sonrasına kadar
geçen bütün olayları anlamamızı sa�lıyor.
Kuzey Hindistan'daki karlı doruklarla
süslenmiş güzel manzaralar, Tibetli
mültecilerin yaşadı�ı güçlükler, karı kocanın
acıklı kaderi, bunların hepsi vecde benzer
bir halde betimlenmiş. "Hükümete vergi
öderken, devletimin askeri etkinliklerini
geliştirmesine de katkıda bulundu�umun
farkındayım. Ödedi�im vergilerin büyük
kısmı, savaş planlamasına harcanıyor.
l taatkarlı�ımla, saldırgan bir savaş destekçisi
olup çıkıyorum! Masum savaş kurbanları
üstüne bir film yapma fikri böyle
şekillenmeye başladı. [ . . .] Film in özgün adı
olan 'nişad'ın sözlük anlamı oktavdır, ya da
müzikte en tiz nota. Ama, Hindistan'da bu
sözcü�ün birden fazla anlamı vardır. Filin
çıkardı�ı sese 'nişad' denir. Aynı zamanda
da 'savaş çı�lı�ı· demektir. Yavrularından
ayrı düşen çayla�ın çıkardı�ı tiz sese de
'nişad' denir. Dişi kuşun yiyecek aramaya
çıktı�ında yavruları için duydu�u endişeyi
ifade eder. Bu durumda 'nişad' annenin
yavrularının içini rahatlatmasıdır. Bu şekilde
benim fılmim de, zaten birbiriyle ba�lantılı
olan bir dizi duyguyu vurgulayıp biraraya
getiriyor." - Shaji N. Karun

• A slow, sad, eye-carching producrion 

che mosr recenr by che very prominenr
sourh Indian direcwr Shaji N. Karun,
NISHAD is a film chac scays wich you fond
afcer you've seen i c. The chird war becween
lndia and Pakistan began on 3 December
1 97 1 and chis mediracive film, which is
conscancly depiceing che sicuarian leading
up w che war through accual cad io
broadcasrs, allows us co understand che
evenrs ci ll jusr afcer the ourbreak of
hoscilicies. The beauciful scenery of che
Norchern lndian snowy peaks, che hardship
of che Tibecan refugees, che sorry desciny of
che couple, are all depicred in a rrance-like
srace. "When I pay che raxes ro my
governmenc 1 am aware rhac 1 am helping
che governmenr ro build up i es milicary
accivicies also. Major share of che caxes
given by me goes ro war planning.
Submissively I become an aggressive war
supporrer! This was che beginning of che
idea for me co make a film on innocent war
viccims. [ . . . } 'Nishad' l irerarily means
occave or che highesc noce in music.
lnreresringly in lndian concexc, ic has many
differenc meanings. The c rumper cry of rhe
elephanr is called 'nishad'. Ic also means
'war cry'. The loud call of che ki re while
away from i es chicks is also called 'nishad'.
Ic expresses mocher's concern for rhe chicks
while she is 'absenr' in search of food. In
rhis sicuarion, nishad is a reassurance from
che mocher. My film NISHAD chus
highlighcs and combines che range of
emocions already relaced." - Shaji N. Karun

Born on 1 January 1 952, in
Quillon, in che Ind ian stace of
Kerala. After scudying ac the
Cinema and Television Institute
i n Puna, he became
G. Aravindam's regular
cinemarographer, and ro dare
has shot 40 fearure fılms.
Fallawing on four
documentaries, he direcred his
first fearure, "Piravi 1 The
Birrh" ( 1 988), which won
3 1 awards in national as well as
inrernarional film fesrivals
including the Silver Leopard at
Locarno. Si nce then, he made
four docurnenraries and three
fıccional feature films
("Swaham 1 My Own", ( 1 994);
"Vanaprastham 1 The Last
Dance" ( 1 999); NISHAD
(2002)). For many, he is now
seen as Satyajit Ray's corch
bearer in conremporary !nd ian
cinema.
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IRAN-FRANSA JRAN-FRANCE

ABBAS KIAROSTAMI

ON

22 Haziran 1 940'ta Tahran'da
dogdu. Genç yaşta sanatla
ilgilenmeye başladı.
1 8 yaşındayken bir resim
yarışmasını kazandı ve Tahran
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi'nde okumak için
evinden ayrıldı. 1 960'1ı yıllar
boyunca tasarımcı ve
illüstratör olarak reklamcılık
alanında çalıştı, afişler tasarladı,
filmler için jenerik yarattı ve
çocuk kitapları resimledi.
1 969 yılında, Çocuk ve Genç
Yetişkinlerin Entelektüel
Gelişmesi Kurumu'nda bir
sinema bölümünün
kurulmasına yardımcı oldu.
Bölümü n ilk yapımı, onun da
ilk filmi olan 1 2 dakikalık
"Ekmek ve Sokak"tı. O günden
bu yana aralarında uzun
metrajlı kurmaca filmlerin,
egitsel kısa filmlerin, uzun
metrajlı belgeselierin ve bir
dizi televizyon filminin de
bulundugu 20'yi aşkın film
gerçekleştirdi.

TEN
Yönetmen Director: Ahbtıs
Kianmami Senaryo Scrunplay:
Abbas Kiarostami & A1anıa Akbttri
Kurgu Editing�
Kiarostami
Müzik M.u.sic: HfJU•ard 8/ake
Oyuncular Cast: Aiania Akbari,
Amin Mahw, Roya Arahshtıhı, Katayoım
Taltidıadth, Mandana Sharbaf. AIMnt
Aloradi Yapımcılar Producers:
Marin Karmitz & Abôaı Kiannlami
Yapım ?roduction Co.: ı\1/Q; Abbas
Kiaroılami Prod11rtions Dünya Hakları

Abbas

World Sales: i\'11<2 Türkiye Haklan
Turkish Righıs: Btlgt Film

2002 1 Jj

mm.

1 Renkli Colo• 1 94'

• Abbas Kiarostami, onu dünya

sinemasının ön saflarına çıkaran biçimsel,
çok güzel kurulmuş bir dizi filmden sonra,
kısa süre önce yeni dijital teknolojinin
sagladıgı imkanları keşfetti. AIDS bunalımı
üzerine bir belgesel çekmek için Afrika'yı
bir dijital kamerayla ziyaret etti. Daha
sonra yaptıgı bir basın toplantısında,
35mm kameraya asla dönmeyecegini iddia
etti. Kiarostami ON'da, bir arabanın
kontrol panosuna monte ettigi iki dijital
kamerayı, sürücü ve yolcu koltuklarına
yöneltti. Her biri çeşitli uzunlukta,
kesilmemiş on ayrı sekansta, sadece
kameraların gördügünü ve duydugunu
kaydetmekle yetindi. ON, kandırıcı
sadelikteki yapısına ragmen, şaşırtıcı bir
duygusal ve temasal kapsama sahip. Film,
minimal kaynaklada ve uçsuz bucaksız
yaratıcı hayal gücüyle neler elde
edilebilecegini gösteriyor. Kiarostami,
minimalizmin onu nasıl büyüledigini itiraf
etmişti, burada da hem rejinin yokoluşu,
hem de kurmaca ile belgeselin sınırlarının
bulanıklaşmasıyla flört ediyor.
Konuşmaların bir senaryosu var, ama
insanların arabaya yaklaşması gibi birçok
olay kendiliginden meydana gelmiş.
ON'un, gelişmiş dünyanın fonlarından
mahrum, hayal gücünün maddi
kaynakların yerini alması gereken bir
sinema için model oluşturacagı kesin.
Tadına varılacak ve incelenecek bir film.

• Afrer a series of format, beaurifully

srrucrured films, which propelled him ro
che from ranks of world cinema, Abbas
Kiarosrami recenrly discovered rhe
possibilicies afforded by rhe new digiral
technology. He visired Africa wirh a digiral
camera ro shoor his documenrary on rhe
AIDS crisis, "ABC Africa"; ar a subsequenr
press conference, he claimed rhar he would
never rerurn ro che 3 5 m m camera again.
For TEN, Kiarosrami mounred rwo digiral
cameras on rhe dashboard of an SUV,
rrained on che driver and passenger sears.
In ren separare sequences, all of varying
lengrhs and wirhour curs, he simply
recorded whar rhese cameras have seen and
heard. Despire irs deceprively simple
srrucrure, TEN has asronishing emorional
and chemaric breadrh. The film shows whar
can be achieved wirh minimal resources and
unending creative imaginarion. Kiarosrami
has confessed hjs fascinarion wirh
minimalism and here he Aires wirh borh rhe
disappearance of direcrion and che blurring
of ficrion and documenrary. The
conversarions were scripced, bur many
incidenrs, such as people approaching che
car, occurred sponraneously. TEN is
desrined ro become a model for a cinema
rhar lacks the funds of che developed world,
where imagination musr replace marerial
resources. This is a film ro be savored - and
srudied.

Born on 2 2 ] u ne I 940 in
Tehran, Iran. He was interesred
in che arts from an early age.
He won a painting comperirion
ar che age of eighreen, and left
home ro srudy at Telıran
Universiry's Faculry of Fine
Ares. As a designer and
illustraror, he worked
throughout the '60s in
adverrising, making
commercials, designing poscers,
crearing eredie ri des for fılms,
and iliuserating children's
books. In I 969 he helped ro ser
up a filmmaking department ar
the lnsrinıre for l nrellecrual
Development of Children and
Young Adulrs. The
department's debut producrion
was his own fı rsr film, the
1 2-minute "Bread and All ey".
In the years s ince "Bread and
Alley", he has made more rhan
20 films, including fıcrion
features, educacional shorts,
feature·lengrh documenraries,
and a series of fılms for
relevision.
Önemli Filmleri
Selecred F i l mograp by
1 987 \Vhere is My Frietufs House.'

Arkadaşımın Evi Nerede/

1 990 Clou·UP Yakın Plan
1 992 And Life Gou On

Ve Yaşam Sürüyor

1 994 Thro11gh lhe Olive Trees

Zeytinlikıerin Arasında

1 997 Tasle o[Cherry Kirazın Tadı
1 999 The \Vind \Vi//Carry Us

Rüzg1r Bizi Sürilkleyecek
On

2002 Tm
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JAPONYA-FRANSA JAPAN-FRANCE

TAKESHI KITANO

B E BEKLER

1 947'de Tokyo'da do�du.
E�lence dünyasındaki seçkin
kariyerine 1 972'de adım attı ve
"Beac" Takeshi adıyla
çalışmaya başladı. Japonya'da
hem stand-up komedyen hem
de her hafta program yapan
bir relevizyoncu olarak
muazzam başarı kazandı.
Ayrıca başarılı bir oyuncu ve
eserleri filmlerinin bazılarında
görünen bir ressamdır.
Bunlara ek olarak, şiirleri,
romanları, kısa öyküleri ve
denemeleri de vardır.
Yönermenlite başladıltı 1 989
yılına kadar, ülkesinin dışında
muhtemelen en çok Nagisa
Ohsima'nın "Senjo No Merry
Chisrmas 1 Mutlu Noeller Bay.
Lawrence" adlı fılmindeki
rolüyle tanınıyordu. lik başta
stilize polisiyeleriyle itibar
kazanan sanatçı, tema
yelpazesini inanılmaz biçimde
genişletmeye sürekli devam
ederek, günümüzün en ünlü
Japon yönetmenlerinden biri
haline geldi.

DOLLS
Yönetmen Director: Taktıhi Kirano
Senaryo Screenplay: Takeshi Kitano
Görüntü Yön. Cinematography:
KatJumi Yanagijima Kurgu Editing:
Taktıhi Kita11o Müzik Music:Joe
1-liıaiıhi Oyuncular Casc: Aliho

Kanno, HidtJOJhi Nishijima. TaWIJa
Mihaıhi, Chitko J\latJNbara, Kyoko
F11luıda, TJMIO»>N Takıshige
Yapımcılar Producers: A!tlklyNki
Mori & Takio Yoshida Vapım
Producıion Co.: Olftn Kitano,· Bamiai
Viıılf:ıl; Tokyo FM: TV Tokyo Dünya
Hakları \Vorld Sales: Ctll�tloid
Ortamı Türkiye Hakları Turkish

Rights:

Bir Film

2002 1 35

nım.

1 Renkli Color l l 1 3'

• Takeshi Kitano onuncu filmi için ilham

kayna�ını sanatların en Japon olanın da,
Bunraku taşbebek tiyatrosunda bulmuş.
Film, joruri şarkıcısını gösteren, chamisen
eşlikçisinin Chubei'nin aşk trajedisini icra
etti�i, uzun ve ipnotize edici bir sekansla
başlıyor. O sırada aynı öykü sahnede, her
biri bazen üç kukla oynatıcı tarafından
hareket ettirilen kocaman bebekler
tarafından da oynanıyor. Kitano
geleneksel Bunraku öykülerini, sarsılmaz
aşkı anlatan modern öykülerine çerçeve
olarak kullanıyor. Bu öykü aniatma
düzene�i ona, seyircisini kendi yarattı�ı
bir dünyaya çekerek gerçekçi sinemanın
kurallarını çi�neme fırsatı tanıyor ve bunu
da çok etkileyici bir hayalgücüyle yapıyor.
Tiyatronun yapmacıklı�ını sinemanın
gerçekçili�iyle birleştirmek Kitano'ya
cesur ve cüretkar sanatsal kararlar alma
yetkisi vermiş, o da bu özgürlü�ü etkili
biçimde istismar ederek bugüne kadarki
en iddialı filmini ortaya çıkarmış. Kitano
insanın ilgisini hep ayakta tutan bu
dokunaklı eserde - Bunraku tiyatrosunun
belgeledi�i derin tutkuları kurcalarken hayal edilemez fiziksel güzellikte bir
dünyayı açı�a çıkarıyor: tüm o de�işken
ruh halleriyle bir Japonya peyzajını.
"Aşık çiftlerle ilgili öyküleri ele aldım.
Ama tarafsız bir gözle bakarsanız, aslında
her birinin başkalarının işine karışan bencil
bir ahmak üzerine oldu�unu
anlayacaksınız." - Takeshi Kitano

• For his renrh film Takeshi Kirano has

nırned for inspiracion ro rhe most Japanese
of are forms, che Bunraku doll chearre.
The film srarcs wirh an exrended and
mesmerizing sequence fearuring che joruri
singer, his chamisen accompanisr
performing che love rragedy of Chubei,
white che same srory is being acred on che
s cage by large dolls - each an imared by as
many as three puppereers ar a rime. Kicano
uses che rradirional Bunraku srories ro
frame his modern rales of unwavering love.
This sroryrelling device allows him ro break
che rules of realisc cinema by inviring his
audience inro a world of his own creative
consrrucrion - and he does so wir h
impressive imaginarion. Combining che
arcificialicy of che chearre w i ch che realism
of cinema gives Kirano licence ro make
brave and audacious arrisric decisions, and
he effecrively exploirs this freedom ro ereare
his most ambirious film ro dare. In this
compelling and rouching work - as he
mines che passionare feelings documenred
by Bunraku rhearre - Kirano uncovers a
world of unimaginable physical beaury: che
Japanese landscape in all i es varying moods.
"! dealr wirh srories abour couples in love.
B ur if you look objecrively, you"ll fınd each
is abouc a selfısh medciling foo!." Takeshi Kirano

Born in Tokyo i n 1947.
He began his disrincrive show
business career in 1 972,
working under che name of
··seat'" Takeshi. He has enjoyed
enormous success in Japan as
borh a seand-up comic and
weekly television personality; he
is also an accomplished actor
and painter whose arcwork
appears in some of his films. I n
addi tion, h e has wrinen poetry,
novels. shorr srories and essays.
Until turning director in 1 989,
he was probably best known
internationally for his
performance in Nagisa Oshimas
··senjo No Merry Chiscmas 1
Merry Chrisrmas, Mr.
lawrence'". lnirially fered for his
stylish rhrillers, he has
conrinued co expand
enormously his themaric range
and became one of rhe most
famous conremporary Japanese
direcrors.

Filmleri

Filmography
1 989 Viole11t Cop Vahşi
1 990 Boiling Poinl

Polis

Kaynama Noktası

1 99 1 A Scene al the Sea

Bir Deniz Manzarası

1 993 Somıline
1 995 Gettirıg A11y?

Hiç Yapabiliyor musun/

1 996 Kids Return

Çocuklar Geri Döner
1 997 FireworkJ Havai Fişekler

1 999 Kikujiro
2000 Brother Birader
2002 DoliJ Bebekler
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FRANSA-ISPANYA F R A NCE-SPAIN

CEDRIC KLAPISCH

iSPANYOL PANSiYONU

1 96 1 'de Fransa'da, Neuilly-sur
Seine'de dogdu. Fransa'da
ögrenim gördü. 1 983-85
arasında New York'ta
kameraman olarak çalıştı, ayrıca
birkaç kısa metrajlı film çekti.
Anavaranına döndükten sonra,
Lille ve Clermond-Ferrand Film
Festivalleri'nde ödül alan
"In Transit" ( 1 986) adlı kısa
metrajlı bir film çekti. Sonraki
kısa metrajlı filmi "Ce qui me
meut" ( 1 989) de ödüller
kazandı. lik uzun metrajlı
kurmaca filmi "Rien du tout 1
Birşey Degil" ( 1 99 1 ) Cesar
Ödülü'ne aday gösterildi;
"Le peril jeune 1 Sarı Tehlike"
( 1 993) adlı filmi de çeşitli
ödüller kazandı. Komedi filmi
"Chacun cherche son chat !
Herkes Kedisini Arar" ( 1 995)
uluslararası alanda begeni
kazandı. Daha sonra "Un air de
famille 1 Bir Aile Havası"
( 1 996), '"Peuc-ecre 1 Belki"
( 1 999), "Ni po ur, ni contre,
bien au contraire 1 Ne Yanında,
Ne Karşı, Tam Aksine" (200 1 )
adlı filmlerini çekti. ISPANYOL
PANSIYONU (2002), yönenigi
yedinci uzun metrajlı kurmaca
fılmdir.

L'A UBERGE ESPAGNOLE
EURO PUDDING
Yönetmen Director: Cfd,.ic Klapıch
i
Senaryo Screen play: CIJ,-ic Klapiıch
Görüntü Yön. Cinematography:
Dominique Co/in Kurgu Editing:
Prandrıe Sand�g Oyuncular Cast:

Romaitz Dnris, Cici/e De Franrt, Audrey
Tautou,Judiıh GodrkiN, Kelly Rtilly,
Xaı•itr De G11illelxm, Ktı�in Bishop,
Fttkrico D'Anna, Chriıtian Pagh.
Cristina Brtmdo, Barnaby Mttschurat,
0/iııier Raynal, h/do Goldberg
Yapımcılar Producers: Bruno Ltvy &
}tUqlleı Roytr Yapım Production Co.:
Ct Q11i Me MUII Dünya Hakları
World Sales: Wild Btmrh Türkiye
Hakları Turkish Rights: Oun Film

2002 135 mm. 1 Renkli Color 1 100'

• Günümüzün karmaşı k dünyası üzerine,

• A funny, touching reflecrion on today's

komik ve duyarlı bir deneme, aynı
zamanda da farklı milliyetlerden kişilerin
Avrupa Birli�i altında armoni içinde
yaşama çabalarını ele alan ilginç bir mesel
olan I SPANYOL PANS IYONU,
Klapisch'in, arada başka tarzlar
denedikten sonra, uluslararası alanda ün
kazanan "Chacun cherche son chat 1
Herkes Kedisini Arar" tarzında çektiği
hoş bir film. 1 995 tarihli filminde olduğu
gibi, Klapisch bu filmde de öyküsünü
belirli bir çevrede yaşayan karakterler
üzerinden geliştiriyor. Bu kez herbirinin
kendine özgü dünyası olan bir grup
öğrenciyi ele alıyor: bir !talyan delikanlı,
I ngiliz bir genç kız, Danimarka'dan bir
genç, Belçikalı genç bir kadın, bir Alman
ve Endülüslü genç bir kız. Bu serüven
sona erip, bir yıllık öğrenci değişim
programının sonunda evine döndüğünde,
Fransız Xavier artık hayatta ne
istediğinden emin değildir, ancak ne
istemediğini çok iyi bilmektedir. Artık
kişiliğini bulmuştur. Geleceğini kendisi
seçebilecek durumdadır. Senaryoyu
akraba ve arkadaşlarının deneyimlerinden
esinlenerek yazdığını belirten filmin
yönetmeni: "Bu, öğrencilik yıllarında
yaşananlar ya da kişili�in keşfine geçiş
süreci üzerine bir film" diyor.

chaotic world, and an i nceresting parable
abouc differenc nationalities trying to live i n
harmony i n a unifıed Europe, L'AUBERGE
ESPAGNOLE is a captivating recurn to rhe
style of Klapisch incernacional hit "Chacun
eberche son chat 1 When rhe Cac's Away".

As he did in his 1995 film, Klapisch again

uses a story loosely developed ouc an
assortement of characcers i n a specifıc
environment, this rime a mixed bu nch of
studencs: an !cal ian guy, an English gir!, a
boy from Denmark, a young woman from
Belgium, a German and a gir! from
Andalusia, each with his or her own
idiosyncracy. When che parcy's over and
Xavier recurns home afcer a year of scudenc
exchange program in Barcelona, he' s not
really aware of exacrly w har he wancs, buc
he cercainly knows wlıac he doesn't wanc.
Finally he feels like h imself, free to chose a
fucure wiclıouc prospeccs. "This is a film
w hi ch is reminiscenc of novels about
scudenc years or che process of iniciacion",
says che fı l mmaker, whose screenplay was
inspired by che experiences of relarives and
friends.

Born in 1 96 1 in Neuilly-sur
Seine, France. He srudied in
France and then lefr for New
York (1983-85) and worked as a
cameraman and direcror of
several short fılms. After his
rerurn to his narive counrry he
made the shorr "In Transit"
( 1 986), awarded in Lille and
Clermond-Ferrand Film Fescivals.
His next shorr "Ce qui me meut"
( 1 989) also won awards. His fırsr
feature film ""Riens du touc··
( 1991) was nominated for a
cesar, and several awards also
went to the film "'Le peril jeune'"
0 993). The comedy '"Chacun
eberche son char" ( 1 995) won
international recognirion, afrer
which fol lowed "Un air de
famille'" ( 1 996), "'Peut-etre"
(1999) and "" Ni pour, ni contre,
bien au concraire'' (200 1).
L'AUBERGE ESPAGNOLE
(2002) is the sevench feature film
he directed.
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GÜNEY KORE SOUTH KOREA

IM KWON-TAEK

ATEŞTEN F l RÇA DARBELERi

2 Mayıs 1 936'da Güney
Kore'de, Chollanam-Do'da,
Changsong'da do�du.
Filmlerde çalışmaya yapı m
asistanı olarak başladı ve
1 962'de '"Farewell to the
Duman River 1 Duman
Nehrine Veda"yla
yönetmenli�e adım attı.
1 970'1erin ilk yarısına kadar
melodram, aksiyon, savaş filmi
ve tarihsel film gibi çok çeşitli
janrlarda ticari filmler çekti.
Ancak 1 973'te "Weed 1
Yaramaz Ot"la başlayarak,
sanatsal bir bilince kavuştu ve
geleneksel Kore kültürünün
temeline dair filmler yapmaya
başladı. Bundan sonraki
filmleri, dünyanın farklı
köşelerindeki festivallerde
be�eni kazandı. "Chunhyang"
(2000), Cannes Film
Festivali'nde resmi yarışmaya
alınan ilk Kore filmi oldu.
ATEŞTEN FlRÇA DARBELERI
(2002), uluslararası sinemanın
en üretken ustalarından biri
olan sanatçının yönetti�i
doksan beşinci uzun merrajlı
kurmaca filmdir.

CHIHWASEON
STROKES OF FIRE
Yönetmen Director: / m Ku'On-Tatk
Senaryo Screenpla)': Kim Young-Dak

& /m Kwon· TaPk baıtd, ona Ilory by Min

Byımg-Sam Görüntü Yön.
Cinematography:Jung li-S11ng Kurgu
Editing: Park Soon-Duk Müzik
Music: Kim )�oung-Dong Oyuncular
Cast: Choi Min-Sik, Ahn S1mg-Ki, Y011
Ho-jrong. Kim Yt(J-)in. Son Ye-)in. Han
A1yung-Goo,jung Tae-U'Ioo Yapımcı
Producer: L« Tae-Won Yapım
Production Co.: Tathung Pmunı
Dünya Hakları World Sales: Wild

B11nch

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 7'

• Olağanüstü bir yeteneğe ve korkusuz

bir hümanizme sahip olan, Güney
Kore'nin en ünlü yönetmeni lm Kwon
Taek, mütevazi köklerden yüksek
zirvelere tırmanan bir sanatçının fırtınalı
yaşamını destansı bir boyutta yeniden
yaratarak, bize en seçkin başyapıtını
sunuyor. Ressam Oh-Won'un düşük bir
toplumsal sınıftan gelmesi, vahşi yaşam
tarzı ve kaba saba arzuları, onu çok
katmanlı, ahlakçı Kore toplumunun uç
noktalarına yerleştirmişti. Kadın
avetlığından utanmayan biriydi ve sürekli
bir alkol bulutunun içinde çalışıyordu,
ama yaratıcı yeteneği ve sanatına bağlılığı
muazzamdı. Ardında bugün bile bir ilham
kaynağı ve bir hazine sayılan, zamanın
eskicemediği başyapıtlar bıraktı. Twon
Taek sanatçının hummalı kişiliğini, perdeyi
sürekli aydınlatan resimlerinin
dinginliğiyle dengeliyor: görkemli bir
güzelliğe sahip peyzajlar, sisli nehirler ve
dağların arasındaki vadiler. Oh-Won
kendi faniliğini aşmak için sanatına
tutunurken, yönetmen de Kore'nin bir
ulus olarak deneyimiyle ilgili gerçekleri
açığa çıkarmak için, bu uyumsuz ressamın
yaratıcı gücüne tutunuyor. "Onun
yaşamında, bir sanatçının kendi sınırlarını
aşmaya yönelik umutsuzca çabalarını ve
güçlü arzusunu hissediyordum.
Eserleriyle gurur duyuyordu, ama aynı
zamanda kimsenin ulaşamayacağı o en üst
düzeye çıkmak için kendine eziyet
ediyordu. Bu filmi yapmarnın en önemli
nedeni de bu zaten." - lm Kwon-Taek

• W ith this ep ic recrearion of che
rurbulenr life of an arıisı who rose from
modesr roors ro grear heighrs, rhe
prod.igiously gifred and fearlessly
humanisric Im Kwon-Taek, South Korea's
most famous direcror, brings us his fınesr
masterpiece. Oh-Won's lowly casre, wild
lifesryle and rough apperires placed him on
che fringes of che srrarifıed, moralisri c
Korean sociery. He was an unapologeric
phi landerer and worked i n a haze of alcohol,
bur his creative prowess and devorion ro his
art were immense and he lefr a legacy of
rimeless masrerpieces that remains an
inspirarion and a rreasure roday. Kwon
Taek balances the arrisr's fervenr personaliey
wir h rhe sereniry of the painrings, which
consranrly iliuminare the screen 
landscapes of sumpruous beaury, misry
rivers and mounrain valleys. As Oh-Won
looked ro his art ro rranscend his own
morraliry, the direcror looks ro this misfır's
creative power ro reveal rrurhs abour
Korea' s experience as a narion. '"! could feel
from his life an arrisr's desperare efforrs and
srrong will for overcoming his own limirs.
He was proud of his works bur ar the same
rime he rorrured lıimself ro pursue the
highesr level that nobody can reach. And
this is rhe most crucial reason I made this
fılm." - Im Kwon-Taek

Born on 2 May 1936 in
Changsong, Chollanam-Do,
South Korea. He began working
in films as a produccion assiseant
and starced directing in 1 962,
with '"Farewell ro the Duman
Ri ver". Up unril the fırst half of
the 1 970s, he shot commercial
picrures in every gen re such as
melodramas, acrion fılrns, war
fılms and hisrorical fılms.
Starting with '"Weed" in 1 973,
however, he awoke w an artisric
consciousness that made him
pursue direcring fılms based on
the foundation of traditional
Korean culcure. His larer fılms
have bcen extremely well
received ar imernational film
festivals abroad. "Chunhyang"
(2000) was the fırst ever Korean
fılm ro be admirced ro the
offıcial compet i tion at the
Cannes Film Festival. He is one
of the most prolifıc masters of
che international cinema:
CHIHWASEON (2002) is the
ninety-fıfth fearure fılm he
directed.
Önemli Filmleri
Selected Filmography
1 973
1 978
1 98 1
1 986
1 993
1 994

The \VeedYaramaz Ot
Chokpo Şecere
Ma,dala
Sihaji Kiralık Anne
Sopyo11je Pansori Şarkıcısı
The Taeb"ek i\1otmhlii1S

Taebaek Dagları

1 996 Chukje Festival
2000 Chu,hya"g
2002 Chibwaseon

Ateşten Fırça Darbeleri
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PAVEL LOUNGUINE

BÜYÜK PATRON

12 Temmuz 1 949'da
Moskova'da dogdu. Şu anda
hem Rus, hem Fransız
varandaşıdır. Babası bir
senarist, annesi ise bir
çevirmendi. 1 965'ren 1 97 1 'e
kadar Moskova
Üniversitesi'nde okuduktan
sonra, Moskova Sinema Okulu
VGIK'ten Film Yönetmenligi
diploması aldı. Önceleri
Rusya'da senarist olarak çalıştı
ve on kadar senaryosu filme
çekildi. Kendi yönetti!i uzun
metrajlı fılmlerinde, çagdaş Rus
toplumundaki ilişkileri
incelerneyi sever. Fransız
televizyonu için birkaç belgesel
yönermiştir. Dünya çapındaki
kara mayınları karşıtı kampanya
için çekti!i kısa film "La bottine
1 Çizme" Portekiz'deki 1 999
CineEco Uluslararası Film
Festivali'nde Birincilik Ödülü
aldı. BÜYÜK PATRON (2002)
yönerrigi beşinci uzun metrajlı
kurmaca fılmdir.

OLIGARKH
TYCOON
Yönetmen Director: Paıvl UNngMint
Senaryo Screenpla)'! Altxandrt
Bmxlianılu, Paıvi i.AıtngNint 6 Yu/i

D11bw, bastd on 1ht noı 1 Bolsha)'P Pathı
(Tb< Big Slia) by Y•ly Dıdxw
Görüntü Yön. Cinematography:
Altxey FtdortJV & Oltg DobronrmJfJV
Kurgu Edicjng: Sopbit Brımtl Müzik

Music: Ltfmid DJtJyatnikOfJ
Oyuncular Can: Vladimir Maıhluw,
A.ndrti Kraıko, Maria MiNJnm.•a, Srrgti
OshktJiifh, lı.ltx,mdrı SamoUmlto, Mikati
VasswlxıNm Yapımcı Producer:

Carhwi11t Dımari Vapım Production
Co.: COP DUnya Haklan Wodd
Sales: Flarh Pyratmdt /nurnarionnl

2002 / 3..5 mm. 1 Renkli Color 1 125'

• Seçkin Rus yönetmen Pavel

• TYCOON, confıdenrly direcced by

Lounguine'in ("Taksi-Biyuz 1 Taxi Blues",
"Luna Park", "La noce 1 Dü�ün")
kendinden emin bir şekilde yönetti�i
BÜ YÜ K PATRON, Rus kapitalizminin
do�uşunu, gerisindeki adamları, gerçek
haliyle Rus mafyasını ve Rus kapitalizminin
şafa�ında, henüz iş dünyası kuralları tam
yerlerine oturmamışken servet sahibi
olmuş bir adamı anlatan çok etkileyici,
gerçekçi bir yapım. Film, Yuly Dubov'un
yazdı�ı ve "Yeni" Rusya'nın hakiki oligarşi
yöneticisi olan Boris Berezovsky'yi
anlatan Bo/shaya Paika (Büyük Dilim) adlı
roman üzerine kurulu. Vladimir
Mashkov'un Platon karakteriyle parlak
şekilde canlandırdı�ı adam bu; yasadışılı�ın
kıyısındaki türlü türlü işten kar sa�lamak
için ustaca yeni yöntemler bulan ve bu
arada dostlarının büyük kısmıyla birkaç
hükümet görevlisini kendine düşman eden
ve/veya çileden çıkaran akıllı ve genç bir
işadamı. "Bunu, "Dü�ün"ü tamamlayan bir
film olarak görüyorum. Burada ça�daş
Rus tarihinin bir başka yanını, siyasi
gerilim filmi kisvesinde ele alıyorum. Eski
KGS'nin ruhsal mirasçısı olan devlet gizli
servisi tarafından sürdürülen bu savaşta,
idealist ve özgürlük yanlısı bir genç olan
Platon Makowski bir canavara dönüşüyor,
hem de büyük bir gösterişle. Her
seferinde zafere ulaşmayı garanti altına
almak için de, hiç tereddüt etmeden hem
ideallerini, hem de en yakın dostlarını feda
ediyor." - Pavel Lounguine

eminem Russian direcror Pavel Lounguine
("Taxi Blues", "Luna Park", "La noce 1 The
Wedding"), is a very i mpressive, realisric
film showing rhe bin h of R ussian
capiralism, rhe people who were behind ir,
che Russian mafia in irs rrue form, and the
man who made a forrune in the daw n of
Russian capiralism when che rules for
business were barely i n place. The fi lm is
based on che novel Bolshaya Paika (The Big

Slice) by Yuly Dubov abour Boris

Berezovsky, che rrue oligarch of "New"

Russia. This is rhe man whom Vladimir
Mashkov brillianrly porrrays in the
characrer of Plaron, a w ise young
businessman who found a number of
i ngenious new ways ro profir from a wide
array of nearly illegal dealings, meanwhile
alienaring and/or infuriaring most of his
friends as well as a few governmenc officials.
"I see this film as a councerparr ro

Born on 12 July 1 949, in
Moscow. He has now joinr
Russian and Prench narionaliry.
His father was a scriprwrirer
and his morher a rranslaror.
Afrer studying ar Moscow
University from 1 965 unril
1 97 1 , he obtained a Diplama in
Film Direecing ar che Moscow
Film School VGIK. Inirially he
worked as a scriptwriter in
Russia, and some ren of his
screenplays have been filmed. In
his own fearure films, he li kes ro
examine relarionslıips in current
Russian sociery. He has made
several documencaries for
French relevision, and his shorr
film for the world w ide anri
landmines campaign, '1.a
borrine'', won rhe Firsr Prize ar
the 1 999 Cin�Eco International
Film Festival, Porrugal.
TYCOON (2002) is rhe fifrh
fearure film he direcred.

"The Weddi ng". Here I'm rackling another
facer of concemporary Russian hisrory in the
guise of a polirical rhriller. In this war
being foughr by the Srare seeret service,
rhe spirirual heir of che old KGB, Plaron
Makowski, this young idealist and
liberrarian, h i mself becomes, and wir h grear
panache, a monsrer. To be sure of vicrory
every rime, he has no hesiration i n
sacrificing borh his ideals and h i s dosesr
friends." - Pavel Lounguine

Filmleri
Filmography
1 990
1 992
1 996
2000
2002

Taksi-Biy1n Taxi Blues
Lıma Park
Liniya zhiıni Yaşanı Çizgisi
u noce DOgün
Tyroo11 BUyük Patron
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FERNANDO MEIRELLES

BRAZIL

TAN Rl KENT
C IDADE DE DEUS
CITY OF GOD
Yönetmen Director: Fernrmdo
Meirel/es Senaryo Screenplay:
Brdulio Man1011ani, based on rhe novel by
Pa11/o Lins Görüntü Yön.
Cinematagraphy: Clıar Char/one
Kurgu Editing: Daniel Rezem/e
Müzik Music: Antonio Pinto & Ed
Cqrtes Oyuncufar Cast: Alexandrt
Rodrigueı, Llandro Firmi11o da Hora,
Phtlipe Haagensm, lılathtJIJ Nachtergaelt,
Douglas Si/va, jonathan Haagenm1, Seu
jcwge, Robtrta Rodriuu Yapımcılar
Pnxlucers: lındi'ta Barata Ribtiro &
Mauricio Andradt Ramor Yapım
Production
02 Filmts et
Vitkofilmes Dünya Hakları World
Sales: Wild 81mch

Co.:

2002 1 3' mm. / Renkli Coloc / 13''

• Paulo Lins'in 700 sayfalık sarsıcı

• Based on Paulo Lins' 7 00-page

romanından uyarlanan TANRIKENT, hiç
dinmeyen aksiyon eşliğinde, Rio'nun
uyuşturucuyla dolu kenar
mahallelerindeki, yani favela'lardaki
çocukların yaşamlarını ayrıntısıyla
anlatıyor. Sorgusuz sualsiz kabullendikleri,
hiç bitmeyen bir şiddet döngüsünde
hapsolmuş çocuklar bunlar. Ü ç kısma altmışlar, yetmişler ve seksenierin başları
- bölünmüş olan bu etkileyici film,
favella'yı sarmış sağı solu belli olmayan
yıkımın ortasında hayatta kalmaya
çabalayan fotoğrafçılık heveslisi Rocket
üzerinde odaklanarak, içiçe geçmiş
onlarca aşk, mizah ve mücadele
öyküsünün izini sürüyor. Seyirciyi
zorlamaktan korkmayan Meirelles,
filmdeki yoksul mahallelerden bulduğu
profesyonel olmayan çocuk oyunculardan
inanılmaz performanslar alırken, örnek
alınacak sinemacılık ve öykü aniatma
becerilerini de gözler önüne seriyor.
Meirelles, bugün Brezilya'yı ele geçirmiş
olan toplumsal kaosun köklerini
kavraması bakımından safıstike ve görsel
açıdan çok çarpıcı bir film yaratmış.
"Aslında Cidade de Deus (Tanrıkent) adlı
romanı uyarlamaya ben karar vermedim,
neredeyse kitabın beni yakalayıp filme
uyarlanmayı talep ettiği söylenebilir.
Brezilya'daki toplumsal ayrım hakkında bir
şeyler bildiğimi sanıyordum, ama roman
bir şekilde bunun çok ötesine geçti ve bu
özel evren hakkındaki görüşlerimi tersyüz
etti . . . Filmimin teması, ziyan olan
hayatlar." - Fernando Meireli es

shacrering novel, CIDADE DE DEUS
del ivers non-srop acrion as ir derails the
lives of children in Rio's drug riddled
neighborhoods, or favelas - kids rrapped i n
a never-ending cycle o f violence which they
accepr wirhour quesrion. Divided inro three
ep isodes - the !are sixries, sevenries and
early eighries - the impressive film rraces
dozens of inrerrwined srories of love, h u mor
and srruggle, centering on aspiring
phorographer Rocker as he attemprs to stay
alive am id the unpredicrable havoc that
envelops the favela. Unafraid ro challenge
rhe viewer, Meirelles purs his examplary
filmmaking and sroryrelling skills on
display as he draws i ncredible performances
from rhe non-professional child acrors
recruired from rhe very slums in rhe film.
Meirelles has creared a visually beauriful
film rhar is sophisricated in irs
u nderstanding of rhe roors of rhe social
chaos that grips Brazil today. "In reality, I

never decided ro adapr the novel Cidade de
Deus (City o/God), ir was rhe book itself

rhat almosr ran m e down, asking ro be

adapted ro fi l m . I believed 1 knew

somerh i ng abour the social aparrheid which
exisrs i n Brazil, bur the novel somehow
managed ro go way beyond this,
transforming rhe vision of this parricular
un i verse inside out . . . The wasring of lives
is the theme of my fi l m . " Fernando Meireli es

1 955'te Brezilya'da, Sao
Paulo'da dogdu. Sao Paulo
Üniversitesi'nde mimarlık
okudu. Deneysel video
alanındaki çalışmaları,
Brezilya'da bir dizi başarılı
televizyon programı üreten
bagımsız yapım şirketi Olhar
Electrônico'nun kuruluşuna
önayak oldu. Yapımcı olarak
seksenlerde Brezilya TV'sinin
yeniden doguşunda önemli bir
pay sahibi oldu, ayrıca reklam
alanında da epey çalıştı.
Doksanların başında 20 Filmes
adındaki yapım şirketinin
kurucuları arasında yer aldı.
Bu şemsiye altında iki uzun
metrajlı kurmaca fılmin
(Fabrizia Pinto'lu "O menina
maluquinho 2 / lşe Yaramaz
Oglan 2" ( 1 996) ve Nando
Olival'lı "Domesticas 1
Hizmetçi ler" (200 1 )) ve iki
kısa fılmin yönetmenligini
paylaştı. Bol ödüllü
TANRlKENT (2002), tek
başına yönettigi ilk uzun
metrajlı kurmaca fılmdir.
Born in Siio Paulo, Brazil i n
1 9 5 5 . He scudied archirecrure
ar the University of Siio Pau lo.
His work in experimenml videos
led to the creation of an
i ndependent production
company, Olhar Elecrrônico,
which produced a string of
successful Brazilian relevision
shows. As producer, he became
a key player in the renaissance of
Brazilian TV in the eighties,
and also worked extensively on
commercials. In the early
nineti es he co-founded
02 Filmes ptoduction company,
and u nder that um breila has
previously co-direcred rwo
features ("0 men i no
maluquinho 2 1 Nutry Boy 2"
( 1 996) with Fabrizia Pimo and
"Domesricas 1 Maids" (200 I )
with Nando Olival) and rwo
shorrs. Recipient of many
awards, CIDADE DE DEUS
(2002) is the first feacure film
he direcred on his own.
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VLADIMIR MICHALEK

CZECH REPUBLJC

1 956'da, eski
Çekoslovakya'daki Mlada
Boleslav'da dogdu. Prag
Sinema Akademisi FAMU'da
belgesel yapımcılıgı egitimi aldı.
Bir yandan kendi belgesellerini
çekerken, bir yandan da
genelde Prag'da film çeken
yabancı yönetmenlerin
asistanlıgını yaptı, ya da ikinci
çekim ekibinin yönetmenligini
üstlendi. 1 994'te Kafka'nın
Amerika'sını uyarlamasından bu
yana, birkaç ödüllü uzun
metrajlı kurmaca film
yönetmiştir.

GÜZ BAHARI
BABi LETO
AUTUMN SPRING
Yönetmen Director: Vladimir
Mirhti/Jt Senaryo Screenplay:J�rl
Hı�bar Görüntü Yön.
Cinematography: Alanin Sn·ba
Kurgu Editing:Jfrf Brouk Müzik
Music: Mithal Ltwrnr Oyuncular
Cast: Vlastimil Brodılg, Su/la

Za2vorkoı'll, Sraniılav Zindulka, Pttra
Spa!ktJI!a, Ondrtj Vmb). Zira KııbatOt!a,
)iri Lab11ı, Simona StaJ(lt'a Yapımcılar
Producers: jaroılav K.11nra, )iri
Dartosluı, jaroslatJ Bourtk Yapım
Producıion Co.: Curh TV: BKP Film:
Dur Film Dünya Hakları World
SaJes: Mtnrmıhtı Films

2001 1 35

111m.

1 Renkli Color 1 97'

• Zarafetle yaşlanmak ne demektir? 75
yaşındaki Frantisek "Fanda" Hana için bu,
di�er yaşlıların yapması gereken bir
şeydir. Fanda'nın, tipik (acıklı) bir
emeklili�in yalnızlı�ı. umutsuzlu�u ve
şerefsizli�ine gönül indi rmeye hiç niyeti
yoktur. Çek sinemasının en ünlü
oyuncularından -"Roznarte leto 1 Hercai
Yaz" ve "Ostre sledovane vlaky 1 Sıkı
Denetlenen Trenler" gibi nice Çek 'yeni
dalga' filminde de karşımıza çıkan Vlastimil Brosky'nin başrolünü üstlendi�i
GÜ Z BAHARI'nın en sa�lam yanları
oyuncularının gücü, evrensel boyuttaki
teması ve insanın ölene dek nasıl yaşaması
gerekti�ine dair yumuşak bir tavırla
verdi�i ders. Yönetmen Vladimir
Michalek, sanat yaşamlarının toplamı 1 25
yılı bulan, ulusal hazine de�erindeki üç
başrol oyuncusunun ola�nüstü, çok
yönlü yeteneklerini kullanarak yumuşak,
gözlemlere dayanan bir komedi yaratmış.
Fanda'nın zekası, toplumun yaşlılara
yakıştırdı�ı klişe tavırlara meydan okuyor
ve G Ü Z BAHAR! yaşianmaktan duyulan
huzursuzlukla ilgili ana temasının ötesine
uzanarak evlilik, dostluk ve ikiyüzlülük
üstüne de kurnazca, i�neleyici gözlemler
getiriyor. Bu karanlık duyguların sempati,
duyarlılık ve her anlamda sevgiyle
yumuşatılmış olmasını, fılmin yetmişlik
oyuncu kadrosunun büyük yetene�ine
borçluyuz.

• What does it mean to age gracefully'
For 7 5 -year-old Franrisek "Fanda" Hana, it

Born in 1 956, in M lada Boleslav
in che former Czechoslovakia.
He srudied documenrary
producrion at FAMU, the
Prague Film Academy. He
worked mainly as an assistant or
second-unir direcror, primarily
for foreign filmmakers, white
also making his own
documenraries. Since 1 994, and
his adapeation of Kafkas
Am�ika, he has direcred several
prize-winning fearure films.

means somerhing that other elderly people
should do. Fanda has no inrenrion of giving
i n to the loneliness, despair and indignities
of a (sadly) typical retirement. W ith
Vlastimil Brosky, one of the most famous
acrors in Czech cinema - a veteran of many
Czech 'new Wave' films such as " Roznarte
lero 1 Capricious Summer" and "üstte

sledovane vlaky 1 Closely Watched Trains"
- in the leading role, AUTUMN SPRlNG's
strength lies i n the rich powers of i ts cast,
i ts universally undersrandable rheme and
the gentle manner in which it presents
lessons about how to live until you die.
Direcror Vladimir Michalek has crafred a
gentle, observant comedy utilizing the
overwhelming, mulri-facered gifrs of his
core trio of national treasures whose artistic
career rota! 1 2 5 years! Fanda's wir rails
against sociery's srereotypes of the elderly,
and AUTUMN SPRING seretebes beyand
the central the me of uneasy aging ro make
sly, wry observations on marriage,
friendship and hypocrisy. It is a tribure ro
the deep wellspring of talent pouring from
the fi Im 's septuagenarian cast that rhese
darker emorions are rempered w ith
sympathy, delicacy and love i n all its
dimensions.

Filmleri
Filmography
1 994 Amerika Amerika
1 996 Zapomenu/e svetlo

Unurulmu� l�ık

1 998 )e treba zabit eka/"

Seka! Ölmeli

1 999 Praha ocima (episode

"Karry
jsou rozdany") Prag Öykilieri
("Kartlar Dagırıldı" böiUmO)
2000 Andel Exit Melek Çıkı�ı
2002 Babi llto GOz Baharı
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ISVEÇ SWEDE

LUKAS MOODYSSON

DAiMA Li LYA

1 969'da lsveç'te Malmö'de
dogdu. Stockholm'deki
Dramatiska Jnstirurer'in sinema
okuluna gitti. Orada çekrigi
mezuniyet filmi "Der var an
mörk och storming nan 1
Ye raltı Dünyasında Mücadele"
( 1 995) Münih ögrenci Film
Festivali'nde ödül aldı.
1 7 yaşında bir şiir derlernesi
yayınlandı. Bunu birkaç şiir
derlernesi daha ve bir roman
izledi. Iki kısa film çekti. Ilk uzun
metrajlı kurmaca filmi olan
"Fucking Am�l 1 Sev Beni"
( I 998), lsveç sinemasının son
yıllardaki en büyük
başarılarından biri oldu.
Kollektif yaşam üzerine zekice
bir komedi olan ikinci filmi
"Tillsammans 1 Birlikte" (2000),
ilk filminin yararrıgı beklentiye
karşılık vermekle kalmayıp daha
da büyük bir başarı kazandı.
DAIMA LlLYA (2002) üçüncü
uzun metrajlı kurmaca filmidir.

LIL]A 4-EVER
LlLYA 4-EVER
Yönetmen Director: Lllkaı 1\ioodysson
Senaryo Screen play: Luka.! MoodyJJon
Görüntü Yön. Cinematograph)•: Ulf
Bramaı Kurgu Editing: Mirhnl
Lnuzylrm'1k.t Müzik Music: Narhan
Larson Oyuncular Cast: Okıana
Akinshina. /ı. rtiom BogıKharskiy. E/ina
Bmmıo11. Lıhn Shmkam'a, Paı'fl
Ponom11rtıJ, Tomas Ntunumn Yapımcı
Producer: Um)omson Yapım
Produccion Co.: ftltmfo Film Dünya
Haklan World SaJes: TrıiSt Film Sa/ts
Türkiye Hakları Turkish Righu:
Bir Film Kaynak Prim Source:
Su'tliııh Fdm lnıllllllt

2002 / 35 nmı, 1 Renkli Color 1 109'

• Lukas Moodysson, 1 999'da çekti�i ilk

filmi "Fucking Amal / Sev Beni"yle
l skandinav sinemasının en cesur ve çok
yönlü genç yönetmenlerinden biri
oldu�unu göstermişti; ikinci filmi
"Together 1 Birlikte"yle de bu gerçe�i
tekrar kanıtladı. Teşhir ve masalın eziyetli
bir karışımından oluşan bu üçüncü filmi,
ilk ikisinden daha karanlık olmasına karşın,
yönetmenin dünyayı genç kahramanlarının
gözünden görebilme ve genç
oyuncularından inanılmaz derecede cesur
performanslar çıkarabilme konusundaki
şaşmaz yetene�ini bir kez daha gözler
önüne seriyor. Filmin, Lilya'nın çocuksu
saflı�ı ile dünyanın ondan korkutucu bir
zalimlikle açıkça faydalanması (özellikle de
filmin asap bozucu son sahnelerinde)
arasında gidip gelişi. Moodysson'un
cesaretinin kanıtı. Son yıllarda l sveç'ten
çıkmış en fazla yürek parçalıyıcı filmlerden
biri olan DA I MA Ll LYA, Moodysson'un
Avrupa sinemasının en önemli
yönetmenleri arasındaki konumunu
sa�lamlaştırıyor. "Tanrı'nın cömertli�i
üzerine bir film olacaktı, ama gerçeklik işe
el atıp a�ırlı�ını koydu ve film başka bir
şeye dönüştü. [ . . ] Başka bir yerde olma
özlemi, her şeyi ardında bırakmak, tek
başına arkada bırakılmak, her şeyin satın
alınabilece�ini düşünen zengin insanlar,
sahip oldukları her şeyi (kalpleri hariç)
satmak zorunda bırakılan yoksul insanlar
ve hiç bitmeyen bir dostluk üzerine bir
filme dönüştü." - Lukas Maadysson
.

• Si nce his 1 999 fearure debur, "Fucking
A mal 1 Show Me Love", Lukas Moodysson

has raken his place as one of Nordic
cinema's mosr spirired and versarile young
direcrors - a facr rhar was reaffirmed by his
second fearure, "Togerher". Alrhough
darker in rone than eirher film, his third
fearure, a rorrured m ix of expose and fairy
rale, once again displays his unerring abiliry
ro see rhings from rhe point of view of his
young proragonisrs, and ro draw incredibly
courageous performances from his yourhful
acrors. Ir is an index of Moodysson's courage
that he oscillares berween Lilya's ch i ldlike
naivere and che startlingiy brural and
unvarnjshed use che world makes of her,
especially in the film' s harrowing fina!
scenes. LILYA 4-EVER is one of che most
hearr-rending films ro come out of Sweden
in years and ir also furrher esrablishes
Moodysson as one of European cinema's
most significanr direcrors. "Jr was meanr ro
be a film abour God's benevolence, bur
reality reared i ts head and it became
somerhing else [ ] lt turned i neo a film
abour longing ro be elsewhere, abour
leaving everyrhing behind, abour being lefr
behind alone, abour rich people who rhink
everyrhing can be boughr, abour poor
people who are forced ro seli everyrhing
they have (beside rheir hearr), abour a
friendship thar never ends." - Lu kas
Moodysson
. . .

Born in 1 969, in Malmö,
Sweden. He srudied ar rhe
Dramariska lnsrirurer film
school in Stockholm, where his
graduarion film " Der var an
mörk och sr:orming natt 1
Showdown in the Underworld"
( 1 995) received an award ar the
Srudenr Film Festival in
Munich. He published a
calleetion of poems ar the age of
l 7, followed by several more
collecrions of poerry and a novel.
He has made rwo more short
fılms. "Fucking Am�l 1 Show
Me Love" ( 1 998) was his debut
fearure and has been one of
weden's bigge r film successes
of recenr years. His second film,
"Tillsammans 1 Together"
(2000), the acute comedy of
collecrive living, more rhan
lived up ro his debur and
became an ever bigger hir.
LllYA 4-EVER (2002) is his
third feature film.
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ERMANNO OLMI

SAVAŞ MESLEGi

24 Temmuz 1 93 1 'de, lralya'nın
Bergamo kentinde dogdu. Köy
kökenli Katolik bir ailenin
ogludur. Lise ögrenimini
yaparken fen lisesinden ayrılıp
sanat lisesine geçti. Milano'da
Sahne Sanatları Akademisi'ne
devam etti. 1 953'te çalıştıgı
elektrik şirketinde kurulan
amatör sinema kulübünde ilk
kısa filmlerini ve belgesellerini
yapmaya başladı. 1 959 yılında
gerçekleştirdigi ilk uzun
metrajlı yapıtı yarı-belgesel
"ll tempo si e fermato 1
Zaman Durmuştu" San
Sebastian Film Festivali'nde
ödül kazandı. 1 96 1 'de birkaç
arkadaşıyla birlikte
"Produzione 22 Dicembre"
yapımcılık şirketini kurdu.
1 964'ten beri düzenli bir
biçimde televizyon için
yapımlar yönetmiştir.

İL MESTİERE DELLE ARMİ
PROFESSION OF ARMS
Yönetmen Director: Emumno O/mi
Senaryo Screenplay: Ennanno 0/,,
Görüntü Yön. Cinemarography:
Fabto Obnt Kurgu Edicing: Paolo
Couıgnola Müzik Music: Fabio Va«ht
Oyuncular Cast: Hrisuı)iı:k()f), Sergio
GrammatiCo, Sa11dra Ctcrarelli, De.ısy
Tmtlıtdjin•a, Dimitar Ratchk()f), Fabio
Gu1bhani, Sasa V11lictrJir Yapımcılar
Producers: Luigi Mımni & Roberto
Ciomo Yapım Production
Cintma 1 1 Undiri s.r.l.; Rai Cinmıa:
St11dio Cana/: TIINru.sprodNkıitm Dünya
Hakları World Sales: StJıdıo Ca�tal
Kaynak Print Source: llalia Cintma

Co.:

Türkiye Hakları Turkish Rights:

Er Film

200 1 1 3 5

mm. / Renkli Color 1 105'

• Ermanno Olmi'nin SAVAŞ MESLEG I ,
savaş sonrası dönemin en seçkin ! talyan
yönetmenlerinden birinin şöhretini haklı
çıkarıyor. Olmi sıradan insanlarla ilgili
gözlemlerini özenle aktardıgı bir dizi filmle
sinemada yer etti; bu filmlerden en
önemlisi 1 978'de Cannes'da saygın Altın
Palmiye ödülünü alan "L'albero degli
zoccoli 1 Nalın Agacı" idi. Daha sonra
çektigi filmler tarihi konular üstünde
yogunlaştı, bunların son örnegi de yıllardır
çekilmiş en iyi !talyan yapımiarından biri
olan bu olaganüstü film. Adeti oldugu
üzere, Olmi yine dogdugu Padana
ovalarının gri manzaraları üstünde
yogunlaşıyor; zamandışı bir melankoli
atmosferi içinde, girdap gibi her şeyi yutan
s ise gömülmüş bu ovalarda, insanlar
çabalıyor. Yönetmen, bir önceki
başyapıtında oldugu gibi, herhangi bir
anlamdan yoksun, zorlu bir varoluşun
tuzakları içinde çırpınan karakterlerin
duygularını incelik ve başarıyla sergiliyor.
Aslında bu film, belirli bir tarihsel
dönemde, insanın yalnızlıgını ve hiçligini
ortaya koymaya yönelik bir çaba
sayılabilir. Askerligin henüz bir
"mestiere", yani bir iş oldugu, sonraki
dönemlerde ulusal mitlerin ona yükledigi
dini katmanlardan yoksun bir mesleki
tercih olarak görüldügü bir dönem bu.

• Ermanno Olmi's PROFESSION OF

ARM adds signifıcanrly ro the reputation
of one of che most disrincrive Italian
filmmakers of the pasc-wat period. Olm i
esrablished his career with a number of
beaurifully observed studies of ordinary
people, culminating in his winning the
presrigious Pal me d'Or at Cannes for
"'L'albero degli zoccoli 1 The Tree of
Wooden Clogs" in 1 978. His subsequent
work focused on hisrorical subjecrs, leading
ro this magnificent film, one of the best
ltalian producrions in years. As usual, Olmi
concenrrares on the grey landscapes of his
native Padana plains, engulfed in a swirling
fog dominaring che human figures which
move through it, in an atmosphere of
rimeless melaocholiness. As in i ts former
masrerpiece, he successfully tries ro painr a
picrure of the characrers' feelings and
srrivings through che pirfalls of a difficulr
exisrence, devoid of any inrrinsic meaning.
The film is rather an arrempr ro represenr
the reality of human loneliness and
meaninglessness within a particular
hisrorical serring: that of a rime when
soldiery was sri ll a "mesriere", a job, a
professional choice devoid of che religious
overrones which narional myrhs have
i mpressed on it in later rimes.

Born on 24 July 1 93 1 in
Bergama, Icaly. He is the son of
a rural catholic family. During
his highschool years he left the
sciences department to arcend
the art school. He then attended
drama school at Mi lan. In 1 953,
he started shooting his fırst
documenraries and shorcs at che
amareur dramaric sociery of the
company he was working for. In
1959 he directed his fırsr full
lengrh semi documentary film,
··ıı rempo si e fermaro 1 Time
Stood Stili"", which won an
award ar rhe San Sebastian Film
Festival. In 1 96 1 he formed the
production company
""Produzione 22 Dicembre· with
some of h is friends. ince 1964
he has been directing regularly
for celevision.
Filmleri
Filmography
1 959 If lempo si efermato

Zaman Durmuştu

1 96 1 llposto Iş
1 963 I fidmızati Nişanlılar
1 965
. e venne un uomo

..

. .. Ve Bir Adam Geldi

1 968 Un certo giorno

Güzel Bir Gün

1 969 I remperanti Daıdaki
1 97 1 Duran/e l'eJtate

Altın

Yaz Boyunca

1 978 L'albero degli zoccoli

Nalın Aı<ıcı

1 983 CamminaJ cammina.

Yürüye Yürüye

1 987 Lunga vita alla signoral

Hanımefendiye
Uzun Ömürler

1 988 La lege"'la del Santo B.vitor<

Ermiş Ayyaş Destanı

1 992 Longo ilfiume

Nehir Boyunca
belgesel)

(documencary

1 991 ll segreto del bosco vecchio

Yaşlı Ormanın Sırrı

200 1

11 mestiere de/le ar-mi
Savaş Mesıeıi
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ITALYA ITALY

FRANCO PIAVOLI

RÜZGAR l N I L K N EFESI N DE

2 1 Haziran 1 933'te ltalya'nın
Brescia yöresinde bir kasaba
olan Pozzolengo'da dogdu.
1 960'1arda birkaç kısa film
yaptı. 20 yıl sonra, belli bir
süreç içinde degi�en dogayı ve
insanları yansıtan ve Venedik
Film Festivali'nde gösterilen
"ll pianeta azzurro 1 Mavi
Gezegen"i ( I 982) çekti. Iki yıl
sonra opera sahnelerneye
ba�ladı, bunlar arasında
Puccini'nin "Suor Angelica 1
Rahibe Angelica"sı ( 1 984),
Verdi'nin "La forza del destino 1
Kaderin Gücü" ( 1 985) ve
Beliini'nin "Norma"sı ( 1 990)
sayılabilir. Ikinci uzun metrajlı
kurmaca filmi "Nostos, il
ritorno 1 Dönüş" ( 1 988),
Odisseus efsanesinin son
derece ki�isel bir uyarlamasıydı.
Ardından 1 997'de "Voci nel
tempo 1 Zamanın Içinde
Sesler"i çekti. Yine zaman ve
insanlar hakkında �iirsel bir
deneme olan bu film, aynı yıl
Venedik're gösterildi.
RÜZGARlN ILK NEFESINDE
(2002), yönetmenin çektigi
dördüncü uzun metrajlı fılmdir.

AL PRiMO SOFFİO Dİ VENTO
AT THE FIRST BREATH OF WIND
Yönetmen Director: Fra11ro Piawli
Senaryo creenplay: Franco Piavoli
Görüntü Yön. Cinematography:
Franro Piaı-'Oh Kurgu Editing� FranrtJ
Piawli Müzik Oyuncular Cast:
Pri1tl0 Cab11"i, lıfaritlla Fabbriı, lda

Car1fnJa/i, AltJsand,.a A.gosti. B1atUı
Galwzzi, LıJrlty Dm Dtlt, Guglitlnıo Dal
Corso Yapımcılar Producers: Franco
Piaı.'Oh & LAura Cafltr'fJ Yapım
Production Co.: Zıfirofilm/Mttafilm
Dünya Hakları World SaJes:

Ztfirofilm/Muafllm

2002 1 Jj

m•1.

1 Renkli Coıor / Bj ·

• Franco Piavoli'nin yeni filmi, eski

yapıtlarının melankolik şiirselligine
gönderme yaparken, bir pastoral duygu
ve temalar paletini sıradan bir yaz
gününde billurlaştırarak, pek çok anlam
katmanı barındıran bir resmi ortaya
çıkarıyor. Gün sona erdiginde, genç
Afrikalılar nehir kenarında, hayat dolu ve
insanca, dans ediyorlar. Belli bir
koreografıye sahip hareketleri, hayata
coşku dolu bir saygı duruşu gibi. Ebedi bir
döngünün gerektirdigi üzere, sonunda
gece hakkına sahip çıkıyor ve ev
sakinlerini, işçileri, hayvanları, agaçları ve
ihtişamlı nehri karanlık yumuşaklıgıyla
sarıp sarmalıyor. "RÜ ZGA RlN I LK
NEFES I NDE, yazın bir akşamüstü bir
ailenin portresi. Karakterler aynı
mekanda yaşıyor, ama her biri kendi
dünyasına sıgınmış. Lucretius 'Herkes bir
daire içinde dolanır' demişti. Filmi kendi
kır evimde ve civarında çektim. Bu, ışık ve
gölgelerin bütün dogal çeşitiemelerini
doyasıya kullanmamı ve karakterleri ifade
etmelerini istedigim ruh haline en yakın
ortamın içine sokmamı sagladı. I ç
mekanlar agırlıkta, ama bütün karakterler
dış ortamla da uyum içinde: nehirle,
bulutlarla, günün renkleriyle. I çinde
bulundukları kırlık bölge, yalnızca bir
dekor degil, aynı zamanda karakterlerle
etkileşime giren başlı başına bir kahraman
da." - Franco Piavoli

• The new fılm by Franco Piavoli, evokes

somerhing of che melancholy poerry of his
previous works, crysrallising inro one
ordinary summer's day a palecce of bucolic
emorions and morifs and painring a picrure
w ith an infınire range of meanings. When
rhe day is done, rhe young Africans dance
by che ri ver wirh viraliry and humani ey.
Their choreographed gesrures render a ki nd
of dionysiac homage ro life. As in an erernal
cycle, nighr reclaims irs righrs and envelops
the inhabiranrs of che house, the workers,
the animals, che rrees and the majesric ri ver
in irs opaque sofrness. "AT THE fiRST
BREATH OF WIND is rhe porcrair of a
family on one summer afrernoon. The
clıaracrers inhabir rhe same space, yer move
wirhin rheir own individual worlds.
Lucrerius said that 'Everyone wanders in a
circle'. I shot rhe film in my counrry house
and irs immediare viciniry. Thar allowed
me ro exploi r all the narural variarions of
lig ht and shadow and to place rhe characters
inro the ambiance dosesr to che s care of
mi nd I wanred rhem ro express. The
inreriors predominare, bur all che characrers
are·also in rune wirh rhe exrernal
environmenr: che river, che clouds, the
colours of the day. The counrryside in
which they move is not only a serring bur a
proragonisr, which inreracrs wirh rhe
characrers. " - Franco Piavoli

Born on 21 June 1933 in
Pozzolengo, a rown in rhe
B rescia region of lraly. He made
several shorr films in the 60s.
Twenry years larer he made
"ll pianera azzurro" ( 1 982), a
fearure film shown ar the Ven ice
Festival, which evoked
landscapes and men over che
course of rime. Two years larer
he began sraging operas,
Puccini's "Suor Angelica"
( 1 984), Verdi's "La forza del
desrino" ( 1 985) and Bellini's
"Norma" ( l 990) among orhers.
His second fearure film " ostos,
il rirorno" ( 1 988) was a very
personal adaprarion of che
Ulysses myrh. Finally, in 1997,
he made "Voc i nel rem po" ,
anather poetic retleetion on time
and men, which was shown at
Ven ice in the same year.
AT THE FI RST B REATH OF
W lND (2002) is rhe fourch
fearure film he direcred.
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MEKSIKA-ISPANYA-PORTEKIZ MEXICO-SPAIN-PORTUGAL

ARTURO RIPSTEIN

ŞEHVETLi BAKi RE

13 Aralık 1 943'te Mexico
Ciry'de do�du. Film yapımcısı
Alfredo Ripstein, jr.'ın o�ludur.
lik film deneyimlerini üç
yaşındayken bir stüdyo setinde
edindi. Önce hukuk, daha
sonra da rarih ve sanat rarihi
ö�renimi gördü ama hiçbirini
ramamlamadı. Aynı zamanda,
üniversitedeki sinema okuluna
devam ediyordu. 1 962 yılında
"El angel exterminador 1
Azrail"de Sunuel'in asisranla�ını
yaprı. 1 96S'te Gabriel Garcia
Marquez ile Carlos Fuentes'in
senaryoları üzerine ilk uzun
merrajlı kurmaca filmi ''Tiempo
de morir 1 Ölmek Zamanı"nı
çekti. O günden bu yana
gerçekleştirdi�; 20' den fazla
uzun metraj lı kurmaca film, çok
sayıda kısa film ve belgeselle,
Meksika sinemasının en
düşünceli, yenilikçi ve üretken
sanatçılarından biri olarak
kendine imrenilecek bir isim
yaptı.

LA VIRGEN DE LA LU]URIA
VIRGIN OF LUST
Yönetmen Director: Art11ro RipJttin
Senaryo Sc:reenplay: Paz Alirio
Garrfaditgo Görüntü Yön.
Cinematography: Estlhan Dt Uara
Kurgu Ed iting: Fmrando Pardo
Müzik Music: l...tOtlcio /ara
Oyuncular Cast: A riadna Cil, Li1ii
Ftlipt TotJar, Patdda Rt)tJ Spındola,
)uan Ditgo, }Niian Pastqr, Albtrto

Em·tlla Yapımcılar Producers:
Mart CantmJ & Suphant Sor/at Yapım

Production Co.: Spagna; !tlmuo;
PIW'tagallo Mau Produrtion Dünya
Hakları World SaJes: Mart
Produrt1on. SA

2001 1 35

•

111111.

1 Renkli Color 1 140'

Bir film çekmeye başlamadan önce,
insanın kendine o filmi neden çekmek
istedigini sorması gerekir; yanıt yalın ve
açık bir biçimde hemen verilir: eger
çekmezsem, boşuna nefes alıyor olacagım.
Çünkü yaşamıının anlamı bu, onu
çekmeden yaşayamam. Çünkü rüyalarımı
ve kabuslarımı kaplayan devasa bir
canavara dönüşmüştür. Sonuçta da, bütün
bunlardan kurtulmanın çaresi o filmi
çekmek olur, yoksa içime girecek başka
şeytanların kurbanı olurum. ŞEHVETLI
BAKI RE dönemirnde de bunları yaşadım.
Bu fılmde kendimi tanıdım ve tanımaya
devam ediyorum." - Arturo Ripstein
"

• "Before you srarr filming you have ro ask
yourself why you'd wanr ro make rhar film,
and rhe reply is immediare, simple and
clear: because if I don'r make ir, ! ' l l srop
brearhing. Because ir"s rhe m eaning of my
life, because I can'r li ve wirhour making ir.
Because ir's become a monsrrous presence
rhar daminares my dreams and nighrmares.
And finally, because rhe only way of
exorcising ir is by filming ir, because I'll
fal! prey ro orher demons. Thar's w har
happened ro me wirh LA VIRGEN DE LA
LUJURIA, in which I recognise myself and
conrinue ro do so." - Areuro Ripstein

Born on 1 3 December 1943 in
Mexico City. He is the son of
film producer Alfredo Ripsrein,
Jr. His firsr experiences of film
were ar rhe age of three on a
studio ser. He inirially srarred
studying law, and larer hisrory
and arr hiscory, but didn't
complete these snıdies. At the
same rime, he artended the film
school ar the universiry. In 1 962
he was Bufiuel's assiseant on
"'An angel exterminador 1 The
Exterminating Angel"'. In 1965
he di recred his feature fi lm,
"'Tiempo de Morir 1 Time co
Die"', based on screenplay by
Gabriel Garcfa Marquez and
Carlos Fuenres. Since rhen,
rhrough his more than 20
fearure fılms and numerous
shorrs and documentaries, he
has established an enviable
repurarion as one of Mexican
cinema's most rhoughrful,
innovarive and prolific arrisrs.
Önemli Filmleri
Selected Filmography
1 974 El rasiil/o de /# pu,-eza

Saflık Kalesi

1 976 Foxtrol
1 977 El l11gar sin /imites

Sınırsız Cehennem

1 986 El imperio de la fortmut

Yazgının Krallıgı

1 99 1 La mujer tlel puerto

Rıhtımların Kadını

1 993 Principio y /in

Başlangıç ve Son

1 994 La reimı de la noche

Gecelerin Kraliçesi
1 996 Prufoudo carmesi Koyu Kızıl

1 999 El Coronel uo tiene quie11 le
ese1·iht1 Kimse Albay'a

Mektup Göndermiyar

200 1 Ltı virgen de la lujuria

Şehvetli Bakire
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GUGUK KUŞU

KUKUSHKA
THE CUCKOO
Yönetmen Director: Alexantkr
Rogozhkm Senaryo Screenplay:
Alexander Rogozhkin Görüntü Yön.
Cinematography: Andrti Zhtga/(}f)
Kurgu Ediring: Y11/ia RumyanrJtı'tl
Mü zik Music: Dmirri PatJioll
Oyuncular Cası: A1mi-Km11ina
Jnuso, Vi/lt Hanpaıalo, Vikl()r B)rhkw
Yapı mc ı Producer: Sergti Selyanuv
Vapım Producrion Co.: CTB Film

Compmry Dünya Hakları World
Sales: lntercinema Art Agtnry

2002 1 3.5 mm. 1 Renkli Color 1 1 00 '

• Yazar-yönetmen Alexander Rogozhkin

1 988 tarihli filmi "Biockpost 1 Kontrol
Noktası"nda, savaşın bayagılıgını ve
ihanetini inceliyordu. Bu kez, I kinci Dünya
Savaşı'nın sonlarında üç insan arasındaki
yanlış anlamalar üzerine, incelikli bir
gözleme imza atmış. Sözde 'siyasi' nitelikli
konuşmaları sebebiyle cephede
tutuklanmış bir Rus yüzbaşısı ile, bölgeyi
terketmekte olan Alınanların, sırtında bir
SS üniformasıyla bir kayaya zincirleyip
bıraktıgı Finlandiyalı bir keskin nişancı,
içine düştükleri nahoş durumlardan
kurtulduktan sonra, kendilerini dört yıldır
erkek yüzü görmemiş genç bir Lapon
kadınla aynı evde bulurlar. Mistik
derecede etkileyici bir manzarayı fon alan,
çok güzel görüntülere sahip bu fılmde,
Rogozhkin'in özlü ve zekice yazılmış
senaryosu, üç tane çok iyi çizilmiş
karakteri ve savaşla ideoloji maskelerinin
gizledigi insani niteliklerin güçlü bir
tasvirini sunuyor. Fevkalade içten, uyanık
ve mizahi bir savaş-karşıtı tavırla, tarihin
büyük ölçekli hareketlerini damıtıp üç
bireyin tuhaflıklarına ve zaaflarına akıtan
GUGUK KUŞU, her tür savaşı lanetiemek
için Kızıl Ordu'nun 2. Dünya Savaşı'ndaki
deseansı kahramanlıgını da gözardı ediyor.

• Writer-director Alexander Rogozhkin's
1 998 film "Biockpost 1 Checkpoint"

examined the banality and treachery of war.
Now, he has produced an exquisitely cuned
look at the misunderstandings among three
people - a Russian captain arrested at the
front for his supposed 'political' comments
and a Finnish sn i per left chained to a rock
in an SS uniform by deparring Germans,
who after escaping rheir respective
predicaments, found rhemselves sharing a
house with a young Lapp woman who has
nor had a man i n four years - near rhe e nd
of the Second World W ar. Beaurifully shot
against a mystical landscape, Rogozhkin's
concise and witty script presents three
fınely drawn characters, and a powerful
porrrait of human qualities underlying the
mask of war and ideology. THE CUCKOO
which distills the large scale movements of
hisrory into the quirks and foibles of three
individuals in a wonderfully intimate, alerr
and humorous anti-war statement, ignores
the ep i c heroism of rhe Red Army in WW2
ro condemn all war.

ALEXANDER
ROGOZHKIN

1 949'da Leningrad'da dotdu.
1 972'de sanat ve tarih
dallarında Leningrad
Üniversitesi'nden mezun oldu.
1 974 ile 1 979 arasında Lenfilm
stüdyolarında yapım
tasarımcısıydı. 1 982'de
Moskova Film Akademisi
VGIK'den film yönetmenliti
dalında diploma aldı. 1 990'da
Berlin Film Festivali'nde
"Karaul / Bekçi" ile FIPRESCI
Ödülü'nü kazandı.
"Osobennosti Natsionaljnoi
Ohoty 1 Ulusal Avın
Tuhaflıkları" ( 1 995) adlı
komedi ve onun devam filmi
olan "Osobennosti
Natsionaljnoi Rybalki 1 Ulusal
Balıkçılıtın Tuhaflıkları" ( 1 997)
ile büyük gişe başarısı satladı.
Filmlerinin çotunun
senaryolarını kendi yazmıştır.
Born in Leningrad in 1 949. He
graduated in arr and hisrory
from Leningrad University in
1 972. He was a producrion
designer ar he Lenfilm Srudio
from 1 974 ro 1 979. He received
a film direcror d ipioma from
VGIK, che Moscow Film
Academy, in 1 982. He won che
FI PRESCI Prize in 1 990 Berlin
Film Fescival wich "Karaul /
The Guard". He scored a major
box-office success w ith the
comedy "Osobennosci
Narsionaljnoi Ohocy 1
Peculiacicies of che Nacional
Hunr" ( 1 995) and i ts sequel,
"Osobennosci Natsionaljnoi
Rybalki 1 Peculiaricies of
Nacional Fishing" ( 1 997). He
has wrirren the seripts of rnany
of his films.
Filmleri

Filmography
1 9 8 1 Ryzhllja, Ryzhaja Ginger. . .

(kısa mezuniyet filmi

shorr d ipioma film)

1 985 Rado Neskolko Strochek

Birkaç Satır Ugruna

1 986 ZloltlJtl Pugot�ilsa.

Altın Dügme

1 988 Miss Milionershtl

Milyoner Bayan

1 989 Kara u/ Bekçi
1 990 Trel}tl Planeta

Üçüncü Gezegen

1 9 9 1 Tchekhle
1 993 Akl Sahne
Zhiznis Idiotom

Bir Budala ile Yaıam

1 995 Osobennosli Natsionalj,ıoi
Oholy

Ulusal Avın Tuhaflıkları

1 996 Operalsİli 'Novj God'

'Yeni Yıl' Operasyonu

1 997 Osobemıosli
Rybalki

atsiOt�t�ljnoi

Ulusal Balıkçılıgın Tuhaflıkları

1 998 8/ockpos/ Kontrol Nokı:ası
2002 Kukushka Guguk Kuıu
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ÇIN CHINA

ZHANG YIMOU

MUTLU G Ü N LER

14 Kasım 1 95 1 'de Çin'de
Sian'da do�du. Kültür Devrimi
başladı�ında 1 6 yaşındaydı ve
genç bir aydın oldu�undan,
önce çiftçi ve çoban olarak
görevlendirildi, daha sonra da
vasıfsız işçi olarak bir kumaş
fabrikasına yollandı.
Foto�raflarıyla ödüller
kazanmış oldu�u için, 1 978'de
yeniden açılan Pekin Film
Enstitüsü'ne başvurdu. 1 978-82
arasında burada egitim
gördükten sonra, aynı başarıyı
yönetti�i fılmlerle de sürdürdü.

XINGFU SHIGUANG
HAPPY TIMES
Yönetmen

Director: Zhang Yimou
Senaryo Screenplay: Gui Zi
Cinemarography:
Hou Yong Kurgu Editing: Zhai Ru
Müzik Music: San Bao Oyuncular
Casr: lhao Btnshon, Dong)it, Li

Görüntü Yön.

Xutjian, Gong)inghua, Dong Lihua.
Fu Btao. Ung Qibin, NiN Bt��. Zhong
Hongfit, lhao Bingkun Yapımcılar
Producers: Zhoo Y11, Eduıard R.
Prtısfllan, Tmnct Malitk & Wang Wti
Yapım Production Co.: Guangxi
Film Studio; Zhu Hai G11o Ci Enttrpriıt;
Btijing NtW Pitfllrt Co.; Sunfloıum
Productionı Dünya Hakları World
Sales: 20th Ct11t11ry Fox In/trnationai
Türkiye Hakları Turkish R.ights:

Ou11 Filnr

2001 /Jj

"'"'·

1 Renkli Coıor 1 96'

• I çtenlik ve sıcaklıkla dolu bu sevimli

komedi de, gerçekligi işine geldigi gibi
çarpıtan bir adam, çok geçmeden aynı
şeyi bir başkası için de yapmaya başlıyor
ve her şey arap saçına dönüyor. Çin'in en
muteber yönetmenlerinden biri olan
"Beşinci Kuşak"tan usta Zhang Yimou,
yine kültürel sınırları aşan bir film
kotarmış. Yimou'nun genel egiliminin
tersine MUTLU G Ü NLER günümüzde
geçiyor ve komedi dünyasına yelken
açıyor, ama hareketli hikayenin
barındırdıgı mizah, buruk tonlar da
taşıyor. Orta yaşlı, bahtsız Romeo ile ona
yük olan kör kızın yumuşak oyunları,
mizahi klişe tipler olan yakın arkadaş ve
paragöz sevgiliyi dengeliyor. Zhang
Yimou, namussuzluklarından degil de,
sevdiklerini mutlu edebilmenin tek
yolunun bu olduguna inandıkları için yalan
söyleyen sıcak, sahici karakterler
yaratıyor. Uzun vadede işe yaramayacak
olsa da, herşeyin yolunda gittigine
inandıklarında duydukları zevki izlemek
çok keyifli, işler planladıkları gibi
gitmeyince kapıldıkları umutsuzlugu
paylaşmaksa insanın yüregini burkuyor.

• A man srrerching the rrurh for his own

sake soon begins doing rbe same for
sameone else, wirh increasingly complicared
results, in this cbarming comedy fılled wirh
hearr and warmrh. As one of China's most
bankable directors, 'Fifrh Generarion'
master Zhang Yimou has again delivered a
fıl m, which crosses the culrural divide.
Unusually for him, he's ser HAPPY TIMES
in modern times and venrures inro the
realms of comedy, alrhough rhe humor in
the well-paced plor is coucbed in
bittersweet rones. The render performances
from the hapless middle-aged Romeo and
his blind charge balance rhe humornus
srereorypes of the best friend and the
money-grabbing girlfriend. Zhang Yimou
delivers warm, genuine characrers who lie
not through dishonesry, bur because they
genuinely believe ir' s the only way ro bring
happiness ro rheir loved ones. While ir can'r
possibly work in rhe long rerm, warching
the pleasure they ger when rhey rhink ir's
working is a delighr, and sharing in rheir
despair when rhings don'r go ro plan is
hearr-wrenching.

Born on 14 November 1 95 1 in
Xian, Ch ina. He was 16 years
old when rhe Cultural
Revolurion began and, as a
young inrellectual, he was senr
ro work as a farmer, a shepherd,
and finally as an unskilled
worker in a textile faccory. ln
1978, having won prizes for his
stili phorography, he applied
and enrolled in che newly re
opened Beijing Film Institute.
After studying there from 1 97882, he began his career as a
cinemarographer, working on
some celebrared films. Mter
receiving national and
international prizes for his work
as a cameraman, he had a sim i lar
succesfu.l career as a director.

Filmleri
Filmography
1 988 Hong GLıoliang

Kızıl Dan Tarlaları

1 989 Operalion jaguar

Jaguar Operasyonu

1 990 Ju Dou • Serret l.ove,
en Faces
Hidd

Ju Dou - Gizli Pqk.
Saklı Yüzler

1 99 1 Dabong Denghong
Gaogao Gua Kızıl Fener
1 992 Qiuju Da Gmmsi

Qiu Ju'nun Öyküsü

1 994 Hoınhe Yaşamak
1 995 Yao a yao yao dao wai pe
qiad Şanghay Çetesi
1 997 You hua hao hao shuo

Sakin Ol

1 999 Yi ge dou bu 1ıeng shao

Biri Bile Eksik Degil

W
'o de fu qiu mu qiu

Evin Yolu

200 1 Xi11gfiı shiguang

Mutlu Günler
Kahraman

2002 Nero
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KÜÇÜ K B I R KASABADA BAHAR

XIAO CHENG ZHI CHUN
SPRINGTIME IN A SMALL TOWN
Yönetmen Director: Tion
Zh11angzh11ang Senaryo Screenplay:
Ah Cheng. ôostd ona stqry by Li Tianji
Görüntü Yön. Cinematography:

Mark Li Pingbing Kurgu Editing: X11
)iatlping Müzik Music: Zhao Li
Oyuncular Casr: W11)1m, Xin

Baiqing. H�tjmgfan, LN Si Si, Yt
Xiaokmg Yapımcılar Producers: Li
Xitıoıı·an, Bill K(mg & Tang Yatming
Yapım Producıion Co.: China Film
Gro11p Corpora!ion: TlN Btijing Film
SJJtdio Corporation; Btijing Rosar Film
TV Prod11ction; Fortissimo Film SaltJ;
Paradis Films; Orly FilmJ Dünya
Hakları World Sales: Fortissh11o Film
Salu

2002 1 3. 5

mm.

1 Renkli Color l

l 16'

• Fei Mu'nun yönetti�i 1 948 tarihli ünlü
salon dramasının yeniden yapımı olan
K Ü Ç Ü K BI R KASABADA BAHAR,
yönetmen Tian Zhuangzhuang için çok
zorlu bir sınavdı. On yıldan beri ilk kez
kamera arkasındaydı ve gelmiş geçmiş en
büyük Çin filmlerinden biri sayılan eseri
yeniden uyarlıyordu. Kırklı yılların Çin'i
üzerine neredeyse bilimsel bir çalışma
olan bu film, manasının belirsizli�i
nedeniyle büyüleyici; hem tamamen
güncel hem de antik - bir aydının bugün
konusundaki kararsızlı�ını ve Çin'in
gelece�ine yönelik önsezilerini araştıran,
şaşırtıcı derecede modern bir klasik öykü.
Mark Li Pingbing'ın nefis görüntü yönetimi
ve Tim Yip Karn-tim'in çok başarılı
tasarım çalışmasıyla, film unutulmuş bir
dili konuşuyor: aşk ve sınırlanmanın,
imaların ve çift anlamların, ve Çin tarih ve
kültürünün yüzlerce yılını özetieyebilen o
zarif jestlerin dilini. "Bir gün VCD'de film
izliyordum, filmlerden biri de Fei Mu'nun
"Küçük Bir Kasabada l lkbahar"ıydı. Filmi
üçüncü ya da dördüncü kez izliyordum,
ama o gün bende bambaşka duygular
uyandırdı. Tekrar tekrar izledim, bir hafta
boyunca her gün; ve birden, onu yeniden
yapma fikri do�du. 1 940'1arın sonlarındaki
e�itimli insanlarla benim şimdiki
duygularım arasında bir benzerlik
hissettim." - Tian Zhuangzhuang

• A remake of the celebrated l 948

chamber drama directed by Fei Mu,
SPRINGTIME IN A SMALL TOWN
represemed a great challenge for director
Tian Zhuangzhuang. He was behind the
camera for the first time in 1 0 years and was
confromed with adapting a work considered
to be one of the greatest Chinese films ever
made. Almost a philological work on China
in the Iate forties, the film is fascinating for
i ts ambiguity; it is unerly comemporary
and at the same time anrique a surprisingly modern dassic tale that
explores an inrellecrual's ambivalence about
the presenr and his forebodings about
China's furure. W ith superb
cinemarography by Mark Li Pingbing and
beautiful design work by Tim Yip Kam
tim, the film speaks a forgorten language 
one of love and constrainr, of allusions and
double meanings, and of graceful gesrures
capable of condensing cemuries of Chinese
history and culture. "One day 1 was
watching movies on VCD and one of them
happened to be Fei Mu's "Spring in a Smail
Town". It was the third or fourth time I'd
seen it, but that day it left me with rotally
differem feelings. I watched it again and
again, every day for a week, and suddenly
had the idea of remaki ng it. I sensed some
correspondence between rhe feelings of
educared people in the Iate l 940s and my
own feelings now." - Tian Zhuangzhuang

1 952'de Pekin'de, Komünist
seçkinlerinden bir ailenin
çocugu olarak dogdu. 1 6
yaşındayken köylülerin elinde
yeniden egitim görmesi için
taşraya gönderildi. Halkın
Kurtuluşu Ordusu'na katılarak
kendini agır işten kurtardı ve
birçok tarım belgeselinde
stajyer görüntü yönetmeni
olarak çalıştı. 1 978'de Pekin
Film Akademisi yeniden açılır
açılmaz oraya girdi. 1 982'de,
Çin sinemasında "Yeni
Dalga"nın habercilerinden olan
bir filmle mezun oldu. Hem
Avrupa'da hem de Kuzey
Amerika'da epey seyirci çeken
ve şimdi modern Çin
sinemasının klasiklerinden kabul
edilen, tek başına çektigi üçüncü
uzun metrajlı kurmaca filmi
"Horse Thief 1 At Hırsızı"ndan
( 1 986) bir süre sonra, başı
yetkililerle derde girdi. 1 99 1 'de,
çok sayıda film festivalinde ödül
kazanan "The Blue Kite 1 Mavi
Uçurtma"yı bitirdikten sonra
bir yıllıgına kara listeye alındı.
1 O yıllık aradan sonra çektigi ilk
film olan KÜÇÜK BIR
KASABADA BAHAR'la (2002)
kariyerine geri dönen
yönetmen, Zhang Yimou ve
Chen Kaige'yle birlikte, Çin'in
Beşinci Kuşak sinemacılarının
en önemlilerinden biridir.
Born in Beijing in 1 952 to a
family that was a part of the
Communisr elite. At age 1 6, he
was sene in a counrry province
for "re-education" at the hands of
the local peasantry. He escaped
labor by joining the People's
Liberntion Army and served as a
rrainee cinemarographer on
several agricultural
documenraries. He entered che
Beijing Film Academy as soon as
it reopened in 1 978. He
graduated in 1 982 with a film
which was a sign of the coming
"New Wave" in Chinese cinema.
Sornerime after his third sola
fearure, "Horse Thief' ( 1 986),
which won large audiences in
Europe and North ı\ınerica and
is now considered a modern
Chinese classic, he found himself
in trouble wirh the aurhoriries.
In 1 99 1 he was blacklisted for a
year afrer complering ''The Blue
Ki re", which won numerous
awards at many film fesrivals.
SPRlNGTlME IN A SMALL
TOWN (2002) is the firsr film
he directeel afrer a 1 0-year-break
co resran his career. He is
considered one of the most
prominenr filmmakers of Ch i na's
Fifth Generntion, along with
Zhang Yimou and Chen Kaige.

ı
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TEPEDE, AŞAGI DA

PORN.COM

ON TOP DOWN UNDER

PORN. COM

Yönetmen Director: Fridrilt Thor FriJrikııon Senaryo Screenplay: Fridrik Thor
FddriJwon Görüntü Yön. Cinematography: Ari Kristhmon Kurgu Editing:
Sigwıldi). Kııraıoff, Sigrid11r Marg,.,t Tlxwktlsdolllr & Kıırola MattiJiiidt Müzik
Music: TatnaJ Kııhant Oyuncular Cast: Nina GNnnarsJonir, Hılmır Sna" G�tdnaıon
Yapı m cı Producer: Rtgina ZiqJtr Yapı m Producıion Co.: Zitgltr Fi1111 GnıbH &
Co. KG; WDR Dünya Hakları World SaJes: Atlas /nımuıtional Film GmbH

Yönetmen Director: Bob RafdsDn Senaryo Screenplay: Boô Rafilson Görüntü
Yön. Cinematography: Dwnd I..Jihr & Frank Amann Kurgu Editing: D1ri! Gra11
Müzik Mu.sic: Ptltr Raft/son Oyuncular Ca.st: Fahimnt Babt, Bob Rafil.ron, Tmw
Griflilhs, A ndrwı Srhmid1, Thotn41 AtOtTis, Roxana Sım, Eoin Moore Yapı m cı
Produccr: Rtgma Zitgltr Yapı m Production Co.: Zitglt,. Film GmhN & o. KG
Dünya Hakları World ales: Atlas lmmıauo,utl Film GmhH

2000 1 35 '""'· 1 Renkli Color 1 27'

2002 1 JJ

• I ziandalı yazar-yönetmen-yapımcının Erotik Öykü'sü
ayrı kıtalarda - hatta, dünyanın iki ucunda - geçtigi ama
gerçek zaman ve neredeyse birbirini etkileyen paralel
olaylarla baglantılandırılmış oldugu için hepsinden daha
farklı. Bu bakımdan, sözcüklerin kullanılması rahatsızlık
vermekten başka işe yaramazdı. Hakçası, bu öykü
anlatılırken izleyicinin rastlantıların mantıgını kabullenmeye
ve bir süreligine evrenin kanunlarını unutmaya davet
edilmesi gerekiyor. "Tepe", tabii ki lzlanda; "aşagısı" ise
Avustralya. Akşamın gölgeleri ıssızilgın göbegindeki bir
deniz fenerine düşerken, genç bir kız geçen yaz bir
gayzerde sevgilisiyle geçirdigi zevkli anları hatırlar. Kasıp
kavuran çölde gün geçerken, kızın hayallerinin erkegi olan
genç, çalılık arazideki ıssız bir kulübeye buz kalıpları
taşımaktadır. Bir şekilde, kaderleri ortaktır - tıpkı genç
John Keats'in yazdıgı son sonede oldugu gibi.

• Erotik Öyküler'in klasiklerinden biri olan Bob

• The Icelandie wrirer-direcror-producer's Eroric Tale is

all rhe more singular because ir's ser on differenr conrinenrs
- indeed, on opposire comers of rhe world - yer linked by
real rime and paraHel occurrences rhar almosr impinge on
each orher. Thus, words would only disrurb. Quire simply,
the srory has ro be rold by challenging the viewer ro accepr
rhe logic of coincidence and suspending for a moment the
narural laws of the un i verse. "On Top" is, of course, Icetand
- in conrrasr ro "Down U nder" Ausrralia. As rhe evening
shadows fall over an isolared lighrhouse, a young girl
recalls rhe joys of a pasr summer wirh her !over ar a geyser.
As rhe day wears on in rhe blazing desen, rhe young man
of her dreams transpons blocks of ice ro a lonely shack our
in rhe bush. Somehow, rheir fares are shared - much as in
che lasr sonnet penned by che young John Kears.

mm. 1 Renkli Color 1 28'

Rafelson'un "Wet"inin devam bölümü PORN.Com'da,
Rafelson'ı oyuncu olarak ilk önemli rolünde izliyoruz. Bir
Holywood efsanesi olan emektar film yönetmeni Matty
Bonkers, onuruna düzenlenen bir toplu gösterime
katılmak için Berlin'e gider. Filmi "Mockery"yi tanıtırken,
bir hastanede yogun bakırnda yatmakta olan
yapımcısından telefon gelir. Beau eski günlerin hatırına
ondan bir iyilik ister. Acaba Matty, Beau'nun yapımına
başlamış oldugu ama Tokyo Tony'nin bacaklarını
kırmasından sonra devam edemedigi filmi bitirebilir mi!
Matty gönülsüzce de olsa, kabul eder. Sette film yıldızı
ve eski çellist lnga'yla karşılaşır - ve sonuçta ortaya
tuhaf, ilham veren, yüceitici bir insanlık komedisi çıkar.
• The sequel ro Bob Rafelson's "Wer", a dassic in che

Eroric Tales series, PORN.COM features Rafelson in his
firsr major acring role. Vereran film director Marry
Bonkers, a Hollywood legend, arrives in Berlin for an
honorary rercospeccive rribure. While inrroducing his film
"Mockery", he receives a phone call from his producer Iy ing
in inrensive care ar a hospiral. Blau needs a favor for old
rimes' sake. Could Marry finish a porn movie Blau srarred
before his legs ger broken by Tokyo Tony? Marry
relucrandy agrees. On rhe ser he meers movie srar and ex
cello-player Inga - and rhe experience is a bizarre, spirired
uplifring comedje humaine.
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EROTi K B i R ÖYKÜ
AN EROTIC TALE

Yönetmen Director: Diro Tıirmadze Senaryo Screen play: Diro Tsimıadzt
Görüntü Yön. CinematOgraphy: Lı;rrnz Haamumn Kurgu Editing: Srt/an
Krunıhitgtl Müzik Music: Diro Tıintıadu, Ctmbo Buır & Wolfgang Solamon
Oyuncular Cas ı: Si/vina Buchba11tr. Laıha Bak,.adzt , Tohias On-tti Yapımcı
Producer: Tanja Zitglrr Yapı m Production Co.: Zitg!tr Fılm GnrbH & Co. KG
Dünya Hakları World SaJes: Ar/as lnttrnarional Film GmbH
2002 1 Jj mnı. 1 Renkli Color 1 28

• Ernest Hemingway Paris öykülerini bir kaldırım

cafe'sinde bir masanın üzerinde yazmıştı. Niko ise Berlin
öykülerini funky bir barda, köpekbalıj!ı akvaryumunun
arkasındaki tezgahın üzerinde yazmayı tercih eder. Bir
yazarın kız tavlaması için bundan iyi yer olabilir mi?
Derken Sonja gelir. Niko'nun üzerinde çalıştıj!ı şehvetli
öykünün nasıl bitecej!ini merak etmektedir. Bu yüzden
de onu erotik öyküsünü bir içki eşlij!inde bitirmek için
evine davet eder! Yalnız küçük bir sorun vardır: Eski
kocası Martin hala evden çıkmamıştır. "Ne olmuş yani"
der Sonja, "biz de öykünün sonunu dej!iştirir . . . üçlü
ilişki yaparız!" . . .
• Ernesc Hemingway wroce his Parisian stories on che

cable of a sidwaJk cafe. Ni ko prefers to pen his Berlin cales
on che councer of a funky bar behind che shark tank. Whac
beccer place for a wricer to pick up a girl? Along comes
Sonja, who wancs co know how che horny cale he' s now
working on w ili end. So she invices Niko co finish his
erocic cale over a drink at her aparcmenc! There's only one
cacch: Martin, her ex-husband, sri ll hasn'c moved out of che
place. "So whac" says Sonja, "we'll jusc change che ending
of che story . . to a menage a crois!" . . .

AiLE KUTSALDl R!
FAMILY IS SACRED!
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DANI MARKA DENMARK

SUSANNE BIER

AÇIK KALPLER (DOG MA)

1 .960'da Danimarka'da dotdu.
Once Kudüs'teki Bezalet
Akademisi'nde resim ve
tasarım, ardından Londra'da
mimarlık okuduktan sonra,
1 987'de Danimarka'daki Ulusal
Sinema Okulu'ndan mezun
oldu. Bitirme tezi olan kısa
filmi "De saliges 0" Münich
Sinema Okulu Festivali'nde
birincilik ödülünü kazandı ve
Channel Four tarafından
Avrupa'da datıtıldı. Bunun
ardından gelen yedi uzun
metrajlı kurmaca filmi n dışında,
video kliplerde ve reklamlarda
da çalıştı. Cari Th. Dreyer
Ödülü ile çok sayıda
uluslararası ödülün sahibidir.

ELSKER DIG FOR EVIGT (DOGME)
OPEN HEARTS (DOGME)
Yönetmen Director: SMJannt Bitr
Senaryo Screenplay: Andn-s Thomaı
jm.sm Görüntü Yön.
Cinematography: Mortm S;lxwg
Kurgu Editing: Pmıillt Btth
Christmstn & Thomaı Krag Müx.ik
Music:Jnfrt" Wingt Ltsntr
i
Oyuncular Cast: Mads M iJW/ım,
Papika Sum, Sonj'a Richttr, Nikolaj Lit
KaaJ, Stint Bfrrrtgaard, Birrht NtNmann,
Nieis 0/ım, U/fPi/gıı.ard Yapımcılar
Producers:jonaı Fmkribm & Vibtitt
WindtiiV Yapı m Production Co.:
Zmtropa Enttrtainmm/J ApS Diinya
Hakları World SaJes: Tf"NJ/ Film
Salts Kaynak Prim Source: Danish
Film lnstitlltt

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 103'

• AÇI K KALPLER kıvrak kamerası ve

özenli, baştan çıkarıcı havasıyla, bir
Dogma filmi oldu!!unu hemen belli ediyor.
Ancak, duygusal açıdan, önceki Dogma
filmlerinin ço!!undan daha olgun. Bu
filmierin ço!!u nihilisti!!e yakın, ergen bir
öfkeyle doluyken, AÇIK KALPLER
seçimlerin çabuk ve karmaşık sonuçlara
yol açtı!!ı bir yetişkinler dünyasında
geçiyor. Anlatmak istedi!!i şey basit: siz
tam her şeyin kontrolünüzde oldu!!unu
sanırken, felek parmaııını bir şıklatır ve
bütün hayatınız anında tepetaklak olur.
AÇIK KALPLER ilk bakışta tanıdık bir aşk
üçgeni öyküsüne benziyor; ancak Bier'in
incelikli ve derinlikli yönetimi sayesinde
bunun tam tersine dönüşüyor. Bier, Niels
ve Cecille arasındaki giderek güçlenen
ba!!lılı!!ı mercek altına yatırıyor ve böylece
aralarındaki ufacık dalgalanmalar bile son
derece dikkat çekici hale geliyor. Bu
sırada izleyicinin sempatisi, her sorunlu ve
tamamen insani kararla daha da
güçleniyor. "Yaşamın kırılganlı!!ı beni hep
yakından ilgilendirmiş olan bir temadır;
ilginçtir ki bu konu l l Eylül'den beri
bütün batı dünyasını da yakından
ilgilendiriyor . . . Galiba bu modern bir
sorun: yaşamlarımızı üzerine kurdu!!umuz
temeller bizim sandı!!ımızdan çok daha
kırılgan; bu yüzden yaşamın da kendi
iradesine sahip oldu!!u ortaya çıkınca, fena
halde sarsılıyoruz." - Susanne Bi er

• In term s of i ts 1 i che camera work and
precise, evocative mood, OPEN HEARTS is
immediately recognizable as a Dogme film,
but it is more emotionally mature than
many of i ts predecessors. If most of these
films were driven by a near-nihilistic,
adolescent rage, OPEN HEARTS is firmly
situated in an adult world, where choices
resul c in immediate, complex consequences.
!ts poim is simple: you just think you've
got thiogs under comrol when fare
suddenly snaps irs fingers and your whole
life turns upside down at a stroke. On the
surface, OPEN HEARTS sounds like a
familiar love criangle; under Bier's subrle
and profound direction it becomes the exact
opposite. Bier places Niels and Cecille's
growing acrachmem and dependence under
a microscope so that tiny fluctuations in
their inreraction become enormously
significant, while the viewer's sympathy
imensifıes with each problematic, emirely
human decision. "The fragility of life is a
theme that has always absorbed me, and it' s
inceresring that since September ı ı th it has
absorbed the entire western world . . .
I suppose it' s a modern problem: the
foundarioos on which we have built our
lives are far more fragile than we think, and
so we are severely shaken when life turns
out ro have a w ili of i ts own." Susanne Bier

Born in Denmark in 1 960.
Having previously scudied an
and design in Bezalet Academy
in Jerusalem and archirectu_re in
London, she graduated from the
direecing program ar the
National Film School of
Denmark in 1 987, w ith her
diplema short, "De saliges 0",
winning che fırsr prize at the
Munich Film &hool Festival
and being widely distribured in
Europe by Channel Four.
Alongside her seven subsequenr
feacure fılms, she has worked on
music videos and commercials.
She is recipient of the Cari Th.
Dreyer Award and a score of
international plaudirs.

Filmleri
Filmography
1 990 Freud Flytter Hjemmefra

Freud Evi Terkediyor

1 993 Det B/;t,. i Familien

Aile Meseleleri

1 995 Pensionat Oslt.ar

Pansiyon Oskar

1 997 Sekten
1 999 Den EneJte Ene

Tek Bir Tane

2000 Hdnden PJ Hjertet

Yaşam Boyunca Bir Defa

2002 Elsker dig for Evigl

Açık Kalpler
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ALMANYA GERMANY

IAIN DILTHEY

UMUT

1 97 1 'de lskoçya'da, lrvine'da
dogdu. 1 992'den 1 997'ye kadar
kimya ve farmakoloji
okuduktan sonra, çeşidi Alman
yapım şirkerlerinde
prodüksiyon asistanı ve
senarist olarak çalıştı. Bir
yandan da, 1 997'den başlayarak
Baden-Württemberg Sinema
Akademisi'nde egitimine
devam etti. Okurken yedi kısa
film çekti: "Es war einmal ein
Kind . . . 1 Bir Zamanlar Bir
Çocuk Varmış . . . " ( 1 995),
"Gegen die Stille 1 Sessizlige
Karşı" ( 1 996), "Langsame
Flucht l Yavaş Kaçış" ( 1 997),
"Bergpredigt 1 Dagda
Konuşma", "joseph 98" ( 1 998)
ve "Parrisanen! 1 Partizanlar!"
( 1 999). Yine aynı yıl çektigi kısa
metrajlı "Sommer auf
Horlachen 1 Horlachen'de
Yaz", "Sehnsuchtstrilogie 1
Arzu Üçlemesi"nin ilk filmiydi,
ikinci film "lch werde dich auf
Handen tragen 1 Seni Ellerimin
Üstünde Taşır.acagım"ı da 2000
yılında çekti. Uçlemenin son
bölümü olan UMUT (2002)
mezuniyet fılmidir.

DAS VERLANGEN
THE LONGING
Yönetmen Director: Inin Dilthey
Senaryo Screen play: lain Dilthty &
Silke Parzich Görüntü Yön.
Cinematography:jNJ/1/J PankaN
Kurgu Editing: Barbara Hofftn.ann
Müzik Music:johannes Kobilke
Oyuncular Cast: Susannt·Marie
Wrage, Klaus Griinberg, Robert Lohr,

Mmıfred Kranich, Heiekmnrie Rohuwkr,
Eva Uiba11, Wo/fgang Parkhiiuıer, Ptltr

Urchbmmttr Yapımcı Producer: Til/
Srhmerb«k Yapım Producrion Co.:
Filmakadmlit Bad
m- W

Jirunnberg

Dünya Hakları World Sales:

Filmakadtmit Bad
tn- Wiirllmıberg

2002 1 35

mm.

1 Renkli Color / 90'

• Bir böcekbilimcinin sistemli titizli�iyle
ve sınırlı olanaklarla, yazar-yönetmen lain
Dilthey kusursuz bir psikolojik dram
yaratmış. Fazla üstüne düşmeden,
neredeyse Brecht'e özgü bir uzaklı�ı
koruyan Dilthey, kahramanının sımsıkı
kapalı evrenini irdeliyor ve daha iyi bir
hayata ulaşma arzusu yüzünden,
neredeyse elinde olmaksızın duygularına
kapılıp sürüklenen bir kadını sergiliyor.
UMUT, yönetmenin ilkini 1 999'da çekti�i
"Sehnsuchtstrilogie 1 Arzu Üçlemesi"nin
son filmi. "Ü çlemenin bütün karakterleri,
kendi kurdukları küçük bir dünyanın
içinde yaşıyor, orada var olabiliyorlar,
çünkü orayı evcilleştirmeyi başarmışlar.
I çine sı�ınabilecekleri nişler yaratmışlar,
ve artık buradan kaçmalarına imkan yok.
[ . . . ) l ik iki film de kahramanlar hayallerinin
ailesini arıyordu, şimdiyse bu aile var olan
ba�lamı oluşturuyor, yönetmen de bunu
sorguluyor. Birlikte yaşamaktan kasıt
nedir? Burada ne gibi ruhsal süreçler söz
konusudur? Karmaşıklı�ı sayesinde aile,
günümüzün son gerçek savaş alanı olarak
kaldı. Başka hiçbir yerde dostluk,
akrabalık ve sevgi hala düşmanlık
do�urmuyor. Bu küçük evrenden başka
hiçbir yerde insanlar bu kadar incinıneye
açık, hassas ve çıplak de�il." - lain Dilthey

• W ith the merhodical precision of an
enromologist and a grear economy of
means, wrirer-direcror Iain Dilehey has
made an implacable psychological d rama.
Wirhour ever being heavy-handed, and
mainraining an almosr Brecheian disrance,
he dissecrs the hermerically sealed universe
of his heroine ro shed lighr on a woman
swept away, almosr in spire ofherself, by
her singular search for a better life. DAS
VERLANGEN is rhe fınal part of che
"Sehnsuchrsrrilogie" (The Desire Trilogy),
which was begun in 1 999. Al l the
characters of the rrilogy exisr in a
microcosm they have builr for themselves,
in which they manage ro survive because
they have succeeded in raming ir. They have
organİsed niches for rhemselves, from which
they can no longer escape. [ . . . ] Whereas in
rhe fırst two parrs rhe protagonisrs were
searching for the family of the ir dreams,
thar family now forms an exisring conrexr,
which the fılmmaker inrerrogares. What is
meant by living rogerher? What are che
psychological processes involved? Thanks ro
its complexity, rhe family consrirures che
last true battle-ground of our rime.
Nowhere else are friendship, kinship and
love stili the subject of hosriliries. Nowhere
else are humans as vulnerable, fragile and
naked as wirhin this microcosm . " Iain Dilthey
"

Born in lrvine, Scotland, in
1 97 1 . Afrer studying chemiscry
and pharmaco1ogy from 1 992 co
1 997, he worked as producrion
assiseant and scriprwriter for
various German producrion
companies. At the same time,
he was studying from 1997 ar
che Filmakademie Baden
Würrremberg. He made seven
shorr films rhere, including "Es
war ei nmal ei n Kinci . . . " ( 1 995),
"Gegen die Sri lle" ( 1 996),
"I.angsame Fluchr" ( 1 997),
" Bergpredigr" and "Joseph 98"
( 1 998) and " Parcisanen!" in
1 999. Made che same year, che
shorr film "Sommer auf
Hortaehen 1 Summer ar
Horlachen" was che firsr part of
che "Sehnsuchrsrrilogie" (The
Desire Trilogy), che second film
of which is "lch werde dich auf
..
Handen cragen (2000). The
final part of che rrilogy, DAS
VERLANGEN (2002) is his
graduarion film.
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ALMANYA GERMANY

AN DREAS DRESEN

YOLUN YARISI N DA

16 A�usros 1 963're Do�u
Almanya' da, Gera'da do�du.
Liseden mezun oldukran
sonra, 1 984-85'te Schwerin
Tiyatrosu'nda ses mühendisli�i
yaptı. 1 985-86'da DEFA
Stüdyosu'nda srajyerken,
yöneemen Günter Reisch'ın
asisean ı olarak çalıştı. 1 986-9 1
arasında, Potsdam
Babelsberg'deki Konrad Wolf
Sinema ve TV Okulu'nda
yöneemenlik e�irimi gördü.
Berlin Sanat Akademisi'nde
Günter Reisch'ın sınıfında
master ö�rencisiydi. 1 992'de
senarist ve yöneemen olarak
çalışmaya başladı. lik uzun
metrajlı kurmaca filmi "Stilles
Land 1 Sessiz Ülke" ( 1 992) ile
Alman Eleştirmenler Ödülü'nü
kazandı. Pek çok TV filmi ve
belgeselin ardından yönetri�i
ikinci uzun merrajlı filmi
"Nachtgelralten 1 Geceyi
Bekleyenler"le ( 1 998)
uluslararası şöhret sahibi oldu.
Bunu 2000'de çekti�i "Die
Polizisrin 1 Kadın Polis" ve
YOLUN YARISINDA (200 1 )
izledi.

HALBE TREPPE
GRILL POINT
Yönetmen Director: Andrtas Dmm
Senaryo Screcnplay: /ındrtaı Drıstn.
Suffi Kiihntrt, Gabrttla Maria, Srhmtidt,
Thorsttn Mrrttn Görüntü Yön.
CinematOgraphy: Muhatl Hammon
Kurgu Editing:Jörg HattJrhild Müzik
Music: 1 7 Hıpplts Oyuncular Cast:

Stt/fi Kiihntrt, Gabritla Maria, SchmmJt,
Thorstm ı\1tr'tm. Axtl Prahi,}NIIa
Zitır�.}tns Grassmthl, Afaırha Rommtl,
Grrgor Zıt.Kht. Chrimnt Srhorn, Afiro Dt
Viuoru Yapımcı Producer: Ptttr'
Rommtl Yapı m Producrion Co.: Ptttr
Rom!tttl Filmprtxiukriott Dünya
Hakları World Sales: Baı<arıa Ftlın
lntwntlliOnlıl

2001 / jj mm. 1 Renkli Color 1 JOJ'

• 2002'de Berlin Film Festivali'nde Jüri

Büyük Ö dülü'nü kazanan ve konusunu
gündelik hayattan alan, yarı belgesel
tarzdaki bu trajikomedi, dijital bir el
kamerasıyla, çekirdek bir ekiple,
senaryosuz ve tamamen do�açlamalarla
çekilmiş. Eski Do�u Alman DEFA
sisteminde e�itim görmüş ve bütün
filmlerini bir zamanların sosyalist işçi
mahallelerinde çekmiş olan Andreas
Dresen, bu sıradan hayatlara ruhani bir
anlam yüklemekle u�raşmamış. Fakat onca
karakter ayrıntısının biraraya
getirilmesiyle, işçi sınıfına dahil, gelecekte
ne olacakları meçhul bir dizi kurbanın
portresi ortaya çıkmış. Filmin sonundaki
jenerikte, Dresen dört başrol oyuncusunu
senarist olarak anıyor, çünkü bu evlilik
kısırdöngüsü gerçekten de çekimler
sırasında oyuncular tarafından yaratılmış.
Oyuncular fılmin içeri�ini belirlemekle
kalmamış, bu küçük ölçekli, iyi
gözlemlenmiş, karakteriere dayanan
yapıtın ritmini ve dramaturjisini de
etkilemiş, böylece 'oyuncu filmi' tabirine
yepyeni bir boyut getirmişler. "YOLUN
YARlSlNDA'nın do�açlama a�ırlıklı
niteli�i. onu bir nevi sinematik caz yapıtı
haline getiriyor." - Andreas Dresen

• Winner of the Grand Jury Prize ar 2002

Berlin Film Festival, rhis documencary-sryle
rragicomedy drawn from everyday life was
shor wirh a handheld digiral video camera,
wirh a skeleron crew, no script, and rhe
acring was exclusively improvised. Andreas
Dresen, who was rrained under rhe old Easr
German DEFA sysrem and sers all his films
in former socialise working class disrricrs,
doesn'r seem inceresred in elevaring rhese
ordinary lives ro any spirirual level. Ar rhe
same rime, rhe cumularive effecr of all rhe
characrer derait ereares a gallery of working
class sriffs whose fares marrer. In rhe film's
fina! credits, Dresen gives his four leading
acrors credirs as screenwrirers; rhis marriage
merry-go-round was indeed creared by rhe
film's proragonisrs during rhe course of rhe
shoor. or only d id rhe acrors dereemine
rhe conrenr, rhey also influenced rhe
rhythm and dramarurgy of rhis small-scale,
well-observed, characrer-based piece, rhus
lending rhe rerm 'acror's film' an emirely
new dimension. "Jam-session characrer of
GRILL POINT makes ir a form of cineasric
jazz." - Andreas Dresen

Born on 1 6 August 1963 in
Gera, East Germany. After
graduacing from high-school, he
worked as a so und engi neer for
Schwerin Theacre from 1984 to
1 985. He was a crainee working
for the DEFA Scudio for Feature
Film in 1985-86 where he
worked as assistant direccor ro
Gümer Reisch. He studied
dicecring ac the Konrad Wolf
College of Film and Television
in Pocsdam-Babelsberg from
1 986-91. He was a Mascer
student in Güncer Reisch's class
ac che Berlin Art Academy. He
began working as a screenwrirer
and director in 1 992. His first
feacure film, "Stilles l.and 1
ilenc Country" ( 1 992) won the
German Cricics' Award.
Following many TV films and
documentaries, his second
feacure film "Nachtgeltalcen 1
Nighc Shapes" ( 1 998) made him
incernarionally known. He
followed it with "Die Polizistin 1
The Policewoman" (2000) and
GRJLL PO INT (200 1 ).
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ROBERT GUEDIGUIAN

MARi E-JO VE iKi AŞKI

3 Aralık 1 953'te Marsilya'da
do�du. Ermeni bir baba ile
Alman bir annenin oglu olarak,
kentin işçi mahallesi Estaque'da
büyüdü. 60'1ı yılların ortasında
Paris'e giderek sosyal ve
iktisadi bilimler eğitimi aldı.
"Fernand" adlı senaryosu 1 979
yılında Rene Feret tarafından
beyazperdeye aktanldığından
beri, birbirine koşut olarak
yazarlık, yapımcılık ve
yönetmenlik mesleklerini
sürdürmektedir. Agat Films ve
Ex Nihilo'nun ortak
yapımcılarından biri olan
sanatçının ilk yönetmenlik
denemesi 1 980 tarihli "Dernier
ete 1 Son Yaz"dı. MARI E-JO VE
IKI AŞKI onuncu uzun metrajlı
kurmaca fılmidir.

MARIE-]0 ET SES DEUX AMOURS
MARIE-JO AND HER TWO LOVES
Yönetmen Director: Robert
Guidiguian Senaryo Screenplay:
}tan-Louii Mi/ni & Robert Guldig11ian
Görüntü Yön. Cinematography:

Rinato Btrta Kurgu Editing: Bernard
Sasia Oyuncular Casc: Ariant
Ascaritle, )t.a11-Pin-re Darnnmin, Girard
1\leylan, )11/iN\farie Parmtntier,jatques
Boutkı Yapımcı Produccr: Robtrt
GNidig11ian Yapım Production Co.:
Agar Films; Cie/Franct 3 Cinlma

Dünya Hakları World Sales: Film

DiJtrib111ion

2002 1 3 5 mm. / Renkli Color 1 124'

• Daha önceki çalışmalarının ("Marius et
Jeannette 1 Marius ve Jeannette" ve " La
ville est tranquille 1 Şehir Sakin" de dahil)
politik niteligini büyük ölçüde borçlu
oldugu gerilimleri ardında bırakan
Guediguian, içe dönüp mutlu bir evliligi ve
bir çocugu varken ilişkiye giren bir kadının
öyküsünü anlatıyor. Düzme duygusallıktan
ya da melodramdran dikkate deger bir
biçimde uzak duran MARIE-JO VE I K I
AŞKI'nın merkezindeki üçlü, miiniisız
tiradiara girmek için biraz fazla aklı
başında, ve belki biraz fazla orta yaşlı.
Sarsılmaz bir duyarlılıkla, ellerine dagıtılmış
kartlarla oynamaya çalışan bu karakterlerin
yapmak zorunda bırakıldıgı seçimleri
anlatıyor. Aşkın boyutları nadiren bütün
çeşitleriyle, bu kadar zengin bir biçimde
resmedilmiştir. Bu filmi bu kadar taze ve
özgün kılan şey sadece sinemacının zamana
meydan okuyan bu öyküye getirdigi açıklık
degil, aynı zamanda anlatılan duyguların
açık kalpliligi. "Yaklaşımım hakkında daha
önce söylemedigim ne söyleyebilirim ki?
Aynı oyunculada ve ekiple, yine
Marsilya'da geçen yeni bir film yaptım. [ . . . ]
Tür de degiştiriyorum. Öyküler ve
trajediler "unutuldu"; bu romantik bir film:
mahremiyet, düşler, coşku, ruhanilik,
sonsuzluga özlem, vs. Bunların hepsi
gerçekligin karşısına çıkarılıyor. Bu tür
sınamaları bilmeyen biri, kuru bir hayat
yaşamış demektir! 1 7 yaşımdayken gün
boyu Marx okurdum ama, her akşam,
Genç Werther'in Acıları, yatagımın
başucunda beni beklerdi." Robert Guediguian

• Leaving behind many of the tensions

which gave his earlier work (i ncluding
"Marius et Jeannette" and "La vi lle est
tranquille") i ts political character,
Guediguian turns inward to teli the story of
a happily married woman and morher who
embarks on an affair. MAR1E-JO AND
HER TWO LOVES is remarkably free of
histrionics or melodrama, i ts central trio roo
sensible and perhaps roo middle-aged ro
engage in senseless tirades. Ir portrays with
unfalrering sensitivity the choices that are
forced upon each of them as they try to li ve
with the hands rhey have been dealt. Rarely
have the dimensions of love been so richly
portrayed in ali their variery. Whar makes
rhis film so fresh and original is not just the
openness the filmmaker brings to this
timeless srory, but also rhe candor of the
emotions depicred. "What can 1 say about
my approach that 1 haven'r said before? !'ve
made a new film w ith rhe same actors and
crew, once again set in Marseilles. [ . ] And
l ' m changing genres too. The tales and
tragedies are "forgotten"; this is a romanric
film: meaning inrimacy, dreams, exaJtation,
spirituality, a yearning for rhe infinire, ere.
All ser against reality. Anyone who hasn't
known such tr i als has had a poor life! At 1 7 ,
1 used t o read Marx dming the day but,
every evening, I' d find The Sorrows of
Young Werther on my bedside rable." 
Robert Guediguian
. .

Born on 3 December 1 953, in
Marseilles. The son of an
Armenian farher and a German
morher, he grew up in rhe
working-class neighborhood of
Estaque. Araund the mind 60s
he moved ro Paris, studying
social and economic sciences.
He has led parallel careers as
wrirer, producer and direnor
since 1 979 when he script for
""Fernand"" was directed by R�ne
Ferer. One of rhe associare
producers of Agat Films and Ex
Nihilio, he made his own
directarial debut in 1 980 with
··oernier �te 1 Last Summer··.
MARIE-JO ET SES DEUX
AMOURS is the tenth feature
fi l m he directed.

Filmleri
Filmography
1 980 Denıier lti Son Yaz
1 983 Rouge midi Kızıl Ögle
1 989 Dieu vomit les tiedes

Tan rı Çekingenlere Kusar

1 992 L'Ltrgentfi1it le hmıheur

Para Saadet Getirir

1 994 A la vie, a ta mort!

Yaşama, Ölüme!

1 997 Mm-ius etjeamıelle

Marius ve Jeannette

1 998 A la place du coeur

Yüregin Yerinde

1 999 A /'attaque Hücum
2000 La vi/le est tranquille

Şehir Sakin

2002 Marie-jo el ses deux amours

Marie-Jo ve Iki Aşkı
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INGILTERE-FRANSA UNITED KJNGDOM-FRANCE

MIKE LEIGH

YA H E P YA H i Ç

20 Şubat 1 943'te Ingiltere'de
Lancashire' da doıdu. 1 960'ta
Sahne Sanatları Kraliyer
Akademisi'nde öırenim
görmek için burs kazandı.
Leatherhead Repertuar
Tiyatrosu'nda sahne
yönetmeni asistantııı yaptıktan
sonra Camberwell Sanat
Akademisi ile Londra Sinema
Okulu'nda resim ve tasarım
üzerine öırenimine devam
etti. Birkaç yıl tiyatro
yönetmeni ve desinatör olarak
çalıştı. Özellikle 90'1ı yıllarda
sinema için yazıp çekriıi
filmler, önemli bir yönetmen
olarak uluslararası bir şöhrete
kavuşmasını saılamıştır.

ALL O R NOTRING
Yönetmen Director: Mike Uigh
Senaryo Screenplay: 1\tilu Ltigh
Görüntü Yön. Cinemarography:
Dick Pope (B.S.C.) Kurgu Editing:
Lesley Walkw Müzik Musle: Andmu
DiekıM Oyuncular Casc: Timothy

Spa/1, Les/ey Manvillt. lıliıon Garland,
Jamn CfJt'dm, RJIIh Shmt, Marion Bailey
Yapımcılar Producers: Simon
Channing Williımi.J & Alain Sarde
V apım Production Co.: Thin Ma,
Fiim.s & Us Films Alain Sartk Dünya
HakJarı World Sales: St11d1o Cana/
Türkiye Hakları Turkish

R;ıihu:

Umut Sanal Filmcililt

2002 1 3'

mm. 1 Renkli Color 1 128'

• Çok begenilen dönem filmi "Topsy
Turvy 1 Karmakarışık"ta Gilbert ve
Sullivan'ın yaşamını aktarmak gibi zorlu bir
işin altından alnının akıyla kalkan Mike
Leigh, günümüz Londra'sındaki ilişkilere
yönelik, ondan beklenecek biçimde sert
ve taviz vermez bir gözlemle, daha tanıdık
bir alana geri dönüyor. Yönetmen yeni
fılmde müthiş bir form sergiliyor. Hain
mizahı ve ironisiyle, evlilik ve ilişkilerdeki
ikiyüzlülük ve kusurları deşiyor. YA HEP
YA H I Ç, Güney Londra'da ruhsuz, insanı
benliginden uzaklaştıran bir toplu konut
bölgesinde geçiyor. Genci orta yaşlısı,
eviisi bekarıyla, bir grup komşunun sürekli
didişip kavga ettigi bir yer burası. Filmin
merkezinde mazlum bir taksi şöförü,
onun nikahsız karısı ve bu ikisinin aşırı
kilolu iki çocugu var. Bir türlü rahat yüzü
göremeyen bu ailenin çevresindeyse, her
biri anlatacak bir öyküsü bulunan bir
albüm dolusu karakter yer alıyor: hödük
erkek arkadaşlar, fena halde mutsuz kız
çocuklar, kumpasçı arkadaşlar, alkolik
kocalar ve cırtlak ergenler. Leigh bu
sahayı avucunun içi gibi biliyor ve, hayat
bütün acayipligiyle etrafiarında dönüp
dururken, karakterlerinin gündelik
varoluşunu ustalık ve ayrıntıyla
resmediyor. Ancak YA HEP YA H I Ç'in en
dikkat çekici yanı - ve bunu Leigh'in en iyi
filmlerinden biri haline getiren şey 
yönetmenin çagdaş yaşamın teselliyi,
umudu, hatta belki kurtuluşun ipucunu
bulmaya yönelik beceri ve arzusu.

• After rising to the challenge of depiceing
Gitbere and Sullivan in the much-admired
period piece "Topsy-Turvy", Mike Leigh
rerurns to more familiar territory with a
characreristically tough and
uncompromising look at relationships in
contemporary London. His new film finds
the director back in devastaring form,
ripping into the hypocrisies and deficiencies
of marriage and relationships w ith his
wicked sense of humour and irony. ALL OR
NOTHING is set in a nondescript,
dehumanizing housing esrare in South
London, where a group of neighbors young and middle-aged, married and single
- fight and bicker w ith each other. At the
center of the film is a downtrodden taxi
driver, his common-law wife and their two
overweight kids. Circling around this
harried family is an al bum of characrers,
fearuring lourish boyfriends, desperarely
unhappy daughters, scheming friends,
alcoholic husbands and brassy adolescents,
each w ith a srory ro teli. Leigh knows this
territory !ike the back of his hand and he
deftly skerches the details of his characters'
quoridian existence as life in all i ts
quirkiness spirals around rhem. Bu what is
most norable about ALL OR NOTHING w hat makes the film one of his finest - is
his ability and desire ro find solace, hope
and perhaps even a hint of salvarion amid
the rubble of contemporary life.

Born in Lancashire, England on
20 February 1 943. In 1 960, he
won a scholarship to study at che
Royal Academy of Dramaric
Arrs. He was an assistant srage
manager at che Leacherhead
Reperrory Thearre and chen wenr
on co study at che Camherwell
College of Are, and the London
Film School of Are and Design.
He worked as a theacre director
and designer for a number of
years. Especially in the Ninecies,
he has wrirren and directed a
series of discincrive features for
che cinerna char have gained him
an international repurarioo as a
leading fılmmaker.

Filmleri
Filmography
1 9 7 1 Bleak. Moments

Iç Karartıcı Anlar

1 972 Hard Labour Zor
1 975 Nu/s in May

Iş

Mayıs'ta Çılgınlar
1 978 \Vho's \Vho Kim Kimdir?
1 980 Growrı-Ups Yetişkinler
1 982 Home Swet!/ Home

Evim, Tatlı Evim

1 983 Mearıtime O Sırada (TV)
1 984 Four Days itı)uly
Temmuz'da Dört Gün
1 988 Higb Hopts Büyük Ümitler
1 990 Life is Sweet Hayat Tarhdır
1 993 Naked Çıplak
1 995 Seere/s and Lies

Sırlar ve Yalanlar

1 997 Career Gir/s

Profesyonel Kızlar

1 999 Topsy-Turoy Karmakarışık
2002 All or Nothirıg

Ya Hep Ya Hiç
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DAN! LEVY

BEN BABAYIM

1 957'de, lsviçre'nin Basel
kentinde dogdu. 1 3
yaşındayken palyaço ve
akrobat olarak Basitisk Sirki'ne
katıldı. 1 977'den 1 979'a kadar,
Basel Gençlik Tiyatrosu'nda
oyunculuk ve yazarlık yaptı.
1 979/80'deki bir ABD gezisinin
ardından, Berlin'de Rote
Grütze kumpanyasına ve Logo
Tiyatrosu'na katıldı. 1 984'de
TV dizisi "Motel" için
oyunculuk ve yazarlık yapmaya
başladı, ayrıca daha birçok TV
yapımında ve sinema filminde
rol aldı. 1 98 1 - 1 985 arasında ilk
sinema filmi "Du Mich Auch 1
Bugün Bana, Yarın Sana"yı
çekti. Daha sonra, sürekli
başrol oyuncusu ve uzun bir
süre için hayat arkadaşı olan
Maria Schrader'le tanıştı, ona
aşık oldu. Üç yıl sonra
"RobbyKallePaul"un
senaryosunu birlikte yazdılar.
"i Was on Mars 1 Ben
Merih'teyken" ilk olarak
gösterildigi 1 99 1 San Sebastian
Film Festivali'nde FIPRESCI
Ödülü'nü kazandı. Yönetmen
ve Schrader "Stille Nacht 1
Sessiz Gece" ( 1 995) ve
" Meschugge 1 Zürafa"da da
( 1 998) beraber çalıştılar.
Dijital kamera kullanarak
çektigi ilk yapıt olan BEN
BABAYIM (2002) yönettigi
altıncı uzun metrajlı kurmaca
fılmdir.

VATER
I'M THE FATHER
Yönetmen Director: Dani Ltvy
Senaryo Screenplay: Dani Lrvi &
Rona M11nro Görüntü Yön.
Cinemacography: Camen Thitle
Kurgu Ediıing: Elma Bromund
Müzik Music: Niki Rtiıtr
Oyuncular Cast: Stbaı1ian 8/umbt:rg,
Ezra-Va/mrin Unz, Ulrirh Notthtn,
Chriıtiant Paul, Maria Schradtr
Yapımcı Producer: .Man11tla Suhr
Yapım Produccion Co.: X-Filmt
Crtalivt Pool Dünya Hakları World
Sales: Bavariu Film lnurnulional

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 102'

• Beraberliklerinin ilk günlerinde

kurdukları düşler, iş hayatının gerçekleri
ve hırs yüzünden alt üst olan olan genç
bir aile ve onların umutsuzca mutluluk
arayışları hakkında hayat dolu bir trajik
komedi olan BEN BABAYI M, kendi
hedeflerine ulaşamıyormuş gibi görünen
bir kuşagın çagdaş portresi. Sonuçta işi,
çocukları, aşkı ve gündelik hayatın bütün
diger mücadelelerini, kendinizden bir
şeyler kaybetmeden nasıl
bagdaştırabilirsiniz ki? Levy burada daha
içten, temkinli bir tarza dönüyor ve
konusuna mükemmelen uyan yerinde bir
tercihle, dijital video kullanıyor. Melanie
(sık sık Levy ile birlikte çalışan Maria
Schrader) ve Marco evliliklerini ellerinden
geldigince iyi götürmeye çalışıyorlar.
Ancak, ait oldukları kuşaktan çogu çift
gibi, zorlu ve uzun iş saatleri ile
sorumluluklar ilişkilerine, ev işlerine ya da
en önemlisi ogulları Benny'ye yeterince
vakit ayırmalarını hayli güçleşti riyor. Çok
geçmeden itidallerini kaybederek karşılıklı
birbirini incitme, kendini haklı çıkarma ve
bencillikten oluşan bir kargaşanın içinde
kayboluyorlar. "Benim için, BEN
BABAYIM samimi bir aşk öyküsü. Bunu hiç
de alaycı bir tavırda söylemiyorum. Ayrılık
aşkın bir parçasıdır, tıpkı ölümün yaşamın
parçası oldugu gibi. Ama dogru dürüst
ayrılmayı da ögrenmeniz gerekir." Dani Levy

• A lively cragic comedy abour a young

family who find that the dreams of the ir
early days have been rempered by the
realities of career and ambition, and rheir
desperate search for happines, I'M THE
FATHER, is a modern portrait of a
generatian which appears to fail i ts own
ambirions: Afrer all, how do you combine a
job, children, love and all other challenges
of everyday life - w ithout giving yourself
up in rhe process? Levy here rerurns to a
more intimate, resrrained style, opring to
shoor on digiral video, a timely choice that
suirs the present subject matter perfecdy.
Melanie (played by Levy's frequent
collaboraror, Maria Schrader) and Marco
have been rrying ro make the best of dıeir
marriage. Like so many couples of rheir
generarion, however, they have found that
demanding office hours and responsibilities
make it difficult ro devore enough time to
rheir relationship, household duries or,
most imporrandy, rheir son, Benny. Soon
they lose the ir heads, and ger lost in a
jung le of mutual h un, self-justification and
egorism. "For me, I'M THE FATHER is a
genujne love srory. I don't mean that
cynically at all. Separation is part of love,
jusr death is pan of life. But you have ro
learn how ro separate properly." Dani Levy

Born in Basel, Switzerland in
ı957. At the age of ı 3 , he
joined the Circus Basitisk as a
dow n and acrobat. From ı 977
to ı 979 he was w ith the Basel
Yourh Theaue as an actor and
author. He made a trip ro the
US in 1 979/80. He then joined
the Rote Grütze troupe and
Logo Thearre in Berlin. In ı 984
he became an actor and wrirer
on rhe TV series "Morel" and
later played in various other TV
productions and fearure fılms.
Between ı 98 ı and ı 985 he put
cogerher his fırst cinema fearure,
"Du Mich Auch 1 Same to You".
He rhen mer and fe ll i n love
w ith Maria Schrader, his lead
acrress and once his off-screen
partner for a long rime. Three
years larer he and his co-director
Schrader made
" RobbyKallePaul". "I Was on
Mars" premiered and received
the FIPRESCI Prize at San
Sebastian in 1 99 l . He and
Schrader worked rogether in
"Sri lle Nacht 1 Silenr Night"
( 1 995) and "Meschugge 1 The
Giraffe" (! 998). I'M THE
FATHER (2002) is his sixth
fearure film and his fırsr ro be
shot in digital cameras.
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EOIN MOORE

DOMUZLAR UÇACAK

lrlanda'da, Dublin'de dogdu.
Duvarın yıkılmasından yaklaşık
1 8 ay önce, Berlin'de yaşamaya
geldi. Berlin'de Alman Sinema
ve Televizyon Akademisi'nde
(DFFB) okudu ve 1 998'de
"plus-minus null / artı-eksi
sıfır" adlı filmiyle mezun oldu.
Bu film uluslararası
festivallerde dört önemli ödül
kazandı ve San Sebastian ve
San Francisco Film Festivalleri
de dahil olmak üzere
25 ülkede 40 fesrivalde
gösterildi. Bunun ardından
"Conamara"yı (200 1 ) ve hala
sürdürülmekte olan "Erotik
Öyküler" projesi kapsamında
30 dakikalık bir film olan
"Verkehrsinsel / Neden Şu Işi
Yolda Yapmıyoruz?"u çekti.
DOMUZLAR UÇACAK
(2002) yönettigi üçüncü
fılmdir.

PIGS WILL FLY
Yönetmen Director: Eoin ftf oort
Senaryo Screenplay: Eoin Moorr &
Nadya Otrado Görüntü Yön.
Cinematography: Bmı I..öhr Kurgu
Editing: Oliver Gieth & Eo;,, Moort
Müzik Music: Kai-U u..ıe Kohlıchmidr,
\\'larntr Polmtd & Chris \'(lhir/ey
Oyuncular Cast: A ndrta.J Schmid1,
Thomaı i\IQn'i;, Laura Tfmlet, Kirıttn
8/ock, Altxis Ln.in, Udo Kier
Yapımcılar Producers: Sigrid
Hotrntr, Eoht Moono & Annt Ltppirt
Yapım Production Co.: Worlt.ıhop
ftppin mDOrt hotrntr GbR: ZDF·DaJ
ldeine Fmmhspitl Dünya Haklan
World Sales: Worhhop ftppin moort
ho.nıtr GbR

2002 1 JJ "'"'· 1 Renkli Coıor 1 102'

• "Gerçek dünyanın televizyon

versiyonunda, fiziksel şiddet polisler ile
soyguncular, çeteciler, mafya kabadayıları,
savaş kahramanları ve seri cinayet failieri
arasında yaşanır. Oysa gerçekte, fiziksel
şiddet ço�u zaman tam da
televizyonlarımızın bulundu�u yerde,
evlerde yaşanmakta. Aile içi şiddet, filmler
ve televizyon dünyası için bir tabu. Ben de
bu konuyla ilgili bir film çekmeye karar
verdim ve kurbanın de�il de, saldırganın
bakış açısı üstünde yo�unlaşaca�ım daha
en başından belliydi. Beni asıl şaşırtan, bir
türlü anlayamadı�ım oydu çünkü.
DOMUZLAR UÇACAK garip bir film
sanırım. Elinde titrek bir mum taşıyan
birinin rehberli�inde, karanlı�a yapılan bir
yolculuk. Turun sonunda her sorunun
cevabını bulmayı uman izleyiciler
muhtemelen pek tatmin olmayacak. Film
izleyicileri düşünmeye, akıl yürütmeye,
hayal güçlerini kullanıp boşlukları
doldurmaya teşvik ediyor. Umarım bu
film onları sarsar, sorgulamaya davet eder
ve sinema lobisinde hakkında biraz
konuşmalarını sa�lar. Ara sıra
güleceklerinden de eminim. Biz de
çekimler sırasında çok güldük. I nsani
zaaflar ve suçlar hayatın bir parçası. I nsanı
insan yapan şeyler bunlar. Ruhun en
karanlık köşelerini görebilmek için insan
biraz ışık tutmalı." - Eoin Moore

• "In TV' s version of the real world,
physical violence happens between cops and
robbers, gangs, mafia thugs, war-heroes and
serial killer. In reality, physical violence
occurs most ofren righr chere where che TV
set is - in che home. Domesric violence
would appear to be a raboo for the film and
TV world . . . I decided to make a film on
the subject and it was clear from che firsr
day that this was going to be the story of a
perpetraror, not a victim. He was che one
that puzzled me, che one I couldn'r
understand . . . PIGS WILL FLY is, I rhink,
a srrange film. lt is an explorarion in the
clark, led by a guide careying a smail candle.
Those audience expecring the full tour with
answers to every question will probably feel
dissatisfied. The film requires che viewers to
rhink and reflect, use their imagination and
fil l the gaps. lt will hopefully shock them,
challenge rhem and give rhem a topic for
discussion in the cinema lobby. And
I am sure they will laugh every now and
rhen. As we laughed a lot during the
making of the film. Human weaknesses and
crimes are part of life. They make people
human. To see i neo the darkese comers of
the soul you need ro make lighr." Eoin Moore

Born in Dublin, l reland. He
came to li ve in Berlin abour 1 8
monrhs before the fall of the
W all. He srudied ar rhe German
Film and Television Academy
(DFFB) in Berlin and graduared
wirh his fearure "plus-minus
null" in 1 998. The film picked
up four major awards in
international film fesrivals and
ran ar 40 fesrivals in
25 counrries, i ncluding San
Sebasrian and San Francisco
Film Festivals. He subsequently
fılmed "Conamara" (200 1 ) and
"Verkehrsinsel / Why Don't
We Do lt in the Road'",
a 30 mi nute-fılm in the on
going "Erotic Tales" project.
PJGS WILL FLY (2002) is his
third fılm.
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ÇEK CUMHURIYETI-SLOVAKYA CZECH REPUBLJC-SLOVAKIA

ALICE NELLIS

BAZI S I RLAR VARDI R

3 Ocak 1 97 l 'de Çek
Cumhuriyeri'nde, Ceske
Budejovice'de doğdu. Sırasıyla
bilgisayar ve flür eğitimi
aldıktan sonra öncü bir
bağımsız Internet tasarımcısı
olarak çalıştı, daha sonra da
Ingiliz ve Amerikan Edebiyarı
alanında yüksek lisans
diplaması aldı. Bir konser
müzisyeni olarak kariyerine
başlamışken sinemaya geçti ve
Prag'daki FAMU Sinema
Okulu'nda senaryo eğitimi aldı.
Sinema kariyerinin kökleri
1 997'ye, Çek TV' si için kısa
filmler ve belgeseller çekmeye
başladığı zamana uzanır.
2000'de ilk uzun merrajlı
kurmaca filmi "Eeny meeny 1
Aya Maya"yı yazdı ve yönetti.
Bu film Karlovy Vary Film
Festivali'nde F IPRESCI Özel
Ödülü de dahil olmak üzere
birçok uluslararası ödül aldı.
BAZI SIRLAR VARDIR (2002),
yazdığı ve yönettij!i ikinci uzun
metrajlı kurmaca filmdir.

VYLET
SOME SECRETS
Yönetmen Director: Alice Nelliı
Senaryo Screenplay: Alict Ntllı
i
Görüntü Yön. Cinematography:
Ramımaı GrekiNI Kurgu Editing:Joıt/
Va/NJiak & Adam 0110rak Müzik
Music: Tomaı Po/ak Oyuncular Cast:
Jı;ajanzımn•a, Tbtodora Rnmmd(Jf·a, /gor
Baro, Sahina Remund(Jf•a, Nada
KotrJOt.'a, jakllb Chrbolka, Dan Barta

Yapımcı Producer: Pm'tl Sok
Yapım Production Co.: Filmin ı.r.o.
Dünya Hakları World Sales: Filmia
s.r.o.

2002 1 35 •ım.

1

Renkli

Color 1 100'

• Alice Nellis sakin bir m izaha sahip,

ustaca yazılmış filminde, aile ilişkilerinin
küçük ayrıntılarını inceliyor. Babanın
ölümünün üzerinden neredeyse altı ay
geçmiştir ve külleri hala büyükannenin
dolabındadır. Aile yas dönemini atiatmış
gibidir, herkes kendi sorunlarıyla
ugraşmaktadır. Yazar-yönetmen onların
küçük bir Çek kasabasındaki ayrı ve farklı
hayatlarını kısa kısa "ziyaret ettikten"
sonra, aile üyelerinin hepsini biraraya
getiriyor, onları rahat ve aşina
yuvalarından çıkarıp, babanın küllerini
Slovakya'ya götürmeleri için yollara
düşürüyor. Birlikte vakit geçirmek
zorunda kalınca, karakterlerin hepsi yavaş
yavaş aile tarihlerini gözden geçiriyer ve
şimdiki sorunlarını çözebilmek için önce
geçmişle başa çıkmaları gerektigini
öğreniyorlar. Bu farklı yol filmi, sıradan
konusunu incelikli ve dikkatli bir
yaklaşımla ele aldıgı ve şaşırtıcı bir olay
örgüsüne sahip oldugu gibi, günümüz Çek
(ve Slovak) davranış biçimlerine yönelik
ironik bir bakış açısı da sunuyor. Bu,
mikro düzeyde aile üzerine olduğu kadar,
daha sakin bir tonda da olsa, birbirine
yabancılaşmış iki cumhuriyetin aralarını
bulmayı hedefleyen bir film de. "Belki
kadın oldugumdan, bana en yakın olan şey
ilişkiler. Çok sıradan, günlük bir yaşam
sürüyorum, söz edebilecegimi
düşündügüm konu da bu." - Alice Nellis

• In her quierly humorous, masrerfully
wrirren fı l m , Al ice Ne Ilis examines rhe
minuriae of family relarionships. Al most s ix
monrhs on from his dearh, farher's ashes are
sri ll in grandmorher's cupboard. The whole
fam i ly seems ro be over rhe period of
grieving and everybody has his or her own
new problems. Afrer briefly "visiring" rheir
separare lives in a small Czech rown, rhe
wrirer-direcror purs all the family members
togerher, rakes away rheir comforrable and
familiar homes and sends rhem out on the
road to rake the farher' s as hes back ro
Slovakia. Being forced ro spend rime
togerher, all the characrers start ro
gradually re-evaluare rheir family hisrory
and slowly learn rhar ro solve rheir presenr
problems, they fırsr have to dea! wirh rheir
pasr. This road movie wirh a difference is
subrle and perceptive abour irs mundane
subject and surprising in i ts development,
while offering irs own ironic rake on
conremporary Czech (and Slovak) behavior.
In a quier way, ir is as much abour
reconciling rwo esrranged republics as ir is
abour family on rhe micro level. "Ir mighr
be because I' m a woman, the dosesr rhings
to me are relarionships. I live a very
ordinary, everyday life, and rhar's whar
I feel I can ral k abour." - Al ice Ne ll is

Born on 3 January l 97 l in
Ceske Budejovice, Czech
Republic. She succesively
scudied computing and the
flure, and worked as a
pioneering freelance Internet
designer before getting an M.A.
in English and American
Literature. She had a budding
s ide career as a concen musician
before switching to film and
studying scriprwriring ar rhe
FAMU Film School in Prague.
Her film career dates back ro
1997, when she starred making
shorrs and documenraries for
Czech TV. In 2000, she wrote
and directed her first feacure
film, "Eeny meeny", which
garnered several international
awards, including the
Fl PRESCI Special Prize at the
Karlovy Vary Film Festival.
SOME SECRETS (2002) is the
second fearure film she wrote
and direcred.
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DAVID OFEK

MANGAL BAŞ l N DA

!srail Sinema ve Televizyon
Okulu'ndan mezun oldu. Daha
ö!ırenciyken belgesel çekmeye
başladı. Kısa mezuniyet filmi
"Home 1 Yuva" ( 1 994) pek çok
ulusal ve uluslararası ödül
kazandı. Bazı belgeseller çekti
ve bir televizyon dizisinin üç
sezon boyunca yönetmenli!ıini
üstlendi. Ortaklaşa yönetti!ıi
MANGAL BAŞlNDA (2002) ilk
uzun metrajlı kurmaca fılmidir.

HAMANGLISTIM
THE B ARBECUE PEOPLE
Yönetmenler Directors: David Oftk
& Yossi Madmony Senaryo

Screenplay: David Oftlt,

Yoısi

Madmony & Lior Shtftr Görüntü
Yön. Cinemamgraphy: Shai Goldman
Kurgu Editing: A.rik Lahav Ltibovirh
Müzik Music: Jn·atl Bright
Oyuncular Cast: Virt()t' ldtı, Raymonde

He graduated from the
Jerusalem School of Cinema and
Television. He started to make
documentaries white he was a
student. His short graduation
film "Home" 0 994) won many
national and international prizes.
Following many documentaries
and three seasons of a TV series,
THE BARBECUE PEOPLE

AbecaJsis, lmıel Bright1 Dana lvgi,
Makram). KhNr>i, lgal Adiluı, GifiSaar
Yapımcılar Producers: Micha
Shagrir & Lior Sht/tr Yapı m
Production Co.: Shiba Commımicationı
Dünya Hakları World Sa!e" Shiba
Comm11nicaritms

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 102'

• lrak'ta, anne babaların ilk aşklarını ve

kayıplarını yaşamasıyla başlayıp New
York'ta, çocuklarının beceriksizce bir
cinayete karışmasıyla devam eden ve iki
kuşağa yayılan bir hikaye, manga! başında
biçimlenir. Aile üyelerinin birbirinden
farklı hikayelerine geçildikçe, farklı kişisel
hikayelerin kesiştiği ve yeni bir ışık altında
görüldüğü karmaşık bir geçmiş sergilenir.
Bu ilginç ailenin kökleriyle ilgili ipuçları,
Akdeniz kıyısındaki liman şehri Aşdod'da
yatar. "Filmin ana odağı kimlik arayışı. Bu
l srail toplumu için çok önemli bir sorun,
bu göçmenler toplumunda pek çok kişi,
hele Arap devletlerinden gelenler,
kendilerini kültürel bir boşluk içinde
buldu. Bu fılmin altında yatan temel, şu
andaki tutum ve deneyimlerimizin geçmişi
saklayan incecik bir ciladan ibaret olduğu
şeklindeki kişisel ve siyasi hislerimiz. Anne
babalarımızın geçmişi, onların dili, acıları,
hepsi bizim bir parçamız. Atalarımızın
geldiği ve bizim yaşadığımız yerin geçmişi,
şu andaki gerçekliğimizi etkiliyor.
Görünürde ne kadar parlak, renkli ve
suskun olursa olsun, her gerçekliğin
altında başka güçler yatmakta. Onları
anlamadan, kendimizi ve kendi
gerçekliğimizi de tam olarak
kavrayamayız." - David Ofek &
Y ossi Madmony

• Araund the barbecue, a srory of rwo
generarions unfolds beginning in Iraq
where the parenrs knew their firsr loves and
losses, and conrinuing in New York where
the ir children ger enrangled in an awkward
murder. As ir moves through differenr
srories of the family members, the plor
porrrays a complex pasr where differenc
individual srories inrersect and are revealed
in a new light. The srrings of this srrange
encounrer lead back ro rhe Medirerranean
port ciry of Ashdod where the "The film
deals with the search for idenrity. Ir is a
critica! issue in Israeli sociery, a society of
immigranrs, many of whom, especially
those who came from Arab states, found
themselves in a culrural void . . . The film
was created based upon personal and
palirical feelings that our presenr acrions
and experience are a thin veneer hiding the
past . . . Our parencs' past, rheir language,
their suffering, are part of us. The past of
the place ro which our parenrs arrived and
where we li ve affecrs our presenr reality.
Benearh every reality - brighr, colorful and
calm as it may appear - other forces are
operarive. Withouc undersranding them,
our grasp of ourselves and of our reality can
not be complere." - David Ofek &
Yossi Madmony

1 967'de lsrail'de, Kudüs'te
do!ıdu. !srail Sinema ve
Televizyon Okulu'ndan
mezundur. Pek çok televizyon
filmi ve dizisinde senaristlik ve
kurguculuk yapmıştır.
Ortaklaşa yönetti!ıi MANGAL
BAŞlNDA (2002) ilk uzun
metraj lı kurmaca fılmidir.
Born i n L967 in Jerusalem,
Israel. He is a graduate of the
fırst class of the Jerusalem
School of Cinema and
Television. He worked as
scriptwricer and editor for many
TV dramas and series. THE
BAR.BECUE PEOPLE (2002)
is rhe first feature film he
co-directed.
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RUSYA RUSSIA

VALERY TODOROVSKY

AŞl K

1 962'de Ukrayna'da, Odesa'da
dogdu. Film yönetmeni olan
babası Pyotr Todorovsky'nin
izinden yürüdü. Sinema
akademisi VGIK'de senaryo
okudu, buradan 1 984'te
mezun oldu. Hem senarist,
hem de yönetmen olarak
çalıştı. Ayrıca TV' de yapımcı
olarak da hayli etkindir.
Filmleri Cannes ve Berlin de
dahil olmak üzere çok sayıda
uluslararası film festivalinde
gösterildi ve birçok ödül aldı.

LUBOVNIK
THE LOVER
Yönetmen Director: Valtry
Todorovıky Senaryo Screenplay:
Gtnnady Oıtrovıky Görüntü Yön.
Cinematography: Strgti Mikhalchuk
Kurgu Editing: Vera Kr11glova Müzik
Music: Altxei Ajgi Oyuncular Cast:
0/eg Yanluwıizy, Strgei Ga,.,Jaih, Vera
V()r(Jn}un.-•a, Andrti Smirnw, Yulia
Rytikoıta, Eltna Lasluwaja, Vladimir
Yım�atov Yapımcı Producer:
Alexand� Akoptw Yapım Production
Co.: RTR, Ratoon-Kino Dünya
Hakları World Sales: lnrerrinema Arı
Agnıcy

2002 1 35

"ım.

1 Renkli Color / 100'

• AŞIK'ta, birbirini hiç tanımayan iki

apayrı insan, ortak bir trajedide birleşiyor.
Karısının her şeyi belirleyen ölüm anından
itibaren Mitya'nın adımlarını izlerken,
kendimizi bu çok ustaca kotarılmış, son
derece etkileyici "bunalım günlerinde
yaşam" öyküsünü hem seyreder, hem de
yaşar halde buluyoruz. Yönetmen Valery
Todorovsky, aynı kadını sevmiş olan iki
adam arasındaki psikolojik ve duygusal
ilişkiyi, onlar tam birbirinin tarihlerinin
kilidini açtı�ı sırada, görkemli bir şekilde
çiziyor: böylece karşılıklı ihtiyaç, nefret ve
anlayış, incelikli, heyecan dolu bir
dramada gözler önüne seriliyor.
Todorovsky, Mitya'nın yasını zarafetle
resmederken, Oleg Yankovsky ("The
Mirror 1 Ayna" ve "Nostalgia"da Andrey
Tarkovski ile çalışmıştı) bu rolde tam
anlamıyla büyüleyici, açık seçik ama yine
de kontrollu bir performans sunuyor,
saydamlıkla opaklık arasında mükemmel
bir denge yakalıyor. Görüntü yönetiminde
deneysel motifler bulunsa da (Mitya
sürekli sırttan çekildi�inden, onun çekti�i
acıya mahrem ama yine de mesafeli bir
konumda tutuluyoruz) sapiantıiı
araştırmaları ile keşiflerinin itici gücü, bizi
adamın ruhuna yerleştiriyor. Ona eziyet
eden sorulara en sonunda çözüm
buluşunun gerçekten yürek parçalayıcı bir
etkisi var. "On beş yıl önce sinemanın dili
yanılsamanın diliydi. Bugün insan herşeyi,
apaçık ele alıyor." - Valery Todorovsky

• In THE LOVER, a common cragedy

unices cwo complecely differenc persons who
didn't even know each other. As we follow
Mi eya's sceps from che crucial moment of
his wife's deach, we fınd ourselves boch
watching and living this beaucifully crafced,
profoundly affeccing scory of a life in eri sis.
Direccor Valery Todorovsky magnifıcently
porcrays che psychological and emocional
relacionship becween cwo men who loved
che same woman, as they un lock each
ocher's hiscories: mucual need, loaching and
sympachy unfold in a subtle, rivecing
drama. Todorovsky delicarely paincs che
decails of Micya's mourning, and Oleg
Yankovsky - who worked wich Andrei
Tarkovsky in "The Mirror" and "Noscalgia"
- gives an utterly mesmerizing, lucid yer
rescrained performance in che role, a perfecc
balance of cransparency and opaciry. While
chere are elinical mocifs in che
cinemacography - Mirya is repeacedly
phocographed from che back, placing us at
an incimace discance from his suffering 
che forward drive of his obsessive
invescigacions and realizacions embeds us in
his psyche. When he fınally resolves rhe
quescions rhat cormenc him, che effect is
cruly hearc-rending. "Fifceen years ago che
language of cinema was that of illusions.
Today one deals wich everyching, openly." 
Valery Todorovsky

Born in 1 962 in Odessa,
Ukraine. He evencually fol lowed
in rhe camera rraclcs of his
farher, fılm direcror Pyorr
Todorovsky. He srudied
screenwriring ar rhe VGIK and
graduared in 1984. He has
worked as borh a screenwrirer
and direcror. He is alsa highly
active as a producer in TV. His
fılms have been screened in
many international film
fesrivals, including Cannes and
Berlin, and been awarded
several prizes.

Filmleri
Filmography
1 990 Katafalkus Karafaik
1 99 1 Love Aşk
1 994 !o1oscow Nights

Moskova Geceleri

1 997 The Lo nd of the Deaf

Sagırlar Ülkesi
2002 The Lover Aşık
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TÜRKIYE TURKEY

MUSTAFA ALTINTAŞ

RESSAMl N GÖZÜN D E N TOPKAPI'DAN MOZART'A

1 5 Haziran 1 946'da
Akşehir· de do�du. ilk sanat
e�icimini Gazi E�itim Enstitüsü
Resim Bölümü"nde yaptı. 1 970
yılında kazandı�ı bir Fransız
bursuyla Paris'e gitmeden bir
çok sergi gerçekleştirdi. Paris
Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu'na kaydolarak, özellikle
Guscave Singier ve Jean
Serthelle atölyelerinde resim
ve anıesai resim çalışmaları
yaptı. 1 973 yılında Yüksek
Plastik Sanatlar diplomasıyla
mezun oldu. 1 974-76 yılları
arasında ise TRT Ankara
Televizyonu'nda kameraman
olarak çalıştı. 1 976-80 arasında
Sorbonne Üniversitesi Sinema
Fakültesi'nde master çalışması
yaptı. Birçok belgesel ve
deneyimsel film gerçekleştirdi.
Bu filmierin bazıları uluslararası
fescivailere katıldı. Çok
disiplinli çalışmalarını
uluslararası bienallerde,
festivallerde, 1 970-95 yıllarında
Fransa ve Avrupa'nın çeşitli
ülkelerinde bir çok kişisel ve
karma sergide sergiledi.

ARTIST'S VISION FROM TOPKAPI TO MOZART
Yönetmen DirectOr: Muıttıfa
Aft,ntat Senaryo Screenplay:
Mll!ta/a Altm/al Görüntü Yön.
Cinemacography: Yav.uz Tiirkffi
Kurgu Ediıing: Engin Oztiirlt Müzik
Music: A1ınart Oyuncular Cast:
Muıtafa AltmlaJ. Una Pavlot·a-Diindar,
Ahmtr Diindar, Siiha y,fd,z, Raıim
Konyar, Franpı
i G. Panıani, GNI
Giimili Yapımcı Producer: Y1lmaz.
Ytldmm Yapım Producrion Co.:
TRT, Ankara Dünya Hakları Wodd
Sales: MNıtafa Altınlaf

2002 1 Digital Bttacam Video 1 Renkli

Coıor / 31 '

• Ressam Mustafa Altıntaş, Mozart gibi
evrensel kültür mirasına çok sayıda
başyapıt ekiemiş olan dahi bir müzisyenin
kendi ulusal kültürümüze gönderme
yaptıgı "Saraydan Kız Kaçırma"
operasından yola çıkarak, yeni ve farklı bir
yorumla, opera ile resim sanatı ve sinema
sanatının içiçe geçtigi, özgün, zengin ve
güçlü bir estetik dilini yansıtan bir sanat
filmi üretmiş. Anadolu 3000 yıldır çok
farklı uygarlıkları topragında barındıran bir
cografyadır. Bu uzun tarihi sürecin hakim
kültürünü 1 000 yıldır bu topraklarda
yaşayan Türk kültürü oluşturmaktadır.
Buna ragmen bu çok renkli zengin
birikimin dünya bilim ve kültür-sanat
hayatındaki yeri hak etti!ıi ölçüde
belirlenememiştir. Altıntaş da, çagdaş bir
sanat görüşüyle, yıllardır çalışmalarında
geleneksel Türk sanatı ile evrensel çagdaş
resim arasında önemli baglar
oluşturmuştur. Bu bakış biçimi, bu film
çalışmasında da vurgulanmış.
"Geçmişimize, günümüze bir rönesans
aydınlanması ışıgında bakmaya çalışarak,
çagdaş-evrensel bir yapıt oluşturmayı
önemli bir hedef ve amaç olarak
belirlemiştim. Bu proje aynı zamanda
birkaç önemli sanat dalının içiçe geçti!ıi bir
sanat filmi olarak, hem bir sanatçının
düşler dünyasını keşfettirmesi açısından,
hem de tarihi mekanlarımızı ve tarihi
kültürel atmosferi yansıtması açısından
ülkemizin geçmişi, bugünü ve gelecegi
konusunda bir tanıtım görevi de
üstlenmektedir." - Mustafa Altıntaş

• Painter Mustafa Alrıntaş, seering off

from che opera "The Abduction from che
Seraglio", where a musical genius such as
Mozart who has conrribured many a
mascerpiece ro che universal culrural
herirage makes references co our national
culcure, has made an art film where opera,
che arr of painting and che are of cinema
inrerweave, refleccing an original, rich and
powerful aeschecic language. Anarolia is a
geography harboring very different
civilizacions. The dominant culcure of this
long histerical process is che culcure of che
Turks living on this land for a chousand
years. In spice of this, che place c his very
colorful and rich accumulacion deserves in
che scientific and culcural-art life of che
world has not been emphasized as much as
ir merics. Alrıncaş, wich a contemporary
view of are, has made im portant conneccions
berween rradicional Turkish are and
universal concemporary paincing. This
perpeccive has also been underlined in this
film. "I have designaced i c as a prominenc
targee and aim co compose a concemporary
universal work, crying co look at che pasc
and at coday in che lighc of a renaissance
illuminacion. This project, as an art film in
which many im portane branches of are
incercwine, alsa underrakes a cask of
promocion of che pasc, coday and che fucure
of our councry, as it makes i c possible co
explore che dreamworld of an arcisc, and
refleccs our hiscorical locacions and che
hiscorical culcural acmosphere." Mustafa Altıneaş

He was born on 1 5 June 1 946,
in Akşehir. He had his fırsc an
educarion at the Gazi Training
Insrirure Depart of Painring.
Before he wenr ro Paris wirh a
French scholarship he had won
in 1 970, he had many
exhibicions. Registering at the
Paris Academy of Fine Ares, he
studied painting and
menumenral painting, in che
ateliers of Gustave Singier and
Jean Bertholle, in parricular. He
graduared in 1 973 wirh a High
Plastic Ares diploma. Berween
che years l 974 and 76 he
worked in TRT Ankara
Television as cameraman,
making many documentaries
and experimenral fılms, same of
which parricipated in
international fesrivals. He has
displayed his very disciplined
work in international biennials,
fesrivals, and in privare and
colleccive exhibirions in France
and many European counrries
becween 1 970 and 1 995.
Filmleri
F ilmography
1 975

Fikret Mualla Belgeseli

Fikrel Mll(ı//a Docmn�nlary
1 977 Animasyon Animation
1 978 Büyü Mag;r
Yörükler Yuruks
1 995 Perrev Naili Boratav Belgeseli
Pe,-te·v Naili Boratav
Documentary
2002 Ressamın Gözünden

Topkapı'dan Mozart'a

Artistıs Visionfrom
Topkapı to Mozart
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ALMANYA GERMANY

ANGELA CHRISTLIEB

S I N EMA MANYAKLARI

1 965'te Almanya'da do�du.
1 996'da Berlin'deki Güzel
Sanatlar Akademisi'nden
mezun olduktan sonra, bir dizi
deneysel kısa film çekti. Elfi
Mikesh'nin "Bombenwerfer"
adlı filminde rol aldı. 1 997'de
New York'a taşındı ve 1 999'da
New School'da film yapımcılı�ı
okuması için verilen burs
sayesinde kısa filmi "Deja Vu"yü
yazdı ve gerçekleştirdi, ayrıca
SINEMA MANYAKLARI'nın
ortak yönetmenli�ini üstlendi.

CINEMANIA
Yönetmenler Directors: A ngtla
Christlitb & Suphtn Kijak Senaryo
Screenplay: Angtla ChriJtlüb & Srtpbtn
Kijalt Görüntü Yön.
Cincmatography: Angtla Christlidı
Kurgu Ediring: Angtla Chriıtlitb &
Supbtn Kifak Müzik Music: Robtrt
Dramin & Stmo TottJI Katılanlar
WiLh::jack Angıtrrirh, Erir Chadboımrt.
Bill Htidhrrdtr, Rohtrta Hill, Harvty
Srbu·artz, Daılid Schuurtz, Bob Kaltıh,
)anti Dt/man Yapımcı Producer:
GNnltr" Ha11/garn Yapım Production
Co.: Hanfgarn & Vfn- Dünya Hakları
World Sales: Loop Filmu.wh, Ine.

2001 1 3.5

mm.

1 Renkli
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• Kendini tamamen kaptırmış beş film

kurdunun hararetli dünyasını gözler
önüne seren, New Yerk'taki yoğun sinefil
kültürü üzerine hayranlık verici bir
belgesel olan SI NEMA MANYAKLARI'nın
kahramanlarından biri, "Bir filmi hakikaten
görmüş olmak için kaç kere görmek
gerekir?" diye soruyor. Bir eleştirmen,
"Woody Alien, filmlerinden biri için
böylesine karakterler yaratsa fena halde
abartmakla suçlanırdı," demiş. Bu ayaklı
sinema ansiklopedileri her gün iki ila beş
film izliyor, yani yılda 600 ila 2000 film.
I ş, aile ve diğer ilgi alanları ikinci planda.
Çoğunun fiziksel bir cinsel hayatı yo k,
onun yerine James Dean ya da Audrey
Hepburn gibi yıldızlarla bir romans
dünyasında yaşıyorlar. Yedinci sanatın
gücünün etkili bir kanıtı olan S I NEMA
MANYAKLARI'nda, sinemanın en büyük
hayranları filmin asıl yıldızları. Bu onların
yaşamlarının, anılarının, iflah olmaz
alışkanlıklarının ve sevdikleri filmierin
öyküsü. "Film kurtlarımız, nesli tükenmek
üzere olan bir izleyici türünün son
örnekleri. Onların, karanlık sinema
salonlarında kendimizi perdedeki düşlerin
içinde kaybettiğimiz o mutluluk aniarına
yönelik ortak sevgimizi yansıttıklarını
umuyoruz." - Angela Christlieb &
Stephen Kijak

• ""How many times do you have ro see a
film before you"ve acmally seen ir?"" asks
one of che procagoniscs of CINEMANIA,
a fascinating documencary about the culmre
of ineense cinephilia in New York Cicy
which reveals che impassioned world of fıve
obsessed movie buffs. "'Woody Alien wouJd
be accused of gross exaggeracion if he
invenred these people as characcers for one
of his fılms"' said one cricic. These human
encyclopedias of cinema see two w fıve
fılms a day, and from 600 w 2,000 fılms
per year. Work, family and any other
ineereses are secondary. Many have no
physical sex lives, living instead in a world
of romance w ith srars like James Dean or
Audrey Hepburn. In CI EMANIA,
a powerful cescimony w rhe power of rhe
sevench are, cinema's biggesc fans become
che rrue scars. This is che swry of che ir lives,
rheir memories, rheir unbending habits and
che fılms rhey love. "Our fılm-buffs are che
lasc of a dying breed of movie-goer who
reflecc, we hope, che love we all share of
those blissfuJ momenrs in the darkened
cinema, when we lose ourselves in the
dreams on the screen. " - Angela Chrisdieb
& Stephen Kijak

Born in Germany in 1965.
Following her g raduarion from
the Academy of Fine Ares in
Berlin in 1 996, she made a
number of experimenra1 shorrs.
She worked as an acrress in Elfi
Mikesh's film " Bombenwerfer··.
In l 997 she moved ro New
York and in 1 999 she received
an academic granr ro srudy film
producrion ar rhe New School
ro write and produce her short
film "Deja V u"" and co-direct
CINEMAN lA.

1 969'da ABD'nin Marytand
eyaletinde, Bedford'da do�du.
Beston Üniversitesi'nin Sinema
ve Yayın Bölümü mezunudur.
1 996'da kendi yazdı�ı. yönetti�i
ve yapımcılı�ını üstlendi�i ilk
uzun metrajlı kurmaca filmi
"Never Met Picasso"yu bitirdi.
Aynı yıl New York'a taşındı.
Şimdilerde ikinci uzun metrajlı
kurmaca filmi "Solar Vista" ve
külc-efsane Scott Walker'ın
müzi�ini konu alan ikinci uzun
metrajlı belgeseli "30tlı Century
Man" üzerinde çalışıyor.
Born in Bedford, Maryland, USA
in 1 969. A graduare of Bosron
Universiry"s School of Film and
Broadcasring, he finished his
fearure debur in 1 996 wirh
"Never Mer Picasso·· which he
wrore, produced and direcred.
He moved ro New York Ciry in
1 966. He is now devetoping his
second ficrion fearure "Salar
Visra" and his second fearure
documenrary ""30rh Century
Man" abour rhe music of culr
legend Sean Walker.
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LORENZO DeSTEFANO

LOS ZAFIROS
THE SAPPHIRES - MUSIC FROM THE EDGE OF TIME
Yönetmen Direcror: I..Artnzo
DeSttfano Senaryo Göriintü Yön.

Cinematography: Thomas Ackerman
Kurgu Edicing: Strgıo Paltmw Müzik
Music: Los Zafiroı, Es Al Katılanlar
With: A1igutl Cando, Manutl Galban,
juantı Bacallao, Alagda G111ittTtz
Galban, Rosita Fornu, Ad,.ian me.ıa, Nick
Go/d Yapımcı Producer: Uırtnzo
DeSrefano Yapım Produccion Co.:
Prrxl11rtiom A-ProfHJS Dünya Hakları
World Sales: Pr·ot!tmio1U A -Propos

2003 1 Bttacam Videt> 1 Renkli
90'

Color 1

• O dönemin ve o coıırafyanın

biçimlendirdi�i bir müzik olayı olan Los
Zafıros ("Safırler"), 1 960'1arda Küba'yı
kasıp kavurmuştu. Do�u ve Batı
Avrupa'da kapsamlı turnelere çıkıp
uluslararası düzlemde be�eni kazandıkları
halde, grup Küba dışında pek tanınamadı.
1 998'de "Bossa Cubana"nın yeniden
piyasaya çıkışına kadar Amerika'da
neredeyse hiç bilinmeyen Los Zafıros,
şimdi on yıllık müzik hayatlarında
ulaştıklarından çok daha geniş bir dinleyici
kitlesine ulaşıyor. " 1 993'ten beri Küba'da
yolculuk edip foto�raf çekiyordum; yedi
yılın ardından Los Zafıros'un büyülü
ezgilerini ilk kez duymam benim için
büyük bir sürpriz oldu. l 960'1arın devrim
sonrası Küba'sından çıkan bu Beatles'ın
hikayesini araştırdı�ımda, Küba ruhunun
her tezahürüne yönelik hayranlı�ım daha
da arttı. Grubun hayatta kalan iki üyesinin,
Manuel Galban ile Miguel Cancia'nun
hayır duasını da alarak, ikisini Havana'da
Los Zafıros'un do�du�u Cayo Hueso
mahallesinde kamera karşısında biraraya
getirme arzu mu gerçekleştirebildim. [ . . . )
Bu film, çok özel bir grubun kısa ömrüne
ve içinde bulundukları karmaşık döneme
bir güzelleme. Onların müzi�i. zamanın
kıyısına yaklaşmış ve şimdi görmezden
gelinen tarihi bir döneme fon
oluşturuyor." - Lorenzo DeStefano

• A musical phenomenon molded by their

time and place, Los Zafıros (The Sapphires)
caused a sensation at Cuba throughout the
1 960s. Though they enjoyed international
acclaim, rouring widely throughout Eastern
& Western Europe, the group has remained
in relative obscurity outside Cuba. Virrually
unknown in America umil the 1 998
successful release of "Bossa Cu bana", the
music of Los Zafıros has by now reached a
wider global audience than ever heard them
in their ten-year life span. "Traveling and
photographing in Cuba since 1 993, my fırst
exposure to the magical sounds of Los
Zafıros came as a complete surprise seven
years later. As I researched this story of the
Beatles of l 960s post-revolutionary Cuba,
my appreciation deepened for the Cuban
spirit in all its incarnations. Securing the
blessing of the group's two surviving
members, Manuel Galban and Miguel
Cancio, realized my hopes for an on-camera
reunion of the rwo in Havana's Cayo Hueso
neighborhood, where Los Zafıros were born.
[ . . ) This fılm was made to celebrate the
brief life and complex times of a very special
group. Their music is the soundtrack of a
neglected hisrorical period bordering the
edge of time." - Lorenzo DeStefano
.

New Jersey Network 1 PBS
kanalı için yaygın bir izleyici
kitlesine ula�an "Talmage
Farlow" belgeselini çekti.
ABC 1 Warner Brothers'ın
uzun ömürlü dizisi "Life Goes
On 1 Hayat Devam Ediyor"un
yapımcısı, yönetmeni ve baş
kurgucusuydu; ayrıca
"Providence 1 Kader"
(Manhattan Ensemble
Tiyatrosu, 2003 baharı) ve
"Camera Obscura" (Aimeida
Tiyatrosu, Londra 2002)
oyunlarının da yazarıdır.
90'1arın ba�ından beri Küba'da
fotografçılık yapan sanatçının
adayla ilgili fotografları "La
Hora Magica - Portraits of a
Vanishing Cuba 1 Sihirli Saat 
Yitip Giden Bir Küba'dan
Portreler" başlıgıyla ABD'de,
Küba'da ve Kanada'da
sergilenmi�tir.
He made che widely seen feacure
documencary "Talmage Farlow"
for The New Jersey Network 1
PBS. He was a producer,
direcror and the supervising
film editot on the long-running
ABC 1 Warnet Brothers drama
series "Life Goes On" and is
aurhor of the plays " Providence"
(Manhattan Ensemble Theater,
Spring 2003) and "Camera
Obscura" (Almeida Theatre,
London 2002). Having worked
excensively in Cuba si nce the
early 90's as a phorographer, his
phorographic memoir of the
island, "La Hora Magica 1 The
Magic Hour - Portraits of a
Vanishing Cuba," has been
exhibited in the United States,
Cuba and Canada.
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KIRBY DICK

DERRIDA

1 952 yılında Arizona'da do�du.
Ödüllü bir Los Angeles'li
yönetmen ve senaristtir.
Kaliforniya Sanat Enstitüsü'nde
e�itim gördü. 1 98 1 'de,
Bunuelvari bir alegori olan 30
dakikalık "Men Who Are Men 1
Adam Gibi Adamlar"ın
yönetmenli�ini paylaştı ve
yapımcılı�ını üstlendi. 1 986'da,
büyük övgü alan uzun metrajlı
belgesel "Private Practices:
The Story of a Sex Surrogate 1
Özel Muameleler: Bir Seks
Işçisinin Hikayesi"ni yönetti.
1 996'da, uluslararası üne sahip
yazar, performans sanatçısı ve
mazoşist Flanagan hakkındaki
uzun metrajlı belgesel "Hasta:
Süper Mazo§ist Bob Flanagan'ın
Yaşamı ve Olümü"nü yaptı.
Bunu "Chain Camera 1 Elden
Ele Kamera" (200 1 ) ve son
filmi DERRIDA (2002) izledi.

Yönetmenler Directors: Kirby Dick
& Amy Zitring Kofman Görüntü Yön.

Cinemarography: Kirıten)ohmon
Kurgu Editing: Kirby Dick & Matthew
Music: Ry11irhi Sakamoro
Yapımcı Producer: Amy Ziering
Kofman Yapım Production Co.:Jant
Dot Film.s Dünya Hakları World
Sales:Jatıt Dot Films

Clarke Müzik

2002 1 3 5

mm.

1 Renkli

Color 1 85'

• Sokrates'in kendine özgü diyaloglarının

provasını yaparken çekilmiş filmini
izieyebilseydiniz ne olurdu? Ya
Descartes'ın, Thoreau'nun,
Shakespeare'in çalışırken ve gündelik
hayatlarında çekilmiş görüntüleri olsaydı ?
Şimdi onlara daha farklı b i r ışık altında,
belki de eserlerini ve hayatlarını daha iyi
aniayarak bakabilir miydik? I ki yönetmen,
Kirby Dick ve Amy Ziering Kofman
kendilerine bu soruları yöneltmiş ve
biraraya gelip 20. Yüzyıl'ın en ileri görüşlü
ve en önemli düşünürlerinden birini, pek
çoğumuzun tarihe, dile, sanata ve
nihayetinde kendimize bakışımızı tek
başına değiştiren bir adamı belgelerneye
karar vermişler: daha çok "yapısökümü"
ile bilinen parlak ve putkırıcı Fransız
felsefeci Jacques Derrida. Beş yılı aşkın bir
süre boyunca, Kirby Dick ve Derrida'nın
eski öğrencisi Ziering Kofman, günümüz
Sokrates'inin karşısında Eflatun rolünü
oynamışlar. Çekim ekibi, ünlü felsefeciyi
gölge gibi izlemiş ve gündelik hayatını
sürdürürken, çalışırken mahrem
görüntülerini çekmişler. Yönetmenler,
düz bir çizgiyi takip eden bir biyografı
yapmaktan kaçınmış ve 'paragraflar' adını
verdikleri bir tür kolaj mantığını
yeğlemişler. Bir dizi söyleşide, bizzat
Derrida da belgesel sürecini sistemli
biçimde sekteye uğratması için
yüreklendirilmiş.

• Whar if you could warch Socrares, on

film, rehearsing his Socraric dialogues)
W har if rhere was foocage of Descarces,
Thoreau, or Shakespeare as rhemselves ar
work and in rheir daily life) Mighr we now
look ar rhese figures differencly, wirh
perh�ps a deeper understanding of rheir
work and lives) Filmmakers Kirby Dick
and Amy Ziering Kofman asked rhemselves
rhese quesrions, and decided co ream up and
documenc one of che most visionary and
influencial rhinkers of che 20rh cencury, a
man who single-handedly alrered che way
many of us look ar hiscory, language, are,
and, ulrimarely, ourselves: che brillianc and
iconoclasric French philosopher Jacques
Derrida, besr known for "deconsrrucrion".
For over five years, Dick and Derrida's
former srudenc Ziering Kofman played
Plaro ro our own modern day Socrares. The
filmmaking ream shadowed che renowned
philosopher and caprured incimare foocage
of che man as he lives and works in his daily
life. The filmmakers resisred crearing a
linear biography and opred for a enliage of
w har rhey rerm 'paragraphs'. In a s� ries of
inrerviews, Derrida h imse if is encouraged co
sysremarically dismancle che documencary
process.

Born in 1952 in Arizona. An
award-winning Los Angeles
director and screenwricer, he
atrended the California Institute
of the Atts. 1 n 1981 he co
directed and produced the 30minure film "Men Who Are
Men", a Bunuel-Iike aLlegory. In
1 986, he produced and directed
rhe highly acclaimed fearure
length documenrary "Privare
Practices: The Story of a Sex
Surrogare". In 1 996, he direcred
the fearure lengrh documenrary
"Sick: The life and Dearh of Bob
Flanagan, Supermasochist", abour
rhe inrernationally acclaimed
writer, performance arcisr and
masochist. He followed it with
"Clıain Camera" (200 1 ) and
DERRIDA (2002), his last film.

1 980'1erde Yale'de, Jacques
Derrida ile doktora
programında çalıştı. Kısa süre
önce yapımcılı�ını üstlendi�i ve
eleştirmenlerin övgüsünü
toplayan uzun metrajlı belgesel
"Taylor's Campaign 1
Taylor'un Kampanyası"nda, bir
evsizin Santa Monica Belediye
Meclisi'ne üye olma
seferberli�ini anlatıyordu.
DERRIDA (2002), ilk
yönetmenlik denemesidir.
She studied wirlı Jacques
Derrida in a donoral program ar
Yale Universiry in the 1980s.
She most recenrly produced rhe
crirically acclaimed fearure
documentary "'Taylor' s
Campaign", which followed the
race for a seat on che San ca
Monica City Council by one of
i ts homeless residen es.
DERRIDA (2002) marks her
directing debut.
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SANDI SIMCHA

�------i DuBOVVSKI
�----TAN RI' N l N Ö N Ü N D E TITRERKEN

TREMBLING BEFORE G-D
Yönetmen Director: Sandi Sifflrha
DuBowski Görüntü Yön.

Cinemawgraphy: David Ltitntr
Kurgu Editing: SNJan Kqrda Müzik
Music:John Zom Yapımcılar
Producers: Sandi Simrha D11Bowıki &
Mare Smoloıuitı Yapı m Production
Co.: Simcha Leib Productionı (Ntw
)'(Wk); Prtlly Pinuru (Pam); Cinrphil
(Tti Avi11) Kaynak Print Source:

Cowboy Picr11ru

2001 1 35

mm.

1 Renkli

Coıor 1 94 "

• I nancı ne olursa olsun düşünen

insanlar için yapılmış ilginç bir film olan
TANRI'NlN Ö N Ü NDE T ITRERKEN,
çagımızda cinsellikle ilgili degerierin
degişmesinin, eşcinsel yaşamı lanetleyen
bagnaz dini görüşlere meydan okudugunu
ve bu yüzden pek çok eşcinselin dışianmış
oldugunu görmemizi saglıyor.
DuBowski'nin, ruhsal yanlarıyla
cinselliklerini bagdaştırmak ve hem Tanrı,
hem de cemaatleri tarafından kabul
görmek isteyen ortodoks Yahudi
eşcinsellerin durumunu - hem
Amerika' da, hem de dışarıda 
araştırırken saptadıgı olgular, eşcinsel
Katolikler. Mormon'lar, Müslümanlar ve
diger dinlerin üyeleri için de geçerli.
Cesur ve küçük bir ekiple, beş yıla yayılan
bir süreçte Brooklyn, Kudüs, Los Angeles,
Londra, Miami ve San Francisco'da
hevesle ketarılan ve evrensel anlamlar
içeren bu uluslararası proje, modern
dünyamızda dini kimlik ve gelenegin
anlamını irdeliyor. Sonuçta sevgiyle ve
korkusuzca savunulan inanca baglı
kalmanın, kimligini korumanın ve bir
şeylere ait olmak için verilen evrensel
mücadelenin önemi çıkıyor ortaya.
"Bazen siz filmleri seçersiniz, bazen de
filmler sizi. TANRI'NlN Ö N Ü NDE
T I TRERKEN'i çekmeye meraktan
başladım, ortodoksların dünyasını
araştırmak istiyordum. Bu filme yogun ve
mücadeleyle geçen altı yılımı verecegimi
ve onun sayesinde manevi bir uyanış
yaşayıp dinimin gereklerini yerine
getirmeye başlayacagımı o sıralarda hiç
düşünmemiştim herhalde." Sandi Simcha DuBowski

• A remarkable fılm for thoughrful people
of all beliefs, TREMBLING BEFORE G-D
gives us an opporruniry ro understand rhe
way modern perceprions abour sexuality
have come tO challenge enrrenched religious
views which condemn homosexual lifesryles
and have forced many gay people inro
isolarion. While DuBowski explores - both
in America and abroad - rhe plighr of
Orthodox Jewish lesbians and gays ro
eeconeile their spirirualiry and sexualiry,
and tO fınd acceprance in rhe eyes of God
and rheir communiry, whar he discovers
applies tO gay Carholics, Mormons,
Muslims and members of orher religions
worldwide. Vividly shor wirh a courageous
few over fıve years in Brooklyn, Jerusalem,
Los Angeles, London, Miami, and San
Francisco, this inrernarional project wirh
global implications strikes ar rhe meaning
of religious idenriry and rradirion in a
modern world. Whar emerges is a loving
and fearless resramenr ro fairh and survival
and rhe universal srruggle ro belong.
"Somerimes you choose fılms, somerimes
fılms choose you. I began TREMBLING
BEFORE G-D our of curiosiry, a desire ro
explore rhe Orrhodox world. I do nor rhink
I ever anricipared thar such an ineense and
challenging six years wouJd follow and rhar
rhe fılm would ser me on a par h of spirirual
awakening and grearer religious
observance." - Sandi Simcha DuBowski

1 970'de New York'ta,
Brooklyn'de dogdu. 1 992'de,
Harvard Üniversitesi'nden
takdirle mezun oldu. Lisans
düzeyinde araştırmalara verilen
Ford bursundan yararlandı.
Ondan sonra New Yerk'ta
yaşayan bir yönetmen ve yazar
oldu. lik kısa filmi
"Tomboychik" ( 1 994) San
Francisco Uluslararası Film
Festivali'nde en iyi kısa belgesel
dalında Golden Gate ödülünü
aldı. Amerika Aile Planlaması
Birligi'nde yardımcı araştırmacı
olarak üç yıl çalıştı ve Hıristiyan
sag kanatın tanıtım filmlerini
stratejik analizlerle eşleştirdi.
1 996'da "Missionaries from
Militias Unholy Alliance 1 Milis
Kuvvetinin Misyonerleri:
Kutsallıgı Olmayan Bir lnifak"ı
yaptı. 1 999'da Rockefeller
Vakfı'nın Film 1 Video 1
Mültimedya Bursu'nu aldı.
Çalışmaları. 20'yi aşkın
kurumdan maddi destek
görmüştür. TANRI'NlN
ÖNÜNDE TITRERKEN (200 1 )
ilk uzun metrajl ı belgeselidir.

Born in 1970, in Brooklyn, New
York. In 1 992, he graduated
Magna Cum Laude from Harvard
University. He received two Ford
Program for Undergraduate
Research grants. He then became
a fılmmaker and writer based in
New York. His fırst shorr film
"Tomboychik" ( 1 994) received
the Golden Gate Award for Besr
Shorr Documentary at the San
Francisco International Film
Festival. He worked for three
years as a Research Associate at
Planned Parenthood Federation
of America merging srrategic
analysis and video of the
Christian right-wing. In 1996 he
rnade "Missionaries from Milirias
Unholy Alliance'". He is a
recipient of the Rockefeller
Foundation"s 1 999
FilmNideo!Multimedia
Fellowship. His work has
received support from more rhan
20 foundations. TREMBLING
BEFORE G-D (2001 ) is his fırst
feature-length documentary film.
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FOUAD ELKOURY

FRANC i N E'E M E KTUPLAR

Lübnan lı bir ailenin oglu olarak
1 952 yılında Paris'te dünyaya
geldi. 1 979 yılında Londra'da
mimarlık egitimini
tamamladıkran sonra,
Lübnan'da günlük hayarı
yansıtan bir rapor hazırlayarak
fotografçılıga yöneldi. 1 982
yılında lsrail'in Beyrut'u işgali
sırasında çektigi fotograflar,
aralarında Liberarion'un da
bulundugu basın organlarında
yayınlandı. Daha sonra Sygma
ajansına girdi fakat bir yıl sonra
oradan ayrıldı. O tarihren
sonra zamanını Paris ile Beyrur
arasında mekik dekuyarak
geçirdi. Pek çok forograf kitabı
yayınladı. 1 998-2000 yılları
arasında Türkiye'de uzun
vadeli bir fotograf projesi
üzerinde çalıştı. Paris' e
dönüşünde ise Türkiye'de
çektigi forograflardan yola
çıkarak ilk video filmi olan
FRANCINE'E M EKTUPLAR'ı
(2002) gerçekleştirdi.

LETTRES A FRANCINE

LETTERS TO FRANCINE
Yönetmen DirectOr: Fou11d Elhıury
Senaryo Screenplay: Fouad Elkoury
Görüntü Yön. Cinematography:
Fo114d Elkoury Kurgu Editing: Tina

Baz, Emmanutl Bmrtm!t & Pa.ıcal

Cuisıot Müzik Music: flf#'ium.ı (ECM)
Yapımcılar Producers: Franck
Chafti & Marr Marrhand Yapım
Produc[ion Co.: Er Alors Produrtionı;
Maiıon Europlenne dt la Photographiu
Dünya Hakları World Sales: Et
Alors Prod11ttionı

2002 1 Bttacam Vidto 1

Renkli ve Siyah-Beyaz Color and

B&W / 42'

• Filmin hemen başında kanser teşhisini

duyarız: "Biyopsi sonuçlarınız biyopsinin
pozitif oldugunu gösteriyor. Bu, sizde
kanser var demektir." Hemen akabinde
ciddi bir hastalık gerçegi içinde buluruz
kendimizi. Bu bölümün sonunda, bir
sekans aracılıgıyla yapı degişikligi oldugu
vurgulanır. Artık Türkiye'deki yolculuk ön
plandadır. Çok geçmeden izleyici, filmin
farklı parçalarını anlaması için gerekli tüm
referans noktalarını toparlamaya başlar.
Anlatıcı ile hastanın aslında aynı kişi
oldugunu, tilmin çekiminin hastalık
esnasında gerçekleştirildigini ve Türkiye
yolculugunun tilmin çekiminden önceki bir
zamana ait oldugunu anlarız. Filmin son
bölümü aynı zamanda en kasvetli olanıdır.
Hiçbir unsur açıkça belirtmese de,
havanın kasvetli bir ciddiyete büründügü
farkedilir. Anlatıcı her ne kadar Türkiye
üzerine konuşmasını sürdürse de
yolculugu gitgide daha bireyselleşmeye
başlar ve yolculugunun son aylarında
çektigi ızdıraplara odaklanır. Aynı
zamanda hastalık üzerine yapılan
konuşmalar da amiyaneleşmeden, daha sık
ve somut bir hal alır. Bu iki izlek tilmin
sonunda tek bir çizgide birleşir. I ki öykü
arasındaki köprüler belirginleşir.
Anlatıcının son sözlerinden, hastalıgının
ileri bir safhaya geldigini anlar ve tilmin ilk
cümlesiyle kozumuzu paylaşmaya
soyunuruz.

• Right fmm rhe beginning of rhe film we

can hear rhe caneec diagnosis: "W e have rhe
results of your biopsy; rhe biopsy is
posirive, this means that you have a cancer."
Srraighr away, we are thmwn in the reality
of a severe illness. At the end of this part,
a filmed sequence, announcing a change of
srrucrure, appears. The journey in Turkey
becomes predominanr. Soon the audience
acquires all rhe necessary reference poinrs ro
assimiiate the various components of rhe
film. We realize rhar rhe narraror and rhe
parienr are rhe same person and rhar rhe
film is shor during rhe illness, che trip ro
Turkey daring back ro a period before.
The lasr part of che movie is che darkese
one. Even if no special element inrroduces ir
clearly, che mne becomes more solemn.
The narraror conrinues ro ralk abour Turkey
bur his rrip becomes more subjecrive and
rends tO focus on che suffering he feels
during che lasrs monrhs of his trip. Ar che
same rime, discussions abour che illness
become more frequenr and concrere wirhour
falling in a sordid or vulgar aspecr. The rwo
frameworks connecr ro form one rrack ar rhe
end of che film. The bridges berween rhe
rwo stOries become obvious. The lasr words
of che narramr make us rhink he has reached
an advanced srage of che illness and pick up
wirh che firsr sencence of the movie.

Born in 1 952 in Paris of
Lebanese parents. After taking
his degree in archireccure in
London in l 979, he turned to
photography, producing a
report on daily life in the
Lebanon. He covered the Jsraeli
invasion of Beirut in l 982, with
his pietures appearing in
Liberation among orhers. He
joined the Sygma agency, only
co leave it one year larer. From
then on he divided his time
between Paris and Beirut. He
published several photo books.
Betwen l 998 and 2000 he
worked in Turkey on a long
term photographic project.
Upon h is re turn co Paris, he
directed his fı rst video film,
LETIRES A FRANCINE
(2002), based on his pietutes of
Turkey.
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KEITH FUL TON

LA MANCHA'DA KAYBOLA N LAR

1 7 Ekim 1 965'te Beston'da
dogdu. Haverford College'da
resim, daha sonra da Temple
University' de sinema okudu ve
buradan yüksek lisans
diploması aldı.

LOST IN LA MANCHA
Yönetmenler Directors: K�ith
Fı�lton & Louiı Pept Senaryo

Born in Boston on l 7 October
1 965. He srudied an ar
Haverford College and
subsequenrly film ar Temple
University, graduaring wirh an
M.A.

Sneenplay: Ktith F11/ton & l...ımis Ptpt
Görüntü Yön. Cinematography:
Lb1111 Ptpt Kurgu Editing:Jarob Brirra
Müzik Music: Miriam CNtltr
Yapımcı Produccr: LHcy Dt�rwin
Yapım Production Co.: Quixott Films
Ltd.; f!.aJtcroft Pr-othmion; Uw Kty
Pirrum Dünya Hakları World
Sales: Film.s Transir lllltr"tlational

Fiımography
1 993 john the Barher

(shorc documentary
kısa belgesel)

Ben Frmıkliu:
A HiJtorical Fiction

(documencary belgesel)

2002 1 35

mm.

The Hatmler Faclor aud
OIber Tafes ofTu,elve
Monkeys

1 Renkli Color 1 89'

• Bugünlerde, " . . .'nın yapım öyküsü" 

büyük ölçekli bir ftlmin nasıl yaratıldıgını
anlatan bir belgesel film - sinema
pazarlamacılıgının neredeyse vazgeçilmez
bir aracı haline gelmiş durumda. Geçici
adı "The Man Who Killed Don Quixote 1
Don Kişot'u Ö ldüren Adam" olan son
Terry Gilliam filminin "yapı m öyküsü"
belgeselinin ardındaki niyet de buydu.
Ancak belgesel kamerasının kaydettigi bu
degil, etrafi ı bir hazırlıkla geçen uzun
yıllara karşın Ekim 2000'de durdurulmak
zorunda kalan bir filmin dagılıp kayboluşu
oldu. Sorunlar çok çabuk başgöstermişti:
Hepsi Avrupanın degişik köşelerinden
gelmiş film ekibi üyeleri arasındaki dil
engeli, ftlmin tasarımına son rötuşları
yapmayı zorlaştırıyor; oyuncuların idaresi
konusunda önemli sorunlar yaşanıyordu;
üstüne üstlük Don Kişot'u oynayan
Fransız yıldız Jean Rochefort çift taraflı
fıtık oluyordu. Bunlar yetmezmiş gibi,
korkunç bir fırtına çıkıp, hem setiere hem
de donanıma hasar verince, çekimierin
iptal edilmesi zorunda kalınmıştı.
Belgeselde, Keith Fulton ve Louis Pepe
tüm bu kaosu yansıtırken, Gilliam bütün
enerjisini tempoyu korumaya harcadıgını
ve ümidini kaybetmemeye çalıştıgını
görüyoruz. Gerçekleştirilebilen
çekimlerdeki potansiyele bakınca da,
insanın elinden üzülmekten başka bir şey
gelmiyor.

• These days, "The making of . . . " - a film

which documents che srory of how a major
fearure film was creared - has become an
almosr indispensable rool of a film's
marketing. This was also the intenrion
behjnd che "che making of . . ··
documenrary of Terry Gilliam's most recenr
film wirh che working ri de "The Man Who
Killed Don Quixore". However, whar che
documenrary camera revealed instead was
che disinregrarion of a film which, despite
many years of exrensive prepararion, finally
came ro a hale in Ocrober 2000. Problems
were quick ro emerge, such as the language
barriers berween rlıe members of che pan
European crew which made ir d i fficulc ro
pur che finishing wuehes ro rhe film's
concepr; the major problems involved in
organizing che acrors, not ro menrion che
double hernia suffered by Jean Rocheforr,
che French srar portraying Don Quixote.
And as if that wasn'r bad enough, a dreadful
srorm wreaked havoc, desrroying borh rhe
sers and eqwpment, forcing shooring ro be
definirively called off. Keirh Fulron and
Louis Pepe capcured all the chaos while
Gilliam conrinued to put all his energy inro
keeping che morneotum going and tried not
ro give up hope. Seeing che obvious
potenrial in the shors rhat were taken, one
jusr can bur grieve.
.

(documencary belgeseı)

Los/ in La Mmıcha
La Mancha'da Kaybolanlar

7 Agustos 1 966'da
Philadelphia'da do�du.
Massachusetts Institute of
Technology'de film ve bilişim
okurken, mezun olacagı okula,
Temple University'ye geçti ve
sinema alanında araştırma
asistanı olarak mezun oldu.
Burada Fulton'la tanıştı ve ikisi
birlikte Terry Gilliam'ın
"Twelve Monkeys 1 Oniki
Maymun"unun yapım belgeseli
olan "The Hamster Factor and
Other Tales of Twelve
Monkeys"i gerçekleştirdiler.
Born in Philadelphia on
7 Augusr 1966. He fırsr srudied
film and information ar
Massachuserrs Institute of
Technology, subsequently
transferring and graduaring as a
research srudenr in film ar
Temple University. There he
mer Fulton and collaborared
wirh him on "The Hamsrer
Factor and Orher Tales of
Twelve Monkeys", rheir
documentary abour the making
of Tercy Gilliam's "Twelve
Monkeys" ( 1 995).
Filmleri

Filmography
1 9 9 1 R0<1dside Eulogy

(short
documencary kısa belgesel)

1 996 The Ha1nster Factor and
Other Ta/es ofTwe/ı.<e
Monkeys

(documencary belgesel)

1 998 Moments of Doubt

(short kısa film)

2002 Los/ in la Mancha
La Mancha'da Kaybolanlar
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ALMANYA-BREZILYA-FINLANDIYA GERMANY B RA ZI L F I N LAND

MIKA KAURISMAKI

BREZiLYA' N I N MÜZiGi

2 l Eylül 1 9SS'te finlandiya'da
Orimattila'da doj!du. 1 977-8 l
arasında Münih'te, Hochschule
für Fernsehen und film'de
öj!renim gördü. ilk kısa filmini
1 980'de gerçekleştirdi.
Finlandiya'ya döndükten sonra,
1 98 1 'den itibaren film
yönetmeni, yapımcı, Viitealfa
ve Marianna film yapım
şirketlerinin yöneticisi olarak
görev aldı. Ilk uzun metraj lı
kurmaca filmi " Arvottomar 1
Dej!ersizler" 1 983'te Yılın En
Iyi fin Filmi olarak Jussi
Heykelcij!i'ni kazandı. Aynı
ödülü, 1 986 ve l 988 yıllarında
"Rosso" ve "Bir Gece
Boyunca Helsinki Napoli" adlı
filmleriyle de aldı. Brezilya'da
çekrij!i ilk film l 990 yapımı
"Amazon"du ve o zamandan
beri yılın belli bir kısmını Rio
de Janeira'da geçirmektedir.

-

-

MORO NO BRASIL
SOUND OF BRAZIL
Yönetmen Direcmr: A!ika
Kaurismiiki Senaryo Screcnplay:
Mika Kaurismiiki & George Moura
Görüntü Yön.

Cinemaıography:

)acque; Cheirhe Kurgu Editing: Karen
Harley Yapımcılar Producers: Photbe
C/adet. Frank Srharf,)oarhim Ortmanm
& Mika Kaurismiiki Yapı m
Production Co.: Magnattl Gmbh; Artt:
!ı1ariam1a Films; TV Cu!JNra &
Lichtblick Dünya Hakları World
Sales: BV lmernational Pirturn
Kaynak Print Source: Pinnsih F1lm
FoNndation

2002 1 35 mm. 1 Renkli

Color 1 105'

• Hem müzikli bir yol filmi hem de
cezbedici ve tutkulu bir belgesel olan
BREZ I LYA' NIN M ÜZ IGI (fılmin özgün
ismi "Moro no Brasil", "Brezilya'da
yaşıyorum" anlamına geliyor), Finlandiyalı
sinemacı Mika Kaurismaki'nin itirafı. On
yılı aşkın bir süre önce Brezilya'yı ikinci
vatanı olarak benimseyen Kaurismaki,
Brezilya müziginin zenginligini büyüleyici
bulmuş. Brezilya'da müzik, günlük hayatın
bir parçası ve duyguların kendiliginden
oluşan bir ifade biçimi olarak kullanılıyor.
Kaurismaki sokak müzigine odaklanarak
otantikligi ve ikinci anayurdunun
insanlarının yaşama hazzını naklediyor.
"Brezilya dünyanın en zengin müzik
geleneklerinden birine sahip. Brezilya
dışındaki insanların çogu sadece samba ya
da bossa nova gibi ritmiere aşinalar, ama
burada maracatu, coco, forr6, embolada
gibi daha keşfedilecek pek çok şey, birçok
başka müzik tarzı var. Brezilya müzigi
sadece yerli halkın degil, Afrika, Arap,
Avrupa ve özellikle de Portekiz halklarının
- ve başka geleneklerin - etkisiyle de
biçimlenmiş." - Mika Kaurismaki

• A musical road movie, a caprivaring and

passionare documenrary, SOUND OF
BRAZIL (the original rirle "Moro no Brasil"
means " I live in Brazil") is Finnish
fılmmaker Mika Kaurismaki's confession.
More rhan ren years ago he d iscovered a
home from home in Brazil, and he found
the richness of Brazilian music fascinaring.
Music is an inherenr parr of everyday life in
Brazil and is used as a sponraneous
express ion of emorion. Kaurismaki focuses
on street music conveying the aurhenriciry
and zesr for living amongsr rhe people of his
second home counrry. "Brazil is a counrry
wirh one of rhe richesr m us ical rradirions in
rhe world. Most people outside Brazil are
only familiar wirh rhyrhms such as the
samba or bossa nova, bur rhere is so much
more ro discover, such as the maracaru, the
coco, the forr6, rhe embolada and so many
other sryles of music. The music has been
influenced not only by the indigenous
popularion, bur also by rhe African, Arab,
European - parricularly Porruguese - and
other rradirions." - Mika Kaurismaki

Born in Orimattila, Finland on
21 September 1 95 5 . From 1 9778 1 he stud ied at Hochschule füt
Fernsehen und Film, Munich.
He directed his fırst shorr fılm in
1980. From 1981 he worked as a
fılm director, producer and
managing director ar V illealfa
Film Productions Oy and
Marian na Films Oy. His fı rsr
fearure film, 'The Worrhless",
won rhe Jussi Statuerre for rhe
Best Finnish Film of rhe Year in
1 983. In 1 986 and 1988 he won
rhe J ussi Statuerre for "Rosso"
and "Helsinki Napali All Nighr
Long" respectively. The firsr film
he shor in Brazil was "Amazan"
in 1 990, and he has lived parrly
in Rio de Janeiro si nce rhen.

Filmleri

Filmography
1 982 Arvollomat Degersizler
1 984 K/aa ni - Tllrina
Sammakoitteu Suvusta

Klan - Kurbagoların Öyküsü

1 985 Rosso
1 987 Helsi,ki-Nt�poli, All Night
l..mıg Bir Gece Boyunca

Helsinki-Napoli

1 989 Ch11 Cha Cha
Paperitiihti Kagıc Yıldız
1 990 Amazon
1 9 9 1 Zombie ja Kummitusjıma

Zombie ve Hayalet Tren

1 993 Viimeisellii Rajalkı Son Sınır
1 994 Tigrero: A Film That Was
Nevtr Made Tigrero:

Asla Gerçekleştirilemeyen
Bir Filmin Öyküsü
(documcmary belgesel)
1 995 Coudition Red Kırmızı Alarm
1 998 LA. If!ithout a Map

Haritasız Los Angeles

2000 Highway Society

Otoban Toplum u

2002 Moro no Brmil

Brezilya'nın Müzigi
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FRANSA FRANCE

ANDRE S. LABARTHE

CLAU DE CHABROL, GÖZLEMCi

Fransız sineması çevrelerinde
çok özel bir yere sahiptir.
Cahiers du Cinema dergisi
40. Yıldönümü sayısında bu
sınıflandırolamaz yönermeni
şöyle tanımlamıştır: "Cahiers
du Cinema'nın eski editörü,
"Günümüz Sinemacı ları"
dizisinin yaracıcısı olan
Labarche, çok yönlü bir uzman
olarak e�ilimlerinin kendisini
sürükledi�i filmleri aramaya.
bulmaya ve yapmaya devam
ediyor: dans, resim, Orson
Welles üzerine filmler ve
konuları derinlemesine
irdeleyen heyecan uyandırıcı
söyleşiler. "Aureur" söylemi,
modernice, parlak bir senrez
gücü ve başka iştah açıcı
konular . . . " Jeanine Bazin'le
birlikte, kendilerinin
başlattıkları ve şimdi
"Günümüz Sineması" olarak
bilinen diziyi yeniden
canlandırdılar. Bu dizinin
Kitano, Doillon ve
Cronenberg üzerine üç
bölümünü 2000 yılında
Istanbul Film Festivali'nde
izleme fırsatı bulmuştu k.

CLAUDE CHABROL, L'ENTOMOLOGISTE
CLAUDE CHABROL, THE ENTOMOLOGIST
Yönetmen Director: A ndrlS.
Lahartbt Senaryo Screenplay: A ndri
S. Laharıbt Görüntü Yön.

Cinemacography: Ma11ria Derrtmond
Katılanlar \'(/ith: Cla11de Cbabrol &

)um Do11cbtı Kurgu Editing: Danitl
Anezin Yapım Production Co.:
Amip,· La Stpr; Ina Dünya Hakları

World Sales: Artt

1991 1 Bttacam VidtfJ 1 Renkli

5 1'

Color 1

• Claude Chabrol, Loire kıyılarındaki
rahat evinde, tercih etti�i karakterleri burjuva toplumunun canavarlarını yaratırken, Jean Douchet ile uzun meslek
hayatı üzerine konuşuyor. Tıpkı onun
yapaca�ı bir biçimde, yönetmenlik ve
kamera hareketleri hakkındaki fikirlerini
yansıtacak biçimde kotarılmış bu
belgeselde Chabrol, kendine özgü sinema
kavramını tanımlıyor. Yönetmenlik
açısından en büyük emelini n, Jean
Renoir'ın özeni ile Fritz Lang'ın enerjisini
aynı filmde birleştirmeyi başarmak
oldu�unu ö�reniyoruz. I şinde mümkün
oldu�unca açık olmaya çaba harcadı�ını,
az sayıda çekim yapmaya çalıştı�ını; bazen
bütün filmi özetleyen tek bir çekim
kullandı�ını da. Usta yönetmen, artık bir
film hakkında ne yapmak istedi�i
konusunda eksiksiz bir kontrol edinmiş.
Gerçek bir "üsiOp" geliştirdi�ini umut
etti�i bir aşamaya gelmiş. Chabrol'un
"Le boucher 1 Kasap", "Violette Noziere 1
Zehirli Çiçek", vb. filmlerinden parçalar,
bu zekice sohbeti zenginleştiriyor . . .

• Claude Chabrol calks wir h Jean Douchec

in his comforcable home on che banks of che
Loire abouc his long career as he ereares his
preferred characrers - monscers of che
bourgeois sociecy. Filmed jusr as he would
have done ir himself, as an illuscracion of his
choughcs on direecing and camera
movemencs, Chabrol deseribes his own
parricular concepc of cinema. His greacesr
arnbirian in cerms of direcring would be co
succeed in combining che vigor of Jean
Renoir wir h che rigor of Fricz Lang in che
same film. He cries co be as clear as possible
in his work, endeavoring co make buc a few
shocs, and occasionally making one shor
which sums up che encire film. Vereran
director now achieves full control over whac
he wancs co do in a film. He has arrived ar a
s cage where he hopes he has developed a
crue "sryle". Clips from Chabrol's films such
as "Le boucher 1 The Burcher", "Violecce
Noziere", eec. enrich this ineelligene
conversacion.

He has a very special niche in
[he "French cinematic
landscape. In cheic 40ch
anniversary issue, Cahiers du
Cin€ma deseribed ch is
uncacegorisable filmmaker ch us:
"A former Cahiers edi mr,
creator of "Cineastes de Notre
Temps··, Lahart he conrinues ro
search seek and make fılms
wherever his inciination as a
polymath connoisseur takes
him: fılms about dance,
painting, Ocson Welles, long
running interviews. Politique
des auteurs, modern i ey, a
brillianc abi li ey to synchesize
and ochec appetizing morsels . . . "
In collaborarion w ith Jeanine
Bazi n, he revived the famous
series they iniriared - now
known as "Cinema de nocre
temps" - from which we have
enjoyed three episodes (on
Kitano, Doillon and
Cronenberg) during Istanbul
Film Festival in 2000.
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BULGARISTAN-ALMANYA-BELÇIKA BULGARJA-GERMANY -BELGIUM

ADELA PEEVA

BU ŞARKI K i M I N?

Bulgaristan'da do�du.
Belgrad'daki Film, Tiyatro ve
TV Akademisi'nde film
yönetmeliği eğitimi gördü.
1 972-73'te Yugoslavya'daki
TV kanalları için programlar
yönetti. 1 973 ile 1 990 arasında
Belgesel Filmler Stüdyosu'nda
film yönetmenli�i yaptı, 40'ı
aşkın film çekti. 1 988-89'da
Sofya'daki "Bojana" Kurmaca
Filmler Stüdyosu'nda film
yönetmeni olarak çalıştı. Sonra
da ilk uzun metraj lı kurmaca
filmi "The Neighbor 1
Komşu"yu gerçekleştirdi.
1 99 1 'den bu yana, Ade la
Media Film and TV Production
Company'nin kurucusu ve
sahibidir.

CHIA E TAZI PESEN?
WHOSE IS THIS SONG?
Yönetmen Director: Adela Pett�a
Senaryo Screenplay: Adtla Preı•n
Görüntü Yön. Cinemacography:
joro Nult/k(lfl Kurgu Edidng:Jdio
}tltrJ Yapımcı Producer: Adtla PNI!a
Yapım Pnxlucrion Co.: Atkla Mtdia

Film and TV Prodımiom; Ptriıcopt
Productiom NV Dünya Hakları
World Sales: Adtla Altdia

2002 1 Btlatam
70'

Vitko 1 Renkli Color 1

• " I stanbul' da küçük güzel bir

restoranda çeşitli Balkan ülkelerinden
dostlarla yemek yiyorduk - bir Yunanlı,
bir Makedon, bir Türk, bir Sırp ve ben,
bir Bulgar. Öyküsü filmde anlatılan şarkıyı
orada duydum. Şarkıyı duyar duymaz
hepimiz mırıldanmaya başladık, herkes
kendi dilinde mırıldanıyordu. Herkes bu
şarkının kendi ülkesinden çıktıgını iddia
etti. Sonra sıkı bir kavgaya giriştik, bu
şarkı kimin diye. I stanbul'daki restoranda
geçen olay bir türlü aklımdan çıkmadı.
Çocuklugumdan beri, bu şarkının bir
Bulgar şarkısı oldugunu biliyordum.
Ötekilerin neden şarkının kendi ülkelerine
ait oldugunu iddia ettiklerini ögrenmek
istiyordum. Bu film böyle başladı. BU
ŞARKI K I M I N? mizah duygusuyla hem
kimi tipik Balkan özelliklerini, hem de
başkasına ait olanı gaspetme yolundaki
sürekli çekişmemizi, ama bir yandan da
kendimize ait olanı muhafaza edişimizi ele
alan bir film. Aynı zamanda, BU ŞARKI
K I M I N? bir şarkı üzerine ve onun Balkan
yollarında yolculuk yaparken geçirdigi
dönüşümler üzerine bir film." Adela Peeva

• "In a smail nice restaurant in Istanbul

we were having dinner with friends from
various Balkan countries - a Greek, a
Macedonian, a Turk, a Serb, and me, a
Bulgarian. There I heard che song whose
story is rold in che film. As soon as we
heard rhe song we all srarced humming it,
everyone i n his own language. Everyone
claimed that the song came from his own
country. The n we srarced a fierce fight 
whose is this song? The event in the
Istanbul restaurant d id not leave my mi nd
at rest. I knew from my childhood the song
was Bulgarian. I wanted to find out why che
orhers also claimed the song was theirs.
This is how this film starced. WHOSE IS
THIS SONG) is a film which taektes wirh a
sense of humor some typical Balkan rrairs
and our consrant serife to usurp somebody
else's possession and at the same rime keep
whar is ours to ourselves. Ar the same time
WHOSE IS THIS SONG) is a film abour a
song and the rransformarions ir underwent
on i ts rravels along the roads of rhe
Balkans." - Ade la Peeva

Born in Bulgaria. She srudied
film directing at rhe Academy
for Film, Thearre and TV i n
Belgrade. In 1 972-73 she
direcced programs for che
TV scarions in Yugoslavia.
From 1973 to 1 990 she was a
film director in che Srudio for
Documenrary Films, and made
more rhan 40 documentaries.
In 1 988-89 he worked as film
direcror in rhe Srudio for
Feature films "Bojana" in Sofıa.
She then made the fearure film
"The Neighbor". Si nce 1 99 1 ,
she has been the foonder and
owner of Adela Media Film and
TV Producrion Company.
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FRANSA FRANCE

N ICOLAS PHILIBERT

OLMAK VE SAH i P OLMAK

1 95 1 'de Fransa'da, Nancy'de
do�du. Rene Alio, Alain
Tann er ve Claude Goretta gibi
yönetmeniere asistanlık
yaparak sinemaya atıldı. O
zamandan bu yana, Fransa' da
Film Yönetmenleri Derne�i
SRF'nin başkanlı�ına kadar
yükseldi. 1 978'de Gerard
Mordillar ile birlikte "La voix
de son maicre 1 Sahibinin
Sesi"ni çekerek yönecmenli�e
başladı.

ETRE ET AVOIR
TO BE AND TO HA VE
Yönetmen Director: Nicolaı
Philibert Görüntü Yön.
Cinematography: Kateli Dijan &
Laurmt Diditr Kurgu Ed i ting: Nirolas
Philibert Müzik Music: Philippe
Hersani Katılanlar W ith: Gtorgeı
Lopeı ve ô'ğrmcileri 1 and hiı ıtudeni.J:
Alizl. Axtl, GNillaımu. }tsıit, }ojo.
Johann,Jonathan, }Niitn, LA11ra, Utitia,
Marit-Eiiıabeth, Na!halit, 0/iıirr
Yapımcı Producer: Cil/u Sandoz
Yapım Production Co.: Maiit Filmı;
Artt Franct Cinfma; Ln Filmı d'/ci;
Cmtrt National dt Doomıeflfarion
Pldagogique Dünya Hakları World
Sales: Ltı [i/mı du I.Aıangt

2002 1 3.5

mm.

1 Renkli

Born in 195 1 in Nancy,
France. He started his film
ca.reer as an assistant co the
likes of Rene Alio, Ala in Tanner
and Claude Goretta. Si nce then
he has risen to the post of
Chairman of the SRF
(Sociere des Realisateurs de
Films) in France. He
scarred direecing films in
1978, co-directing ··ı.a voix
de son malere 1 His Master's
Voice· with Gerard Mordillac.

Color 1 104'

• Günümüzün en duyarlı ve yaratıcı

belgesekilerinden biri olan Nicolas
Philibert, büyük kurmaca yapıtların
zarafetine ve duygusal etkileyiciligine sahip
filmler yapıyor. Kuzey Fransa'da tek sınıflı
bir okulda geçen bir yılı anlatan OLMAK
VE SAH I P OLMAK, şimdiye dek çektigi
en başarılı film. Philibert, degişen
durumlara bir şekilde uyum gösteren
çocuklarla onlara daima anlayışlı davranan
hocaları arasındaki her etkileşimden
önemli bir şey çıkarıyor. Usta yönetmen
uzun çekimleri, sabit ve düzgün bir
kamera çalışmasını tercih ediyor. Tıpkı
Ozu gibi, bir çamaşır ipine yan yana
asılmış kuruyan eldivenlerin görüntüsünde
yürek burkan ve derin bir şeyler buluyor.
Geçen zamanın bilinciyle, hava ve ışıktaki
degişimlere dikkati çeken, alışılmadık
derecede bilgece ve insani bir yapıt, çok
güzel bir film. "OLMAK VE SAH I P
OLMAK, kanıtlayıcı ve didaktik bir
yaklaşımı olan geleneksel bir belgesel
degil. Bir hikaye anlatmak, duyguları
kışkırtmak ve bu maceradaki karakterlerle
bagımı koparınamak istedim; bu sayede
okumayı, yazmayı, saymayı ve nihayetinde
büyürneyi ögrendigimiz o sarp yolda
hepimizin yaşadıgı bin bir duyguyu,
zorlugu, sevinci ve ufak olayları onlarla
paylaşabildim." - Nicolas Philibert

• One of coday's mos c sensicive and
expressive documencary fılmmakers,
Nicolas Philiberr crafes works chac have che
elegance and emocional breadrh of greac
fıccion. TO BE AND TO HA VE, which
recouncs a year in che life of a one-room
schoolhouse in norrhern France, is his mosc
exq uisi ce fı l m ye c. Ph i li bere makes
somerhing momenrous of each inceraccion
becween che children and cheir ineffably
genele ceacher, each in his or her own way
coming ro rerms wirh che reality of change.
The veceran director prefers long rakes,
more secded and composed camera-work.
Like Ozu, he fınds somerhing boch
hearcbreaking and profound in che sighc of
children's mitrens drying, all in a row, on a
clorhes-line. Conscious of che passing of
rime, accencive ro sh i fes in wearher and
lighc, this is an uncommonly wise and
humane piece of work, a beauriful film.
"TO BE AND TO HA VE isn'c a
documencary in che cradicional sense, wirh a
demonscrarive and didactic approach.
I wanced ro teli a srory, provoke emocion
and scay close ro rhe characcers in chis
advencure in order ro share cheir rrials, joys
and minor dramas, che whole range of
feelings chac we experience along rhe rocky
path of learning co read, wrice, counc . . .
and, i n che end, grow up." Nicolas Philiberr

Filmleri
Filmography
1 990 La ·vi/le Louvre Louvre
1 992 Le pays de sourds

saıırlar Ülkesi

Kenti

1 994 Un animal� des animaux

Bir Hayvan, Hayvanlar

1 996 La moindre des choses
En Küçük Şey
1 998 Q ui sait.' im Bilir?
2002 titre el avo1r

�

Olmak ve Sahip Olmak
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ABD USA

AVIVA SLESIN

YÖN ETMEN Wi LLiAM WYLER

Kariyerine, koreograf Twyla
Tharp hakkındaki "Making
Television Dance" ve Monty
Python'dan Eric ldle'ın Beatles
taşlaması "The Ruttles" gibi
filmlerde kurgucu olarak
başladı. Film çalışmaları,
"Saturday Night Live" ve
HBO'nun "Real Sex"
programları için çektigi kısa
filmlerden, aralarında Ulusal
Sanat Galerisi hakkındaki
"Voices in Celebration" ve
"Hot on the Trail - Sex, Love
and Romance in the Old
West" gibi uzun metraj lı
belgeseliere kadar uzanır.
1 988 yılında "The Ten Year
Lunch: The Wit and Legend of
the Algonquin Round Table"
adlı filmiyle En Iyi Uzun
Metrajlı Belgesel dalında Oscar
kazanmıştır. Yapımcılıgını
üstlendi�i ve yönetti�i "Secret
Lives: Hidden Children and
Their Rescuers During
WW ll" adlı filmini henüz
tamamlamıştır.

DIRECTED BY WILLIAM WYLER
Yönetmen Director: Aviva Sle.sitı
Senaryo Görüntü Yön.

Cinematography: . Richard Ltacork
Kurgu Ediling: Avitw Sltıin
Katılanlar With: William Wyler.

Bflle Daviı, john Huıton, Bi/Iy Wilder,
Grtgory Ptrk, La11rence Olillitr. Audrty
Hepburn, Ra/ph RichardJOtl, Barbra
Strei.rand Yapımcı Producer:
Catherine Targt Dünya Hakları
World Sa1es: Films Transir
lnttrnational

19 6 1 35 mm.

1 Renkli Coıor 1 60'

• Amerikan sinema tarihinde pek az
yönetmen, hem izleyiciler hem de
eleştirmenler nezdinde William Wyler
kadar övgü toplamıştır. Hala en saygın
film yönetmenleri arasında sayılan Wyler,
Akademi Ödülleri'ne diğer bütün
yönetmenlerden daha sık (en iyi
yönetmen dalında 1 2 kez, yapımcı olarak
da 3 kez) aday gösterilmiştir. "Mrs.
Miniver 1 Bayan Miniver", "The Best
Years of O ur Lives 1 Hayatımızın En
Güzel Yılları" ve "Ben-Hur" ile üç Oscar
kazanmış, daha pek çok büyük ödüle de
layık görülmüştü. Bu belgeseli n yapımı,
S yıl süren uzun bir yolculuk oldu. Bu fikir
Wyler'ın büyük kızı Catherine'den
çıkmıştı, kendisi yönetmen-kurgucu Aviva
Slesin ve yazar-mülakatçı A. Scott Berg ile
birlikte, 1 98 1 baharında filmin ön
çalışmalarına başladı. "Tam bir hafta
boyunca Wyler hayatını anlattı:
Avrupa'daki ilk yılları, sinemaya atılmak
için Amerika'ya gelişi, Universal'ın
bürosunda ayak işlerine bakarak mesleğe
başlaması, Sam Goldwyn'le fırtınalı, ama
verimli işbirliği, birlikte çalıştığı pek çok
parlak oyuncuyla ilgili anılar . . . Amerikan
Rüyası'nın ete kemiğe bürünmüş haliydi
ve hikayesini espriler yaparak, büyük keyif
alarak anlattı. 48 saat sonra da aniden
ölüverdi." - Aviva Slesin

• Few directors in the history of the

American cinema have earned the popular
and critica! acclaim achieved by William
Wyler. He remains one of the industry's
most bonored filmmakers. The Academy of
Motion Picture Arts and Sciences
nominated him for more awards than any
or her direcror, w ith 1 2 neminations for
Best Direcror, and three for producing. He
won three Oscars, for direction of "Mrs.
Miniver", "Besr Years of Our Lives", and
"Ben Hur", as well as every other major
movie honor. The making of this
documemary was an odyssey which
ul timately rook S years. It was conceived by
Wyler's eldest daughter Catherine, who
along with direcror/editor Aviva Slesin and
writer/imerviewer A. Scott Berg, began
production on the film in Iate spring of
198 1 . "Over the course of a week, Wyler
recoumed his life - his early years in
Europe, his arrival in America ro begin a
career in motion pictures starting as an
office boy at Universal, his stormy bur
fertile association wirh Sam Goldwyn and
his recollections of the many brilliam acrors
and acrresses with whom he worked. He
was the personification of the American
Dream, and he rold his tale with humor and
gusro. Forry-eight hours later, he suddenly
died." - Aviva Slesin

She began her career as an editar
with such films as " Making
Television Dance", abour
choreographer Twyla Tharp,
and "The Rurdes", a Beades
sarire by Monty Pyrhon's Eric
Id le. Her work ranges from
shorr films for "Saturday Night
Live" and HBO's "Real Sex", to
feature length documenraries
including "Voices in
Celebrarion", abour the
National Gallery of Art and
"Hot on the Trail - Sex, Love
and Romance in the Old Wesr".
She won an Academy Award for
''The Ten Year Lu nch: The Wir
and Legend of the Algonquin
Round Table'' for Best Fearure
Documenrary in 1 988. She jusr
completed producing and
directing ''Seeret Lives: Hidden
Children and Their Rescuers
During WW l l".
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TÜRKIYE TURKEY

NECATI SÖNMEZ

THEO'N U N BAKIŞI

1 967'de Antakya'da dogdu.
Istanbul Teknik Üniversitesi,
Uçak Mühendisligi Bölümü'nü
bitirdi. Uzun süredir sinema
eleştirmenligi ve gazetecilik
yapmaktadır. Çeşitli yayın
organlarında yayın
yönetmenligi, editörlük gibi
görevler üstlendi. 1 995'de
söyleşi, 1 999'da köşeyazısı
dalında olmak üzere, iki kez
"Abdi lpekçi Barış ve Dostluk
Ödülü"nü kazandı. Montreal,
Chicago, Moskova, Hong Kong
gibi uluslararası festivalierin
FIPRESCI jürilerinde görev
aldı. THEO'NUN BAKIŞI
(2003), yönetmenin
sinemadaki ilk deneyi midir.

THEO'S GAZE
Yönetmen Director: Ntcati Sô"nmeı
Senaryo Screenplay: Emt/ Çrlebi &
Ntt'ati Sii11111n Görüntü Yön.

Cinemarography:Ana.staıia
Chriıtoforidou Kurgu Editing:
Ulur Kutay Katılanlar Wirh: Theo

A ngelopoulos, Petro! Markaris. Yorgo.s
Arva11ilis, Tonino Guerra, Photbt
Angelopouloı Yapımcı Producer:
Emt/ Çtltbi Dünya Hakları World
SaJes: Ntcati Siinma

2003 1 Betacam Video 1 Renkli

Color 1

n·

• Angelopoulos, tarihin karanlıgına

hapsolmuş bir bakışı özgürlügüne
kavuşturan kamerasıyla, 35 yıldır aynı filmi
mi çekiyor! Her filminde yeniden ürettigi,
tarih ve mitolojinin içinden çagımıza
yönelciimiş bu bakış, uzaktan yanıp sönen
bir deniz feneri mi? Yoksa yolculuga
çagıran bir dost ıslıgı mı? Yönetmenin
filmdeki röportajda söyledigi gibi:
" l nsanlıgın kanayan tarihini tekrar tekrar
ele alıyorsam, tarihten geregince ders
alınmadıgı, geçmişteki olaylar unutuldugu
ve aynı hatalar kadermişçesine
tekrarlandıgı içindir. Geçmiş hakkında
konuşarak ve bugünü geçmiş üzerinden
anlatmaya çalışarak, yaşanmış
deneyimlerin işe yaramadıgını, geçmişin
yara izlerini yeniden kanattıgımızı
anlatmaya çalışıyorum. [ . . . ] Yolculuk
benim evimdir. Eger hepimizin aradıgı bir
ev varsa ve bu ev, insanın hem kendisiyle
hem de dünyayla uyum içinde oldugu, hep
aradıgı dengeye kavuştugu bir yerse,
benim evim hareket halinde olan bir
evdir. Bu evde hissedebiliyor,
üretelebiliyor, hayal kurabiliyorum." 
Theo Angelopoulos

• Has Angelopoulos, with his cameta that

liberates a gaze imprisoned in the darkness
of history, been shooting the same film for
35 years? Produced anew with every film of
his, is this a gaze that has been directed ro
our age from wirbin history and myrhology,
a lighrhouse that flashes from afar' Or is it
a friendly whisper inviting us to a voyage?
As the director says in the inrerview in the
film: "If I deal again and again w ith the
bleeding history of humaniry, ir's because
sufficient lessons aren't raken from history,
because evems in the past are forgotten and
the same mistakes are repeated as if it were
destiny. By ralking about the past and by
trying to explain roday through the past,
I' m trying to rell that experiences do not
prove useful, that we make the scars of the
past bleed again and again. [ . . } Travelling
is my home. If there's a home each one of
us is looking for and if this home is the
place where one finds harmony with both
himself and the world, the place where he
finds the balance he's looking for, rhen my
home is a home in mor i on. In rhis home I
can feel, produce and imagine. " Theo Angelopoulos
.

Born in 1 967 in Anrakya. He
graduaced from the Department
of Aircraft Engineering of
Istanbul Technical University.
He has been working as a film
eri de and a journalise for a long
rime. In various organs of che
press he undertook
responsibiliries as edicor-in
chief and ediror. Twice he has
won the "Abdi İ pekçi Peace and
Friendship Award", for
inrerviews in l995 and for
columns in 1 999. He served as a
member of FIPRESCJ juries in
international fesrivals like
Monrreal, Chicago, Moscow and
Hong Kong. THEO'S GAZE
(2003) is the directors debut in
cinema.
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AVUSTURYA AUSTRIA

BARBARA ALSERT

ULUSUN HALi

1 970'te Viyana'da dogdu.
Önce tiyatro ve gazetecilik
egitimi aldı, sonra Viyana
Sinema Akademisi'nde film
yönetmenligi ve senarisdik
okudu. Birkaç kısa filmin
ardından 1 997' de ilk uzun
metrajlı kurmaca filmi
"Somewhere Else 1 Başka Bir
Yerde"yi yönetti.

ZUR LAGE
STATE OF THE NATION
Directors: Barbara
Albn-t, Michael Glawoggtr, U/rich Stidl
Yönetmenler

& Michael Sturminger Senaryo

Born in Vienna in 1970. She
firsr srudied rhearer and
journalism, and rhen film
directing and screenwricing at
rhe Vienna Filmakademie.
Following several shorr films,
she direcred her firsr fearure
film "Somewhere Else" in 1 997.

Screenplay: Barbara Albn-1. Mithati
Glawoggtr, U/rich Seidl & Mithat/
Stunningtr Görüntü Yön.
Cinemacography: Michael Glawoggtr.
U/ruh Seidl & Eva Tuuw Kurgu
Edicing: Karina RtiJitr Yapımcılar
Producers: Erich Lackner & Klt111ı
Pridnig Yapım Production
Lotuı Film GmhH Dünya Hakları
World Sales: A.Mılrian Film Commmion

Co.:

2002 1 35 mm. 1 Renkli

Color 1 85'

• Genç Avusturya sinemasının yeniden
yükselişi, ülkenin önde gelen
yönetmenlerinden dördünün oluşturdugu
bu ürkütücü, ama çogu zaman olaganüstü
eglenceli belgesel derlemesiyle, ülkenin bu
özeleştirel portresiyle sürüyor. Ekim
1 999 seçimlerinde, Avusturya
vatandaşlarının büyük kısmı Jörg Haider'in
aşırı sag partisine oy verdi. Aynı yılın
Kasım'ıyla 200 1 Ekim'i arasında,
yönetmenler bu rahatsız edici olgu
hakkında, ülkenin portresini ortaya koyan
bir dizi kısa belgesel çekmeye koyuldu. I lgi
çekici filmi "Hundstage 1 Zor Günler"i
hatırlatan sahnelerde Ulrich Seidl,
gündelik hayatın dokusuna işlemiş önyargı
ve ırkçılıkla yüz yüze geliyor; "Nordrand 1
Kuzey Varoşları"nın umut vaat eden
yönetmeni Barbara Albert işleri, ilişkileri
ve çocukları aynı anda idare etmeye
çalışan beş kadına söz veriyor; Michael
Glawogger ülke sınırlarında üç gün
boyunca otostep yapmış; Michael
Sturminger ise Avusturya'nın karanlık
yüzüne yaptıgı yolculuklarda tanınmış bir
televizyon programcısına eşlik etmiş.
Filmler tek başına da, bir bütün olarak da
ilgiyle izlenebiliyor; tanıklıklar ne kadar
ürkütücü olsa da, durumu anlamak o
kadar da zor degil: siyasi yabancılaşma,
ekonomik yoksunluk, cehalet ve giderek
büyüyen korku.

• The reviralizarion of young Austrian

cinema cominues w ith this se if critica!
explorarion of the country itself, a
frightening if ofren terribly funny
documentary compilation, composed by
four of i ts most norable directOrs. In the
Ocrober 1 999 elecrions, large numbers of
Ausrrian cirizens vored for Jörg Haider's far
righr parry. Between November of rhar year
and Ocrober 200 1 , che filmmakers ser our
co make a series of shorr documentary pieces
abour this disrurbing phenomenon, here
assembled into a revealing porrrair. Ulrich
Seidl, in scenes reminiscent of his
remarkable "Dog Days", comes face co face
wirh prejudice and racism srirched imo the
fabric of daily life; Barbara Alberr
(promising directOr of "Nordrand 1
Norrhern Skirrs") gives voice tO fıve
women, juggling jobs, relarionships and
children; Michael Glawogger spent three
days birch-hiking around the counrry's
borders; whilsr Michael Srurminger
accompanied a well known TV presenter on
his excursions inro Ausrria's underside.
Individually and rogether, the fılms make
for essential viewing, and rerrifying rhough
the resrimonies are, they are easy ro
comprehend: polirical alienarion, economic
deprivarion, ignorance and fear loom large.

1 959'da Graz'da dogdu. Dört
film çekti. Ulrich Seidl'ın olay
yaratan 1 996 tarihli belgeseli
"Animal Love 1 Hayvan Sevgisi"
nde görüntü yönetmenligi ve
kurguculuk da yapmıştır.
Born in Graz in 1 959. He has
made four fearures. He was
cinematographer and ediror on
Ulrich Seidl's conroversial 1 996
documenrary "Animal Love".

1 952'de Viyana'da dogdu.
"Good News 1 Iyi Haberler"
( 1 990), "An imal Love 1 Hayvan
Sevgisi" ( 1 995) ve "Models 1
Modeller" ( 1 998) gibi ödüllü
belgeselierin yönetmeni olarak
isim yaptı. 200 1 yılında ilk uzun
metrajlı kurmaca filmi
"Hundstage 1 Zor Günler"i
yönetti.
Born in Vienna in 1 952. He
became known worldwide as a
director of award-winn.ing
documenraries, i ncluding ''Good
News" ( 1 990), "Animal Love"
( 1 995) ve "Models" ( 1 998). In
2001 he direcred his firsr fearure
film "Hundsrage 1 Dog Days".

1 963'te Viyana'da dogdu. Daha
çok "Suzie Washington" ve
"Halbe Welt 1 Yarım Dünya"
gibi filmierin senarisri olarak
bilinir. Ayrıca birkaç kısa fılmin
ve 1 99 1 'de çetigi uzun metraj lı
kurmaca film "H und und Katz 1
Köpek ile Kedi" yönetmenidir.
Born in Vienna in 1 963. Mainly
known for his seripes such as
"Suzie Washington" and "Halbe
Welr 1 Half World", he has also
direcred several shorts and
"H und und Karz 1 Dog and
Car", a ficrion fearure in l 99 L
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CEZAYIR-FRANSA ALGERJA-FRANCE

YAMINA BACHIR
f------f CHOUIKH

RAŞi D E

20 Mart 1 954'te Cezayir'de
do�du. Daha önce bir fılmde
kurgucu ve senaryo yazarı
olarak görev almıştır. RAŞIDE
(2002) yönetti�i ilk uzun
metrajlı kurmaca fılmdir.

RACHIDA
Yönetmen Direcwr: )'amina
Bachir-Chouikh Senaryo Screenpla}':
Yamina Bachir-Chouikh Görüntü
Yön. Cinematography: Alımapha
BtlmihoNb Kurgu Editing: Yamitıa
Ba<hir-Chouikh Müzik Music: Anne0/ga De Pası Oyuncular Cas
Djouadi, Bahia Rachtdi, Hanıid
RamaJ, Abtklkatkr Belmokatkm. Rachida
MtsJ(l()lltkn Yapımcı Produceı-:
Thimy Le Nouıy/ Yapı m Production
Co.: A rte Franct Cinbrıa Dünya
Hakları World Sales: Fibm
Oiııribmiotı

lbtiJımı

2002 1 35 mm.

Born in Algiers, on 20 March
1954. She has previously
worked in a film as an editor
and script-wricer, and made her
directional debur wirh
RACHrDA (2002).

c:

1 Renkli Color 1 100'

• Cezayir tarihinde, köktendindierin ve

hükümet yanlısı milisierin korumasız halkı
rastgele öldürdükleri ve halkın da buna
karşı hiçbir şey yapamadığı bir dönemi
gözler önüne seren, Yamina Bachir
Chouikh'ın bu ilk yapıtı kolay
seyredilebilen bir film değil. Bu dünyada
kadınlar vuruluyor, kaçırılıyor, ya da
tecavüze uğruyorlar; üstelik bu durumda
ailelerinin ve köylerinin utancı haline
geldikleri için suçlanıyorlar. Karnından
silahla vurulmuş bekar bir kadın,
insanların yarasını (evli olmayanlar için
utanç veren) sezeryan izi sanmasından
korktuğu için hamama bile gidemiyor.
Yine de, insanın kimliğini yok edebilecek
bu gereksiz ve haksız şiddete karşı
mücadele veren yürekli kadınların varlığı
bir umut ışığı olarak görülebilir. "RAŞ I DE
barışa, hoşgörüye ve ülkernde yaşayan
pek çok adsız kahramana adanmış bir
ilahidir. Belki de, benden halkırnın derin
yaralarını sarmaya yönelik küçük bir katkı.
[ . . . ] Ana karakter olarak en çok hedefte
olan kurbanlardan birini seçtim: bir kadını,
genç bir öğretmeni. Bu, içinde nefret
kültürünün yeşerdiği çökmüş bir eğitim
sistemini gözler önüne sermemi sağladı.
Cezayir sinemasının elinin kolunun bağlı
olmasına ve bu filmin bir ilk film olarak
taşıdığı tüm riskiere karşın, RAŞ I DE'nin
öyküsü kendini bana zorla kabul ettirdi." Yamina Bachir-Chouikh

• Presenring a time in Algeria's hisrory

when both fundamentalist and government
militias perperuated crimes against the
most vulnerable in the community, and the
public felt impotent agianst the force, the
fırst fearure by Yamina Bachir-Chouikh is
not easy viewing. In this world, women are
shot, kidnapped, or raped, and stili face
condemnation within the family and viiiage
for bringing shame. A single woman wirh a
gunshot wound cannot go ro the baths for
fear her scar will make people think she's
had a cesarean seetion - inappropriate for
the unmarried. Yer the porrrayal of
courageous women fıghring graruirous,
unjustifıed self-destrucrive violence, gives
some room for hope. "RACHIDA is a hymn
ro peace, ro tolerance, and ro the courage of
the anonymous many in my councry.
Perhaps a tiny contribution on my part
rowards stitching the deep wounds of my
people. [ . . . ] I chose as my leading characrer
one of the most rargeted vicrims: a woman,
a young reacher. This allowed me ro
underiine as well the degradation of an
education system that' s become a pool of
violence in which grows the culrure of hate.
Despite the dismemberment of the Algerian
cinema, and the risks of a fırst film, rhe story
of RACHIDA forced itself upon me. " 
Yamina Bachü-Chouikh
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TUNUS-FRANSA-FAS TUNISIA-FRANCE-MOROCCO

NOURI BOUZID

K I L BEBEKLER

1 945'te, Tunus'un Sfaks
kentinde dogdu. Orada
ramamladıgı lise yıllarından
sonra, 1 968- 1 972 arasında,
INSAS'ra sinema egitimi
görmek üzere Fransa'ya girti.
ilk kısa filmi "Duel / Düello"yu
okul yıllarında gerçekleştirdi.
1 973'ten 1979'a kadar,
"Perspectives Tunisiennes 1
Tunus' un Ufku" grubuna baglı
sol görüşleri yüzünden hapisre
yattı. Daha sonra dokuz filmde
yönetmen yardımcılıgı yaptı.
1 986'da gerçekleşrirdigi ilk
kurmaca filmi "L'homme de
cendres 1 Küllerin Adamı" ile
uluslararası film şenliklerinde
pek çok ödül aldı. Bunu izleyen
"Les sabors en or 1 Altın Nal"
( 1 990) ve "Bezness 1 Jigolo"
( 1 993) gibi filmleriyle çagdaş
Tunus sinemasının en saygın
yönetmenleri arasına girdi.
KIL BEBEKLER (2002)
yönettiıli beşinci uzun metrajlı
kurmaca fılmdir.

POUPEES D 'ARGILE
CLAY DOLLS
Yönetmen Director: No11ri Bouzid
Senaryo Screen play: Nouri Bo11zid
Görüntü Yön. Cinematography:
Tarek Btn Abdallah & Gilbtrro Azt11tdo
Kurgu Editing: Caro/inı Emery
Müzik Music: Rabii Zımıouri
Oyuncular Casc: l-lmd Sabri. Ahmed
1-laflant, Oıuneya Bm Hafsia, Loifi
AbtM!i Yapımcılar Producers:
Alxklaziz Btn ı\1/oukn & Hassen DaldoNI
Yapım Production Co.: No11ı'taN
Rtgard, CTV, A npa, Cana/ Horizonı
i
To11u:ı ProtiNrtions
TNnüit (Tımsia);
(Fra•<r); Sortad 2Af (Aforomı) Kaynak
Prim Source: Central ConıNiare of
Tuniıia

2002 1 Jj mm.

1 Renkli Color 1 90'

• Özgürlüj!e kavuşmanın bir çaresini
arayan üç yalnız insanın öyküsü. Eski bir
uşak olan 40 yaşındaki Omrane, evlere
kadın hizmetçi tedarik etmektedir.
Berberi usulü çömlek yapmakta usta
kadınlarıyla meşhur köyünden kızları alıp
üç tekerlekli kamyonetiyle kente
götürmekte ve onları Tunus'un lüks
semtlerinde yaşayan sonradan görme
ailelerin yanına yerleştirmektedir.
Kızlarının namusunu koruyacaj!ını ve
maaşlarını da her ay eve yollamalarını
saj!layacaj!ını söyleyerek annelerin içini
rahatlatmaktadır. Bulduj!u hizmetçiler
arasında en coşkulusu olan yabani güzel
Rabeh, aj!ır ev işlerinden bezince, çalıştıj!ı
yerden ayrılmıştır. Omrane'ın vicdanı onu
rahat bırakmaz ve kentte kızı aramaya
karar verir. Kamyonetine adar, bir iş
çıkmasını bekleyen yeni hizmetçi adayı
9 yaşındaki Fedhah'yı da yanına alır.
Bohçasında sakladıj!ı kil hamurunu
biçimlendirerek bebekler yapan, bitirir
bitirmez de onları ezip yok eden küçük
kız, kenti keşfeder . . .

• The srory of rhree lonely persons in

search of a road ro freedom. 40-year-old
Omrane, a former house servanc, acrs as a
purveyor of house-maids, whom he
rransporrs on his delivery ericycle from his
home viiiage (famous for irs women,
endowed wirh rhe know-how of Berber
porrery making) ro place rhem wirh families
of upsrarrs living in rhe posh disrricrs of rhe
Grearer Tunis. He comforrs rheir morhers
rhar he w ili be rhe guardian of rhe girls'
virrue and make sure thar rhey receive each
monrh rheir daughrers' salaries. Rabeh, a
w i id beaury, che mosr exuberanr among his
recruirs, overwhelmed by hard domesric
chores, has recenrly lefr rhe house where she
used ro work. Omrane's rroubled conscience
urges him ro look for her rhrough rhe ciry.
Riding his delivery rricycle, he is
accompanied by Fedhah, a nine-year old
new recruir, awairing a job. Moulding rhe
clod of day she keeps in her bu nd le of
clorhes, modeLiing dolls of clay, which, once
she fınishes, she crushes, rhe smail girl
discovers rhe ciry . . .

Born in 1 94 5 in Sfax, Tunisia.
After high school years at Sfax,
he wenr co France ro study
cinema at JNSAS, berween
L 968-l972. He realized his firsr
shorr film "Duel" while
srudying at 1 A . From 1 97 3
t o l979, h e was imprisoned fot
his leftist politics associated
with the group " Perspeccives
Tunjsiennes". Later he worked
as assistant direccor in n ine
films. His first feature,
"L'homme de cendres", made in
1 986, won numerous awards ar
incernarionaJ film festivals.
W ith his following pictures,
such as "Les sabots en or 1
Golden Horseshooes' ( L 990)
and " Bezness" ( 1 993), he
became one of che eminenc
directors of the concempomry
Tunisian cinema. POUPEES
D'ARGILE (2002) is the fifrh
featute film he directed.
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BELÇIKA BELGIUM

GÜLDEM DURMAZ

KORO

1 97 1 yılında Fransa'da, Paris'te
doıdu. Dil ve edebiyat egitimi
gördü ve 1 993'te
Sorbonne'dan Modern
Edebiyat dalında mezun oldu.
1 994'ten bu yana film ve
tiyatro oyunculugu
yapmaktadır. 2000'de,
tamamen Istanbul sokaklarında
çekilmiş, leos Carax'ın favori
oyuncusu Denis lavant'ın
oynadıgı ilk kısa filmi "Şoför"ü
yazıp yönetti. 2002'de ise, yine
Belçika Kültür Bakanlıgı'nın
destegiyle yaptıgı ikinci kısa
filmi KORO geldi.

THE CHORUS
Yönetmen Director: GNJdnn
Dunnaz Senaryo Screenplay: Cii/dem
Durmaz Görüntü Yön.

Cinemarography: Alain J\lnrrottl·
Llmum Kurgu Edicing: SimM Backa
Müzik Music:)tan-Lo11i1 Backts,
Vi1tetnt Stgal & Frnl B«ktr Yapımcı
Producer: Simqn Araz Yapım
Pnxluclion Co.: Polymor Film.r
Dünya Hakları Wodd Sales: La Big
Family

2002 1 35 mm. 1 Renkli

Color 1

13'

• I simsiz bir ülkede, mahkumların

akrabaları hapishaneye ziyarete gelirler . . .

• In an unoamed counrry, relatives of
prisoners make a visir in the prison . .

Born in 197 1 , in Paris, France.
She srudied languages and
l i rerature, and graduared in
Modern Lirerarure from the
Sorbonne in 1 993. She has been
working as a film and rheatre
acrress from 1 994. I n 2000,
she wrote and direcred her firsr
shon, "'Şoför 1 The Driver",
shor emirely in rhe sereers of
İ stanbul, srarring Leos Carax'
favorire Den is Lavan c. Her
second shorr film, KORO,
followed in 2002, again w ith
supporr from the Belgian
Minisrry of Culrure.
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IRAN IRAN

MANIJEH HEKMAT

KADl N LAR HAPiSHANESi

1 962'de Iran'da do�du. Iran
sinema camiasının çalışkan bir
üyesidir. Sinemaya devamlılık
sorumlusu olarak girdi,
ardından I I uzun metrajlı
fılmde yönetmen yardımcılı�ı
yaptı. Son on yıl içinde, ödüllü
"The Girl in the Sneakers 1
Spor Ayakkabılı Kız" ve I ran
Kürdistanı'nda çekilen bir
Alman filmi olan "Bunch of
Grass 1 Bir Tutam Ot"un da
arasında oldu�u beş fılmin
yapımcılı�ını üstlendi. Iran'daki
kadın mahkümlar üzerine
yaptı�ı kapsamlı saha
çalışmasına dayanan
KADlNLAR HAPISHANESI
(2002), ilk uzun metrajlı
yönetmenlik denemesidir.

ZENDAN-E ZANAN
WOMEN'S PRISON
Yönetmen

Director: Aianijth

Htkmat Senaryo Screenplay: Pm·id
Moıtafaı;i Görüntü Yön.

Cinemacography: Dariı11h Ayyfıri
Kurgu Editing: Alosrafa Khn-ghthpoıiJh
Oyuncular Cast: Roya Nonahali,
Roya Taymourian, Ptgah Ahanga,-ani,
Maryam Boubani, Go/ab Adinth
Yaptmcılar Producers: 1\fanijth
Htk.mat & Sirous Taılimi Yapım
Production Co.: BamdadFilm: Omid
Film Dünya Hakları \'Qorld SaJes:
Iranian lntk�ndtnts-Mohammad Attbbai

2002 1 35 mm.

1 Renkli Color / 106'

• Yeni I ran sineması, bu ülkedeki

kadınların durumunu irdeleyen pek çok
ürün çıkardı. Bu filmlerden kimileri - Jafar
Panahi'nin "Daire"si dikkat çekici bir
örnek - kadınların hayatlarını kontrol
eden kuvvetleri yansıtmak için hapishane
imgesini kullanarak, toplumsal örf ve
adederin simgesel tutsaklarıyla sahici
cezaevlerinin mahkumlarını
baglantılandırdı. l ik uzun metrajlı filmini
çeken kadın yönetmen Manijeh Hekmat,
KADlNLAR HAPI SHANES I 'ni
hazırlarken, mahkGmlarla kurduğu somut
ilişkilere dayanarak hapishane kurumunu
dogrudan karşısına aldı. Konusunun
seçimi, kısmen fılmde de incelediği
kısıtlamalar tarafından belirlenmişti:
Hekmat, kadın mahkGmlarla erkeklerle
oldugundan daha yakın ilişki kurabildigini
gördü ve kadınların tutuldugu
cezaevlerinin koşullarının
erkeklerinkinden daha kötü olduğunu
saptadı. Hekmat, hikayesini cezaevi
duvarları arasına hapsediyor ve bu
kurumu düşmanlıkları, ittifakları ve iktidar
mücadeleleriyle toplumun küçük bir
aynası gibi görerek, hapishaneyi bir
metafora dönüştürüyor. "Her zaman,
hapishanenin, ait olduğu toplumun pek
çok özelliğini yansıtan küçük bir
çeşitlernesi olduğunu ve o belli toplumun
iktisadi, toplumsal ve siyasi durumunu
sergileyebilecegini düşünmüşümdür." 
Manijeh Hekmat

• Iran's new cinema has produced various

examinarions of the status of women in that
counrry. Some of the films - Jafar Panahi's
"The Circle" is an outstanding example 
have employed the image of prison ro
reflect regularory forces on women' s lives,
relating stories of borh metaphorical
captives of social mores and i nmates of
acrual penal insrirurions. In preparing to
film WOMEN'S PRISO , firsr-rime
director Manijeh Hekmar confronred the
insrirurion direcrly, through her concrere
involvemenr in the lives of prisoners. Her
choice of subject matter was parrly dictared
by the very seriecures she analyzes in che
film: she found that she was able ro form
closer relarionships w ith female inrernees
rhan male - and that condirions of women's
derencion cemers were harsher rhan those of
men's. Hekmar sers her story squarely
wirhin the confines of jail walls, exploiting
che prison metaphor by looking at che
institution as a microcosm of society,
complete w ith animosiries, alliances and
struggles for power. "I always thoughr that
a prison is a smail version of sociery w ith
many of the characteristics of the society it
belongs ro and that it can reflecr che
economic, social and political siruation of
that parricular society." - Manijeh Hekmat

Born in l 962 in Iran. She is
a prolific figure in Iranian
cinema. She was firstly involved
in cinema as a script-gir! and
chen she acced as an assistant
director in L l feature films.
In the lasr decade, she produced
five feature films including rhe
award-winning "The Gir! in rhe
Sneakers" and "Bunch of Grass",
a German film made in Iranian
Kurdistan. Based on her own
exrended fıeldwork on women
prisoners in Iran, WOMEN'S
PRlSON (2002) is her fearure
direcrorial debur.
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AVUSTURYA AUSTRJA

ANDRE HELLER

KÖR NOKTA: H iTLER' i N SEKRETERi

1 947'de Avusturya' da,
Viyana'da dogdu. Dünyanın en
önemli ve başarılı mültimedya
sanatçıları arasındadır.
Etkinlikleri arasında bahçe
düzenlemeleri, sihirli odalar,
yayımianmış düzyazı lar, sirk ve
kabarenin canlandırılması,
kendi besteledij!i ve
milyonlarca satan şarkılar,
uçan ve yüzen devasa
heykeller, avangart eglence
parkı Luna Luna, filmler, ateş
gösterileri ve labirencler,
ayrıca Broadway' den Viyana
Belediye Tiyatrosu'na,
Hindistan'dan Çin'e, Güney
Amerika'dan Afrika'ya kadar
pek çok yerde izleyici karşısına
çıkan oyun ve gösteriler
vardır.

IM TOTEN WINKEL. HITLERS SEKRETARIN
BLIND SPOT: HITLER' S SECRETARY
Yönetmenler

Directors: Andri

Nt/!tr & Dlhmar Schnıitkrtr Görüntü

Yön. Cinematography: Othmar
Schmidem Kurgu Editing: Danitl
Piihackcr Yapımcılar Producers:
Dmmy KraHJ% & K11rt Sl(xkn- Yapı m
Production Co.: Oor Film Dünya
Hakları World Sales: Mmtmsha
Emerrain,mıt Kaynak Prim Source:
Alutrian Film Commission

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 90'

• Traudl Junge, 1 942'de Adolf Hitler'in

özel sekreterlerinden biri olmak üzere bir
dizi katibe arasından seçildiginde 22
yaşındaydı. 200 1 baharında Andre Heller,
Junge'yle tanıştı ve benzersiz
deneyimlerini kayda geçirmesinin hem
çok etkileyici, hem de tarihsel bakımdan
önemli olacagına onu ikna etti. Tabii
düşünmek ve kendini çözümlemekle
geçen yılların ardından, o döneme şu
andaki bakışını aktarmak da önemliydi.
Arşiv görüntülerine kasten yer vermeyen,
asgari düzeyde kesintiyle büyük oranda
dogrudan kameraya karşı bir monologdan
oluşan bu basit söyleşi-belgeselde,
Junge'nin yaşadıklarının ardından Nazi
rejimi ve ideolojisine karşı büyük bir
nefret geliştirdiğini ögreniyoruz, ama - bu
da herhalde Junge'nin son derece kişisel
hikayesinin en acı yanı - vaktiyle Hitler'e
hayran olmasına yol açan saflıgı ve
cehaleti yüzünden gençlik günlerini hala
bagışlayamamış oldugunu da görüyoruz.
Traudl Junge, 2002 Şubatı'nda K Ö R
NOKTA: H I TLER' I N SEKRETERI 'nin
dünya galasının Berlin'de yapılmasından
birkaç saat sonra öldü. Bu da insanın
aklına, yüklerinden kurtulmuş,
özgürlügüne kavuşmuş bir ruhu, zamansal
rastlantılar hayatında büyük önem taşımış
bu kadının bir dünyadan digerine
geçerken de kaderinin degişmedigi fikrini
getiriyor.

• Traudl Junge was 22 years old when she

was plucked from a derical pool in 1 942 to
become one of Adolf Hi der' s private
secretaries. In spring 200 l And re Heller
m et J unge and was ab le to persuade her rhat
ir would be fascinating as well as
historically important to make a record of
her unique experiences . . . And of her
present arritudes to that time, afcer years of
contemplation and self-analysis. Through
this simple interview documenrary 
essenrially a monologue, delivered more or
less directly to camera, wich a minimum of
interruption and a nociceable absence of
archival foocage - we learn that her
experiences left her wich a vehemenr hatred
for the nazi regime and ideology, though 
and this is perhaps the most painful aspecc
of her very personal story - she s cil! seems
unable to forgive che young gir! she once
was for the naivete and ignorance that led
her to admire H ider. Traudl Junge died
jusr hours after BLIND SPOT: HITLER'S
SECRETARY had its world premiere in
Berlin in February 2002. One can only
think of a spirit released, a burden set
dow n, che passage of a woman for whom,
throughout life, accidenrs of timing were
everything.

Born in 1 947 in Vienna,
Auscria. He is one of che most
influential and successful
multimedia anises in che world.
His accomplishments comprise
garden designs, chambers of
wonder, prose publications and
processions, che revival of che
circus and variety cheacer,
millionsales of records of his
own chansons, large flying and
floating sculpcures, che avant
garde amusernem park Luna
lu na, fılms, fire spectacles and
mazes, as well as plays and
shows which were enjoyed by
audiences from Broadway to the
Vienna Burgchearer, from lndia
co Ch ina, from Sourh America
to Africa.

1 954'ce Avusturya' da,
Salzburg'da dogdu. 1 98S'ten
bu yana, Viyana'da serbest film
yönecmenlij!i yapmaktadır.
Kendi projelerinin yanısıra,
görüntü yönetmeni olarak da
çalı�maktadır.
Born in 1954 in Salzburg,
Auscria. Since 1 985 he has been
a freelance fılmmaker in Vienna.
Besides his own projecrs, he alsa
works as cinemacographer.
Önemli Filmleri
Sel ected Fi l mog raph y
1 988 josef Hauser - Klang uud
Ra mn Ses ve Melcln (shorc

documencary kısa belgesel}

1 990 Verboten.ejagden

Avianmak Yasak

1 99 1 Spurensuche Hochwies

Iz Peşinde (video)

1 992
I 993
1 995
1 996
1 998

Mobile Stabile
Collisiou Çarpışma (video)
Klaugsiiule (video)
Am Stein Kayanın ÜstUnde
An Echo From Europe Viemuı Art Orchestra on
Tour Avrupa'dan Bir Seda 

Viyana Sanat Orkestrası
Turnede
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MAHKÜMUN ÖFKESi VE DÜŞÜ
LA RAGE ET LE REVE DES CONDAMNES
CONVICT RAGE AND REVERIE
Yönetmen Director:}tan-Pitrrt
KriifGörUntü Yön.
Cinematography: P1trrt Bofltıy,
Raphat1 AfHIIard & !ı!athitN Btrtholtt
Kurgu Ediıing: OtniJ Batarditrr
Yapımcı Producer:}tan-Pitrrt Kritf
Yapım Production Co.: KS Viıionı;
Art� France Dünya Hakları World
Sales: KS Visionı

2002 1 Belacam VidlO 1 Renkli

Color 1

68'

• 1 967'de tutuklanıp müebbet hapse

mahküm olan Jim my Boyle, kısa sürede
l skoçya'daki en tehlikeli hükümlü haline
gelmişti. Ama deneysel bir hapishanede
sanat atölyelerine katıldıktan sonra, o
korkunç suçlu saygıdeger bir heykeltıraş
oldu. Bu belgesel, bir düzlemde, baş
kahramanının tanıkilgından yararlanarak
bu hikayenin başlıca olaylarını sergiliyor.
Ama film bir yandan da, geçmişle bugün
arasında gidip gelerek, geçmişte kalan bu
hikaye ile günümüzde bazı Fransız
hapishanelerindeki durum arasında baglar
kuruyor. Günümüzle ilgili kısımlar, Jim my
Boyle'un izledigi yola çok benziyor ve bizi
şu önemli ve yerinde soruları sormaya
yöneltiyor: Pek çok hapishanede
bulunabilen sanat atölyelerinin amacı
nedir? l igili mahkümlar için, sanat insanın
kendini yeniden yapılandırmasını saglayan
önemli bir araç mıdır? Bir sanat etkinligi,
bir mahkümun kendi kendisiyle
barışmasına ne dereceye kadar yardımcı
olabilir? Hapishane yetkilileri bu
etkinliklerin kıymetini biliyor mu? Son
olarak, hapse atılmanın günümüzde nasıl
degerlendirildigini de düşünürsek, bir
mahküm gerçekten de degişebilir mi?
Filmin aslen yönelttigi soru da bu, çünkü
hapishaneler söz konusu oldugunda asıl
önem taşıyan husus bu.

• Arresred and senrenced ro life

imprisonmenr in 1 967, Jimmy Boyle
quickly became rhe mosr dangerous inmare
in Scorland. Bur afrer parriciparing ro arr
workshops in an experimenral prison, rhe
fearful criminal rransformed inro an
esreemed sculpror. On one level, rhis
documenrary disclnses rhe main evenrs of
ch is srory using rhe resrimony of irs
principal acror. Bur ar rhe same rime, rhe
film navigares berween rhe pasr and presenr
and weaves ries berween rhis srory from
yesrerday and siruarions from roday raken
from several French prisons. Tesrimonies
and scenes from rhe presenr echo rhe
rrajecrory of] im my Boyle and lead us ro rhe
imporrance and relevancy of rhese
quesrions: Whar is rhe purpose of rhe arr
workshops which can be found in many
prisons? For rhose prisoners concerned, is
arr an imporranr rool for reconsrrucring
oneself? How ro varying degrees can an
arrisric acriviry enable an inmare ro come ro
rerms wirh hjs own idenriry? Do prison
aurhoriries recognize rhe value of rhese
acriviries? Lasrly, in view ofhow
imprisonmenr is rhoughr of roday, is a
prisoner really able ro change? This is,
finally, rhe essenrial quesrion posed by rhe
film, for ir is really whar is ar srake when
considering prisons.

ll l
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JEAN-PIERRE KRIEF
1 952 yılında Tunus'un aynı adlı
kentinde do�du. Paris'te
okudu ve Paris
Üniversitesi'nden tarih dalında
lisans, felsefe ve ça�daş
edebiyat dallarında lisans üstü
dereceleri aldı. Ayrıca sinema
okudu ve belgesel dalında
uzmanlaştı. 1 986'da Alex
Szalat ile KS Visions adlı yapım
şirketini kurdu. Kısa ve uzun
metraj lı pek çok belgesel
yönetti. Ayrıca başkalarının
yönetti�i birçok belgeselin
yapımcılı�ını üstlendi.
Born in 1 95 2 in Tunis, Tunisia.
He srudied in Paris and got his
bachelor degree in hisrory, as
well as his masrers in
philosophy and modern
lirerarure from Paris Universiry.
He also srudied film,
specializing in documenraries.
In 1986 he founded KS Visions
producrion company, wirh Alex
Szalar. He directed many
documenraries, shon and
fearure-lengrh. He has also
produced several documenraries
direcred by orhers.
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ABD USA

JAMES LONGLEY

GAZZE ŞERiDi

1 972 yılında ABD'de
Oregon'da dogdu. Sinema
egitimini AB.D'de Rochester ve
Wesleyan Universiteleri'nde,
ve Rusya'da Moskova Sinema
Akademisi VGIK're yaptı.
Moskova'daki bir yerimhanede
yaşayan bir çocuk hakkındaki
"Portrait of Boy with Dog 1
Köpekli Çocugun Portresi"
adlı kısa belgeseliyle ögrenci
Oscar'ını kazandı. lik uzun
metrajlı belgeseli olan GAZZE
ŞERIDI'ni, 200 1 baharında
Gazze'de çekti.

GAZA STRIP
Yönetmen Director:ja11ıtı Longley
Senaryo Screenplay:Jameı J...onglty
Gör-üntü Yön. Cinematography:
james Ungley Kurgu Editing:Jameı
LongltfJ Müzik Music:Jamts Longley
Yapımcı Producer:}all/lJ Longley
Yapım Dünya Hakları World

Sales: Arab Film Diıtributron

ıooı 1 35

mm. 1 Renkli Coıo, 1 74'

• Bu önemli belgesel, süregiden Filistin

I sraii ihtilafının göbeginde yatan "kimin
nerede olmaya hakkı var" biçimindeki
bildik tartışmadan bir adım geri çekilerek,
bu ihtilafın, şiddetten en çok etkilenenler
arasında bulunan Filistinli çocuklar
üzerindeki etkisine yakından bakıyor.
Neredeyse tamamen bir cinema verite
(sinema gerçek) tarzıyla çekilmiş ve
anlatısız sunulan film, politikacılar ve
uzmanlar yerine sıradan Filistiniiiere
odaklanıyor. "Gazze Şeridi'ndeki
Filistinliler hakkında bir belgesel yapma
fikri, büyük ölçüde, medyanın o bölgeyi iyi
işlerneyişine karşı duydugum tepkiden
dogdu: Ticari ABD medyasında, Filistin
mücadelesine dair ayrıntılı malzeme
bulmakta zorlandım . . . Benim için iyi
belgesel, konusunun en önemli yönlerini
yakalayan, anlatmaktan çok gösteren bir
fılmdir. Sadece Gazze Şeridi'ndeki yaşama
dair somut gerçekleri degil, hisleri,
duyarlıkları ve insanların arzularını gözler
önüne serecek bir film yapmak istedim.
Filmi bilgimizdeki bir boşlugu, bu ihtilafa
ilişkin olarak düşündüklerimizdeki bir kör
noktayı doldurmak için yaptım; ama her
şeyin ötesinde bu film, kelimelerle
anlatılamayacak bir şeyi, orada
karşılaştıgım halkın insancıllıgını filme
çekme çabasının bir sonucu." James Longley

• Taking a step away from the back and

forrh over who has a righr ro be where that
is ar rhe hearr of the ongoing Palesrinian
Israeli conflicr, this imporranr documenrary
looks closely ar the roll ir has raken on
people who are among those most affecred
by rhe violence: Palesrinian children. Shor
almosr emirely in a cinema veri re sryle and
presenred wirhour narrarion, the film
focuses on ordinary Palesrinians rather rhan
poliricians and pundirs. "The idea ro make a
documenrary abour Palesrinians inside the
Gaza Srrip was mainly a reacrion ro whar
ı perceived as a lack of good media coverage
of rhar area: ir was difficulr for me ro find
inrimare marerial of the Palesrinian
srruggle in che mainserearn US media . .
My idea of a good documenrary is a film
rhar caprures the most essenrial aspecrs of
irs subject, a film that shows rather rhan
rells. I wanred ro make a film rhar would
convey not only the hard facrs of life inside
the Gaza Srrip, bur also the emorions,
sensarions and driving desires of rhe people
I filmed. ı made the film ro fill a gap in our
knowledge and a blind spor in our thinking
abour this conflicr, bur more rhan anyrhing
rhis film is an arrempr ro record the
humaniry of the people ı mer rhere, rhe
rhing rhar is impossible ro rell in words." 
James Langley

Born in Oregon, USA in 1 972.
He received fil m educacion at
the University of Rochester and
Wesieyan University in the
United States, and che Russian
Institute of Cinemarography
(VGJK) in Moscow. He received
the Srudenr Academy Award
from the Academy of Motion
Picrure Arts and Sciences for his
shorr documenrary, "Portrait of
Boy w ith Dog", about a boy in a
Moscow orphanage. GAZA
STRIP, his fıtst feature
documencary, was produced on
location during the spring of
200 1 .
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YUNANISTAN GREECE

MARIA MAVRIKOU

YOLCULUK

Yunanistan'ın Skiros adasında
do�du. ABD'de (Fresno,
Berkley, ve UCLA) Edebiyat.
Etnoloji, Arkeoloji (master) ve
sinema okudu. Yunan TY'si,
Yunanistan Kültür Bakanlı�ı.
özel örgütler ve yabancı TV' ler
için eliiyi aşkın belgesel
yönetti. Filmleri dünyanın
birçok yerindeki film
festivallerinde Yunanistan'ı
temsil etti ve ödül aldı
(Londra, Moskova, Istanbul,
Palermo, Filmex LA, Sardunya
vb.). YOLCULUK lpekçi
Ödülü'nü aldı. Son filmi
"1 Apeki 1 Dışardakiler" de
2002 En Iyi Belgesel Odülü'ne
layık bulundu. Filmleri arasında
"Skyros Wedding 1 Skyros
Dü�ünü" .(Uluslararası Selanik
Film Festivali'nde lik Film
Ödülü) ile "Aibania - Steps to
Freedem 1 Arnavutluk Özg ürlü�e Adımlar" ( 1 992'de
En Iyi Belgesel) vardır.

TO TAKSIDI
THE JOURNEY
Yönetmen Director: Mı1ria
Mavriko11 Senaryo Screenplay:
Maria Mavrikou Görüntü Yön.
Cinematography: Sallis !t1ania1iı, Chr.
Aıimakopouloı & SlathiJ Salras Kurgu
Editing: Dtıpo Maroulako11
Yapımcılar Producers: Maria
Mavrikou & Mizonos Ellinimtou Yapım
Production Co.: ldrrma (Foundation)
Dünya Hakları World Sales: Maria
Mavrikou

2000 1 Bttacam Vidto 1 Renkli

Color 1

57'

• Rumlar'ın Anadolu'dan "Büyük

Göç"üne ve hem Yunanistan, hem de
Türkiye'den halkların mübadelesine yol
açan Türk-Yunan savaşından 78 yıl sonra,
o savaşın yaşlı on iki mültecisi, ilk kez
dojtum yerlerine dojtru ıstıraplı bir
yolculujta çıkmaya karar verirler: Rumlar,
Türkiye'de Ayvalık\ Türkler ise
Yunanistan'daki Girit adasını ziyaret eder.
Köklerini, mutlu çocukluklarını, ötekilerle
barış içinde yaşamayı ararlar. O savaş
yüzünden çok sıkıntı çekmiş olan bu yaşlı
insanlar vakarlarıyla bize, Ege Denizi'nin
her iki tarafındaki barış ve dostlujtun
büyük bir örnejtini sunarlar. "Yıllar
boyunca 1 922 Savaşı'nın hem Rum, hem
de Türk mültecilerinin acı deneyimlerine
ilişkin kişisel öykülerini dinledikten sonra,
Ege Denizi'nin her iki tarafındaki barış
için, benim küçük "Ege Çakıltaşı"m
olabilecek bu filmi yaratmaya karar
verdim. Başarılı olup olmadıjtıma seyirciler
karar verecek." - Maria Mavrikou

• 78 years afrer the Greek-Turkish war

rhar caused rhe "Exodus" of Greeks from
Asia Minor and rhe exchange of population
from borh Greece and Turkey, rwelve old
refugees of rhar war, decided for rhe first
rime ro rake a painful journey back ro rheir
birrhplaces: rhe Greeks by visiring Ayvalık
in Turkey and rhe Turks by visiring the
isiand of Crere in Greece. They searched for
rheir roors, rheir happy childhood and
peaceful co-exisrence with rhe orhers. These
old people, who had suffered a !or because
of that war, are giving us, wirh digniry,
a grear example of peace and friendship on
borh sides of the Aegean Sea. "Lisrening for
several years ro rhe personal srories of bitter
experiences of borh Greeks and Turkish
refugees of the 1 922 War, I' ve decided ro
ereare a film that could be my own smail
"Aegean Pebble" ro peace among both sides
of rhe Aegean. If !'ve succeeded or not, ir is
rhe audience who will decide." Maria Mavrikou

Born on rhe isiand of Skyros,
Greece. She srudied in rhe USA
(Fresno, Berkley, and UCLA)
Lirerarure, Erhnology,
Arehacology (MA) and
filmmaking. She has direcred
more rhan fıfry documenraries
for Greek TV, The Greek
M inistry of Culrure, privare
organizations, and foreign
T.V.'s. Her films have
represenred Greece in many film
fesrivals araund rhe world where
she gor awards (London,
Moscow, Istanbul, Palermo,
Filmex LA, Sardenia ere). TO
TAKSilll received rhe İ pekçi
Award. Her la<esr film "1 Apeki 1
The Oursiders" alsa received rhe
Besr Documenrary Award 2002.
Some of her fılms are: "Skyros
Wedding" (Firsr Film Award ar
Thessaloniki Jnrernarional Film
Fesrival), "Aibania-Sreps ro
Freedam" ( Besr Documenrary of
1992).
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ABD USA

JOHN H. SMIHULA

GÖZLER Ö N Ü N DE SAKLI

Reno'daki Nevada
Üniversitesi'nde edebiyat,
müzik ve sinema dersleri
veren bir Ingiliz egicimcidir.
Oyuncu, teknik ekip üyesi ve
senaryo danışmanı olarak hem
kurmaca fılmlerde, hem de
belgesellerde çalışmıştır. David
Yahn'ın Papua Yeni Gine'deki
Melanezya sanatı ve ayinleri
üstüne çekrigi "The Drum and
the Mask 1 Davut ve Maske"nin
( 1 993) görüntü yönetmenligini
yapmış; Anh Crutcher'ın yerel
kültürlerin yaşatılmasıyla ilgili
filmi "Yakoana"da da ( 1 997)
senaryo danışmanlıgını
üstlenmiştir. Bunların her ikisi
de ödüllü belgesellerdir.
Ayrıca Maricanya'da Barış
Birligi gönüllüsü olarak hizmet
etmiş, New Yark ve San
Francisco'da sosyal hizmet
kurumlarında ve ruh saglıgı
merkezlerinde on yıl rehberlik
yapmıştır, yıllardır çevreci ve
siyasi mücadelelerin içindedir.

HIVDEN IN PLAIN SIGHT
Yönetmen

Director:joh11 H.

Smihula Görüntü Yön.
Cinemaıography: Chip Hollty Kurgu
Editing: Andr-ta Zondltr Müzik
Music: f..giJ Pertz Anlatan Narrator:
Martin Shttn Katılanlar W ith: Noam
Clxımsky, Edua,-tlo Galeano. Chrisropher
Hitchtnı, Michael Parenti, Gmtraljohn
LtM()Jnt, Albay Co/one/ Glenn Wtidntr,
Barhara Ut,Jinı MrGoıTrn. Ptdtr Fatlxr
Roy BourgtfJis, Sandra Alvam
Yapımcılar Producers: Vivi Uuo11 &
john H. Smihula Vapım Production
Co.: Raven'ı Cal/ Producliom Dünya
Hakları World Sales: Raven's Cal/
Productiom

2002 1 Belatam Vitko 1 Renkli Color 1
72'

• Martin Sheen'in anlatıcılıgını üstlendigi

G ÖZLER Ö N Ü NDE SAKLI, hem ABD
Ordusu'nun I ki Amerika Okulu (SOA)
mezunlarının zulmünden şahsen zarar
görmüş olanların tanıklıklarını, hem de
okulu destekleyenler ile buna karşı olanlar
arasındaki ateşli tartışmayı iç içe
aktarıyor. Noam Chomsky, Eduardo
Galeano, Christopher H itchens ve
Michael Parenti gibi önde gelen
akademisyen ve siyasi düşünürler
militarizm, küreselleşme, ulusal güvenlik
ve uluslararası terörizm gibi konuları da
dahil ederek meseleyi genişletiyorlar.
Latin Amerika'daki şiddet ve baskının
kurbanı olmuş kişilerin anlattıgı şeyler,
ABD dış siyasetinin gerçek amaçları
hakkında şüphe ve kaygı uyandırıyor.
"Bu proje üstünde çalışırken kafamı
meşgul eden temel sorular şunlardı: ABD
Latin Amerika'da şimdiye dek ne yaptı?
ABD dış siyasetinin başlıca amacı nedir?
ABD neden kendi vatandaşlarının ödedigi
vergiyle Georgia eyaletindeki Fort
Benning'de Latin Amerika askerlerini
egitiyordu? Bu egitim programı nasıl bir
şeydi? Yüzlerce SOA mezununun işledigi
insan hakları suçlarıyla bu egitim arasında
bir baglantı var mı? Şiddet ve baskının
kurbanları kimler oldu? Filmimin bu
sorulara tatmin edici ve nihai bir cevap
getirip getirmedigini söylemek bana
düşmez, bunu izleyicilere bırakıyorum." John H. Smihula

• Narrated by Marcin Sheen, HIDDEN

IN PLAIN SIGHT weaves personal
restimon ies of those personally affecred by
U.S. Army School of the Arnericas (SOA)
graduates rogerher with a spirited debate
berween che school' s defenders and
detractors. Noted scholars and palirical
rhinkers such as Noam Chomsky, Eduarda
Galeano, Christopher Hitchens, and
Michael Parenti broaden the debate ro
include such subjecrs as militarism,
globalization, national security, and
international terrorism. Personal accounts
from victims of the violence and repression
in Latin America raise questions and
concerns about the true aims of U.S. foreign
policy. "The fundamenral quesrions I had in
mi nd as I worked on the project are these:
What has the U.S. been up ro in Latin
America) What is the primary goal of U.S.
foreign policy) Why has the U.S. been
rraining Latin American soldiers at Fort
Benning, Georgia with U.S. taxpayer
money? What has this training cansisred
of? Is the re a connection between this
ttaining and the human rights violarions
commitred by hundreds of SOA graduates?
Who have been the rargets of violence and
repression) lt is not for me to say whether
my film defınitively or sarisfacrorily
answers these questions, for that is
something I will ler viewers decide. " 
John H. Smihula

He is an English insrrucror at
che University ofNevada, Reno,
where he reaches lirerature,
composirion, and film. He has
worked on both feature films
and documentaries as an acror,
crew member, and seri pt
consulcanr. His previous
documenrary experience
i ncludes phorographing David
Yahn's "The Drum and the
Mask" 0993) in Papua New
Guinea on Melanesian are and
riruals and be ing a script
consulranr for Anh Crurcher's
"Yakoana" ( 1 997), which
concerns the survival of
indigenous culrures. Borh are
award-winning documenraries.
His other work i ncludes service
in Maurirania as a Peace Corps
volunreer, ren years of
counseling in che social and
menral health services in New
York and San Francisco, and
years of environmental and
political activism.
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GÜNEY AFRIKA SOUTH AFRlCA

BRIAN TILLEY

BU B E N i M HAYATIM

1 957 yılında, Güney Afrika'nın
Johannesburg kentinde doj!du.
1 980' de bu ülkede, Rhodes
Üniversitesi'nden Drama
Sanatları bölümünden lisans
derecesi aldı. Ertesi yıl,
Johannesburg'caki Market
Tiyatrosu'nda yöneemenlik
yaptı. Sinema kariyerine 1 982
yılında başladı ve , "Sun Will
Rise 1 Güneş Doj!acak" ve
"Mayfair" adlı iki kısa belgesel
çekti. 1 983-85 arasında CBS,
ITN, WTN gibi yabancı
televizyon şirketleri için
kameramanlık yaptı.
1 980'1erde ve 90'1arda
ülkesinin sorunları üzerine pek
çok belgesel çekti. Ayrıca
kurmaca filmler için de
senaryolar yazmıştır.

IT'S MY LIFE
Yönetmen Direc1or: Brian Tillty
Görüntü Yön. incmacography:
Giulio Biceari Kurgu Edi ring: Rontlle
LootJ Müzik Music: Philip Mil/tr
Yapımcılar Producers: Philip Brooks
& Sttt'tn Markovitz Yapı m
Produccion Co.: Artt; Dominfml 7
Produıtion; Dünya Hakları World
SaJes: 1V2 Denmark

200/ I Bttacam VidtO 1 Renkli Color 1

74'

• Kamu hastane ve kliniklerinde bedava
verilineeye kadar anti-retreviral ilaçları
almayı reddeden eşcinsel AIDS eylemeisi
Zackie Amat'ın mücadelesi üzerine bir
film. HIV/AIDS konusundaki kafa
karıştırıcı politikaları sebebiyle Güney
Afrika hükümetinin karşısına çıkan Zackie,
çokuluslu ilaç firmalarına karşı sürdürülen
hukuki savaşın başını çekmekte. Ne var ki
içinde bulundu�u. ücreti karşılanabilir
tedavi mücadelesinin liderli�i gibi
provakatif bir konum, dostlarının
tamamınca desteklenmiyor. Zackie
hastalandı�ında, herkes onun daha sa�lıklı
bir yaşam sürmesini sa�layacak ilaçları
almayı niye reddetti�ini bilmek istiyor...
Filmde, uluslararası platformdaki karşı
koyma kampanyasına ve bu hareketin
başını çeken kişinin karmaşıklıkianna
yakından göz atabilmek için, özel hayatına
ait çekimlerle genel görüntüler içiçe
geçirilmiş.

• A film about the struggle of Zackie

Achmat, a gay AIDS activist who refuses to
take anti-retrovirals until they are available
in public haspirals and clinics for free. He
leads the court battle against the multi
narional drug companies and takes on the
South Mrican governmenr for irs confusing
policies around HIV/AIDS. As a teader in
the campaign for affordable treatment,
Zackie's provocative position is not one all
his friends and colleagues support. When
Zackie gers ill, everyone wanrs to know why
he refuses to take the medicines that would
ler him lead a healthier life ... Personal and
public images are inrerwoven to provide an
inrimare look at an internationally profıled
defıance campaign and the complexiries of
irs leading fıgure.

Born in 1 957 in Johannesburg,
South Africa. In 1980, he got
his bachelor degree in Deamaric
Arr from Rhodes University in
South Africa. Nexr year he
worked as director in Market
Thearre in Johannesburg. He
srarted his film career in l 982
and made cwo shorr
documenraries, "Sun Will Rise"
and "Mayfair". From 1 983-85
he worked as cameraman for
many foreign TV companies
such as CBS, !TN, WTN. In
che 80s and 90s he made many
documenraries about problems
of his country. He also wrore
seripts for fıcrion fılms.
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INGILTERE UNITED K I NGDüM

INGILTERE UNITED K I NGDüM

TERÖR ÇAG I: ÖZGÜRLÜK ADlNA

TERÖR ÇAG I: DEVRiM ADlNA

THE AGE OF TERROR:
IN THE NAME OF LIBERATION

THE A GE OF TERROR:
IN THE NAME OF THE REVOLUTION

Yönetmen Oireccor:Jon Blair Senaryo Screenplay:Jon Blair Görüntü Yön.
Cinemaıography: Sam !ılontague Kurgu Edicing: Alauhtw BriggJ Anlatan
Narrator: Tim Pigou-Smirh Müzik Music: Ewlyn Cimnit & Grtg Makangi
Yapımcılar Producers:jon Blair & Char/it J-lawes Yapım Production Co.:
]BM TelttJiJio11: Disrovtry E11rope Dünya Hakları World Sales: lA11iJt Rom1 Lld.

Yönetmen Director: Po/Iy WilliamJ Senaryo Screenplay: Po/Iy Williams
Görüntü Yön. Cinemarography: Douglaı Hading/on & Gu1lltrmo Galdru Kurgu
Editing: Pelw Norny Anlatan arraror: Tim Pigou-Snıilh Müzik Music: Eı�tlyn
Glennit & Grtg Makangi Yapımcılar Producers:Jon B/ai,. & Chadit Hawt.I
Yapım Producrion Co.: JBAf Ttleviıion; Oisrovtr)' Europt Dünya Hakları World
SaJes: l...i.rm ıt Rosen Ltd.

2002 1 Betacam Video 1 Renkli

Color 1 47'

2002 1 Bttaram Video 1 Renkli

Color 1 47'

• Ça�daş terörizmin tarihini konu alan dizinin ilk
bölümündeki konu; terörün, dünyadaki ulusal ba�ımsızlık
hareketleri tarafından uygulanması. Ça�daş terörizmin
başlangıcının, 1 946 yılında Kudüs'teki King David
Oteli'nin Menachem Begin'in ' l rgun' grubuna mensup
üyeler tarafından bombalanması oldu�u söylenebilir. Bu
saldırıda, doksan bir kişi hayatını kaybetmiş ve olaydan
iki yıl sonra l srail kurulmuştu. Ayrıca; 1 950'1i yıllarda
Büyük Britanya l mparatorlu�u'na karşı düzenlenen Malay
harekatı, aynı dönemde Cezayiriiierin Fransa'ya ve
ANC'nin Güney Afrika'daki ırkçı rejime karşı giriştikleri
faaliyetler de ulusal ba�ımsızlık hareketleri adına terör
uygulanmasına dair diger örnekleri teşkil etmekte. Son
tahlilde ise film, I rianda'da uzun bir zamandır süregelen
terörün, di�er kolonilerdeki mücadeleyle aynı
mercekten görülüp görülmeyece�ini tartışmaya açıyor . . .

• Bu film, terörizmin belirli ideolojilerden yola çıkan
türünü incelemekte. 1 9SO'Ii yıllarda Küba'da ortaya
çıktıktan sonra, l talya'da Kızıl Tugaylar, Almanya'da Kızıl
Ordu Hücresi gibi örneklerle Avrupa'da vücut bulan
"kızıl" terör gruplarının evrimi takip edilerek özellikle iki
vahşet olayı yakından incelemeye alınmakta. Bunlar,
Almanya'da Hans Martin Schleyer'in ve ltalya'da Aldo
Moro'nun katledilmeleri. Film, daha sonra dünyanın en
başarılı gerilla ordusu sayılan 'Silahlı Devrimci Kolombiya
Ordusu FARC'a de�inmeden önce Peru'daki Aydınlık
Yol'dan başlayarak Che Guevera'nın Güney
Amerika'daki mirasını izliyor. Öyle görünmekte ki,
devrimci terör grupları neticede çogunlukla, başlangıçta
özgürlü�e kavuşturmayı amaçladıkları insanları
öldürmekte . . .

• I n che firsc program of c his series on che hisrory of

cracing the evolution of "red" terror groups from cheir
erneegence in Cuba in the l 950s through their European
i ncarnations (the Red Brigades in Italy, che Red Army
Faction in Germany). Two acrocicies ace examined in
parricu!ar, the assassinations of Hans Marcin Schleyer in
Germany and Aldo Moro in Italy. The film then follows up
Che Guevera's legacy in South America starting with the
Shining Path in Peru before moving on ro the wocld's most
successful guerrilla army, the Armed Revolurionary Army
of Colombia (FARC). It seems that revolurionary terror
groups often end up killing che very people they originally
incended to liberate.

modern cerrorism, che subject is che use of cerror by
national liberacion movemencs around che world . The
modern age of tercor can be said to begin in 1 946 wich the
bombing of che King David Hotel in )erusalem by
members of Menachem Begin's !rgun group. Nineey-one
people were killed and cwo years lacer lsrael was founded.
Other nacional liberacion movemencs using cerror include
che Malay campaign againsc che British in che 1950s, che
Algerians againsc che French in che same decade and in
South Africa, che ANC campaign against the aparche id
regime. Finally, che film asks whecher che long running
war of ceror in Irelan can be seen in che same light as che
other colonial scruggles.

• This film explores che rea!m of ideologicaJ terrorism,
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INGILTERE UNITED KINGDüM

INGILTERE UNITED KINGDüM

TERÖR ÇAG I: TANRI ADlNA

TERÖR ÇAGI: DEVLET ADlNA

THE A GE OF TERROR:
IN THE NAME OF GOD

THE A GE OF TERROR:
IN THE NAME OF THE STATE

Yönetmen Director: Danitl Kont Senaryo Screenplay: Danitl Korn Görüntti
Yön. Cinematography: Nigel Aitakin & Tony Poolt Kurgu Editing: Paul Rapley
Anlatan Narrator: Tim Pigott-Smirh Müzik Music: Evrlyn Cimnit & Grtg
Makangi Yapımcılar Producers:jon Blair & Char/it H11u.'tı Yapım Production
Co.: JBM Tt!MJisionj Disroı.wy ENt"P/Jt Dünya Hakları World Sales: Lo11iıt RMtn Lıd

Yönetmen Director:Jon Blatr Senaryo Screenplay:Jon Blair Görüntü Yön.
Cinemamgraphy: Sam MonlagNt Kurgu Edicjng: A1auhew Briggs Anlatan
Nanamr: Tim Pigolf-Smith Müzik Music: Evtlyn Gltnnit & Grtg Mukangi
Yapımcılar Producers:Jon Blair & Char!it Hawu Yapı m Production Co.:
38/'.1 Ttltvision; Disroııwy E11ropt Dünya Hakları \Vorld Sales: Louise Rostn Lui.

2002 1 Bttacam Vit:ko 1 Renkli Color 1 47'

2002 / Btfaram Vidto 1 Renkli Color 1 47'

• Bu film, tarihteki en korkutucu ve durdurulamaz
terör grupları olarak nitelendirilen dinci teröristlerin
doguşunu ana hatlarıyla ele almakta. Hamas ve
Hizbullah'ın dini liderlerinden, lsrail'in eski Başbakanı
Netanyahu'ya kadar geniş yelpazedeki pek çok kişi,
geçtigirniz otuz yıllık zaman dilimi içerisinde, aşırı
uçlardan gelen vahşetin, nasıl zamanla Ortadogu'daki
toprak savaşını bütün dünyayı içine çekerek yok etmekle
tehdit eden bir kutsal savaşa dönüştürdügünü gözler
önüne sermekte. Film, 1 970 yılının Eylül ayında
Ü rdün'de eş zamanlı olarak dört ayrı yolcu uçagının
kaçınlmasıyla başlamakta ve radikal I slamcılar tarafından,
Birleşik Devletler topraklarında l l Eylül 200 l 'de
girişilen, aynı şekilde şaşırtıcı fakat çok daha fazla dehşet
veren saldırıyla son bulmakta . . .

• Terör eylemlerinin muhtemelen en tehlikelisi, bir
devletin tüm gücüyle destek verdigidir. Chuck Hegna,
1 984 yılında uçagını kaçıran Hizbullah teröristleri
tarafından öldürülmüştü. Katiliere destek vermiş ve arka
çıkmış olan devletin, söz konusu cinayetin işlendigi
toprakların sahibi olan ülkeden, yani I ran' dan başkası
olmadıgı bugün bilinmektedir. Günümüzde I ran, Libya ve
Irak'ın teröre destek oldugu gayet iyi bilinirken,
demokrat hükümetler dahi terörist eylemleri
kullanmaktan kaçınmamışlardır. CIA, özellikle
Nikaragua' da Kontralar tarafından girişilen harekatta
etkin olmuş, Arjantin hükümetine baglı birimler ise
1 970'1erin sonları ile 1 980'Jerin başında binlerce Arjantin
yurttaşının "kayboldugu" "kirli savaş" adı verilen bir
operasyona girişmişti . . .

• This film charts rhe rise of rhe mosr frighrening and

• Poremially the most dangerous rerror of all is that

unsroppable rerror groups in history, rhe religious
rerrorisrs. Comriburors ranging from che spirirual leaders
of religious rerror groups Hamas and Hezbollah ro former
Prime Minister Metanyahu of Israel reveal how arrociries
by exrremisrs over the pasr three decades have uansformed
the bartle for !and in che Middle East i mo a holy war rhar
rhrearens ro engulf the world. The film begins w ith the
simulraneous h ijacking of four Wesrern passenger aitliners
in Jordan in September 1 970 and ends wir h rhe equally
spectacular bur far more horrifiying atrack by Islamic
radicals on the U.S. on September 1 1 th, 2001 . .

which is backed by the full force of the srare. Chuck Hegna
was murdered by Hezbollah rerrorisrs who hijacked his
plane in 1 984. lt is now known that his murderers were
supponed and sponsored by che very srate on whose soil
the murder cook place: Iran. While lranian, Libyan and
Iraq i sponsorship of terrorism is now well accepted, even
democraric governmems have indulged in using terrorist
surrogares. The CIA was panicularly active in Nicaragua
during the campaign of rhe Comras, and Argemine
governmem agencies waged a so-called "dirty war" in the
Iate 1 970s and 1 980s, during which rhousands of
Argenrine cizirens "disappeared" . . .

CAN LAN D l RMA S i N EMAS I : FRANSA
THE WORLD OF ANIMATION: FRANCE

3 00

CONTES MODERNES
MODERN TALES
KARLI DAGLAR
HAUT PAYS DES NEIGES
Yönetmen DirectOr: Bmuırd PaltJtroı
Müzik Music:jott Nauroy
Yapı m Production Co.: La Fa.hriqutSnrl & La StfH Artt
Dünya Hakları World Sa.Jes: Minmb-e des A/fairu
Etrallgh'ts, 811rta11 du Fdm
1990 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 9 '50"

MALVEILLOS, GECEYARISI
OLDU YAYRUM
MALVEILLOS, IL EST MINUIT
POUPEE
Yönetmenler Director : Marr Btrytr & Chrisuan Pfohl
Yapım Production Co.: L.trd11x Ftlmı
Dünya Hakları \'V'orld Sal es: Mmi.Jiert dn Aifatm

• Tibet'te da�ların tepesinde, kendini

Eırangtro, 811rta11 du Film
1992 1 35 mm. 1 Renkli Coıo, 1 8'45"

tümüyle işine vermiş olan bir gözlemci,
bir "kar kadını"nı yanına alır. Bir Çin
bilimsel heyeti de Yeti'nin peşindedir . . .

• Zamanı ve saat yapımını sapiantı haline
getirmiş bir kahramanın olumlu ve
olumsuz serüvenleri.

• Up in che mouncains ofTibec a surveyor,

fully absorbed by his work, rakes in a "snow
woman"'. A Chinese scientific expedirion
hunrs for rhe Yeri .

LE BALAYEUR
Yönetmen DirectOr: Strgt Eliısalde
Senaryo Screenplay: Strgt Eliıki/dt
Çizimler Animation: Strgt Eliısa/tk
Müzik Mu sic: Bruno Horart
Yapım Producrion Co.: Stıldro Elltpst
Dünya Hakları World Sales: Mi,mM dt:J Alfams
Etrangb-t!, BilrtaN du Ftlm

1990 1 3'

•ını.

• The advencures and misadvencures of a

hero obsessed by time and clock-making.

IKI DAGCI
DEUX ALPINISTES

ÇÖPÇÜ

1 Siyah-Beyaz B& W 1 4'0Y

• Sokakları temizleyen bir çöpçü sinir

oldu�u herşeyi rögara atarak kurtulur.
Küçük bir kıza yardım etmek içinse
herşeyi tekrar dışarı çıkarmayı göze alır . . .
• A road sweeper gers rid of everyrhing
rhac agresses him dow n a manhole. He takes
a risk ro ger ir all out again ro help a litrle
gir! . . .

Karlı Datlar Hauc pays des neises

ÇöpçO l..e bal ay<u •

Yönetmen Director: Brurt Knbı
Senaryo Screenplay: Pirrre Grollmın & 8f'urt Kr1bı
Çizimler Animation: Pitrrt Grolltron & Bf'Nft Knbı
Müzik Music: Bf'llrt Krtbı
Yapı m Production Co.: Film Bnta Knhı
DUnya Haklan World ales: Alumtlrr rleı lllfatrtı
Etrangins, 811rta11 dN Film

1994 1 35

mm.

1 Renkli Coıo, 1 6''0"

• Yapacak mıyız, yoksa üzerinde mi

konuşaca�ız?
• Do we do ir or ral k abour it?

Malveillos, Geceyarısı Oldu Yavrum
Malveillos, il esc minuit poupee

Iki oaıcı Deux a!piniS<es

CONTES MODERNES
MODERN T ALES
ELINI KOLUNU SALLAYAN ADAM

DOLABIM

L'HOMME AUX BRAS BALLANTS

MON PlACARD

Yönetmen Direcror: Laurtnt Gorgiard
Senaryo Screenplay: Laurtnt Gor'giard
Çizimler An imacion:Jean-!ıfarc Ogier
Müzik Music: Yann Ti"JtTı
Yapım ?roduction Co.: Laz.emt« Brtrag11e
Dünya Hakları World Sal es: MinisiM du Affairn

Eırangtres. Burtnll du Film
1997 1 35 mm. / Renkli Color 1 3 '54"

• Aysız bir gökyüzü altında uykuya

dalmış bir kente, dev kolları iki yanına
sarkmış bir adam yürümektedir.
Gölgesinin peşinde, bie ritüelin yapıldıgı
arenaya dogru gitmektedir . . .
• In a sleepy cown under a moonless sky, a

person wirh enormous arms is walking.
Preceded by his shadow, he makes his way
to an arena for a ri rual .

HAYATIM, GEL BAK!
CHERI, VIENS VOIR!
Yönetmen Director: Claire Fouqıttl
Senaryo Scrcenplay: Claire Fouquet
Çizimler Animarion: Claire Fouqmt
Müzik Music: Alam Lt Ooıuırin. Nitolaı Pn-riault

Yönetmenler Directors: Stlphane Blıtnqrltt

Elini Kolunu Sallayan Adam
L'hornme aux bras bal lants

&

Sıtphant Micht/

Senaryo Screen play: Stiphane Blanqutt
Çizimler Animation: Srlphant Michrl & J\1arc Druez
Müzik Music: Albert Marcoeur
Yapım Production Co.: Viridia11a Produaionı
Dünya Hakları World Sal es: J\1ini.Jiirt des Affiıiro

Etrangtro, Bunau du Film
1998 1 35 mm. / Renkli Color / 7 "04""

• Bir çocuk sekiz yıl boyunca bir delaba

kapatılmıştır. Onun dünyasını keşfederiz,
endişelerini paylaşırız, aynı zamanda da,
sevimli kız kardeşinden onun öyküsünü
dinleriz.
• A child has been shur up in a cupboard
for eighr years. We d iseover his universe,
share his anxieries, and ar rhe same rime as
him, learn abour his srory from his
charming sisrer.

Hayatım, Gel de Bak!
Chfri,

viens voir!

PARIS'IN TÜM I'LERI
AYDINLANIYOR
& CoNIIf

Baıit
Yapımcı Producer: Claire Fo11qım
Dünya Hakları World Sales: Miniub-t dts Alfairn
Etrangfro, Burtau d11 Film
1997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 2'45"

• Evrende yalnız mıyız? Peki oturma

odamızda? ..
• Are we alone in rhe universe' And whar
abour our living room' . .

TOUS LES 1 DE PARIS S'ILLUMlNENT

Yönetmen Direccor: Guillamnt CaJJtt
Senaryo Screenplar: Guillaunıt Caıstl &

Pitrn�Fr1111f0is Btrtrand

Çizimler Animation: G11illaume CaJStt
Müzik Music: Paıcal Try.uram
Yapım Producrion Co.: Lardux Films
Dünya Hakları World Sales: Mi11i.utre deı Aflairer

Etrangbv. Bunau du Film
1999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 10'

• Paris'te büyük bir magazada, bir gece

bekçisi ve bir kedi, en büyük istegi kadın
olmak olan cansız bir mankene aşklarını
ilan ederler . . .

Dolabım Mon placard

• In a large Parisian srore, a nighr
warchman and a car borh cla.im rhe love of a
dressmaker's dummy whose grearesr wish is
ro become a woman . . .

Paris'in

Tüm !'leri

Aydınlanıyer

Tous !es i de Paris s' illuminem

CONTES MODERNES
MODERN T ALES
RAOUL iLE JOCEL YNE
RAOUL ET}OCELYNE
Yönetmen Direcwr: Strgt EliJUJidt
Senaryo Screenplay: Swge Eliııaldt
Çizimler Animation: Strgt Elissaldt
Müzik Music: Erir Kramer
Yapım Production Co.:}t SHis Bitn Content
Dünya Hakları World Sales: Miniıtire des Aj
fairu
Etrangb'tl. BurtaH d11 Film
2000 1 35 mm. / Renkli Coıor 1 12'10''

• Raoul ile Jocelyne sevgilidirler. Birlikte
harika bir akşamüstü geçirirler, acaba bu
gerçek aşk mıdır? Jocelyne, emin olmak
için, Afrikalı büyücü Bay Kaba'ya gider . . .
• Raoul and Jocelyne are boyfriend
girlfriend. They have a fling one afcernoon,
but is chis really love? In order co be quire
sure, Jocelyne goes co see Monsieur Kaba,
che Mr ican marabour . . .

Raoul ile Jocelyne

Raoul ec Jocelyne

TAN I D I K VE S I RADIŞI DÜNYALAR
MONDES FAMILIERS, MONDES INSOLITES
F AMILIAR AND UNU SU AL WORLDS
SIGINAK

SON KEŞIF

L'ABRI

DERN/ERE INVENTION

Yönetmen Director: Arnand Pendrie
Senaryo Scrccnplay: Arnand Pendrie
Müzik Music: Guy Perror
Yapım Produclion Co.: Fo/image Valtnce Production
Dünya H aklan World SaJes: MiniJIM de; Affaire.r

Yönetmen Dirccwr: LA/o Zazar
Senaryo Scı-eenplay: Lo/o Zazar & Frmtrk Mt�igne
Müzik Music: Lo/o Zazar
Yapım Production Co.: OdaJa FllmJ
Dünya Hakları World Sales: lıfiniJttrt des Af/aires

Etrangirtr, BitrtaN du Film

Etrangb-es, Burum d11 Film

• Bir do�alüstü afet sonucu, dünya

• Bir adam sakin sakin gazetesini

çamurla kaplanmıştır. Hayatta kalanlar
toplumu yeniden kurma sorunlarıyla karşı
karşıyadırlar . . .

okumaktadır. Derken yavaş yavaş
odasındaki eşyalar başkaldırmaya başlarlar
ve dairesi gerçek bir savaş alanına döner.
Tüm yi�itçe çabalarına karşın kendini
ola�andışı, kemik ve şaşırtıcı olayların
ortasında bulur . . .

1995 1 35 mm. 1 Renkli

Color / 5 '45"

• Afrer a supernarural world carasrrophe,

rhe Earrh is swallowed up in mud. Survivors
are confronced with the problems of
reconsrructing the sociery.

H URDALAR
FERRAILLES
Yönetmen Direcror: Laurem Pom•ımr
Çizimler Animation: Lıurent Pouı.•artt
Müzik Music: Fridlric U)unltr
Vapım Production Co.: Folinzagt Valtnrt Productton
Dünya Hakları World Sales: i\!misttrt tks Af!aim

Eırangtrt.s, Burtau d11 Film
1996 1 35 mm. 1 Renkli

Color 1 6'22"

• Garip insanlar bütün zamanlarını ve
güçlerini eski bir fabrikayı çalıştırmaya
harcarlar. Günün birinde küçük yeşil bir
bitki belirir ve sorunlar başlar . . .
• Srrange people spend all rl:ıeir rime and

efforr making an old facrory operare. One
day a lirrle green planc arrives and rrouble
srarrs . . .

1997 1 35 "'"'· 1 Renkli

Sıgınak L'abri

Color I S'

• A man is quierly reading his newspaper.
Lirrle by lirrle familiar objecrs start ro
revolr and his aparement becomes a real
batrlefıeld. His valiant srruggle leads him
i mo some famasric, funny and surprising
siruarions . . .

Hurdalar Ferrailles

SUSKUN ADAM

LA BOUCHE COUSUE
Yönetmenler Direcrors:jean-Lkc Griro & Catherine Biiffar
Senaryo Screenplay:Jean·Lnc Grlco & c,aherine Buffat
Çizimler Animation:Jean-Lur Grko. Catherine Buffar &
}ta11-l.IJup Ftlidoli

Müzik Music: Serge Besset
Yapı m Production Co.: Folhnagt Va/mn Prod11rtion
Dünya Hakları World Sales: Atiniıtht des Aflaim

Elrangires, Bıma11 du Film
1998 / 3j mm. / Renkli Coloc / 3 '30 ..

• Ü zgün ve dalgın bakışlı biri elinde bir

Son Keşif Derniere invention

pizzayla otobüse biner. Tam bir yere
oturmak üzereyken şoför kuvvetli bir fren
yapar . . .
• A sad and lost looking characrer gers on

rhe bus wirh a pizza in his hands. He is ar
the poinr of sirring down when the driver
brakes violenrly . . .

·,r . Jı
'

J�·p

.....

·

�

.�

Suskun Adam La bouche cousue

,ll

TAN I D I K VE S I RADIŞI DÜNYALAR
MONDES FAMILIERS, MONDES INSOLITES
FAMILIAR AND UNUSUAL WORLDS
G EÇiT TÖREN i

AGUSTOS'UN I L K PAZAR G Ü N Ü

CARNA VALLI�E

A U PREMIER OlMANCHE D 'A00T

Yönetmen Director: Alin' Abond
Senaryo Screenplay: Alim Ahond
Çizimler Animation: Aline Ahond
Müzik Music: Paıral Comeladt
Yapı m Production Co.: Gldion Fi/rm & La Sept Artt
Dünya Hakları World SaJes: AlmiJ1Wt ıkı Affam:s

Yönetmen Director: Flormce Miailht
Çizimler Animarion: F/Qmta Miailht
Müzik Music: Dtnis Co/in
Yapı m Produccion Co.: Lu Ftlms de l'lı.rltquiu
Dünya Hakları World SaJes: Minisiirt deı Af!airt.ı

Etrangtm. Burtau du Film

1998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 3'47"

• Bir karnaval tankı pek çok görkemli ve
alışılmadık sahne sunar . . .
• A carnival tank offers a multitude of
sumptuous and unusual scenes . .

MAAZ
Yönetmen Director: Chri.stiaTI Volde.mnn
Senaryo Screenplay: Chri11ian Voleleman
Çizimler Animation: Liofltl Richn-and
Müzik M usic: )ibril Lahhahi
Yapı m Producr_ion Co.: Onyx Filmı, Alediniab Serıtirt.J &

Uı Films de /'Adequin

1999 1 35 mm. / Renkli Color 1 10'45"

• Film, peşpeşe fırça darbeleriyle bir

köyü ve köyde yapılan yıllık balonun
resmini çizer.
• The film paims che piccure of a viiiage
and its annual bali by successive couches.

BIR KENTTEN DIGERiNE
D'UNE CITE A L'AUTRE
)tmt-Philippt A1azzuJ

• Yeriere kadar uzanan pelerininin

2000 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 5'

içinde, Maaz büyük ve terkedilmiş bir
kentte koşmaktadır. Bu kılık kıyafette
nereye gidiyor olabilir ki?..
• Lost in a heavy cape that reaches co che
ground, and hjs cop hat pulled well down,
Maaz runs through a h uge and deserced
rown. Where could he be heading in such
an ourfıc' . .

Maaz

Yönetmen Oirecror: Hi/int Alointrit
Senaryo Scı::eenplay: HI/int A!omme &
Çizimler Animation: Hilbte 1\foinn-it
Müzik Music: Erit Gtntı'Ois & Pitrrt Marcault
Yapı m Production Co.: CPO - Cıntrt dt la frnttli?rt()tllı.-rt
Dünya Hakları World Sales: MtniJiindeı A/famı

World Sales: i\'liniJttrtdtJ Affairu

Carnava11&-

Etrangirts, Bımau dı� Film

Eu·a,girtı. Burtall du Film
1999 1 35 mm. 1 Renkli Color / 8'30'

Dünya Hakları

Geçit Töreni

Eırangb't.s, B11rtall du Film

• Bu görsel ve müziksel şiirde, izleyici

çokkültürlü bir kentte dolaşır ve
'cembe'nin ritmik sesiyle Batı Afrika'daki
"Mandingues"e götürülür. Burada, dans
her bireyin yaşamını vurgular ve tamtam
herkesin kalplerinde sonsuza dek
çarpar . . .
• In this visual and musicaJ poem, the
viewer wanders through a mulriculcural ci ey
and is transporred ro che "Mandingues" in
Western Africa carried on che rhythmical
sounds of che djembe. Here, daneing
punccuaces every being's life and rhe
comcom is erernal in che beacing hearcs of
one and all. . .

Atustos'un lik Pazar Günü
Au premier dirnanche d'aoOt

Bir

Kentte n Digerine

D'une cice a

J'aurre
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TAN I D I K VE S I RADIŞI DÜ NYALAR
MONDES FAMILIERS, MONDES INSOLITES
FAMILIAR AND UNUSUAL WORLDS
BANYO

Banyo Le bajn

LE BAIN
Yönetmen Director: Flormt Afo11nitr
Senaryo Screenplay: Flumıı Ato�tnin
Çizimler A nimation: Fltmnt Moımiw
Müzik Music: Ktnt Cartw
Yapım Produccion Co.: 20130 Aninıations
Dünya Hakları World Sales: Miniltin des Affoirv
Et,.angirts, Bı11Ta11 dM Film
2000 1 35 mm. 1 Renidi Color / 7'

• Küçük bir çocuk annesinin banyosuna
koydugu üç renkli oyuncakla birlikte
yıkanmaktadır. Ancak mutlu degildir.
Karabus'ünü istemektedir. Bu hüzünlü ve
tehditkar oyuncakları banyoda bogmayı
başarır. Ardından bir diktatöre dönüşür
ve Karabus'e bu üç renkli oyuncagı
yoketmesini emreder . . .
• A lirde boy has a bath wirh rhree

colored roys his morher has pur in with
him. He's not happy and wanrs his
Karabus. He manages ro drop these gloomy
and menacing roys inro the bath. He rhen
transforms inro a dicrator that orders the
Karabus ro desrroy the three colored roys . . .

ENGIN DENIZLERIN ÇOCUGU
L'E FANT DE LA HAUTE MER
Yönetmenler Directou: LM�iria Gabritlli. Pitrrt Martnl,
1\tathJtM Rmo11x & Max To11rt'r1
Senaryo Screen play: Lairitia Gabrielli, Pitrrt /\1arıttl,
t\1athitll Rmo11x & Max Tollrrtl
Çizimler Animation: Lat�itia Gabrielli, P1trrt Mamrl,
Mathıtll Rmo11x & Max To11m1
Yapım Production Co.: SUPINFOCOM
Dünya Haldan World Sales: MiniJıtrr dts Affaim
Emıngtm, BilrtaN d11 Film
2000 1 35

,un.

1 Renkli

Color 1 7·04"

• Denizle çevrelenmiş bir köyde küçük

kızın yaşamı yalnız başına geçip
gitmektedir. Günün birinde, bir şey
gördügünü sanır . . .
• Alone i o her viiiage surrounded by the
sea, a little girl's life ticks by. One day,
she thinks she has seen something . . .

Engin Denizierin Çocuau
L'enfant de la haute mer

BESTIAIRE
THE MENAGERIE
GECE VAKTi BOGA GÜREŞi

HAYVANI GÜBRE (DERLEME)

TORO DE NUIT

GUANO! (COMPILATION)

Yönetmen Director: Philippt Arrhtr
Senaryo Screen play: Phibppt Archtr
Çizimler Animation: Phibppt Ar-rhtr &

Yönetmen Director: Ftdtriro Viiali
Senaryo Screenplay: Ftdn-uo Vitali
Çizimler Animacion: Fttkmo Vitali
Müzik Music: Chrntopht H!ral
Yapım Production Co.: /..o Fabrıqut Sarl
Dünya Hakiart World ales: J\finmtre des A//tun.ı

}tan-Ff'an[oiı Galataud
Müzik Music: Richard Galliano
Yapım Production Co.: Praxinos
Dünya Hakları World Sales: Mhtiıtm ıkı Af/aires
Etrangirt.s, Bunau du Film
1996 1 35 mm. 1 Renkli Colo• 1 5 '4r'

• Genç bir boğa dövüşçüsü bir gece

ayışığında "Toro"yla gizlice dövüşrnek
üzere köyünden ayrılır. Gölge ve
silüetlerin boğa dövüşü mitolojisine
katkıda bulunduğu düşsel bir karşılaşma . . .
• A young bullfıghrer leaves his village ar

moonlighr ro secrerly fıghr che "Toro". A
dreamlike confronrarion in which shadows
and silhouerres enhance che gesrures of
bullfıghring myrhology . .

ZOB DE MOOR
Yönetmenler Directors: Fra11f0iı Ptrrtall & Franck Guillou
Senaryo Screenplay: f,.anroiı Perrra11 (Ptro) & Franck Guillou
(Rolli)

Çizimler Animation: FranıoiJ Perrum (Pero)
Müzik Music: Boochon
Yapım Producrion Co.:J� Suis Bien Conıtnl
Dünya Hakları World Sales: Ministb-t dtJ Aflaim
Etrangbn, Burtau du Film
1997 1 35 mm. / Renkli Coıo, 1 3 '30''

• Zob diğer zebralara benzemez; onun

hiç çizgisi yoktur. Toplumunda kendisine
bir yer edinir, ama sonra bunun aslında
kendisini ilgilendirmediğinin farkına varır! ..

E"wngtrtJ.

Gece Vakti Boga GOreşi Toro de

Bllrt411 du Film

1992 1 35 mm. / Renkli

Coıo, 1 9'

• Aptal yaratıklarla dolu delilik

öyküleri . . .
• Insane rales fılled wirh srupid
crearures . . .

ARENANl N SlFlR NOKTASI N DAN
DU ZERO DES ARENES
Yönetmen Director: !Jabtllt Faivre
Senaryo Screen play: lıabtllt Fahtrt
Çizimler Animation: lıabtllt Faivrt
Müzik Music: Carhtl·ine Sinıonet
Yapımcı Producer: lsabt/lt Faivrt
Dünya Hakları World Sales: Mnwtirt 4 /ı.ffairt.s

Zob de Moor

Et,-angi:m, Bumıli d11 Film
1996 1 35 mm. 1 Renkli Co lo• 1 3 '

• I ki nokta karşılaşır v e birbirini baştan
çıkarır. Ancak son dansları onları
kaçınılmaz bir biçimde "Bitiş" meydanına
sürükler . . .
• Two dors meer and charm each orher.

Bur rheir fina! dance leads rhem inescapably
rowards che "Finish" square . . .
Hayvani Güb•e (Dedeme)
Guano! (Compilation)

• Zob isn'r !ike his fellow zebras. He
doesn'r have any seripes. He manages ro
make a place for himself in his social group
before realizing rhar ir doesn'r inreresr him
anyway! ..

Arenanın Sıfır Noktasından
Du zero des arfnes

nuit

BESTIAIRE
THE MENAGERIE
KILISENIN ÜSTÜNDEN
ATLAMAK ISTEYEN INEK
L A VACHE QUI VOULAIT SAVTER
PAR-DESSUS L'EGLISE
Yönetmen Director: Guilla�mtt CaJitl
Senaryo Screenplay: CNillaumt Camt
Çizimler Animation:Jean-AitltJut/ Coıta &
GNillaumt Casset
Müzik M usic: Pasral Trystranı

Production Co.: l.Ardux Filmı
Dünya Hakları World Sales: Miniıtirt dtJ Affaim

V apım

Etrangtm, Bureau du Film

1997 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 7'18"

• Bilgisayar ve robotlarla donatılmış bir

çiftlikte herşeyin ters gittigi bir gün.
• A day in the life of a computetized and

robotized farm where everything goes
wrong.

ALEV RENGI, MÜZIGiN GÜCÜ
VERMILLON, LA GRANDE MUSIQUE
Yönetmen Director: NirolaJjacquet
Senaryo Screen play: Nicolos jarquet
Çizimler Animation: Nifolfıs)arquet
Müzik Music:Jlrômt Co11lltt
Yapım Production Co.: Entraru Prodımion
Dünya Hakları World SaJes: Ministirt dtı Affaim
Etrangb-ts, Bureau du Film

1998 1 35 mm. / Renkli Color / 2'30"

• Bir piyanist bir konser salonunu

Nuh'un gemisine dönüştürür. Müzik
çaldıkça hayvanlar kuyruklu piyanosundan
dışarı çıkarlar ve konser bittiginde bütün
binayı sel suları alır götürür . . .
• A pianisr transforms an audirorium inro

Noah's ark. The animals spring our of his
grand piano as rhe music plays, and when
the concerr ends rlıe building is swept away
by rhe flood waters . . .

EV KEDiSi
LE CHAT D'APPARTEMENT
Yönetmen D i rector: Sarah Roper
Senaryo Screenplay: Sarah Roper
Çizimler Animarion: Sar-ah Roptr
Müzik Music: Rob Lavtrs
Yapım Production Co.: Folimag� Valtna: Produrrion
Dünya Hakları World SaJes: Ministb-r deı Affairt.ı

Kilisenin Üstünden Adamak Isteyen lnek
La vache qui voulait saurer

par-dessus l'fglise

EtrangertJ, Buroıu du Film

1998 1 35 mm. 1 Renkli Color / 7'

• Kocaman şişko bir kedi olan Cleo
genç bir işkadınının New York'taki
dairesinde yaşamaktadır. Bir gün gözüne,
karşıdaki binanın terasındaki çok güzel bir
bahçe ilişir . . .
• Cleo is a big fat car who lives in the
aparrment of a young business woman, in
New York. One day, he norices a beautiful
roofgarden on rhe building opposite . . .

Alev Rengi, Müzigin Gücü
Vermil lon, la grande musique

LEO N 'UN MACERALARI,
YABANI DEGi LIZ H ERHALDE
LES A VENTURES DE LEON,
ON N'EST PAS DES SAUVAGES
Yönetmen Director: Marie-ChriJtine Pm-odrn
Senaryo Screenplay: Alarie-Chrsrint
i
Ptrrodin
Müzik Music: Omu Ltfdüp
Yapı m Production Co.: Athanor Studio
Dünya Hakları Wodd SaJes: Afinıtirt
i
dt.ı Aflains
Etrangbtı, Burea11 du Film

1997 1 35 mm. 1

Renkli

Color 1 5'20"

• Baltagirmemiş bir ormanın ortasında,

bukalemun Leon'un canı sıkılmaktadır.
Tüm istedigi ormandan çıkıp modern
dünyayı tanımaktır. Terkedilmiş bir
telefon kulübesinden dünyanın dört bir
yanındaki arkadaşlarını arar. Hattın öbür
ucunda inanılmaz şeyler olup
bitmektedir . . .

Ev Kedisi Le chru d'appanemem

• I n rhe hearr of rbe jungle, Leon rhe
cbameleon is bored. All he wanrs is ro go
out and ger ro know rbe modern world.
He phones his friends all over rhe world
from his abandoned phone box squar.
So many tbings are happening ar rhe orher
end of rhe line . . .
Leon'un Maceraları,
Yabani Degiliz Herhalde
Les avemures de Uon,
on n'esr pas des sauvages

B ESTIAIRE
THE MENAGERIE
ZEBRALAR
ZEBRES

Zebralar llbres

Yönetmen Director: Brıl(t Krtbı
Senaryo Screenplay: Bn�a Knbs
Çizimler A nimation: Bnm Krtbı
Müzik Music: Br11rt Krıbs
Yapı m Produccion Co.: FilmJ Br11ct Krthı
DOnya Hakları World Sales: MinhtM dn lıflaim
Elranghv, BNr'ttiN d11 Film
1999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 3'

• Zebralar arasında geçen müzikal bir
film.
• A musical fılm amongsr zebras.

RENE VE GISELE
RENE ET GISELE
Yönetmen Director: Magali Wanong
Senaryo Screenplay: Magali Waswıg
Çizimler Animation: Magali Waısong
Müzik Music: Qımrtm Tat'""itr
Yapım Production Co.: Viridiana Prod11ctio1U
Dünya Haklan World SaJes: J\tilıistb-t tks lıf/aırıs
Et,.anghv, 811rta11 d11 Film
2001 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 4'30"

Rene ve Gis�le Ren� et Gi�le

• Bir tavuk ile yaban domuzu arasındaki

olanaksız aşk.
• An i mpossible srory of love berween a
hen and a wild boar.

DÜNYAN I N SONUNDA
AU BOUT DU MONDE
Yönetmen Direccor: Komrant1R Bromil
Senaryo Scrrenplay: Kon.ıtantin Bronzit
Çizimler Animation: Komtan1111 Bromit &
Eltattrina Kro11gloı·a
Yapım Production Co.: Folimagt Valma ProJNCIHın
Dünya Hakları World Sales: MinUti:rt da 11/lamı
Etranglru, BilrtaN d11 Film
1998 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 7'

• Sakinlerini çok kaygılandıran bir
biçimde, tepenin üstündeki bir ev soldan
saga sallanmaktadır. . .
• To the grear displeasure of irs

inhabiranrs, a house ser oo cop of a hill
sways from lefr ro right . . .

Dünyanın Sonunda Au bout du monde

KOVALAMACALAR VE POLISiYELER
CO URSES POURSUITES ET POLARS
WHODUNITS AND CHASES
ROBERT CREEP
"BIR KÖPEK HAYATI"
ROBERT CREEP "A DOG 'S LIFE"
Yönetmenler Directors: Clallf
k Lllyel & Thomas Ort
Senaryo Screen play: Thomas On, Cla11dt Lnytt, Robi11 Ly0111 &

llndrtw Ofliltr

Çizimler Animation: Thomas Ou & C/aN� Lıiyet
Müzik Music: Don Dixon
Yapı m Production Co.: u, Fabriqut Sar/
Dünya Hakları World Sales: Mi11iıttre dt.ı A/faim

E1ra11gtro, BilrtaN du Film
1 994 1 3 5 mm. / Siyah-Beyaz B& W 1 26'

• "Ben Robert Creep. Ne iş olsa

yaparım. Günde 24 saat. Siz dileyin, ben
yapayım." Telesekreterdeki mesaj budur.
Arkadaşı George' u güç bir durumda
terkeden Robert, bir köpek maması
fabrikasının zengin sahibinin kızı Jane'in
peşindedir. Jane onun tüm rüyalarını işgal
etmekte ve onu tuhaf bir işe
sokmaktadır . . .
• . "Roben Creep. I do anyching. 24 hours a

day. You ask for ir, !'ll do ir." Thac's rhe
message on the answering machine. Afrer
abandaning his friend George in a critica!
siruarion, Robert follows the daughcer of a
rich dog food indusrrialisr, Jane, who
invades his dreams and deals in a srrange
form of business . . .

GECE TAKSISI
TAXI DE NUIT

Etrangb-es, Bureau dN Film
1 996 1 3 5 mm. / Renkli Color 1 10'

• Bir gece bir taksi şoförü 42. Cadde'ye

sapar ve Slacks'le karşılaşır. Bunun
sonucunda idama mahkum edilir.
Hapishaneden, bize başına gelenleri
anlatır . . .
• One nighr a raxi driver turns up on

42nd Srreer and meers Slacks. As a result he
ends up being sencenced to death. He rells
us his story from prison . . .

Yönetmen Director: f..rir Belliardo
Senaryo Screenplay: Delphint Co/in & Erir Belliardo
Çizimler Animation: F..rir Btlliardo
Müzik Music: HtrıJI Laı•anditr & Ramon Pipilt
Yapı m Produccion Co.: CPO - Centre dt la prnniirt otllvrt
Dünya Hakları World Sales: Minisib-t des Aflaim

Errangtres, BurtaN du Film
1997 1 3j mm. 1 Renkli Color 1 4 'D "

• Şehrin çevresinde bir savaş

• Conneccion in parallel berween a man

• The parriotic Pir Parker is disrurbed by
a spider while he is reading his newspaper.
The resulring chase certainly changes his
quier lifescyle . . .

Pit Parker comre l'arnignk

HORS-JEU

• Vatansever Pit Parker'ı gazetesini

okurken bir örümcek rahatsız eder.
Girişti�i örümcek avı sonucunda sakin
hayatı de�işecektir. . .

Pit Parker ÖrOmcege Karşı

OYUN DIŞI

Errangtrtı, Burtau du Film
1 994 1 3j ••m. 1 Renkli Color 1 j 'JO"

PIT PARKER CONTRE L'ARAIGNEE
Yönetmen Director: Mart Boytr
Senaryo Screenplay: t\iarr Boytr & Stlphant Elmmljian
Çizimler Animation: Huguu Poulain
Müzik Music: Mici:HI Korb
Yapım Production Co.: l...ardux Filmı
Dünya Hakları World Sales: Miniırfrt du Affairu

Robert Creep "A Dog's Life"

Yönetmen Direcror: Alarro Castt'lla
Senaryo Screenplay: Mamı Ca.Jtilla
Çizimler Animation: Mamı Ca.Jtilla
Müzik Music: Frldlric Sanı
Yapım Produnion Co.: Gm·one
Dünya Hakları World Sales: MinisiM deı Alfaim

helikopterince takip edilen Hunt adında
bir adam ile onunla randevusu olan
arkadaşı Kim'in ba�lantıları. Hunt sanal bir
oyun oynamaktadır ve Kim'le
randevusuna geç kalır. Beklemekten
sıkılan Kim de sanal oyuna katılmıştır. Bu
da Hunt'un oynadı�ı bir bölümü yeniden
oynayaca�ı anlamına gelmektedir . . .

PIT PARKER ÖRÜMCEGE KARŞI

Robert Creep "Bir Köpek Hayatı"

Gece Taksisi Taxi

de nu ir

called Hunc who is being followed araund
town by a combar helicoprer, and his friend
Kim who he has an appoinmenr with. Hunr
is playing a virrual game and arrives Iate ar
Kim's who, having gor ri red of waicing, has
joined rhe virtual game too. This means
rhar Hunr has to replay parr of che game . . .
Oyun Dışı Hors·jeu

COURSES POURSUITES ET POLARS
WHODUNITS AND CHASES
ESRARENGIZ YOGURTLAR
YAOURTS MYSTIQUES

YoJurtlar
mysr iques

Esrarengiz
Yaourts

Yönetmen Director. SJiı.·ıt Gı�lrard
Senaryo Screenplay: S)lııit G11lrard
Çizimler Animation: Cil/u Coırttr
Müzik M usic : Vinctnr Charritr
Yapım Production Co.:)Niianne Ft!m.ı
Dünya Hakları World Sales: Afmt.Jitrt du Affams

Errangtru, Bıma11 d11 Film
mm. / Renkli Coıo. t 10'10''

2000 1 3 5

• Bir yoğurt topluluğu buzdolabında
yaşamaktadır. Yaşamları buzdolabının
farklı bir dünyaya açılan büyük kapısına
bağlıdır. Bu arada, garip cinayetler
işlenıneye başlamıştır . . .
• A yoghurt community lives i n the

fridge. Their lives are governed by the big
door w hich they see as the path to a
differenr life. But, straoge murders have
been taking place . . .

SONUNA KADAR . . .
A DO F . . .
Yönetmen Director: Lo/o Znıar
Senaryo Screen play: Ldo Zazar
Çizimler Animation: Lo/o Zauır
Müzik Music: H11ty Uwiı
Yapım Production Co.: Dikısa Films
Dünya Hakiart \Vorld Sales: J\1miıttrt du Affaim

Errtmglrts, BilrtaN d11 Film
2000 1 35 mm. / Renkli Coı o. t 12'45"

• Bir rockçı ve bir işadamı trafikte
önemsiz bir geçiş üstünlüğü yüzünden
kavga etmeye başlarlar. Yolun kenarında
şişme bir bebekle karşılaştıklarında
içlerindeki arzu kabarır . . .
• A rocker and a businessman almost come

to blows over a trivial right of way. The
roadside meering with an inflatable doll
soon infJames the ir desire . . .

. A donf. . .

Sonuna Kadar . .

ENVOLS
TAKING FLIGHT
PILOTLAR

WRIGHT KARDEŞLERIN UÇUŞU

PILOTES

L'ENVOL DES FRERES WRIGHT
Yönetmenler Directors: St!phane Rocht 6 Fabrict Turritr

Yönetmen Director: 0/ivier Zaga,.
Senaryo Screenplay: 0/ivier Zagar
Çizimler Animaıion:Joıettt Zagar
Müzik Music: Patrirt Ptyr-ieraı
Yapım Production Co.: AAA - A mmation Ari Gr-aphique

A.udi()fJiSJiel

Dünya Hakları World ales: A1iniıti!re deı Af/aires
Etrtmgtrt.J, Burwu d11 F;Jm
1991 1 35 mnt. 1 Siyah-Beyaz B& W / 8'

• Bir çocuk ile yaşlı bir adam hastanede

Senaryo Screenplay: Fabrict Turrier
Çizimler Animarion: Xavitr L8rombt
Yapım Production Co.: Ozo Ftlnn Produrtitmı
Dünya Hakları World Sales: Miniiltre des Affairtı
Etrangfflı, Burtau du Film
1997 1 3 5 mm. 1 Renkli Color 1 6'30"

• Ö ncü havacılara çılgın bir ithaf.

1 7 Aralık 1 903'te, Wright kardeşler ilk
motörlü uçaklardan biriyle havalanıdar . . .

bir süre birlikte kalırlar. Canları çok
sıkılmaktadır, bunun sonucunda çocuk,
yaşlı arkadaşı ve hastabakıcısını yanına
alarak ilk uçuşuna çıkar. Uçak, aynı
rüyalarındaki agresif martıların oldugu gibi
bir gariptir . . .

• A crazy rribure ro che pioneers of
aviarion. On 17 December 1 903,
che Wrighr brothers cook off in one of the
firsr mororized machines.

• A child and an old man spend some rime

GÖÇ

in hospical rogerher. They are very bored
which leads che boy ro ger his old friend
and rheir nurse ro rake a firsr flighr. The
plane is srrange, !ike che agressive gulls that
al so appear in this dream . . .

KEŞIŞ V E BALIK
LE MO/NE ET LE POISSON
Yönetmen Director: Alichatl Dudok de Wit

Senaryo Screenplay: Alirhatt Dudok de Wil
Çizimler Animation: A1ichatl Dudok de Wir
Müzik Mu sic: Strgt Btsstt, baJed on tht "La Follia'' by Cortili
Yapım Producrion Co.: Fo/image Valmct Production
Dünya Hakları World Sales: A1iuiıtirt des AffairtJ
Etra11gim, Burta11 du Film
1994 1 35 mm. / Renkli Coloc / 6"30"

• Bir keşiş manastırıo su deposunda bir

Pilotlar Pilores

Keşiş

ve

Balık Le moine et le poisson

MIGRA TIONS
Yönetmen Director: Conuanth1 Chamıki
Senaryo Screen play: Conıtantin ChrmJJki
Müzik Music: Wo/fgang Amadeuı Mozart & H. Van dm
B11dmmeqer
Yapım Production Co.: SUPINFOCOiıl
Dünya Hakları \'(/orld Sales: MiniıtM dts Affaim
Etrangtm, 811rta11 d11 Film
1997 1 35 mm. 1 Renkli Coloc 1 4"09"

• Diktatörce bir mimari yapıda yer alan

bir melek heykeli bir göçmen kuş
sürüsünün peşinden gitmeye karar
verir . . .
• I n a serring of dicracorial archirecture,
a sculprured angel decides ro follow a flock
of migrating birds . . .

Wright Kardeşlerin

Uçuşu

L'envol des frhes Wright

balık bulur. Balıgı yakalamak için her yolu
dener; film devam ettikçe bu gitgide
sembolik hale dönüşür . . .
• A monk finds a fish in che water
reservoir of his monasrery. He eri es ro carch
ir us ing all kinds of means and, as che film
goes on, rhis becomes increasingly
symbolic . . .

Göç Migrarions

UÇUŞLAR
ENVOLS
TAKING FLIGHT
HAVADA UÇAN SÖZLER

BÜYÜ K GÖÇ

PAROLES EN L'AIR

LA GRA

Yönetmen Director: Sylvain Vinrtt�dtaN
Senaryo Screenplay: Sylvain Vinmukau
Çizimler Animaıion: Sylı.•ain Vinctrukau
Müzik Music:)tf/Gilson
V apım Production Co.: Fo/image Valtna Productıon
Dünya Hakları World SaJes: Müıistm du Aflairtı
Etrangb-es, Bureau du Film
1 995 1 35 nun. 1 Renkli Color 1 7'

Yönetmen Director: louri Tchtrnrkov
Senaryo Scrcenplay: louri Trbennluw
Çizimler Animation: lo11ri Tchtmıhıv
Müzik Music: Serge Bmtr
Yapı m Production Co.: Folimagt Valtnre Prod11mon
Dünya Hakları World SaJes: Ministb't dtS 1\ffairu
ErrangtrtS, B11rtn11 du Film
1995 1 35 "'"'· 1 Renkli Color 1 7'49"

• Genç bir adam üzgün hanım

• Uzun ve s isli bir yolculukta,

komşusunun moralini düzeltmek ister,
ancak gönderdi�i ka�ıttan uçak yanlış yere
iner . . .

hemcinslerinden ayrı düşen bir göçmen
kuşun trajikomik serüven leri. . .

• A young man wants co comforc his sad

DE MIGRAT/O

Havada Uçan Sözler Paroles en l'air

• The rragi-comic advenrures of a

neighbour bu c rhe paper plane he sends her
doesn'c !and in che righc place . . .

migracory bird chac becomes separared from
irs fellow crearures during a long, misry
flighc . . .

KUYU

DEVRIM

Kuyu Le puits

LE PUJTS

REVOLUTION

Yönetmen Oirecıor:Jirôme Boulbh
Senaryo Screenplay:jlrômt Boulbh &

Yönetmen Director: A'lanutl Orlro
Senaryo Screenplay: ı\fan11tl Otiro
Çizimler Ani marion: A!am,tl Otlro
Müzik Music: Oithw & EltktroplaJma
Yapı m Producrion Co.: Cinlwwtion & LA Sept Artt
Dünya Hakları \Vorld Sales: J\1iniJtirt dtı Affairu
Emmgtrts, Burea11 du Film
2000 1 35 mm. 1 Renkli Color / 10'

Pitrrt-FranfOİS Bertrand
Çizimler Animation:Jtrome BoMihh & Alexandrı D11bosc
Müzik Music: Michtl Kfffb
Vapım Production Co.: Lard11x Pibm
Dünya Hakları World ales: Ministlrt tkı A/lairn
Etranginı, Burtall d11 Film
1999 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 8'20"

• Küçük bir yaratık kuyudan çıkmak için

• Ekolojiye dost, fütüristik bir film.

büyük bir baloncu�a yapışır ve ışı�a do�ru
yol alır . . .

Binaların gölgesinde, metal bir askılık bir
kuşa dönüşür ve kaybolan şafa�ı aramaya
başlar . . .

• A l i c ele creacure hangs on co a big

• A o eco-friendly fucuriscic film. In che

bubble in order co gee himself our of a well
and fly cowards rhe lighr . . .

shadow of buildings, a meral coarhanger
changes inro a bird and sers our in search of
a losr dawn . . .

BUyük Göç La grande migrarion

Devrim

Rfvolucion

ENVOLS
TAKING FLIGHT
KAFESTEKI KUŞLAR UÇAMAZ
LES OISEAUX EN CAGE
NE PEUVENT PAS VOLER
Yönetmen Director: LNis Bricmo
Senaryo Screenplay: L11is Bı·iceno
Çizimler Animacion: LPis Bricetzo
Müzik Music: Stmoiab & Consolt
Yapım Production Co.: Afetrwıomic
Dünya Hakları Wodd Sales: lı1iniıtfft tkı Aifaires

E1rangtrts, B11rttı11 dN Pilm
2000 1 3 5 mm. ! Renkli Color / J '/4"

• Kafesteki kuşlar uçabilir mi? Yanıt

hayır gibi görünmektedir . . .
• Can birds i n cages fly? Ir would seem

char che answer is no . . .

Kafesteki Kuşlar Uçamaz
Les oiseaux en cage ne peuvem pas
voler
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FRANSA FRANCE

PASCAL MORELLI

CORTO MAL TESE

1 96 1 yılında Paris'te doğdu.
Grafik sanatlar eğitimi gördü
ve meslek hayatına çizgi
bantlar yaparak ve reklam
dünyasında "storyboard"
sanatçısı sıfatıyla çalışarak
başladı. 1 985'ten itibaren, çizgi
filmierin ve aralarında Philip
Kaufman'ın "Henry &
June"unun da ( 1 990)
bulunduğu filmierin
storyboard'larını hazırladı.
1 994'te çizgi roman dizileri
"The Busy World of Richard
Scarry", "Arsene Lupin" ve
'The Legend of Calamiry
Jane"i gerçekleştirdi. Hugo
Pratt'in çizgi romanlarının
hayranı olan Morelli, beş yıl
süren ve beş yüz bin çizim
gerektiren Corto Maltese'in
film uyarlaması üzerinde
çalışmaya 1 997 yılında başladı.
CORTO MALTESE (2002)
beyaz perdedeki ilk çizgi
fılmidir.
Born in Paris in 1 96 1 .
He srudied graphic ares and
began his career working in
comic suips and as a storyboard
artise in adverrising. Si nce 1 985
he has scoryboarded carroons
and fılms, including Philip
Kaufman's "Henry and June''
( 1 990). In 1994 he direcred the
carroon series "The Busy World
of Richard Scarry", "Arsene
Lu pin" and "The Legend of
Calamiry Jane". A fan of Hugo
Pratt's comic books, he began
working on the film adapeation
of Corro Malrese in 1997, which
was co take five years and over
fıve hundred rhousand
drawings. CORTO MALTESE
(2002) is his first big-screen
animarian fearure.

CORTO MALTESE, LA COUR SECRETE DES ARCANES
CORTO MALTESE
Yönetmen Direcmr: Pasral A!onlti
Senaryo Screenplay: Naıalia Borodin
& Thierry TlxJmaı. baJed on rht C(Jmic ırrip
by H11go Prall Kurgu Editing: Benofl
H11mbtr1 Müzik Music: Franco
Pimami Yapımcı Produccr: Robtrı
Rta Yapım Production Co.:

Ellipıanime Dünya Hakları World
Sales: Studio Ctınal image

2002 1

3.5 mm. 1 Renkli

Color 1 92'

• Hugo Pratt'ın sevilen çizgi roman

karakteri, seçkin ve gösterişli Corto
Maltese, her devre yaraşan bir
kahramandır. Bagımsız düşünen ve
kuvvetli iradeye sahip vatansız bir adam
olan Maltese, uzak uygarlıkları ziyaret
eden, benzersiz geleneklerle karşılaşan
harikOiade bir dünya gezginidir. I nsan,
meslekten denizci bu karakterin peşine
takılıp uzak ülkelere ve egzotik limanlara
giderken, kendini dünyayı sarsan olayların
ortasında bulur. James Bond'un gösterişli
üsiObuna sahip olan Corto Maltese, en
zor durumlarda bile istifini bozmaz,
zarafetle iki ayağının üstüne düşmeyi
becerir. Yakınlarında güzel bir kız da
vardır mutlaka, çünkü o iflah olmaz bir
çapkındır. Özgün çizgi roman uzun bir
öyküler dizisinden oluşur. Pratt'ın
dünyasına girmek öyle kolay değildir ve
tek bir film izlemek (aslına bakarsanız çizgi
romanın tek bir bölümünü okumak da)
muhtemelen Corto Maltese'in niye bu
kadar özel olduğunu anlamaya
yetmeyebilir. Bu çizgi fılmin senaryosu,
kolay heyecanlanmayan efsanevi küpeli
gemiciyi, Rus Devrimi'nin sarstığı
karmakarışık Asya'nın ortasına atan
"Corto Maltese Sibirya' da" ( 1 974) adlı
maceradan alınma. Amansız hazine avında
Maltese, vaktiyle hayatını kurtarmış olan
kadınlardan oluşan devrimci grup Kırmızı
Fenerler'e yardımcı oluyor. Bu melankolik
film, çizgi romanı çok hatırlatan, Pratt'ın
düşüneeli ve biraz statik öykü aniatma
biçimini yansıtan, kendine ait serinkanlı bir
üsiOba sahip.

• Distinguished and dashing, Hugo

Pratt's beloved comic-book character, Corto
Maltese, is a hero for all times. An
independem-minded and strong willed man
without a country, he is a world-traveller
extraordinaire, visiting d iseant civilizations,
encoumecing unique cusroms. A sailor by
trade, one follows him ro distam lands and
exocic pons of call, aligbting in the midst
of earth-shattering world events. W ith the
same flait as James Bond, Corro Maltese
remains unflustered in the face of
unbelievable odds and always lands on his
feet with elegance. And you can be sure
there's a pretty girl in the vicinity, si nce
he' s an incorrigible lady's man. The original
comic is a long series of srories. Pratt's
world isn't the easiest to emer, and seeing
one film (ot reading one comic, to that
matter) probably isn't enough ro make one
see what's so special about Cotro Maltese.
This cartoon draws i ts scenacio from the
episode emitled "Corto Maltese en Siberie"
( 1 974), which plunges the phlegmatic and
legendary seaman w ith the eatting inro a
chaotic Asia, shaken up by the Russian
Revolucion. In this relentless creasure hum,
Maltese lends his assistance ro the Red
Lanrems, a women's cevolutionary group,
which once saved his life. The moody film
has i ts own cool style, very reminiscent of
the comic-book, cefleccing Pracr's
conremplative and sornewhat static form of
srorycell ing.

DIŞARIDAKi G E N Ç TÜRKLER
YOUNG TURKS ABROAD
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ALMANYA GERMANY

FATIH AKIN

SO Li N O

1 973'te Almanya'da Hamburg'ta
do�du. Bir Türk ailesinin
o�ludur. 1 994'te Hamburg
Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu'nda sinema e�itimi
görmeye ve hem relevizyonda,
hem de filmlerde oyunculuk
yapmaya b�ladı. Bu sıralarda,
aralarında 1 O dakikalık "The
End 1 Son"un da bulundugu pek
çok ba�ımsız video filmi
çekiyordu. 1 996'da, ilk kısa
metrajlı filmi "Sensin - Du bist
es!" ( 1 995) Hamburg
Uluslararası Kısa Film
Festivali'nde Izleyici Ödülü'nU
aldı. 1 996'da komedi unsurları
da taşıyan gangster filmi
"Getürkt 1 Ot"u yaprı. 1 998'de
ilk uzun metrajlı kurmaca filmi
"Kurz und Schmerzlos 1 Kısa ve
Acısız"ı yönerti. Bu filmle birçok
ödül kazandı. Eleştirmenlerden
övgü alan ve gişede de
izleyicilerden büyük ilgi gören
"lm July 1 Temmuz'da"yla
(2000) , sadece bir atımlik
barucu olan bir sinemacı
olmadıgını kanıdadı. SOLINO
(2002) yönettigi üçüncü uzun
metrajlı kurmaca fılmdir.

SOLINO
Yönetmen Director: Fatih Akın
Senaryo Screenplay: Ruth Toma
Görilntü Yön. Cinematography:
Rainer Klall.lmann Kurgu Editing:
Andrttu Bird Oyuncular Cast: Moritz
8/eihtrtH, Barnahy MtJ.KhNrat, Anrontlla

Attili, Gigt Saı'Oia, HtrlfiPnn HaNJt, Lwaı
Gngorou.•ia, Ba.rra11
i
Troıt Yapımcılar
Producers: Ra/ph Schwingel, Stt/an
Schubert & Nejo EmMs Yapım
Producrion Co.: Wii.Jtt Filmprrx/Nie.tion
and Wiisrt Film Wı:rr GmbH; WDR/Artt;
Baııaria Film; Multimedia Film·ımd
FemJehprrx/11ktion Dünya Haklan
World Sales: 8t.lt'aria Film International

2002 1 35

ftım.

1 Renidi Color 1 J20 '

• Ö düllü yönetmen Fatih Akın, yirmi
yıllık bir süreye yayılan SOLI NO'yla bir
kez daha duygu, canlılık ve sahicilikle
sürükleyici öyküler aniatma yetene�ini
kanıtlıyor. Başrolünde Almanya'nın umut
veren genç yetene�i ("Run Lola Run 1 Koş
Lola Koş", "The Experiment 1 Deney",
"Taking Sides 1 Taraf Tutmak"
filmlerinden hatırlayaca�ımız) Moritz
Bleibtreu'nun oynadı�ı SOLI NO, daha iyi
bir yaşam için ülkelerini terk edenlere
dokunaklı bir saygı duruşu niteli�i taşıyor.
1 960'1ı yıllarda l talya'nın güneyinde iş
bulmak çok zordur. Gigi, a�abeyi
Giancarlo ve anneleriyle babaları, yoksul
ve tozlu kasabaları Soline'yu bırakıp
Almanya'ya gider ve Ruhr Bölgesi'ndeki
ilk pizzacı dükkanını açarlar. I ki çocuk,
çevrelerindeki yeni ve yabancı dünyayı
keşfe çıkar; Gigi açık ve coşkuludur,
Giancarlo ise ihtiyatlı ve kurnaz. Yıllar
geçer, çocuklar asi delikanlılara dönüşür.
Aralarındaki gizli rekabet, çocukluk
arkadaşları Johanna'ya aşık oldukları
zaman su yüzüne çıkar. Daha popüler
olan küçük kardeşinin gölgesinde kaldı�ını
hep hissetmiş olan Giancarlo, Johanna'yı
kendisi ister. Gigi'nin, çocuklu�undan beri
vazgeçmedi�i film çekme düşünü
gerçekleştirme konusundaki azmini de
kıskanır. Tam ilk filmi bir festival için
seçilmiştir ki, Gigi geçici olarak Soline'ya
döner ve hem Johanna'yı, hem de filminin
kaderini a�abeyinin ellerine terk eder . . .

• Wirh rwenry-year spanning SOLINO,
award-winning direcror Farih Akın once
again proves his ralem ro rell gripping
srories wirh emorion, esprir and
aurhemiciry. Srarring Germany's up-and
coming young ralem Morirz Bleibrreu
("Run Lola Run", "The Experiment",
"Taking Sides"), SOLINO pays a poignanr
rribure ro all who lefr rheir narive !and for
a berrer life elsewhere. Ir's rhe '60s, and
rhere's lirrle work in sourhern Iraly. Gigi,
his older brorber Giancarlo and rheir
parems leave rheir poor and dusry
homerown ofSolino for Germany, where
rhey open rbe firsr pizzeria in rhe Ruhr
Disrricr. The rwo boys begin co explore rhe
strange new world around rhem, Gigi wirh
openness and enrhusiasm, Giancarlo wirh
prudence and cunning. The years go by and
rhe boys become rebellious young men.
The larenr rivalry berween rhe brorhers rises
ro rhe surface when rhey borh fal! in love
wirh rheir childhood friend Johan na.
Giancarlo, who's always felr edipsed by his
more popular younger brorher, wanrs
Johanna for himself. He also envies Gigi's
dererminarion ro realize his childhood
dream of shooring a movie. J usr when his
firsr film is selecred for a fesrival, Gigi
remporarily rerurns ro Solino, leaving
Johanna wirh Giancarlo, and the fate of his
film in his brorher's hands . . .

Born in Hamburg, Germany i n
1973. H e is the son o f a Turkish
family. In 1 994, he became a
fılm student at the Haroburger
Hochschume für B ildende
Künsre and began a career as a
relevision and film accor.
Meanwhile he has been shooting
numerous independent video
productions, e,g. the 1 0-minute
video fılm "The End". His fırst
short fılm "Du bist es! 1 You're
the One!" ( 1 995) received the
Audience Award at the
Hamburg International Short
Film Festival in 1 996. In 1 996
he made "Getürkt 1 Weed ", a
short gangster fılm with a touch
of comedy. He directed his fırst
full-length feature film "Kurz
und Schmerzlos 1 Short Sharp
Shock" in 1 998. lt won several
awards. "Im July 1 In July"
(2000), ro great critica! acclaim
and box-office success, proved
that he was not just a one-rime
shot. SOLINO (2002) is the
third feature fılm he ditecred.
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ABD USA

BILG E EBIRI

i LK G Ü N

1 973'te lngiltere'de, York'ta,
Türk anne-babanın çocuğu
olarak dünyaya geldi.
Türkiye'de büyüdü ve 1 980'de
Amerika Birleşik Devletleri'ne
taşındı. Yale Üniversitesi'nde
sinema ve prodüksiyon okudu.
Oradaki tez projesi olan
1 6mm'ye çekilmiş kısa filmi
"Bad Neighborhood 1 Kötü
Mahalle", 1 995'te sinemada
başarı için verilen larnar
Ödülü'nü kazandı. 1 997'de,
Oscar ödüllü sinemacı Nikita
Mikhalkov'un destansı
"The Barber of Siberia 1
Sibirya Berberi" adlı filminde
yönetmen yardımcısı olarak
çalışmak için Moskova'ya gitti.
New York'a döndükten sonra,
birkaç uzun metrajlı film
senaryosu yazdı, bu arada
hayatını gazetecilik ve film
eleştirmenliği de yaparak
kazandı. Şu anda New York
dergisinde sinema yazıları
yazmaktadır. ILK GÜN (2002),
yönetmenliğini yaptığı ilk uzun
metrajlı kurmaca fılmdir.

NEW GVY
Yönetmen Director: Bilgt Ebiri
Senaryo Screenplay: Bilge Ebiri
Görüntü Yön. Cinematography:
Branan Edgtnı & Ch11clt Moıı Kurgu
Editing: CaWt Philbride Müzik
Mu sic: GNıtaı1 Ho/u. Ma,mt! De Fa/la,

Shant Clark, Erich Rn11Jh & Erik 1/yaytv
Oyuncular Cast: Ktlly Mill", Sro11
}a11t.ı,}onathall Uffilman,johnny Ray,
Tohi-Lyn Bym, Had Pr-thodka
Yapımcılar Producers: Pavlina
Hatoı�piı, Gary Giamhalvo & Bilgt Ebiri
Yapım Production Co.: Sim Marhru
FilmtJ Kaynak Prim Source: Bilge
Ebiri

2002 1 DigJTal Bttacam
Color / BJ '

Vitko 1 Renkli

• Gregg'in yeni işindeki ilk günü tuhaf bir

biçimde başlar. Bölmesi, daha önce orada
çalışan Frank'in arkasında bıraktığı bir
Post-lt deniziyle kaplıdır. Aslında, yeni
bürodaki her şey biraz tuhaf görünür: Bir
çalışan, bütün gün faks makinasının
başında kederli bir halde ayakta durur;
başka birinin kız arkadaşıyla yaptığı telefon
sohbeti bitmek bilmez; iki kız bir kahve
makinasının yanında durup, etrafiarında
olan biteni hiç umursamaksızın dedikodu
yaparlar. Yetişkin adamlar insan içinde
ağlarlar ve bütün şirket bir belaya doğru
sürüklenmekteymiş gibi görünür, ama
Gregg'in tuhaf bir biçimde dostane şefi
Jim, hiç kaygılanıyormuş gibi görünmez.
Gregg mesele çıkarmak istemez; ne de
olsa, ilk gününe olayiı başlamaya niyeti
yoktur. Ancak bu şirkette gerçekten de
her şey yolunda değildir. Çok geçmeden
Gregg, Frank'in işten pek de dostça
şartlarda ayrılmadığını öğrenir. Ama bu
konuya kafa yoracak vakti yoktur, yeni
işini en iyi şekilde yapması gerekir. Bu da
efisin içinde dolaşan asap bozucu bir
oyuncak arabayla mücadele etmek, baş
belası bir odacıyla tartışmak ve Jim'in
sorup durarak başını ağrıttığı, güya önemli
bir faksı göndermeyi - defalarca denemek anlamına gelir. Gündüz yerini
geceye bırakırken, Gregg acaba burayı
terk etmesi mümkün olacak mı diye
merak etmeye başlar. Sonra, yavaş yavaş,
bir şeyin farkına varır: yeni işyeri tuhaftan
da öte, belki de öldürücüdür. Başka bir
çalışanın sözleriyle, "Burada işler
göründüğü gibi değildir . . .
"

• Gregg's fırst day at his new job starts off
strangely, as he discovers his cubicle is
covered in a sea of Post-Its left behind by
his predecessor, Frank. In fact, everything at
this new office seems a bit strange: One
employee stands disconsolately by a fax
machine all day long; anotlıer can't stop
chatting with his girlfriend on the phone;
two others stand gossiping by a coffee
machine, oblivious to everything around
them. Grown men cry in public, and the
whole company seems to be headed for
trouble, even though Gregg's supervisor,
the strangely friendly Jim, doesn't seem to
be too worried. But Gregg doesn't wam to
make any waves; after all, he doesn't want
to starr off on the wrong foot. Indeed, all is
not well in this corporate wasreland. Soon,
Gregg discovers that Frank didn't exactly
depart under the most arnİcable
circumstances. But he doesn't have the time
to wocry about that; he' s too busy trying to
sray on top of his new job, which emails
everything from battling an annoying toy
car driving around the office, co arguing
with a troublesome janitor, to trying 
repeatedly - to send out an allegedly
important fax, that Jim keeps pestering him
about. As day turns to night, Gregg begins
to wonder if he'll ever be able to leave this
place. Then, slowly, he realizes his new
workplace is more than just strange; it
could very well be leehal. In the words of
another employee: "Things are not what
they seem here .

Born i n 1 97 3 in York, England,
ro Turkish parenrs. After
growing up in Turkey, he
moved to the Un i red States in
1980. He scudied film and
producrion at Yale University,
where his thesis project,
the 16mm short "Bad
Neighborhood" , won the Larnar
Prize for achievemenc in film in
1 995. In 1997, he uaveled ro
Moscow ro work as a director's
assistant on the epic
"The Barber ofSiberia", by
Oscar-winning fılmmaker
Nikita Mikhalkov. Afrer
returning ro New York, he
wrore several feature-lengch
screenplays, w hile alsa making a
living as a journalise and film
eri tic. He currendy writes abouc
film for New York magazine.
NEW GUY (2002) is the fırsr
feature film he di rected.
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ALMANYA GERMANY

SÜLBIYE V. GÜNAR

KARAMUK

1 973 yılında Türk ve Alman
anne-babanın kızı olarak
Almanya'nın Srutcgarc kentinde
dünyaya geldi. Aynı şehirde
büyüdü. 1 995 yılından bu yana,
Berlin Sinema ve Televizyon
Akademisi'nde yönetmenlik ve
senaryo yazarlıgı konularında
uzmaniaşarak egicim
görmektedir. 1 994'den beri
kurgu, yönetmenlik, oyuncu
seçimi ve devamlılık gibi
alanlarda muhtelif mesleki
deneyimler elde etmiştir.
Berlin ve Londra'da
yaşamaktadır. Pek çok
uluslararası şenlige iştirak eden
birçok kısa film çalışmalarından
sonra, KARAMUK (2002)
yazdıgı ve yönettigi ilk uzun
metraj lı kurmaca fılmdir. Şu
sıralarda mezuniyet projesi
olan "Saniye'nin Tutkusu"
üzerinde çalışmaktadır.

Yönetmen Director: Siilbiye V.
Cilnar Senaryo Screen play: Siilbiye
V. Cilnar & Griu Nt��bt:r Görüntü
Yön. Cinemawgraphy: Ptttr
Przybylski Kurgu Ediring: Durn Vajda
Müzik Music: Neil Black Oyuncular

Cast:)ulia A!ah,ıttkt, lınnt Ka.sprik,
Adnan /ılaral, Burak Gü/gen, Bilket
Ymi, N(Jt'a Busstnius, Helga Göring.
Klaus). Behrendr, Snna Mtray
Yapımcılar Producers: Sonja
GoJiidei & Anke SdJtih Yapı m
Production Co.: Colonia Media
Dünya Hakları Woı-ld Sales:

Colottia Mtdia

2002 1

35

mm.

1 Renkli Coloc 1

94'

• "Türk-Alman kökenli birisi olarak, ve

deyim yerindeyse 'Benim gerçek kimligim
ne?' sorusu aklımı her zaman kurcaladıgı
için, bu konu ve temel kişiler bana
gerçekten aşina. Bu kişisel deneyim,
kahramanımızın iyi ve kötü anlarını
yansıtan yolculugu boyunca, öyküyü
oluşturmama rehberlik etti. KARAMUK,
ergenlik çağı hakkında peri masalına
benzer bir öykü olup baş karakter
Johanna'nın kimlik arayışını ana tema
olarak yansıtan genç bir film. Kimlik
olgusunun, yalnızca bir ulusa mensup
olmakla degil, belirgin bir yaşam tarzı,
kişilik ve bireyin düşleriyle ilişkili oldugu
açıkça ortada. Johan na, aniden kendisinin
Türk-Alman asıllı olduğunu keşfediyor
fakat kişiliği, sonuçta bir degişime
ugramıyor. O hala, on-yedi yaşında, kızgın
ve Paris'te Moda Tasarımı eğitimi görmeyi
kafasına koymuş bir kız olarak
mevcudiyetini sürdürüyor. Sonuçta,
Johanna'nın kişisel ilişkilerinde asıl kıymeti
olanın, Türklük veya Almanlık gibi soyut
terimler degil, samimiyet, açık sözlülük,
sevgi ve aşk gibi kavramlar oldugunun
farkına varması benim için önemliydi. Ben,
şahsen iki kültürün harmanianmış şeklini
kendimde hissediyorum. Bana birisi, kim
oldugumu veya kimliğimin ne oldugunu
sorduğu takdirde, muhtemelen
'Ben Sülbiye'yim' diye yanıtlarım." Sülbiye V. Günar

• "As I am of German-Turkish origin and,
so co speak, have always concerned myself
wirh the quesrion "Whar is my rrue
idenriry?", the marerial and the main
figures are really familiar co me. In
producing rhe scory, rhis personal
experience guided me on the journey
through the ups and downs of the young
heroine. KARAMUK is a fairy-rale-like
scory abour coming of age and a young film
whose central rheme is the main characrer
Johan na' s search for her idenriry. Ir becomes
clear that idenriry is not necessarily a
matter of nationally, bur rather that the
idenriry is composed of the way of life, the
character and rhe dreams of an individual.
Johan na suddenly discovers herself co be
German-Turkish, bur her personaliry does
not change as a resuJr. She remains,
neverrheless, a l 7 -year-old, angry gir!, who
has see her mind on studying fashion design
in Paris. For me ir was important that
Johanna finally realizes that w i thin personal
relarionships ir was not a quesrion of
abstracr terms such being Turkish or
German, bur rather abour inrimacy,
openness, fondness and love. I personally
feel this absolure blending of the rwo
culrures in myself. When someone asks me
whar I am or whar my idenriry is, rhen
I would probably say rhar, above all, I am
simply Sülbiye." - Sülbiye V. Günar

Born in 1 97 3 as che daughcer of
German and Turkish parenrs in
Stutcgarc, where she also grew
up. Since 1 995 , she has been
studying at the Film and
Television Academy in Berlin,
majoring in directing and script
wticing. Si nce 1 994, she has
gained diverse professional
experience in the areas of
edi ring, direcrion, easting and
script conrinuiry. She lives in
Berlin and London. Following
several shons which
parricipared to many
incernarional fesrivals,
KARAMUK (2002) is rhe fırsr
feature film she wroce and
direcred. Currenrly, she is
working on her d ipioma projecr,
""Saniye's Lust"".
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ASLI ÖZGE

B i RAZ N i SAN

3 Temmuz 1 97S'te Istanbul'da
d.ojtdu. 1 995 yılında Istanbul
Universi[esi Radyo-TV
Bölümü'nden, 1 999'da
Marmara Üniversitesi Güzel
Sanadar Fakül[esi Sinema-TV
Bölümü'nden mezun oldu.
2000 yılından beri Berlin'de
yaşamaktadır. Ikisi deneysel,
dördü kurmaca 6 kısa tilmin
ardından yönetti�i BIRAZ
NISAN (2003) ilk uzun
metrajlı kurmaca fılmdir.

EIN B ISSCHEN APRIL
LITTLE BIT OF APRIL
Yönetmen Di_rector: Aılı Ozge
Konsept Geli1tirme Concepr
Development: Asit Ozgt, Dagmar
Gabler, Thomfl! Balkmhol Görüntü
Yön. Cinemawgraphy: Emre Erkmen
& Frandıko Domingun Kurgu
Editing: Thomas Balkerıhol Müzik
Music: A!aria Ehrke-UrbanfJVİr
Oyuncular Cast: Thomas Gerber.
Chriıtian Weut'fka, Dagmar Gahltr,
A nja Rmmer, Fatih A las, FIOt'i(ln
Knoblich, A ndreaı 1-/einemmm, Rurh
Rehmer Yapımcılar Producers:
Aılı Ozge & Emre Erkmen Yapım
Production Co.: EEE Prodımion
Dünya Hakları World Sales:
EEE PrtJdımion

2003 1 Digital Betacam Video 1 Renkli
Color / 98'

• B I RAZ N I SAN'ın ön çalışmaları ve

çekim aşamasında, oyunculara senaryo
hakkında hiçbir bilgi verilmemiş. Hepsiyle
sadece tek tek canlandıracakları
karakterler ve bu karakterlerle sahip
oldukları ortak noktalar üzerinde
çalışılmış. Oyuncular, fılmin son çekim
anına kadar, aynadıkları karakterlerin
başlarına gelecekleri veya di�er
karakterlerin hayatlarını, fılmde rol gere�i
birbirlerine anlatmadıkları sürece
bilmemişler. Bu nedenle çekim boyunca
oyuncular sürekli sürprizlerle karşı
karşıya kalmış ve kendileri hakkında
vermek zorunda oldukları bilgiler dışında
tamamen do�açlama yapmışlar. "Aslı
Özge'nin gözünde emlakçı ve ev arayanlar
Alman toplumunun bir aynası. Ev sahibiyle
karşı karşıya gelmek sistemin gücüne karşı
kendini kanıtlamak, kişili�ini farklı
göstermek ve toplum kurallarına baş
kaldırmak için bir fırsattır. Aslı Ö zge bu
durumu do�açlama oyun yönetimi için
kullanmış. Ev arayanlar tanımadıkları bir
emlakçıyla karşı karşıya geliyorlar ve onun
güç gösterisine cevap vermek zorunda
kalıyorlar. Ayrıca 'oyununu' bilmedikleri
bir rakiple karşılaşıyor ve ona da karşılık
vermek durumunda kalıyorlar. Tüm
bunlar yönetmen ve oyuncular için hem
zorlu, hem de zevkli bir deneme
oluşturan, psikolojik olarak gerilim
taşıyan, çok yönlü varoluşsal bir durum
oluşturuyor." - Thomas Balkenhol

• During [he pre-produccion work of

LITTLE BIT OF APRIL and through
shooting, the acrors were no[ given any
hints abom the script. Each and every one
of rhem had only worked on [he charac[ers
they were ro underrake and on those
qualiries [hey shared wirh these characters.
The acrors d id not know anything abou[
what will happen ro [heir characrers or
about [he lives of other characrers unril rhe
lasr minure of shooting, excep[ when they
rold each O[ her abour rhem as rheir parts
dicrared. Therefore, they consranrly faced
surprises during shoo[ing and had ro
improvise everyrhing, save rhe information
[hey had ro deliver about [hemselves. "In
Aslı Özge's eyes, real-esrare agenrs and
rhose looking for houses are a mirror of
German sociery. Confroming [he landlord is
a chance w prove oneself aga.insr rhe power
of [he system, ro represenr one's personali[y
in a differenr way, and ro rebel againsr the
rules of sociery. Aslı Özge has made good
use of this siruar i on in direcrion of
impovisory acring. Those looking for a
house, come face ro face wirh a real-esrare
agenr and have ro respond ro his show of
power. In addicion ro this, dıey encounrer a
riva!, whose 'game' they don'r know and
also have w respond ro him. All this gives
rise ro a mulri-facered, existenrial situa[İon
with psychological tension, resulring in an
experiment as formidable as İ[ is pleasurable
for borh the direcror and the acrors ... Thomas Balkenhol

Born in Istanbul in 3 July 1 975.
She graduated from the Istanbul
University Radio & TV
Department in 1995. and from
the Marmara University Fine
Arts Faculty Film & TV
Department in l 999. She has
been living in Berlin si nce
2000. LITILE BIT OF APRJL
(2003), which she has directed
in the wake of 6 short films, two
be ing documencaries and the
other four ficcion, is her fearure
film debut.

TÜRK S i N EMASI 2002-2003: ULUSAL YARIŞMA

TURKISH CINEMA 2002-2003: NATIONAL COMPETITION
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TÜRKIYE TURKEY

MUSTAFA A LTIOKLAR

O Ş i M D i ASKER

1 958 yılında do�du. 1 976'da
Ankara Koleji'nden, 1 984're
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden
mezun oldu. 1 99 1 'de Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon
uzmanı oldu. 1 989'da ilk kısa
merrajlı filmini çekerek
sinemayla ilişki kurdu ve o
tarihten bu yana kısa filmler ve
uzun merrajlı kurmaca filmler
çekmeye devam erri.

HE'S IN THE ARMY NOW
Yönetmen Director: Afuıtafa
Altıok/ar Senaryo Screenplay: Ut/tnl
Kazak & Mımafa Alt1ok/ar Görüntü
Yön. Cinematography: Soyht Turan
Kurgu Editing: Erol Adil;t Müzik
Music:jinglt Houıt Oyuncular Cast:
Duan Deniz, Ali Po)razoglu. Yaı'NZ

Bingö1, GO'khan lJzoguz, Mehmtl Ciinı11r,
Pelin Ba111, Stray Stt'tr Yapı m ct
Producer: Abdullah Oguz Yapım
Production Co.: ANS Yapım )'aym
Reklamcıble A.Ş. Dünya Hakları
World Sales: Wamer Broı., T11rkty

Born in 1 958. He graduated
from the Ankara Kolej i in
1976, and che Cerrahpaşa
Faculty of Medicine in 1 984.
He became a Physical
Treatment and Rehabilirarion
specialisc in 1 99 1 . His fırst
conracr with cinema came
through w ith his fırst shorc
film in 1989, and si nce then he
wenr on ro direec shorrs and
feature fılms.

2002 1 35 mm. 1 Ren kli Color l l 19'

• Öykü, Çanakkale S. Er Egitim
Tugayı'nda, askerliklerini bedelli olarak
yapmakta olan bir grup "sivil" erin
arasında geçer. Dünyanın ve Türkiye'nin
dört bir yerinden gelmiş, degişik sosyal
katmanlara mensup, farklı kültürleri,
sınıfları, felsefeleri ve varoluşsal halleri
temsil eden bu insanlar, tüm farklılıklarına
rağmen, bir olmayı, birlikte ve uyum
içinde yaşamayı ögrenecekleri, eglenceli
bir serüven yaşayacaklardır. 28 günü
beraber geçirecekleri askeri birlikte
yolları, komutanları olacak Yüzbaşı Volkan
ve 6.5 yıldan beri askerligini uzatarak
yapan Karlıdag adlı erle kesişir. Dışarıda
bırakılan medyatik sevgililer, askerligin
geçtigi taşra kentinde dogan yeni aşklar,
canlanan eski sevgiler, askerliklerini
yapmakta olan bu erkeklerin hayatlarını
çerçeveler. l ik günlerde kahramaniarım ız
agır bir egitime tabi tutulurlar; daha sonra
geçen zamanla beraber bu disipline
alışırlar. Askerdeki son günlerinde bir
deprem olur ve Ege Denizi açıklarında bir
ada belirir. Türkiye ile Yunanistan
arasında, bu toprak parçası yüzünden
diplomatik bir gerginlik yaşanır. Savaş
kapıdadır . . .

• The srory rakes place among a group of
"civilian" soldiers who are serving as paying
shorr-rerm recruirs in rhe 5rh Privare
Training Brigade in Çanakkale. These
people of various social srrara from all over
rhe world and Turkey, represenring
differenr culrures, classes, philosophies and
exisrenrial srares, will live through an
enrerraining advenrure where rhey will, in
spire of all rhese differences, Jearn ro be one,
ro live rogerher and in harmony. In rhe
milirary unir where rhey will spend 28
days, rheir parh irırersecrs wirh Caprain
Volkan, who will be rheir commander, and
rhe soldier narned Karlıdağ (Snowy
Mounrain), who has exreoded his milirary
service ro 6,5 years and is sri ll serving.
Celebriry girlfriends left outside, new loves
blossoming in rhe provincial rown of rheir
milirary service and rekindled affairs frame
rhe lives of rhese soldiers. During rhe fırst
days, our proroganisrs are subject ro harsh
rraining and in rime, they ger used ro this
discipline. On rheir lasr days of milirary
service, rhere's an earrhquake and an isiand
appears off rhe coasrs of the Aegean Sea.
Diplomaric rension eruprs berween Turkey
and Greece because of rh is plor of laod. War
is knocking ar rhe door. . .

Filmleri
Filmography
1 992 Denize Hançer Düştü
The Balcony
1 99 S Istanbul Kanatlarımın Altında
Istanbul Benealh Afy lflings
1 99 7 .Atır Roman Heavy Novel
2002 O Şimdi Asker
He's in the Army ow
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RAVIN ASAF

SARI G Ü N LER

1 957 yılında Irak'ta dogdu.
1 976- 1 98 1 arasında Bagdar
Film Akademisi'nde okudu.
1 986'da Almanya'ya göç etti.
1 988 yılında "Bir Avuç Yaşam"
adlı kısa filmi Oberhausen Film
Festivali'nde yarışma
bölümünde gösterildi. 1 9891 994 arasında egitim gördügü
Hamburg Güzel Sanatlar
Akademisi'nden sinema
dalında diplema aldı.

YELLOW DAYS
Yönetmen Director: Ravi,ı Aıaf
Senaryo Screenplay: Ravin Aıaf
Görüntü Yön. Cinematography:
Erdal Kahraman Kurgu Ediring:
Mevliit KO(ak Müzik Music: Tanju
D11r11 Oyuncular Cast: Sandra Sttfll,

Nu,-Sürtr, Ha,a i\. Chan, Hogar
Ttmya, Shama/1\, Rash, Bakir Marof
Yapımcı Producer: Kadir Siiwı
Yapım Producc:ion Co.: Film Fabrik;
Siiun Film Dünya Hakları World
Sales: Film Fabrik

2002 1 35 m11ı. 1 Renkli Color 1 87'

• Duvarları eğri bir Kürt köyü olan

Gençyürek'in sakinleri, kuşaklar boyu kök
saldıkları bu küçücük dünyayı
sevmektedir. Oniki yaşındaki "Şeytan
Paşa" ve çetesi, köyde daha acayip hale
gelen herşeyin sorumlusudur. Afacan
yaradılışı ve bitip usanmadan çevirdiği
çirkinlikler yüzünden, köyde zaten allak
bullak olan günlük yaşamı daha da
karıştırır. Birgün, oldukça şişman bir
Alman soprano köye gelir; bir süre
burada kalıp, Kürt halk dansları üzerine
bir doktora çalışması hazırlamak
niyetindedir. Köyün feodal Ali Ağa'sı,
molla ve diğer erkekler bu sarı saçlı
kadınla birgün evlenme düşleri kurmaya
başlarlar. Köyün konuğu, olup bitenlerden
ne kadar bihaberse, Şeytan Paşa da dönen
dolapları bir o kadar iyi bilmekte ve yeni
ciniikierin peşinde koşmaktadır. Yabancı
kadın köylülerin ilgisini üstünde
toplayadursun, köyün üstüne yavaş yavaş
savaş bulutları çökmektedir. Şişman
sarışın, bir süre sonra halk danslarını ve
şarkı sözlerini bir kenara bırakıp, içinde
bulunduğu ortamı dikkatle izleyen bir
gözlemciye dönüşürken, köy ve çevresi
de giderek yoğun bir militarizme sahne
olur . . .

• The inhabitams of Gençyürek (Young

Heart), a Kurdish viiiage wirh awry walls,
love this riny world where rhey have raken
root for generarions. The l 2-year-old "Saran
Pasha" and his gang are responsible for
everyrhing rhar has become weirder in the
village. Due to his impish nacure and che
nasry pranks he pulls, he compl i cares che
daily life of che village, which is pell mell as
ic is. One day, a rac her far German soprano
arrives ar che village. She plans to s ray here
a w hile and prepare a doctorare study on
Kurdish folk dances. The feudal Ali Agha of
che village, the mullah and other men start
to dream of marrying this blonde haired
woman some day. As much as the guesr is
unaware of the goings on, Saran Pasha is
well aware of all the conspiracy and is
pursuing new mischief. While the lady
foreigner becomes a focus for che villagers'
imeresr, clouds of war slowly gather over
rhe village. As the fat blond soon leaves
aside che folk dances and lyrics and turns
i mo an observer attemively watching·the
environmem she's in, rhe village and i ts
peripehry becomes the scene of militarizing
that keeps getting more incense.

Born in 1 957 in Iraq. He
srudied at the Film Academy in
Baghdad becween 1 97 6 and
1 98 1 . In 1 986, he immigrated
to Germany. His short film "Bir
Avuç Yaşam 1 A Handful of
Life" compered ar the
Oberhausen Film Festival in
1 988. From 1 989 ro 1 994, he
scudied and majored in cinema
in the Hamburg Fine Am
Academy.
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NURI BILGE CEYLAN

UZAK

1 959 yılında Istanbul'da do�du.
Bat-ıziçi Üniversitesi Elektrik
Mühendisli�i Bölümü'nden
mezun olduktan sonra Mimar
Sinan Üniversitesi'nde iki yıl
sinema e�itimi gördü. 1 995'te
çekti�i ilk kısa metrajlı filmi
"Koza" 48. Cannes Film
Festivali'nde gösterildi. lik
uzun metraj lı kurmaca filmi
"Kasaba" ( 1 997) ve bunu
izleyen "Mayıs Sıkıntısı" (2000)
ile pek çok ödül aldı. UZAK
(2002) yönetti�i üçüncü uzun
merrajlı kurmaca fılmdir.
Born in İstanbul in 1 959. He
srudied filmmaking for two
years ar Mimar Sinan
University, afrer having
graduated from the Deparrmenr
of Elecrrica1 Engineering at
Bogaziçi University. His first
short film .. Koza 1 Cocoon"
( 1 995) was screened ar the 4Sth
Cannes Film Festival. He also
has received many national and
international awards for his
feature debut .. Kasaba 1 The
Small Town .. ( 1 997) and for his
next film .. Mayıs Sıkıntısı 1
Clouds of May .. (2000).
DISTANT (2002) is the third
feature film he directed.

DISTANT
Yönetmen Director: Nuri Bilge
Ceylan Senaryo Screenplay: N11ri
Bilge Ctylan Görüntü Yön.
Cinematography: NNYI Bilge Ceylan
Kurgu Editing: Ayhan Ergiirıtl &
NNri Bilge Ceylan Müzik Music:
Mozart Oyuncular Cast: Mllza//tr
Ozdemir, lıfthmet Emin Toprak, Naum
KmlmıJ, Zuhal Gmrer Erkaya, Feridun
KOf. Fatma Ctylan. Ebnt Ctylan
Yapı m cı Producer: Nuri Bilge Ceylan
Yapım Producrion Co.: NBC Film
Dünya Hakları WorJd Sales: NBC
Film Kaynak Prim Source: Oun F;Jm

2002 1 35 m111. / Renkli Color 1 1 10'

• Ü çüncü uzun metrajlı kurmaca
filminde, Nuri Bilge Ceylan'ın kırsal kesim
kahramanları bu kez kente iniyorlar.
Dekor ve mekanlar degişmiş ama
yönetmenin sinema anlayışı aynı. Uzun
planlarla hayatı geniş ve genel biçimde
kavrama, bir ermiş felsefesiyle birleşmiş,
dogal bir varoluşçuluk tavrıyla, yaşamın
içindeki en küçük, en önemsiz gözüken
ama belki en temel ayrıntıları bulup
çıkarma çabası ve yetenegi kusursuz. Bu
agır, belki biraz sabır isteyen film,
sonunda insana tam bir doygunluk hissi
veriyor, gerçek insan yaşamiarına tanık
olmuş olmanın o benzersiz lezzetini
bırakıyor. Ceylan, taşradan, kır ve
ormandan l stanbul'a çevirdigi kamerasıyla,
bu kenti de sanki hiç görmedigirniz
biçimde gösteriyor. "Tutkusuz, renksiz ve
tekdüze görünen hayatın sinemaya
uyarlanması düşüncesi beni her zaman
daha fazla heyecanlandırmıştır. Birbirine
benzeyen günlerin hiçbir belirli iz
bırakmadan geçip gittigi, insanda bazen
yogun bir anlamsızlık duygusu yaratan ve
sanki belli bir yaştan sonra varlıgını daha
da hissettiren bir ruh halinin bir filmime
konu olabilmesi fikrini belli belirsiz bir
şekilde uzun süredir içimde taşıyordum.
Belki bu duyguya, kendisine katianınayı
mümkün kılacak bir anlam katabilmek ya
da arada bir sempati bagı oluşturabilmek
adına. Belki de bu benim en otobiyografik
filmim." - Nuri Bilge Ceylan

• In his third fearure, Nuri Bilge Ceylan's
rural proragonisrs move imo rhe city. The
sets and locations are different but che
director's perception of cinema remains the
same. The arrempt ro grasp life widely and
generally in long rakes, rhe arrirude of
narural exisrenrialism rhar is combined
wirh a saindy philosophy, and rhe
capabiliry of finding our the riniesr,
seemingiy most unimporranr bur perhaps
mosr fundamenral derails in life, produces a
perfecr resulr. This slow moving film,
perhaps calling for some parience,
ultimarely gives one a sense of complere
sarisfacrion, leaving rhat unique raste of
wirnessing real human lives. Ceylan, with
his camera rhar he has turned from rhe
counrry and rhe foresr ro İstanbul, shows
this ciry ro us in a way rhar we perhaps have
never see n ir. "The idea of adapri ng for
silver screen a life that is seemingiy
impassionare, colorless and monotonous has
always excited me more. 1 vaguely nurrured
rhe not i on of basing a film on this specifıc
mood where similar days glide pasr withour
a disrincr trace, which sometimes gives one
an intense feeling of meaninglessness and
seems to make itself fe lt much more afrer a
cerrain age. Maybe jusr so rhat I can add a
meaning ro this sene i menr rhar makes ir
possible ro bear ir or else ro form a
connection of symparhy in berween. This is
perhaps my most aurobiographical film." 
Nuri Bilge Ceylan

Filmleri
Fi lmography

1 995 Koza C0<oo11 (short kısa film)
1 998 Kasaba The Smail Toum

2000 Mayıs Sıkıntısı Clouds ofAlay
2002 Uzak Dista111
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HANDAN IPEKÇI

BÜYÜK ADAM KÜÇÜ K AŞK

1 956 r.ılında Ankara'da doj!du.
Gazi Universitesi Iletişim
Fakültesi'nde Radyo
Televizyon ej!itimi gördü. lik
yönetmenlik denemesini 1 993
yılında, senaryosunu şair Yaşar
Miraç'ın yazdıj!ı "Kemençenin
Türküsü" adlı belgeselde
gerçekleştirdi. Ertesi yıl
yönettij!i, 1 980 askeri
darbesini çocukların açısından
irdeleyen, ilk uzun metrajlı
kurmaca filmi "Babam
Askerde" vizyona girerneyince
filminin da�ıtımını kendi
organize ettij!i 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 Panarama
bölümünde gösterildi. Ankara
ve Antalya Film Festivalleri'nde
pek çok ödül kazanan BÜYÜK
ADAM KÜÇÜK AŞK (200 1 )
ikinci uzun metraj lı fılmidir.

-

-

HEJAR
Yönetmen Direccor: Handan lptk(i
Senaryo Screenplay: Handa, lpdt.(i
Görüntü Yön. Cinemamgraphy:
Erdai !Vıhranum Kurgu Editing: Nikoı
Kanakis Müzik Musi : Strdar Yal(ln &
Mazl11m Çimm Oyuncular Casc:
Şilkran Giingör, Di/an Erre1in, Fliı11n
Demirel, Y11d1z Kmttr, lımaif Hakkı Şen
Yapımcı Producer: Handan lptkri
Yapım Pmduccion Co.: Ymi )�apım
Film Lıd. Dünya Hakları World
Sales: Mmtmsha Enttrlainn�nr Kaynak
Print Sour·ce: Ozo1 Film

200 1 1 35 mm. / Renkli Color / /20'

• Türk sinemasının yeniden yapılandıgı

bir dönemde, yönetmenlik yapabilmek
için yapımcılıgı da üstlenmek zorunda
kalanlardan, buna cesaret edebilenlerden
biri olan Handan l pekçi, 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 geliştirdigi
tarzıyla, kendine özgü bir sinema yaratan
yönetmen, son filmi B ÜYÜ K ADAM
KÜ Ç Ü K AŞK'ta bir kez daha çocuk ve
politika konularına eğiliyor. I nsani
ilişkilerin derinliklerinde, etnik
farklılıkların önemini kaybettigi bir film.

• Handan İpekçi, one of the filmmakers

who has also dared ro produce her fılms in
order to be able to direct them during a
period of eeconstruction in Turkish cinema,
believes that the universal can only be
derived from rhe national and she resisrs the
pressure of "commercial success" which
hangs !ike the sword of Democles over
fılmmakers. W ith her choice of subject
matrer, rbe actors she works with, and the
sryle she has developed, İpekçi has created
her own breed of ci ne ma - one free of
commercial concerns. In her laresr feature,
HEJAR, she once more rakes up the rhemes
of children and politics. A fılm in which
erhnical differences are lost in the deprh of
human relarionships.

Born in 1 956 in Ankara. After
studying radio and relevision at
the Faculty of Communications
of Gazi University, she had her
fırst experience of directing in
1993, when she made the
documenrary "Song of the
Kemençe', seripted by dıe poet
Yaşar Miraç. The following
year, she made her first feature
film, ··sabam Askerde 1 Dad is
in the Army", which examined
the 1 980 military coup from the
perspective of children. Unable
ro fınd a commercial
disuiburor, she cook on che rask
herself and even then managed
ro score some l 0.000
admissions. Winner of many
prizes in national fesrivals,
"Dad is in the Army" was
invired ro che Panorama seetion
of the Berlin Film Festival in
1 995. HE) AR (200 1 ), which
won many awards at Ankara and
Antalya Film Festivals, is her
second feature film.
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ÖMER KAVUR

KARŞl LAŞMA

l 944'te Ankara'da dogdu.
Paris'te sosyoloji, gazetecilik ve
sinema dalında yüksek ögrenim
gördü. Birçok belgesel ve
reklam filmi çekti. lik uzun
metrajlı kurmaca filmi "Yatık
Emine"yi 1 974'te yönetti.
Antalya Film Şenligi'nde ve
sinema yazarlarının yıllık
degerlendirmelerinde çeşitli
filmleri ödüllendirildi.
"Körebe", "Amansız Yol" ve
"Gece Yolculugu" adlı
filmleriyle Kültür Bakanlıgı
Sinema Ödülleri'ni kazandı.
1 986'da "Amansız Yol",
1 987'de "Anayurt Oteli" ve
1 992'de "Gizli Yüz"le
Uluslararası Istanbul Film
Festivali'nde "Yılın En Iyi Türk
Filmi" ödülünü Qç kez kazandı.
Filmleriyle yurt dışında da
birçok ödüller kazanmış ve
adına degişik ülkelerde toplu
gösteriler düzenlenmiştir.
Born in 1 944 in Ankara. He
srudied sociology, journalism
and film in Paris. He has
direcred. many documenraries
and commercials. His fearure
debur, "Yatık Em_ine" came in
1974. A number of his films
were awarded prizes in the
Anralya Film Festival and were
highly recommended in rhe film
crirics' annual selecrions.
"Körebe 1 Blindfold", "Amansız
Yol 1 Desperare Road" and "Gece
Yolculuğu 1 Nighr Journey" won
film prizes given by rhe Minisrry
of Culture. He received rhe "Best
Turkish Film of rhe Year" award
four times from the International
lsranbul Film Fesrival wirh
"Amansız Yol 1 Desperare Road''
in 1986, "Anayurt Oceli 1
Morherland Horel" in 1987,
"Gizli Yüz 1 The Secrer Pace" in
l 992, and "Akrebin Yolculuğu 1
Journey on rhe Clock-Hand" in
1997. His films were awarded
abroad and many rerrospecrives
on his career were organized in
different counrries.

ENCOUNTER
Yönetmen Director: Omtr Kat111r
Senaryo Screenplay: Omtr Kav11r &
Maciı Koptr Görüntü Yön.
Cinematography: Ali Uık11 Kurgu
Editing: Mtr�liit KOfak Müzik Music:
Tamer Çmıy Oyuncular Cast: Ug11r
Po/ar, LA/t Afam.ur, Çttin Ttit.indtw,
lımail Haooflu, Ayta{ Arman, Ani
/pekkaya, 8tn'ill Madenri, Kanmran
Usluer, Ntemellin Çobano'f,/11
Yapımcılar Producers: Omer /&vur
&janos Rozsa Yapı m Production
Co.: A lfa Pilm; Ohjektivt Film Studio
Dünya Hakları World SaJes: Alfa
Film

2()()2 1 35 ntm. 1 Renkli Color 1 127'

• "KARŞlLAŞMA, kendisine yeni bir
yaşam sunulduj!una inanan bir adamın
öyküsüdür. Bu yeni yaşamında oj!lunun
dirilişine şahit olur. Yaşamı boyunca
aradıj!ı kadını bulur. Bütün bu olanlar,
onun için mucizedir. Ancak tüm
mucizelerde oldugu gibi bunun da sona
ermesi gerekmektedir. I çinde gerçeküstü
dokunuşları barındıran yalın bir üslupla
anlatmaya ve gerçekleştirmeye çalıştıj!ımız
KARŞlLAŞMA, kahramanlarımızın
yazgılarının kesiştij!i ve de örtüştüj!ü
sıradışı durumların yer aldıj!ı, tuhaf bir
arayışın öyküsüdür. Çekimierin
gerçekleştirildij!i mevsim, renkler
konusunda kurmaya çalıştıj!ımız atmosferi
destekleyecek niteliktedir." Ö mer Kavur

• "ENCOUNTER is che srory of a man
who believes rhar he has been presenred
wirh a new life. In rhjs life, he wirnesses his
son's resurrecrion. He fınds che woman he
has been loobng for all his life. All c his is a
miraele for him. However, as in all miracles,
ir has ro end. ENCOUNTER, which we
rried ro narrare and realize wirh a spare sryle
harboring some surrealisric roucbes inside,
is che rale of an odd search covering
exrraordinary circumsrances in which che
desrinjes of our heroes inrercepr and
overlap. The season in which che film was
shor supporrs che armsophere we rried ro
esrablish wirh regard ro colors." Ömer Kavur

Filmleri

Filmography
1 974 Yatık Emine
1 979 Yusuf ile Kenan
Yurufand Kenan
1 98 1 Ah Güzel Istanbul
Oh Beautiful lstanbul
1 982 Kırık Bir Aşk Hikayesi
A Broken Love Story
1 984 Körebe 8/indfold
1 985 Amansız Yol Desperale Road
1 987 Anayurt Oteli
lifother/and Hotel
1 987 Gece Yolculugu
ight jounıey
1 99 1 Gizli Yüz The Se<ret Face
1 995 Suluıma lifeeling
1 997 Akrebin Yolculugu
)ourney on the Clock�Hand
2000 Melekler Evi House ofAngels
2002 Kar�ılaşma Eneoun/er
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YUSUF KURÇENLI

GÖNDERiLMEMiŞ M E KTUPLAR

1 947 yılında Çayeli'nde do�du.
Basın Yayın Yüksekokulu'nu
bitirdi. 1 973- 1 980 arasında
TRT'de yapımcı-yönetmen
olarak çalıştı. TRT'de yönetti�i
filmler arasında "Özgürlü�ün
Bedeli" ve "At Gözlügü"
sayılabilir. "Karartma
Geceleri" ile 9. Uluslararası
Istanbul Film Festivali'nde
':Yılın En Iyi Türk Filmi
Odülü"nü kazandı.

UNSENT LETTERS
Yönetmen Director: YNJN{ Kurrenli
Senaryo Screenplay: Yuıuf Kurrenlt
Görüntü Yön. Cinematography:
Mthmtt Aksm Kurgu Ed iri ng: /.smail
iko Canluqy Müzik Music: Allila
OıdemirofJu Oyuncular Cast: Tilrkan
Şoray, Kadir lnamr, Mtlilu Dnniral,
Suna Stltn, Uvtnt Yiiksel, Ayta[ Annati

Yapımcılar Producers: Nt.sttmı
Dtii/Nioflu & De11ts Sulttm Yapım
Production Co.: Film F Filmrilile;
TmHı Film Kaynak Pr-im Source:
lJun Filt11

2003 1 35

mm.

1 Renkli Color 1 1 10'

• "Bir aşk filmi; geçmişleri olan, duyarlı,
açmazları olan bir kadınla bir erke�in aşkı.
Acılar mı besler aşkı, aşk mı acıların
kapısını? Her şey bir sürükleniş midir?
Kader dedi�imiz ya birilerinin kurgusu ise1
[ . . . ] Amasra'da çekti�imiz, bir kış filmi bu.
Duygular derinde. Kırıp dökmeden
ulaşabilmeliyiz karakterlerimizin iç
dünyalarına. Oyuncu lu� dayalı bir film ve
görüntüye ve müzi�e . . . Acılardan geçmiş
ve acı veren bir aşkın filmi." Yusuf Kurçenli

• "A film on love; che love becween a

woman and a man, both sensicive, who have
pasrs and dilemmas. Does suffering noucish
love, or does love knock on che door of
sufferings) Is everyching a s care of be ing
carried away) Whac if w hat we call desciny
is che design of some ochers? ( . . . ] This is a
wincer film we shot at Amasra. The
emocions are deep down. We should reach
che inner world of our characcers w ithout
dilapidacion. A fi lm based on accing, and
images, and music . . A film of a love that
has passed through pain and gives pain." 
Yusuf Kurçenli

Born in 1 947 in Çayeli. He
graduared from the Academy of
Press and Broadcasring. During
rhe years 1 97 3- 1 980, he worked
at TV as producer/direcror.
"'Özgürlüğün Bedeli 1 The Price
of Freedom"" and ""Ar Gözlüğü 1
Bii nder'" are among rhe fılms
rhar he direcred in TRT. He
won rhe '"Best Turkish Film of
rhe Year Award"" in rhe 9rh
Inrernarional İstanbul Film
Festival wirh "Karartma
Geceleri 1 B lackout Nighrs"".

Filmleri
Filmography
1 983 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe
And Recep and Zehra
and AYJe
1 985 Ölmez At-ıcı Eternal Tree
1 986 Merdoglu Ömer Bey
1 987 Gramafon Avrar
Gramophone
1 989 Gönül Garip Bir Kuştur
Hearl is a Strange Bird

1 990 Karatma Geceleri
Blackout Nights
1 99 1 Raziye
1 992 Taşların Sırrı
Seeret ofthe Stones (TV)
1 994 Çözülmeler
The Disinltgratitm
1 997 Anrika Talanı
(iki dramatik belgesel
cwo dram:ı-documencaries)
1 999 Babaevi (TV)
2000 Kurşun Kalem (TV)
2002 Gönderilmemiş Mektuplar
Unsent Letters
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AHMET KÜÇÜKKAYAll

iÇERiDEKi

2 Eylül 1 974'te Bursa'da
do�du. Mimar Sinan
Üniversitesi, Mimarlık
Fakültesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü'nde diplema
projesi ö�rencisidir. 1 999'da
Yavuz Özkan'ın "Hayal Kurma
Dersleri" adlı filminde
yönetmen asistanlı�ı yapmıştır.
Tunç Başaran ve Annie
Pertan'la birlikte çalışmıştır.
TRT'nin "Genç Sinemacılar"
adlı programı için, senaryosu
kendisine ait olan
"Çerçevedeki Kutular" adlı
kısa filmi çekmiştir. Aynı
zamanda yapımcılığını da
üstlendi�i 35 mm. formatındaki
bu çalışması, yönettiği ilk
fılmdir. TRT'de yayınlanan
"Zamanın Kabuğu" adlı ikinci
kısa filminin senaryosu ve
prodüksiyonu da kendisine ait
olup, film yurtiçi ve yurtdışında
birçok fesrivalde gösterilmiştir.
IÇERIDEKI (2003) yönetti�i ilk
uzun metrajlı kurmaca filmdir.

INSIDE
Yönetmen Director: Ahmer
Kü[ilkkayah Senaryo Screenplay:
Ahmet Kiiciiüayalı & Ayttkin Çakmakf'
GörüntO Yön. Cinematography:

Ulaf Zeybek Kurgu Ediring: /l!et�llit
Korak Müzik Music: Nino Varon &
Goirer Alp Oyuncular Cası: Pelin
Balu. Tan Saltiirk, Ştmsi lnkaya, Toprak
Sergtn, Mtlisa Sözm, Ali Ba[ar
Yapımcılar Producen: Ntsim Hason,
Stzin Sonar & Ahmtl KN(iikkayah
Yapım Production Co.: New Films
lnltr77Piional Dünya Hakları World
Sales: New Filmı lmemational

2003 1 35

nmı. 1 Renkli Color 1 90'

• Filmin öyküsü, bir Fransız ressamın iki

çocuguyla birlikte uzun bir tatil için
Türkiye'deki bir köye gelmesiyle başlar.
Modern dünyadan tamamen yalıtılmış,
bakkal dükkanı dışında paranın
kullanılmadıgı köyde, yabancının gelişiyle
beraber birtakım degişiklikler yaşanır. Dış
dünyaya kendini tamamen kapatmış köy
halkı için bu yabancıya alışmak kolay
degildir. Ancak köyün genç kızlarından
biri için durum farklıdır. Fransız ressam ile
genç kız arasında karşı konulmaz bir
yakınlaşma başlar. Ressam, Fransa'daki
Türk komşusundan duydugu bu köye,
hem kimseyle konuşmak zorunda
kalmadan resim yapabilmek, hem de
çocuklarını doganın güzelliklerinden
yararlandırabilmek için gelmiştir. Ancak
onun gelişiyle beraber köyde akıl almaz
cinayetler işlenıneye başlanır. Bu arada
sürpriz yabancının verdigi dolarlar,
paranın geçtigi tek yer olan bakkal
dükkanının sahibinde büyük degişimlere
yol açar. Kendi halinde, basit bir yaşamı
olan köyde artık her şey bambaşkadır . . .

• The story srarcs wirh rhe arrival of a

French painter in a viliage in Turkey wirh
his rwo children for a long vacarion. The
viliage is torally isolared from rhe modern
world and a grocery srore is the only place
where money is used. Wirh rhe arrival of
rhe srranger, a change srarrs. Ir is not easy
for the people of rhe village, who have
separared rhemselves from the ourer world,
to ger used to this srranger, bur one of the
young girls of the viiiage rhinks differendy.
The French painter and rhe young gir! fınd
rhemselves irresisribly drawn ro each other.
The painter has heard abour che viiiage
from his neighbor in France and rhoughr ir
wouJd be ao ideal place for painting
wirhour having to ralk ro anyooe and for his
children to experience the beauries of
narure. However, w ith che arrival of che
painter monsrrous murders start to be
commirred. Meanwhile the dollars that che
mysrerious srranger gives to che grocer
evoke a big rransformarion in him.
Everyrhing srarrs ro change in this village
which used to have an unobsrrucred, simple
way of living . . .

Born in Bursa on 2 September
1 974. He is a diplama project
student ar the Mimar Sinan
University, Faculty of
Archirecnıre Jndustrial Products
Design Department. He has
worked as assiseant in Yavuz
Özkan"s film "Özkan "ın '"Hayal
Kurma Dersleri 1 Lessons in
Stargazing" in 1 999, and has
worked w ith Tunç Başaran and
Annie Perran. For the "Young
Filmmakers"' program of the
TRT, he has wrirren and
directed a shott film,
··çerçevedeki Kurular 1 Boxes in
the Frame"'. This 35mm film,
which he himself produced, is
his fılm debur. He also wrote
and produced his second shott
film, '"Zamanın" Kabuğu 1 The
Shell of Time", broadcast on
TRT and shown i n many
national and international
fesrivals. INSIDE (2003) is his
debut feature.
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TÜRKIYE TURKEY

BÜLENT PELIT

MARTl LAR AÇKEN

14 Eylül 1 965'te Istanbul'da
do�du. Eskişehir AÖF Iktisat
Bölümü mezunudur. Sinemaya
çocuk oyuncu olarak girdi.
Babası Hidayet Pelit'in çekti�i
bazı filmlerde rol aldı. Bir süre
çocuk tiyatrosunda oynadı.
Profesyonel olarak sinema
hayatına 1 984 yılında kurgucu,
ses kayıtçı ve seslendirme
yönetmeni olarak atıldı. lik
televizyon filmi "Sefil"i 1 987
yılında çekti. Sırasıyla
"Psikopat", "Çatı", "Yaz
Gülü", "Şişman ile Pişman",
"Artist Seyfettin" adlı filmleri
gerçekleştirdi. Dört yıldır Film
Yönetmenleri Derne�i'nin
yönetim kurulundadır ve son
iki yıldır bu kurumun ikinci
başkanıdır. Film Yönetmenleri
Derne�i'nin TRT kurumuna
çekti�i. 'Türk Romanları"
projesinin bazılarında yapımcı
olarak görev almıştır.

WHEN THE SEAGULLS ARE HUNGRY
Yönetmen Director: Biilent Pe/it
Senaryo Screenplay: Biiltnt Pe/it
Görüntü Yön. Cinematography:
Uvtnt Pe/it Kurgu Editing: GiJkhan
Kılı( & On11r KO(ak Müzik Music:
Erhan Gil1eryiiz (Aywa) Oyuncular
Cast: M�al Ol11z, Umut Ulaj, Omit

Be/en, M11rat Şen, Haldım Boysan, Istemi
Betil, Omil Çtrak, Ozgt Uyar
Yapımcılar Producers: Hidaytt Pe/ir
& Penıin Giikiiof,fu Yapım
Production Co.: Galata Film LJd. Şti.
Dünya Hakları \'<lorld Sales:

Galata Film Lıd ŞII.

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92'

• Epilepsi hastası olan Akın, hiçbir işi ve

yetenegi bulunmayan bir gençtir. Tek
kazanç yolu küçük çaplı esrar taşıyıcılıgı
ve saunada eşcinsellere partnerlik
yapmaktır. Evlilik hazırlıgındaki komiser
muavini Metin'in başı, bir milletvekilinin
kardeşine işkence yaptıgı iddiaları
yüzünden derttedir. Bu nedenle Metin'in
geçici olarak görevden alındıgını ögrenen
nişanlısının ailesi nişanı bozduklarını
bildirir. Akın'ın annesi Mehtap, yıllarca
genelevde çalıştıktan sonra, tüm mal
varlıgı dostu Kaptan tarafından elinden
alınan biridir. Akın, boş zamanlarını bir
kahvede geçirmektedir. Kendisi gibi esrar
kullanmayı seven Hikmet, en yakın
arkadaşıdır. Hande, H ikmet'in genelevinde
çalışan dostudur. Kaptan, Mehtap'ın
parasını dolandırdıktan sonra bir taksi
fılosu kurmuştur. Cinci bir hocanın peşine
takılmış, o nereye sürüklerse o tarafa
dogru gitmektedir. I şsiz kalan Metin,
Kaptan'ın taksilerinden birinde taksici
olarak çalışmaya başlar. Sefalet sınırına
gelen Mehtap, artık demode olmuş bir
gece kulübünde çalışmak için bir
arkadaşına başvurur . . .

• The epilepric Akın is an unemployed,

ungifted young man. His only ineome is
from petty drug dealing and from escorting
gays in the sauna. Po! ice Lieutenanr Metin
is in rrouble due ro rumors of his rorruring
the brorher of a member of the parliamenr.
When the family of his fıancee hear that he
has been temporarily suspended as a result,
they teli him that they have broken the
engagemenr. Akın's morher Mehtap is
someone who has worked for years at a
brothel and whose life' s accumulation has
been seized by her !over, the Captain. Akın
spends all his spare rime in che coffee-house.
Hikmet, who likes a joint as much as he
does, is his best friend. Hande is his
misrress who works at Hikmet's brothel.
The Captain has ser up a fleet of cabs w ith
the money he swindled from Mehtap.
Stringing along with a hodja who claims ro
banish evi! spirirs, he's drifting in his
stride. When Metin becomes unemployed,
he starrs to work as a driver in one of the
cabs of the Captain. Mehtap, on the edge of
extreme poverty, applies ro a friend of h ers
to work in a nightclub long out of
fashion . . .

Born on 14 September 1 965, in
istanbul. He's a graduate of the
Eskişehir AÖF Department of
Economy. He began as a child
accor and cook pan i n some
fılms shot by his father, Hidayet
Pel ir. For a while, he acted in
children's theater. He
professionally started in cinema
in 1 984 as an editor, sound
recorder and dubbing director.
He made his first TV film "Sefil /
Wretched" in 1 987. After that
he made "Psikopat 1
Psychopath", "Çatı 1 The Roof',
"Yaz Gülü 1 Summer Rose",
"Şişman ile Pişman 1 The Fat
and the Penirent", and "Arrisr
Seyfettin 1 Seyfettin, the Actor"
in succession. He has been a
member of the board of the
Society of Film Directors for
four years and has been serving
as irs Vice President in the last
two years. He has worked as
proclucer in some fılms of the
"Turkish Novels" project that
the Society of Film Directors
has made for the TRT.
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ELISABETH RYGARD

GÖNLÜ M D E Ki KÖŞK OLMASA

1_979 yılında Kopenhag
Vniversitesi Edebiyat
Fakültesi'ni bitirdi. 1 995'te
şiirlerini Fragile T ravels
(Kırılgan Yolculuklar) adlı
kitapta topladı. 1 997 yılında
Kopenhag Üniversitesi'nde
Türk dili egitimi aldı. 1 985-90
yılları arasında Danimarka Film
Enstitüsü'nde Yönetmenler
Temsilciligi görevini üstlendi.
1 992 yılında Yönetmenler
Dernegi Başkanı oldu.
1 976'dan beri, uzun metrajlı
kurmaca filmler, TV filmleri,
kısa filmler, belgeseller, çocuk
filmleri olarak toplam on
dokuz projenin yönetmenligini
ve senaristligini üstlenmiştir.
Yapıtları sinemalarda ve çeşitli
televizyonlarda gösterilmiş,
pek çok festival e katılmıştır.

HOUSE OF HEARTS
Yönetmen Director: Elisabtth
Rygard Senaryo Screen play: Eliıabtth
Rygard & Yül&l lf'k Görilntü Yön.
Cinemaıography: Ham Wtlin Kurgu
Editing:Jtrper Oıtmmd Müzik Music:
Mazlum Çtmtrt Oyuncular Cast:
Mazlum Çimen, Şebntnt Köıttnı, J\frntkrts
Samanolar, Bora Akkaj, Serra Ytlnzaz.
Bil/ra Bora. K11/ Hman, Tomris lnarr,
Ln-wz1 Yılmaz Yapımcı Producer:
Omtr Kaı•Nr Vapım Production Co.:
Alfa Film,· Zentropa Produrtio" Dünya
Hakları World Sales: Zemropa
Produdion Kaynak Print Source: Alfa
Film

2002 1 35 nım. 1 Renkli Color 1 90'

• G Ö NLÜ MDEK I KÖ ŞK OLMASA,
yalnızca ayrılıkların yarattıgı acıların
hikayesi degil, aynı zamanda türküler,
anlamları ve altındaki felsefe üzerine de
yogunlaşmış. Film, yetmişli yılların başında
Türkiye'den yurtdışına göç eden
köylülerin dramını dile getirirken, aynı
zamanda içlerinde yaşadıkları göçü
anlatıyor. Diger yandan da "acıyla, nefrete
düşmeden başedilebilir mi?" sorusunu
irdeliyor. Danimarka, Türkiye, I zianda
ortak yapımı olarak çekilen
G Ö NLÜ MDEK I KÖŞK OLMASA, hem
Avrupa hem de Türk seyircisi hedef
alınarak hazırlanmış bir proje. Büyük bir
kısmı Türkiye'de çekilen, Türkçe sesli ve
tamamen Türk oyunculada
gerçekleştirilen fılmin Uşak'ta başlayan
çekimlerine, Afyon'da ve Kopenhag'da
devam edilmiş. Danimarkah yönetmen
Elisabeth Rygard, son yıllarda batı
ülkelerindeki pek çok meslektaşı gibi,
Avrupa'da "göçmenler" konusunda
yaşanan korkuyu yakından izlemiş bir kişi.
Rygard, bu korkunun, umarsızlık, politik
fırsatçılık ve medyanın ticari kaygıianna
dayanan yönlendirmeleriyle gittikçe
arttıgını gözlemledigini belirtiyor.

• HOUSE OF HEARTS is nor only rhe

srory on suffering creared by separarion, bur
ir also focuses on folk songs, their meanings
and the philosophy underlying rhem. While
rhe film gives voice ro rhe d rama of peasanrs
im migrating abroad from Turkey in rhe
beginning of rhe '70s, ir also re lls abour
the immigrarion they have lived inside.
And ir considers ar lengrh rhe quesrion,
"Can you dea! wirh suffering wirhour falling
prey ro hare?". HOUSE OF HEARTS,
a co-producrion of Denmark, Turkey and
Iceland, is a project prepared wirh borh
European and Turkish audiences in mind.
The shooring for the film, wbich rook place
for rhe most parr in Turkey in Turkish and
enrirely wirh Turkish acrors, srarred in
Uşak and conrinued in Afyon and
Copenhagen. Danish director Elisaberh
Rygard is someone who, !ike many of her
colleagues in Europe in recenr years, has
closely warched rhe apprehension in Europe
on rhe issue of "immigranrs". Rygard srares
rhar she has observed this apprehension
increase more and more rhrough
orienrarions based on desperarion, polirical
opporrunism and rhe commercial concerns
of rhe media.

She graduared from the
Copenhagen University Faculry
ofLirerarure in I 979. In I 995
she collecred her poems in che
book Fragile Travels. In 1 997,
she was educared on the Turkish
language in the Copenhagen
University. She served as
Representarive of Directors at
rhe Danish Film Institute from
1985 ro 90. In 1 992 she became
che Presidenr of rhe Sociery of
Directors. As direcror and script
wrirer she has made TV films,
short films, documenraries,
childrens' films - a total of
19 projecrs. Her work has been
released in theacers and
broadcasr on various TV
necworks, and she has
parricipared in many fesrivals.

Filmleri
Filmography
1 976 Tcıke lt Lilze a Man A·ladctml
I 986 Ajob Offer in Nazi
Genn.tmy

(documemary belgesel)

I 988 Heart of Glass
I 992 The IAndscapes of Childhood

(documemary belgesel)

1 994 BelweePI the Mountains and
the Sea.

(documemary belgesel)

The S/ey is the Limit

(documencary belgesei)

1 997 House of Dreatm
2002

(documencary belgesel)
Gönlümdeki Kö�k Olmasa

House of Hearts
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AYDlN SAYMAN

S I R ÇOCU KLARI

1 953're Malatya'da doğdu.
Istanbul Üniversitesi Iktisat
Fakültesi'ni bitirdi. Çeşitli
gazete ve dergilerde sinema
yazarlığı yaptıkran sonra,
tanınmış sinema
yönetmenlerinin yanında
asistan olarak çalıştı. 1 OO'ü
aşkın reklam ve ranıtım filmi
çekti, ve "Güneşteki Leke"
( 1 984), "68'den 6 Mayıs'a"
(belgesel, 1 993), "Gelincik
Tarlası" ( 1 994) adlı filmleri
yönetti. SIR ÇOCUKLARI'nın
senaryo yazımını ve
yönetmenliğini Um it Cin
Güven'le birlikte üstlendi.

CHILDREN OF SECRET
Yönetmenler Directors: Aydın
Sayman & Omil Cin Giiwn Senaryo
Screenplay: Aydın Sayman & Omil Cin
Giinm Görüntü Yön.
Cinematography: Eyüp Boz Kurgu
Editing: Cmı Hamama Müzik Music:
Can Atilla Oyuncular Cast: Ftrar

TamJ. Ozgii Nama/, A!thmtt lı.li
Alalxwa, N11r Siirtr, Ha/i/ /brahinı AraJ.
Volga Sorgu, lıfllıta/a Ul11rl11, Ba111han
Ltvtm Yapımcı Producer: Ytlnıaz
Atadeniz Yapım Production Co.:
Aladt,Jiz Film; Tiwli Filmproduclions
Dünya Hakları \Vorld Salcs:

De Yapmmltk

2()()2 1 35

'""'·

1 Renkli Colo' 1 1 1 5 '

• 1 O yaşındaki Cemi!, annesi ve kendisi
üzerinde şiddet uygulayan üvey
babasından kaçarak l stanbul'a gelir.
Haydarpaşa'da karşılaştı�ı sokak
çocuklarının yanına sı�ınan Cemil'i,
grubun lideri Velit eline para vererek geri
göndermek ister. Sokak çocukları Cemil
için para toplarken bir yandan da zorlu
yaşam koşullarına katlanırlar. Bu arada
Cemil'in annesi Münevver o�lunu aramak
üzere l stanbul'a gelir. Kör bir piyango
satıcısının yanında bilet satan küçük
kızkardeşi Zeynep'in babasıyla oturdu�u
gecekonduya yerleşen kadın, ilk eşinin
kardeşleri tarafından namus meselesi
yüzünden aranmaktadır. l stanbul'a geldi�i
duyulan Münevver'i öldürmek üzere
Anadolu'dan Reşo adında bir genç gelir.
Duyarlı ve vicdanlı biri olan Reşo
Münevver'i öldüremez ve onu
bulamaclığını söyleyerek şehirde oyalanır.
Bu arada Velit de Zeynep'e aşık olmuştur.
Sokak yaşamına daha fazla dayanarnayıp
hastalanan Cemil'i arkadaşları, serseri
Şero'nun kahvesinde çalışan yaşlı dostları
Dayı'nın yanına yerleştirirler. Velit,
Zeynep'e aşkını nasıl ifade edece�ini
bulmaya çalışırken, Cemil'in başına gelen
olayla herşey tersine döner. Yaşamları ve
kaderleri pamuk ipliğine bağlı bu insanlar
için artık geri dönüş yoktur. . .

• Ten-year-old Cemi! runs away from his

morher and rhe stepfarher who rrears him
cruelly and comes ro Istanbul. He rakes
refuge w i rh the srreer urchins he meers ar
Haydarpaşa, bur rhe leader of rhe group,
Velir, wanrs ro give some money ro Cemi !
and send h i m back. While rhe children
collecr money for Cem il, they also put up
wir h hard condirions of life. Meanwhile
Cemil's morher Mü nevver comes ro
İstanbul ro look for her son. The woman
sers herself up in the slum rhar her younger
sister Zeynep who sells ricker for a blind
lorrery vendor and her farher live in, bur the
brorhets of her fist husband are looking for
her on an affair of honor. A young man,
Reşo, comes from Anarolia ro ki ll Münevver
who has been reported to arrive in Isranbul.
A sensitive and conscienrious man, Reşo
canoor kil! Münevver and saying that he
can't rrace her, he dallies around.
Meanwhile, Vel it has fallen in love with
Zeynep. Cem il cannot endure rhe harslı life
on the srreets and gers i ll, his friends setrle
him wirh their aged friend "Uncle", who
works in rhe coffee house of rhe good-for
norhing Şero. While V elir is trying to find
a way to express his love for Zeynep,
somerhing happens ro Cem il thar tllrns
everything upside down. There is no way
back for these people whose lives and
desrinies are hanging by a ha ir. . .

Born in Malatya in 1 95 3 . He
graduated from Istanbul
University Faculry of Economy.
Afrer wriring on film in various
papers and magazines, he
worked as assistant ro acclaimed
film di rectors. He made over
100 commercials and promo
videos, and directeel "Güneşte ki
Leke 1 Shadow in the Sun"
( 1 984), "68'den 6 Mayıs'a 1
From '68 to May 6th"
(documentary, l 993), "Gelincik
Tarlası 1 Field of Poppies"
(I 994). He co-wrote and co
di rected CHILDREN OF
SECRET w ith Ümit Cin
Güven.

1 972'de Adana'da doğdu.
Amatör tiyatro oyunculuğuyla
başladığı sanat yaşamına genç
sinemacıların yanında çeşitli
görevler alarak devam etti.
Aralarında "Ben Gazeteciyim",
"Geçişler", "Yanılsamalar" da
bulunan kısa filmler yaptı.
SIR ÇOCUKLARI filminin
senaryosuna zemin oluşturan
ana metni, uzun süre sokak
çocuklarını gözlemledikren
sonra yazmıştır. Henüz filme
alınmamış birçok senaryosu
vardır. SIR ÇOCUKLARI
(2002) yönettiği ilk uzun
merrajlı kurmaca fılmdir.
Born in Adana in 1972. Starting
as acror in amareur rhearer, he
forchered his arrisric endeavours
working in various posrs wirh
young cineasres. He made some
short films, inciueling "Ben
Gazereciyim / I' m a JournaJisr",
"Geçişler 1 Transitions'',
"Yanılsamalar / lllusions".
He has written the original
story which served as basis for
CHILDREN OF SECRET after
observing urchins for a long
rime. He has many seripts not
yet filmed. CHILDREN OF
SECRET (2002) is his feature
debut.
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Archipel 35

Agat Films

02 Filmes
Rua Heli6polis, 41 O
Vila Humburguesa

52, rue Jean-Pierre
Timbaud, 750 1
France

Sao Paulo
Brazil

1

Paris

tel: 33 1 53 36 32 32

fax:

tel: l l 36 44 80 40
44 44 23

fax: 1 1 36

e-mail: o2fılmes@o2fılmes.com

02 Filmes et videofilmes
Av. Prof. Fonseca Rodrigues 1 300
0546 1 -0 1 O Sao Paulo
Brazil
tel: 1 1 30 26 94 00
fax: ı ı 30 22 9 1 29
e-mail: cidadedeus@o2fılmes.com

38 Productions
83A, rue Bobillet
750 1 3 Paris
France
tel: 33 1 43 1 3 10 60

fax:

33 ı 43 1 3 l O 66
e-mail: infos@3b-productions.com

33

ı

43 57 00 22

52, rue Charlot
75003 Paris
France
tel: 33 1 42 72 10 70
fax: 33 1 42 72 4 1 1 2
e-mail: archip35@club-internet.fr

Alameda Films
Division del Norte, 2462-5 1
Col. Portales, Mexico City
Mexico
tel: 52 5 688 03 30
fax: 52 5 605 89 ı ı
e-mail: daniel@alamedafılms.com

Art Fest
1, Bulgaria Sq.
1 463 Sofıa
Bulgaria
tel: 359 2 9 1 6 60 29

fax:

359 2 9 1 6 67 1 4

e-mail: skit@techno-link.com

Alfa film
lstiklal Cad. No: 1 40

Arte France Cinema

Halep Iş Hanı Kat: 5 Daire: 49

8, rue Marceau

Beyojtlu-lstanbul
Turkey
tel: 1 2 1 2 243 63 40

92785 lssy-les-Moulineaux
France

fax: ı 2 1 2 245 3 1 08

e-mail: alfafılm@turk.net

tel: 33 1 55 60 72 27

fax:

33

ı

55 00 78 50

Artemis Productions

JBM Television

1 2 1 Bloor Street East
Suite 1 500

60, rue Gallait
1 030 Bruxelles
Belgium

London EC 1 3RS

Toronto ON M4W 3M5
Canada

tel: 32 486 50 73 56
fax: 32 475 25 99 37

tel: 1 4 1 6 967 l l 74

e-mail: olivier.rausin@skynet.be

Alliance Atlantis
63 Gee Street
England
tel: 44 207 25 1 25 1 2

fax: 44 207 25 1 25 1 4

e-mail: bsalt@3bmtv.co.uk

fax: ı

4 1 6 960 09 7 1

Atadeniz Film
Çamlık Sok No: 1 212

AM I P
JH Productions Ltd.
2F No. 5 Lane 23
Wan-Ning St.
Wen-Shan Dist. l l 6
Taipei
Taiwan

52, rue Charlot
75003 Paris
France
tel: 33 1 48 87 45 1 3
fax: 3 3 ı 48 87 40 l O
e-mail: amip@amip-multimedia.fr

tel: 886 2 22 39 58 22
fax: 886 2 22 30 39 63

ANS Yapım
Yayın Reklamcılık A.Ş.

20th Century Fox International

Cendere Yolu No: 1 2

Twentieth Century House
3 1 /32 Sohc Square

80670 Ayazajta-lstanbul

Etiler-lstanbul
Turkey
tel: 90 2 1 2 265 46 07
e-mail: aydinsayman@hotmail.com

Atlas Entertainment
67, rue de Courcelles
75008 Paris
France
tel: 33 1 45 6 1 1 4 0 1
fax: 3 3 ı 4 5 6 1 1 4 02

Turkey
tel: 90 2 1 2 335 24 02

e-mail: m.bencheghib@noos.fr

fax: 90 2 1 2 289 04 76

Atlas International Film GmbH

Applause Pictures

80469 Munich

77 Fuchenglu, Apt. 5-30 1

1 4th Floor, 1 O Knutsford Terrace
TST, Kowloon
Hong Kong

Germany
tel: 49 89 22 75 25
fax: 49 89 22 43 32

Haidian District
Beijing 1 00036

fax: 852 23

London W 1 D 3AP
England
tel: 44 207 437 77 66

fax:

44 207 434 2 1

70

2 1 st Century Shengkai Film Company

China

tel: 852 23 66 1 6 22
e-mail: mail@applausepictures.com

e-mail: ankoyes@hotmail.com

Arab Film Distribution

Aamir Khan Productions PVT. Ltd.

NE-Seattle, WA 98 1 25

Bait Ush Sharaf, Plot No: 1 60-A
298 Road, Bandra Bombay 50

USA
tel: 1 206 322 08 82
fax: 1 206 322 45 86

1 0035 35th Ave.

e-mail: info@arabfılm.com

fax: 91 22 645 91 03
e-mail: veena@akprod.com

Are Light Films

Adela Media

Wan-li Street

3, Babuna planina Str.
1 1 26 Sofıa
Bulgaria
tel: 359 2 962 48 59
fax: 359 2 962 47 89
e-mail: eco_svetlina@mbox.cit.bg

e-mail: smenz@atlasfılm.com

66 06 6 1

fax: 86 lO 88 1 3 95 75

lndia
tel: 91 22 645 85 36

Runfordstrasse 29-3 1

1 f n• 1 9, LN.2
1 1 6 Taipei
Taiwan
tel: 886 2 22 30 76 39

fax: 886 2 22 30 74 54

e-mail: alfılm@ms6 1 .hinet.net

Atom Films
1 2. Lane 350
Guang Fu S. Rd.
ROC-Taipei
Taiwan
tel: 886 2 773 75 57
fax: 886 2 752 49 1 6

Austrian Film Commission
Stiftgasse 6
1 070 Vienna
Austria
tel: 43 1 526 33 23
fax: 43 1 526 68 O l
e-mail: offıce@afc.at

333

Avanti Media Fiction
Gueisenaustr. 44-4S
1 096 1 Berlin
Germany
tel: 49 30 26 46 1 34

fax: 49

30 26 46 1 36

e-mail: avanti@avantimedia.com

Blueeyes Productions
Hiverfısgata 1 8
IS- 1 0 1 Reykjavik

Chinese Taipei Film Arehive

Icelan d

4F, No. 7
Ch ing-Tao East Road, Taipei
Taiwan

tel: 3S4 5 1 1 70 60
fax: 354 5 ı ı 70 6 1

fax: 886 2 23 92 63 S9

e-mail: blueeyes@blueeys.is

tel: 886 2 23 92 42 43

Cine-Sud Promotion
Salthazar Productions
1 7, rue de I'Echiquier

7SO I O Paris

Bravo Films
16 Court St. Suite 2200
Brooklyn, NY 1 1 24 1

1 30, rue de Turenne
7S003 Paris
France

France
tel: 33 1 47 70 2 1 99
fax: 33 ı 47 70 2S S4

USA

e-mail: infos@balthazarprod.com

British Film Institute

Bamdad Film and Omid Film

London W 1 P 2LN
England

Heung-Kuk Bldg
Sth Floor 43- 1

tel: 44 207 9S7 89 2S

Jooja-Dong, Joong-Gu

tel: 33 1 44 S4 S4 77

e-mail: ebravo808@yahoo.com

21 Stephen Street
No. 1 7, Shahid Mazandarani St.
Haft-e Tir Sq, Tehran
Iran
tel & fax: 98 2 1 830 9S 38
e-mail: bamdad-fılm@kanoon.net

fax: 44 207 sao sa 30
e-mail: bookings.fılms@bfı.org.uk
BV International Pictures

Barakacine
De las Artes 1 1 2S

Kvalavaagsveien I S6
PO Box 1 7

1 4 1 4 Capital Federal

4299 Avaldsnes

Argentina

Norway

tel: S4 l l 49 24 09 9S

fax:

54 l l 49 24 09 9S

e-mail: barakacine@yahoo.com

tel: 47 S2 84

64 60

fax: 47 S2 84 64 6 1
Capital Films

Bavaria Film International

23, Queensdale Place

Bavariafilmplatz 8
8203 1 Geiselgasteig

London W 1 1 4SQ

Germany
tel: 49 89

64 99 37 28

fax: 49 89 649 93 720

England
tel: 44 207 47 1 60 00

fax: 44

207 47 1 60 1 2

e-mail: fılms@capitolfılms.com

e-mail: stefanie.zeitter@bavaria-film.de

Carlotta Films
Belge Film
Kuloglu Mah. Ag> Külhanı Sok.
Aga Hamarnı Apt. 1 3/3
Beyoglu-lstanbul
Turkey
tel: 90 2 1 2 249 78 S7
fax: 90 2 1 2 2S I 36 37

La Big Family
42, rue Dethy
1 060 Bruxelles
Belgium
tel: 32 47S 200 67S
fax: 32 2 S38 3 1 SB
e-mail: labigfamily@myrealbox.com

Bilge Ebiri
21 Berkeley Pl. #2A
Brooklyn, NY 1 1 21 7
USA
tel: 1 7 1 8 622 70 1 4
fax : ı 7 1 8 230 9 0 66

Bir film
Hüsrev Gerede Cad.
No: 1 9/A D: 2
Teşvikiye-Istanbul
Turkey
tel: 90 2 1 2 236 9S 36
fax: 90 2 1 2 2S9 78 O l
e-mail: info@birfilm.com

6, rue Gavarni
7SO 1 6 Paris
France
tel: 33 1 42 24 10 86

fax:

33

ı

42 24 16 78

4S I Greenwich Street
7th Floor, New York
NY 1 00 1 3
USA
tel: 1 2 1 2 609 OS 80

fax:

1 2 1 2 609 0S 86

33 ı 44 S4 os 02
e-mail: cine-sud@noos.fr

Cinema Service

Seoul
Korea
tel: 82 2 22 70 47 30

fax: 82 2 22 64

21 80

e-mail: jennifer@cinemaservice.com

Cinepal International
Kremencova I S
1 1 0 00 Prague 1
Czech Republic
tel: 42 2 249 34 980
fax: 42 2 249 34 98 1

e-mail: john.riley@cinepol.com

Cineteve
4, Quai des Celestins
7S004 Paris
France
tel: 33 1 48

fax:

33

ı

04

30 00

42 72 S6 l l

e-mail: s.manciet@cineteve.fr

Clipper Films
3, rue Jules Lefebvre
7S009 Paris

Ce Qui Me Meut

France
tel & fax: 33 1 4S 26 32 07

France
tel: 33 1 S3 36 83 36

Moltke Str. 1 3 1

23 passage de la Main d'Or
7SO I I Paris

fax:

3 3 ı S3 36 83 37
e-mail: cqmm@club-internet.fr

Celluloid Dreams
2, rue Targot
7S009 Paris
France
tel: 33 1 49 70 03 70

fax:

33

ı

49 70 03 7 1

e-mail: info@celluloid-dreams.com

Central Motion
Picture Corporation
SF No. 1 1 6 Han-Chung Street
Taipei 1 08
Taiwan
tel: 88 2 382 0889
fax: 886 2 3 3 1 068 1

COP
2S, rue Gambetta

Blue Magic Pictures

fax:

9 2 1 00 Boulogne
France
tel: 33 1 46 OS 00 22
fax: 33 ı 46 os 02 S9

e-mail: clipperfılms@wanadoo.fr

Colonia Media
S0674 Köln
Germany
tel: 49 22 1 9S I 40 40
fax: 49 22 1 9S I 40 44
e-mail: coloniamedia@coloniamedia.de

Columbia Tristar Films
Sony Pictures Europe
House, 2S Golden Square
London W I F 9LU
England
tel: 44 207 S 3 3 1 O 72

fax: 44 207

S33 l l

os

Company Pictures
2nd flr Suffolk House
1/8 Whitfıeld Place
London W I T SJU
England
tel: 44 207 380 8 1 07

fax: 44 207 380 39 00

e-mail: enguiries@companypictures.co.uk

334

Di Zahav

Eros International Limited

75009 Paris

28, rue Marbeuf
7S008 Paris

France

France

Coronation Road

tel: 33 1 56 02 60 00
fax: 33 1 56 02 60 O l

tel: 33 1 43 S9 60 00
fax: 33 1 42 2S 1 7 S?
e-mail: ecitroen@aol.com

The Coproduction Office
24. rue Lamartine

e-mail: info@thecopro.de

Unit 23 Sovereign Park
London NW 1 O ?QP
England
tel: 44 208 963 87 77
fax:

44 208 963

84 1 4

e-mail: eros@erosintl.co.uk
Cowan Symes & Assodates
83 Charlotte Street

Digital Nega
6 1 3-8 Yeok Sam Dong
Kangnam-Gu, Seoul 1 3S907

London W l P 1 LB
England

South Korea

44 207 323 1 2 00
fax: 44 207 323 ı o 70

tel:

tel: 822 SS8 4 1 O l

e-mail: cowansymes@email.msn

fax: 822 SS8 3 8 S ?
e-mail: sungkyu@dnega.com

Et Alors Productions
4S, rue de Domremy
7S0 1 3 Paris
France
tel: 33 1 S3 94 64 94
fax: 33

ı

S3 94 64 9S

e-mail: etalorsprod@etalors.com
Cowboy Pictures

Dog Eat Dog Films

1 3- 1 7 Laight St., 6th Flr.
New York, NY 1 00 1 3

33 1 West S?th Street

Excel Entertainment Pvt. Ltd.

#201 New York, NY 1 00 1 9

70 1 , Orchid Pride
Corner of S.V. Road

USA
tel: 1 2 1 2 925 78 00

USA
tel: 1 2 1 2 399 33 00

fax: 1 2 1 2 965 56 55

fax:

ı

2 1 2 877 93 67

e-mail: mmflint@aol.com

&

Convent Avenue, Santacruz
Bombay-S4
lndia
tel: 91 22 60 41 0 1 1

CTB Film Company
1 O Kamennoostrovsky

Dominant 7 Productions

1 97 1 O 1 St. Petersbourg
Russia

1 S4, rue Oberkampf
7SO I I Paris

tel: 7 8 1 2 326 83 30
fax: 7 8 1 2 326 83 3 ı

France
tel: 33 1 SS 28 38 88

e-mail:kino@ctb.ru

fax: 33 1 SS 28 38 89
e-mail: dominant@free.fr

Czech Television
Kavci hory, 1 40 70 Prague 4
Czech Republic
tel: 420 2 61 1 3 70 47
fax: 420 2 6 1 2 1 1 3 54
e-mail: telexport@czech-tv.cz

Oor Filmproduktion
Bergsteiggasse 36
A- 1 1 70 Vienna
Austria
tel: 43 1 427 1 O l l
fax: 43 1 427 1 0 SO

Daiei Co. Ltd.
1 - 1 - 1 6, Higashi-Shimbashi

e-mail: office@dor-fılm.at

Minato-ku Tokyo 1 OS-86 7 1
japan

EEE Production
Oranienburgerstr. 32
1 0 1 1 7 Berlin

tel: 81 3 3S 73 87 1 6
fax: 8 1 3 3 S 7 3 8 7 20
e-mail: yuhara@daiei.tokuma.com

Germany
tel

& fax: 49

30 89 S4 14 1 2

fax: 9 1 22 60 so soo
e-mail: movies@exlent.com
Fabrica SPA
77A Via Ferrare
3 1 050 Catena Di Viiiorba
ltaly
tel: 39 4 22 5 1 6 1 1 1
fax: 39 4 22 609 088
e-mail: fabrica@fabrica.it
Filmakademie
Baden-Württemberg GmbH
Mathildenstrasse 20
D-71638 Ludwigsburg
Germany
tel: 49 71 41 96 91 03

fax: 49 7 1 41 969 ss 1 03
e-mail: eva.steegmayer@fılmakademie.de
Filmia s.r.o

e-mail: eeeproduction@yahoo.de

Musilkova 49

Gothersgade SS
1 1 23 Copenhagen K

E·Motion Films
26 Ing. Pisoni

Denmark
tel: 4S 33 74 34 37
fax: 4S 33 74 34 45

Czech Republic
tel: 420 602 S4 1 033

Busharest

fax: 420 2S7 S33 3S7

Romania
tel: 40 2 1 2 1 2 74 73

e-mail: pavelsolc@volny.cz

e-mail: sannep@dfı.dk

fax: 40 2 1 3 1 2 89 79

Film Bangkok

DE Yapımcılık

Egoli Tossell Film AG

BEC-Tero Ent. Co.
622 Emporium Tower Floor 1 6th

Nispetiye Cad.

1 SO 00 Praha S

Danish Film Institute

1

Burgstrasse 27

1 -2, 8 Sukhumvit Road

Peker So k. Tu� Apt. 1 3/3

1 O 1 78 Berlin

Klongton, Klongtoey

1 . Levent-lstanbul
Turkey

Germany
tel: 49 30 246 S6 SO
fax: 49 30 246 S6 S24

1 0 1 1 O Bangkok
Thailand
tel: 662 262 38 30 1

tel

& fax: 90 2 1 2 269 08

S3

oı

e-mail: christianethieme@egolitossell.com

fax: 662 262 38

Tu nal ı Hilmi Cad. 1 OS/3

Ellipsanime

Film F Filmeilik

Kavaklodere-Ankara

4S, rue Linois

Turkey
tel: 90 3 1 2 466 40 00

?SOl S Paris
France

Zambak Sok. No: 2 1 /S
Beyo�lu-lstanbul
Turkey

tel: 33 1 43 92 S? 29

tel: 90 2 1 2 293 26 93

Denk Sinema ve Tanıtım

fax: 90 3 1 2 466

44 92

Dharma Productions
29 jains Arcade, 1 4th Road
Khar, Bombay 400 OS2
lndia
tel: 9 1 22 26 00 03 49
fax: 9 1 22 26 OS S 1 33
e-mail: info@dharma-production.com

2

fax: 33 1 43 92 S? O l
Film Fabrik GmbH
E r Film
Erel Plaza, Kavacık Mah.
Ekinciler Cad.
Necip Fazıl Sok. No: 8
8 1 630 Beykoz-Istanbul
Turkey
tel: 90 2 1 6 S38 9S 80
fax: 90 2 1 6 S38 9S 8 1

Greesberg Str. S
S0668 Köln
Germany
tel; 49 22 1 93 47 670
fax: 49 2 2 1 93 47 67 l l
e-mail: info@fılmfabrik.net

335 ,------.---.Film Pop Filmeilik

lnönü Cad.
Gözcü Apt. 43/3
Gümüşsuyu-Istanbul
Turkey
tel: 90 2 1 2 243 S4 87

fax: 90 2 1 2

244 1 3 OS

Fortissimo Film Sales

Cruquiusweg 40
Amsterdam 1 O 1 9
The Netherlands
tel: 3 1 20 627 32 1 S
fax: 3 1 20 626 1 1 SS
e-mail: info@fortissimo.nl

e-mail: fılmpop@superonline.com
Forum
FILM lA s.r.o.

Mis lrbinaz 71 000 Sarajevo

Golden Network Asia

Unit 1 083A
S7 Hung To Road
Kwun Tong
Nanyang Plaza, Kowloon
Hong Kong
tel: 8S2 27 S I 1 8 86
8S2 27 so 48 62

fax:

e-mail: goldnet@netvigator.com

Musilkova 49
1 SO 00 Praha S

Bosnia
tel: 387 33 668 463

Greek Film Centre
1 O, Panepistimiou Street

Czech Republic

fax: 387 33 443 6 1 6
e-mail: forum@bih.net.ba

Athens
Greece

Fox Searchlight Pictures

fax:

tel: 42 2 602 S4 1 033
fax: 42 2 S7S 333 S7
e-mail: pavelsolc@volny.cz

P.O. Box 900
Films Distribution

Los Angeles, CA 902 1 3

6, rue de I'Ecole de Medecine
7S006 Paris

USA
tel: 1 3 1 0 369 4S 4 1

France

fax: 1 3 1 0 369 I S 37

tel: 33 1 S3 10 33 99

tel: 30 1 36 3 1 733
30 1 36 14 336

e-mail: info@gfc.gr
Guangxi Film Studio
26 You'ai Beilu
Nanning Guangxi
Ch ina

fax: 33 1 S3 1 0 33 98

France Televisions Distribution

e-mail: info@fılmsdistribution.com

"Le Barjac" 1

Les Films Alain Sarde

7SO I S Paris

1 7, rue Dumont d'Urville
7S I I 6 Paris

France
tel: 33 1 44 2S O l 1 2

Beyoglu-lstanbul
Turkey

France
tel: 33 1 7 1 76 1 2 00

fax 33 1 44 2S O 1 83
e-mail: j.prigent@francetv.com

tel: 90 2 1 2 2S2 2S 44

fax 90 2 1 2 24S

Galata Film Ltd. Şti.

HBO Enterprises

fax:

Boulevard Victor

33 1 7 1 76 1 2 1 0

Les Films d u Fleuve

Meşrutiyet Cad.

Quai de Gaulle, 1 3
4020 Liege

Ersoy Han No: 1 84/1 O
Şişhane-lstanbul

Belgi um

Turkey

tel: 32 4 349 S6 90
fax: 32 4 349 S6 96

fax: 90 2 1 2 24S 24 68

tel: 90 2 1 2 2S I 62 43

Güney Filmeilik A.Ş.
Sakızagacı Caddesi
Güney Han No: 2/1

1 3 04

l l 00 Avenue of the Arnericas
New York, NY 1 0036
USA
tel: 1 3 1 0 3 1 4 3 1 SS
fax: 1 3 1 O SBI 94 06
e-mail: suzanne.barron@hbo.com

e-mail: desk@lesfılmsdufleuve.be
Les Films du Losange
22, Avenue Pierre Premier de Serbie
7SO 1 6 Paris
France
tel: 33 1 44 43 87 24

GMT Productions

HBO Films

64, rue du chateau
92660 Boulogne Billancaurt

4049 Century Park East

France
tel: 33 1 41 22 30 00
fax: 33 1 41 22 30 40

fax: 33 1 49 S2 06 40

e-mail: contact@gmtproductions.fr

Films Transit International

Good Film Co.

402 est, rue Notre-Dame # 1 00
Montreal, Quebec H2Y 1 CB

3A, No. 9

Canada
tel: 1 S 1 4 844 33 SB

fax:

1

s 14 844 79 98

e-mail: info@fılmstransit.com

San Min Road
Taipei I S
Taiwan
tel: 886 2 27S 34 OSS
fax: 886 2 276 OS 1 88
e-mail: goodfılm@ms74.hinet.net

Suite 4 1 00
Los Angeles, CA 90067
USA
tel: 1 3 1 0 201 9S 36
fax: 1 3 1 0 20 1 94 26
e-mail: maud.nadler@hbo.com
Hanfgarn & Ufer
Zeughofstrasse 20
4th Floor, Berlin D- 1 0997
Germany
tel: 49 30 283 33 96
fax: 49 30 6 1 70 94 38
e-mail: hanfgarn@hu-fılm.de

The Finnish Film Foundation
Kanavakatu 1 2
00 1 60 Helsinki
Finland
tel: 3S8 9 62 20 300
fax: 3S8 9 62 20 30 60
e-mail: ses@ses.fi
Flach Pyramide International
S, rue du Chevalier de Saint-George
7S008 Paris
France
tel: 33 1 42 96 02 20
fax: 33 1 40 20 OS S I
e-mail: elagesse@flach-pyramide.com
Focus Puller Ine.
1 1 49 North Gower Avenue
#2 1 2, Los Angeles, CA 90038
USA
tel: 1 323 78S 22 70

fax:

1 323 78S 22 77

Gravier Productions Ine.

Hermitage Bridge Studio

1 40 West S7 Street #4B

Dvortsovaja nab. 1 9

New York NY 1 00 1 9

Sa int Petersburg 1 9 1 028
Russia
tel: 7 8 1 2 326 83 78

USA
tel: 1 2 1 2 S82 90 62

fax:

1 2 1 2 9S6 76 97
e-mail: helenrobin@aol.com

fax: 7 8 1 2 326 83 78
e-mail: hbs@peterlink.ru

Green Light Film Ltd.
No. 1 OS, Fu Jin Street,

8 Cleveland Gardens

Taipei I S
Taiwan
tel: 886 2 27S 34 OSS

fax: 886

2 276 OS 1 88
e-mail: goodfılm@ms74.hinet.net

Hollywood Classics Ltd.
London W2 6HA
England
tel: 44 207 262 46 46
fax: 44 207 262 32 42
Hungarofilm
Bajcsy-Zsilinszky ut.
7, Budapest, 1 06S
Hungary
tel: 36 1 267 30 26

fax:

36 1 267 3 1 40

33 6

Hypnotic Pictures

Kinoglaz

MlF

54 East 7th Street, # 1

Boishie Kamenschiki Street
1 7- 1 -26, 1 1 5 1 72 Moscow

26 Bakinsky Komissarov
8-4-48, 620097 Moscow

Russia
tel & fax: 7 095 205 06 58

tel

New York, NY 1 0003
USA
tel: 1 2 1 2 254 50 09
fax: 1 2 1 2 473 82 68
e-mail: bimo@nyc.rr.com
lntercinema Art Ageney
1 5, Druzhinnikovskaya
1 23242 Moscow
Russia
tel: 7 095 2S5 90 82
fax: 7 095 255 90 52
e-mail: intercin@edunet.ru
Iranian lndependents
P.O. Box 1 587S-4769
Tehran
Iran
tel: 98 9 1 3 2 1 9 86 93
fax: 98 21 227 l l 57
e-mail: atebbai@intelirnet.net

e-mail: kinoglaz@aha.ru

00 1 87 Rome

KS Visions

Magnatel GmbH
Grabenstr. 25

750 1 1 Paris
France
tel: 33 1 46 28 1 4 1 4
fax: 3 3 ı 4 6 2 8 1 2 1 3
e-mail: ksvisions@noos.fr

ltaly

james Longley
50 Breome Street 2L
US-Brooklyn, NY 1 1 222
USA
tel: 1 7 1 8 782 09 52
e-mail: james_longley@yahoo.com
jet Tone Films
1 Hoi Ping Road

o 72 23

96 930

Magyar Filmuni6

Spain

Hungary
tel: 36 1 35 1 77 60

fax: 34 91 747 70 00
e-mail: kwa@kevinwa.com

Rua Prudente de Morais
1 757 # 404
Brazil
tel & fax: 55 2 1 22 59 93 44

Budapest, 1 068

fax: 36

ı

352 67 34

e-mail: annamaria.basa@fılmunio.hu
Ma'ia Films
9, rue Rene Boulanger
750 1 0 Paris
France
tel: 33 1 53 72

84 00

e-mail: aluizioabranches@hotmail.com

fax: 33 1 53 72 84 O l
e-mail: maiafılms@maiafılms.com

Lita Stantic Produeciones

Mamad Gaghighat

Avenida Santa Fe 3205
Piso 2, Officina 3 1
1 425 Buenos Aires
Argentina

1 O boulevard St Mareel
75006 Paris

tel: 54 1 1 48 23 72 45
fax: 54 ı ı 48 2 1 03 1 6
e-mail: lstantic@elsitio.net

Velazquez, 1 2-7"
2800 1 Madrid

jane Doe Films
1 1 922 Saltair Terrace

Spain
tel: 34 91 436 74 00
fax: 34 9 1 435 59 94

LA 90049

fax: 49

e-mail: office@magnatel.com

V�rosligeti fasor 38

Causeway Bay
Hong Kong
fax: 852 23 37 98 49

Los Angeles,

Germany
tel: 49 O 72 23 96 93

KWA-Kewin Williams Assodation

tel: 34 91 747 3 1 00

04 93

76534 Baden-Baden

Galeon 32, Bajo A
28042 Madrid

lpanema, Rio de Janeiro

tel: 39 06 42 Ol 25 39
fax: 39 06 42 00 35 30

& fax: 7 095 433

e-mail: m2f@m2f.ru

53, rue du faubourg Saint-Antoine

Lama Filmes
ltalia Cinema
Via Aureliana, 63

Russia

Lolafilms

France
fax: 33 1 43 3 1 9 1 06
e-mail: mamadhagh@hotmail.com
Mate Produetion
Jose Abascal 44
Madrid 28003

ıoo

Spain
tel: 34 9 1 39 52 254
fax: 34 9 1 44 ı s 889
e-mail: pablo@mateproduction.com
Maydi Film
Calogoviceva 14

USA
tel: 1 3 1 0 889 93 89

Loop Filmworks, Ine.
45 Main Street

fax: 1 3 1 O 889 00 82
e-mail: janedoefılms@aol.com

Suite 504
Brooklyn, NY 1 1 20 1
USA

Kadokawa-Daiei Pictures, Ine.
6th Floor, 2- 1 Shimomiyabi-cho

tel: 1 7 1 8 522 56 67
fax: 1 7 1 8 522 56 68

e-mail: maydi@zg.tel.hr

Shinjuku-ku
Tokyo 1 62-0822

email: kijak@loopfılmworks.com

Mega Bollywood Pvt. Ltd.

Japan
tel: 8 1 3 52 29 20 75

Lotus Film GmbH

fax: 8 1 3 52 29 20 9 1
e-mail: s-tomoko@kadokawa-daiei.com
Kadokawa Shoten
Publishing Company Ltd.
2- 1 3-3 Fujumi Chiyoda-Ku
Tokyo 1 02-8 1 77
Japan
tel: 8 1 3 32 38 84 85
fax: 8 1 3 32 38 86 1 2
Kaleidoseope Entertainment
407, Bwing Kamalo Mills
Campound, Lower Panel
Bombay 4000 1 3
lndia
tel: 22 2 498 35 6 1

Johnstrasse 83
Vienna 1 1 50
Austria
tel & fax: 43 1 786 33 87
e-mail: office@lotus-fılm.co.at

10 0 1 0 Zagreb
Croatia
tel: 385 1 66 92 SOO
fax: 385 1 66 73 774

Ground floor - Mehta Bhavan
Charni Road
Bombay 400004
lndia
tel: 91 22 386 38 53
fax: 91 22 384 04 80
Memfis Film

Louise Rosen Ltd.
1 00 Winchester Street
Brooklyne, MA 02446
USA
tel: 1 6 1 7 730 84 30

ı

Upplandsgatan 35
S- 1 1 328 Stockholm
Sweden
tel: 46 8 33 55 76
fax: 46 8 30 99 34

6 1 7 730 37 00

e-mail: memfıs@memfısfılm.se

Lounge Entertainment

Menemsha Entertainment

fax:

Munich 8 1 675

1 1 57 Beverly Drive
2nd Floor, Los Angeles,

Germany
tel: 49 89 99 8 1 88 20
fax:49 89 99 8 1 3 ı 9

USA
tel: 1 3 1 0 7 1 2 37 20

Siebertstrasse 3

California 90035

fax ı 3 1 0 277 66 02
e-mail: neil@menemshafılms.com

3 3 7 r------.---.MGI International
8, rue Saint-Marc
75002 Paris
France
tel: 33 1 42 2 1 42 22
fax: 33 ı 42 2 1 42 1 5
e-mail: mgiinter@club-internet.fr

NBC Film
Başkurt Sok.

Office Kitano

Ürgüp Palas Apt. 43/4
Cihangir-Istanbul
Turkey
tel: 90 2 1 2 249 69 62
fax: 90 2 1 2 293 1 0 08
e-mail: info@nbcfılm.com

Mijfilm Co.

fax: 8 1 3 3 5 89 06 67
e-mail: usui@office-kitano.co.jp
OZ Productions

Sattari Alley Afriqa Blvd.
Apt. 503 No. 1 4

National Film Centre
4-6, Dem 1 Dobrescu Str.
70 1 1 92 Bucharest 1

Tehran
Iran

& fax: 98 2 1

5-4- 14 Akasaka
Minatoku, Tokyo 1 07-0052
japan
tel: 8 1 3 35 88 81 2 1

Romania

1 -6- 1 Fujimi Chiyoda-ku
# 1 002 Tokyo J 1 02 0071
Japan

e-mail: info@mijfılm.com

Tel & fax: 40 2 1 3 1 O 06 72
e-mail: asalcudeanu@yahoo.com

Mimar Sinan Ü niversitesi
Sinema-TV Merkezi
Kışlaönü,

Necati Sönmez
Ekmekçibaşı Cami Sok. 8/5
80040 Cihangir-Istanbul

Beşiktaş 80700 Istanbul
Turkey

Turkey

tel: 90 2 1 2 274 98 70
fax: 90 2 1 2 2 1 1 65 99

e-mail: nsonmez@operamail.com

1 366 Castillo

e-mail: sinematv@msu.edu.tr

Negativ s.r.o.

1 4 1 4 AXD Buenos Aires
Argentina
tel: 54 l l 45 57 96 79

tel

888 60 7 1

Ministere des Affaires Etrangeres
Bureau du Cinema
37, Quai d'Orsay
75007 Paris

tel: 90 2 1 2 293 23 85

Ostrovnf 30

37 99

MK2

Marmara Apt. No: 2 Kat: 4 D: 8

55, rue Traversiere
750 1 2 Paris

Turkey

France
tel: 33 1 44 67 30 80
fax: 33 ı 43 44 20 1 8

fax: 90 2 1 2 259 02 39
e-mail: hason@newfılmsint.com.tr

e-mail: ahall@mtgla.com

Mokep Co.
Bajcsy-Zsilinszky ut.
7, Budapest, 1 065
Hungary
tel: 36 1 267 30 26

fax: 36 ı 267 3 1 40
e-mail: info@hungarofılm.hu

04 47 62

Palmeraie et Desert
33, rue Jacques H illairet

o 224 93

New Films International
Vişnezade Cami Meydanı Sok.

USA
tel: 1 8 1 8 728 36 76
fax: ı 8 1 8 728 82 94

Pablo Trapero Producciones

fax: 42

fax: 33 ı 43 1 7 92 42

1 6255 Yentura Bvd, Suite l l 00

tel: 90 2 1 2 293 70 70
fax: 90 2 1 2 244 28 5 1

fax: 54 ı ı 48

e-mail: office@negativ.cz

Encino, CA 9 1 436

Sakızagacı Cad. No: 2 1
Beyoglu-lstanbul
Turkey

1 1 0 00 Praha 1
Czech Republic
tel: 42 O 224 93 37 55

France
tel: 33 1 43 1 7 86 62

e-mail: sales@mk2.com
Modern Entertainment Ltd.

Ö zen Film

Maçka-lstanbul
tel: 90 2 1 2 259 00 90

e-mail: elbonaerensefılm@yahoo.com

750 1 2 Paris
France
e-mail: palm@noos.fr
Parallax Pictures Ltd.
7 Denmark Street
WC 2H 8LS London
England
tel: 44 207 836 1 4 78
fax: 44 207 497 80 62

New Media Generatfon (NMG)
Daikanyama Saikane 7F
1 -33- 1 4 Ebisunishi
Shibuya-ku
Tokyo 1 50-002 1
Japan
tel: 8 1 3 57 28 665
fax: 81 3 57 28 66 53
e-mail: k-horie@mtj.biglobe.jp
Nicetop Independent ltd.
1 /F 1 90 Prince Edward Rd
Kowloon
Hong Kong
tel: 852 27 5 1 1 8 86
fax: 852 27 50 48 62

Patagonik Film Group S.A.
Goday Cruz 1 540
Buenos Aires 1 4 1 4
Argentina
tel: 54 r ı 47 77 72 00
fax: 54 l l 47 77 94 47
e-mail: sandra.franco@patagonik.com.ar
Peter Rommel Filmproduktion
Fidicinstr. 40
D- 1 0965 Berlin
Germany
tel: 49 30 693 70 78
fax: 49 30 693 70 79

Moonstone Entertainment
P.O. Box 74000, Studio City

e-mail: goldnet@netvigator.com

Los Angeles, CA 9 1 6 1 4

Nimbus Film ApS

London NW I 8JR

Aved0re Tvaervej 1 0
2650 Hvidovre

England
tel: 44 207 722 25 00
fax: 44 207 722 66 62

USA
tel: 1 8 1 8 985 30 03
fax: ı 8 1 8 985 30 09
e-mail: etchies@aol.com
M ustafa Altıntaş
Germencik Sok.
Dilek Apt. No: 1 1 D: 8
Bebek-lstanbul
Turkey
tel: 90 532 23 1 75 76

fax: 90 2 1 2 249 9 1 60

Denmark
tel: 45 36 34 09 1 0
fax: 45 3 6 3 4 09 l l
e-mail: hald@nimbusfılm.dk
NoDream Cinema
Av Michoacan, 49
Col. Hipodromo Condesa

Photoplay Productions Ltd.
2 1 Princess Road

e-mail: photoplay@compuserve.com
Polymor Films
43, rue des Chartreux
1 000 Bruxelles
Belgium

06 1 70 Mexico DF

President Films

Mexico
tel: 52 5 2 1 1 79 88

750 1 5 Paris

1, Boulevard Victor
France
tel: 33 1 44 25 O l O l
fax: 3 3 ı 44 25

or

83

338

Pretty Pictures

Revolution Studios

42 rue Edouard Vaillant
93 1 00 Montreuil
France

2900 West Olympic Boulevard
3rd Floor, Santa Monica
CA 90404

France

tei: 33 1 48 S I I 6 1 1
fax: 33 ı 48 s ı 1 6 ı o
e-mail: jvelaise@prettypictures.fr

USA
tel: 1 3 1 0 255 72 54

tel: 33 1 44 74 79 79
fax: 33 1 44 74 79 80

fax:

e-mail: cinema@sombrero.fr

ı

3 1 o 2S5 72 S5

e-mail: suzannef@revolutionstudios.com
Productions A-Propos
7336 Santa Monica Blvd.
#67 1 , Los Angeles, CA 90046
USA
tel:
fax:

ı ıso 629 68 ı 3
ı 250 629 68 1 4

e-mail: lorenzo@lorenzodestefano.com

Rishima International
6-a/a Juhu Sangeetha Apartment
Co-op Housing Society, Juhu Road, Juhu
Bombay 400049
lndia
tel: 91 22 64 92 730
fax: 91 22 648 12 55

7S0 1 5 Paris
France
tel: 33 1 4S 7S 27 20
fax: 33 1 4S 77 44 86
e-mail: lisef2@wanadoo.fr

Graftan House, # 4 1
2-3 Golden Square
London W 1 F 9H
England
tel: 44 207 437 66 1 3
fax: 44 207 287 1 9 35
e-mail: ldarwin@virgin.net
r Film
Aydın Sokak No: 2/6
80600 Levent-lstanbul
Turkey
tel: 90 2 1 2 282 83 29
fax: 90 2 1 2 282 83 32
e-mail: erdizencirli@ixir.com

lndia

Sony Pictures

Canada
tel: 1 902 420 1 S 77
fax: ı 902 425 82 60

18 Hayetsira St.
Ramat Gan S2S21
lsrael
tel: 972 3 7S l l 1 5 7

1 0202 West Washington Blvd.
Jimmy Stewart 204A
Culver City, CA 90232-3 1 9S
USA
tel: 1 3 1 0 244 72 58
fax:

ı

3 1 0 244 lO l l

Sputnik Oy

fax: 972 3 7 S ı ı 365
e-mail: tapuzltd@netvision.net.il

Museokatu 1 3 A
Helsinki 00 1 00
Finland
tel: 3S8 687 71 00

Shochiku Co.

fax: 358 687 7 1 1 0

4- 1 - 1 Tsukiji, Togeki Bldg 1 2F
Chuo-ku, Tokyo 1 04-8422
Japan
tel: 81 3 SS SO 1 6 23
fax: 8 1 3 55 50 1 6 S4
e-mail: ibd@shochiku.co.jp
Siete Machos Films
2 1 6 E. 45th Street
1 4th Floor, New York
NY 1 00 1 6

Russia

tel: 1 2 1 2 6 6 1 1 3 63
fax: ı 2 1 2 622 70 1 4

tel: 7 095 1 43 9 1 99

Veera Desai Road
Andmeri West
Bombay S3

1 668 Barrington, Suite SOO
Halifax NS B3J 2A2

Racoon-Kino
Mosfılmovskaya, bld. 1 , # 3 1 8
1 1 928S Moscow

fax: 7 09S 939 94 24
e-mail: raconfılm@mosfilm.ru

Sony Entertainment
Television lndia
Shah lndustrial Estate

Salter Street Films

Shiba Communications
Quixote Films Ltd

7S0 1 2 Paris

tel: 91 22 63S 08 73
fax: 9 1 22 63S 08 70
e-mail: suehar@setindia.com

Productions
lnternationales "Le Film"
6 bis villa des entrepreneurs

Sombrero Productions
38, avenue du General Michel Bizot

USA

e-mail: greenhill@studionyc. com

e-mail: sputnik@sputnik.fi
Studio Canal
50, Quai du Point du Jour
92 1 00 Boulogne Billancaurt
France
tel: 33 1 71 75 88 S6
fax: 33 ı 71 75 89 73
e-mail: ghazarian@studiocanal.com
Studio Canal Image
5- 1 3, Bvd de la Republique
92 1 00 Boulogne-Billancourt
France
tel: 33 1 7 1 7S 87 88
fax: 33 ı 7 1 75 89 60

Simcha Leib Production
Rai Trade International Distribution
Via Umberto Novaro, 1 8
00 1 95 Rome
ltaly
tel: 390 6 374 98 469
fax: 390 6 37S 1 6 222

34 1 Lafayette Street
PMB 302 NY
USA
tel: 1 2 1 2 677 68 S2
e-mail: info@tremblingbeforeg-d.com

e-mail: info@raitrade.it

Sky TV
230- 1 Tarapore Garden

Raven's Call Productions

Andrei CN). Bombay 400 OS3
lndia

1 669 Florida Street
San Francisco, CA 94 1 1 O
USA
tel: 1 4 1 S 82 1 20 1 2
fax:

ı

tel: 91 22 632 76 67
fax: 9 1 22 636 S4 60
e-mail: skyskytv@hotmail.com

4 1 5 82 1 25 9 1

Ravina Filmes
Rua Ni na Rodriguez 29
Cob. O 1 -Jardim
Botanico, Rio de Jan eiro
Brazil
tel: 1 S35 54 69
fax: 1 S3S S4 67

Sogepaq
Avda. Artesanos 6
28760 Tres Cantas
Madrid
Spain
tel: 34 91 736 74 47
fax: 34 9 1 736 89 9 1
e-mail: Bsetuain@Sogecable.com

Studio Canal Produktion
Otto-suhr-AIIee 59
1 058S Berlin
Germany
tel: 49 30 34 35 05 - 60
fax: 49 30 34 35 05 - 6 1
Svenska Filminstitutet
Cinemateket
PO Box 27 1 26
1 02 52 Stockholm
SWEDEN
tel: 46 8 665 l l 24
fax: 46 8 6 6 1 1 8 20
Şeref film
Erol Dernek Sok.
Erman Han 5/ 1
Beyoglu-lstanbul
Turkey
tel: 90 2 1 2 243 27 92

33 9 ,--------------------,,--------------------,,--------------------
T-Mark

5-4- 1 4 Akasaka Minato-ku
Tokyo 1 07-0052
Japan
tel: 8 1 3 35 84 6 1 6 1
fax: 8 1 3 3 5 84 6 1 63

Untitled Productions

Suite SO l , 4S I Greenwich Street
1 00 1 3 New York
USA
tel: 1 2 1 2 966 l l 1 0

e-mail: ichiyamat-mark@office-kicano.co.jp

fax: 1 2 1 2 966 l l 2S
e-mail: forfilm@aol.com

Taehung Pictures

VideoFilmes

3- 1 , Hannam-Dong
Yongsan-Gu, Seoul 1 40 21 O

46, Praça Nossa Senhora da Gloria

Korea
tel: 82 2 797 5 1 2 1
fax: 82 2 797 5 1 25

2221 1 - 1 1 O Rio de Janeiro
Brazil
tel: 2 1 2S 56 08 1 0

fax : 2 1

2 2 8 5 3 8 65

e-mail: mauricio@videofılmes.com.br

Yang and his Gang Filmmakers
1 2, Lane 350, Guang Fu South Rd.

Taipei
Taiwan
tel: 2 773 7S S7
fax: 2 7S2 49 1 6
Yash Raj Films
1 7, Vikas Park
'Jalpankhi' Co-op Housing Society
Juhu, Bombay
lndia
tel: 91 22 2 6 1 7 87 66
fax: 9 1 22 2 6 1 1 67 1 4
e-mail: helpdesk@yashrajfilms.com

Temple Film
80 A, seetion 1

Warner Bros., Turkey

Yeni Yapım Film Ltd.

rue Zosima. Bucharest
Romania
tel: 40 1 224 32 50
fax: 40 1 224 32 83

Cumhuriyet Cad. No: 26/5
Harbiye- lscanbul
Turkey

Hüsreviye Sok.

e-mail: temple@ir.ro

fax: 90 2 1 2 2 1 0 20 32

Tequila Gang
24 Hanway St.

Wellspring Media

tel: 90 2 1 2 2 1 9 20 30

London W 1 P 9DD

4 1 9 Park Ave.
South 20th Floor

England

New York NY 1 00 1 6

tel:

44 207

290 07 72

fax: 44 207 636 22 6 1
T F 1 International
1 Quai du Point du Jour

USA

France
tel: 33 1 41 4 1 I S
33 1 4 1 4 1 3 1

04
44

e-mail: pteze@cfl .fr

Thin Man Films
9, Greek Street
London W l D 4DQ
England

fax:

Wild Bunch
47, rue Dumont d'Urville
75 1 1 6 Paris

France ·
tel: 33 1 7 1 76 1 1 23

fax:

33 1 7 1 76 l l 24

44 207 6 1 2

10 81

Workshop leppin

Ziegler Film GmbH & Co. KG

moore hoerner GbR
Linienstrasse 1 60
I O I I S Berlin
Germany
tel: 49 30 28 38 40 77
fax: 49 30 28 59 93 09
e-mail: moneypenny@moneypenny-film.de

TVOR

203S7 Hamburg

Schulterblatt S8
Germany
tel: 49 40 43 1 7 06 1 4
fax : 49 40 43 00 0 1 2

e-mail: stefan@wuestefılm.de

33 1 42 33 34 99

e-mail: papecvor@dial.oleane.com

Umut Sanat Filmeilik
Akasyalı Sok. No: 1 8
4. Levent-lstanbul

Aved0re Tvaervej 1 O
26SO Hvidovre
Denmark
tel: 4S 36 86 87 88

fax: 45

Wüste Filmproduktion
and Wüste Film West GmbH

fax:

tel: 39 30 9 1 8 1 0 1

fax : 3 9 30 9 1 8 1 o 1

e-mail: aleen@theworksltd.com

e-mail: sales@cv2.dk

France
tel: 33 1 42 33 34 00

250 1 O Pouolengo BS
ltaly

Zentropa Entertainments4

London W 1 W 8QJ
England
tel: 44 207 6 1 2 10 80

2650 Hvidovre

4 bis rue Saint Sauveur
7S002 Paris

Zefirofılm
Via Garibaldi SS

e-mail: zefırofılm@libero.it

The Works

fax:

TV2 Denmark
Sortedam Dossering SSA
2 1 00 Copenhagen
Denmark
tel: 4S 3S 37 22 00

tel: 34 9 1 S48 82 68
34 9 1 S42 34 4 1
e-mail: zebra@zebraprod.es

4th Floor, Portland-House

Trust Film Sales

e-mail: trust@trust-fılm.dk

1 • lzda

28008 Madrid
Spain

Great Portland

Denmark
tel: 45 3 686 87 88
fax: 45 3 677 44 48

Zebra Producciones S.A.
Ferraz 1 8,

tel: 1 2 1 2 686 67 77

tel: 44 207 734 73 22
fax: 44 207 287 52 28
e-mail: info@thinman.co.uk

Aved0re Tv.,rvej 1 0

fax: 90 2 1 2 S72 40 S2
e-mail: hipekci@ixir.com

fax: 1 2 1 2 545 92 3 1
e-mail: slevine@wellspring.com

92656 Boulogne

fax:

Onur Pasaj ı 1 8-203
Bakırköy-lstanbul
Turkey
tel: 90 2 1 2 542 73 29

X-Filme Creative Pool
Bülowstr. 90
1 0783 Berlin
Germany
tel: 49 30 23 08 33 l l

Turkey

fax: 49 30 23 08 33 22

tel: 90 2 1 2 32S 88 88
fax: 90 2 1 2 278 32 82
e-mail: infoumut@umutsanat.com.tr

e-mail: info@x-fılme.de

36 77

44 48

Neue Kantstrasse 1 4
1 40S7 Berlin
Germany
tel: 49 30 320 90 SO
fax: 49 30 322 73 53
e-mail: et@ziegler.com
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Abranches, Aluizio 1 86, 202
Aı'nouz, Karim 64
Akhtar, Farhan 1 9 6
Akın, Fatih 3 1 6
Albert, Barbara 286
Ali, Shaad 1 9 7
Alien, Woody 78
Altıntaş, Mustafa 272
Altıoklar, Mustafa 322
Anderson, Paul Thomas 79
Armanet, François 234
Asaf, Ravin 323
Bachir-Chouikh, Yamina 287
Behi, Ridha 65
Berger, Jacob 66
Bhansali, Sanjay Leela 80
Bielinsky, Fabian 235
Bier, Susanne 260
Blair, Jon 297, 298
Blasband, Philippe 236
Bouhnik, Laurent 237
Bouzid, Nouri 288
Bravo, Estela 1 64- 1 6 9

Labarthe, Andre S. 280
Leigh, Mike 264
Lerman, Diego 7 1
Levy, Dani 265
Loizillon, Christophe 220
Longley, James 293
Lopes-Curval, Julie 22 1
Lounguine, Pavel 244
Ghobadi, Bahman 69
Glawogger, Michael 286
Gleize, Delphine 205
Gowariker, Ashutosh 1 9 8
Guediguian, Robert 263
Gugliotta, Sandra 2 1 7
Günar, Sülbiye V. 3 1 8
Güven, Ü mit Cin 3 3 1
Hekmat, Manijeh 290
Heller, Andre 29 1
Hernandez, Antonio 6 1
Hofmann, Michael 2 1 8
Horie, Kei 2 1 9

Cardoso, Patricia 2 1 6
Carre ra, Carlos 6 7
Ceylan, Nuri Bilge 324
Chabrol, Claude 1 24- 1 28
Chan, Fruit 203
Chan, Peter Ho-Sun 1 87
Christlieb, Angela 273
Dardenne, Jean-Pierre 238
Dardenne, Luc 238
Depardon, Raymond 204
DeStefano, Lorenzo 274
Dick, Kirby 275
Dilthey, lain 26 1
Dragin, Sinisa 68
Dresen, Andreas 262
DuBowski, Sandi Simcha 276
Durmaz, Güldem 289

Kaige, Chen 60
Karun, Shaji N. 239
Kaurismaki, Aki 82
Kaurismaki, Mika 279
Kavur, Ömer 326
Kiarostami, Abbas 240
Kijak, Stephen 273
Kitano, Takeshi 24 1
Klapisch, Cedric 240
Kofman, Amy Ziering 275
Kormakur, Baltasar 70
Korn, Daniel 298
Krief, Jean-Pierre 292
Kurçenli, Yusuf 3 27
Küçükkayalı, Ahmet 328
Kwon-Taek, im 243

Madmony, Y ossi 268
Malkovich, John 83
Mavrikou, Maria 294
Meirelles, Fernando 245
Michalek, Vladimir 246
Miike, Takashi ı sa·, 1 89
Miller, Rebecca 72
Moodysson, Lukas 245
Mohammed, Ossama 206
Moore, Eoin 266
Morelli, Pascal 3 1 4
Morelli, Paulo 222
Morrison, Bill 207
Morrissey, Paul 17 6- 1 8 1
Moskov, Teddy 73
Mungiu, Cristian 223
Muradov, Alexei 208
Murnau, Friedrich Wilhelm 88
Mustafıç, Dino 74

Ökten, Zeki 1 45- 1 47
Özge, Aslı 3 1 9
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Palfı. György 209
Palma, Brian De 1 3 4- 1 38
Panayotopoulou, Penny 224
Peeva, Adela 28 1
Pelit, Bülent 329
Pang, Danny 1 9 1 , 1 92
Pang, Oxide 1 9 3 , 1 9 4
Pepe, Louis 2 7 8
Philibert, Nicholas 2 8 2
Pialat, Maurice 1 1 9
Piavoli, Franco 249

Rafelson, Bob 256
Ramsay, Lynne 225
Ratnam, Mani 200
Reisz, Karel 1 20
Reygadas, Carlos 2 1 0
Ripstein, Arturo 250
Rogozhkin, Alexander 25 1
Ruic, Yicko 226
Rygard, Elisabeth 330
Saura, Carlos 84
Sayman, Aydın 3 3 1
Schmiderer, Othmar 29 1
Schrader, Paul 85
Schwentke, Robert 1 93
Seidl, Ulrich 286
Sijie, Dai 75
Sinapi, Jean-Pierre 76
Slesin, Aviva 283
Smihula, John H. 295
Sokurov, Alexander 2 1 1
Sollett, Peter 227
Sönmez, Necati 284
Sturminger, Michael 286

Zelenka, Petr 2 1 3
Zhang-Ke, Jia 23 1
Zhuangzhuang, Tian 253
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Açık Kalpler 260
Aniden 7 1
Annemin Ü lkesinin Şarkıları 69
Aşık 269
Aşk Sarhoşu 79
Aşka Dair Her Şey 86
Ateş 1 84
Ateşten Fırça Darbeleri 24l
Auto Focus 8S
Avare Gençlik 2l4
Babanı Sev 66
Balzac ve Çinli Terzi Kız 7S
Batı 22l
Batının Dokunamadıgı Adam 204
Bayan Miniver 1 1 2
Bazen Sevinç, Bazen Hüzün 1 99
Bazı Sırlar Vardır 26 7
Bazıları Sıcak Sever 1 22
Bebekler 24 1
Ben Babayım 26S
Ben-Hur l l S
Beyaz Rapsodi 73
Bilinmeyen Zevkler 23 1
Bir Bardak Suda Fırtına 202
Bir Güz Ögleden Sonrası 1 0 1
Bir Kadının Yaşamından 24 Saat 2l7
Bir, l ki 1 62
Biraz Nisan l l 9
Birlikte 60
Borçlu Çocuklar 1 7 1
Brezilya'nın Müzigi 279
Bu Benim Hayatım 296
Bu Şarkı Kimin? 28 1
Büyük Adam Küçük Aşk l2S
Büyük Patren 244
Büyük Ü lke 1 1 4

Daima Lilya 247
Deniz 70
Derrida 27S
Devdas 80
Devlet Adına 298
Devrim Adına 297
Dogdum, Ama 9S
Dokuz Kraliçe 2lS
Domino 1 6 1
Domuzlar Uçacak 266
Dövme 1 9 l
Düş Diyarının Ötesinde 2 1 2
Düttürü Dünya 1 SO
...

El Bonaerense 228
Erken Gelen Bahar 99
Erken Gelen Yaz 9 7
Erotik B i r Öykü 2 5 7
E t 1 82

Gazze Şeridi 29l
Gecenin Sıcagında 1 2 1
Geç Gelen Bahar 96
Geçmişi Olmayan Adam 82
Gönderilmemiş Mektuplar l27
Gönlümdeki Köşk Olmasa 330
Göz 1 9 2
Gözden Çıkarılan Kübalılar 1 70
Gözler Ö nünde Saklı 29S
Guguk Kuşu 2S 1
Gülüm ı sı
Günah Tohumu 1 4 1
Günaydın 1 00
Güz Baharı 246

280

Çagdaş Öyküler l00-l02
Çöp 1 8 l

242

Hayatımızın En Güzel Yılları l l l
Hayvan Öyküleri l06-l08
Her Gün Tanrı
Dudaklarımızdan Ö per 68
Hıçkırık 209
Hırsız 8 1
Hollywoodvari Bir Son 7 8

Kadın Dedigin 2 1 6
Kadınlar Hapishanesi 290
Kalbin Arzusu 1 9 6
Kameram ve Ben 220
Karanlık Sular 1 9 0
Karamuk l l 8
Karşılaşma l26
Kasap l l l
Katliam 20S
Kaybolan Görüntüler 207
Kayıp Çocuklar 1 7 1
Kil Bebekler 288
Kişisel Sürat 72
Korkunç Koleksiyoncu 1 1 6
Koro 289
Kavalamacalar ve Polisiyeler l09-l l O
Kör Nokta: Hitler"in Sekreteri 29 1
Kötülük Çiçegi l l l
Kutsal Peder v e Gloria 1 72
Küçük Bir Kasabada Bahar 2Sl

Madame Sad 64
MahkOmun Öfkesi ve Düşü 292
Mandela Jamaika'da 1 73
Mangal Başında 268
Marie-Jo ve I ki Aşkı 26l
Martılar Açken l29
Mavi Kapıdan Geçerken 2l0
Mektup l l l
Merhaba Anne! 140
Miami-Havana 1 70
Morvern Callar 22S
Mutlu Günler 2S2
"Mücadeleden Sonra":
Küba - Güney Afrika 1 73
Müfettiş Lavardin l l 2
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236

O Gün, Kumsalda 1 5 8
O Şimdi Asker 3 2 2
Oğul 238
Olmak ve Sahip Olmak 282
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would like to thank its Press Spansors
for providing complimentary announcemenrs of
the 2003 İstanbul Festivals.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

2003 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan

Dergi Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
would like to thank its Magazine Spansors
for providing complimentary announcements of
the 2003 İstanbul Festivals.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

2003 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan

Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike ro thank its Television Spansors
for providing complimenrary announcemenrs of
the 2003 İstanbul Festivals.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

2003 yılı etkinliklerinin duyurularında Istanbul Festivalleri'ne
destek olan Radyo Sponsorları, Digital Platform Sponsoru,
Sinema Yayın Spansoru ve Internet Servis Spansoru'na
katkıları için teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
would !ike co thank i ts Radio Sponsors, Digital Platform,
Cinema Media and Internet Service Spansors
for providing complimentary announcements of the
2003 İstanbul Festivals.

AÇIK RADYO
NTV RADYO
RADIO MYDONOSE
RAD I O OXI-G E N FM 95.9
RADYO FOREKS
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Festival programının oluşturulmasında ve
filmierin sağlanmasında katkılarını esirgemeyen,
aşağıdaki Kurum, Başkonsolosluk ve
Kültür Merkezleri'ne teşekkür ederiz.
W e would like to extend our gratitude to the
Institutes, General Consulates and Cultural Centers
/

below for their kind contribution

in the realization of the Festival program.
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ABD BASlN VE KÜ LTÜ R MERKEZ I
U.S. PRESS AND CULTURAL OFFICE

I SRAI L BAŞKONSOLOSLU G U
GENERAL CONSULATE OF ISRAEL

I SV I ÇRE BAŞKONSOLOSLU G U
GENERAL CONSULATE OF SWITZERLAND

ITALYA BAŞKONSOLOSLUG U
GENERAL CONSULATE OF ITALY

JAPONYA BAŞKONSOLOSLUG U
GENERAL CONSULATE OF )APAN

TUNUS BAŞKONSOLOSLU G U
GENERAL CONSULATE OF TUNISIA
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Kırmızı Lale kartı ile İstanbul'un en önemli festivallerinde
indirimli, taksitli ve öncelikli bilet alma fırsatı.
(02 1 6 ) 556 98 56 1 istanbuldostlari.org

ll&\ iSTAN BUL
DiYEN HERKESE
TESEKKüRLER
•
Siyah La/e
Adalet Yasemin Akad
Ali Güreli
Asım Kocabıyık
Aydın Gürpınar
Ayşe Zeynep Kocabıyık
Barbaros Çağa
Beyhan Eczacıbaşı
Birol Öngör
Bülent Eczacıbaşı
Canan Pak Tümay
Cem Apa
Cem Boyner
Cengiz Anık
Çaglayan Tugal
Demir Kısakürek
Dogan Tekeli
Dr. Till Becker
Erdal Danyal
Erkut Yücaoğlu
Ethell Lyall Lunsford
Fabrizio Mambrini
Faruk Eczacıbaşı
Ferit Şahenk
Füsun Eczacıbaşı
Gaye Bumin
Gaye Çevikel
Güler Sabancı
Hakan Demircioğlu
Halit Site
Harnit Belig Belli
Handan Bozbag
Hasan Uğur Akçal
Hüseyin Kızıltay
lshak Alaton
Jak Baruh
Jak Kamhi
Kadri Yurdatap
Levent Çetioor
Levent Pişkiner
Mauro Sosi
Mehmet Ömer Koç

Mehmet Ragıp Devres
Murat Barlas
Murat Eczacıbaşı
Mustafa M. Alaca
Münevver Gürsel
Müşerref Cimcoz
Naci Sığın
Nejat Ekrem Basınacı
Oguz Gürsel
Orhan Özokur
Orhan Vaizoglu
Osman Yücesan
Polat Bengiserp
Renan Eroğlu
Renato Mazzucchelli
Sairn Saatçi
Serdar Erener
Sevgi Gönül
Sevil Sabancı
Sinan Eczacıbaşı
Süleyman Sözen
Şakir Eczacıbaşı
Tahir Uysal
Talat Halman
Tayfun Poyraz
Tezcan Yaramancı
Tülin Dündar
Ümit T. Aker
Yavuz Akın Öngör
Zehra Nurhan Kocabıyık

Beyaz La/e
Adalet Agaoğlu
Ahmet Cengiz Alp Pekin
Ahmet Hakan Göney
Ahmet Suat Etaner
Ahmet Zeki Börekçi
Alp Orçun
Arnher Gökdeniz Resne
Andrew Hornden
Aslı Başgöz
Aslı Ekşioğlu

Aydın Silier
Aydın Ugur
Aygul Simsir
Aysın Alisbah Öktem
Ayşe Bilginsoy
Ayşe Kerimoglu
Ayşe Kökçü
Ayşe Şaylan Dörtbudak
Ayşıl Tokcan
Badrik Büker
Belkıs Seval
Belkis Halfon
Canan Bengiserp
Canan Bozbag
Cemaliye Bezmen
David Beskinazi
Demet lrez
Deniz Güzelöz
Ebru Özdemir
Elvan Gökşahin
Eren Tunga
Erhan Aras
F. Aslıhan Çiftkurt
F. Nevhilal Cankurtaran
Genco Yücel
Güher Bibin
Güher Pekinel
Gülen Esmer
Gülseren Zanbak
Harun Kuzgun
Hulusi Şahin
Hunberk Karubelli
Hüsamettin Onanç
Hüsam Süleymangit
Hüsamettin Ziler
llkay Dogan Erdem
llker Soğukpınar
Inci Demirkol
Kaya Turgut
Kemal Duygu
Kerem Bilemen
Kurlay Bensan
Lerzan Boyner

Levent Akson
Leyla Aktay
Leyla Navaro
Mehmet Birced
Mehmet Sami
Mete Sönmez
Metin Kap
Meyzi Barin
Moiz Zilberman
Murat Çarak
Mustafa Terzioglu
Mutlu Çebi
Nadia Arditti
Nancy Carol Atakan
Nazlı Korkut Özsoy
Nejat Önen
Neslihan Kurukahveci
Nilüfer Zallak
Nimet Yegin
Nino Anavi
Nural Turhan
Nuran Abdullah
Osman Rüştü Tokat
Oya Pakyürek
Ozan Korman Tarınan
Ö. Selçuk Özdil
Özden Kolay
Raffi Portakal
Raşel Kasuro
Rayzan Başegmez
Rıza Köksal
Rıza Oğuz Bozkurt
Sadiye Ünver
Sami Akbeniz
Sami Murad Olcay
Selman Bilal
Semra Turgut
Sepren Tansel Ataseven
Serap Alpay
Serap Kayhan
Serkis Tomurcuk
Seyhan Ayel Girit
Sezen Germen

Sezgin Bayraktar
Sıdıka Okar
Sibel Bozer
Sibel Yücesan
Süher Pekinet
Şelale Germirli
Şerif Pora
Şeyda Aysun Oğuz
Tahsin Firuz Soyuer
Tanju Simer
Tayfun Içten
Tayfun lndirkaş
Temiz Üstün
Tuba Öztek
Türker Karamızrak
Yasemin Karamancı 0:
Yeşim Demir
Yeşim Güvemli Doğaı
Yıldırım Saglıkova
Zeynep A. Yarsuvat

Istanbul Kültür ve
Sanat Vakfı diğer tün
Istanbul Dostları'na ı
kültür ve sanata
verdikleri destek için
teşekkür eder.

ONUR KURULU

KURUCULAR VE ÜYELER

THE HONORARY BOARD

FOUNDERS AND MEMBERS

NURVER NUREŞ
SHINZO OHYA
Dr. SEROITE OKACHA
H I KMET ONAT
Prof. CARL ORFF
Prof. GYULA ORTUTAY
MEHRDAD PAHLBOD
ANDRE PARROT
LUCA PIETROMARCHI
Dr. STANISLAW PIOTROWSKI
Prof. KLAUS PRINGSHEIM
CEMAL REŞI T REY
ARTHUR RUBINSTEIN
SIR RODERICK SARELL
A. ADNAN SAYGUN
MUKADDER SEZG I N
RENZO SILVESTRI
Dr. GUSTAV ADOLF SONNENHOL
LEOPOLD STOKOWSKI
JAMES J. SWEENEY
MITSUC TANAKA
AFEWORK TEKE
ARNAULO WAPLER
ANDRE WENDELEN

LEYLA GENCER, Devlet Sanatçısı Scace Areise
Başkan
Presidenc

MEHMET ŞUHUBI
Başkan Yardımcısı
Vice Presidenc

KURUCULAR FOUNDERS

FETTAH AYTAÇ
BURLA MAKI NA TI CARET VE YATIRIM A.Ş.
MEHMET R. DEVRES
ECZAClBAŞI HOLD I NG A.Ş.
AL l KOÇMAN
BERNAR NAHUM
IZZET PENSOY
PERFEKT Ü P AMBALAJ SAN. VE T I C. A.Ş.
SlNAI YATIRIM VE KRED I BANKASI A.O.
TATKO, OTOMOBI L LASTI K VE MAK I NA T I C. TAŞ.
AF I F TEKTAŞ
TÜ RKIYE SlNA I KALKlNMA BANKASI A.Ş.
TÜ RKIYE TURI NG VE OTOMOBI L KURUMU

ÜYELER MEMBERS

AKBANK T.A.Ş.
AKSA, AKRI LI K K I MYA SAN. A.Ş.
AKSU, I PLI K DOK. VE BOYA APRE FAB. T.A.Ş.
ALBER BI LEN
PlNAR ARAN - ARITAŞ SU ARITMA SAN. A.Ş.
ARÇEL I K A.Ş.
AYGAZ A.Ş.
I ZZET BAYSAL VAKFI
Dr. MUSTAFA BI RG I
BORUSAN, BORU SANAY il A.Ş.
BP PETROLLERI A.Ş.
ERDO GAN DEM I RÖ REN
DEM I RÖ REN Ş I RKETLER GRUBU
Prof. HAYR I DOMAN I Ç
AHMED ŞEC I EDI N
OSMAN EDI N
EGE HOLD I NG A.Ş.
ELG I NKAN HOLD I NG A.Ş.
Ö ZER ESEN
G Ü M ÜŞSUYU HALl SAN. VE T I C. A.Ş.
V I TALl HAKKO
H Ü RRI YET GAZETEC I LI K VE MATBAACILIK A.Ş.
IBM TÜ RK LTD. ŞTI .
IŞIKLAR HOLD I NG A.Ş.
I KT ISAT BANKASI T.A.Ş.
l STAN BUL BÜYÜ KŞEH I R BELED IYES I
I STANBUL MENKUL KlYMETLER BORSASI
I STANBUL ROTARY KULÜ BÜ
l STAN BUL SANAY I ODASI
l STAN BUL T I CARET ODASI
KOÇ HOLD I NG A.Ş.
ARA KUYUMCUYAN
LI BAŞ I NŞAAT VE YAT. A.Ş.
M I LLI PI YANGO I DARESI
HALI T NARl N
NET TURIZM T I C. VE SAN. A.Ş.
NOVARTIS SAG LIK, GIDA
VE TARlM Ü R Ü NLERI SANAY il A.Ş.
ORGAN I K K I MYA SAN. VE T I C. A.Ş.
PAMUKBANK T.A.Ş.
PROF I LC HOLD I NG A.Ş.
MEHMET ŞUHUBI
TEKFEN EG IT I M, SAG LIK, K Ü LT Ü R SANAT
VE DOG AL VARLIKLARI KORUMA VAKFI
T Ü RK EKONOM I BANKASI
T Ü RK HAVA YOLLARI A.O.
T Ü RK HENKEL K I MYEVI MADDELER SAN. A.Ş.
T Ü RK PETROL VE MADEN I YAG LAR T.A.Ş.
T Ü RK P I RELLI LASTI KLERI A.Ş.

T Ü RKI YE GARANTI BANKASI A.Ş.
T Ü RKI YE I Ş BANKASI A.Ş.
T Ü RKI YE Ş I ŞE VE CAM FABRI KALARI A.Ş.
T Ü RKI YE VAKlFLAR BANKASI T.A.O.
ULUSOY TURI ZM VE SEYAHAT KOLL. ŞTI .
Ü N I LEVER- IŞ TI C. VE SAN. TÜ RK LTD. ŞTI .
YAPI VE KRED I BANKASI A.Ş.
YAPI KREDI S I GORTA

YÖN ETIM KURULU
BOARD OF ADMINISTRATION

Başkan
Chairman

ŞAK I R ECZAClBAŞI

Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. BÜ LENT ÖZER
ERS l N Ö ZI NCE
Dr. CAN PAKER
G Ü LER SABANCI
ERKUT YÜ CAOC'; LU

V ice Chairmen

Prof. Dr. TALAT HALMAN
DO C';AN TEKEL I

YÜRÜTME KURULU

Dışişleri Bakanlıj!ı

EXECUTIVE BO ARD

Minisrry of Foreign Affairs

Başkan
Maliye Bakanlıj!ı
Minisrry of Finance

Chairman

ŞAK I R ECZAClBAŞI

Milli Ej!itim Bakanlıj!ı

Üyeler

Ministry of E-d ucarion

Members

Kültür Bakanlıgı

TAYFUN I ND I RKAŞ
DO C';AN TEKELI

Turizm Bakanlıj!ı

DENETIM KURULU

Ministry of Culrure

Minisrry of Tourism

Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirligi
The Office of Senior Advisor ro rhe
Prime Minisrer for Foreign Promorion

Turizm Bakanlıj!ı
Tanıtma Genel Müdürlüj!ü
Minisrry ofTourism,
General Direcrorare of Informarion

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

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü
General Direcror of rhe Srare Thearres

Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Orkestrası Müdürü
Direcror of rhe Presidenrial Symphony Orchesrra

HAM I T BELLI
Prof. Av. ERC Ü MEND BERKER
NURI ÇOLAKOC'; LU
OYA ECZAClBAŞI
Prof. Dr. M Ü N I R EKONOM I
GENCAY G Ü RÜ N
TAYFUN I ND I RKAŞ
Doç. YEKTA KARA
H Ü SAMETT I N KAVI
Ö MER KOÇ
AKIN Ö NG Ö R

AUDITORS

ÇEL I K ARSEL
Dr. ALTAN ED I S

YÖNETIM

DANIŞMANLAR

MANAGEMENT

ADVISORS

Genel Müdür

Genel Danışman

General Director

General Advisor

GÖ RG Ü N TANER
Genel Müdür Sekreteri

Executive Secretary

FUL DURAN

SIR JOHN TOOLEY
Kurumsal Kimlik Danışmanı
Corporate Idenrity Advisor

BÜ LENT ERKMEN

Genel Müdür Sekreter Yardımcısı

Kültür Merkezi Danışmanı

Assistant to the Execurive Secretary

Culcural Cenrre Advisor

YASEM I N BASKAN

DO GAN TEKELI

Mali ve I dari I şler Yönetmeni

Basın ve Halkla I lişkiler Danışma Kurulu

Director, Finance and Administration

Press and Public Relations Advisory Commitee

ASUMAN BAYRAM

CEM AYDIN
I SMET BERKAN
ARHAN KAYAR
CENG I Z ÖZDEM I R
YASEM I N P I R I NÇC I OG LU

Basın ve Halkla I lişkiler Yönetmeni
Director, Press and Public Relations

ESRA N I LG Ü N M I RZE
Sponsorluk Yönetmeni

Hukuk Işleri Danışmanı

Director, Spansorship

Legal Advisor

Ö M Ü R BOZKURT

ESAT BERKSAN

Pazarlama Yönetmeni

I dari I şler Danışmanı

Director, Marketing

Administrative Affairs Advisor

CAN SAG DIÇ

Teknik I şler Yönetmeni ve I KKM Proje Koordinatörü
Director, Technical Affairs & ICCC, Project Coordinator

N I LÜ FER KONUK
Uluslararası I stanbul Müzik Festivali Yönetmeni
Director, International İstanbul Music Festival

AHMET ERENL I
Uluslararası I stanbul Film Festivali Yönetmeni
Director, International İstanbul Film Festival

H Ü LYA UÇANSU

Uluslararası I stanbul Bienali Yönetmeni
Director, International İstanbul Biennial

EMRE BAYKAL
Uluslararası I stanbul Tiyatro Festivali Yönetmeni
Director, International İstanbul Theatre Festival

Doç. Dr. DI KMEN G Ü RÜ N

RIFAT Ö KTEM

U LUSLARARASi iSTAN BUL FILM FESTIVALI

INTERNATIONAL İSTANBUL FILM FESTIVAL
Danışma Kurulu
Advisory Commiccee

ATI LLA DORSAY
Ö MER KAVUR
SEV I N OKYAY
SEKI PROBST
ALl N TAŞÇIYAN
KADR I YURDATAP
Uluslararası I lişkiler

Basın ve Halkla I lişkiler
Press and Public Relacions

Yönetmen Director
ESRA N I LG Ü N M I RZE
Yönetmen Yardımcısı
Assiseane Director

I D I L KARTAL

International Cocrespondems

Yönetmen Asistanı

EDNA FAINARU
UMBERTO ROSSI
ARUNA VASUDEV

Execucive Assiseane

TAN IA TAŞCIOG LU
Dış Basın Koordinatörü

Yönetmen Director
H Ü LYA UÇANSU

Incernacional Press Coordinator

Yönetmen Yardımcıları

Prodüksiyon Produccion
ILGIN TEMEL

Assiseane Directors

ALl SÖ NMEZ
AZI ZE TAN

Yardımcı Assiseane
NURAY OMAÇ

Ü STÜ NGEL I NANÇ

Basılı Malzeme Printed Macerial
AYNUR ATAKUL
Grafik Uygulama
Graphic Applicacion

Konuk Agırlama Hospicalicy
SARA BERKER
ÇELENK BAFRA
BI GE Ö RER
Film Trafigi Prim Coocdinacor
YUSUF P I NHAS

Ö ZLEM OKLU BÜ Y Ü KÇAVUŞ

Yardımcı Assiseane
AYŞE BULUTG I L
Basın Bültenleri Press Bullecins
SEV I N OKYAY
NECATI SÖ NMEZ

Elektronik Altyazı Koordinasyonu
Eleccronic Subcicling Coordinator

NURPER AYDEM I R

Spansorluk Sponsorship

Film Kopya Kontrol

Yönetmen Director
Ö M Ü R BOZKURT

Film Technical Comrol

G Ö KHAN PAMUKÇU
G Ü LAY TAÇAR
SEDA ÇELEBI

Yardımcılar Assiscams
SELI N AYSAY BAKAL
M I NE TAŞ EYM Ü R

Pazarlama Marketing

Bilgi ve Belge Merkezi
Information & Records Center

Yönetmen Director
CAN SAG DIÇ
Pazarlama Uzmanları Marketing Specialists
MERI Ç SOYLU
TUBA TORTOP
ES I N USLU
Gişe ve Protokol Koordinatörü

Yönetici Manager
EM I NE ŞAH I N YEŞI L
Yardımcı Assistant
S I BEL ÖZKAN
Arşiv Fotografları Archives Photos
MUAMMER YANMAZ

Box Office and Prorocol Coordinaror

ZELI HA KAYA
Yardımcılar Assisrants
HASAN EROL
EDA SOYDAN

Video Çekimleri Video Recordings
FATI H BALKIŞ
Santral Operator
AYŞEM SAYAN YILDIRIM

Web Tasarım Web Design
Ö MER ARI
Editör Editor
ENG I N AYDEN I Z
Mali ve I dari I şler
Finance and Adminisrration

Yönetmen Director
ASUMAN BAYRAM
Yönetmen Yardımcısı
Assistant Direcror

ABDULLAH KARADEN IZ
Muhasebe Accounting
ŞEBNEM G ÖÇMEN KURT
BAŞAK SUCU
Teknik I şler Technical Affairs
Yönetmen Director
N I LÜ FER KONUK
Yardımcılar Assistants
G Ö KHAN URULU
KEMAL Y IGITCAN

Yardımcı Hizmetler Services
AZM I AKSUN
PER l HAN ARIBULAN
ADEM KALAÇ
S Ü LEYMAN ÖZDEM I R

TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS
Sayın Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Sayın Erkan Mumcu, Kültür Bakanı
Sayın Güldal Akşit, Turizm Bakanı
Istanbul Valiligi
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıgı
Beyoglu 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 Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri Daire Başkanlıgı
Kadıköy Belediye Başkanlıgı
Atatürk Havalimanı Giriş Gümrügü Müdürlügü
Atatürk Havalimanı Çıkış Gümrügü Müdürlügü
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlügü
Gümrükler Genel Müdürlügü Geçici Muafiyeder Şube Müdürlügü
li Kültür Müdürlügü
li Turizm Müdürlügü
3BM Television Ltd. (Kate Guyan, Matlıew Choat)
3H Productions Qoyce Chen)
ABD Basın ve Kültür Merkezi (Martin Quinn, Sevil Sezen)
Adela Media (Adela Peeva)
�h Özgüç
Aksoy Matbaası (Atilla Aksoy)
Alfa Film
Algoritma (Hasan Gören)
Ali Poyrazoglu
Ali Taygun
Alin Taşçıyan
Alliance Atlantis, Atlantis Motion Picture Distribution
(Damion Nurse, Sandy Sue)
Alufzio Abranches
Amip Films (Aure/ie Pauvert)
Ankara Sinema Dernegi (Dr. Ahmet Boyacıotlu, Başak Emre)
Ankara Sinema Kültürü Dernegi (Bülent Gündüz)
ANS Yapım Yayın Reklamcılık A.Ş. (Abdullah Otuz)
Ara Güler
Arab Film Distribution (Aiex Williams)
Arhan Kayar
Aslan Ruso
Arte (Annamaria Lodato)
Art Fest (Stefan Kitanov)
Aruna Vasudev
Atadeniz Film (Yılmaz Atadeniz)
Ateş Gümrükleme (Cem Ertaş)
Atilla Oorsay
Adas Sineması (lr(an Atasoy, Cevdet Pişkin)
Atom Films (Kai-U Peng)
Austrian Film Commission (Anne Laurent)
Autopsy (Murat Çe/ikko/, Zeki Kaya)
Avantimedia (Magdalena Grazewicz)
Avcı Matbaacılık (Mehmet Ava, Ahmet Ava)
Başak Köklükaya
Bavaria Film International
(Stefanie Zeitler, C/audio Rudolph-Hartmann)
BEK Tasarım (Katan Gözen, Zeynep Arman, Bilge Borhana)
Beki Probst
Belge Film (Sabahattin Çetin, Ayşegül Çetin)
Beyoglu Sineması (Pervin Tan, Temel Kerimotlu)
Bilge Ebiri

Bir Film (Ersan Çongar)
Bora Akgül
British Film Institute
(Bryony Dixon, Fleur Buckley, Ana S. Martin, Suejones)
Bülent Erkmen
Capitol Films (Torsten Boettcher)
Carlotta Films Qulien Navarro)
Celluloid Dreams (Tanja Meissner, Pasca/e Ramonda)
Cem Aydın
Cem Ltd.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu (Arda Aydotan)
Cengiz Özdemir
Centre Pompidou (Sylvie Pras)
Chinese Taipei Film Arehive (Teresa Huang)
Cinemaya (Lotika Padgaonkar, lndu Shrikent, lndrani Bose)
Cinepol International Qohn Ri/ey, Katarina Ri/ey)
Cine-Sud Promotion (Thierry Lenouvel)
Clear Channel (Ömer Faruk Sezgin, Arpi Çıtak)
Clipper Films (Pierre Ka/fon)
CMPC Qenniferjao)
CO Production (Zeynep Özbatur)
Colonia Media (Geraldine Voss)
Columbia Tristar Films (Sweden) AB (Zoran S/avic)
Coproduction Office (0/ivier Marceny)
Cowboy Pictures (Heatlı Shapiro)
Danish Film Institute
(Sanne Pedersen, Vibeke C. Svensson, Bente Frausing)
David Ofek
Ddf
DE Yapımcılık (Aydın Sayman)
Defne Halman
Denk Sinema (Ind Demirkol)
DHL (llknur Türkmen, Işın Çelik, Emel Armatan)
Dinamo (Emel Bi/al, Ketche)
Dirimart
Divan Kuruçeşme (Demir Aysu)
Dogan Tekeli
Doluca (Taner ötüdüotlu)
Oor Film (Konstanze Krinzinger)
Duygu Sagıroglu
Edna Fainaru
EEE Production (Aslı Özge, Emre Erkmen)
Emek Sineması (lsmet Kurtuluş, Hikmet Dikmen)
Er Film (Hayri Aslan, Hande Yedidal)
Ercüment Akman
Eros International (Bhavna Mistry)
Esat Berksan
Esin Küçüktepepınar
Estela Bravo
Et Alors Productions (Ciementine Deroudille)
Excel Entertainment (Ritesh Sidwani)
Fida Film (Murat Akdi/ek, Se/ma Ya/aman)
Film F Filmeilik (Yusuf Kurçenli, Nesteren Davutotlu)
Film Fabrik (Ravin Asaf)
Film Pop (lsmet Kazanaotlu, Tılsım Yılmaz)
Filmakademie Baden-Würnemberg
(Til/ Schmerbeck, Eva Steegmayer)
Filmia s.r.o. (Pavel So/c)
Films Distributions (Pame/a Leu)
Films du Losange (Daniela Elstner, Use Zipd)
Films Transit Qohn Nadai)
Finnish Film Foundation (Aretta Vöhölii)
Flach Pyramide International (Eric Lagasse, Paul Richer)
Fortissimo Film Sales (Marnix van Wijk)
Forum Sarajevo (Enes Cviko, Kemal Dinalic)
France Televisions Distribution (Sebastien Chesneau,joelle Prigent)
Fransa Dışişleri Bakanlıgı, Sinema Bölümü Uanine Deunf)
Fransız Kültür Merkezi, Istanbul
(Aiain Bourdon, Thierry Hugot, Saadet Ersin)
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İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
ONUR KURULU THE HONORARY BOARD
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Dr. N EJAT F. ECZAClBAŞI

Presidenr

Başbakan RECEP TAYYI P ERDOGAN

Prime Minister

I çişleri Bakanı ABD Ü LKAD I R AKSU
Minister of lnrernal Affairs

Dışişleri Bakanı ABDULLAH G Ü L
Minister of Foreign Affairs

Maliye Bakanı KEMAL UNAKlTAN
Minister of Finance

Milli Egitim Bakanı Doç. Dr. H Ü SEY I N ÇELI K
Minister of Education

Ulaştırma Bakanı BI NALl YILDIRIM
Minister of Transport

Kültür Bakanı ERKAN MUMCU
Minister of Culture

Turizm Bakanı G Ü LDAL AKŞI T
Minister ofTourism

I stanbul Valisi MUAMMER G Ü LER
Governor of İstanbul

I stanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı
ALl M Ü F I T G Ü RTUNA
Mayor of İstanbul

NEC I L KAZlM AKSES
FER I T ALNAR
Prof. CEVAT MEMDUH ALTAR
PIERLUIGI ALVERA
HARRY BAGGE
Dr. DJAMCHID BEHNAM
PRINCE BERNHARD
LEONARD BERNSTEIN
SERTIL BOKSTEDT
NADIA BOULANGER
JEANDE BROGLIE
PABLO CASALS
DAME NINETTE DE VALOIS
Prof. CARL EBERT
SA I ME EREN
PHILIPPE ERLANGER
AHMET M. ERTEG Ü N
MUHS I N ERTU G RUL
BURHAN FELEK
ROBERT FENAUX
JANOS FERENCSIK
ZINO FRANCESCATTI
Dr. ANTONIO GHIRINGHELLI
PIERRE GILBERT
Ord. Prof. Dr. FAHRETTI N KERI M G Ö KAY
VAH I T HALEFOG LU
ERNESTO HALFFTER
FEYZ I HALICI
WILLIAM J. HANDLEY
ARTHUR HAULOT
Dr. FRANZ HERBATSHEK
CLEMENS HOLZMEISTER
MAURICE HUISMAN
KOUIS JOXE
BARON G. BEGOUGNE DE JUNIAC
HERSERT VON KARAJAN
YAKUP KADRI KARAOSMANO G LU
Prof. Dr. HANS ERICH KASPER
Prof. WILHELM KEMPFF
Dr. RAYMONO KENDALL
Dr. SADEGH KIA
LORD KINROSS
ONAT KUTLAR
LUIS GARCIA DE LLERA
IGNACY LOGA-SOWINSKI
PIERRE LYAUTEY
Ord. Prof. Dr. ARI F M Ü F IT MANSEL
ZUBIN MEHTA
YEHUDI MENUHIN
MARIO MONDELLO
MARIO MORTARI
SEPPO NUMMI
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Uluslararası Istanbul Film Festivali
için hazırlanan bu katalog,
Dereboyu Caddesi, Zağra Binası B-1 Blok
Mastak 346 70 Istanbul adresindeki,
(0212) 285 11 96 telefon ve (0212) 2 76 59 55 faks numaralı
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