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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 

23rd INTERNATIONAL 
iSTANBUL 
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23. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunan 
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu, 
Kültür ve Turizm Bakanlıgı, 
Istanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve Beyoglu Belediyesi'ne teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would !ike to thank 
the Promorion Fund of the Turkish Prime Minisrry, 
the Ministry of Culture and Tourism, 
Greater Municipality of İstanbul and Murıicipality of Beyoğlu 
whose generous contributions have made 
the 23rd International İstanbul Film Festival possible. 
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Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (Paris) 
tarafından resmen tanınmıştır. 

Accredited by the International Federation of 
Film Producers Associations, Paris. 
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ONUR KURULU KURUCULAR VE ÜYELER 

T HE HONORARY BOARD FO UNDERS AND MEMBERS 

NURVER NUREŞ Başkan 
SHINZO OHYA Presidenr 
Dr. SEROITE OKACHA LEYLA GENCER, Devlet Sanatçısı Scare Arrisr 
HIKMET ONAT 
Prof. CARL ORFF Başkan Yardımcısı 
Prof. GYULA ORTUTAY Vice Presidenr 
MEHRDAD PAHLBOD MEHMET ŞUHUBI 
ANDRE PARROT 
LUCA PIETROMARCHI 
Dr. ST ANISLA W PIOTROWSKI KURUCULAR FOUNDERS 
Prof. KLAUS PRINGSHEIM 
CEMAL REŞIT REY FETTAH AYTAÇ 
ARTHUR RUBINSTEIN BURLA MAKINA TICARET VE YATIRIM A.Ş. 
SIR RODERICK SARELL MEHMET R. DEVRES 
A. ADNAN SA YGUN ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. 
MUKADDER SEZGIN ALl KOÇMAN 
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MITSUO T ANAKA TATKO, OTOMOBIL LASTIK VE MAKINA TIC. T.AŞ. 
AFEWORK TEKE AFIF TEKTAŞ 
ARNAULO WAPLER TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA BANKASI A.Ş. 
ANDRE WENDELEN TÜRKIYE TURING VE OTOMOBIL KURUMU 



ÜYELER MEMBERS 

AKBANK TAŞ. 
AKSA, AKRILIK KIMYA SAN. A.Ş. 
AKSU, IPLIK DOK. VE BOYA APRE FAB. TAŞ. 
ALBER BILEN 
PlNAR ARAN - ARITAŞ SU ARITMA SAN. A.Ş. 
ARÇELIK A.Ş. 
AYGAZ A.Ş. 
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GÜMÜŞSUYU HALl SAN. VE TIC. A.Ş. 
VITALI HAKKO 
HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.Ş. 
IBM TÜRK LTD. ŞTI. 
IŞIKLAR HOLDING A.Ş. 
IKTISAT BANKASI TAŞ. 
ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI 
ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ 
ISTANBUL SANAYI ODASI 
ISTANBUL TICARET ODASI 
KOÇ HOLDING A.Ş. 
LIBAŞ INŞAAT VE YAT. A.Ş. 
MILLI PIYANGO IDARESI 
HALIT NARlN 
NET TURIZM TIC. VE SAN. A.Ş. 
NOVARTIS SAGLIK, GIDA 

VE TARIM ÜRÜNLERI SANAYli A.Ş. 
ORGANIK KIMYA SAN. VE TIC. A.Ş. 
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PROFILO HOLDING A.Ş. 
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TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş. 
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ULUSOY TURIZM VE SEYAHAT KOLL. ŞTI. 
ÜN ILEVER-IŞ TIC. VE SAN. TÜRK LTD. ŞTI. 
YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş. 
YAPI KREDI SIGORTA 



YÖNETiM KURULU YÜRÜTME KURULU 
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Dr. ALT AN EDI S 
Kültür ve Turizm Bakanlıgı 
Miniscry of Culcure and Tourism 
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Doç. Dr. DIKMEN GÜRÜN 
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DANIŞMANLAR 

ADVISORS 
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ULUSLARARASI iSTANBUL FiLM FESTiVALi 
INTERNATIONAL İSTANBUL FILM FESTIVAL 
Danışma Kurulu 
Advisory Commiccee 

TUNÇ BAŞARAN 
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ÖMER KA VUR 
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Konuk Aj!ırlama Hospieality 
SARA BERKER 
BIGE AKDENIZ 
ECE PAZARBAŞI 
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GÖKALP PAMUKÇU 

Kurumsal Iletişim 
Corporaee Communications 

Yönetmen Director 
ESRA NILGÜN MIRZE 
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ÖMÜR BOZKURT 

Yardımcılar Assistanrs 
MINE TAŞ EYMÜR 
DENIZ UZUNOCLU 

Pazarlama Marketing 

Yönetmen Direcror 
DENIZ ÖLMEZ 

Pazarlama Uzmanları Marketing Specialists 
MERIÇ SOYLU 
TUBA TORTOP 

Yardımcılar Assistanrs 
ONUR KAYA 
EDA SOYDAN 

Gişe ve Protokol Sorumlusu 
Box Office and Protocol Offıcer 
ZELIHA KAYA 

Web Tasarım Web Design 
ÖMER ARI 

Editör Ediror 
ENGIN AYDENlZ 

Mali ve Idari Işler 
Finance and Adminisuation 
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Atlas Sineması (/rfan Atasoy, Cevdet Pişkin) 
Austrian Film Commission (Anne Laurent) 
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Clear Channel (Ömer Faruk Sezgin, Berna Çapçıoğlu, Arpi Çıtak) 
Cinecitta Holding (Paola Ruggiero, Rossella Rinaldi) 
Cinemavault Releasing (Nick jensen) 
Cinemaya (Latika Padgaonkar, lndu Shriken� lndrani Base) 
Cineteca Nazionale di Cinema, Roma (Laura Argento) 
CO Production (Zeynep-Can Özbatur) 
Coca Cola (Galya Molinas) 
The Coproduction Office (Chinlin Hsieh, Pierre-Emmanuel Finzi) 
Czech T elevision (jitka Prochiızkova) 
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Eunice Martins 
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Films Distributions (Pamela 'Wisnia" Leu) 
Films Transit (john Nadai) 
Finlandiya Büyükelçiligi (Mervi Nousiainen) 
Flach Pyramide International (Eric Lagasse, Paul Richer) 
Fortissimo Film Sales (Wouter Barendrech� Mamix van Wijk) 
Four Seasons (Marcos Beki� Levent Gürçay) 
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Fransız Dışişleri Bakanlıgı (Martine Bautrolle) 
Fransız Kültür Merkezi, Istanbul (Aiain Baurdon, Saadet Ersin) 
Fuji Film, Türkiye (Mehmet C Garan, Cem Sarp) 
Gemini Films (Maria Gabriela Perez, Guillaume Urondiere) 
Giorgos Chr. Zervas 
Goethe lnstitut, Istanbul (Dr. Rudiger Balı, Çigdem Göymen) 
Goethe lnstitut, Bonn 
Greek Film Center (Volua Georgakakou, Iliana Zakopoulou) 
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Hollywood Classics (Melanie Tebb, Mandy Rosencrown) 
Homegreen Films (Vincenı Wang) 
ICAIC (Susona Mo/ina, Maria Padron) 
Icelandie Film Center (Gudnin Edda T6rhannesd6ııir) 
In-motion Pietures (A/ex Wa/ton) 
Institute Cervantes Estambul (Pedro Eusebio, Pab/o Martin Asuero) 
lntercinema Art Ageney (Raissa Fomina) 
IETT Genel Müdürlügü 
IFR A.Ş. (Serkan Çakarer) 
lrtan Film (Eli( Aıasoy) 
lsabella Gullo 
lsrail Başkonsoloslugu (Moshe Kanfi) 
lsveç Başkonsoloslugu (lngmar Karlsson, Annika Svannström) 
ltalya Başkonsoloslugu (Luciano Pezzoııi) 
ltalyan Kültür Merkezi, Istanbul (Sylvio Marcheıti) 
The Japan Foundation (Nooji Matsubara, Mari Hiruıa) 
Japonya Başkonsoloslugu (Takeshi /shihara) 
Jingle House (Ömer Ahunbay, Hakan Özer) 
Sir John T ooley 
JTI (Idi/ Yasa) 
Juan Padr6n 
Kadri Yurdatap 
Kanoon 
Karen O'Donnell 
Karşı Sanat Galerisi (Feyyaz Yaman, Kerimcan Güleryüz) 
Ken Russell 
Klaus Eder 
Kloekworx Co. Ltd. (Kana Koido) 
Köksal Engür 
Kültür A.Ş. 
leBroquy Fraser Productions Ltd. (}ulia Fraser) 
Lenfilm Studies (0/ga Agra(enina) 
Les Blank 
Les Grands Films Classiques (Pascale Bonnetetel 
Lion's Gate Films Int. (Laura Meik/e) 
Marathan Filmeilik (Derviş Zaim) 
Mare Bauder 
The Marmara (Bike Gürsel, Cem Gündeş, Neslihan Özyiği� Feza So/aklar, 

Ata Eremsoy, Didem Gürgam, Cenk Türkmenoğlu) 
Marilyn Ryan 
Mas Matbaaeılık A.Ş. (Lokman Şahin, Cenap Kangöz) 
Mavi Film (Zeki Demirkubuz) 
Medyavizyon (Fatih Oflaz) 
Mavi Jeans 
Media Luna Entertainment GmbH & Co. KG. (Francesca Breccia) 
Mehmet Güreli 
Menemsha Films (Nei/ A Friedman) 
Mexiean Film Institute (IMCINE) (}orge D. Magaiia, Miguel Angel Ortega) 
MGD Filmeilik (Ümit On Güven) 
MG M (Rebecca Gregg) 
Mihriban Sandal 
Mike Hoolboom 
MilCalares Media (Gıidula Meinzolt) 
Mithat Alam 
MKM Produetions ()azmin Rozen) 
Mohammad Atebbai 
Mavimento (Dominique Andreani, lana Danıcheva) 
MSÜ/STM (Cem Odman, Asiye Korkmaz) 
Muammer Yanmaz 
Murat Germen 
Myra Film (Mrs. Ferreri) 
National Film Board of Venezuela (CNAC) (Aiizar Dahdah) 
Nat Film Festivali (Kim Foss) 
National Film Center of Romania (Aiina Sa/cudeonu) 
Nazım Kadrizade 
Necati Sönmez 
Nezih Çıngır 
Non Stop Production (Stas Artimovich) 
Norwegian Film Institute (Stine Oppegörd, Pal Höberg. Knuı Skinnarmo) 
Ofset Yapımevi (Derya Beşikçi, Serme! To/an, Tamol Küçükerol) 
Oksijen (Veysel Gençten, Emre Şan, Okan Arıkan) 
Olympic Airways (Danoi Palakoğlu) 
Olivier Delahaye 
Ora Reklam (Kemal Aydın/ı) 

Ömer Kavur 
Petur (Mustafa Akdeniz, Ayten Öztürk) 
Pandora (Marc Wuertemburg) 
Photoplay Productions Ltd. 
Pi Film Production (Ceyda Tufan, Uğur Beyazıt) 
Plato Film (Sinan Çetin, Ipek Karadağ) 
Power Pictures 2002 Ltd. (Siobhon Donnel/an) 
Pra Films (Mert Boydur, Hakan Durdağ) 
Prasanna Vithanage 
Promoshop (Sedaı Altun) 
r film (Erdi Zencirli) 
Reia Film 
Rexx Sineması (Viron Anas, Merih Ergün) 
Rh Politik International (Reis Çelik) 
Rhombus Media (Suzanne Sıe(anovic) 
Rıfat Öktem 
Rıza Kıraç 
Rusya Federasyonu, Kültür Bakanlıgı, Sinema Bölümü (Marina V/assova) 
Rüstem Batum 
Sam Green 
Sara Vega 
Savoy Oteli (Hasan Boruıçu) 
Sea Life Dergisi 
SESAM 
Sevil Sert 
Sevin Okyay 
Sinepop Sineması (Mehmet Soyarslan, Haluk Ünsal, Bozkurt Tezcan) 
Singapur Film Festivali (Philip Cheah, }ason Fong) 
Slovenian Film Fund (Branko Strmole, Andreja Kralj) 
So Young Kim 
Sony Spe UK (T ania Reed) 
Stefan Komandarev 
S teryteller 
Sur Films (Tania Friedenstab) 
Swedish Film Institute (Gunnar Almer) 
Swedish Institute (}örgen Burberg) 
Taxim Hill (Bahar Güven) 
Tek Shastra Pvt. Ltd. (Shailja Gupıa) 
Tesela (Cristina Suther/and) 
Theo Angelapoules 
Timon Koulmasis, Ira Siafliaki 
Tipograf (Osman Tülü) 
Tunç Başaran 
Turgut Kundakçı 
Ulaşım A.Ş. 
Umberto Rossi 
Umut Sanat Filmeilik (Alp Sadam/ı, Orhan Meriç) 
Unifrance Film International (Antoine Khali(e) 
Unite Fiction (Delphine Pertus) 
Vakıflar Bankası, Finans Market Şubesi (Faıoş Oral) 
VANS (lsidora Mincic) 
Vedat Ruso 
Vefahan Ocak 
Viking Turizm (Simin Koçaş) 
Werner Herzog Film GmbH World Sales (Irma Strehle) 
Wall Şehir Design (Şenol Yüksel, Besnur Koran, Berna Karahan) 
WB, Türkiye (Haluk Kaplanoğlu) 
Wide Management (Maııeo Lovadina) 
Wild Bunch (Lucie Ka/mar) 
The Works (Rachel Kiıten) 
Wordshop Productions Ine. (Karen O'Donne/1) 
World Cinema Publicity (Richord Lormand) 
Yamaç Okur 
Yekta Kara 
Yeni Renk Bilgi Iletişim A.Ş. (Özgür Poyrazağu, Saysal Demir) 
Yeşim Bakırküre 
Yeşim Ustaoglu 
Y&R Reklamevi (Necmiye lşgören, Barış Akbaş, Memed Erdener, 

Serdar Beyaz, Aneı Tokaılıoğlu, Özüm IIter, Sı/o Sayın, Tuğrul Karadeniz, 
Hüsniye Una/, Seçkin Alp, Cem Akar, Ayça Çavaş, Alpay Gümrükçü, 
Emroh Aktan) 

Yurdaer Altıntaş 
Yusuf Karabol 
Yüksel Yavuz 
ZDF (Steffı Weigner) 
Zehra Cunillera 



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

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Resmi Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would !ike ro thank the Official Spansors 

whose generous conrributions have made the 
23rd International İstanbul Film Festival possible. 

Resmi Banka 
Official Bank 

* FiNANSBANK 

Resmi Taşıyıcı 
Official Carrier 

Resmi Konaklama 
Offıcial Hotel 

--- THE---
MARMARA 



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

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Festival Spansoru'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would !ike ro thank 
the Festival Spansor 

whose generous concributioo has made the 
23rd International İstanbul Film Festival possible. 

TURKCELL 



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

gerçekleştirilmesinde destek sağlayan Mekan Sponsorları'na 
ve Özel Gösteri Sponsoru'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would !ike to than k the Sponsors of the Movie Theaters and 

the Sponsor of the Special Event for the contribution they 
have made to the 23rd International İstanbul Film Festival. 

Beyoğlu Sineması Sponsoru 
Sponsor of the Beyoğlu Movie Theater 

Rexx Sineması Sponsoru 
Sponsor of the Rexx Movie Theater 

MAXFACTOR 

Özel Gösteri Sponsoru 
Sponsor of the Special Event 

ABACIKiMYA 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2004 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz yayınlayarak 

Istanbul Festivalleri'ne destek olan 
Basın Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would like to thank its Press Spansors 

for providing complimentary announcements of 
the 2004 İstanbul Festivals. 

Cumhuriye( 

�Milliyet 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2004 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz yayınlayarak 

Istanbul Festivalleri'ne destek olan 
Dergi Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would !ike to thank i ts Magazine Sponsors 

for providing complimentary announcements of 
the 2004 İstanbul Festivals. 

THE GUIDE 
..S.ANAT • 

s1nema 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2004 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz yayınlayarak 

Istanbul Festivalleri'ne destek olan 
Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arrs 
would !ike ro thank its Television Spansors 

for providing complimenrary announcemenrs of 
the 2004 İstanbul Festivals. 

f� 
CNBC-e www.cnbc•.com 

�lV 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2004 yılı etkinliklerinin duyurularında Istanbul Festivalleri'ne 
destek olan Radyo Sponsorları, Digital Platform Sponsoru, 

Sinema Yayın Sponsoru, Stratejik Araştırma Spansoru 
ve Internet Servis Spansoru'na katkıları için teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culrure and Arrs 
would !ike ro rhank irs Radio Sponsors, Digiral Platform, 

Cinema Media, Srraregic Research and Intemer Service 
Spansors for providing complimemary announcemems 

of rhe 2004 İstanbul Fesrivals. 

AÇIK RADYO 

CNN TÜRK RADYO 

NTV RADYO 

RADIO OXI-GEN FM 95.9 

RADYO FOREKS 

......., 
DIBITUAK 

., 

1 SUPfRÜNLINf. 
1 

Festival Günlük Gazetesi için Yeni Renk Bilgi Iletişim A.Ş. ve 
www.sinema.com'a teşekkür ederiz. 

W e would !ike ro rhank Yeni Renk Bilgi İlerişim A.Ş. and 
www.sinema.com for rhe Festival Daily. 



Festival programının oluşturulmasında ve 
filmierin sağlanmasında katkılarını esirgemeyen, 

aşağıdaki Kurum, Başkonsolosluk ve 
Kültür Merkezleri'ne teşekkür ederiz. 

W e would like ro extend our gratitude ro the 
Institutes, General Consulates and Cultural Cemers 

below for their kind contribution 
in the realization of the Festival program. 

.. BRITISH 
.. COUNCIL 

lusıiLut ti\Françai< V-D.� 

-

... ... 
lıtatltuto 
Cerw•nt•• 
EsteMbul 

-l'illl!il:ı:Ei!lJi:i: 
The Japan Foondalion 

IRAN BAŞKONSOLOSLUGU 
GENERAL CONSULATE OF IRAN 

ISRAIL BAŞKONSOLOSLUGU 
GENERAL CONSULATE OF ISRAEL 

ISVEÇ BAŞKONSOLOSLUGU 
GENERAL CONSULA TE OF S WED EN 



iSTANBUL 
KüLTüR 
SANAT 
DOSTLARI 

��� SIYAHLOlE 
iSTANBUL 
'r-WLTiiP. 
SANAT 
DOSTLARI 

�!� muwı 
iSTANBUL 

DDDD olüllüRD DDDD 
SANAT00/00 DENİZ ijlifii5TLARI 

�'� --
ISTAIIUL 

DDDD oliUUBIRb DDDD 
SINI1iJ ootoo 

DENİZ ijliiiiüiil 

DOSTLAR 
BUNUN. 
iÇiNDiR. 
Hem istanbul için, hem sizin için 

"Festivalsiz bir İstanbul olmaz" 
diyen herkes için İstanbul Kültür 
Sanat Dostları kartı. 

İstanbul'un kültür ve sanat hayatını 
desteklemek için dostlarımız arasına 
katılın. 

Bajvurmak çok kolay 

İstanbul Kültür Sanat Dostları'na üye olmak için İKSD iletijim 
Merkezi'nin (0216) 556 98 56 ya da İKSV'nın 0212 334 07 
00 numaralı telefonunu arayabilir veya www. istanbuldostlari. org 
adresindeki web sitemizden başvurabilirsiniz. 



iSTANBUL 
KüLTüR 
SANAT 
DOSTLARI 

Siyah Uile Beyaz Uile 

A. Levent Çetioor Ahmer Suat Eraner 
Ali Güreli Ali Adil Karahöyüklü 
Aslı Alemdaroğlu Amber Gökdeniz Resne 
Aydın Gürpınar Aslı B�göz 
Barbaros Çağa Aslı Ekşioğlu 
Beyhan Eczacıb�ı Aydan Öner 
Bülent Eczacıb�ı Aydın Silier 
Canan Pak Tümay Aydın Uğur 
Caroline Nicole Ayhan Uçkun 
Demir Kısakürek Aysın Alisbah Ökrem 
Doğan Tekeli Ayşe Banu Arınan 
Erkut Yücaoğlu Ayşe Bilginsoy 
Faruk Eczacı�ı Ayşe Nilgün Arır 
Füsun Eczacı b� ı Ayşıl Tokcan 
Güler Sabancı Ayşin Çıplakkayacık 
Harnit Beliğ Belli Badrik Büker 
Hasan Uğur AkçaJ Bahadır Arlıel 
Hüseyin Kızılray Beldan Zingal 
Jak Baruh Belkıs Seval 
Levent Pişkiner Beyza Avcıoğlu 
Mehmet Ragıp Devres Canan Bozbağ 
Murat Barlas Cemaliye Bezmen 
Mustafa Münir Alaca Cemi! Arslan 
Naci Sığın David Beskinazi 
Nejat Ekrem Basınacı Demer Sönmez 
Nina Köprü]ü Doğan Pinhas 
Orhan Vaizoğl u Ebru Özdemir 
Osman Yücesan Edip Emi! Öymen 
Polar Bengiserp Edwina Sponza 
SerapAlpay Elvan Gökşahin 
Serra Erener Emine Öz 
Şakir Eczacıb�ı Eren Tunga 
Tayfun Poyraz Erhan Aras 
Tezcan Yaramancı F. Aslıhan Çiftkurt 

Genco Yücel 
Güher Bibin 
Güher Pekinet 

DOSTLAR 
BUNU 

iNDi 
• 

1 
Gül Elpek Ö. Selçuk Özdil İstanbul Kültür ve 
Gülen Esmer Özden Kolay Sanat Vakfı tüm 
Günnur Eken Özlem Özbek İstanbul Kültür Handan Bozbağ Pınar Aran 
Hande Bozdoğan Rasih Yüksel Arda Sanat Dostları'na 
Hulusi Şahin �el Kasuro verdikleri destek 
Hüsamerrin Ziler Rıfar Kamhi için teşekkür eder. Işık Yazır Rıza Oğuz Bozkurt 
ilke Abur Elçin Saba Erdem 
Jülide Bayram Sadiye Ünver 
Kemal Duygu Selen Özel 
Kerem Bikmen Selman BilaJ 
Lerzan Boyner Selva Kaplan 
Levent Akson Serap Kayhan 
Leyla Akray Seyhan Ayel Girit 
Leyla Navaro Sezen Germen 
Mary Berkmen Sıdıka Okar 
Mehmet Birced Sibel Yücesan 
Mehmet Sönmez Süher Pekinet 
Melih Halefoğlu Şebnem Süer 
Melis Arsay Şelale Germirli 
Meyzi Barin Şeyda Aysun Oğuz 
Moiz Zilberman Tahsin Firuz Soyuer 
Murat Hakan Öztürk Tanju Simer 
Mustafa Terzioğlu Tayfun İçten 
Mutlu Çebi Tayfun İndirk� 
Müşerref Cimcoz Temiz Üstün 
Nancy Carol Arakan Töre Alınar 
Nazlı Korkur Özsoy Tuba Öztek 
Nejat Önen Türker Karamızrak 
Nejla Resen Ümit T. Aker 
Nilüfer Zallak Yakup Yakupir 
Nimet Yeğin Yasemin Karamancı Oşar 
Nino Anavi Yeşim Güvemli Doğan 
Nural Turhan Zeynep A. Yarsuvar 
Nuran Abdullah Zeynep Özkarral 
Osman Rüştü Tokat Zeynep Toydemir 
Oya Pakyürek 
Ozan Korman Tarman 





444 00 40 www.dhl.com.tr 
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MARMARA 

Turkish Hospitality ... European Style . . .  

004 ULUSLARARASI ISTANBUL FILM FESTIVALI 

Taksim Meydanı, 

Taksim 80090 Istanbul 

Tel: +90 212 251 46 96 
Faks: +90 212 244 05 09 
info@themarmaraistanbul.com 

STANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI RESMI KONAKLAMA SPONSORU 

004 INTERNATIONAL ISTANBUL FILM FESTIVAL 
FFICIAL HOTEL OF ISTANBUL F OUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 



Devrime ve baAımsızlıAa inanan, bu yüzden S 

''Tanı Bagınısız Türkiye için Mustafa Kemal 

"Anayasana Sahip Çık" mitingi düzenleyen 

yol kalıyor, silatılı mücadeleye yönelmek. Tl 

Ordusu ve TOrkiye Halk Kurtuluş Partisi - C� 

gerçekleştirilen askeri d 

hazi 







Herkesin filıni başkadır ... 





Türkiye'nin 
Bai1ms1z Gazetesi 





roNII � 

Sizin 
program1n1z 

hangisi? 

CJtllQclJ@ QM� 

Af iş 
Güner Özkul'la 
hafta içi her gün 

18.30 



Hemen Arayın! 
1021214 73 73 73 www.digiturk.tv V" Dünyayı evinize getirir. 
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istanbul 

OKURLARI BiLiR 

timeoutistanbul.com 



ücretsiz kent kullanma k1lavuzunuz 

baz1 şeyler sat1hk değildiri 



ÇlLDlRMlŞ OLMALIYDILAR ... 
TÜM FILM FESTIVALLERINI YAKINDAN TAKIP EDIYORLARDI ..• 

***** 
"Eğer bir gün dergi çıkarma tutkumu 

kaybedersem, oturur Altyazı okurum ... " 
Serdar Darendeliler, Geniş Açı 

***** 
"Hakiki sinemaseverler için!" 

Yeşim Tabak, Radikal 

••••• 
"Altyazı, Türkiye'nin Sight&Sound'u!" 

Nick/ames, Sight&Sound 

BO�AZIÇI ÜNIVERSITEsi MITHAT N.AM FILM MERKEZI sunar 

Bir FIDA FILM sponsorluQu 

ALT YAZI@ AYLlK SINEMA DERGISI 
YAYlN IT J AU IMTIW ç OKUR GENEL YAYlN F RAJ YU'' CE YAZllSLERI NADIR ÖPERLI DANlŞMANI M HA ALI'IIVI SAHIBI Yfı.MA YONETMENI ı L MOOORO KU��� ÖVÜL DURMUŞOOLU, BERKE GÖL, ENIS KÖSTEPEN, Yfı.MAÇ OKUR, NADIR ÖPERLI, ELIF REFI(;, FlRAT YÜCEL 

GRAFIK BOLOM Ö .
. I'V'oı SI 1 Ö 1 .

. 

Ö 1 ÇI .. 
.

. TASARlM ESER YAZlCI EDITöRLERI VUL DURMUŞUULU, YA N KAYA, NAD R PERL , GURHAN ZÇ FT , ŞUKRAN YUCEL 
FOToGRAF MUfıMMER YANMAl lLLÜSTRASYON ÖZLEM ÖZLER, ESER YAZlCI TEMSILCILER ERCÜMEN T AKMAN, DEVRIM ALPöGE 

UMUT BARIŞ DÖNMEZ, EMINE UÇAR ILBu(;A, AY ŞEGÜL KOÇ, SIBEL TINAR, PELIN UZAY, TUNA YILMAZ 

� altyaziC!Jaltyaıl.rııt 
www.altyazl.net 

HER AYlN l'iNDE BAYlLERDEl 





Sinemoda 
Her Carsamba Halk Günü ... 

, , 

... ve Aktüel Günüdür. 





Hemen Arayın! 
1021214 73 73 73 

www.digiturk.tv D lG AK 
., Dünyayı evinize getirir. 





FinePix 55000 
Fotoğraflar: Ali Bakman 

• • FOTOGRAFIN YENI ODAK NOKTASI PHOTOXI. 
• • • • FOTOGRAF ÇEKME KEYFINIZI ARTTlRlYOR 

Hayal gOcOnOzO kullanın. 

Maçka, Eytam Caddesi 16/3 
Nişantaşı - Istanbul 
Tel: O 212 231 03 99 
Fax: O 212 231 03 18 
e-mail: info@photoxi.com 
web: www.photoxi.com 

' L) /roFesslonal 
E 6 Dia - Banyo 

PHOTQxı 
URBAN VISION OF ISTANBUL 



algoritma .. 



formülü sizin için de önemliyse 

1 oplu lht!Jıfıın 

Tes/iNSil On-line teslimat bilgisi sadece MAVi KURYE'de 

Sahadaki binlerce 
gönderinizi t�slim 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. L TO. ŞTi. 
Evren mah. Gülbahar Cad. Tufan Sok. 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-mail: satls@mavikurye.com.tr 

hlzmet@mavikurye.com.tr 

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



INTERNET :::sUPERONLINE 

Superonline PC 
Yani Nasil Bilgisayar ... Kimse Bilgisayarsız Kalmayacak! 

o 
• 
• 

12 aylık Superonline internet Erişimi ile hızlı, 
kesintisiz ve güvenilir sörf imkanı. 

Superonline World'e 12 ay boyunca ücretsiz giriş: 
Chatcity, Kimbilir, Ajanspor ve Türkiye'nin buluştuğu 
diğer servislere erişim . 

3 adet superonline.com uzantılı e-posta adresi, 
30 Mb posta alanı, virüs ve spam koruması. 

Worldcard 
sahiplerine 
inanılmaz 
taksit 
fırsatları! 

SUPERONLINE PC-1 

• ınt.ı• Celeron• 2.4 GHz , Mldl Tower ATX Kasa 
1$1em<l 

, Sn Lan AQp A n.kart 
> 128 MB ODR266 RAM 
> 1A4 MB Floppy 
> 40 GB 7200 RPM Harddisk 
, 17" CRT Phlllps Monıusr 

> o TR ıc.ı.ıı.,.,-, scrou rare 
> 52 )( Cdrtım SOrOcO 
> T OmittikSH 
, 56K Internal Modem 
) 400 W Ho�rl6r 

585$+KDV (petln fiyatın. 3 tabl1) TAKSIT (+KDV) 

3 taksit (peşin fiyatınal 264.000.000 TL 
6 eşit taksit 138.500.000 TL 

9 •tlt taksit 98.000.000 TL 
12 eşit taksit 83.000.000 TL 

, 10/100 ettwfnet ıomıe,ııı 
, Wi ndows XP Home TR 
> 12 Aylık Su�1'9niiM 

Internet trı,ımı 
, 64 MB Paylatlırılmrt 

TOmıe,lkEkranKertı 

TOPLAM (+KDV) 

792.000.000 TL 
831.000.000 TL 

882.000.000 TL 
996.000.000 TL 

17" 3 yıl garantili PHILIPS monitörün, oyunları 
daha heyecanlı, filmleri daha zevkli yapan yüksek 
görüntü kalitesi. 

Orijinal Microsoft işletim sistemi. 

400 Watt hoparlör ile evinizde sinema ve konser keyfi. 

ll lı INTERNET destekli 
> iotoı> ..... tıom•• 2.8 GH•- > Mld/Tow.r ATX Kiıs.ıı • 10/100 etMrneı tOmletDı. 

""""' > O TR Kı.'l�, Scroll filrl' > Windows XP HOfM TR 
> Sl'S LiinA.çıpAniiiiMI > 52xZ•ll5Zx CD Yuıcı , 12 Aylık �,_ronllrıe 

> 2 56 1.48 DDR266 RA.tı4 > TOml•11k.S.s lnt•mMEt11iml 
> IA4 1.48 flopııy > 56K lnt.,nill tı4odtm ,�MB�Z 
> 40 GB 7200 RPM HarddiSII ' 400 W Hoparlör h4X400 AGP Ekr1n Kartı 
> 17• CRT Phlllps Monitör 

769$+KOV ,,.,ın fly•tın• 3 tilkslt) TAKSIT (+KDV) TOPLAM (+KDV) 

3 taksit (peşin fiyatına) 346.000.000 TL 1.038.000.000 TL 

6 eşit taksit 182.000.000 TL 1.092.000.000 TL 

9 eşit taksit 127.000.000 TL 1.143.000.000 TL 

12 eşit taksit 108.000.000 TL 1.296.000.000 TL 
tS•LlSO.OOOT\.oı.<tll�lw. IS•USO..OOOT\.olt<.ııtwwoı-tı.. 
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JÜRILER 

JURIES 



ULUSLARARASI YARIŞMA JÜRISi 

INTERNATIONAL COMPETITION JURY 

HUGH HUDSON (Ingiltere United l(jngdom) 

1 936 yılında Londra'da dogdu. Yönetmen-yapımcı
yazardır. 1 960'1arda yönetmen ve yapımcı olarak 
belgeseller çekti; 1 970'1erden itibaren Ingiltere'deki en 
saygın reklam yönetmenlerinden biri haline geldi. 1 98 1  
yılında çektigi ilk uzun metrajlı filmi "Ateş Arabaları", en 
iyi senaryo, müzik. kostüm ve film dallarında Oscar 
kazanarak ona dünya çapında şöhret kazandırdı. 20 yıllık 
sinema Icariyeri boyunca çektigi 7 uzun metrajlı fılmin ana 
teması kimlik arayışı olmuştur. 

BENGT FORSLUND (lsveç Sweden) 

1 932 yılında dogdu. lsveç sinema dergisi "Chaplin"in 
kurucusu ve editörüdür. 1 963'te Smultronstallet (Yaban 
Çilekleri) adıyla üç sanat sineması açtı. 1 965- 1 972 arasında 
Svensk Filmindustri'de 1 S fılmde, 1 972- 1 980 arasında lsveç 
Film Enstitüsü'nde 20 filmde idari yapımcılık yapmışor. 
1 980- 1982 arasında Stockholm Üniversitesi'nde felsefe 
doktorası yapo. 1 982'te başladıgı lsveç film Enstitüsü'nün 
sanat yönetmeniili görevini, Nardik Film ve Televizyon 
Fonu'nda yöneticilige başladıgı 1 990'a kadar sürdürdü. 
1 99S yılından 1 997 yılına kadar lsveç Film Enstitüsü'nde 
film kurulu üyeligi yapo. 1 965 yılından bu yana lsveç Film 
Akademisi üyeligini sürdürmektedir. 

MICHAEL GALASSO (ltalya ltaly) 

1 949 yılında dogdu. Besteci, kemancı ve müzik 
yönetmenidir. 3 yaşında keman çalmaya başladı. John 
Cage'den etkilenerek başka kültürlerin müziklerini ve 
çalgılarını, ayrıca sesin müzik olarak kullanılması 
kavramını keşfetti. Tiyatro oyunları, film. dans ve ses 
yerleştirmeleri için besteler yapo. Besteci olarak 
karlyerine Robert Wilson'un ''Ouverture" (Uvertür) 
( 1 972) adlı oyunuyla başladı. Mayıs 2000'de Wong Kar
Wai'nin Cannes'da ilk gösterimi yapılan ve ödül kazanan 
"Aşk Zamanı" filminin orijinal müzig-ini yaptı. Halen 
ECM'den çıkacak son albümü üzerinde çalışmaktadır. 

MICHELE LEVIEUX (Fransa France) 

1 946'da Paris'te dogdu. Gazetecilik egitimi aldı. 1 98 1  
yılından beri Kiarostami. Sokourov, Kusturica, 
Kaurismaki, Angelopoulos, Oshima, Yoshida, lmamura, 
Wenders ve Solanas gibi yönetmenler/e yapogı özel 
röportajları haftalık R�volution, daha sonra da günlük 
L'humanit� gazetelerinde yayımlandı. Öte yandan, 
Rusya'daki bazı festivaller ve Sao Paulo Film Festivali için 
toplu gösteriler ve sanatsal aktiviteler düzenlenmesinde 
etkin olarak çalışmakta, sinemada yeni yetenekierin 
keşfedilmesi için çalışmaktadır. 

DEREK MALCOLM (Ingiltere Vnired Kingdom) 

1968-1 998 yılları arasında Londra'da yayınlanan Guardian 
gazetesinin baş film eleştirmeniydi. Halen aynı gazete için 
dışarıdan yazılar yazmaya devam etmekte ve BBC radyo 
ve televizyonunda programlar yapmaktadır. Londra Film 
Festivali'nin yönetmeniiiini ve Ingiliz Fim Enstitüsü'nde 
idarecilik yapmışor. 1 O yıl boyunca Uluslararası Film 
Eleştirmenler] Dernegi (FIPRESCI)'nin başkanligını 
yapmıştır ve halen bu dernegin onursal başkanıdır. Robert 
Mitchum ( 1 985), A Century of Films (Filmler/e Bir Yüzyıl) 
(200 1 )  ve Family Secrets (Aile Sır/on) (2003) adlı üç kitap 
yazmıştır. 

Born in 1936 in London. He is direccor-producer-writer. 
In the ı960's he worked on direcring and producing 
documentaries, becoming from 1 970 one of the mosc 
prestigious of adverdsing directors in Grear Britain. In 
ı 98 ı he made his feature debut w ith a movie c hac was ro 
make him famous, "Chariots of Fire", winner of four Oscars 
for script, music, coscumes and best piccure. The main 
the me of his film career, cansisring of seven full length 
fılms in 20 years is the search for personal idemiry. 

Born in 1932. He was the founder and editor of the Swedish 
film magazine Chaplin. He launched a trio of art cinemas in 
1963, called Smulrronsraller (Wild crawberries) in Swed.en. 
He was the executive producer ar Svensk Filmindustri in 
charge of 1 5  features, from 1965-1972, and ar the Swedish 
Film lnsrirute in charge of20 features, from ı 972-1980. In 
1 980 he received hjs docrorare of philosophy from the 
University of Stockholm. He was rhe an:istic director of the 
Swedish Film Institute from 1982 ro 1990. He became the 
head ofNordic Film and Television Fund in 1990, and held 
this posirion u mil l995.He's been a member of the Swedish 
Film Academy si nce 1965. 

Born in 1949. He is composer, violinisr and musical 
director. He began studying the violin at the age of 3. He 
became influenced. by John Cage, and began to explore the 
music and instrumenrs of other culrures as well as rhe 
concepc of .. sound" as music. He composed for theater, fılm, 
dance and sound insrallations. He began his career 
composing music for Robert Wilson's "Ouverrure" ( 1 972). 
In May 2000, he compaseel rhe original music for Wong 
Kar-Wai's "In the Mood for Love" which premiered. and was 
rcwarded at the Cannes Film Festival. Presendy he is 
fınishing his new album for ECM. 

Born in 1946 in Paris. She srudied. journalism. The 
imerviews she made wirh the film direcror1 such as 
Kiarostami, Sokourov, Kusrurica� Kaurismaki, 
Angelopoulos, Oshima, Yoshida, Imamura, Wenders and 
Solanas was published ar weekly Revoludon and daily 
L'humanire. On rhe orher hand, she actively works in che 
programmation of restrospecrives and organisation of 
arrisric evems ar che festivals in Russia and in Moscra 
ImernacionaJ de Cinema ofSao Paulo and she works for the 
discovery of the new pioneers in cinema. 

He was the London Guardian's chief film eritic from 1968 
to 199 , and now writes for the paper as a freelance and is a 
frequenr broadcasrer on BBC radio and relevision. He has 
directed. rhe London fesrival and been a Governor of the 
British Film Institute. He was also Presidenr of the 
lnrernational Film Critics Association (FIPRESCI) for ı o 
years and is now l-lonorary Presidenr. He has wrirren three 
books Rolxrt M ilchum ( 1 985), A Cmtury of Films (200 1 )  and 
Family Secri!IJ (2003). 
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FiPRESCi jÜRiSi 

FIPRESCI JURY 

JAFAR PANAHI (Iran han) 
1 960'da Iran'da Miyane'de dogdu. Tahran'da Sinema ve 
Televizyon Okulu'nda okudu. Iran televizyonu için pek 
çok kısa belgesel ve dram çekti; Abbas Kiarostami'nin 
yönetmen yardımcıligını yaptı. Dört filmi de saygın 
ödüller kazandı, bunların arasında "White Balloon 1 
Beyaz Balon"la ( 1 995) kazandıgı Altın Kamera ve 
"Crimson Gold 1 Kanlı Altın"la (2003) Cannes 
Festivali'nde kazandıgı Belli Bir Bakış Jüri Ödülü 
sayılabilir. Diger filmleri "The Mirror 1 Ayna" ( 1 997) ve 
"The Circle 1 Daire" dir (2000). 

TAYFUN PIRSELIMOGLU (Türkiye Turkey) 
Orta Dogu Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra 
Viyana'da Hochschule für Angewante Kunst'ta (Viyana 
Uygulamalı Sanatlar Akademisi) resim ve gravür egitimi 
gördü. Viyana, Istanbul, Budapeşte, New York'ta çok 
sayıda sergi açtı. Romanları Çöl Masallan'nı 1 996'da, Kayıp 
Şahıslar Albümü'nü 2002'de, Malihulya'yı 2003'de 
yayımladı. "Dayım" ve "Süküt Altındır" adlı iki kısa 
filmiyle çok sayıda uluslararası ödül kazandı. 2002 yılında 
gerçekleştirdigi "Hiçbiryerde" adlı ilk uzun metrajlı 
filmiyle 2002 Montreal Film Festivali'nde Jüri Büyük 
Ödülü'nün sahibi oldu. 

SERRA YILMAZ (Türkiye Turkey) 
1 9S4'te dogdu. Fransa'da psikoloji ve tiyatro egitimi aldı. 
Dostlar Tiyatro Grubu'nun açtıgı yarışmayı kazanarak ilk 
önemli rollerini burada oynadı. 1983 yılından itibaren 
sinema filmlerinde de rol almaya başladı. Atıf Yılmaz, 
Halit Refig, Ömer Kavur ve Ferzan Özpetek'in 
filmlerinde oynadı. 1 997 yılında ilk tiyatro oyununu 
yönetti. Gerek tiyatro, gerek sinema oyuncusu olarak 
pek çok ödül aldı. Istanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu, 
dramaturg ve sanat yönetmeni yardımcısı olarak çalışo. 

RUDIGER SUCHSLA N D  (Almanya Germany) Başkan President 

ANNIKA GUSTAFSSON (lsveç Sweden) 

JULIA KHOMIAKOVA (Rusya Russia) 

ESi N KÜÇÜKTEPEPlNAR (Türkiye Turkey) 

BHAICHAND PA TEL (Hindistan India) 

ENGIN E RTAN (Türkiye Turkey) 

Bom in 1960 in Mianeh, Iran. He studied at the College of 
Cinema and Television in Tehrao. He has directeel 
numerous short documemaries and deamas for Iranian 
television and served as assistane director to Abbas 
Kiarostami. His four features have won several prescigious 
awards, i ncluding the Camera d'Or for "The White 
Balloon ·· ( 1995) and the Un Certain Regard J ury Prize at 
rhe Festival de Cannes for "Crimson Gold" (2003). His 
other films are "The Mirror" ( 1 997) and "The Circle" 
(2000). 

After graduaring from Middle East Technical University, he 
srudied paincing and engraving at the Hochschule für 
Angewame Kunsr in Vienna. He had several solo and group 
exhibitions in Vienna, Istanbul, Budapest and New York. 
He is alsa a writer and he published three novels: Çiı1 
MaJalları (Dem•/ Ta/es) in 1996, Kayıp Şahu/"r Albiimii (The 
Al bum of UJII P<tJp/e) in 2002 and MaUhulya in 2003. He 
won several international awards wirh his rwo shorr fılms: 
"Dayım 1 My Uncle" and "Sükfir Al cındır 1 Silence is 
Golden". W ith his fırst fearure film "Hiçbiryerde 1 
lnnowhereland" he was awarded the 2002 Momreal Grand 
Jury Prize. 

Born in 1954. She srudied psychology and rheater in 
France. She won the canrest organized by Dostlar Theater 
Group, and played her fırst important roles with them. She 
began acring in fılms in 1983, raking pans in fılms by Atıf 
Yılmaz, Halir Refıg, Ömer Ka vur and FerLan Ozpetek. She 
directeel her fırst play in 1997. She received many awards 
for her acting in borh plays and fılms. She also worked at 
Istanbul Municipal Theaters as an anress, assistane art 
director and dramarurgist. 
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HÜLYA KOÇYIGIT (Türkiye Turkey) Başkan Presidenr 

1 947 yılında dogdu. Sinemaya 1 963'te Ses dergisinin 
açtıgı yarışma sonucunda girdi. Türk sinemasının önemli 
"üç kadın yıldız"ından biridir. 1 963'te ilk filmi "Susuz 
Yaz" Altın Ayı Ödülü'nU alınca, ismi Yeşilçam'da parladı. 
En iyi kadın oyuncu dalında beş kez Altın Portakal 
ödülünü kazandı. 1 987'de Nantes 3 Kıta Film 
Festivali'nde "Kurbagalar" fılmiyle, 1 988 Amiens Film 
Festivali'nde "Bez Bebek" ile En Iyi Kadın Oyuncu seçildi. 
1 60'tan fazla fılmde rol aldı. 

DIMITRI E IPIDES (Yunanistan Grcece) 

Atina'da dogdu. Üniversite ögrenimini San Francisco'da 
ve Londra Film Okulu'nda tamamladı. 1 97 1  yılında 
Uluslararası Montreal Yeni Sinema ve Video Festivali'ni 
kurdu. Halen Selanik Belgesel Fimler Festivali'nin ve 
Montreal Yeni Sinema ve Medya Festivali'nin Belgesel 
Bölümü'nün yönetmenidir. Aynı zamanda, 1 988 yılından 
beri Uluslararası T oronto Film Festivali'nin uluslararası 
danışmanlanndan biridir. 

ARA GÜLER (Türkiye Turkey) 

l 928'de Istanbul'da dogdu. Gazetecilik yaşamına 1 9SO'de 
Yeni Istanbul Gazetesi'nde başladı. 1 956'da Time-Life, 
1 958'de Paris-Match ve Der Stern dergilerinin Yakındogu 

foto muhabirligini üsdendi. 1 96 1  'de Ingiltere'de 
yayımlanan Photography Annual, onu dünyanın en iyi yedi 
fotografçısından biri olarak tanımladı. 1 962'de 
Almanya'da "Master of Leica" ünvanını kazandı. Winston 
Churchill'den, Salvador Dali'ye kadar birçok ünlü kişinin 
fotografını çekti, onlarla röportajlar yaptı. 

YUSUF KURÇENLI (Türkiye Turkey) 

1 947 yılında Çayeli'nde dogdu. Basın Yayın 
Yüksekokulu'nu bitirdi. 1 973- 1 980 arasında TRTde 
yapımcı-yönetmen olarak çalıştı. TRTde yönetti!i filmler 
arasında "Özgürlügün Bedeli" ve "At GöziUgü" sayılabilir. 
lık uzun meuajlı kurmaca filmi "Ve Recep ve Zehra ve 
Ayşe"yi 1 983 yılında yönetti. Dördüncü filmi "Karatma 
Geceleri" ( 1 989) ile 9. Uluslararası Istanbul Film 
Festivali'nde "Yılın En Iyi Türk Filmi Ödülü"nü kazandı. 
Son filmi 2002'de yönettigi "Gönderilmemiş 
Mektuplar" dır. 

SEMIRE RUKEN ÖZTÜRK (Türkiye Turkey) 

1 969'da dogdu. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri 
Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversiteden 
Güzel Sanatlar Egitimi alanında yüksek lisans ve doktora 
derecesini aldı. Postmodernizm ve Sinema ( 1 997), 
Sinemoda Kadın Olmak (2000) ve Sinemanın Dişi/ Yüzü: 
Türkiye'de Kadın Yönetmenler (2004) adlı üç kitabı 
bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi Iletişim Fakültesi 
Sinema Anabilim Dalı'nda ögretim üyesidir. 

Born in 1947. She sraned her acring carreer fallawing a 
competicion organized by Ses Magazine in 1963. Her first 
film ''Susuz Yaı 1 Dry Summer", direcred by Metin Erksan, 
received che Golden Bear award at Berlin Film Festival in 
1964, and che success of the film made her known in 
Turkish cinema ciccles. She is one of che three imporranc 
"female srars" of Turkish cinema. She was awarded the 
Golden Orange at Antalya Film Festival five times. She won 
the Best Acuess awards ar Nantes in 1987 with 
"Kurbağalar 1 Frogs" and at Amiens in 198 with "Bez 
Bebek 1 Rag Doll". She acted in more than 160 fılms. 

Born in Athens. He scudied at the University of San 
Francisco and che London Film School. In 197 1, he founded 
the Festival International du Nouveau Cinema ec de la 
Video de Momreal. He currendy is che Director of the 
Thessaloniki Documentary Festival - Images of the 2 1st 
Century as well as Director of the Documentary Seetion of 
che Monrreal Festival of New Cinema and Media. In 
addirion, he has been an inrernacional programmer ar che 
Toroneo Inrernarional Film Festival si nce 1988. 

Born in 1928 in Istanbul. His journalism career seaneel in 
1 950 working at che Yeni İ seanbul newspaper. He cook on 
heing che phorojournalist for che Near East for Time-Life in 
1 956 and Paris-March and Der Stern magazines in 1 958. 
British Photography Annual magazine deseribed him as one 
of che seven besc phocographcrs of the world in 196 1 .  He 
was awarded "Master of Leica" in 1962 in Germany. He 
photographed and interviewed many celebrities as di verse as 
Winscon Churchill and Salvador Dali. 

Born in 1947 in Çaydi. He graduared from che Academy of 
Press and Broadcascing. During 1973-1980, he worked at 
Turkish National TV (TR T) as a producer-direccor. 
"Özgürl ügün Bedeli 1 The Price of Freedom" and "At 
Göılü�ü 1 Bii nder" are among the films that he directed 
while working at TRT. He direned his firsc fearure film, 
"Ve Recep ve Zehra ve Ayşe 1 And Recep and Zehra and 
Ayşe" in 1983. He won che .. Best Turkish Film of che Year 
Award" at the 9th ImernarionaJ İscanbul Film Festival wirh 
his founh film "Karartma Geceleri 1 Blackout Nights" 
( 1989). His last film is "Gönderilmemiş Mektuplar 1 
Unsenr Letrers" (2002). 

Bom in 1969. She graduated from the Faculry of Educari on 
Sciences, ar Ankara University, to compleu: her mascer's 
and doctorare degrees on Fine Arrs Educarion ar the same 
university. She has three published books: Postmodernizm 
ve Sinema (Post-modemism and Cinema), 1 997; Sinemacia 
Kadın Olmak (Being a Woman in Cinema). 2000; and 
Sinemanın Dişil Yüzü: Türkiye'de Kadın Yöneemenler (The 
Feminine Side of Cinema: Women Directors in Turkey), 
2004. She's currendy an inscruccor at the Film Department, 
Faculty ofCommunicarion ar Ankara University. 
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RUSYA RUSSIA 

DÖNÜŞ 

VOZVRASCHENIE 

THE RETURN 

Yönetmen Director: i\ndrey 
Zvyagintıtıl Senaryo Screenplay: 
Vladimir J\fommko & Alexuntkr 
N(N()to/Jky Görüntü Yön. 
Cinemawgraphy: Milthail Kriuhman 
Kurgu Editing: Vladimir Mogiltı� 
Müzik Music: Andrey D"gatchtv 
Oyuncular Cast: Vladimir Garin, 
Ivan Dobrrmraı'tnl, Konılanlin 
l.Aılf'Onmb. Nahllıa Ve/tx1i"a Yapımcı 
Producer: Dmirry Ltsnmky Yapım 
Production Co.: REN TV Dünya 
Hakları World Sales: lnrerrinmuı 
Agmty Türkiye Hakları Turkish 
Rights: Barbar Film 

2003 1 35 .,m. 1 Renkli Coıor 1 105' 

• Bu yıl Festival programında yer alan bir 
diger Rus filmi olan, Boris Khlebnikov ve 
Alexei Popogrebsky imzalı "Koktebel'e 
Y olculuk"ta gözlemlenen kamera ile 
topragın arasındaki derin ilişkiyi 
anımsatırcasına, Sibirya'da dogup büyümüş 
yönetmen Zvyagintsev de, kuzey gölleri ve 
ormanlarının silueti, çeşit çeşit renkleri, 
fısıltıları ve sessizligiyle güzel, içgüdüsel bir 
bag kuruyor. Doga da, sergilenen insani 
dramda yer alan bir diger karakter adeta; 
hem bireylerin duygularını yansıtıyor, hem 
de "öteki"ligiyle insanlar arasındaki 
etkileşimleri vurgulayan yabancı bir varlık 
işlevi görüyor. Sovyetler'in dagılmasından 
sonra, Rus sineması genelde toplumu 
sosyolojik bakımdan degerlendirdigi halde, 
Zvyagintsev'in filmi efsanelerin taşiara 
yontulmuş niteligini taşıyor ve üç önemsiz 
yaşam üstünden gerçek, ihanet ve uzlaşma 
gibi evrensel ternalara deginiyor. "Bu 
filmin ne hakkında oldugu sorulabilir belki, 
ama bence sorulmamalı. Kendi 
görüşlerimizden vazgeçip onun yerine 
durumun elverdigi ölçüde başkalarının,' 
hatta yaratıcının yorumunu koymaya bu 
kadar teşne olmamız ne tuhaf. Bu iki 
kavram arasındaki farkın ne büyük 
oldugunu bir düşünün. Filmi çekerken, 
bunu gündelik veya toplumsal içerikli bir 
hikaye olarak görmedim. Film büyük 
oranda insan hayatına yönelik bilinçli bir 
mitolojik yorumdur. Sinema salonuna 
girerken izleyicilerin bunu akıllarında 
tutmalarını isterim." - Andrey Zvyagintsev 

• Echoing the camera's profound relation 
to the land in Boris Khlebnikov and Alexei 
Popogrebsky's "Koktebel" (also a debut 
Russian feature screening this year), direcror 
Zvyaginrsev, who was born and raised in 
Siberia, displays an exquisite, instinctive 
affınity for the conrours and shifting hues, 
che murmurs and silences of the norrhern 
lakes and forests. The landscape is another 
character in the unfolding human drama, 
both mirroring the individuals' emotions 
and acting as an alien presence whose 
otherness throws the human inreractions 
inro relief. W hile much of post-Soviet 
cinema deals with various sociological 
aspects of the society, Zvyaginrsev's film 
has the srone-hewn quality of myth and 
rouches on universal themes of truth, 
betrayal and reconciliation through three 
small lives. "It  sounds !ike a valid question, 
- what is this film about, bur I think this 
question should not be asked. The srrange 
thing is how easily we are prepared ro rid 
ourselves of our own vision, replacing it 
convenienrly with someone else' s 
inrerpretation, even w ith that of the aurhor. 
Consider how great is the difference 
between the two notions. When I was 
shooring the film, I did not see the srory as 
an everyday or a social one. To a great 
extenr, the film is an inrenr mythological 
look ar human life. This is probably what I 
would I ike the audience co keep in mi nd 
before they emer the screening room." 
Andrey Zvyaginrsev 

ANDREY ZVYAGINTSEV 
1 964'te, Rusya'nın Sibirya 
bölgesinde, Novosibirsk'te 
do�du. 1 986' dan bu yana 
Moskova'da yaşamaktadır. 
Moskova Tiyatro Sanatları 
Üniversitesi'nin Oyunculuk 
Bölümü'nden mezun oldu. 
Çeşitli ba�ımsız tiyatro 
projelerinde oyunculuk yaptı; 
ardından televizyondaki "Siyah 
Oda" dizisi için bazı kısa 
filmler ("Busido", "Obscure 1 
Karanlık" ve "Choice 1 Seçim") 
çekerek yönetmenli�e başladı. 
DÖNÜŞ (2003) yönetti�i ilk 
uzun metrajlı kurmaca fılmdir. 
Born in 1964 in Novosibirsk, 
Siberia, Russia. He has lived in 
Moscow since 1986. He 
graduated from the Acting 
Department of Moscow S ta te 
University of Thearre Art. He 
worked as an actor for various 
independent rheatre projecrs, 
then made his directing debut 
wirh some short films 
("Busido", "Obscure" and 
"Choice") for the television 
series "Black Room". THE 
RETURN (2003) marks his 
fearure directing debut. 
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ABD USA SHARI SPRINGER 
�---------------------------------------------------------1 BERMAN & 

GÖRKEMLi HAYATIM 

AMERICAN SPLENDOR 

Yönetmenler Directors: Shari 
Springtr Bmnan & Robert Pulrini 
Senaryo Screen play: Shari Spingtr 
Serman & Robert P11/cini Görüntü 
Yön. Cinematography: Terry Statty 
Kurgu Editing: Robert Puldni Müzik 
Music: Linda Cohtn Oyuncular Cası: 
Pa11/ Gia11ra11i, Hopt Davis, Harvty 
Ptkar. JamtJ Urbaniak,judah 
Frirdlandw.joyre Brabntr Yapımcı 
Producer: Ttd Hopt Yapım 
Production Co.: Good Machine 
Dünya Hakları World Sales: HBO 
FilmJ Türkiye Hakları Turkish 
Rights: Pra Fibm 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 

• lflah olmaz nevrotik bir dırdırcı ve çizgi 
roman yazarı olan Harvey Pekar'a göre 
'günlük hayat oldukça karmaşık bir hal 
alabilir'. American Splendor (Amerikan 
Görkemi) adını taşıyan çizgi romanları, 
sıradan adamın günlük hayalkırıklıkları ya 
da Pekar'ın kendisi üzerinedir. Bazı 
maceralar, Pekar'ın bir bit pazarında eski 
LP'Ier ararken tanıştığı ünlü çizer Robert 
Crumb tarafından çizilmiştir. Kısmen 
belgesel, kısmen biyografik bir film olan 
GÖRKEMLI HAYATIM, Harvey Pekar'ın 
kült statüsüne ulaşmış (ilk kez 1 976'da 
yayınlanan) otobiyografik çizgi kitabına 
olabildiğince yenilikçi, tatmin edici ve 
sıradışı bir şekilde hayat veriyor. Karı-koca 
belgesel film yapımcıları Berman ve Pulcini 
çifti, sadece Pekar hakkında biyografik bir 
film yapmakla yetinmeyip, kurmacayı, 
Pekar'la söyleşileri ve çizgi romandan 
parçaları bir arada harmanlamış ve 
hikayenin zaman içinde gidip gelmesine 
olanak sağlamışlar. Kamera çalışması ve 
prodüksiyon tasarımı, şaşırtıcı açılardan 
yakın çekimler de içererek çizgi roman 
formuna sadık kalmış. Zaman zaman 
gerçek karakterler, perdeyi oyunculardan 
devralıyorlar. "Harvey tüketiciler için 
video kameraların geliştirilmesinden ve 
televizyondaki 'reality' programlarının 
patlamasından çok önce, gösterişsiz 
varoluşunu, yıllar boyunca, o güne kadar 
sadece ilgiyi hakedenler için ayrılmış bir 
ortamda sergiledi: çizgi kitaplarda. Biz 
onun, gerçek insanlar üzerine gerçek 
hikayeler aniatma içgüdüsüyle bir gönül 
bağı kurduğumuz için bu filmi yapmamız 
gerektiğini hissettik." -
Shari Springer Berman & Robert Pulcini 

• 'Everyday life can gee preccy complicaced', 
according co Harvey Pekar, a neurocic 
professional grouch and comic srrip wricer. 
His American Splendor scrips are abour che 
everyday disappoincmencs of the ordinary 
man, or abouc Pekar himself. Some of the 
srrips have been drawn by famous illusrracor 
Robert Crumb whom Pekar met at a flea 
market where they were boch looking for old 

LPs. They had a brillianc idea ('Why doesn'c 
anyone make a comic srrip abouc an ordinary 
man !ike mel') and this marked the start of a 
fruicful cooperarion. Part documencary, part 
biopic, AMERICAN SPLENDOR brings co 
life Harvey Pekar's cult aucobiographical 
comic book (firsc published in 1 976) in an 
excremely refreshing, sacisfying and unusual 
way. Husband-and-wife documentary 
filmmaking team of Berman and Pulcini did 
not just make a film biography abouc Pekar; 
they jumbled up ficcion, interviews wich 
Pekar and pieces of comic scrip and allowed 
che scory co cravel back and forch in rime. 
Camerawork and produccion design are 
faithful co che comic scrip form, including 
appropriare close ups from surprising angles. 
From time ro time che real characcers cake 
over from rhe accors. The comfoning 
message of this delighcful gri pe film is char 
we can basicall y all be heroes of a com i c 
srrip. "Long before che development of che 
consumer video camera or che explosion of 
reality TV, Harvey chronicled decades of his 
unremarkable exiscence in a medium that 
was once reserved for che remarkable: comic 
books. W e connecced wirh his impulse ro 
ce ll real scories abouc real people, and fe! c 
compelled co make this film." -
Shari Springer Berman & Robert Pulcini 

ROBERT PULCINI 
Her ikisi de 1 964 yılında New 
York'ta dogdu. Columbia 
Sinema Okulu'nda işbirligi 
yapmaya başladılar. Belgeselleri 
"Off the Menu: The Lasc Day 
of Chasen's 1 Mönü Dışı: 
Chasen'ların Son Günü" 
( 1 997) 1 998 Newport Film 
Festivali'nde Özel Jüri 
Ödülü'nü kazandı. Ikinci 
belgeselleri "The Young and 
the Dead 1 Genç ve Ölü" 
(2000) Venedik'te 2000 yılında 
gösterildi ve HBO'da 
yayınlandı. Kendi başlarına 
yaptıkları çalışmalar gelince: 
Berman "Velvec Elvis 1 Kadife 
Elvis"i ( 1 992) ve "Hello, He 
Li ed and Other T ruths from 
the Hollywood T renches 1 
Merhaba, O Yalan Söyledi ve 
Hollywood Cephelerinden 
Diger Gerçekler"i (2002, TV); 
Pulcini ise "Love After Death 1 
Ölümden Sonra Aşk"ı ( 1 993) 
çekti. GÖRKEMLI HAYATIM 
(2003) ortaklaşa yaptıkları ilk 
uzun metraj lı kurmaca fılmdir. 
Boch bom in 1964, in New 
York, they began cooperating at 
Columbia Film School. Their 
documentary "Off the Menu: 
The l.ast Days of Chasen's' 
( 1 997) cook che Special Jury 
Prize in rhe documenrary 
compecicion at che 1998 
Newport Film Festival. Their 
second documencary fi lm "The 
Young and che Dead" (2000) 
was screened at Yenice in 2000 
and broadcast on HBO. On her 
own Serman shoc "V el vee Elvis" 
( 1 992) and "Hello, He Lied and 
Other Truths from the 
Hollywood Trenches" (2002, 
TV); Pulcini made "Love Afcer 
Deach" ( 1 993). AMER ICAN 
SPLENDOR (2003) is their first 
fearure collaborarion. 
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FRANSA-CEZAYIR-BELÇIKA FRANCE-ALGERIA-BELGIUM 

GÜNEŞE SUiKAST 

LE SOLEIL ASSASSINE 

THE SUN ASSASSINATED 

Yönetmen Director: Alxklkrim 
BahloMI Senar-yo Screen play: 
11/Nkl>rim BahloNI Görüntü Yön. 
Cinematography: Charlit Van Damtnt 
Kurgu Editing:Jacquır W illa & Pitrrt 
Diditr Müzik Music:}tan-Marit Stnia 
& So��ad Ması i Oyuncular Cast: 
Charlt.ı Btrfing, Ouaısini Embttrtk, Mtdhi 
Dthbi. Abb<s Zahmani, C lot M< <k 
Baystr, Alıxiı Lortr Yapımcı 
Producer: Martını dt Clmnonı-Tonntrn 
Yapım Pnxluclion Co.: Mart 
Prodımions (Frantt); CMS (Aigwia): Ltı 
Pilms dN Fleuvt (Btlgiı�m) Dünya 
Hakları World Sales: Witk 
MaMgtlfltnl 

2003 1 3) mm. 1 Renkli Color / 8)' 

• Abdelkrim Bahloul'un Cezayir'de 
ba�ımsızlıktan kısa süre sonra geçen dramı, 
Cezayir do�umlu şair Jean Senac'a bir saygı 
duruşu. Kültürel özgürlük mücadelesi 
veren şair, kozmopolit Fransız çevresi ve 
kol kanat gerdi�i gençler, kaçınılmaz bir 
şekilde Fransız sömürgesi dönemine ve o 
dönemin kültürel mirasına son derece 
düşmanca duygular besleyen yeni bir 
rejimin saldırısına u�ramıştı ve bu durum 
trajik sonuçlar do�urmuştu. Eşcinsel, yalnız 
ve toplum kurallarına riayet etmeyen 
Senac rolünde, Charles Beriing bu toplu 
oyunculuk filminde, güçlü bir merkezi 
şahsiyet. Film ise, hem Costa-Gavras usulü 
bir siyasi soruşturma, hem ırksal ve 
kültürel kimli�in karmaşıklıkları üzerine bir 
deneme, hem de hoşgörü için sansüre 
karşı bir yakarış. "GÜNEŞE SUIKAST 
gençlik hayalleri üzerine bir film: aşk, 
özgürlük, kendi hayatını yaşamak üzerine. 
Ve içine dönük bir ülkede, bu hayalcilere 
zarar veren dar görüşlü gerçekli�in 
haşinli�i üzerine . . .  Bir yanda gençli�in 
coşkunlu�u. teatrallik, denize dalan 
bedenler; di�er yanda ise rejim 
görevlilerinin haşin yüzleri, emirleri yerine 
getiren devlet memurları, gömleklerinin 
kollarını sıvamış işkenceciler. Deniz, kırlar, 
halktan seyircileriyle tiyatrolar, özgürlük 
mekanları olarak görülmüş; bir de şehir, 
resmi binalar, inziva hücreleri, karakolların 
so�uk bedrumları var. Üç insanı izliyoruz; 
mutlu ve neredeyse zamanı aşmış, güneşin 
altında yaşayan ama do�l olarak onları 
reddeden bir sisteme karşı çıkmaya 
mahkOm üç insanı." - Abdelkrim Bahloul 

• Set in Algeria in the period shortly after 
independence, Abdelkrim Bahloul's powerful 
d rama is a tribute ro the Algerian-born poet 
Jean Senac. Inevitably, the poet struggling 
for culrural freedom, his cosmopolitan 
French circle and his young proreges have 
come under artack from a new regime deeply 
hosrile ro rhe French colonial period and i ts 
culrural heritage, resulring in a tragic 
outcome. As rhe homosexual loner and 
nonconformist 5enac, Charles Beriing is a 
powerful cemral figure in whar is essemially 
an ensemble drama - at once a political 
inquiry in the Cosra-Gavras rradition, an 
essay on rhe compleı<iries of racial and 
cultural idenrity, and a passionate plea for 
rolerance and againsr censorship. "THE SUN 
ASSASSINATED is a film abour the dreams 
of yourh: love, freedom, fulfilling your own 
life. And about the harshness of rhe small
minded realiry, in an inward-looking 
coumry, rhar harms rhese dreamers. On rhe 
one hand the exuberance of yourh, 
rhearricaliry, bodies diving i neo rhe sea; on 
the other, the harsh faces of che regime 
officials, civil servants careying out orders, 
rorturers in rheir shirr-sleeves. The sea, the 
coumryside, the thearres wirh rheir popular 
audiences are experienced as places of 
freedom; rhen che ciry, official buildings, the 
reclusive cellar, the cold basemem of police 
stations. W e will see three human beings, 
happy and almost rimeless, living under rhe 
sun but narurally condemned ro opposing a 
system that rejecrs rhem." -
Abdelkrim Bahloul 

ABDELKRIM BAHLOUL 
1 950'de Cezayir' de, SaYda'da 
dogdu. Cezayir'deki Ulusal 
Tiyatro Sanatları 
Akademisi'nde okudu. 1 970'de 
Fransa'ya gitti ve modern 
edebiyat dalında master 
yaptıktan sonra sinema 
okumak için IDHEC'e girdi. 
Fransız televizyon kanalı 
TF 1 'de görüntü yönetmeni 
olarak meslege adım attı. 
1 970'1erin ortalarında bagımsız 
kısa filmler ("La cellule", 1 975 
ve "La cible", 1 978 yapmaya 
başladıktan sonra, "le the a la 
menthe 1 Naneli Çay"la ( 1 984) 
ilk uzun metrajlı kurmaca 
filmini gerçekleştirdi. "Un 
vampire au paradis 1 Cennette 
Bir Vampir" ( 1 99 1  ), "les 
soeurs Hamlet 1 Hamler Kız 
Kardeşler" ( 1 998) ve "La nu it 
du destin 1 Kader Gecesi''nin 
( 1 997) ardından çekrigi 
GÜNEŞE SUIKAST (2003), 
yönetmen olarak beşinci uzun 
metraj lı kurmaca filmidir. 
Born in 1 950, in Saıda, Algeria. 
He srudied ar che National 
Academy of Dramari c Ares in 
Algiers. In 1970 he moved to 
France where he obtained a 
masters in modern lerters and 
rhen enrered IDHEC to study 
filmmak ing. He srarred his 
career as a direccor of 
photography ar che French 
relevision station TF l .  He 
began making shom ("'La 
cellule"' ( 1 97 5) and "'La cible"' 
( 1 978)) independemly in che 
mid-70s, before making his 
fearure debur wirh "'Le che ii la 
menrhe"' ( 1 984). Following his 
other fılms "'Un vampire au 
paradis"' ( 1 9 9 1 ), "'Les soeurs 
Hamlet"' ( 1 998) and "'La nu it du 
destin"' ( 1 997), THE SUN 
ASSASINATED (2003) is che 
fıfth feature film he direcred. 
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ALMANYA GERMANY 

DÜŞÜNCELERDEKi AŞK 

WAS NÜTZ DIE LIEBE IN GEDANKEN 

LOVE IN THOUGHTS 

Yönetmen Director: Achim wn 
Borrits Senaryo Screenplay: Achim 
ıl()n Borrits, Htndrik Handloegtm, Ant/lt 
H us & Mıxandw Pf••ffır, bastd on 1h< 
nrnıti ,.Tht S11idtk Club" by Arno Meytr 
Zu KiiingJorfGörüntü Yön. 
Cinematography:Jutta Pohlmann 
Kurgu Edicing: Gtrgana Voigt & Amjt 
Zynga Müzik Music: Thoma.ı Ftintr & 
/ngo L Frrnul Oyuncular Cast: 
Oaniel Briih/, lu1guıl Dithl, Anna 
Maria Miiht, Thım Lindhardt,Jana 
Pallaıkt, Vtrtna Buk41,julia Dietu, 
Christoph LNıtr Yapımcılar 
Producers: Stefan Arndt, Chriıtopht 
Afazoditr & Manuela Stehr Yapım 
Production Co.: X-Filfm; ZDF; Artt 
Dünya Hakları World Sales: Btta 
Cinona ! Btıa Film GmbH 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Colo' 1 87' 

• 1 920'1erin Berlin'inde bir intihar 
kulübü. En büyük mutlulugu, en büyük aşkı 
ve hayatın zirvesini yakalamayı hedefleyen 
dört lise ögrencisi. Bir yaz kaçamagı ve içki 
partisi ol_arak başlayan bohem haftasonu, 
ilerledikçe daha ciddi bir hal alacaktır. 
"Aşk ve isyan, mutluluk arayışı, karmaşık 
duygular, aşırılık ve suçluluk. Film bu 
konuların etrafında dönüyor. Gençlik, 
ergenligin sonları ve büyümeyle ilgili bir 
film . . .  Düşüncelerimizin ve 
hareketlerimizin şaşırtıcı sonuçlarıyla ilgili 
bir film . . .  Steglitz ögrenci Trajedisi'nde 
sonuç iki ergenin ölümüydü. Bu filmin aşkı, 
ancak tüm karşıt yönleriyle aşkı anlatan bir 
filme dönüştügüne inanıyorum. Paul, 
Hilde'yi ve aşkla ilgili fikirlerini seviyor. 
Hilde herkesle oyun oynuyor; birini 
gerçekten seviyorsa eger, bu ancak Hans 
olabilir. Hilde'nin erkek kardeşi Günther 
de Hans'ı ve hayatı seviyor . . .  ve Hans 
sadece kendisini seviyor . . .  Elli ise Paul'ü. 
Hepsi tamamen karmaşık ama hayret 
verici derecede de basit; nedense hep 
böyledir zaten, benim gençligimde de 
oldugu gibi . . .  Eğer filme giden kişilerden 
biri kendini bu kahramanlardan herhangi 
biriyle özdeşleştirirse; kendi ilk aşkını, 
partilerini, tüm güzelligiyle ikna edici olan 
dünyaya romantik gözlerle nasıl baktıgını 
hatırlarsa; eger biri bu şımarık arzuyu 
tekrar hissederse, o anların yakınlıgını, acı 
çeken halleri ni, acının sihirli ve güzel 
oldugunu hatırlarsa . . .  Eger bu film bu 
sonuca ulaşabilirse, mutlu olurum ve film 
de amacına ulaşmış olur. Bu gerçek bir 
hikaye." - Achim von Borries 

• A suicide club in Berlin in the 1 920s. 
Four high school srudents who are out ro ger 
the most happiness, che grearesr love, reach 
rhe pinnacle of life. What began as a 
summer outing and drunken bohemian 
party turns deadly serious as che weekend 
progresses. "Love and rebellion, the search 
for happiness, confused emorions, excess and 
guilt. These are che rhemes around which 
this srory revolves. A film about youth, Iate 
puberry and growing up . . .  a film about the 
asronishing consequences that somerimes 
resul c from our rhoughrs and our acrions. In 
the case of the Sreglirz Srudent Tragedy ir 
was the dearh of rwo reenagers . . .  I believe 
that it became a movie about love, love 
portrayed through i es most comrasting 
disrincrions. Paul loves Hi lde, and he loves 
his thoughts abour love. Hilde plays wirh 
everybody, buc if she does love anybody, ir' s 
Hans. Hilde's beorher Güneher also loves 
this Hans, and life . . .  and Has loves himself 
. . .  and Elli loves aul. Ir's all rerribly 
complicared yer srunningly simple, but it is 
somehow always so, as it was in my own 
your h . . .  If a movie-goer identifies himself 
w ith one or anorher of rhese heroes; if one 
can remember his own firsr love, his own 
parti es, che romantic view of the world so 
convincing in i ts absolu re fauldessness; if 
one lives ro again feel this indulgent want 
again, the di re immediacy of those 
moments, the rormented condirion and the 
magic and the beauty and the pain . . .  if this 
film ereares that result, I would be happy 
and the movie will have reached its goal. It 
is a true srory." - Achim von Borries 

ACHIM VON BORRIES 
1 968'de Münih'te dogdu. 
1 989- 1 993 arasında Berlin 
Özgür Üniversitesi'nde Tarih, 
Siyasal Bilgiler ve Felsefe 
egitimi gördü. Daha sonra 
Berlin'deki Alman Sinema ve 
Televizyon Akademisi DFFB'ye 
kaydol_arak 2000' de mezun 
oldu. Ovgü dolu eleştiriler alan 
mezuniyet filmi " "England! 1 
Ingiltere!", aralarında Alman 
Film Eleştirmenleri Ödülü'nün 
de bulundugu I S  uluslararası 
ödüle layık bulundu. Diger 
çalışmaları arasında yönettigi 
birçok kısa film ve, "Good 
Bye, Lenin! 1 Elveda Lenin!"in 
senaryosunda da birlikte 
çalıştıgı Hendrik Handloegten 
ile birlikte, TV dizisi "Berlin 
Boomtown"ın tasarımı da 
vardır. 
Born in Munich in 1968. He 
studied History, Political 
Science and Philosophy at the 
Free University in Berlin from 
1 989-1993. He then enrolled at 
the German Film and Television 
Academy DFFB in Berlin and 
graduated in 2000. His 
critically acclaimed graduation 
film "England!" received 1 5  
international awards, among 
them the German Film Critics 
Awards for best screenplay and 
best cinemarography. Futher 
work i ncludes the directian of 
several shorr fılms and 
canception of the TV series 
"Berlin Boomrown" rogether 
with Hendrik Handloegten, 
w ith whom he also worked on 
the screenplay ro "Good Bye, 
Lenin!".  



64 ULUSLARARASI YARIŞMA 1 �  l l  R� \ 1 10� \1  < 0\1 1'1 l l l  H >� 
DANIMARKA DENMARK 

YENiDEN SEV BENI 

RECONSTRVCTION 

Yönetmen Direcror: Chriıtofftr Bot 
Senaryo Screen play: Chriıto/ltr 80f 
& Mogms Rukov Görüntü Yön. 
Cinematography: Ma11Hel lı.lbtrto 
CltmJ Kurgu Editing: M1kke.l E.G. 
Niebm & Peln' Brandt Müzik Music: 
Thomas K,ıak Oyuncular Cast: 
Nikola; L1e Kaas, Mana Bonntnt, 
Kristw Hmriluıon, NI((J/aı Bro, Ptltr 
Stttn, lda Du·ingtr, J\1altnt Srbu·am, 
Ht/e Fagrabd Yapımcılar Producen: 
Tine Gmı• Pfei/ftr, A.ke Sandgmı & Lars 
Kjeldgaard Yapım Production Co.: 
NfJrduk Film ProdNctirJII: Dan11h Film 
lmtituu: No,-dir Film & Tt!NuitJII F11nd 
Dünya Hakları World ales: 
Nordisk Film 1 nurnational SaltJ 
Türkiye Hakları Turkish Righcs: 
Bir Prim 

2003 1 35 m"'· 1 Renkli Colo• 1 90' 

• Derinden gelen bir sesin seyircilere 
öyküyü ve aniatı yapısını 'Hikayemiz böyle 
başlıyor, ama başlangıcı bu degil' diyerek 
cemkinle sundugu açılış sahnesinden 
itibaren çarpıcı biçemini açıkça sergileyen 
YENIDEN SEV BENI, böylece daha sonra 
karşılaşılacak zaman, mekan ve bakış 
açısındaki yinelernelere ve karmaşık 
harmanlamalara zemin hazırlıyor. Kısmen 
şehiriiiere has bir aşk hikayesi, kısmen 
psikolojik dram, kısmen de yaratıcıilgın 
yapaylıgı üstüne kendine dönük bir beyin 
jimnastigi olan bu iddialı ve görsel 
bakımdan parlak ilk film, Cannes'da 
bileginin hakkıyla Altın Kamera ödülünü 
kazandı. Hikaye, bariz biçimde "noir" 
filmierin mekanlarını andıran bir 
Kopenhag'da, 24 saat zarfında yolları 
kesişen dört karakter üstünde odaklanıyor. 
Alex'in görünürde şans eseri Aimee'yle 
karşılaşmasından hemen sonra, zaman, 
yer ve gerçeklik kavramları rahatsız edici 
bir biçimde parçalanmaya başlıyor. 
Buluşmalarını tasvir eden sahneler tekrar 
tekrar oynanıp yeniden kurgulandıkça, 
önümüze pek çok olasılık sunuluyor. Bu 
delice bir aşkın sonucu mudur, yoksa 
Alex, August'ün romanlarındaki bir 
karakter, bu sahneler de yazarın zihninin 
oynaklığı mıdır? ''Tarkovski ile 
Bertolucci'nin 1 970'1erde yaptıgı, 
simgelerle dolu, tablo benzeri görkemli 
filmierin miadı doldu. Yine de, bir film asla 
sanatsal amaçlarından vazgeçmemelidir. 
Tek tek her sahnenin ardında yatan bir 
bilinç -bir kavram- olması beni büyüleyen 
bir şey. Aynı anda hem stilize, hem 
gerçekçi, hem eski moda, hem de modern 
bir film yapmaya çalıştık." - Christoffer Boe 

• RECO STRUCTION is oven about i ts 
stunning sryle from the opening sequence 
where a deep-voiced narrator introduces rhe 
audience cautiously to rhe story and the 
narrative form ('Our story begins !ike this, 
but this isn't the beginning'), serring rhe 
stage for rhe complex interweaving and 
ceplaying of time, place and point of view 
rhar follow. Pan urban love story, parr 
psychological drama and part self-reflexive 
mediration on the anificialiry of creariviry, 
this is an ambitious and visually srylish 
debur fearure, which deservedly garnered 
rhe Camera d'Or ar Cannes. The story 
centers on four characrers whose parhs criss
cross over 24 hours in a disrincrly noir-like 
Copenbagen. Afrer a seemingiy chance 
encounter wirh Aimee, Alex immediarely 
begins to experience a disturbing 
djsintegration of time, place and reality. 
W e are presented wirlı a number of 
possibiliries as scenes depicring rheir 
meerings are played, replayed and 
reconsrrucred. Is rhis rhe madness of love or 
is Alex simply a characrer in one of 
Augusr's novels and tbese scenes rhe 
permurarions of his mental drafts? "The 
grandiose, symbolism-packed rableau films 
by Tarkovsky and Berrolucci in rhe 1 970s 
have had rheir day. Even so, film musr 
never lose i ts arristic ambirions, and I' m 
fascinared by rhe sense of an underlying 
consciousness -a concepr- behind every 
single serting. W e have rried to ereare a 
film rhar is srylised, narutalisric, old
fashioned and modern, all ar rhe same 
rime." - Christoffer Boe 

CHRISTOFFER BOE 
1 974're do�du. Önce 
Kopenhag Universiresi'nde 
sinema okudu, ardından 
Danimarka Devlet Sinema 
Okulu'na girdi. Okuldaki dört 
yılında çekti�i kısa film 
üçlemesiyle ("Obsession 1 
Takıntı", "Virginity 1 Bekaret" 
ve "Anxiety 1 Kaygı") ilgi çekti. 
Mezuniyet projesi "Anxiety 1 
Kaygı", ona Poitiers'de 
Uluslararası Sinearn Okulları 
Festivali'nde bir ödül 
kazandırdı ve 2002'de 
Cannes'da Eleştirmenlerin 
Haftası'nda da gösterildi. i lk 
uzun metrajlı kurmaca filmi 
YENIDEN SEV BENI (2003) ile 
FIPRESCI'nin Yılın Yeni 
Yönetmeni Büyük Ödülü'nü 
kazandı. 
Born in 1 974. He srudied film 
at the University of Copenhagen 
before enrolling at the National 
Film School of Den mark. He 
aroused attencion during his 
four years ar film school with 
his trilogy of short films: 
"Obsession", "Virginiry" and 
"Anxiery". His graduarion 
movie, "Anxiery" won him an 
award ar che International 
Festival of Schools in Poiriers 
and was screened ar che Semaine 
de la Cririque in Cannes 2002. 
Witb RECONSTRUCTION 
(2003), his firsr fearure film, he 
has won the FIPRESCI Grand 
Prix for New Direcror of rhe 
Year. 
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YUNANISTAN GREECE ELISSAVET 
�---------------------------------------------------------i CHRONOPOULOU 

BIR ŞARKI YETMEZ 

ENA TRAGOUDI DEN FTANI 

A SONG IS NOT ENOUGH 

Yönetmen Director: EliJJatJtl 
ChronopoNiou Senaryo Screen play: 
Elimz��tt Chronopoulou Görüntü Yön. 
Cinemawgraphy: Chri.Jtoı Alexandris 
Kurgu Editing: Elinavtt ChronopouloN 
Müzik Music: Manolis Angtlalüs & 
Yannis Kokiaımtnoı Oyuncular Ca.st: 
Gogo Brehoı�, Yan,is Kokia.smnıoı, 
Alexandra Karoni, Fmia Papadodima, 
Anna Koutsaftiki, StraiONia T�Nodoratou, 
CtJstas K.ı:ıppas, Dioni Ko11rtaki, Gnwgia 
Maı.ırognwgi, Babis Yiotopo11los Yapımcı 
Producer: Costaı Uımbropoulos Yapım 
Production Co.: Grttk Film Cmrrt; 
Htllmir Broadcasting Curp.; ERT; CL 
Productions; Nikos Kawı�kidis; Filmntt 
Dünya Hakları World Sales: Grttlt 
Film Ctntn 

2003 1 35 mm. 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Color and B& W 1 1  18' 

• "Hem politik hem de sosyal açıdan zor 
bir dönemde dört kişi. Yunanistan'da 
70'1erin başlarındaki askeri diktatörlük 
dönemi. Bir çocuk ve 3 yetişkin. Dönemin 
onlara yüklediği görevi gerçekleştirmek 
zorunda kalırken, bir yandan da onları bir 
arada tutan kuvvetli sevgi bağiarına sadık 
kalmaya çalışıyorlar. Arkadaşlık, sevgi, 
annelik, babalık. Içlerinde, bu temel 
değerler çarpışıyor. Şüpheleniyorlar, 
direniyorlar, cesaretlerini kaybediyorlar, 
zihinleri karışıyor. Bir ip üzerinde bazen 
kaybolmuş bir biçimde, bazen de kararlılık 
içinde dengeyi bulmaya çalışıyorlar. Sık sık 
da düşüyorlar. Tek değişmeyen, 
birbirlerini ne kadar sevdikleri ve 
birbirlerini ne kadar üzüp kırdıkları. Her 
dönem kendi tarihsel taleplerini ortaya 
koyar. Kişisel hayatlarımızın getirdiği 
talepleri bir yana bırakmadan bunlara ne 
kadar cevap verebiliriz? Hem 'bu çağa 
layık', hem de aynı zamanda sevgiye layık 
olduğumuzu kendimize nasıl ispat 
edebiliriz?" - Elissavet Chronopoulou 

• "Four people, in a period boch policically 
and socially demanding. The early '70s in 
Greece during che milicary dictatorship. 
One child and three adults. They are called 
to respond to che task that the times set 
upon c hem, w hile at che same time 
remaining loyal to che scrong bonds of love 
that tie them togecher. Friendship, love, 
motherhood, fatherhood. Insighc them, 
basic values collide. They doubt, they resist, 
they lose heart, they gee confused. On a 
tighc rope they balance, somecimes at a loss, 
sometimes with determination. Often they 
fall .  The only, ever, fixed mark, is how they 
love and how much they hurt each other. 
Each era sets i ts own historical demands. To 
w hat extent can we respond to these 
w ithout setting aside che demands of our 
personal life' How can we prove ourselves 
'worchy of the times' and at the same time 
worthy of love?" - Elissavet Chronopoulou 

Stavrakos Sinema Okulu'ndan 
mezun oldutu 1 987 yılından 
beri film kurgusunda 
çalışmaktadır. Kısa fılmlerin, 
belgesellerin, televizyon 
dizilerinin ve reklamların 
kurguculutunu yapmıştır. Biri 
belgesel, diteri de TV filmi 
olan iki kısa film yönecmiştir. 
BIR ŞARKI YETMEZ (2003) 
yönettiti ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmdir. 
She has been working as a film 
ediror since 1987 when she 
graduared from the Stavrakos 
Film School. She has edired 
shorcs, documentaries, celevision 
series and commercials. She has 
direcred rwo shorr films, one 
documenrary and one TV 
movie. A SONG IS NOT 
ENOUGH (2003) is her firsr 
fearure film. 
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TÜRKIYE TURKEY 

BEKLEME ODASI 

THE W AITING ROOM 

Yönetmen Director: Zdi 
Dmti,-lulhuz Senaryo Screenplay: 
Ztlti Dmıirhb11.z Görüntü Yön. 
Cinematography: ZW Ot:mirhb11z 
Kurgu Edi ring: ZJU Dmti,.Juthu 
Oyuncular Cast: Ztit.i Dmirk.MbMz, 
Nt�rhtıyaJ Ksıı,,.ak, Nilii/tr A.pkaluı, 
Sn-da• o.p., Uf•k B")�ah'" Yapımcı 
Producer. ZW Dmıirhl1111:. Yapım 
Production Co.: Mtni Fila Dünya 
Haklan World SaJes: Mavi Film 

2003 1 3J .,.,, 1 Renkli Coıor 1 94' 

• Yüksek de�erler, maneviyat ve 
yalnızlık. kibir ve kendini be�enmişli�in 
gönüllü olarak yapılmış seçimi olabilir mi1 
Dahası bugüne kadar yalnızca 
kahramanlara. çektikleri çilenin ödülü 
olarak ba�ışlanan bu yüce makamlar, 
günümüzün bencil ve ahlaki sorunları 
bulunan bir anti-kahramanına yakışır mı1 .. 
"Bugüne kadar yaptı�m beş fılmde 
onlarca insanın öykülerini anlatmaya 
çalıştım. Ancak her filmden sonra, film 
yapmanın kendisinin de en az filmlerde 
anlatılan ölçüde güçlü insanlık 
durumlarına, kuşkulara. sorulara ve 
ternalara sahip oldu�unu gördüm. Bizzat 
yaşanmış olmasının ise ayrı bir çekicili�i 
vardı. lik kez "Üçüncü Sayfa" filminin 
ardından aklıma gelen bu fikir, "Yazgı" 
filminin ardından bir düşünce haline geldi. 
Öfkelerimden ve duygularımdan arınmam 
ve yaşanmış olmasının öznelli�inden 
kurtulabilmem için iki yıl daha geçmesi 
gerekti. Ve sonuçta en azından bunların 
başarıldı�ını düşündü�üm, hiçbir biyografik 
ya da kişisel özellik taşımayan mesafeli bir 
film ortaya çıktı." - Zeki Demirkubuz 

• Can high values, such as spirirualicy and 
solirude, be willful choices induced by 
haughciness and arrogance? Furchermore, 
can chese lofry poscs w hi ch have only been 
granced co heroes as a reward for che ordeal 
they have suffered suic an anci-hero of 
coday, who is an egoise wich moral 
problems? . .  "In  che five films I have made 
u ne il coday, I eri ed co narrace che scories of 
rens of people. However, afcer each film I 
saw that filmmaking icself has human 
sicuacions, suspicions, quescions and chemes 
at leasc as powerful as c hac cold in che films. 
The facc chac ir has been personally 
experienced has a separace allure co icself. 
This idea chac firsc hi c me afcer che film 
"Üçüncü Sayfa 1 The Third Page", became a 
real choughc after "Yazgı 1 Fare". In order 
for me co be purified from my angec and my 
emocions, co escape che subjeccivicy of i c' s 
being experienced cook rwo more years. As 
a resul c, a film w i ch a discance emerged in 
w hi ch I choughc all of this has been 
achieved, wich no biographical or personal 
characceriscics."- Zeki Demirkubuz 

ZEKI DEMIRKUBUZ 

1 964'ce Isparta'da dotdu. 
Istanbul Üniversitesi'nin Iletişim 
Bölümü'nden mezun oldu. 
1 986'da Zeki Ökten'in asistant 
olarak meslete başladı ve 
1 994'te ilk kurmaca filmi "C 
Blok"u çekene kadar yönetmen 
yardımcılıgı yaptı. Bu film ve 
onu takip eden çalışmaları 
agırlıklı olarak kendi yarattıgı ve 
yazdıgı fikirlere dayanan özgün 
senaryolan temel aldı. Venedik 
Film Festivali'nde gösterilen 
"Masumiyet" (1 997) ve Locamo 
ve Ratterdam da dahil olmak 
üzere birçok uluslararası film 
festivalinde gösterilen "Üçüncü 
Sayfa" ( 1 999) ile eleştirmenlerin 
ve yurtdışı seyircisinin dikkatini 
ç,ekti. Ardından, "Karanlık 
Useüne Öyküler" üçlemesinin 
ilk iki filmi olan ve her ikisi de 
Cannes Film Festivali'nin 
"Belirli Bir Bakış" bölümünde 
gösterilen "Yazgı" ve "ltiraf'ı 
200 1 yılında gerçekleştirdi. 
"Bekleme Odası", bu 
üçlemenin son fılmidir. 
Born in Isparta in 1964. He has 
graduared from the Depanınem 
of Communicarions ar Istanbul 
Universiry. He began his film 
career as as assiseane to direccor 
Zeki Ökren in 1 986 and worked 
as assistant director unril making 
"C Blok 1 Block C", his firsr 
fearure film, in 1994. This and 
his later work have mainly been 
based on original screenplays 
conceived and written by 
hirnself. He first gained rhe 
notice of film critics and 
incemacional audiences with 
"Masurnjyer 1 Innocence" ( 1997) 
wbich was screened at Venjce 
Film Festival and "Üçüncü Sayfa 
1 The Third Page" ( 1999) wbich 
was screened ar many fesdvals in 
Turkey and Euro pe, such as 
Locarno and Roterdam. This was 
followed by the successful 
reception of "Y azgı 1 Fare" and 
"İtiraf 1 Confession" (both 2001), 
which were both screened at Un 
Certain Regard ar Cannes, and 
are the first rwo features in Tales 
Abour Darkness, a trilogy which 
concludes with THE W AITING 
ROOM (2003). 
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!SRAIL-FRANSA ISRAEL-FRANCE 

ALILA 

Yönetmen Director: Amoı Gitar 
Senaryo Screenplay: lı mM G i lar & 
Marit-}ou SafiHifM, baıtd on tM n«ıtl by 
Ythoshua Kmaz Görüntü Yön. 
Cinematography: Rtnttto Berla Kurgu 
Editing: Kobi Naanti & Monira 
Colmıan Müzik Music: Pri Gantth 
Oyuncular Cast: Yalt lıbicassiı, U ri 
Kla11zner, Hanna Uıılo, Ronit F.lleahttı, 
Liron I.A'O, AmtıS Lavit, LNpo Btrkt�Wilch, 
Kemr Mor, YostfCarmon Yapımcılar 
Producers: Michtl Prop�, Alain 
Mamou-Mani, Laurtnl T rurhot, Michael 
TapMaeh & Amaı GitarYapım 
Production Co.: Agaet Filmı (lı,.«l); 
AfP Prodmtionı (Frana) Dünya 
Haklan World Sales: Ctlluloid 
o,., mı 

2003 1 35 "'"'· 1 Renkli Coıor 1 120' 

• Yönetmen Amos Gita:l son yirmi yılda 
lsrail toplumunun eşsiz bir sinemasal 
portresini özenle inşa etti. Filmlerinden 
bazıları geçmişi incelerken ("Kippur"da 
1 973 Yom Kippur Savaşı; "Kedma"da 
1 948' de lsrail'in kuruluşunu çevreleyen 
olaylar), bazılarıysa daha sosyolojik bir 
yaklaşımı benimsedi (örnej!in, unutulmaz 
"Kadosh"). ALl LA, bu ikinci gruba ait En 
acil ve çaj!daş açmazlarıyla karşı karşıya 
olan lsrail devletine yönelik kavurucu ve 
rahatsız edici, tartışmalara yol açacak bir 
bakış. ALILA, her biri günlük sorunların 
kapanına kısılmış birkaç karakteri ele 
alıyor. Karakterlerini çizerken, alarnet-i 
farikası olan aldatıcı şekilde kayıtsız gözlem 
teknij!inden yararlanan Gita:l, nevrotik, 
zaman zaman yozlaşmış, ve kesinlikle 
uzlaşmış gördüj!ü bir lsrail toplumu 
tablosunu ortaya çıkarıyor. T uali giderek 
daha da eleştirel bir hal alıyor izlenimini 
verse de, anlatısının içine yerleştirdij!i 
direniş anları, istikrar unsurlarını 
yitiriyormuş gibi görünen bir toplumdaki 
umut ışıkları görevini üstleniyor. 
"Neredeyse enseste varan bir rastgele 
cinsel ilişki hissini vurgulamak istedim. 
lsrail'de farklı topluluklar omuz omuzadır, 
yan yanadır, her biri kendi küçük alanını 
açmaya çalışır. Aynı anda, gerçeklik, 
haberler, komşular ve dedikodu, boyuna 
insanların özel hayatını işgal eder. Mahrem 
alana sürekli nüfuz edilir. Herkes birbirini 
tanır . . .  Sinemanın dürüst konuşması 
önemli; şeytanlaştırmayı ve nefretin kelime 
da!!arcıj!ını reddederek. Çok basitleştirilmiş, 
egzotik imgeler sona ermeli artık. Belki de 
Tei-Aviv'deki insanların otoriter düzen 
yanlısı olmamasını saj!layan şey de bu. 
Bu düzensizlik, bu kaos, şehirdeki insani 
yönü yaratıyor." - Amos Gita:l 

• Over the past two decades, director 
Amos Gitai· has carefully bui lt up an 
incomparable cinematic portrait of Israeli 
sociery. Some of his fılms have examined 
the past (the 1 973 Yom Kippur W ar in  
"Kippur"; the evencs surraunding the 
creation of lsrael in 1 948 in "Kedma"), 
while others have taken a more sociological 
approach (e.g. the unforgeccable "Kadosh"). 
ALILA belongs ro the larter group: ir is a 
searing, disrurbing and conrroversial look ar 
the state of Israel as it confronts i ts most 
immediare and contemporary dilemmas. 
ALILA deals w i ch a number of characcers, 
each of them trapped by everyday problems. 
Employing his trademark style of 
deceptively casual observarion to delineare 
his characters, GitaY paints a picture of an 
Israeli society he sees as neurotic, at times 
corrupt, and cercainly compromised. His 
canvas appears to be increasingly cricical; 
yet the momenrs of resisrance he Joeares 
within rhe narrative acc as rays of hope in a 
sociery that seems to be losing i ts moorings. 
"I wanred to emphasize the feeling of an 
al most incestuous promiscuicy. In Israel, 
communiries rub shoulders, side by s ide, 
each rrying to make its own little space. Ar 
the same time, reality, news, neighbors and 
gossip incessantly invade people's privace 
lives. There's a consrant penetration of 
inrimate space. Everyone knows one 
anocher. . .  Ic's im porcam for cinema to 
speak plainly, refusing to demonize, 
refusing the vocabulary of hate. Over
simplifıed and exotic imagery should be 
over. Maybe it' s also chis physical sense 
which helps people in Tel-Aviv not to 
become auchoricarian. This disorder, this 
chaos creates the human side in che ci ey." 
Amos GitaY 

AHOS GITA"i 

1 950 yılında, lsrail'in Hayfa 
kentinde dotdu. Bauhaus'da 
etitim gören ve 1 934 yılında 
Naziler'den kaçıp Filistin'e 
yerleşmeden önce Mies van 
der Rohe'nin stüdyosunda 
çalışan Munoi Gita:ı"nin ogludur. 
Mimarlık etitimi gördü ve 
Doktora çalışmalarını 
Kaliforniya'da Berkeley 
Üniversitesi'nde sürdürdü. 
Hayfa'da Mimarlık dalında 
ötretim üyeliti yaptı. Sinema 
dünyasına geçişi 1 973'te 
gerçekleştirdigi, sanat ve 
mimari üzerine iki kısa fılmle 
oldu. O zamandan bu yana 
çeşitli belgeseller, kısa ve orta 
metrajlı filmler çekti. lik uzun 
metrajlı kurmaca filmi, 1 985'te 
gerçekleştirditi "Escher" dir. 
dünyanın farklı köşelerindeki 
kentlerde, tüm sinema 
yapıtlarını biraraya getiren 
toplu gösteriler düzenlenmiştir. 
Born in 1950 in Haifa, Jsıael. He 
is che son of Munoi Gita"i, who 
has studied at Bauhaus and 
worked at the studio of Mies van 
der Rohe in Berlin, before 
escaping Nazi's and emigrating 
to Palescine in 1934. He studied 
architecture and pursued his 
studies at the University of 
Berkeley in California where he 
has worked for a Ph. D. He 
raught architecrure in Haifa. His 
first films were two shorts he 
realized in 1973 about arrs and 
archirecture. He has since made 
several documentaries, shon and 
medium lengrh films. He 
realized his first fearure film, 
"Escher" in I 985. The 
rerrospectives of his complere 
film work have been shown in 
several cities araund che world. 

Filmleri 
Filmography 
1 985 f.stber 
1 989 Berlit�-Jerusalem 
1 99 1  Go/em, /'esprit de l'exil 
1 993 Jardin pltrifil 
1 995 Devarim 
1 998 Yom Yom 
1 999 Kadosh 
2000 Kippur 
2001 f.dm 
2002 Kedma 
2003 Alila 
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ISVEÇ-DANIMARKA SWEDEN-DENMARK 

ŞEYTANA KARŞI 

ONDSKAN 

EVIL 

Yönetmen Director: MiltMl 
HJfttribn Senaryo Screenplay: Ham 
G1umaruon & Aiikatl HJfttriim� haıtd o1t 
the n....J by Jan GNiil•• Görüntü 
Yön. Cinemacography: Ptttr 
MohiMJki Kurgu Editing: Dartk 
Hodor MOz.ik Music: FranriJ Shaw 
Oyuncular CaSt: llndrta.J Wilson, 
U11da Zilliat'IIJ, Hmrii Lımdstri:im, 
GMJta{SbmgJrJ, Marie RichardsD11, 
johan RPh<•s, Kjt/1 Btrgqvist, Magma 
Roomum Yapımcı Producer: lngtmar 
uijonlxwg Yapım Production Co.: 
Mwiola Film & Ttlevisio11; Nrwdislt Film 
IliS Dünya Haklan World Sales: 
NurdiJit Film lntmıalirmal Sa/es 
Türkiye Haklan TU<lcisb Rights: 
Bir Film 

2003 1 35 mn>. 1 Renkli Colo• 1 107' 

• Jan Guillou'nun 1 98 1  tarihli çok satan 
otobiyografik romanına dayanan, Mikael 
HMström'ün ŞEYTANA KARŞI'sı, hayatı 
şiddet belasıyla dolu on altı yaşındaki bir 
gence odaklanıyor. James Dean ile 
Leonardo DiCaprio arasında bir tipe 
sahip olan Andreas Wilson, bu acımasızca 
e�lendirici 1 9SO'Ierin yatılı okul dramında, 
haklı nedenlerle asi olan, dövüş makinesi 
Erik Ponti rolünde parlıyor. Filmin gerilimi 
ardarda gelen sataşmalarda, Eri k' in 
karşılık vermeyi reddetmesiyle gittikçe 
artmakta, ancak tüm film boyunca kan 
çıkmasının an meselesi oldu�unu da 
biliyoruz. Yine de HMström, nedensiz 
ergen gaddarlı�ını sunarken ikiyüzlülükten 
uzak bir şekilde, bireyselli�in en ufak 
belirtisinin hızla budandı�ı faşist bir ortamı 
süzgeçten geçiriyor. Hareketli ve heyecan 
dolu bir film olan ŞEYT ANA KARŞI, 
Nicholas Ray'in "Re bel Without a Cause 1 
Asi Gençlik" gibi SO'Ii yılların 
melodramlarını hatırlatıyor; neredeyse o 
kadar duygulandırıcı ve stilize. Erik'in evi, 
T erence Davies'in erken dönem 
filmlerinden birindeki gibi kabusvari ve 
gerçeküstü havada. HMström, Erik'in 
öfkesini ve yırtıcı davranışlarını 
vurguluyor. Aynı zamanda, fılmin içinde, 
Erik'in sınıf ve imtiyazlar hakkında 
olgunlaşmamış buruklu�unu da içeren 
birçok acımasız eleştiri de bulunuyor. 
Popüler gerilim yazarı olarak tanınan 
Guillou'nun bu romanı, yayınlandı�ı zaman 
herkesi şaşkınlık içinde bırakmıştı; 
HMström'un sinema uyarlaması da aynı 
yakıcı gücü taşıyor. 

• Based on Jan Guillou's scandalous best
selling autobiographical novel from ı 98 ı ,  
Mikael H1fström's EVIL focuses on a sixteen
year-old boy whose life has been plagued by 
violence. A brooding cross between James 
Dean and Leonardo Di Caprio, Andreas 
Wilson explodes onto the screen as fighting 
machine Eri k Ponti, a rebel with a cause in 
this cruelly enjoyable ı950s Swedish 
boarding-school drarna. The film's rension 
builds as, raunt after raunt, Erik refuses to 
strike back - yet all along we know it' s only 
a matter of time un ri! the blood will fly. Yet, 
far from being hypocritical in his sornewhat 
gratuitous presentation of teen brutality, 
Hafström percolates a fascist environment 
where the slightest sign of individuality is 
swiftly curtailed. Kineric and charged, EVIL 
suggests fifties melodrarnas !ike Nicholas 
Ray' s "Rebel W ithout a Cause" - and the 
film is almost as emotive and stylized. 
Stjarnsberg's cafeteria is so sparse, funereal 
and off-centre, it seems to be a leftover set 
from "The Cabinet of Dr. Caligari"; Etik' s 
home is as nightmarish and surreal as a set 
from one ofTerence Davies's early works. 
Hafström highlights Eri k' s anger and 
ferocious sense of outrage. At the same time, 
a number of rancorous crit.iques run through 
the film, including Erik's own almost 
inchoate resentment of class and privilege. 
Guillou's novel startled evetyone when it was 
released - he was best known as a pop 
mystety writer. Hafström's movie version has 
the same sort of incendiaty power. 

MIKAEL HAFSTRÖM 

lsveç'te, Lund'da do�du. 
Stokhelm Üniversitesinde ve 
New York Görsel Sanatlar 
Okulu'nda sinema e�itimi aldı. 
lsveç televizyonu için, 
"Vendetta" ( 1 995), 
"Skuggornas hus 1 Gölgeler 
Evi" ( 1 996) ve kısa film 
"Dödsangeln 1 Ölüm Mele�i " 
( 1 997) gibi, çeşitli diziler ve 
filmler yazıp çekti. Yönetmen 
olarak ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmi "Leva livet 1 
Böyle Günler" (200 1 ), lsveç'te 
birçok ödüle aday gösterildi. 
ŞEYT ANA KARŞI (2003) 
yönetti�i ikinci filmdir. 
Born in Lund, Sweden. He 
srudied film ar the University of 
Stockholm and ar the School of 
Visual Ares in New York City. 
He has wrirren and direcred 
numerous series and films for 
Swedish television, including 
"Skuggornas hus 1 House of 
Shadows" ( 1 996) and the short 
film " Dödsangeln 1 Angel of 
Death" ( 1 997). He made his 
feature directing debut w ith 
"Leva l i  ver 1 Days Like This" 
(200 1 ), and it was naminared 
for several awards in Sweden. 
EVIL (2003) is his second 
fearure film. 
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ÇEK CUMHURIYETI CZECH REPUBLIC 

PUPENDO 

Yönetmen Director: Jan Hftbtjk 
Senaryo Scr'eenplay: Pttr jarrhwıky, 
hastd on the novtlJ "Shit's Burning", 
"DrNnken Bananaı", "Grandm(}I�J" by 
Perr Sabach Görüntü Yön. 
Cinematography:Jan Ma/i,. Kurgu 
Edi ring: Vladimir Barak Müzik 
Music: O.skar Ptır & Marsyaı 
Oyuncular Cast: Bolu/av Polivlta, 
Eı�tı Hol�t�bova,Jaroslav Duıtk, Vi/Md 
c;b.lkova,jiri Ptcha, Pavtl LiJka, 
ZNzana Kro11tr011a, Boh11mil K/ep/ 
Yapımcı Producer: Ondnj Trojan 
Yapım Production Co.: Total 
HelpArt T.H.A.; C:uch Television 
Dünya Haklan World Sales: Cuch 
1V-Teltxport 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 122' 

• Oscar adayı olan "Musime si mopahat 1 
Bölünürsek Çökeriz" filminin yaratıcı ları, 
yönetmen Jan Hi'ebejk ve senarist Petr 
Jarchovsky'nin bu üçüncü ortak çalışması, 
ismini okul çocuklarının çocukça bir 
ritüelinden alıyor. Filmin yapımcıları yine 
yakın tarihlerine dönüyorlar: bu sefer ele 
aldıkları, durumun normale döndügü 
Komünist dönem, büyüme çaglarının acı
tatlı atmosferiyle özleştirdikleri bir 
dönem. PUPENDO'nun kara mizah 
tadında abartılı anlatımı, gittikçe 
yogunlaşan, zamanın gerçeklerinden 
bagımsız, bir dizi komik sahneye 
dayandırılmış. Farklı insan yelpazesine 
dikkat çekmesiyle, film zamanını aşıp 
günümüze ulaşıyor. Şartların, zaman ve 
mekanların degişmesine ragmen, iç 
degerler, ikilemler ve kuşak çatışmaları 
her döneme ait. Filmin şiirselligi, 
gerçekligi ve esprileri, oyuncuların 
mükemmel performansınlarını sergiledigi, 
çelişkili durumlara dayanıyor. Filmin 
müzigi ise, o dönemde müzikleri resmi 
olarak yayın lanamayan bir çok müzisyene 
gönderme yapıyor. "Heykeltıraşın 
stüdyosunun, bir metropolün ortasındaki 
bir adacıkta, garip bir köyde olması, o 
dönemin tipik ruhsal atmosferini temsil 
ediyor; dış dünyadan içsel bir soyutlanma, 
kendi özel hayatına içsel bir yolculuk ve 
hırstan arınmış zorlama bir sükOnet. Ama 
dönem, bu iç dünyaya bile sızıyor ve 
kahramanımıza Faust tarzı bir ayartma 
sunuyor. Ben bu özel durumun filmimizin 
şiirselligi için çok ilginç bir fon yarattıgına 
inanıyorum." - Jan Hi'ebejk 

• An infaneile iniciation ricual pracciced 
by school children lenr i es name co this 
third cooperacive efforc by director Jan 
Hi'ebejk and screenwricer Petr Jarchovsky, 
creacors of Oscar nominee film "Musime si 
mopahac 1 Divided W e Fall". The 
filmmakers turn once again co che recenr 
past: this time around ic's che era of 
Communist normalization, a rime they 
associate with the bittersweet atmosphere of 
growing up. PUPENDO's bitterly 
humorous exaggeraced storytelling is based 
on a gradually incensifying series of comic 
scenes, which are not dependenc on the 
realities of the time. In i ts attencion co the 
gallery of various cypes of people, che film 
transcends i neo che presenc day because 
although conditions and concexts change, 
inner values and dilemmas, as well as 
generational conflicts, are eternaL The film 
is based on paradoxical situations, whose 
poetry, truth and humor are dependenc on 
excellenc work with actors. The elever 
soundtrack pays tribute to a number of 
musicians whose work could not be released 
officially during the time. "The fact that 
sculptor's studio is on island, in a sort of 
scrange viiiage in the middle of a 
metropol is, symbolizes the spiricual state 
typical for the time; an innec isolation from 
the outside world, an inner emigration inco 
one' s own private life, a forced calm withouc 
ambition. And even this inner space is 
penetrated by the period and presencs our 
hero with a Faustian cemptation. I believe 
that this unique framework ereares a most 
inceresting backdrop for che resulring 
poetry of our film." - Jan Hi'ebejk 

JAN HREBEJK 

27 Haziran 1 967'de Prag'da 
doıtdu. Günümüzün en popüler 
Çek yönetmenlerinden biridir. 
Prag Sinema Akademisi'nden 
(FAMU) senaryo yazarlııtı ve 
editöriU!ıü dalında mezun 
olduktan sonra, 1 993'te, En Iyi 
Yönetmen ve En Iyi Film için 
Çek Asianı ödülünü alan, 
SO'Ierde geçen retro-filmi 
"Skali leta 1 Büyük Vuruş"la ilk 
çıkışını yaptı. Senarist Petr 
Jarchovsky ile beraber, 1 968 
olaylarını yansıtan bir aile traji
komedisi olan ikinci filmi 
"Pelisky 1 Sıcak Yuvalar"ı 
( 1 999) yaratmak için yazar Petr 
Sabach'tan ilham aldılar. Bunun 
ardından gelen işgal dönemi 
komedisi "Musime si mopahat 
1 Bölünürsek Çökeriz" (2000) 
Oscar'a aday gösterildi. Çek 
Televizyonu'nda başarılı 
yönetmenlik çalışmaları oldu ve 
aynı zamanda tiyatroda (dört 
tek perdelik oyunu, 
Christopher Hampton'un 
"Tehlikeli llişkiler"ini ve 
Woody Alien'ın "Broadway 
Üzerinde Kurşunlar"ını) 
sahneye koydu. 
Born on 27 June 1 967 in 
Prague. He is one of roday's 
mosr popular Czech directors. 
Afrer graduaring in 
screenwriting and script editing 
from Prague's Film Academy 
(FAMU), he debured in 1 993 
with rhe fifries rerro-film "Skali 
lera 1 Big Bear", awarded Czech 
Lions for Besr Directian and 
Besr Film. He and screenwrirer 
Perr Jarchovsky drew inspirarion 
for his second film from wrirer 
Perr Sabach ro ereare "Pelisky 1 
Cosy Dens" ( 1 999), a family 
rragicomedy reflecring on rhe 
evenrs of 1968. The occuparion 
comedy "Musime si mopahar 1 
Divided W e Fall" (2000) 
followed and was naminared for 
an Oscar. He has been successful 
directing for Czech Television 
and also works in rhe thearre 
(four one-acr plays, Chrisropher 
Hampton's "Dangerous 
Liaisons" and Woody Allen's 
"Bullers Over Broadway"). 
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FRANSA FRANCE 

KAÇAK 

L'ESQVIVE 

Yönetmen Director: Abikilarif 
K.chirh< Senaryo Screenplay: 
Abddiarif Ktehicbt & Ghalia Lm-oix 
Görüntü Yön. Cinemaıography: 
Lllbmnir Baltdxv Kurgu Editjng: 
Anlo1ttl/a Beımja & Ghalia l..acroix 
Oyuncular Cast: Osman EllthatTaz, 
S4ra Ftwtiiitr, Sabri na Ouzani, NanoN 
Btnhamo11, Hafil Btn-Ahtt1td, lutri/it 
Ganito, Carolt Franck, Hajar Ham/ili, 
Rathiı Hami, Mtryem Strbah Yapımc1 
Producer:J«qllts 011aniche Yap1m 
Production Co.: NOE Pr01llmio11J ln1. 
Dünya Haldan World Sales: Filwu 
Diıtribıuion 

2003 1 35 """· 1 Renkli Color 1 I I 7' 

• Isim yapmamış oyuncularına, fazla iddialı 
olmayan hikayesine, Ingilizce'ye 
çevrilmemiş ismine (Fransızca'da "kaçıp 
sıyırmak" anlamında argo bir sözcük) ve 
dijital video orijinine ra�men, KAÇAK 
kendi çöplü�ünde saygın bir gişe başarısı 
elde ettikten sonra festival gösterimlerinde 
de ses getirdi. "KAÇAK, daha evvel 
gerçekleştirdi�im "La faute a Voltaire 1 
Kabahat Voltaire'de"den çok önce, 1 993-
94'te ele alıp kaynak aradı�ım bir projeydi 
aslında. O zamanlar ne TV kanallarının, ne 
de yapımcıların aklı bu projeye yatmıştı. 
Sanırım senaryo, amaçladı�ım hedef 
yüzünden, paradoksal bir şekilde acı 
çekiyordu: dar geliriiierin yaşadı�ı toplu 
konut projelerine başka bir yönden 
bakabilmekti niyetim. Varoşlardaki yoksul 
yerler o kadar kötü bir şekilde 
damgalanmıştı ki, çete tecavüzleri, 
uyuşturucu, peçeli kızlar veya zorlanmış 
evliliklerle ilgili olmadı�ı sürece buralarda 
geçen bir film düşünmek neredeyse devrim 
yapmakla eşde�erdi. Bir de�işiklik olsun 
diye aşktan ve tiyatrodan söz etmek 
istedim. Seneler sonra, prodüktör Jacques 
Ouaniche'i çeken de bu oldu. Küçük bir 
bütçeyle gerçekleştirilebilecek bir proje 
arıyordu. KAÇAK bu tanıma uydu. Tabii 
bu sosyal konutlardaki yaşamı bugüne 
kadar �nsıtılan biçimden daha kişisel bir 
şekilde tanıtma arzum da onu ikna eden 
husustu . . .  Özellikle bu bölgelerdeki 
yaşamın tek bir yönüne odaklandım. Asıl 
derdim, gerçekiere ihanet etmeden 
kurmaca bir film yapmaktı. Yirmi sene 
önce, sosyal konut projelerinden yeterince 
sanatçının çıkmadı�ının söylendi�ini 
duymuştum da." - Abdellatif Kechiche 

• Despice i es no-name players, a low-scakes 
scory, an uncranslaced cicle (French slang for 
"dodging") and digical video origins, 
L"ESQUNE creaced buzz ac i es fescival 
screenings afcer having done respeccable box 
office on home curf. "L'ESQUIVE was a 
projecc I had puc forward a long ci me before 
"La fauce ii Volcaire", in 1993-94. Ac che 
ci me, no TV channels or producers believed 
in ic. I chink che screenplay paradoxically 
suffered from whac I wanced co promoce: 
anocher way of looking ac che housing 
projeccs. There has been such scigmacizing 
of poor areas in che suburbs chac i c' s become 
almosc revolucionary co place any accion 
chere, unless i c' s relaced co gang rapes, 
drugs, girls in veils or forced marriages. I 
waoced co calk abouc love and cheacer for a 
change. Years lacer, chac's exacdy whac 
appealed co Jacques Ouaniche, che producer. 
He was looking for a project chac could be 
made w i ch licde money. L'ESQUIVE fic che 
bill. And my wish co presenr a more 
personal view of che projeers rhan we usually 
see was whac convinced him . . .  I looked in 
parcicuJar ac one of che aspeccs of life in che 
projeccs. My real concern was making a 
ficcional film wichouc herraying realiry. 
Maybe I don"c insisc enougb on my militane 
side, buc i c is chere when I gram feelings 
and emocions co rhese French kids born of 
immigracion. I make a daim for cheir righr 
co an ordinary life !ike anyone else's, beyond 
che insultiog diehes of che viccim or che 
delinquenc. You couid almosc say che film is 
a plea for che righc co coreeec represencacion. 
Twenry years ago, I heard i c said chac chere 
were noc enough arciscs from che projeccs." -
Abdellarif Kechiche 

ABDELLATIF KECHICHE 

1 960'ca T unus'ca Tunus 
kentinde dogdu. Film 
yönetmenligine b�lamadan 
önce, tiyatro ve sinema 
oyuncusu olarak epey deneyim 
kazandı. Sahneye ilk kez 
1 978'de çıktı. Sinemaya 
1 984'ce, Abdelkrim Bahloul'un 
"Le cM a la menthe 1 Nane Çayı" adlı filminin başrolüyle 
adım attı. O zamandan beri 
vaktini sinemadaki rolleri ile 
tiyatro çalışmaları arasında 
bölüştürmektedir. 1 99 1 '  de "Un 
vampire au Paradis 1 Cennet'te 
Bir Vampir"de Abdelkrim 
Bahloul'la bir kez daha çalışmış 
ve Nouri Bouzid'in "Bezness 1 
Jigolo"daki b�rolüyle 1 992-93 
yıllarında uluslararası ödüller 
kazanmıştır. Yönettigi ilk film 
olan "La fauce a Voltaire 1 
Kabahat Volcaire'de"yi 2000 
yılında çekti. KAÇAK (2003) 
yönetmen olarak ikinci uzun 
metrajlı kurmaca fılmidir. 
Born in 1 960 in Tunis, Tunisia. 
Before starting his career as a 
film director, he had wide 
experience as a rheatre and 
cinema acror. He made his stage 
debut in 1978. He made his 
debut on the big screen in 1 984 
in rhe lead role of the film "Le 
the a la menthe 1 Mim Tea" by 
Abdelkrim Bahloul. Si nce then, 
he has alternareel cinema roles 
with working in rheacre. In 1991 
he workeel again wirh Abdelkrim 
Bahloul in ··un vampire au 
paradis 1 A Vampire in Paradise" 
and obtained international 
awards in 1 992-93 for his lead 
role in "Bezness" by Nouri 
Bouzid. He directeel his firsr 
fearure film, "'La f.ıuce a Voltaire 
1 Blame Jr on Volraire'", in 2000. 
L'ESQUJVE (2003) is his second 
feacure film. 
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SIRBISTAN-KARADAG SERBIA-MONTENEGRO 

PROFESYONEL 

PROFESIONALAC 

THE PROFESSIONAL 

Yönetmen Director: D11Jan KWtı(tllic 
Senaryo Sc.reenplay: D11um Kwaavir 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Boıidar Nik.olk Kurgu Edi ring: Marko 
GINJac Müzik Music: M omei/o Bajagk
Bajafa Oyuncular Casr: Bora 
T od&rOflk, BraniJ/,w Ltric, Nataıa 
NinJu)tJic, Milt.i Krstovir, Dragan 
}011tın<n,ic,JorifT atic Yapımcılar 
Producers: Dtjan Vrazalic & Prnirag 
}akovljevic Yapı m Producrion Co.: 
V artı Fi!mJ TV & Vidto Diıtrib11Utn 
Dünya Haklan World Sales: V anı 
Films TV & Vir:ko DiJiribıllorJ 

2002 1 3..S mm. 1 Renkli Color 1 104' 

• Nükte, kara m izah ve ustalıklı bir yapı 
aracılı�ıyla, kişisel ve siyasi yeniden 
uyanışları başarıyla aktaran, dikkat çekici 
bir film . . .  Yakın zamana kadar üniversite 
profesörü, bohem bir yazar, Belgrad 
entelijansiyasının üyesi ve Miloşeviç 
rejiminin ateşli bir karşıtı olan T eja, şimdi 
büyük bir yayınevi işletmektedir. Bir gün 
tanımadı�ı bir ziyaretçi, elinde bir bavulla 
ofisine gelir. Bu adam, sabık bir Sırp 
Güvenlik Servisi üyesi olan ve şimdi de 
taksi şoförlü�ü yapan Luka'dır. Böylece, 
şaşırtıcı ve son derece sıradışı bir 
karşılaşma gerçekleşmiş olur. Luka'nın 
son on yıldaki görevi her gün T eja'yı takip 
etmek, davranış ve eylemleri hakkında 
raporlar yazmak ve yaşamının en mahrem 
anlarında bile onu gözlemektir. Birbirine 
hayli zıt kaderlere sahip bu iki adamın 
yaşamlarının son on yılı adım adım ortaya 
çıkar. Genellikle dokunaklı, bazen de 
dayanılmaz şekilde komik en beklenmedik 
durumlardan, en trajik olaylara ve karanlık 
savaş öykülerine, bir dönemin dökümü, 
20. Yüzyıl'ın sonunda bir ülkede verilen 
özgürlük mücadelesinin tarihi gözler 
önüne serilir . . .  

• A remarkable work which skillfully 
conveys personal and polirical reawakenings 
with wir, dark humor and ingenious 
consrrucrion . . .  U nt il recendy a university 
professor, a bohemian wrirer, a member of 
Belgrade's intelligentsia and a passionare 
opponent of Milosevic's regime, Teja now 
runs a big publishing house. One day, a 
srrange visirer comes uninvired ro his office, 
carrying a big suircase. That man is Luka, a 
former agent of the Serbian Securiry Service, 
now a raxi driver. This is rhe beginning of 
an amazİng and most unlikely encounter. 
Luka's mission over the pasr ren years was 
ro shadow Teja everyday, ro write reporrs on 
his behavior and acrions, ro warch him even 
during the most İntİmare moments of his 
life. Step by step, the last ten years of rheir 
lives are appearing, the lives of rhese rwo 
men wirh quire opposire desrinies. From 
the most unexpecred si ruarions, o fren 
moving, somerimes irresisribly comic, ro 
rhe most rragic events and dark war srories, 
rises the chronicle of a period in rime, the 
history of a srruggle for freedem in one 
narion ar the end of the 20rh century . . .  

DUSAN KOVACEVIC 

1 948'de eski Yugoslavya'da, 
Mrdenovac'da, dogdu. 
Belgrad' daki Tiyatro, Sinema, 
Radyo ve TV Akamedisi'nden 
mezun oldu. Sırbistan'ın en 
önemli oyun yazarlarından ve 
tiyatro yönetmenlerinden biri 
olan sanatçı, Emir 
Kusturica'nın "Underground"u 
da dahil olmak üzere, başka 
yönetmenler için uluslararası 
ödüller kazanmış çeşitli 
senaryolar yazdı. Montreal 
Dünya Film Festivali'nde En Iyi 
Senaryo ödülü alan "Balkan 
Spy 1 Balkan Casusu"nun 
( 1 983) yönetmenlerindendi. 
PROFESYONEL (2002), 
yönettigi ikinci uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 
He was born in Mrdenovac, 
former Yugoslavia, in 1 948. He 
graduared from rhe Academy for 
Thearre, Film, Radio and TV in 
Belgrade. One of Serbias most 
importanr playwrights and 
theater directors, he has also 
authored numerous screenplays 
for other directors that have 
received international awards, 
including Emir Kusrurica's 
"Underground". He previously 
co-direcıed "Balkan Spy" 
( 1 983), winner of the prize for 
Best Screenplay at rhe Momreal 
World Film Festival. THE 
PROFESSIONAL (2002) is his 
second feaıure film as director. 
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GÜNEY AFRIKA-FRANSA-INGILTERE SOUTH AFRICA-FRANCE-UNITED KINGDüM NTSHAVHENI 

TAHTA KAMERA 

THE WOODEN CAMERA 

Yönetmen Director: Ntıhavhmi Wa 
LNn�li Senaryo Screenplay: Ym 
B11dtt & Peur Speyw Görüntü Yön. 
Cinematography: Gordbn Sjmntr 
Kurgu Editing: Kako IWbn- Müzik 
Music: Phil Sawytr Oyuncufar Cast: 

}11nirw Si,go, Dana tk Agrtlla, Inn0ct11l 
Af.sitJUtngo, Lisa Ptttrsm, Nicholaıjara, 
Andrtjarohs, Bo Ptursm,jean-Pinn 
Cami, Patı Bookholane, Abey Xaltwr 
Yapımcı Producer: 0/ivitr Dtlalkıye 
Yapım Production Co.: RG & A 
ljohtınntsburg); Odelion (Paris); T all 
Storits (London) Dünya Hakları 
World Sales: FortUıi�tW Film Sa/ıs 

2003 1 Jj mm. 1 Renkli Coıor 1 90' 

• Genç bir oglan ve arkadaşı rayların 
yanında dolaşırken trenden bir adam 
düşer, ölüdür. Adamın çantasını açarlar, 
çocuklardan biri içinden çıkan silahı, digeri 
ise video kamerayı alır. Hayatları bu 
tesadüfi rasiantı tarafından şekillenecektir; 
ve TAHTA KAMERA ikisinin yaşamlarını 
birlikte dekuyarak bu seçimlerini 
karşılaştırır ve vurgular. Rio'nun kenar 
mahallelerinde çete savaşında iki ateş 
arasında kalan eli fotograf makinalı iyi bir 
gencin hikayesi olan "Tanrıkent" sayesinde 
Brezilya beş dalda Oscar'a aday olma 
keyfine erişti. Seçimler yapması gereken 
eli video kameralı Güney Afrikalı bir erkek 
çocugunun hikayesi olan TAHTA 
KAMERA, insancılilgından ve orijinal bakış 
açısından kaynaklanan benzer bir çekicil ige 
sahip. Bölgesine bakış açısını degiştiren 
genç bir sinemacının ilk adımlarından, iyi
yürekli bir kötü çocuk olan arkadaşının 
trajik sonuna kadar TAHTA KAMERA, 
düşmanla uzlaşma saydıkları şeyi reddeden 
anne babaları tarafından aniaşılmayan iki 
çocuk arasındaki arkadaşlıgı anlatıyor. Bu 
Güney Afrikalı genç siyah yönetmen 
Ntshavheni Wa Luruli'nin ikinci uzun 
metrajlı kurmaca filmi. TAHTA 
KAMERA'ya da, hayatın farklı taraflarında 
duran Güney Afrikalılar'ın gerçeklerini 
resmetmekteki becerisi kadar insanı 
yormayan ince yorumunu da katmış. Genç 
başrol oyuncusu da, kasaba yaşamının 
fiziksel ve zihinsel baskıları altında hayatta 
kalmak için ugraşırken kendi hayatını 
yaşamaya ve dünyayı yepyeni gözlerle 
görmeye çalışan genç erkek çocugu 
Madiba'yı canlandırırken, güçlü ve 
büyüleyici bir performans çıkarıyor. 

• A young black boy and his friend are 
hanging out by che rail cracks, a man falls 
from che crain, dead. From his attache case, 
one of che boys picks up a video camera, che 
other finds a gun. Their fucures are shaped 
by this chance encouncer - and THE 
WOODEN CAMERA by incerweaving 
rheir lives cancrasrs and highlighcs che ir 
choices. Brazil has enjoyed five Oscar 
nominacions rhanks ro "Ciry ofGod", a cale 
of a camera-roring good guy caughr in che 
crossfire of gang-warfare in R.io's favelas. 
THE WOODEN CAMERA, the srory of a 
video-coring South African boy wich choices 
ro make, has si mi lar appeal seeınıning from 
ics humani ey and ics fresh eye. From che 
firsc sreps of a young cinemacographer who 
changes che perception of his cownship ro 
che cragic end of his friend, che good
hearred bad boy, THE WOODEN 
CAMERA re lls che scory of a friendship 
becween cwo kids, not undersroad by rheir 
parencs who refuse whar seems co rhem !ike 
a compronlise wich che enemy. This is che 
second feacure by che young black South 
Mrican director Nrshavheni Wa Luruli: his 
firsc was che charming and quirky "Chikin 
Biznis". THE WOODEN CAMERA has a 
sim i lar lighrness of couch co his firsc fearure 
along wich an abilicy ro portray the realiries 
of life for South Africans on boch sides of 
che cracks. His young lead accor gives a 
srrong and enchanring performance as 
Madiba, a boy scruggling co lead his own 
life and see che world afresh w hile surviving 
under all che physical and mencal pressure 
of rownship life. 

WA LURULI 

28 �ustos 1 955'te Güney 
Afrika'da Johannesburg'da 
dogdu. Güney Afrika'da 
Wirwarersrand Sanat 
Okulu'nda egitim gördükten 
sonra, New Y ark'taki 
Columbia Üniversite'sinde 
senaryo yazarlıgı ve 
yönetmenlik egitimi aldı. 
Buradaki hocalarından biri de 
Milos Forman'dı. Bir çok fılmin 
ve tiyatro oyununun yapımına 
katıldı. "Malcolm X" ve "Jungle 
Fever 1 Orman Ace�i" 
filmlerinde Spike Lee'nin 
yönetmen asistanıydı. lık uzun 
metraj lı kurmaca filmi, 1 998' de 
yönecrigi "Chikin Biznis 1 
Kolay lş"ti . TAHTA KAMERA 
(2003) ikinci uzun metrajlı 
kurmaca fılmidir. 
Wirwatersrand 
Üniversitesi'nde ve 
Johannesburg'daki sinema ve 
televizyon okulunda senaryo 
yazarlıgı egitimi vermektedir. 
Born oo 28 August 1 955 in 
Johannesburg, South Africa. 
After studying ar 
Witwatersrand Art School in 
South Africa, he cook up studies 
in scriptwricing and directing ar 
Columbia University in New 
York where one of his cucors 
was Mi los Forman. He 
cooperated on many film and 
theatre produccions. He was 
assistant director co Spike Lee 
on his films "Malcolm X" and 
"Jungle Fever". He made his 
feature debut in 1 998 with 
"Chikin Biznis". THE 
WOODEN CAMERA (2003) is 
the second fearure film he 
directed. He currently teaches 
scriptwriting at che University 
of Witwatersrand and the film 
and celevision school in 
Johannesburg. 
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ISPANYA SPAIN 

KASIM 

NOVIEMBRE 

NOVEMBER 

Yönetmen Director: Achero Ma Has 
Senaryo Screenplay: Arhtrru MaRa.ı 
& Ftderiro Mafla.r Görüntü Yön. 
Cinemacography:j11an Carlos G6mn 
Kurgu Editing: Narho R11iı Capillas 
Müzik Music: EdM��rd6 Arbidt 
Oyuncular Cas c: Oscar jamada, 
lngrid R11bio,}114n Dlaz,Javi" Rfoı, 
Adriana Domlng11tz, Htctor Afleiro 
Yapımcı Producer:j111/ Anronio Flln. 
Yapım Production Co.: Tuela 
Produrcioneı Cinmıatogrdficaı Dünya 
Haklan World Sales: Ktvin William 
AIIociate.s 

2003 /J) mm. 1 Renkli Coıor 1 104' 

• KASIM'ın ana kahramanı, hala 
idealizmin ışıgını taşıyan bir ruh halinin 
verdigi güçle, "daha özgür, yürekten 
kopup gelen, insanların yaşadıklarını 
hissenirebilecek bir performans" 
yaratmaya kararlı bir şekilde Madrid'e 
gelir. "Kasım" grubunun gösterilerinde 
hayat tiyatro, tiyatro ise hayat olarak 
sunulmaktadır; artık arada bir fark 
kalmamıştır. Bu kavramda, kar-amacı 
gütmeyen lspanyol tiyatro grubu El Piojo 
Pic6n'un, yetmişli yıllarda demokrasiye 
geçiş dönemindeki etkinliklerinden 
esinlenilmiş; fılmin gelecekte geçen 
bölümlerinde yer alan ileri yaştaki 
aktörler gerçekten de dönemin sokak 
tiyatrosu hareketinin bir parçası olmuş 
kişiler. Yönetmen Achero Mafias 
seyircisiyle bir "Eger şöyle olsaydı?" 
oyunu oynuyor ve ortaya çıkan kendine 
inançlı, safıstike bir film. Şu ana kadar 
koltuk altına sıkıştırdıgı birbirinden farklı 
ama başarılı iki uzun metrajl ı  fılmle, Mafias 
kesinlikle takip edilmesi gereken bir 
yetenek. "Araç olarak tiyatro seçenegi 
toplumumuzun herhangi bir yönüne 
uyarlanabilecek bir bahane sadece. 
Alfredo ve "Kasım", gerileme aşamasına 
geldiginde yerini bir diger akım ya da 
harekete bırakacak, yepyeni bir şeyin 
kapılarını açan anahtarlar. Bu, politik, 
sanatsal ya da diger bir anlamda olsun, 
digerlerini dışarıda bırakan tekil bir 
düşünce yapısına, degiştirilemeyen tek bir 
dogruya, herhangi bir mutlak forma 
gidilmekten alakoyan tek yol." -
Achero Mafias 

• The main proragonisr ofNOVEMBER, 
impelled by a spirir which sri ll preserves a 
patina of idealism arrives in Madrid inrenr 
on crearing "a performance which is freer, 
srraighr from che hearr, capable of making 
people feel ali ve". In che sereec shows of his 
c roup "November", rhearre is presenred as 
life and life as rhearre; rhere is no longer any 
difference. The concepr is loosely based on 
che activities of che nor-for-profir Spanish 
rhearre rroupe El Piojo Pic6n, which 
flourished during che transition ro 
democracy in che sevenries - che older acrors 
in che furure porrions of che film were 
accually a parr of char era's srreer rhearre 
movemenr. Director Achero Mafias plays a 
game of "w har if?" wirh his audience and che 
resul c is a confidenr, sophisricared film. He 
uses a black background ro siruare us in an 
undefined furure, a more natural filming 
sryle for che presenr 1 pasr, and a handheld 
camera wirh a grainy exposure that brings 
che rroupe's performances ro life. W ith rwo 
accomplished, very differenr features under 
his belr, Mafias is definirely a ralenr ro 
warch. "The choice of rhearre as a vehicle is 
jusr a prerexr rhar can be exrrapolared ro any 
other aspecr in our sociery. Alfredo and 
"November" are che key that opens che door 
leading ro somerhing new, something which, 
in turn, w ili have ro be replaced by anorher 
trend or movemenr when this one begins irs 
fina! srages of decadence. This is che way ro 
avoid any form of absolucism, of unmovable 
truth, char could lead us rowards a single and 
exclusive way of thoughr, be it artiscic, 
policical or any other sense." - Achero Mafias 

ACHERO MANAS 
S Eylül 1 966'da Madrid'te 
doj!du. Meslek yaşamına 
"Metro" ( 1 994), "Cazadores 1 
Avcılar" ( 1 997) ve "Paraisos 
artificiales 1 Yapay Cennetler" 
( 1 998) gibi çok be!ıenilen kısa 
filmler yaparak başladı. 
Yönetmen olarak ilk uzun 
metrajlı kurmaca film 
denemesi "El bola" (2000), 
Ispanya'da dört Goya da dahil 
birçok ulusal ve uluslararası 
ödül kazandı. KASIM (2003) 
yönettij!i ikinci uzun metrajlı 
kurmaca filmdir. 
Born on 5 Sepcember 1 966 in 
Madrid. He began his career 
making such highly acclaimed 
shorc fılms as "Metro 1 Subway" 
( 1 994), "Cazadores 1 Humers" 
( 1 997) and "Paraisos arcifıciales 1 
Arüfıcial Paradises" ( 1 998). His 
feamre direccorial debuc, "El 
bola 1 Peller' (2000), screened ac 
several inrernarional film 
festivals and won numerous 
national and international 
awards i ncluding four Goyas in 
Spain. NOVEMBER (2003) is 
his second fearure. 
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TAYVAN TAIWAN 

ELVEDA SINEMA 

BU SAN 

GOODBYE, DRAGON INN 

Yönetmen Director: Tsai Mifıg
Liang Senaryo Screenplay: Tıai 
Mi•g-Li••g Görüntü Yön. 
Cinematography: Liao Pm-jung 
Kurgu Ed;cing: Chmg Shmg-Cixmg 
Oyuncular Casr: /...« Kııng-Jhmg, 
Chm Shiang-<byi, Kiyonoh11 Mitam11ra, 
Miao Tian, Shih Chun Yapımcı 
Producer: Liang H1mg Chih Yapım 
Production Co.: Homtgrmı FiltnJ 
Dünya Hakları Wor-ld SaJes: 
Homtgrttn Filmı 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 82' 

• Tayvanlı yönetmen Tsai Ming-Liang, aynı 
anda hem muammalı olmayı, hem de açıkça 
aniaşılmayı başaran ELVEDA SINEMA'yla, 
minimalist estetiğini iyice süzüp özüne 
indiriyor. Filmde neredeyse hiç diyalog yok, 
olanların da hemen hepsi alakasız laflar. 
Aslında bu, sinemasal dille ve tarihle 
oynayıp gayet tatmin edici sonuçlar elde 
eden deneysel bir film. Yönetmen belki de 
şimdiye kadarki en parlak metaforunu 
sunuyor: Çin sinemasının koca bir devrine 
veda biçiminde tasarlanmış, duyguların yok 
olması üzerine bir matem. Dahası, 
sinemaya gitme mefhGmunun ortadan 
kalkması nedeniyle yazılmış bir ağıt. Tsai, 
Hu'nun 1 966 tarihli başyapıtı "Dragon 
Inn" den yola çıkıyor, onu kendi öyküsünün 
arka planı olarak kullanıyor: Taipei'de, 
giderek azalan bir seyirci kitlesinin izlediği 
filmin sözcükleri, gösterildiği eski ve büyük 
salonda yankılanıyor. Hu'nun ünlü aksiyon 
filminin görüntülerini nadiren 
izleyebiliyoruz. ama filmi n sesleri, bir tür 
sinefi i rap'i gibi boş sayılabilecek salondaki 
"aksiyon" üzerine bir tür kopuk yoruma 
dönüşüyor. Kamerayı tam doğru yere 
yerleştirmenin ustası olan Tsai, sahneterin 
de kamera önünde tam da gerektiği süre 
boyunca kalmasını sağlıyor. "Dünya hızla 
hareket ediyor. Şimdi, evlerinde TV 
izlemek ya da Internet'in sanal dünyasında 
sörf yapmak insanları tatmin ediyor. Ama 
bin kişinin sinemada birarada oturduğu, 
birlikte gülüp birlikte ağladığı geceyarısı 
seanslarını hatırlıyor musunuz? En hafif bir 
iç çekme bile insanın kalbini yerinden 
oynatırdı." - Tsai Ming-Liang 

• With GOODBYE, DRAGON INN, 
which manages to be at once enjgmatic and 
precise, Taiwanese director Tsai Ming
Liang distills his mirumalist aeschetic to i ts 
very essence. There's barely any dialogue, 
and almost all of it consists of nonsequjcurs. 
lt' s essencially a feature-length experimemal 
film that plays with cinemaric language and 
history in ultimarely very rewarding ways. 
The director has fashjoned w hat may be his 
most brillianc metaphor yet: a larnem for 
the death of feelings framed as a valediction 
to an emi re era of Chinese cinema, not to 
mention an epitaph for the very idea of 
going to the movies. Tsai begins with Hu's 
1 966 masterpiece, "Dragon Inn", projecting 
it as a backdrop for his own story and 
borrowing much of its dialogue: the film's 
words resound, distorted, inside a large old 
theatre in Taipei where it is screened in 
from of a gradually thinning audience. W e 
seldom see the images from Hu's action 
movie, but i ts sounds fall  from the screen 
-a son of cinephile's rap- as a disjointed 
commencary on the "action" going on in the 
near-empty theatre. Tsai is a master at 
placing che camera at just the right place 
and letting scenes play out in from of it for 
just the right amounc of time. "The world 
moves qujckly. Now, people are satisfıed 
watching TV at home or surfing the virtual 
world of the Internet. But do you remember 
the Iate night showings in a theatre, where 
a thousand people would sit together, laugh 
together, cry together? Even the lightest 
sigh would mo ve the heart."  -
Tsai Ming-Liang 

TSAI MING-LIANG 

27 Ekim 1 957'de, Malezya'da 
dotdu. 1 977'de göç ettitl 
Tayvan'ın vatand�ıdır. 1 98 1 '  de 
Çin Kültür Üniversitesi'nin 
Sahne Sanadarı bölümünden 
mezun oldu. Tiyatro, televizyon 
ve sinemada, sahne ve film 
yönetmeni ve senarist olarak 
başarıyla çalışmaktadır. ilk filmi 
"Chil dren of the Neon Gods 1 
Neon Tanrıların Çocukları" 
( 1 992) ile adını duyurdu. Ikinci 
filmi "Aiging wansui - Vivre 
l'amour 1 Y�sın Aşk" 1 994 
Venedik Film Festivali'nde Altın 
Aslan ödülünil kazandı. Bir 
sonraki filmi "He Liu 1 Nehir" 
ise 1 997'de Berlin'de Gümüş 
Ayı'yı kazandı. "The Hole 1 
Delik" ( 1 998) Cannes'da 
FIPRESCI, Chicago'da En Iyi 
Film ödülünü aldı. Bunu izleyen 
"What Time ls lt There1 / 
Orada Saat Kaç?" (200 1 )  Asya
Pasifik Festivali'nde En Iyi Film 
ve En Iyi Yönetmen ödüllerine 
layık görüldü. Venedik'te 
FIPRESCI Ödülü'nU kazanan 
ELVEDA SINEMA (2003), 
yönetti�i altıncı fılmdir. 
Bom on 27 Ocrober 195 7, in 
Malaysia. He is a citizen of 
Tajwan where he moved m in 
1 977. He graduared from the 
Drama Department Academy of 
the Chines Culrural Universiry 
in 1981.  Since then he has been 
working successfi.ılly in theatre, 
relevision and films as srage and 
film director and scriprwriter. 
He made a name for himself 
with hjs first film "Children of 
the Neon Gods" ( 1 992). His 
second film "Aiging wansw 1 
Vivre l'amour" was awarded the 
Golden Lion in Yenice in 1994. 
His next film "He Li u 1 The 
Ri ver" won the Silver Bear in 
Berlin, 1 997. "The Hole" ( 1 998) 
was named best film at the 1 998 
Chjcago Film Festival and was 
awarded the FIPRESCJ prize at 
the Festival de Cannes the same 
year. "What Time ls it There?" 
(2001) won Best Film and Best 
Director prizes at the 2001 Asia
Pacific festival. Winner of the 
FIPRESCI Prize in Venice, 
GOODBYE, DRAGON INN is 
the sixth fearure film he direcred. 
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FINLANDIYA FINLAND 

GENÇ TANRlLAR 

HYMYPOIKA 

YOUNG GODS 

Yönetmen Director:jllldw-Pekita 
Siili Senaryo Screenplay:jNkka 
Vimo Görüntü Yön. 
Cinematography:JarUo T. /..aint 
Kurgu Editing: Sam11 Htikkilii Müxik 
Music: Kn-kko Koıkintn Oyuncular 
Cast: Rtino Nordin,jUJsi Nikkiliı�}ttmi 
Bantrjtt,)arkko Nitmi, Et�i Suppala, 
Mtn�i T akalalo, Vi/lt Kivtliı� La11ra 
Malmiı•aara, Vi/lt Virtantn 
Yapımcılar Producers: Altlesi Bardy, 
Ol/i Haikka & Riina Hyytii Yapım 
Production Co.: Helsinki-Filmi OY 
Dünya Haklan World Sales: Wild 
8ı111rh 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 90' 

• Senelerden beri Finlandiya'dan gelen 
en canlı ve farklı filmlerden biri olan, 
Jukka-Pekka Siili'nin ilk kurmaca filmi 
GENÇ TANRlLAR, cinsel kimli�in 
keşfinin uç noktalara götürülmesiyle ilgili 
şaşırtıcı ve insanın gözünü açan bir hikaye. 
Çıplaklık ve seksin açıkça gösterilmesi 
nedeniyle piyasaya çıkar çıkmaz büyük 
gürültü kopartan film, belli ki Fin 
sinemasında yeni bir kilometre taşı 
olacak. Şık bir stile ve parlaklı� sahip olsa 
da, bu daha sonra konuya çok uyan daha 
so�uk ve deneysel bir havaya dönüşüyor. 
Bu film zaman zaman bir gençlik seks 
komedisi gibi güldürücü ve provokatif, 
zaman zamansa bir drama gibi trajik hatta 
duygusal. Yine de reality show'ları 
yansıtan internet kameralarının ve TV 
programlarının sürekli vurgulanmasıyla, 
arka planda sürekli bir toplumsal yorum 
havası hakim. Başkalarının özel yaşamları 
ve duygularıyla alaycılıkla oynayan bu genç 
adamlar kendi kazdıkları kuyuya 
düşüyorlar. Taavi filmdeki "a�abey", 
söylenen ve yapılan herşeyi gören mutlak 
göz; ancak kasetiere alınmış kendi 
geçmişini seyredemiyor. Siili filmi tutarlı 
ve modern bir tarzda yönetmiş. Filmin 
bazı bölümlerini kahramanların 
kamerasından seyrediyoruz. Bu seyirciye, 
onu fazla rahatsız etmeden, birilerini 
röntgenliyormuş hissi veriyor. Sonuç, 
iyimser olmaya bizi pek ikna edemeyen 
son bir kurtuluş anına karşın, ça�daş 
insani ilişkilerle ilgili gerçekten karanlık bir 
vizyon. 

• One of the most refreshing and differenr 
movies rhar has come from Finland in years, 
Jukka-Pekka Siili's debur fearure YOUNG 
GODS is a stunning and eye opening fable 
of che explorarion of ones' sexuality raken ro 
che limit. Having creared an uproar upon 
release w ith irs shameless baring of nudiry 
and sex, the film is desrined ro become 
anorher lancimark in Finnish cinema. It has 
a glossy sheen and a smarr style bur this 
rransforms inro somerhing colder, more 
elinical in a manner that is very appropriate 
ro che subject. The picrure is funny and 
provocarive ar times !ike a reen sex-comedy, 
ar other times ir'  s cragic and even 
senrimemal i ike a drama, but constanrly on 
che background rhere is a sense of 
commenrary ro the society with irs ever 
presenr realiry web-cameras and TV shows. 
These young men playing cynically wirh 
che inrimacies and emorions of orhers find 
rhemselves hoist by their own perard. Taavi 
is the "big brorher" in che movie, he is che 
all seeing eye rhar captures everyrhing rhar 
is said and done, and yer he cannot warch 
his own past, scored inro rapes. Siili direcrs 
che movie with a steady, yer modern, sryle. 
Parrs of the film are seen through che eyes 
of che proragonisrs' camera. This gives che 
viewer a voyeurisric feeling wirhour making 
him/her feel uncomforrable. The resul c is 
indeed a clark vision of conremporary 
human relationships in which a fina! 
redemprion cannot emirely convince us ro 
be oprimisric. 

JUKKA-PEKKA Sil ll 
1 96S'te Finlandiya' da dotdu. 
Espoo' da yaşamakta ve 
çalışmaktadır. 1 989'da Helsinki 
Sanat ve Tasarı m 
Üniversitesi'nden mezun oldu. 
Ödül kazanan birçok 
televizyon filmi ve dizisi çekti. 
2002' de "Juulia'nın 
Gerçekleri", radyo ve TV 
programları için en prestijli 
ödüllerden olan Prix ltalia'yı 
kazandı. GENÇ TANRlLAR 
(2003) yönettiti ilk uzun 
metraj lı kurmaca fılmdir. 
Born in 1 965 in Finland. He 
lives and works in Espoo. He 
graduated in 1 989 from the 
Helsinki University of Art and 
Design. He has written and 
directed many television fılms 
and series, that have won many 
awards. For instance, in 2002 
"Juulia's Truths" won the Prix 
Ita1ia, one of che most 
prestigious awards for radio and 
TV programmes. YOUNG 
GODS (2003) is his feature 
debut. 





ÖZEL GÖSTERI: 
BORUSAN ODA ORKESTRASI EŞLIGINDE "DAMGALI KADlN" 

SPECIAL SCREENING: 
"A WOMAN OF AFFAIRS" ACCOMPANIED BY BORUSAN CHAMBER ORCHESTRA 

Borusan Oda Orkestrası'nın bu projeye katılımını saglayan 
Borusan KUltür ve Sanat Hizmetleri Yayıncılık Tic. A.Ş.'ye teşekkür ederiz. 
W e would !ike co thank Borusan Kültür ve Sanat Hizmederi Yayıncılık Tic. A.Ş. 
for making Borusan Chamber Ürehescra available for this project. 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın anısına 
As a tribute to Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, founder of the İstanbul Foundation for Culture and Ares 
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ABD USA 

DAMGALI KADlN 

A WOMAN OF  AFFAIRS 

Yönetmen Director: Cklmtct Broum 
Senaryo Screenplay: Bm Mmdyth, 
hawl on tlN novıt •TJı. Gnrn Hat" by 
Mirha.l lırlm Görüntü Yön. 
Cinematognphy: William H. Danitb 
Ara Yaziiar lmer Titles: Marimt 
AirtJI« & Rs11h C11Mmings Kurgu 
Ediüng: H11gh Wy•• Müzik Music: 
Cari Davis Oyuncular Cast: Grtta 
Garbo, john Gillxrt, 00Ngi4J Fairl>anks 
],.,, Lewis Stont,}ohnny M«.t Broum, 
Hoharı BosulfJrlh, Dorothy Stbastian 
Yapım Production Co.: Mtıro
Go/dwyn-Mayer Kaynak Print 
Source: Pbotoplay ProdNdionı Lıd. 

1928 1 J5 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
98' 

• Michael Arlen'ın tartışmalara yol açan iç 
gıcıklayıcı romanı Yeşil Şapka'dan 
uyarlanmış bu sessiz sinema şaheserinin 
anlaşılmamış kadın kahramanı, Greta 
Garbo . . .  Diana Merrick, çocukluktan beri 
tek gerçek aşkı olan Neville'i, onu Mısır'a 
yollayan inatçı babası Sir Morton 
Holderness'in ilişkilerini onaylamayışı 
yüzünden kaybetmiş olan, başına buyruk ve 
zengin, sosyetik bir kızdır Kalbi kırılan 
Diana, eş degiştirerek yataktan yatag<l 
gezmeye başlar. Iki yıl sonra, erkek kardeşi 
Jeffrey'nin en iyi arkadaşı ve uzun süredir 
Diana'nın hayranı olan David Furness'la 
istemeye istemeye evlenir Ancak, bahtsız 
kocası gerdek gecelerinde canına kıyınca, 
Diana'nın temiz adı ve şerefi konusunda 
kuşkular dogar. Kocasının ölümünün utanç 
verici nedenini şerefli bir tavırla saklasa da, 
Diana Londra'nın yüksek sosyetesinden 
sürülür ve kocasının intiharına neden 
oldugu kabul edilir. Kötü şöhretinin hakkını 
vermeye kararlı olan Diana, bir "aşk 
maceraları orjisi"nde, dünyanın her 
yanından erkeklerle bir dizi anlamsız 
il işkiye girişir . . .  

Clarence Brown'ın özenle yönettigi ve 
başrol oyuncularının hepsinin birinci sınıf 
performanslar sergiledigi DAMGALI 
KADlN, olgun ve akıcı bir üslupla 
anlatılmış başarılı bir yetişkin dramı. MGM, 
Michael Arlen'in tartışmalara yol açan, iç 
gıcıklayıcı romanı Yeşil Şapka'nın hakları 
için 50,000 dolar gibi okkalı bir para 
ödemişti ama, sansür kurulu kitabın olay 
örgüsünden (frengiden söz ediliyordu) 
adına, hatta karakterlerin isimlerine varana 

• Greta Garbo is the misunderstood 
heroine of this silent masterpiece based on 
rhe hor and comroversial novel The Green 
Hat by Michael Aden . . .  Diana Merrick is a 
free-spirired and wealrhy socialire who loses 
Neville, her one true love si nce childhood, 
because of rhe disapproval of his srubborn 
farher Sir Morron Holderness, who sends 
Neville away ro Egypr. Hearrbroken Diana 
srarrs ro hop from bed ro bed w i rh various 
parrners. Two years larer, she relucranrly 
weds David Furness, a longrime adınirer 
and besr friend of her brorher, Jeffrey. 
However, Diana's repurarion and honor are 
quesrioned when her unhappy husband 
takes his own life on rheir wedding nighr. 
Alrhough Diana honorably hides rhe 
shameful cause of her husband's dearh, she 
is casr our of high-sociery London and 
deemed rhe unofficial cause of his suicide. 
Derermined ro live up ro her unseemly 
repurarion, Diana begins a series of 
meaningless affairs wirh men across rhe 
globe in an "orgy of amorous advenrures" . . .  

Sharply direcred by Clarence Brown and 
wirh rop-norch performances by rhe 
principals, A WOMAN OF AFFAIRS is a 
fine adulr drama rhar is rold in a marure 
and fluid sryle. MGM paid a whopping 
$50,000 for rhe righrs ro Michael Arlen's 
hor and conrroversial besr-seller, The Green 
Hat, only ro have rhe censors objecr ro 
everyrhing from rhe plorline (which 
rouched on syphilis) ro rhe rirle, even down 
ro us ing rhe characrers' names. A WOMAN 
OF AFFAIRS sornewhar predares rhose 
"Peyron Place" -rype soap-operas or Lana 

CLARENCE BROWN 

1 O Mayıs, 1 890'da, Clinton, 
Massachusetts'de do�du. 
T ennessee Üniversitesi'ne 
devam etti 1 9  �ında iki 
mühendislik diplaması aldı. 
Filmiere genç �ra duydutıJ 
ilgi, kendini 1 9 1 3  sıralarında 
göstermeye başladı. lik kez 
1 923'teki "Don't Marry for 
Money"de yönetmenlik 
yaptıktan sonra, sessiz dönemin 
en iyi dramlanndan birkaçını 
yönetti. Beyazperdedeki en 
isabedi işbirli�, Grera Garbo ile 
olanıydı. Garbo'nun gözde 
yönetmeni oldu, "Fiesh and the 
Devil" ( 1 927), "A Woman of 
Affairs" ( 1 928) ve aktrisin ilk 
sesli filmi "Anna Christie" 
( 1 930) gibi be�enilen 
yapımiarda ona rehberlik etti. 
1 925- 1 952 arasında, sadece 
MGM için çalıştı, aralarında 
özellilde "lntruder in the Dust" 
( 1 949), "Angels in the 
Outfıeld" ( 1 95 1 )  ve son filmi 
"Piymouth Adventure"ın da 
( 1 952) bulundutıJ son dönem 
filmlerinin çotıJnda hem 
yapımcıhgı, hem yönetmenli�i 
üsdendi. 1 7  Agustos 1 987'de 
Sanra Monica'da öldil. 
Bom on 10 May 1 890, in 
Clinton, Massachusetts. He 
arrended the University of 
Tennessee, graduating at the age 
of 19 with rwo degrees in 
engineering. An early incerest in 
morion picrures began 
manifesting irself circa 1 9 1 3. 
Soloing for the first time with 
1923's "Don't Marty for Money", 
he went on ro direct some of the 
best deamas of the silent era. His 
most felicirous screen 
collaboration was with Greta 
Garbo. He became Garbo's 
favorite director, guiding her 
through such well-received 
producrions as "Fiesh and the 
Devil" 0927), "A Woman of 
Affairs" (1 928), and the acrress' 
first talkie, "Anna Christie" 
( 1930). From 1925 through 
1952, he worked exdusively at 
MGM, and funcrioned as both 
producer and director for many 
of his later films, notably 
"lncruder in the Dust" ( 1949), 
"Angels in the Ourfield" (1951)  
and "Piymourh Advenrure" 
( 1952), his last efforr. He died on 
17 August 1 987 in Santa 
Monica. 



79 OZEL GOSTERI: BORUSAN ODA ORKESTRASI EŞLIG INDE "DAMGALI KADlN" 
'1' 1 ( 1 \ 1 'ı H I I '\ 1 "\( ,  1 \\ ( l\I I '\ < JI l l l I I H ' \( ( < J\1 1' 1 '\ 1 1 1 > 11) I H J I{ I  ' \ '\ ( 1 1 1 \I IH I{ < JI{( I I i ' I H \  
ABD USA 

DAMGALI KADlN 

A WOMAN OF AFFAIRS 

kadar her şeye itiraz etti. DAMGALI 
KADlN bir anlamda, SO'Ii ve 60'1ı yıllarda 
hayli popüler olacak "Peyton Place" tipi 
pembe dizi benzeri filmlerin, ya da Lana 
Turner melodramlarının öncüsüdür. Aynı 
zamanda, aristokrat ailelerin paranın 
saglayabilecegi her türlü lükse sahip 
olabileceklerini, ancak paranın her zaman 
mutlulugu satın alamadıgını gösterir. Bu 
sessiz sinema şaheserinin tamamen 
yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosunda, 
beraberliklerine karşı çıkan aileler ve Caz 
Çagı ahlak kuralları yüzünden ayrı düşmüş 
aşıklarda, dönemin popüler çifti Greta 
Garbo ve John Gilbert var. Sefih ve trajik 
kadın kahramanda Garbo inanılınayacak 
kadar seksi, ama aynı zamanda, abartılı bir 
oyunculuga başvurmadan duygularını 
perdeye aktarma yolundaki kalburüstü 
yetenegini de sergiliyor. Douglas Fairbanks 
Jr., Garbo'nun azap çeken, alkelik erkek 
kardeşi rolünde güçlü bir performans 
sunuyor. Birçok ilginç kamera 
hareketinden yararlanan Brown, dramatik 
bir anı vurgulamak için çogu kez öne 
arkaya dolly'li çekimler yapmış. Aslında, 
sinemalara, kaydedilmiş bir müzik eşliginde 
dagıtılmış bir sessiz film olan DAMGALI 
KADlN'ın Festival'deki gösterimine, 
dönemi etkin biçimde anımsatan, Cari 
Davis imzalı, özgün bir müzik eşlik edecek. 

BORUSAN ODA ORKESTRASI 
• Türkiye'nin ilk özel orkestralarından 
biri olarak 1 8  Aralık 1 993'te kurulan ve 
kısa bir aradan sonra yeniden yapılanan 
"Borusan Oda Orkestrası"nın en önemli 
özelligi, bütün üyelerinin aynı zamanda 
Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası'nın 
üyeleri olmasıdır. Sunulacak konserlerin 
programına göre, kadrosu 1 0- 1 2'den 25-
30 sanatçıya kadar degişebilen bir yapıya 
sahiptir. 2000'1erin başından bu yana 
sürdürdügü düzenli aylık konserlerine 
2002-2003 sezonunda ara veren Borusan 
Oda Orkestrası, artık geçen yıllarda oldugu 
gibi, diger kentlerimizin yanısıra, egitim 
kurumlarımızda ve dış ülkelerde de 
konserler gerçekleştiriyor. 

Müzik Channel Four ic;in Thames T elevisian 
tarafından ısmarlanmıştır. Müzigin performansı 
Cari Davis'i temsil eden Faber Music ile yapılan 
anl�mayla gerçekleıtirilmektedir. 

Turner melodramas quite popular during 
the 1 95 Os and 60s. lt also shows that 
arisroccatic families may have all the 
luxuries that money can buy, but money 
does not always buy happiness. The silenr 
mascerpiece features an all-srar casr, 
including rhen popular love team of Grera 
Garbo and John Gitbere -in rheir third 
collaborarion on screen- as lovers separared 
by disapproving families and Jazz Age 
morals. As the wild and tragic heroine 
Garbo is incredibly sexy, bur she also 
mainrains an outstanding ability ro convey 
her emorions on the screen w ithout 
overplaying her part. Douglas Fairbanks Jr. 
delivers a srrong performance as Garbo's 
rormenred and alcoholic brorher. Brown 
uses many inceresring camera movemenrs, 
ofren dollying forward or backward to 
underscore a dramatic moment. Essenrially 
a silenr movie that was initially disrribured 
in rhearers wirh recorded scoring, the film 
will be accompanied in i es Festival 
screening with an orchesrral score by Cari 
Davis, which evokes the times effecrively. 

BORUSAN CHAMBER ORCHESTRA 
• As one of the the first private orchesrras 
in Turkey, esrablished on December 18th, 
1993, "Borusan Chamber Orchesrra"s most 
significanr aspect is that all of i ts members 
are also members of the Borusan İstanbul 
Philharmonic Orchesrra. According ro the 
program of the concerrs ro be performed, i ts 
srrucrure can incorporate a size varying from 
1 0- 1 2  ro 25-30 musicians. Having ceased its 
monrhly regular concerrs -a tradition s ince 
2000- in che 2002-2003 season, Borusan 
Chamber ürehescra now conrinues ro realize 
concerts in differenr cities and cultural 
instirutions of Turkey and ab road. 

Music commis.sioned by Thames Television for 
Channel Four. Music performed by 
anangernem wich Faber Music Lcd, London on 
behalf of Cari Davis. 

EN DER SAKPlNAR 

1 956 yılında do�du. Ankara 
Devlet Konservatuarı'nın 
piyano ve kompozisyon 
bölümlerinden 1 978' de mezun 
oldu. Aynı yıl Fransız 
hükümetinden dört yıllık bir 
burs alarak e�itimini Paris'te 
Ecole Normale de Musique ve 
Rueii-Malmaison Devlet 
Konservatuarı'nda orkestra 
şefli�i dalında sürdürdü; her iki 
konservatuardan da birineilikle 
mezun oldu. Yine Fransız 
hükümetinin bursuyla lralya ve 
Fransa'da katıldı�ı çeşitli staj ve 
seminerlerde Dervaux, 
Ferrara ve Giulini gibi ünlü 
�ellerle çalıştı. Fransa, ltalya, 
lsveç, Malta ve Türkiye'de 
konserler verdi, festivaliere 
katıldı. lzmir Devlet Senfoni 
Orkestrası'nın sürekli şefli�ini 
de yapmıştır. 
Born in 1956. He has graduated 
from the piano and composicion 
secrions of the Ankara State 
Conservatory in l 978. The same 
year he received a four year 
scholarship the Ftench 
Government ro continue his 
conducring studies at the Ecole 
Normale de Musique de Paris 
and the Rueii-Malmaison State 
Conservatory, he graduated 
from both conservatories with 
fırst prizes. He took part, also 
w ith a scholarship from the 
French Govern_menr, in various 
workshops and master dasses in 
France and in ltaly where he 
worked wirh conducrors 
Dervaux, Ferrara and Giulini. 
He conducted various 
orchesrras, in France, ltaly, 
Sweden, Malta and Turkey and 
parricipared ro fesrivals. Ender 
Sakpınar had been che 
permanenc conduccor of che 
!zmir Srare Symphony. 

Film, Photoplay Productions'la 
yapılan anlaşarnayla 
gösterilmektedir. Foro�raf: 
Photoplay Productions Ltd. © 1997 

Film, by arrangement wich 
Phocoplay Productions. Photography 
courtesy of Photoplay Productions 
Lrd. e t997 





ÖZEL GÖSTERI: PIYANO EŞLIGINDE "NOSFERATU" 

SPECIAL SCREENING: "NOSFERA TU" ACCOMP ANIED BY PlAN O 

ABACIKiMYA 
Katkıları için ABACI KIMYA'ya 
teşekkür ederiz. 
W e would ! ike co rhank ABACI KiMYA 
for spansoring this event. 
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ALMANYA GERMANY FRIEDRICH 1-------------------------------t WILHELM MURNAU 

NOSFERATU 

NOSFERATU: EINE SYMPHONIE DES GRAUENS 

NOSFERATU: A SYMPHONY OF TERROR 

Yönetmen Director. F,-itdrich 
Wilht/, M•....ı� Senaryo 
Scrccnplay: Htnrik Gal«n, hmet/ on tht 
nrn-ıJ "Draa�la" by Bram Stoktr 
Göriintll Yön. Ci,.,..tography: 
Glintbtr Kra•pf & Fritz Arno \flag•w 
Oyuncular Casr: Max Stlnw1, 
Alaatldw Grafladı, Gwlav von 
W�tngm«iın, Gntıı Schriitkr, Gterg H. 
S<hntll, Ru1h Landıhoff,john Gotlou•l, 
GNJtav Botz, M4X Ntmaı, Wolfgang 
Htinı Yaptmcdar Producers: e,,.;co 
Di«htıa���t, lı.lbin Gr411 & Wa)'U K«ley 
Yaptm Productioo V:J.:jofa Atti in-, 
Bn-/i,}oha111tiSihal & Prana Film 
Kaynak Prinr Source: Photoplay 
Prodımiow.s LıJ. 

1921 1 JJ ,.,., / Siyah-Beyaz B&W 1 
92' 

• Alman Dışavurumcu sessiz sinemasının 
önde gelen örneklerinden biri olan, vampir 
türünün bu ilk önemli filmi, hayaledere 
özgü atmosferi, yaratıcılı�ı ve güçlü bir 
hayal gücünü yansıtan gulyabani 
ürkütücülü� bakımından, ardından gelen 
benzer filmleri aşar. . .  1 838, Almanya. 
Emlakçı Thomas Hutter'dan, Kont Orlok'a 
bir ev satmak için Transilvanya'ya gitmesi 
istenmiştir. Yeni eşi Ellen'le vedalaşarak 
hevesle, Kont'un ıssız bir yerdeki şatosuna 
gitmek üzere yola çıkan Thomas, burada 
korkutucu, insana pek de benzemeyen 
Orlok'la karşılaşır. Gecenin geç saaderine 
kadar konuşurlar ve Thomas ertesi sabah 
uyanınca boynunda iki ısınk izi görür. 
Yavaş yavaş, evsahibinin bir vampir, 
efsanevi Nosferatu oldu�nu fark eder. Ne 
var ki artık çok geçtir; şatoda kısılıp kaldı�ı 
için kaçamaz, ve Nosferatu gece kanını 
emmek için odasına gelir. Bu arada 
Bremen'de Ellen onu huzursuz eden bir 
rüya görmektedir. Kocasının bir sorunu 
oldu�nu anlar ve uykusunda ona seslenir. 
Kont, Ellen'in Thomas'la ruhsal b�antısını 
hissederek kurbanını bırakır ve onun 
yerine bu kadını elde etmek için Bremen'e 
gitmeye karar verir. Kendini toprakla 
doldurulmuş bir tabudar yı�ınına gömerek, 
gemiyle Almanya'ya do�ru yola çıkar. Yol 
boyunca geminin tüm mürettebatının da, 
u�radıklan her Jimanın da veba salgınına 
kurban gitmesine yol açar . . .  

• One of the scaples of che German 
Expressianise silem cinema, this first 
im porcam film of the vampire genre has 
more spectral acmosphere, more ingenuity, 
and more imaginative ghoulish ghasdiness 
than any of i es successors . . .  1 838, 
Germany. The escare agenc Thomas Hutter 
has been asked to go to Transylvania to seli 
a house to Counc Orlok. Saying farewell to 
his new wife Ellen, he eagerly cravels co che 
Coum's remote casde. Here he meecs che 
frighcening, hardly human-looking Orlok. 
They calk deep imo che night and che nexc 
morning Thomas wakes up co find himself 
wich cwo bice marks on his neck. Slowly he 
realizes that his host is a vampire, che 
legendary Nosferacu. Buc it is coo lace; 
trapped in che casde, Thomas cannot escape 
as Nosferacu comes to his room at nighc co 
suck his blood. Meanwhile, in Bremen, 
Ellen is having a discurbed dream. She 
knows that someching is wrong w ith her 
husband and calls out to him in her sleep. 
The count senses Ellen's psychic conneccion 
to Thomas and turns away from his viccim, 
deciding instead co cravet co Bremen to cake 
this woman. He buries himself in a scack of 
coffins filled wich soil and secs off for 
Germany by boac. As he cravels he brings 
plague and pestilence co che whole of the 
ship's crew, and to every port he calls at . . .  

28 Aralık 1 888'de Almanya'nın 
Bielefeld kentinde dogdu. 
Heidelberg'de sanat ve 
edebiyat tarihi okuduktan 
sonra Max Reinhardt'ın 
ögrencisi oldu. 1. Dünya 
Savaşı'nda savaş pilodugu yaptı. 
Yönetmenlige ilk adımını 
1 9 1 9'da attı. 1 922'de 
"Nosferacu" ile uluslararası 
çapta üne kavuştu. Bir sonraki 
filmi "Son Kahkaha" ( 1 924), 
ileride mizansenin temeli haline 
gelecek benzersiz kamera 
teknilderine yer veriyordu. 
1 926'da Hollywood'a gidip Fox 
stüdyolan 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. 
l l  Mart 1 93 1 'de bir araba 
kazasında öldü. Bugün bile 
sinemayı en çok etkilemiş 
yönetmenlerden biri olarak 
kabul edilir. 
Born on 28 December 1 888 in 
Bielefeld, Germany. After 
studying are and history of 
lirerarure ar the University of 
Heidelberg, he became a studenr 
of director Max Reinhardr unril 
serving in WWI as a combar 
pilot. He made his direccorial 
debur in 1 9 1 9. He firsr gained 
international renown with 
"Nosferaru" in 1922. His nexr 
film, "The l.asr l.augh .. (1924), 
urilised unique camera 
rechniques rhat later became the 
basis for mise-en-scene. He 
concinued making German 
films, norable for cheir 
pessimism and pervading sense 
of doom, until he moved to 
Hollywood in 1926 ro work for 
Fox srudios. His first American 
film, "Sunrise" ( 1 927), is 
considered ro be rhe apex of 
German sllen.t cinema. He was 
killed in a car accidenc on l l  
March 1 93 1 .  To this day he 
remains one of the most 
influencial direcrors of cinema. 
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ALMANYA GERMANY 

NOSFERATU 

NOSFERATU: EINE SYMPHONIE DES GRAUENS 

NOSFERA TU: A SYMPHONY OF TERROR 

Bram Stoker'ın ünlü romanını alıp onu 
dehşet dolu, akıldan çıkmaz, gölgeli bir 
rüyaya dönüştüren F.W. Murnau imzalı bu 
Alman sessiz sinema klasigi, "Drakula" 
uyarlamalarının ilki ve, kimine göre, en 
korkutucusudur. Murnau, kötü adamının 
adını ve gulyabani görünümünü degiştirse 
de, bu izinsiz versiyon Stoker'ın 
mirasçılarını kandıramamıştı. Açılan dava 
sonucunda, yönetmenin fılmin tüm 
kopyalarını yok etmesi kararı çıktı. Neyse 
ki, yurt dışına yollanmış bir kopya zarara 
utramadı ve bu şaheser (biraz degişmiş 
bir biçimde olsa da) günümüze kadar 
varlıgını sürdürdü. Romanın serbest bir 
uyarlaması olmasına ragmen, 1 92 1  yapımı 
bu korku klasigi, yalın, simgelerle dolu 
görsel tasarımı ve kurban verilen fınaliyle, 
bugün de en güzel ve yankı uyandırıcı 
Stoker yorumudur. Olay örgüsü temelde 
aynı kalsa bile, görsel canlandırma çok 
farklı bir hikiyeyi yansıtır. Murnau, negatif 
film, üstüste çekim ve birçok başka özel 
kamera efektinden yararlanarak. hili 
korku janrı üzerinde güçlü bir etkisi olan 
bir vampir klasiti yaratmıştır. Max 
Schreck, acayip. tüyler ürpertici 
performansında vampiri, pençe misali 
elleri, kel kafası ve sivri, yarasa gibi 
kulakları olan grotesk bir iblis suretinde 
canlandırmış ve bir sahnede tabuttan 
dogaüstü bir katılıkla dogrulmuştur. Sete 
hiç makyajsız gelmedigi bilinen Schreck'e 
(bu ad, Almanca'da "korku" demektir) 
ilişkin pek çok hikaye anlatılmıştır. Bu 
tasarım, 1 978 tarihli bir tekrar-yapım (ve 
saygı sunumu) olan (ve bu yılki Festival 
programında yer alan) "Nosferatu -
Phantom der Nacht 1 Vampir 
Nosferatu"da, Werner Herzog tarafından 
aynen kopya edilmişti. Francis Ford 
Coppola ise, "Bram Stoker's Dracula 1 
Bram Stoker'ın Drakula'sı"nda 
Murnau'nun birçok görsel teknitini 
korudu. Schreck'in kendisinin de bir 
vampir oldugu yolundaki rivayet ise, Elias 
Merhige'nin 2000 yapımı filmi "Shadow of 
the Vampire 1 Vampirin Gölgesi"ne temel 
oluşturdu. 

F.W. Murnau's German silenc dassic is the 
original -and some say most frightening
"Dracula" adaptation, taking Bram Stoker"s 
novel and turning it i neo a hauncing, 
shadowy dream full of dread. Murnau 
changed the name and ghastl y appearance of 
his villain, but this unaurhorized version 
couldn't foo! the Stoker estate, and as a 
result of a lawsuir he was ordered to descroy 
all che princs of che film. Thankfully not all 
of them were los c, so ch is mascerpiece 
survives (chough in a sornewhac alcered 
form). Despice i es libercies wich che novel, 
this 1921 horror dassic wich ics stark, 
symbol-laden visual scheme and sacrificial 
conclusion, remains che most beautiful and 
resonanc incerprecacion of Scoker. Though 
che ploc remains essencially che same che 
visual realizacion refleccs a very differenc 
scory. Using negacive film, double
exposures, and a variety of other in-camera 
special effeccs, Murnau created a vampire 
dassic chac stili holds a powerful influence 
on the horror genre. In his bizarre, creepy 
performance, Max Schreck plays che 
vampire as a grotesque demon, wirh his 
ciaw-like hands, bald head and sharp, bat
Iike ears, and he rises from his coffin wich 
an supernacural sciffness. Mychs abound 
about Schreck (means "frighc" in German), 
who apparently never appeared on the see 
withouc his make-up. The design was 
copied by Werner Herzog in his 1978 
remake (and a cribure), "Nosferacu -
Phancom der Nachc 1 Nosferacu che 
Vampyre" (also screening at che Festival), 
Francis Ford Coppola adopced many of 
Murnau's visual cechniques for "Bram 
Stoker's Dracula", and che rumor that 
Schreck was a vampire himself became che 
basis for Elias Merhige's 2000 film "Shadow 
of che Vampire". 

EUNICE HARTINS 

1 965 yılında Berlin'de doldu. 
Piyanisc ve bestecidir. 
Almanya'da Offenbach am 
Main ve Berlin'de yaşıyor. 
1 997 yılından beri festivaller ve 
konferanslarda gösterilen 
sessiz filmlerde çalıyor; aynı 
zamanda Berlin'deki Arsenal 
sinemasının daimi piyanisti. 
Diler ulraşları arasında, 
kunst.produkt ikilisi için, 2003 
yılında da Crosby McCioy'un 
"Heldin gesucht" Dans 
Tiyatrosu' na beste ve 
dolaçlama, Sudabeh Mohafez 
ve lda T odisco gibi yazarlarla 
birlikte okuma çalışmaları 
sayılabilir. Eunice Martins 
halen Frankfurt am Main 
Üniversitesi'nde ötretim 
üyeligi görevini sürdürüyor. 

Bom in 1965, in Berlin. A 
pianist and a composer, she lives 
in Offenbach am Main and 
Berlin, Germany. Si nce 1 997 
she has been playing music for 
silent movies i n  fesrivals, 
conferences and regularly as rhe 
pianist of the cinema ""Arsenal"" 
in Berlin. Among her other 
works are improvising and 
compasing for the Duo 
kunst.produkr and readings 
with the writers Sudabeh 
Mohafez and Jda Todisco; and in 
200 3, for rhe Dan ce Theatre 
Performance ""Heldin gesucht"" 
by Crosby McCloy. She also 
teaches ar the University in 
Frankfun am Main. 

film, Photoplay Productions'la 
yapolan aniOlmayla 
gösterilmektedir. forotraf: 
Photoplay Productions Ltd. @ 1997 

Film by arrangemenr with Photoplay 
Producrions. Phocography courtesy 
of Phomplay Producrions Ltd. 
© 1997 
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• 1 4  Kasım 1 96 1 'de Belçika'nın Narnur 
kentinde dot-ın Lucas Belvaux, 20 yılı 
aşkın süredir sahne, sinema ve 
televizyonda aktör olarak çalışmaktadır. 
Oyunculuk mesle�ine, askeri okuldaki 
yalnız bir genç adamı oynadı�ı. Yves 
Besset'nin "AIIons z'enfants 1 Gidelim 
Çocuklar"ıyla ( 1 980) başladı. Bunu Joseph 
Losey'in "La truite 1 Alabalık"ındaki 
( 1 982) küçük bir rol izledi. 1 980'1i yıllarda 
saygın Fransız yönetmenlerin önemli 
filmlerinde oynadı: Andrzej Zulawski'nin 
"La femme publique 1 Fahişe" si ( 1 984), 
Claude Chabrol'un "Poulet au vinaigre 1 
Sirkeli Piliç"i ( 1 985), Olivier Assayas'ın 
"Desordre 1 Karışıklık"ı ( 1 986) gibi. 
Chabrol'ün 1 992 yapımı Madame Bovary 
uyarlamasında Leon Dupuis'yi aynadıktan 
sonra, meşhur bir aktör oldu. 

Belvaux, oyunculu�unun yanı sıra, iki uzun 
metrajlı kurmaca filmi, "Parfois trop 
d'amour 1 Bazen Haddinden Fazla Aşk" 
( 1 992) ile "Pour ri re! 1 Gülrnek lçin"i 
( 1 997), 200 1 '  de de televizyon için "M ere 
de toxico 1 Ba�ımlının Annesi"ni yönetti. 
Ama daha önce, birbiriyle ba�lantılı bir 
grup karakter ve hikayeyi izleyen iddialı 
üç parçalı yapıtı "La trilogie 1 Üçleme"nin 
(2002) gücünü ve kalitesini ima edecek bir 
şey yapmamıştı; üç farklı janrı denedi�i üç 
film: ( 1 .  "Cavale 1 Kaçış" bir gerilim filmi, 
2. "Un couple epatant 1 Şahane Bir Çift" 
bir komedi ve 3. "Apres la vie 1 Yaşamdan 
Sonra" da bir melodram). Variety dergisi 
"Üçleme"yi "Son derece iddialı . . .  
kesinlikle etkileyici . . .  olat-ınüstü bir 
başarı" diye tanımladı. 

Belvaux, kısa süre önce, "Üçleme"yle 
2003 Louis Delluc En Iyi Film Ödülü'nü ve 
Fransız Film Eleştirmenleri tarafından 
verilen Altın Yıldız 2004'ü En Iyi 
Yönetmen dalında aldı. Uluslararası 
arenada az tanınmasına karşın bu 
durumun de�işmesi mukadderdir: çünkü 
"Üçleme"nin yönetmeni, senaristi ve 
yıldızı olarak Belvaux, son zamanlarda 
belleklerde kalan en akıl çelici sinema 
deneyimlerinden birini yaratmıştır. 
Si nemada çok parçalı aniatılara gittikçe 
daha sık rastlanmaktadır, ama aynı hikaye 
içinde janrların içiçe geçirilmesi ve buna 
ba�lı olarak perspektif ve ruh halinde 
meydana gelen kaymalar, "Üçleme"yi 
di�erlerinden ayırmaktadır. 

"Dünyayı belli bir açıdan gösterme fikri 
üzerine kurulu olan janrdan daha 
sinemasal ne olabilir ki1 Kara filmde ışı�ı. 
komedide ölümü dışarıda bırakıyoruz. 
Melodramda ise, fanteziyi. Bir filmin 
yönetilme biçimi, izleyiciyi düşünerek 
yaşamın belli bir ö�esini dışarıda bırakma 
seçimi, janrı belirliyor. Hayat çetindir. 
Hayat komiktir. Hayat üzücüdür. Hayat 
güzeldir; ama illa ki aynı anda de�il. Ne 
olursa olsun, hayat karmaşıktır. Bu 
yüzden ondan hiç bıkmayız. Bu üç film, 
sinemanın o basit keyfinden taviz 
vermeden, hayatın karmaşıklı�ının bir 
parçasını gösterme çabasının bir sonucu. 
Her film kendi varlı�ına, kendi 
atmosferine, kendi başına ve sonuna 
sahip. Her biri ayrı bir öykü anlatıyor ve 
tüm karakterleri, kendi hayatlarını 
yaşadıkları, ya da başkalarının hayatlarının 
içinden geçtikleri anların ışı�ında 
görmemizi sa�lıyor. Yollar kesişiyor. 
Böylece karşılaşmalar ve çarpışma 
noktaları ortaya çıkıyor ve filmlerdeki 
ortak sahneleri oluşturuyor. Bunların 
sayısı çok de�il. Nedenlerinden birincisi, 
sıkıntıya yol açmamak için (bir sahne bir 
filmde faydalı olabilir ama di�erinde 
olmayabilir); ikincisi ise, flmler 
birbirleriyle sadece kesiştikleri, içiçe 
geçmedikleri için. Yazım aşamasında fark 
ettim ki, işin büyüleyici yanı aynı 
durumları farklı farklı görmek de�il. 
eksiltili anlatım sırasında aslında neler 
oldu�unu keşfetmek. Karakterler çerçeve 
dışına çıktıklarında, başka bir dünyaya 
adım atıyorlar, kaçınılmaz bir şekilde farklı 
olan kendi dünyalarına. Gidip kendi 
hayatlarını yaşıyorlar, biz de bunu bir 
filmden di�erine geçerek keşfediyoruz. 
Ancak, filmlerden sadece birini gören 
izleyiciye hiçbir şey eksik 
görünmeyecektir. Yardımcı karakterlerin 
her biri eldeki öyküye hizmet eden rolünü 
oynuyor ve onların gelecekteki 
maceralarına dair en küçük bir belirti yok. 
Zaman ve tempoya gelince: Kronolojiye 
sadık kalındı. Ortak sahneler, evrensel 
zaman denebilecek şeyin içinde, bir 
filmden di�erine aynı sırada yer alıyor. 
Ama her film in kendine has, farklı bir 
görece zamanı ve temposu var. 
Komedide iki sahne arka arkaya olabilir, 
melodramda ise aralarına bambaşka dört 
sahne girebilir. Her filmdeki eksiltili 
anlatımlar di�er iki filmden sahnelerle 
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"doldurulurken", izleyicilerde ve filmi 
yapanlarda bir yardakçılık duygusu 
uyanıyor: bir tür define avı ya da bir 
yankılar sistemi gibi. Ortak sahneler illa ki 
aynı yerde başlayıp aynı yerde bitmiyor. 
Izleyici bir sahneyi önceden görmüş olma 
izlenimine kapıldı�ında, bu defa o sahneyi 
yeni bir bakış açısından görüyor. Bir 
filmden di�erine, aynı olaylar farklı bir 
şekilde filme çekildi ve belli bir sahne hep 
aynı öyküyü anlatmıyor; hem farklı bir 
açıdan görüldü�ünden, hem de daha 
önemlisi, başka bir ba�lamda 
görüldü�ünden. Bir filmde yalan gibi 
görünen şeyin di�er filmde do�ru oldu�u 
ortaya çıkabilir. Projenin kendine özgü 
yanını üç film arasındaki ilişkinin 
oluşturdu�u apaçık olsa da, her birinin 
mekani�ini, yapısını ve montajını kendi 
başına görmek çok önemli. Her film, 
kendi başına işliyor. Bu bakımdan her biri 
kendi başına keyif vermeli ve ilgi çekmeli. 
Ve her şey planıma göre ilerlediyse, üç 
filmi de izlemek hem bilinmeyen bir zevki, 
hem de kimsenin görmedi�i ama herkesin 
hatırlayaca�ı dördüncü, sanal bir filmi 
ortaya çıkarmalı. Bir tür düş filmini." -
Lucas Belvaux 

• Born on ı4 November ı96ı in Namur, 
Belgium, Lucas Belvaux has been an acror on 
srage, in film and for relevision for over 20 
years. He srarted his acring career in Yves 
Bosser's "AIIons z'enfancs" ( ı 980), where he 
played a solirary young man in a milirary 
school. He followed ir wirh a smail part in 
" La  rruire" ( 1 982) by Joseph Losey. In rhe 
ı 980s, he acred in im portane film s by 
presrigious French direcrors, such as Andrzej 
Zulawski's "La femme publique" ( 1 984), 
Claude Chabrol's "Pouler au vinaigre" 
( 1985 ), Olivier Assayas' "Desord re" ( 1986). 
He became a famous acror afrer playing Leon 
Dupuis in Chabrol' s ı 99 ı adaprarion of 
Madame Bovary. 

Belvaux has direcred cwo features, "Parfois 
rrop d'amour" ( 1 992) and "Pour rire!" 
( 1 997) and "Mere de roxico" for relevision 
in 200 ı ,  b ur norhing previous suggesred 
rhe power and qualiry of his ambirious 
rriprych "La rrilogie 1 Trilogy" (2002) 
rhree films, in three differenc genres 
( 1 .  "Cavale 1 On rhe Run" is a rhriller, 
2. "Un couple eparanc 1 An Amazing 
Couple" a comedy and 3. "Apres la vie 1 
Afrer Life" a melodrama) which follow an 
incedinking group of characrers and srories. 
Ir' s been called by Variety as "Hugely 
ambirious . . .  decidedly impressive . . .  an 
exceprional achievemenc." 

Belvaux recenrly won 2003 Prix Louis 
Delluc for Best Film and Golden Srar 2004 
for Best Direcror, given by French Film 
Crirics, for his "Trilogy". He is litde known 
in the incernarional arena, bur all that is set 
ro change: as director, writer and star of 
"Trilogy", Belvaux has created one of the 
most intriguing cinemaric experimencs in 
recenc memory. Multi-stranded narratives 
are increasingly common bur ir is rhe cross
pollination of the genres across the same 
srory, and rhe subsequenc shifrs in 
perspecrive and mood, which make 
"Trilogy" disrincr. 

"Whar could be more cinemarographic rhan 
rhe norion of genre given rhar ir is based on 
the idea of showing the world from a chosen 
angle? In film noir we exclude lighr, in 
comedy, dearh. From melodrama, fantasy. 
The way a film is direcred derermines rhe 
genre: the choice of excluding a componenc 
of life for the sake of rhe specraror. Life is 
hard. Life is funny. Life is sad. Life is 
beauriful; bur nor necessarily ar the same 
rime. In any case, life is complex. That is 
why we never ger sick of ir. These three 
films are an arrempr ro show some of the 
complexiry of life w hile reraining the 
simple pleasure of cinema. Each film has irs 
own exisrence, irs own atmosphere, i ts 
beginning and end. Each tells a differenc 
story and makes us see aU the characters in 
the lighr of whether they are living their 
lives or crossing rhe lives of orhers. Parhs 
cross. There are thus meering or collision 
poincs and these make up rhe shared scenes. 
There are few of rhem. Firsr ro avoid 
boredom (a scene can be useful in one film 
and not anorher), and second because rhe 
films cross one anorher bur are nor 
imertwined. I realized in rhe wriring srage 
rhar the fascinaring part was nor so m uc h 
seeing rhe same siruarions differendy, bur 
rather the discovery of w har wenc on during 
rhe ellipses. When characrers srep off screen 
ir is ro emer anorher world, rheir own, 
inevirably differenc. They go and li ve rheir 
lives, which we will discover in moving 
from one film to anorher. However, for rhe 
specraror who sees only one of rhe films, 
rhere w ili be norhing missing. Each of rhe 
secondary characrers play rheir role as ir 
serves rhe srory ar hand and rhere is no 
inkling of rheir furure advenrures. In rerms 
of rime and pacing, chronology is respecred. 
The shared scenes are in rhe same order 
from one film ro rhe nexr in whar could be 
called universal rime. Bur rhere is a relative 
rime and pacing specific ro each film rhar 
will differ. Two scenes can follow on from 
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each other in the comedy and be separated 
by four others in the metodrama because the 
srory respects anather logic and we focus on 
other characcers. As che ellipses in each film 
are "filled in" by scenes from che cwo 
others, there is a sense of complicicy among 
che spectators and those who made the film: 
a sort of creasure hum or a system of echoes. 
The shared scenes do not necessarily start 
and end in che same place. When che 
speccaror has the im pressinn of having 
already seen a scene, it is from a new 
perspective. From one film co another, che 
same accinns were filmed differendy and a 
given scene does not ce ll the same srory, 
both because it is seen differendy and above 
all because it is in anneher concexc. Whar 
seems ro be a lie in one film may turn nur 
co be rrurh in the nexc. While ir is clear 
that the specificiry of the project is in the 
relarion becween rhe three films, it is 
essencial ro view the mechanics, 
consrrucrion and curring of each 
individually. Each film funcrinns alnne. So, 
each musr genecare i es own pleasure and 
inceresr. And if all wenc according ro plan, 
seeing the three fılms should bring an 
unknown pleasure as well as a fourth, 
virtual film that no one w ili have seen but 
that everyone w ili remember. A sort of 
dream film." - Lucas Belvaux 
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BELÇIKA-FRANSA BELGIUM-FRANCE 

KAÇlŞ 

CA V ALE 

ON THE RUN 

• Lucas Belvaux'nun ÜÇLEME'si, son 
yıllarda sinemada görülen en iddialı ve 
etkileyici başarılardan biri. Sinemada 
anlatının olanaklarını teklifsizce uzatan 
öykü, tek bir şehirde, Grenoble'da, hemen 
hemen aynı zaman zarfında geçiyor ve aynı 
altı karaktere yer veriyor. Sinema 
kariyerine oyuncu olarak başlayan yazar
yönetmen için, bu proje, 22 hafta süren 
çekimler ve uzun bir post-prodüksiyon 
dönemiyle destansı bir girişime dönüştü. 
Ancak ortaya çıkan sonuç, sinemacının 
çabalarına degdigini gösteriyor. Bu cesur 
üç parçalı tablonun ilk bölümünde, 
Belvaux'nun canlandırdıgı Bruno'yla 
tanışıyoruz. Bir karakter olarak, harikaiade 
şekilde çizilmiş: tek başına, umutsuz, 
hapiste geçen yılların sonucunda Marksist 
idealleri çarpıklaşmış Bruno'nun artık 
alelade bir psikopattan pek farkı yok. Bir 
zamanlar savundugu davanın çoktan 
tükendiginin farkında degil gibi. Belvaux'nun 
ifadesiz, hafifçe mesafeli performansı, 
önceden çalışılmış kayıtsızlıgı, karakterinin 
geleneksel ahlaka yabancılaşmışlıgını çok 
güzel veriyor. Belvaux, yönetmenliginde de 
dikkate deger bir hakimiyet hissi ve takdire 
deger bir ekonomi sergiliyor. Yalın, süssüz 
bir üsiObu (basit planlar, kısa özlü sahneler) 
tercih ederek ve diyalogu asgaride tutarak, 
her yeni sekansla tansiyonu yükseltiyor. 
Ortaya çıkan sonuç, amansız ve son derece 
ilgi çekici: seriye müthiş bir giriş yapılıyor. 

• Lucas Belvaux's TRILOGY represents 
one of che mosc ambicious and formidable 
achievemencs in recenc filmmaking. 
Casually extending the possibilities of film 
narrative, the story unfolds in a single city 
-Grenoble- over roughly che same time 
frame, and features the same cast of six 
charactecs. For the wricer-direccor, who 
started his film career as an actor, it proved 
an epic undertaking, involving 22 weeks of 
principal photography and an extensive 
past-production period. Yet che resulc more 
than justifies his labors. In che first part of 
this audacious triptych, we meet Bruno 
played by Belvaux himself. As a character, 
he is superbly drawn: isolated, desperace, 
his Marxise ideals distorted by years of 
imprisonmenc, he' s now little more rhan a 
common psychopath, barely aware that che 
cause he once espoused is now all but 
extinct. Belvaux's blank, slightly remote 
performance, his scudied impassivity, neatly 
communicates his characcer's estrangemenc 
from che dietates of convencional morality. 
His dicection, too, displays a remarkable 
sense of control, and an admirable economy. 
Favoring a stark, unadorned shooting style 
(simple sec-ups, cerse, abbreviated scenes), 
and keeping dialogue to a minimum, he 
amplifies the tension with each successive 
sequence. The result is ruthless and utterly 
compelling: a stunning introduction to the 
cycle. 

Yönetmen Direccor: LNcaı BtlvaMx 
Senaryo Screen play: UiC4J Belvaux 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Pimı Mi/on Kurgu Edicing: Lıido TrYKh 
Müzik Music: RiccartW Dt/ Fra 
Oyuncular Cast: LNcas Belvaux, 
Ca1bn-irıe Frol, Onrtlla M ur i, Franfoiı 
M rm/, Dominiq11e B/ane, Gilbtrt Mtlki 
Yapımcı Producer: Patrick Sobt.lman 
Yap1m Produc(ion Co.: Agat Filmı 
DUnya Haklan World Sales: Mercun 
lnrtrnalional, Film.J Distribution 

2002 / 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 l l  1 '  
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BELÇIKA-FRANSA BELGJUM-FRANCE 

ŞAHANE BIR ÇIFT 

UN COVPLE EPATANT 

AN AMAZING COUPLE 

• Belvaux'nun ÜÇLEME'sinin ikinci 
bölümünü oluşturan bu çok komik ve 
oyunbaz romantik farsta, öykü çok tatlı bir 
m izah la ilerliyor. Yalanlar ve yanlış 
anlamalar giderek üstüste yıgılırken, artan 
paranoya hiç zorlamadan işleniyor. Burada 
hem kamera kullanımı hem de kurgu 
"Kaçış"takinden daha rahat, ışık kullanımı 
ise farkedilir derecede daha yumuşak ve 
daha parlak. Ancak aynı zamanda bu, üç 
film içinde en az etkili olanı - bu da 
Belvaux'nun kendini dramda, farsta 
oldugundan daha rahat hissettigi fikrini 
veriyor. Ara bölüm olarak, bir geçiş yapıtı 
olmasının getirdigi ek zorluktan da 
mustarip: onu çevreleyen iki büyük kısım 
"i'olisiyenin hareketli allegro'su ile 
melodramın derin, yaslı adagio'su- arasında 
bir skerzo adeta. Filmin gerçek gücü, 
önceki filmden sahneleri dahil edişinde (ve 
yeniden baglama katışında) yatıyor. Söz 
konusu sahneler, izleyicinin edindigi ek 
bilgilerin ışıgında yepyeni anlamlar 
kazanıyor. Ancak toptan tekrar edilmiş, 
birinden kesilip öbürüne yapıştıralmış 
degiller; tamamen baştan çekilmişler, 
ışıklandırmada, çerçevelernede ve kurguda 
sadece farklı perspektifleri sunmakla 
kalmayan, ifade ve anlamlarını da hafifçe 
degiştiren küçük farklılıklar var. Bunun 
sonucunda, ilk filmde tehlikeli bir psikopat 
olarak görünen Bruno, burada sadece 
zararsız bir şaşkın gibi görünüyor. 

• The srory unfolds wich delighcful humor 
in this hilarious and playful romantic farce, 
che second film of Belvaux's TRILOGY. As 
che lies and rojsapprehensions escalace, che 
cone of mouncing paranoia is handled w ith a 
lig he rouch. Boch the camerawork and 
ediring here are more relaxed rhan in "On 
The Run", and the lighcing nociceably safter 
and brighcer. Yer of che three films, this is 
also che leasc fully-realized - suggesting that 
Belvaux is more at ease wich d rama rhan 
wich farce. As che middle inscalmenc, ir 
suffers from che added diffıculry of being a 
transirionaJ work: a scherzo becween the cwo 
grand movemems that surraund ir, che brisk 
allegra of che ehriller and deep, mournful 
adagio of che melodrama. Its real coup lies 
in che seamless way it incorporaces (and 
reconcexcualises) scenes from che previous 
film, which gajn emirely new meanings 
through che addirional information gained 
by che viewer. Yer they' re not simply 
repeaced wholesale, cuc-and-pasced from one 
film ro anocher, buc are inscead shoc emirely 
anew, wich minuce changes of lighcing, 
framing and blacking which not only 
signify cheir differenc perspeccive, but which 
subdy alter cheir regiscer and meaning. 
Thus, scenes from "On The Run" which 
seemed unbearably cense, reappear here as 
broadly comic: Bruno, a murderous 
psychopach in che firsc film, seems licde 
more rhan a harmless bumbler here. 

Yönetmen Director: Uras Bth'aıtx 
Senaryo Screenplay: Lkraı BtlvaNx 
Görüntü Yön. CinemalOgraphy: 
Pitrrt Mi/on Kurp Editing: Valtrit 
UistltNX Müzik Music: Rim1rdo Dt/ Fra 
Oyuncular Ca.st: Orntlla M11ti, Franroiı 
!'ıfrJrtl, DominiqJtt 8/anr, Gilbtrt Mtllt.i, 
LNcas Btlı•a•x, Cathtrint Frot Yapımcı 
Producer: Patrir4 SoMIW��Jn Yapım 
Producrion Co.: Agat Films Dünya 
Haklan World Sales: Al.....,. 
lnTn'nlltional, Film.s Distrib11ıion 

2002 1 3' mm. 1 Renkli Color 1 97' 
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BELÇIKA-FRANSA BELGIUM-FRANCE 

YAŞAMDAN SONRA 

APRES LA VIE 

AFfER LIFE 

• Belvaux'nun ÜÇLEME'sinin son bölümü 
en sade ama duygusal açıdan en doyurucu 
bölüm. Bu ölçülü melodramın oda�ında, 
"Kaçak"ta arka planda olan polis ve eşinin, 
Pascal ile Agnes'in sorunlu evlili�i var. Ama 
bu farklı bir film -daha sakin, daha uysal
burada silahlı çatışmalara ve yüzleşmelere 
yer yok; onun yerine, şiddetin sadece 
sonuçlarını ve Agnes'in ba�ımlılı�ını kontrol 
altına alma çabalarını görüyoruz. Son perde 
konumuna uygun bir şekilde, YAŞAMDAN 
SONRA'nın keyif veren yanlarından biri 
-kendine öz niteliklerinin, yo�un hatta 
tekinsiz dozda ba�ımlılı�ın ve hüznün 
dışında- ilk iki filmde çözümlenınemiş ço�u 
sorunun yanıtını vermesi. Ayrıca, bir dizi 
küçük ama müthiş gerçek açı� çıkıyor. Bu 
çok yönlü bakış açısı, üçlemenin en kayda 
de�er başarılarından biri ve öykülere 
ola�nüstü bir zenginlik ve derinlik katıyor. 
Başrollerdeki oyuncular da nihayet 
kendilerini gösteriyor: burada, ba�ımlı 
Agnes rolündeki Blanc'ın performansının 
gücü ön plana çıkıyor; Gilbert Melki'nin 
canlandırdı�ı. daha önce alaycı bir 
dalavereciden başka bir şey de�ilmiş gibi 
görünen Pascal'ınsa, do�ru yoldan sapmış 
karısına tutkuyla aşık, şerefine gölge düşmüş 
olsa da iyi kalpli biri oldu�u ortaya çıkıyor. 
Sadakat ve fedakarlık üzerine bu filmin 
sonu hem gerilimli, hem de çok tatmin 
edici; bu dertli ve hayli kusurlu bireylerin 
yaşamlarını ebediyyen de�iştiriyor. 

• The conclusion to Belvaux's TRILOGY is 
che mosr ausrere yer emorionally rewarding 
episode. A low-key melodrarna, i es focus is 
che rroubled marriage of Pascal and Agnes, 
che cop and his wife who havered on che 
sidelines of"On The Run". Bur rhis is a 
differenr film --calmer, more resigned- and 
che gun bardes and confronrarions have no 
place here; insread, we see only che afrermarh 
of violence, and che efforrs of Agnes to 
comrol her addicrion. Befirring i es srarus as 
che concluding chaprer, one of che real 
pleasures of AFTER LIFE -aside from i es 
inrrinsic qualicies, i es deep, haunced 
measures of dependency and sadness- is rhar 
ir provides answers to many of che quesrions 
lefr unresolved in che firsr rwo films. In 
addirion, we are given a number of smail bur 
devasraring revelarions. This mulri-characrer 
perspecrive is one of che crilogy's mosr 
norable achievemenrs, lending rhese stories 
an exrraordinary richness and deprh. The 
lead acrors, roo, finally come inro rheir own: 
here, che srrengrh of Blanc's performance as 
che addicred Agnes becomes apparenc, while 
Gilberr Melki's Pascal -who has seemed 
licrle more rhan a cynical manipularor- is 
revealed to be a decenc if compromised man, 
passionacely in love wirh his ereane w i fe. A 
film abour devorion and sacrifice, i es 
conclusion is ar once suspenseful and deeply 
sarisfying, rransforming che lives of rhese 
tormenred, deeply flawed individuals forever. 

Yönetmen Director. LNraı Btlı'DNX 
Senaryo Screenplay: Uras Btlı.'IJNX 
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: 
Pitrrt A1ilon Kurıu Editing: Danit/lt 
Antzin MOıik Mu.sic: Ricrardo Dt/ Fra 
Oyuncular Cast: DominiqNt 8/,llır, 
Gilbtrt lt1tllti, Omtlla M111i, Fnmpiı 
Afttrtl, LNcaı BtlvaNx, Carhn'int Frvl 
Yaparnet Producer: PaTr'irlt Sobtlman 
Y�tm Producrion Co.: Agar Filım 
Dünya Haklan Wodd Sal<s: AlnrNn 
lnltrnalional, Filmı Diıtrihutio" 

2002 1 3' mm. 1 Renkli Coıor 1 123' 
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ABD USA 

BLUES 

• Yapımcılı�ını Martin Scorsese'nin, 
rejisini ise yedi önemli yönetmenin 
üstlendi�i BLUES dizisi, bu sanat biçiminin 
özünü yakalarken, dünyanın dört bir 
yanındaki insanları nasıl derinden 
etkiledi�ini de araştıran yedi uzun 
metrajlı filmden oluşuyor. Scorsese 
BLUES ile çok arzuladı�ı bir hedefini 
gerçekleştiriyor: çok sevdi�i bu müz�e 
saygısını göstermek, onun mirasını 
korumak ve bu sanatı anma arzusuyla 
biraraya gelmiş yetenekli sinema 
yönetmenleriyle dirsek temasında 
çalışmak. Proje üzerinde çalışmaya altı yıl 
önce başlayan Martin Scorsese'nin 
vizyonunun yol göstericili�inde; Wim 
Wenders, Richard Pearce, Charles 
Burnett, Marc Levin, Mike Figgis ve Clint 
Eastwood kendi kişisel üsiOpları ve 
perspektiflerinden blues'u inceliyorlar. 
Serideki filmler, merkezi bir temadan güç 
alıyor: Nasıl oldu da, yerel folk 
ezgilerinden yola çıkan blues, 
evrimleşerek evrensel bir dile dönüştü1 
Seri, Afrika'dan Mississippi Deltası'na 
-müzi�in kölelerin tarla gazellerinden, iş 
şarkılarından ve ilahilerden gelişti�i yere
yapılan yolculukla başlayıp, Mississippi 
Nehri'nin yukarı kesimlerine do�ru 
hareket ederek salaş barlara, ev 
partilerine ve Memphis ile Chicago'nun 
kayıt stüdyoları na geliyor ve dünyanın 
her yanındaki müzisyen ve insanların, bu 
Afro-Amerikan kökenli yaratımı, duygusal 
bir şekilde ba�ırlarına basmalarıyla sona 
eriyor. 

"Blues aynı anda hem Amerikalı, hem de 
dünyaya ait. Öylesine evrensel bir öykü 
aniatma biçimi ki, sınırlarımızın ötesindeki 
insanlara esin vermiş, bugün de hem 
buradaki hem başka ülkelerdeki müzi�i 
etkilerneye devam ediyor. Bu serinin 
dünyanın dört bir ·yanından yeni 
izleyicileri bu müzikle tanıştıraca�ından, 
ve ayrıca, ister rock sevsinler ister hip
hop, çocukların da bugün dinledikleri 
şeylere can veren mücadeleleri ve dehayı 
daha iyi anlamalarını sa�layaca�ından 
umutluyuz. [ . . .  ] Amacımız hiçbir zaman 
blues üzerine söylenebilecek son sözü 
söyleyen eseri yaratmak de�ildi. Başından 
beri amacımız. bu müzi�e tutkuyla ba�lı 
yönetmenlerin en yaratıcılarının 
gözünden, son derece kişisel ve izlenimci 
filmler yapmaktı. 

Blues'daki devamlılık ve dönüşüm hissi, 
geçmişin, bugünün ve gelece�in tek bir 
dinamik yaratıcı oluşum içinde biraraya 
geliş biçimi, beni her zaman hay,rete 
düşürmüştür, şimdi. de düşürüyor. [ . . .  ] 
Bu devamlılık ve dönüşüm fikri, serideki 
tüm filmlerde var. Charles Burnett, küçük 
bir çocu�un gözünden görüldü�ü biçimiyle 
blues hayatı. üzerine şiirsel ve kişisel bir 

·dram yaptı. Wim Wenders rüya gibi 
geçmişte, bugünde ve gelecekte gezinerek 
üç ayrı bluescuyu ortaya çıkaran, anıları 
uyandıran bir film gerçekleştirdi. Dick 
Pearce, Memphis hakkında, Bobby Rush'lı 
ve büyük usta B. B. King'li müthiş bir film 
yaptı. Marc Levin Chicago blues'unu çekti; 
filminde Chuck D ve Marshall Chess, 
Electric Mud grubuyla stüdyoya girip The 
Roots üyeleriyle harika yeni parçalar 
kaydediyorlar - burada bir kez daha, 
blues'daki sürekli dönüşüm duygusu 
içinize işliyor. Kendi de bir müzisyen olan 
Mike Figgis, Ingiliz blues alemi üzerine, bu 
alemin çok sayıdaki yaratıcısının a�ından 
anlatılan bir öykü biçiminde bir film yaptı. 
Clint Eastwood büyük blues 
piyanistlerine, Jay McShann, Pinetop 
Perkins ve di�erlerine yönelik, son derece 
şık bir saygı duruşunda bulundu. Bütün bu 
harika filmler bir mozai�in parçaları gibi, 
sonunda büyük bir Amerikan sanat 
biçiminin etkileyici ve dinamik bir 
portresini oluşturdular. 

Insanlar büyük blues şarkıcılarını ham, 
içgüdüsel, parmak uçlarından yetenek ve 
deha akan kişiler olarak görmeyi severler. 
Ama John Lee Hooker, Bessie Smith, 
Muddy Waters, Howlin' Wolf, Blind 
Lernon Jefferson ve daha birçok. buraya 
adını sı�dıramayaca�ım kadar çok sayıda 
hayret verici yetenek. aslında Amerika'nın 
gelmiş geçmiş en büyük sanatçıları 
arasındadırlar. Lead Belly'yi, Son House'u, 
Robert Johnson 'ı, John Lee Hooker'ı, 
Charley Patton'ı ya da Muddy Waters'ı 
dinledi�inizde, etkilenirsiniz, kalbiniz 
titrer, müzi�in yürekten enerjisiyle ve 
kaya gibi sert duygusal gerçekli�iyle alıp 
götürülür, esinlenirsiniz. Insan olmanın 
anlamının, insanlık halinin tam yüre�ine 
gidersiniz. Işte blues budur." -
Martin Scorsese 
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• Produced by Marcin Scorsese and helmed 

by seven major film directors, THE BLUES 
consists of seven feature-length films that 
capture the essence of the blues while 
exploring how this art form so deeply 
influenced music and people the world over. 
THE BLUES is the culmination of a great 
arnbitian for Scorsese - ro honor the music 
he loves, to preserve i ts legacy and to work 
closely with talenred fearure film directors 
united in rheir desire to celebrate this art. 
Under the gu.iding visian of Martin 
Scorsese, who began work on the project six 
years ago, Wim Wenders, Richard Pearce, 
Charles Burnert, Marc Levi n, Mike Figgis 
and Clinr Eastwood explore rhe blues 
through their own personal sryles and 
perspectives. The films in the series are 
motivated by a cemral theme: How the 
blues evolved from parochial faik runes to a 
universal language? The series begins with 
the journey from Africa co rhe Mississippi 
Del ta -where the music grew from slaves' 
field hollers, work songs and spirituals
rhen travels up the Mississippi River to the 
juke joints, house parties and eecording 
srudios of Memphis and Chicago, and 
culminares w ith rhe emorional embrace of 
this African-American creation by 
musicians and people throughout the world. 

"The blues is at once American and worldly. 
It' s a  form of storyrelling that is so universal 
that it has inspired people beyand our 
borders and conrinues to influence music 
here and abroad. W e' re hopeful that the 
series w i ll inrroduce new aud"'ie�n!!c�es2--
worldwide to this music and alsa inspire 
kids, wherher they like rock or hip hop, ro 
herter understand the struggles and gen i us 
that gave birth co what they listen co taday. 
( . . .  ] Our goal never was co produce the 
definitive work on the blues. It was, from 
the start, to ereare highly personal and 
impressionistic films as seen through the 
eyes of the most creative directors araund 
with a passian for this music. 

The sense of conrinu.ity and transformatian 
in the blues, the way past, presenr, and 
furure are joined as one dynamic creative 
enriry, never ceases co arnaze me. [ . . .  ] This 
idea of conrinuiry and transformatian runs 
through all the films in the series. Charles 
Bumert made a poetic and personal drama 
about blues life seen through the eyes of a 
young boy. Wim Wenders made an 
evocative film that moves in a dreamlike 
fashion through past, present, and future, in 
order ro conjure three differenr bluesmen. 
Dick Pearce made a rerrific film about 

Memphis, with Bobby Rush and the great 
B. B. King. Marc Levin did Chicago blues, 
fearuring Chuck D and Marshall Chess in 
the studio with the Electric Mud band 
eecording great new rracks with members of 
The Roots - once again, you ger a strong 
sense of ongoing transformatian in the blues 
here. Mike Figgis, who is himself a 
musician, made a film about the British 
blues scene, in the form of a story told by 
many of irs crearocs. Cl int Easrwood paid a 
very eleganr tribute to the great blues piano 
players, Jay McShann, Pinerop Perkins, and 
others. All of rhese wonderful films are like 
pieces in a mosaic, in the end a maving and 
dynamic porrrait of a great American art 
form. 

People like to think of the great blues 
singers as raw, instinctive, with talenr and 
genius flowing from their fingertips. But 
John Lee Hooker, Bessie Smith, Muddy 
Waters, Howlin' Wolf, Blind Lernon 
Jefferson, and so many other amazing 
talents, more names than I have space for 
here, are same of the greatest anisrs 
America has ever had. When you lisren to 
Lead Belly, or Son House, or Robere 
Johnson, or John Lee Hooker, or Charley 
Patton, or Muddy Waters, you'ce moved, 
your heart is shaken, you'ce carried and 
inspired by its visceral energy, and its rock 
solid emorional truth. You go righr co the 
heart of what it is co be human, the 
candirian of being human. That' s the 
blues." - Martin Scorsese 
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SANKI YUVAMA DÖNÜYORUM 

FEEL LIKE GOING HOME 

Yönetmen Director: Mart m Srontse 
Senaryo Screenplay: Pttn- G11ralnirk 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
Arth11r jafa Kurgu Edicing: David 
Ttdeschi Performanslar 
Performances by: Ctwry Harris,john 
Ltt Hook", S tm HoNit, Sali/ Koitl, Taj 
Mahal, Ali Farka Toun, Otha Tllnttr, 
M11tldy W atm, Keb' Mo, Willie King, 
Uod Be/Iy Söyleıiler lnterviews 
W ith: C or-ey Harris, Sam Carr, To11mani 
Diabatt, Willü King, Dick Watmnan, 
Taj Mahai,Johnny ShintJ, Oıha T11rntr, 
Ali Parka To11n, Habib Koirl, Ktll Mo 
Yapımcı Producer: Sam Pollard 
Yapım Production Co.: Tht BbttJ 
Ine.; Cappa Productioru Dünya 
Hakları Wocld Sales: Tht BlutS Int. 

2003 1 3) mm. 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Co ı or and B& W 1 l l  O' 

• Serinin bu ilk fi lminde, yönetmen 
Martin Scorsese, Delta Blues'una 
saygılarını sunuyor. Blues şarkıcısı ve 
gitaristi Corey Harris'i Mali'deki Nijer 
Nehri kıyılarından Mississippi Deltası'nın 
pamuk tarlalarına ve salaş bariara kadar 
izleyip, blues'un kökenini araştırıyor. 
"Serinin ilk bölümü olan kendi filmimde 
amaç, izleyiciyi Correy Harris adında genç 
ve harika bir blues müzisyeniyle önce 
Mississippi'ye, sonra da Afrika'ya, bir hac 
yolculuguna çıkarmaktı. Corey yalnızca 
çok iyi bir müzisyen degil, blues tarihini 
de çok iyi biliyor. Onu Mississippi'de hala 
hayatta olan yaşl ı ,  efsanevi isimlerle 
konuşurken ve müzigin yapıldıgı bazı 
yerleri ziyaret ederken çektik. Bu bölüm 
büyük usta Otha Turner'ın Senatobia'daki 
verandasında, etrafındaki ailesiyle oturup, 
bambu flütünü çalışıyla sona eriyor. 
Ayrıca Otha'nın 200 1 Kasım'ında 
Brooklyn'de St. Ann's'deki muhteşem 
konserini filme çekebildigimiz için de çok 
şanslıydık; ve sanıyorum ki bu onun filme 
çekilmiş son konseriydi. Mississippi'den 
Batı Afrika'ya müzigin izlerini sürmek 
dogal görünüyordu. Corey orada Salif 
Keita, Habib Koite, ve Ali Farka T oure 
gibi olaganüstü sanatçılada tanıştı ve çaldı. 
Afrika ve Amerika müzigi arasındaki 
baglantıları duymak, etkinin her iki tarafa 
dogru da aktıgını, zaman ve uzam içinde 
bir öne bir arkaya gittigini görmek 
büyüleyiciydi." - Martin Scorsese 

• In che firsc film of che series, director 
Marcin Scorsese pays homage ro che Del ca 
blues. He follows blues singer-guicarisc 
Corey Harris from che banks of che Niger 
River in Mali ro che cocton fields and juke 
joinrs of che Mississippi Del ra exploring che 
origins of che blues. "For my own film, 
w hi ch was che firsc in che series, che idea 
was ro cake che viewer on a pilgrimage ro 
Mississippi and chen on ro Mrica wirh a 
wonderful young blues musician named 
Corey Harris. Corey isn'c jusr a great player, 
he also knows che hisrory of che blues very 
well. W e filmed him in Mississippi calking 
ro some of che old, legendary figures who 
were stili around and visicing some of che 
places where che music was made. This 
seetion cuJminaces in a meecing wich che 
greac Ocha Turner, sicring on his porch in 
Senarabia wich his family nearby and 
playing his cane fluce. W e were also 
fonunare co film Orha's magnificenr 
November 2001 concerc at Sc. Ann' s in 
Brooklyn, which I believe was his last 
performance capcured on film. Ic seemed 
natural co crace che music back from 
Mississippi co W esc Africa, where Corey 
mec and played wich excraordinary anises 
like Salif Keira, Habib Koi ce, and Ali Farka 
Toure. It' s fascinacing ro hear che links 
berween che African and American music, 
co see che influencesgoing boch ways, back 
and forch across time and space." -
Marcin Scorsese 

MARTIN SCORSESE 

1 942'de New York'da dogdu. 
Manhattan'ın Katalik 
merkezlerinde yetişti. 1 4  
yaşında rahip olmaya karar 
verdi, ancak arkadaşları ve 42. 
caddede seyretti!!i flmleri 
dinden. daha ilginç geldi. New 
York Universitesi'nin Ingilizce 
Bölümü'nde Brian de Palma, 
Robert de Niro ve daha sonra 
senaryo yazarı olan Mardik 
Martin'le tanıştı. Sinemaya olan 
ilgisi burada daha da arttı. 
1 960'1ı yıllarda ödüllü ögrenci 
filmleri çekti ve üniversitede 
çalıştı. Çagdaş Amerikan 
sinemasının en önemli 
yönetmenlerinden biridir. 
Born in New York, in 1942. He 
was brought up and educated in 
the catholic cemers of 
Manhattan. At the priest, bur 
his friends and the fılms which 
he watched in 42nd street were 
rnore inceresring rhan religion. 
In the English Deparrmenr of 
New York University, he met 
Brian de Palma, Robere de Ni ro 
and the furure script w ri ter 
Mardik Marrin. Here his 
incerest for cinema grew and, 
throughout the l 960s he 
remained closely involved with 
the university making several 
award-winning srudenr fılms. 
He is one of Arnericas leading 
directors. 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmography 
1 973 Mea11 Streets Belalı Sokaklar 
1 976 Taxi Driver Taksi ŞoförO 
1 980 Ragi11g Bul/ Kızgın Bot<ı 
1 983 The Ki11g of Comedy 

Komedi Kralı 
1 988 The l..Ast Tenıptatiton of 

Christ Günaha Son Çagrı 
1 993 TM Age of lmıocetlce 

Masumiyet Çagı 
1 997 Kundun 
2002 Ga11gs of Ne-w York 

New York Çeteleri 
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BiR ADAMIN RUHU 

THE SOUL OF A MAN 

Yönetmen Director: W im Wtnderı 
Senaryo Screenplay: W im Wmdm 
Görüntü Yön. Cinematogcaphy: 
LiJa Rinıler Kur"gu Ediring: 
Mathi/dı Bomtt/oy Perfonnanslar 
Performances by: T-Bont Burnt/1, 
Nitk CmundThe Bad Smh, E..gle-
E yt Chnry, Shtmelıia Copdand, The 

)on Spıtnm 8/JJ� Explaıion, Alvin 
Youngbltxxl Hart, SkipjaTM.J, Gadand 

}effrtys.).B, Lnıoir, Lin LoiX»,)ohn 
Maya//, Bonnit Raiu, f..q11 R«d, 
Vernon Rtid, Marr Ribot,Jarms "8/ood" 
Ulmer, Lllrinda WilliamJ, CaJJandra 
Wilson Yapımcı Producer: Alex 
Gibney Yapım Production Co.: 
Tht 8/ı�ıs Ine. Dünya Haklan 
World Sales: Tht Blutı Ine. 

2003 1 Jj mm. 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Coıor and B& W / 127' 

• Yönetmen Wim Wenders, kısmen tarih 
kısmen de kişisel hac'dan oluşan filminde, 
en sevdi�i blues sanatçılarının -Skip James, 
Blind Willie Johnson ve J.B. Lenoir
yaşamlarını araştırıyor. "Blues tamamen 
duygusal müziktir, çok basit bir kalıbı 
vardır ve müzisyenler bu kahbın içinde 
muazzam özgürlü�e sahiptir. Içinde büyük 
bir serbestinin sergilenebilece�i basit yapı 
fikrini çok sevmiştim. Blues aslında her tür 
dertten, her tür kaygı ve acıdan, cefadan 
söz eder, bu yüzden benim gibi genç beyaz 
biri bile konusuyla hemen özdeşleşebilir. 
Üzüntülü olup teseliiye ihtiyaç duydu�un 
zaman dintenecek en iyi müziktir. Ritmik 
açıdan çok güçlüdür, gerçekten de hem 
cazın, hem de rock and rol!' un köklerinde 
o vardır. On altı, on sekiz yaşındayken bir 
caz hayranıydım. Tenor saksofon 
çalıyordum, John Coltrane'in a�ır etkisi 
altındaydım, rock and roll ve blues'a ancak 
sonraları girdim. [ . . .  ] Marty, blues'un 
öyküsünde bana kendi sahamı seçme fırsatı 
verdi�inde, biliyordum ki seçimim J.B. 
Lenoir ve Skip James olmak zorundaydı. 
Sonra, sadece benim en sevdi�im iki 
müzisyeni seçmemin garip oldu�una karar 
verdim; onları birbirlerine nasıl 
ba�layaca�ımı bile bilmiyordum, böylece 
daha do�ru dürüst bir "tema"ya ihtiyacım 
oldu�unun farkına vardım. Derken birden, 
ikisinin de yaşamındaki bir konunun, zaten 
blues'un genelinde görülen bir mesele 
oldu�unu farkettim: birçok blues' cu 
müziklerinin dünyevi tarafıyla ruhsal tarafı 
arasında kalmıştır. Gospel ile blues 
arasındaki bu gerilim, bütün blues tarihi 
boyunca uzanan tuhaf bir sınır 
çizgisidir . . .  " - Wim Wenders 

• Direcror W im Wenders explores rhe 
lives of his favorire blues anisrs -Skip 
James, Bl i nd Willie Johnson, and J .B. 
Lenoir- in a film rhar is parc hisrory and 
parr personal pilgrimage. "The blues is 
urrerly emorional music, wirh a very simple 
parcem inside which musicians can rake 
enormous liberries. I liked rhar supposirion 
of a srrucrure rhar is simple, inside which a 
lor of freedom can play our. The blues really 
deals wirh all kinds of rroubles, wirh all 
kinds of worries and sorrows, wirh hardship, 
so even a young w hi re fellow like me could 
easily idenrifY wirh irs subjecr. Ir's rhe besr 
music ro hear when you' re down and when 
you need comforr. Ir' s very srrong 
rhyrhmically, really ar che roors of bor h jazz 
and rock and rol!. I was a jazz fan when I 
was sixreen, eighreen. I played renor 
saxophone, heavily influenced by John 
Colrrane, and only later gor inro rock and 
roll and che blues. [ . . .  ] When Marry gave 
me che chance ro seleec my rerrirory in che 
srory of che blues, I knew ir had ro be abour 
J .B. Lenoir and Skip James. Larer on, I 
fıgured ir was a bir bizarre ro jusr pick my 
rwo favorire musicians; I didn'r even know 
how ro li nk rhem, so I realized I needed more 
of a "rheme". Ir hir me c har che one ropic in 
borh of rheir lives was an overall issue in che 
blues anyway, w hi ch is c har a lor of bluesmen 
are rorn berween che worldly side of rheir 
music and che spirirual side of ir. Ir seemed 
like an im porran c rheme in che hisrory of 
blues, rhis gap berween rhe sacred and the 
profane. The rension berween gospel and 
blues is a srrange demarcarion line rhar goes 
across rhe enrire hisrory of che blues . . . " 
Wim Wenders 

WIM WENDERS 
14 Agustos 1 945're 
Almanya'nın Düsseldorf 
kentinde dogdu. Tıp ve felsefe 
egitimi görmeye başladı. 1 6  
mm'lik kısa bir film çekcikten 
sonra 1 967'de Münih Sinema 
Okulu'na yazıldı. 1 968-72 
arasında Filmkritik, 
Süddeursche Zeirung ve 
Twen'de film eleştirileri 
yayınlandı. 1 97 1 'de genç 
filmcilere descek veren 
Filmverlag der Autoren 
şirketinin 1 2  kurucu üyesinden 
biri oldu. 1 974'te kendi yapım 
şirketini kurdu. 1 978'den bu 
yana çalışmalarını ABD ve 
Avrupa'da sürdürmektedir. 
1 984're Berlin Sanar 
Akademisi'nin başkanlıgını 
yürüttü ve 1 993'te Münih 
Sinema Okulu'nda Profesör 
oldu. Sayısız uluslararası 
ödülün sahibi olan yönetmen 
"Der Himmel über Berlin 1 
Berlin Üzerindeki Gökyüzü" 
ile 1 988'de Cannes'da En Iyi 
Yönetmen ödülünü almıştır. 
Born on 14 August 1 945 in 
Düsseldorf, Germany. He began 
to study medicine and 
philosophy, rhen afrer making a 
16 mm short film, he enrolled 
at Munich Film School in 1 967. 
During 1 968-72 he regularly 
wrore film reviews for 
Filmkririk, Süddeursche 
Zeirung and Twen. In 1 97 1  he 
became one of the 12 founder
members of Filmverlag der 
Auroren, a self-help 
organisation for young fılm
makers. He established his own 
producrion company in 1 974. 
Si nce 1 978 he has been based in 
both the US and Europe. He 
became a member of the 
Academy of Acts in Berlin 
1984; was President of the 
European Film Academy unril 
1996 and was made Professor at 
rhe Munich Film School in 
1 993. Recipienr of numerous 
international awards, he won 
the Best Director prize ar 
Cannes 1 988 for "Der Himmel 
über Berlin 1 Wings of Desire". 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmography 
1 973 Alice in den Stiit/ten 

Alice Kentlerde 
1977 Der atnnikanische Fremıd 

Amerikalı Dost 
1 982 Hammett 
1 984 Paris, Texas 
1 987 Der Himmel über B<rlin 

Berlin Üzerindeki Gökyüzü 
1 99] In weiter Ferne, so nah! 

Ne Kadar Uzak, 
O Kadar Yakın! 

1998 Buena Vista Social Club 
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MEMPHIS'E GIDEN YOL 

THE ROAD TO MEMPHIS 

Yönetmen Director: Richard Peara 
Senaryo Screen play: Rohtrt Gordon 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Richard Ptarct Kurgu Edicing: 
Charllon AfcAiillan Performanslar 
Performances by: Fats Domino, Roıco 
Gordon, 8.8. King, Lin/e A1ilron. Lin/e 
Rirhard. Bobby R11sh, Ji.t Tımltr, HouJ/in' 
Wolf, Tb. Coa.rrm Söyleıller 
lnterviews Wich: Bohby RıiSh, 8.8. 
Kiltg, Rt»ro Gortkn, R11/MI ThoflllaJ, 
Calvin Nrwbonı, H11krt Stnnlirt, Chriı 
Spmtkl, Don Kwn, Dr. U11is Cannonbali 
Cantrw Yapımcı Producer: Robtrt 
KenMr Yapı m Producrion Co.: The 
8/w Ine. Dünya Hakları World 
Sales: Tht 8/MtS Ine. 

2003 1 35 mm. 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Color and B& W 1 1 19' 

• Yönetmen Richard Pearce, yeni bir 
blues tarzını doguran kente saygılarını 
sunan filminde, blues efsanesi B.B. King'in 
müzikal destanının izlerini sürüyor. 
"Memphis hakkında bir film yapmanın ilginç 
yanı, Delta'dan çıkan bir müzik tarzının 
gelişimi için olaganüstü bereketli olmasıydı. 
Memphis'e gelen ve radyoya çıkan 
sanatçılar birdenbire muazzam bir dinleyici 
kitlesine sahip oldular; bu da o adamlar için 
yeni bir hayat yarattı: yollara düşüp müzik 
yaptılar. [ . . .  ] jeff Scheftel'in filmi "Sounds 
of Memphis"i gördügümüzü ve 'Hay aksi. 
Yapılmış bile. Memphis'in tarihini anlatmak 
dışında ne yapacagız ki?' dedigimizi 
hatırlıyorum. O yüzden her şeyi mümkün 
oldugunca şimdiki zamanda tutmaya 
çalıştık. O yüzden Bobby o kadar iyiydi. 
Geri dönüp tarihi anlatabilirsiniz belki, ama 
Bobby bugün hala o tarihi yaşıyor. Bir de 
Rosco Gerdon gibi birinin W.C. Handy 
Ödülleri için Memphis'e gelmesi -
1 950'1erde bir yıldız olan, daha sonraki 
yirmi yıl boyunca ise New York'ta kuru 
temizlemecil ik yapan biriydi o. Çogu tarihi 
fılmin genelde başvurdugundan farklı bir 
biçimde öykü aniatma çabamızın 
temelinde, blues dünyasını bugün onun 
gözlerinden görmek yatıyordu. [ . . .  ] 
Üstesinden gelinmesi gereken bir başka 
güçlük de şuydu: Anlatacagınız öyküyü nasıl 
sınırlayacaksınız? Sonunda, ancak bir yere 
kadar anlatabilirsin iz. Pratikte Blues müzigi, 
aslında ellilerin başlarının öyküsünü 
anlatıyordu, bu yüzden biz de o döneme 
odaklandık Blues, bir bakıma, inanılmaz 
derecede basit. Onu karmaşık hale getiren, 
şarkıyı söyleyenin karakteri ve yaşam 
deneyimleri." - Richard Pearce 

• Director R.ichard Pearce rraces che 
musical odyssey of blues legend B.B. King in 
a film that pays rribuce to che ciry that gave 
birrh ro a new sryle of blues. "The inceresring 
rhjng abour making a film abour Memphis is 
that ir was an exrraordinarily fenile ground 
for che developmenr of a whole musical sryle 
that emerged from che Del ra. The arrisrs who 
came to Memphis and rhen wenr on che 
radio suddenly had a huge audience -inirially 
a black audience- which creared a life for 
rhese guys who weor out on the road to play. 
[ . . . ] I  remember we saw JeffSchefrel's film 
"Sounds of Memphis" and said, 'Uh-oh. Ir's 
aleeady been made. Whar're we gonna do 
rhar's differenr rhan teliing a history of 
Memphis?' That' s why we decided to rry to 
keep everyrhing as much in che presenr rense 
as possible. That' s why Bobby was so grear. 
You felr you could go back and reli che 
history, and yer Bobby's sri l i l iv ing that 
roday. And sameone !ike Rosco Gordon 
coming back to Memphis for rhe W.C. 
Handy Awards - he was sameone who'd 
been a srar in che 1 950s, c hen was a dry 
cleaner in New York for rwenry years. To 
see che blues world through his eyes roday, 
that was our arrempr to tey to teli rhis srory 
in a differenr way rhan most histarical films 
usually re li srories. [ . . . ] Anneher challenge 
was: How do you limir che story you'ce 
going to relP Ultimately, you can only teli 
so much. Blues music, in effect, really told 
che story of the early fifties, so rhar's the 
period we focused on. The blues, in a way, is 
extraordinarily simple. Whar makes it 
compljcared is the characrer and che Life 
experiences of the person who is singing ir ." 
- Richard Pearce 

RICHARD PEARCE 
1 970'li yılların başlarında, 
aralarında "Woodstock" 
( 1 970) ve "Marjoe"nun da 
( 1 972) bulundu�u çeşitli 
belgeselleri çekmeden önce, 
Yale'in Ingiliz Dili ve Edebiyatı 
bölümünü ve New York'taki 
Yeni Toplumsal Araştırma 
Okulu'nu bitirdi. Sinemacılııa 
duydu�u ilgi, Pennebaker'ın 
belgesel Bob Dylan portresi 
"Don't Look Back"in ( 1 967) 
yaratımında yardımcı 
olmasından kaynaklanır. 
Yönetmen olarak ilk uzun 
metrajlı kurmaca fılmini, 
1 979'da, yüzyılın başlarında 
Wyomingli bir çiftçi ailesinin 
mücadelesine dokunaklı, cesur 
bir bakış olan ve o yılın Berlin 
Film Festivali'nde Altın Ayı'yı 
alan "Heartland"le 
gerçekleştirdi ve yönetmenli�e 
tali hi i bir adım atmış oldu. Bu 
filmin başarısının ardından 
"Threshold" ( 1 983) ve 
"Country" ( 1 984) adlı 
filmleriyle daha da fazla övgü 
kazandı. Hem kurmaca filmler 
yönetmeyi, hem de görüntü 
yönetmeni olarak çalışmayı 
sürdürmektedir. 
He earned an English degree 
from Yale and a degree in 
policical economics from che 
New School for Social Research 
in New York before going on co 
film several documencaries in che 
early '70s including 
"Woodscock" ( 1 970) and 
"Macjoe" ( 1 972). His incerest in 
filmmaking sternmed fcom 
assiseing in che crearion of 
"Don't Look Back" ( 1967), 
Pennebaker's documencary 
poremi c of Bob Oy lan. He made 
an auspicious direecarial debut in 
1 979 wich "Heartland", a 
moving, unflinching look ar the 
scruggle of a turn-of-che-century 
Wyoming farm family that 
earned a Golden Bear at that 
year' s Berlin Film Festival. 
Following che success of this 
film, he earned more critica! 
prn.ise for his films "Threshold" 
( 1 983) and "Country" ( 1 984). 
He concinues co both make 
fearure fılms and work as a 
cinemacographer. 
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ŞEYTANI N  ATEŞIYLE ISINMAK 

WARMING BY THE DEVIL'S FIRE 

Yönetmen Director: C harltı Bımttll 
Senaryo Screenplay: Chadu Bunıt/1 
Görüntü Yön. Cinematography: 

john N. Demps Kurgu Edicing: &lwin 
Santiago Performanslar 
Performances by: Big Bill Broonzy, 
Eliuıberh Comn, Rtvertnd Gary Davis, 
/da Cox, W illit Dixon, L ighınin' 
Hopkins, Son HoıiJt, A1issisı ippijohn 
Hurt, Vaırijadeson, Bt.ııit S,ıith, Mamit 
Smith, Virroria Spivey, Sistn- Rosetta 
Tharpe, Dinı:ıh Waıhington, Afuddy 
Wattrs, Sonny Boy Williamson 
Yapımcllar Producers: Margartt 
Bodd. & tllex Gibney Yapı m 
Production Co.: Tbt 8/Nes Ine. Dünya 
Hakları World Sales: The Blutı Ine. 

2003 1 35 mm. 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Color and B& W 1 106' 

• Yönetmen Charles Burnett, 
1 9SO'Ierde Mississippi'de küçük bir 
çocugun ailesiyle çatışması ve gospel'in 
semavi nagmeleri ile blues'un şeytani 
iniemeleri arasındaki kuşaklararası gerilim 
üzerine bir öykü anlatıyor. "Karaderili 
toplumda çok eskiden beri, blues 
-şeytanın, lblis'in müzigi- ile kilise 
arasında karmaşık, hatta düşmanca bir 
ilişki vardır. Birçogu kadın olmak üzere 
çok sayıda blues şarkıcısı, blues'da kariyer 
yapmak için kiliseden ayrıldı ve son 
demlerinde geri döndü. Filmimde, bir 
zamanlar vaiz olan Son House'un nasıl 
nefsi müdafaa durumunda cinayetten 
hapse girişinden, çıkışından, yeniden vaiz 
olmaya çalışmasından ve blues'a 
dönüşünden bahsettik. Bessie Smith ve 
digerleri için açık saçık şarkılar yazan 
Georgia Tom, sonraları gidip harika, lirik 
dini besteler yapmaya başladı. Rahibe 
Rosetta Tharpe ve Peder Gary Davis de 
aynı yolu izledi. Kutsal olanla olmayan 
arasındaki bu ilişki, filmimin teması. Film, 
henüz on ikisine girmeden Mississippi'ye 
vaftiz olmaya, kurtarılmaya giden bir 
çocugun öyküsünü anlatıyor. Ama amcası 
Buddy -bir blues adamı- onu kaçırıyor, 
kurtulacagı şeyi görüp yaşayabilsin diye 
etrafta gezdiriyor. Sonunda öbür amcası, 
Flem adında bir vaiz, onu buluyor ve 
yanına alıyor. Ve yıllar sonra, Buddy Amca 
da bir va iz oluyor. [ . . .  ] Blues her tür 
duyguyu kapsar; insanların blues 
dinlemesinin sebebi, blues'un insanın 
temel içgüdülerle uzlaşmasına olanak 
saglamasıdır. Ve tabii, daha eski bir 
dönemde karaderililerin içinde bulundugu 
şartları ele alması." - Charles Burnett 

• Director Charles Bumert presents a rale 
about a young boy's encounter wirh his 
family in Mississippi in the l 950s, and 
imergenerarional rensions berween the 
heavenly srrains of gospel and the devilish 
moans of the blues. "Hiscorically, rhere's a 
complex, even anragonistic, relarionship 
berween the blues -the devil's music, Saran's 
music- and the church in the black 
community. A lot of blues players, many of 
rhem women, lefr the church co pursue a 
career in the blues, and ended up going back 
ar the end of rheir days. In the film, we 
memioned how Son House, who was a 
preacher ar one rime, went co jail for murder 
in self defense, came out, ttied co be a 
preacher again, rhen went back co playing 
the blues. Georgia Tom wrore sexually 
graphic songs for Bessie Smith and others, 
rhen he went and wrore some wonderful, 
lyrical religious compositions later on. Sister 
Rosena Tharpe and Reverend Gary Davis 
d id the same ch ing. This relationship 
berween the sacred and the profane is the 
rheme of the film. lt rells the story of a 
young kid going back co Mississippi before 
he' s twelve co ger baptized. To ger saved. 
B ur rhen he's kidnapped by his uncle Buddy 
-a blues person- who rakes him around ro 
experience w har he's gonna be saved from. 
Ar the end, his other uncle, a preacher named 
Flem, finds him and purs him on the road ro 
the mourner's bench. And years larer, U nde 
Buddy also ends up becoming a preacher. 
[ . . . ] The blues encompasses every emorion; 
people lisren co the blues because the blues 
allows one ro come ro rerms wirh basic 
insrincrs. Ir speaks ro the circumsrances for 
blacks of an earlier rime ... - Charles Bumert 

CHARLES BURNETT 
1 943'te Mississippi'de dotdu. 
Los Angeles'ta büyüdü, 1 960'1ı 
yılların sonu ile 1 970'1erin 
başında kendisi gibi Afrikalı
Amerikalı sinema yenilikçileri 
Larry Clark, Julie Dash ve Billy 
Woodberry ile birlikte, 
UCLA'nın lisansüstü sinema 
programına devam etti. 1 976 
yapımı "Bush Mama"da görüntü 
yönetmeni olarak çalıştıktan 
sonra, övgüler almış "Killer of 
Sheep" ile 1 977'de ilk kurmaca 
filmini yönetti. 1 980'de bir 
Guggenheim Bursu kazandıktan 
sonra, "My Brother's Wedding 
1 Kardeşimin Dügünü"nü 
( 1 983) yaptı. 1 988'de aldıtı 
MacArthur Vakfı bursunun 
ardından da, 1 990 yapımı 
b��yapıtı "To Sleep with Anger 
1 Ofkeyle Uyumak"ın üzerinde 
çalışmaya başladı. Spike Lee ile 
birlikte, 20. yüzyılın son on 
yıllarında ortaya çıkmış en 
önemli Afrikalı-Amerikalı 
sinema yaratıcılarından biridir; 
ancak, Lee'nin aksine, işleriyle 
genelgeçer sinemada çok az 
farkedildL Ondan genç ve daha 
az başarılı karaderili sinemacılar 
onun yolundan giderek ticari 
başanya ulaşırken, o meslek 
hayatı boyunca, en iyi ihtimalle, 
takdir edilen bir kült fıgür 
olarak kaldı. 
Born in Mississippi in 1943. He 
was raised in Los Angeles, where 
in che Iate '60s and early '70s he 
accended UCLA's graduace film 
program alongside fellow 
Mrican-American movie 
innovacor.; Larry Clark, Julie 
Dash and Billy Woodberry. 
Afcer serving as che 
cinemacographer on l 976's 
"Bush Mama", he made his 
fearure debuc in l 977 wirh the 
acclaimed "Killer ofSheep". 
Afrer winn.ing a Guggenheim 
Pellawship in 1980, he made 
"My Brocher's Wedding" ( 1 983). 
Upon receiving a 1988 
MacArthur Foundation 
Pellawship grant, he began work 
on his masterpiece, l 990"s 'To 
Sleep wich Anger''. Along wich 
Spike Lee, he is among che most 
crucial African-American 
cinemaric voices ro emerge 
during che fina! decades of che 
20ch cenrury; unlike Lee, 
however, he earned li etle 
mainserearn recognirion for his 
work. While younger and less 
accomplished black filmmaker.; 
rose ro commercial success in his 
wake, he has remained at best a 
highly regarded cult figure 
throughout his career. 



100 
MARTIN SCORSESE SUNAR: BLUES \I \ I( I I '-. >< < > I (> I > I I'IU > I '-. 1 >  1 1 1 1  1 \ 1 1 1 >  

ABD USA 

BABALAR VE OGULLARI 

GODFATHERS AND SONS 

Yönetmen Director: J\farr Uvin 
Senaryo Screen play: Marr Ltvin 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Mark Bnjambr Kurgu Editing: Bob 
Eismhardt Performanslar 
Performances by: Lonnit Brooks, Pa11/ 
BNiltrjitld, Common, Ch11dt D and P11blir 
E.nmry, Bo Diddlty, s,m, lAy, !h T��n�w, 
PintJop Pn-kitu, Otis R11ıh, Magir Slim, 
Smok., S'"'th<n, Koko Toy/.,., Sonny 
Ttrry 6 Bf'IWIIit MtGhtt, "EI«1ric lti11d 
Band": Ptlt Costy, Phil Upchllt"(b, Lo11is 
Sautrfitld, MM'riıjom;,,gı Yapımcılar 
Producers: Daphne Pinkırson 6 Marr 
Ltvin Yapım Produc,ion Co.: Tht 
8/11t1 /11(, Dünya Haklan World 
Sales: Tb. Bl11ts lnr. 

2003 1 3J mm. 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Coıo, and B& W 1 133' 

• Yönetmen Marc Levin, hip-hop'un 
efsane ismi Chuck D (Public Enemy üyesi) 
ve Marshall Chess (Leonard Chess'in o�lu 
ve Chess plakçılık mirasının varisi) ile 
birlikte, Chicago blues'unun altın ça�ını 
araştırmak için Chicago'ya gidiyor. Bir nesli 
daha blues'a döndürme çabasıyla, emektar 
blues'cuları günümüzün hip-hop'çılarıyla 
biraraya getirmeyi hedefleyen bir albümü 
ortaya çıkarmak için işbirli�i yapıyorlar. "Bu 
belgesel dizisinin benzersiz yanı şu: blues 
üzerine genel bir tarihsel anlatısı var, ama 
daha geleneksel yaklaşımın tersine, burada 
yönetmenler o öykünün ve kronolojinin bir 
bölümünü alıyor ve içine dalıp bir şekilde 
kişiselleştiriyor. Chicago blues'u ve Chess 
Records her zaman benim aşkım olmuştur, 
ta çocuklu�umdan beri. Aslında Paul 
Butterfield Blues Band'in ilk albümü, '65 
yazında Chicago blues'una ilgi duymamı 
sa�lamıştır. Farklı ırklardan üyelere sahip ilk 
gruplardan birini gösteren o albümün 
kapa�ına bakar dururduk. Yani bu fılmle, 
çemberi tamamlamış ve her şeyin başladı�ı 
yere dönmüş oluyorum. Benim için rock 
and roll Chess Records sound'undan gelir 
- Muddy Waters'dan, Howlin' Wolf dan, 
Little Walter'dan, Koko Taylor' dan, Chuck 
Berry'den, Bo Diddley'den . . .  Chess 
plakçılı�ın kurucularından Leonard Chess'in 
o�lu Marshall, küçük yaşta bütün bu büyük 
blues sanatçılarıyla tanışmış. Chess'in fılmde 
anlattı�ımız bu öyküsü, onun kişisel öyküsü, 
ailesinin öyküsü. Onun bu harika müzi�i de 
kucaklayan kişisel öyküsünü alıp, 
günümüzün daha genç nesliyle arasında 
ba�lantı kurmaya karar verdik. Bu müzi�in 
canlanmasını istedik; geçmişe ait bir şey gibi 
görünmesin istedik." - Marc Levin 

• Director Marc Levin rravels to Chicago 
wir h hip-hop legend Chuck D (of Public 
Enemy) and Marshall Chess (son of Leonard 
Chess and heir ro rhe Chess Records legacy) 
ro explore rhe heyday of Chicago blues as, 
in an atrempr to rurn anather generatian on 
ro the blues, rhey unire ro produce an 
alburn rhar seeks ro bring vereran blues 
players togerher wirh conremporary hip hop 
rnusicians. "Whar's unique about this 
documentary series is that rhere's an overall 
historic narrative on the blues, bur unlike 
rhe more rradirional approach, here we have 
all these directors picking a part of rhar 
srory and that chronology and then diving 
in and somebow personalizing ir. Chicago 
blues and Chess Records have always been 
my love, si nce I was a kid. The firsr Paul 
Burrerfield Blues Band album originally 
got me inro the Chicago blues during rhe 
summer of '65. W e used to look ar rhar 
al bum cover that showed one of the firsr 
inrerracial bands. So wirh this film, I got ro 
come ful l  circle and go back ro where ir all 
srarred. For me, rock and roll comes our of 
the Cbess Records sound - Muddy Warers, 
Howlin' Wolf, Lin le W alter, Koko Taylor, 
Chuck Berry, Bo Diddley . . .  Marshall 
Chess, rhe son of Chess Records co-founder 
Leonard Chess, has obviously been exposed 
ar a young age to all rhese grear blues 
arrisrs. This srory of Chess we rell in the 
film is his personal srory - his family's 
srory. W e decided ro take his personal 
srory, which encompasses all this grear 
rnusic, and hook ir up wirh roday's younger 
generation. W e wanred this music ro come 
ali ve - nor come across as a rhing of the 
past. ' - Marc Levin 

MARC LEVIN 
Ünlü bir belgesel 
yönetmenidir. Aralarında 
Discovery Channel için çektili 
üç saatlik bir dizi olan "CIA: 
America's Seeret Warriors"la 
(1 997) aldılı Dupont 
Odülü'nün de bulundu�u 
birçok ödül kazandı. "Gang 
War: Bangin' in Litrle Rock" 
( 1 994) adlı çalışması HBO'da 
gösterildi ve Kabioiu Yayın 
ACE Ödülü'nü aldı. 1 998 
Sundance Film Festivali'nde 
Büyük Ödül' U kazanan "Siam" 
( 1 997), ilk uzun metraj lı 
kurmaca filmiydi. Bunu 
"Whiteboyz 1 Beyaz Veletler" 
( 1 999) ve "Brooklyn Babylon 1 
Brooklyn Babil" (2000) izledi. 

A famous documentary 
filmmaker, he has won 
numerous awards for his work, 
i ncluding a recent Dupont 
Award for a three-hour series, 
"CIA: Arnericas Secrer 
Warriors" ( 1 997), he made for 
the Discovery Channel. His 
"Gang W ar: Bangin' in Little 
Rock" ( 1 994) was screened on 
HBO and won a Cable ACE 
Award. "Siam" ( 1 997), winner 
of the Grand Prize at the 1998 
Sundance Film Festival, was his 
first feature film. He followed it 
w ith "Whiteboyz" ( 1 999) and 
"Brooklyn Babylon" (2000). 
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KIRMIZI, BEYAZ VE BLUES 

RED, WHITE & BLUES 

Y önetınen Director: Mikt F iggis 
Senaryo Sc.reenplay: fı.fih Figg is 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Ba.-ry A<knıyd, M;h Elty,}ohn Lyn<h, 
Patrirk Sttularl Kurgu Editing: David 
Martin & Nigel K.drikari 
Perfonnanslar Performances by: 

Jt/1 B«k, Big Bii/ Broonzy, Cream, Ltmnie 
Donnegan, Gıorgie Fame, Clwis Farlowt, 
Tom jones, 8.8. King, Pttw King, Akxis 
Kon16, Albert L«, LNI•, H•mp/my 
Lytttftott, Sonny Tmy & Brownie McGh«, 
Van Morriron, Rol/ing Stonts, Sister Rrutlta 
Tha'/>', Mmldy Waun, Lbul Btl/y,Jon 
Cltary Yapemalar Producers: Uuise 
Hamnıw & Shirabi Sabratnam Yaptm 
Production Co.: The Billtı Ine. Dünya 
Haklan World Sales: Tht 8/uıs /n(. 

2003 1 35 mm. 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Colo• and B& W 1 126' 

• Yönetmen Mike Figgis, Van Morrison, 
Eric Clapton, Jeff Beck ve Tom Jones gibi 
müzisyenlere katılıp onlarla beraber çalıyor 
ve altmışlı yılların başında blues sound'unu 
Amerika'ya yeniden tanıtan Ingiliz istilası 
hakkında konuşuyor. "Babam caza ve 
blues'a bayılıyordu. Büyürken hatırladı�ım 
ilk şey albümler, aslında 78'1ikler, çünkü 
babama çok özlü, klasik bir blues ve caz 
plakları koleksiyonu miras kalmıştı: Louis 
Armstrong, Jelly Roll Morton, Billie 
Holiday, Bessie Smith. Müzik hakkında 
bildi�im ne varsa o albümleri dinleyerek 
ö�rendim. [ . . .  ] Bunca zaman sonra. 
sanırım gözüm artık ona güvenebilece�im 
kadar bireysel bir şekilde gelişti. Bir şey 
gördü�mde, birinin onu onaylamasına 
ihtiyacım yok. Sezgilerimi takip ediyorum. 
lık başladı�ımda sık sık. bazı şeyleri 
yapmamaya ikna edildim, şimdi ço�u 
konusunda pişmanım. Bu belgeseli yapmak. 
dışarıda ne kadar çok müzik oldu�unun 
farkına varmamı sa�ladı. New York'a gidip 
bir haftasonu boyunca Elvin Jones'la 
oturmak. onun davul çalışını dinlemek. 
onunla davul hakkında ve bir davulcu 
olarak dünyayı nasıl de�iştirdi�i hakkında 
konuşmak istedim. Yıllar önce söyleşi 
yapmayı istedi�im insanların listesini 
çıkarmıştım - ve aralarında Dizzy Gillespie 
gibi artık aramızda olmayan kişiler de 
bulunmasına karşın, listedeki çok sayıda 
kişi hala hayatta. Onların, zorlama 
olmaksızın bir büyük olay olması 
gerekmeyen bir ortamda çalmalarını 
istiyordum; samimi bir şey, Wim 
Wenders'in "Buena Vista Social Club" ile 
yaptı�ına çok benzeyen bir şey." -
Mike Figgis. 

• Direccor Mike Figgis joins musicians 
such as Van Morrison, Eric Clapton, Jeff 
Beck, and Tom Jones, performing and 
tallcing about the music of the early sixcies 
British invasion that reincroduced che blues 
sound co Arnerica. "My dad was crazy about 
jazz and blues. Growing up, my fırsc 
memories are of albums, accually of 78s, 
because my dad inhericed this very concise, 
Carholic colleccion of blues and jazz records: 
Louis Armscrong, Jelly Rol! Morton, Billie 
Holiday, Bessie Smith. I learned everyching 
I know about music from liscening ro 
albums. [ . . . ] Afrer all this rime, I chink 
that my eye has developed in a way that is 
individual enough for me co trust ir now. If 
I see someching, I don' c need someone else 
co endorse ir; I lcind of go, "Lee' s gee that". 
I follow my own inscincc. When I fıcsc 
scarted, I ofcen goc calked out of certain 
rhings, and I regrec many instances of that. 
Doing this documencary made me realize 
that chere is so much music ouc chere. I 
wanced co go co New York and just sic wich 
Elvin Jones for a weekend and wacch him 
play che drums and calk abouc drumming 
and how he changed the world as a 
drummer. Years ago I made a lise of people 
whom I wanced co incerview -and ir 
included people who have now deparced, 
!ike Dizzy Gillespie, buc chere are sri ll a lot 
of chem on that lise- and jusc have chem 
play music in that ki nd of environmenc 
where you are not forcing ir and ir does not 
have co be an event; ir' s an incimace ching, 
preccy much !ike Wim Wenders did with 
"Buena Visca Social Club" ." - Mike Figgis 

MIKE FIGGIS 
28 Şubat 1 948'de Ingiltere'de 
Carlisle'da dogdu. Kenya'nın 
Nairobi şehrinde büyüdü. 
Orada üyeleri arasında genç 
Bryan Ferry'nin de bulundugu 
'rhythm and blues' grubu Gas 
Board'un kurulmasına katkıda 
bulundu. Filmierin çogunun 
müzigini kendi yaptıgı için, 
müzisyen kökeni, daha sonra 
filmlerinde kendini açıkça 
gösterdi. Çeşidi rock 
gruplarında çaldı ve kendi 
tiyatro grubunu kurdu. Ulusal 
Sinema Okulu tarafından geri 
çevirildikten sonra, kendi 60 
dakikalık TV filmi "The House 1 
Ev"i ( 1 976) finanse etti ve 
böylece sinemacılıga adım atmış 
oldu. 1 988'de çektigi caz ve suç 
dünyalannda geçen hüzünlü 
karakter çalışması "Stormy 
Monday" ile ilk yönetmenlik ve 
senarisdik deneyimini yaşadı. 
Adını duyurmasını saglayan asıl 
film ise, "Leaving Las Vegas"tı 
( 1 995). 1 999'da iki film birden 
yöneterek kendini yeniden 
gösterdi: "The Loss of Sexual 
lnnocence 1 Cinsel 
Masumeyetin Kayboluşu" ve 
"Miss Julie 1 Bayan Julie". 
Bunları izleyen iki filmi, 
"Timecode" (2000) ve "Hotel" 
(200 1 )  deneysel çalışmalard ı. 
Born on 28 February 1 948 in  
Carlisle, England. Raised in 
Nairobi, Kenya, he srudied 
music in London, where he 
helped form a rhythm and blues 
group called the Gas Board that 
included amongsr i ts members a 
young Bryan Ferry. His roots as a  
musician would later be made 
readily apparent in his screen 
work, as he has scored several of 
his films. He played with various 
rock bands and founded his own 
theatre company. After being 
turned down by the National 
Film School, he bankrolled his 
own 60-ıninute TV movie, "The 
House" ( 1 976), gaining an enttee 
inro mainserearn fılmmaking. In 
1988, he made his feacure 
direecarial and screenwriting 
debut with "Stormy Monday", a 
moody character study ser 
against the backdrop of the jazz 
and erime wodds. lt was with his 
higbly acclaimed ''Leaving Las 
Vegas" ( 1 995) that he ceally hit 
the big rime. He rebounded in 
1 999, celeasing rwo films that 
year: "The Loss of Sexual 
!nnocence" and "Miss Julie". His 
following features 'Timecode" 
(2000) and "Hotel" (2001 )  were 
experimenral films. 
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PIANO BLUES 

Yönetmen Director: C/ini Emtwood 
Senaryo Screenplay: Ptttr Guralnick 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Vic Loıick Kurgu Editing:joe/ Cox 
Performanslar Performances by: 
Marcia Bali, Oavt BrNb«�, Ray Charles, 

)ay !tfcShann, Pinttop Ptrkins Yapımcı 
Producer: BrNrt Rirlttr Yapım 
Production Co.: TlN BINts IN. Dünya 
Haklan World Sales: Tht BIKtJ In<. 

2003 1 Btfacam Vidto 1 Renidi ve 
Siyah-Beyaz Color and B& W 1 85 '  

• Oyuncu-yönetmen -ve piyanist- Clint 
Eastwood, zor bulunur arşiv görüntüleri, 
söyleşi ler, Pinetop Perkins ve Jay 
McShann'in yanısıra Dave Brubeck ve 
Marcia Bali gibi yaşayan efsanelerin 
performanslarından oluşan bir hazineden 
faydalanarak, hayatı boyunca tutkuyla baglı 
oldugu piyano blues'unu araştırıyor. "Ben 
çocukken müzik hep etrafımdaydı. Fats 
Waller öldükten sonra, annem eve onun 
plaklarından oluşan koca bir koleksiyon 
getirdi ve o plakların bu müziginin son 
örnekleri oldugunu söyledi. Onun plaklarını 
dinleyerek ve dönemin diger caz ve blues 
sanatçılarını taklit etmeye çalışarak piyano 
çalınayı ögrendim. Kendi kendime biraz 
stride piyano ve üç akorlu sekiz vuruşluk 
bir şeyler çalınayı ögrendim. Boogie
woogie, caz ve bebop'a ilgi duydum. Film 
yönetmeden çok önce, piyanoyla öyküler 
anlatıyordum. Filmlerimde, piyanist imgesini 
severim: Piyanist oturur, çalar, öyküsünü 
anlatır, sonra da kalkıp gider ve müzigi 
kendi adına konuşmaya bırakır. 
California'nın Oakland kentinde büyürken, 
blues sevgim devam etti. Radyoda ve 
plaklarda, harika piyanistler dinliyordum; 
Art T atum, George Shearing, Dave 
Brubeck, Oscar Peterson ve Erroll Garner 
gibi. Her tür müzigin serpilmesine uygun 
bir müzik atmosferi vardı, buna gospel da 
dahildi; bence blues da büyük ölçüde 
gospel'dan geldi, Güney'deki kiliselerden. 
[ . . .  ] Geçenlerde Jay McShann'e sordum, 
"Kendini mutlu biri olarak tanımlar mısın?" 
diye. Dedi ki, "Oldukça, ama bazen 
bakarken, göremiyorsun." Piyano blues'u 
üzerine bu filmi yaparken, kameranın 
bakmasını ama görmenin önünü 
kapatmamasını istiyorum." -
Clint Eastwood 

• Acror-direcror -and piano player- Clinr 
Easrwood explores his life-long passion for 
piano blues, using a treasure trove of rare 
hisrorical foocage in addition to inrerviews 
and performances by such living legends as 
Pinetop Perkjns and Jay McShann, as well 
as Dave Brubeck and Marcia Bali. "When I 
was a kid music was a constanr. After Fars 
Waller djed, my morher broughr home a 
whole collecrion of his records, saying that 
they would be the lasr of his music to be 
available. I learned ro play the piano by 
listening ro his records and rrying ro 
imicare other jazz and blues arcİses of that 
era. I raughr myself ro play a lirtle seride 
piano and a rhree-chord, eighr-bear rhing. I 
became inceresred in boogie-woogie, jazz, 
and bebop. I was teliing srories on the piano 
long before I ever direcred a movie. In my 
movies, I !ike the image of the piano player: 
The piano player si ts dow n, plays, tells his 
srory, and rhen gers up and leaves, lerring 
rhe music speak for itself. My love for the 
blues conrinued while growing up in 
Oakland, California. On the radio and on 
records, I heard great piano players, !ike Are 
Tarum, George Shearing, Dave Brubeck, 
Oscar Pererson, and Erroll Garner. There 
was a musical scene that allowed all kinds of 
sryles ro flourish, inciueling gospel, which is 
where I rhink much of the blues starred in 
the churches of the South. [ . . .  } Recently I 
asked Jay McShann, "Would you deseribe 
yourselfas happy?" He rold me, "Pretty 
much, bur somerimes you can'r see from 
lookin'." In doing the movie abour piano 
blues I wanr the camera ro look bur not gee 
in the way of seeing." - Cl im Easrwood 

CLINT EASTWOOD 
3 1  Mayıs 1 930' da San 
Francisco'da dotdu. Aktör 
olarak ilk şöhretini televizyon 
dizisi "Rawhide"la kazandı. 
Dünya çapındaki ününü ise 
Sergio Leone'nin Spagetti 
Wesrern'lerine ve Don 
Siegel'in polisiye filmlerine 
borçludur. 40'ın üstünde 
filmde rol alan sanatçı ilk 
yönetmenlik çalışmasını 
1 97 1 '  de gerçekleştirmiştir. 
"Bird"le En Iyi Yönetmen 
dalında Altın Küre, 
"Unforgiven 1 affedilmeyen"le 
En Iyi Yönetmen dalında 
Oscar kazanmıştır. Son filmi, 
hem eleştirmenler, hem de 
izleyiciler tarafından büyük 
ilgiyle karşıtanan "Mystic River 1 
Gizemli Nehir"dir (2003). 
Born on 3 l May 1 930, in San 
Francisco. He first achieved 
fame as actor in TV' s 
"Rawhide", but his world class 
fame came w i ch Sergio Leone's 
Spagetti Westerns and Don 
Siegel's police fılms. He scared 
in over 40 fearures and directeel 
his first fearure film in 197 l .  
He won a Golden Globe for 
Best Direcror for "Bird" and an 
Oscar for Best Director for 
"'Unforgiven". His latest film as 
direccor is "Myscic River" 
(2003), which was a favorire for 
audiences as well as w ith cricics. 

Önemli Filmleri 
Selected Filrnography 
1 9 7 1  Play Misty for life 
1 973 High Plain Drifter 
1 976 The Outlaw josey Wales 
1 986 Heartbreak Ridge 
1 988 Bird 
1 992 Unforgiven 
1 995 The Bridges of llladison 

County 
1 997 Afidnight irı lh� Garden of 

Good and Evi/ 
2003 1\fystic Ri"" 



UNUTULMAZ YÖNETMENLER: JOHN CASSAVETES 

UNFORGETI ABLE DIRECTORS: JOHN CASSA VETES 
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• John Cassavetes'in öncü sanatı 
olmasaydı, bugün bagımsız sinemanın 
durumunun kesinlikle farklı olacagı 
rahatlıkla söylenebilir. Hiçbir taviz 
vermeyen gerçekçi üsiGbu, oyuncularıyla 
giriştigi mahrem işbirligi ve dogaçlamanın 
duygusal gücünü kavrayışı biraraya gelince, 
ona sıkça kullanılan "Bagımsız Sinemanın 
Babası" ünvanını kazandırmıştır. 

Iş hayatında bir servet yapıp ardından da 
kaybeden bir Yunanlı göçmenin oglu olarak 
9 Aralık 1 929'da New York'ta dogan John 
Cassavetes, Mohawk College'da egitim 
gördü, sonra da bir Ingiliz dili ve edebiyatı 
ögrencisi olarak, Colgate Üniversitesi'ne 
devam etti. Oyunculuk merakına da orada 
kapıldı, mezun olduktan kısa süre sonra 
New York Sahne Sanatları Akademisi'ne 
girdi. Sahneye ilk kez bir repertuar 
tiyatrosunda çıkıp Hollywood filmi 
"Fourteen Hours 1 On Dört Saat"te 
( 1 95 1 )  küçük bir rol aldıktan sonra, çogu 
kez hoşnutsuz, asi gençler hakkındaki 
filmlerde, örnegin "Crime in the Streets 1 
Sokaklardaki Suç" ve "Edge of the City 1 
Kentin Kıyısı"nda (her ikisi de 1 956'da) 
oynayan son derece duyarlı, yogun bir 
aktör olarak adını duyurdu. 

Cassavetes herhalde televizyonda en fazla, 
dedektif dizisi "Johnny Staccato"nun 
( 1 959-60) yıldızı olarak popüler olmuştur. 
Bu programdan kazandıklarıyla ilk uzun 
metrajl ı  kurmaca filmini yaptı. Bir 
oyunculuk atölyesi kurarak, dogaçlama bir 
deneyimi ilk filmine dönüştürmeye çalıştı. 
Küçücük bir bütçeyle 1 6  mm. olarak 
çekilen, tanınmamış ama yetenekli bir 
oyuncu kadrosunun Cassavetes'in sagladıgı 
kabataslak malzemeyle dogaçlama yaparak 
oynadıgı, tamamlanması üç yıl süren 
"Shadows 1 Gölgeler" ( 1 959), Amerikan 
sinemasında bir dönüm noktası oldu. 
lrkçılıgın, iki karaderili adamla kızkardeşleri 
arasındaki -kardeşlerden ikisi, kendilerine 
beyaz süsü verir- zaten tedirgin edici olan 
ilişkilere etkisi üzerine bu film, pürüzlü, 
görünürde biçimden yoksun üslübu ve 
dogal performanslarıyla etkileyiciydi. Olay 
örgüsü asgariydi, ruh hali ve duygusal 
açıklıgı ise her şeyiydi. Önceleri bir yeraltı 
filmi olarak tanımlanmış olsa da, "Gölgeler" 
daha çok Hollywood'un ticari sinemacılık 
hakimiyetine karşı bir isyan bildirgesiydi. 
Stüdyo sistemi dışındaki umut veren 

Amerikalı sinemacıların küçük bütçeli 
filmler yapmaları için dürtü sagladı. Martin 
Scorsese, Easy Riders, Raging Bul/s adlı 
kitabında Peter Biskind'e, "Duygusal 
gerçekçi bir yanı vardı, gücü vardı" diye 
itiraf ediyor. "Bir film yapabilecegimi fark 
etmemi sagladı." 

"Gölgeler"in aldıgı ve aralarında 1 960 
Venedik Film Festivali'ndeki prestijli 
Eleştirmenler Ödülü'nün de bulundugu 
beş ödül, Cassavetes'ın Hollywood 
yönetmenligi dönemine yol açtı ki, sonuç 
iki taraf için de tatmin edicilikten çok uzak 
oldu ve hayal kırıklıgı yarattı. Bu beylik, 
stüdyo tarafından biçimlendirilmiş 
yapımiarın ilki, Paramount için 
gerçekleştirilmiş, küçük çaplı cazcılar 
üzerine pek içli ama kesinlikle akıldan 
çıkmayan, unutulmaz bir destan olan "T oo 
Late Blues 1 Geç Saatierin Blues'u"ydu 
( 1 96 1  ). Digeri, "A Chil d ls W aiting 1 Bir 
Çocuk Bekliyor" ( 1 963), zeka özürlü 
çocuklara mahsus bir kurumda geçiyordu 
ve yapımcısı Stanley Kramer'di. Ne var ki, 
Kramer dört ay sonra, anlaşıldıgı kadarıyla 
filmin konusuna nasıl yaklaşılacagı 
yönündeki bir anlaşmazlık nedeniyle, 
Cassavetes'in yerine bir başkasını aldı. 
Cassavetes ise bunları beyhude deneyler 
olarak görüp, "The Ki ll ers 1 Katiller", 
"The Dirty Dozen 1 Oniki Öfkeli Haydut", 
"Rosemary's Baby 1 Rosemary'nin Bebegi" 
ve "Two Minute Warning 1 Iki Dakikalık 
Uyarı" gibi popüler filmlerde oyunculuk 
yapmaya döndü. Bu filmlerden kazandıgı 
parayla, kendine özgü, tartışmalara yol 
açan üsiGbuyla yaptıgı bagımsız filmleri 
finanse etmeye koyuldu. 1 960'1arın 
sonlarındaki bir söyleşide, "Yönetmenlik 
benim için tam zamanlı bir hobi aslında" 
diyecekti. "Kendimi amatör bir yönetmen 
ve profesyonel bir aktör sayıyorum." 

Bundan sonra Cassavetes'in elinden çıkan 
yedi filmde ("Gioria" dışında hepsinin 
senaryosu da ona aitti) kendini gösteren 
bu üsiGbun merkezinde, yaratıcı süreci 
paylaşsınlar diye oyuncuianna tanıdıgı 
özgürlük vardı. Cassavetes senaryoları, 
oyuncuların içgözlem araştırmaları ve 
duygusal süslemeleri için taslak halinde 
şema vazifesini görürler. Bunun bir 
sonucu olarak, oyuncuların sezgisel 
davranışlarının emrinde olan kameranın 
hareketleri de mecburen kendiligindendir. 

Filmleri 
Filmography 
1 959 Sbad6ws Gölgeler 
1 962 Too Lau Blues 

Geç Saaderin Blues·u 
1 963 A Cbild Is Waitiııg 

Bir Çocuk Bekliyor 
1 968 Facts Yüzler 
1 970 H mbands Kocalar 
197 1  Mimıie and Mosltowilz 

Minnie ve Moskowitz 
1 974 A Womatl Uııder the 

lnfluence 
Etki Altında Bir Kadın 

1 976 The Killing of a 
Chinese Booltie 
Çinli Bir Bahisçinin Ölümü 

1 977 Opening Night Açılıı Gecesi 
1 980 Gloria 
1 984 Law Streams Aık ırmakları 
1 985 Big Trouble Büyük Bela 
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Do�açlama oyunculu�un, elde taşınan 
kamerayla yapılan çalışmaların, grenli film 
kullanımının, gevşek kurgunun ve yalın 
olay örgüsünün harmanlanması, onun 
filmlerine abartılmıştan çok yeniden 
yaratılmış bir gerçeklik dokusu verir; 
karakterler birbiriyle yüzleşip ruhlarını 
ortaya koydu�unda da onlara şaşırtıcı bir 
psikodramatik yo�unluk duygusu aşılar. 
Meslek hayatı ilerledikçe, Cassavetes 
temasal kaygılarını de�iştirmiş, teknik 
yapım kalitesini yükseltmiş ve bunun do�al 
bir sonucu olarak daha çok sayıda seyirci 
çekmiştir - ama auteur-olarak-aktör 
yaklaşımını de�iştirmemiştir. 

Ancak Cassavetes'in kabaca 
biçimlendirilmiş ve merkezinde 
oyuncuların bulundu�u sineması, bir 
dönem boyunca parça parça 1 6mm ile 
çekilmiş psiko-dram "Faces 1 Yüzler"le 
( 1 968), dramatik ve kararlı bir biçimde 
yeniden ortaya çıkana kadar, aradan beş 
uzun yıl geçecekti. Bu fılmde, el-kamerası, 
grenli film, kaba kurgu ve yarı do�açlama, 
davranışçı performanslar, senarist
yönetmenin oyuncu sineması idealini 
ortaya koyuyordu; aynı zamanda bir evlilik 
bunalımına do�ru giden tesadüfi olayların 
pervasızca, yakından resmedilmesi, aile 
hayatına ilişkin duygusallıktan uzak bir 
bakışı akla getiriyordu. "Yüzler"i kurgu da 
altı saatlik bir versiyondan 1 29 dakikaya 
indirip, 35 mm'ye de aktaran Cassavetes, 
tanıtıma da hayli zaman ve enerji ayırdı ve 
bu fılmle hatırı sayılır bir başarının keyfini 
çıkardı. 

Cassavetes sapiantıiı bir şekilde, dostluk 
ve aile ilişkilerinin banal ama ço�u kez 
açıklayıcı küçük ayrıntılarına dönerken, 
çevresine de onun ruhundan anlayan, 
yetenekli bir oyuncular "aile"si topladı. 
"Husbands 1 Kocalar" da ( 1 970), 
arkadaşları Ben Gazzara ve Peter Faik'la 
oynarken, bir mesai arkadaşlarının 
ölümüne karşı tepkilerini, içkili içgözlem 
dolu kaçış amaçlı bir hafta sonu için uçakla 
Londra'ya giderek gösteren, menopoz 
dönemindeki üç erke�in nevrozunu 
araştıryordu. "A Woman Under lnfluence 
1 Etki Altında Bir Kadın" da ( 1 974), rutin 
varlı�ı yüzünden yavaş yavaş aklını kaçıran, 
banliyö sakini bir kadına, yönetmenin 
kendi karısı, yetenekli Gena Rowlands 
tarafından parlak bir şekilde can vermişti. 
Bunun aksine, "Minnie and Moskowitz 1 
Minnie ve Moskowitz" ( 1 97 1 )  bir otopark 
çalışanı ile bir müze müdürünün, 
yalnızlıktan bıkmış iki eksantri�in çapraşık 
flörtüne şaşırtacak kadar canlı, yarı komik 

bir bakıştı. Film noir'la. heyecan dolu bir 
cinayet sekansı da eksik olmayan çılgınca 
bir flört olan "The Killing of a Chinese 
Bookie 1 Çin li Bir Bahisçinin Ölümü" 
( 1 976) ve, duygusal işlevsizlik ile 
yabancılaşma üzerine güçlü bir inceleme 
olan "Opening Night 1 Açılış Gecesi" 
( 1 978) ise daha rahatsız edici, endişe ve 
kendi kendinden kuşkulanma öyküleriydi. 

Kendini hala natüralist oyunculuk sanatını 
incelemeye adamış olan Casavetes, aynı 
zamanda filmlerdeki tiyatrovari hava 
konusunda da gittikçe daha fazla 
kaygılanmaya başlamıştı. Ne var ki "Gioria" 
( 1 980) eli silahlı, gangster dünyasından bir 
kadının -yine Rowlands- ölmüş bir dostun 
büyümüş de küçülmüş o�lunu Mafya'ya 
karşı savunmak için kaçtı�ı. tipik bir 
Cassavetes filminden çok uzak, tempolu 
bir gerilim fılmiydi. Ancak sinemanın 
geleneksel olarak birbirini dışlayan 
basmakalıp Anne 1 Fahişe dişi 
tiplernelerinin aynı potada eritilmesi 
bakımından keskin, incelikli ve kendine 
özgü dokunuşlada dolu, altüst edici ölçüde 
feminist bir filmdi de. New York'u havadan 
gösteren heyecan verici sekanslarından, bir 
mezarlıktaki rüya gibi, dokunaklı finaline 
kadar film, gerçeklik ile tanteziyi fevkalade 
stil ize bir etkiyle harmanlıyordu. 

Tuhaf ve iddialı "Lo ve Streams 1 Aşk 
ırmakları" ( 1 984) merkezi karakterlerinin 
kardeş oldu�unu ancak fılmin ortalarına 
do�ru açıklasa da, kardeşlerin birbirine 
ba�ımlılı�ının hikayesiydi. Keskin bir 
natüralizmi, zengin bir teatral yaklaşımla 
(özellikle, gerçeküstü operasal müzikal 
sekansında) birleştirirken, bu arada, 
yönetmenin üsiOplarıyla temasal 
saplantılarını da özetliyordu. Gene de 
film, aniatıdan çok psikolojiyi ve ilişkileri 
vurguluyordu. 

Bir sonraki çalışması, Cassavetes, işten 
ayrılan senarist-yönetmen Andrew 
Bergman'dan projeyi devraldı�ında zaten 
yapım halinde olan, "Double lndemnity 1 
Çifte Tazminat"ın üsiObunu taklit eden 
nispeten ticari komik film, ismiyle 
müsemma, 1 985 yapımı, "Big T rouble 1 
Büyük Bela" oldu. Film tamamlandıktan 
sonra yapımcıları tarafından yeniden 
kurgulandı ve Cassavetes sonucun bir 
facia oldu�unu bildirdi. Bu filmi 
tamamladı�ında hastalandı�ı halde 
çalışmayı sürdürdü ve filmleri için 
fınansman bulamayınca tiyatroya döndü. 
Tam olarak gerçekleştirdi�i son iş olan üç 
perdelik oyun "A Woman of Mystery 1 
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Esrarengiz Bir Kadın"ın prömiyeri 
1 987'de Los Angeles'ta yapıldı. 3 Şubat 
1 989'da, John Cassavetes Los Angeles'ta 
öldü. Oglu Nick, babasının izinden gitti. 
Hem aktör olarak, hem de "Unhook the 
Stars" ( 1 996) ve babasının filme 
çekilmemiş senaryolarından birinin 
uyarlaması olan "She's So Lovely'' ( 1 997) 
gibi filmlerde yönetmenlik yaptı. 

Amerikan bagımsızlarının, toplum paryası 
gerçek manevi babası olan Orson Welles 
gibi, aktör Cassavetes de kendi kişisel 
filmlerini yönetecek parayı güç bela 
toplama ugruna hemen her fılmde oynardı. 
Bu projelerin pek çogu düpedüz fasa 
fısoydu ama onun elektrikli varilgından ve 
ne yapacagının tahmin edilemeyişinden 
dagan gerginlik, en berbat rollerine bile 
klas kazandırırdı. Dogru rollerde ise 
-"Katiller"in yaralanmış kurbanı, "On Iki 
Öfkeli Haydut"un asi punk'ı, Paul 
Mazursky'nin "Tempest 1 Fırtına"sındaki 
toplum dışı Prespera gibi- dehaya 
yaklaşırdı. Elaine May'in "Mikey & 
Nicky"sinde, kasıntı hoşgörüsü ve 
müstehzi kabadayılıgı, mahcup bir 
kırılganlıgı gizleyen kader mahkOmu 
serseri olarak Peter Faik'la karşılıklı 
pasiaşmak suretiyle, kendi yönettigi 
filmierin atmosferini bile yeniden yarattı. 

John Cassavetes'in yönettigi dikkate 
deger, bazen insanı çileden çıkaran, çogu 
kez parlak filmler, Amerikan sinemasında 
emsalsiz bir konuma sahiptir. Küçük 
bütçel i, kısmen dogaçlama, cinema verite 
belgeselliginden ilham almış ve yeraltı 
fılmlerle akraba bu filmler, herşeye 
ragmen, çogu kez, onu derinden takdir 
eden geniş bir seyirci kitlesine ulaşmayı 
başarmıştı. Cassavetes'in sıcak, serbest 
ve sezgi sahibi sineması, insanlara ve 
onların büyük duygularına karşı, düşünce 
ve mantıgın her zamanki 
yönlendirmelerinin ötesine geçen radikal 
bir baglılıgı; ve bu bakımdan da mecburen 
anladıgından fazlasını kabul eden bir 
konumu ima eder. 

Cassavetes'in meslek yaşamı, esinini günlük 
davranışlardan alan ve onlar üzerine kurulu 
oyunculugun, insan deneyiminin en karanlık 
köşelerini bile ne şekilde aydınlatabilecegi 
üzerine, yorulmak bilmeyen bir 
incelemeydi. Bu amaçla, olaysız öyküler ve 
kamera çalışması tamamen oyuncularının 
emrine sunulur, onlar da buna karşılık 
yönetmenin yalnızlara ve kaybetmeye 
mahkum olanlara karşı sempatisini ortaya 
koymasını saglarlardı. 

Cassavetes bir oyuncu yönetmeniydi ve 
filmlerinin merkezinde, karakterlerin 
duygusal boşalım ve kendini tutma 
arasında mücadele ederken, meraıniarını 
lafları dillerine dolanarak ifade ettikleri 
dagınık sahneler vardı. Bir başka deyişle, 
çogu Amerikan filminden kesilip atılan 
-varılan yer degil, yolculugun kendisi 
üzerine olan- sahnelerdi bunlar. 

"Yaratıcı olmak için ne söylemeye 
çalıştıgını bulmalı ve söylemelisin. Benim 
filmierirnde yaptıgım da bu ve işte bu 
nedenle film yapıyorum. [ . . .  ] Bugün film 
çeken insanlar işin mekanik yanıyla fazlaca 
ilgili - duygu yerine teknik şeylerle. Benim 
için uygulama yüzde sekiz kadar bir 
şeydir. Bir tilmin teknik kalitesinin onun 
iyi bir film olmasıyla pek ilgisi yoktur." -
John Cassavetes 

• The s ta te of independent film today, it is 
safe ro say, would be radically differenr if i c 
weren't for the pioneering art of John 
Cassavetes. His unapologetically realist 
sryle, coupled with inrimare cooperarion 
w ith his actors and his u nderstanding of the 
emotional power of improvisation, has 
earned him the often-applied tide: "Father 
of Independent Film". 

Born on 9 December 1 929 in New York as 
the son of a Greek immigrant who made 
and losr a forrune in business, John 
Cassavetes was educated at Mohawk College 
and then arrended Colgate University as an 
English major. lt was there that his incerest 
in acting was sparked, and he enrolled in 
New York Academy of Dramatic Ares 
shordy after graduation. Following a stage 
debut in a srock company and a bir part in a 
Hol lywood feacure, "Fourceen Hours" 
( 1 95 1 ), he quick.ly made his name as an 
unusually ra w, intense acror o fren appearing 
in films abouc disaffecred, rebellious yourh, 
such as "Cr i me in che Screecs" and "Edge of 
che Cicy" (boch 1 956). 

Probably the most popular Cassavetes' 
television appearance was as rhe srar of the 
detecrive series "Johnny Staccato" ( 1 959-
60). He used his own earnings from that 
program to support his first feature film. 
Serring up an actor's workshop Cassavetes 
worked to transform an improvisational 
experiment into his feature debuc. Shoc in 
16 mm on a minuscule budgec, improvised 
by a talented cas c of unknowns ouc of 
skerchy material provided by Cassavetes and 
taking three years to complere, "Shadows" 
( 1 959) was a breakthrough in American 
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cinema. Abour che effecr of racism on an 
already fraughr relarionship berween rwo 
black men and rheir sister -rwo of rhem 
pass for white- che film was impressive for 
irs jagged, seemingiy formless sryle and 
naruralisric performances. Plot was 
minimal, mood and emorional 
verisimilirude were everyrhing. Alrhough ar 
fi rsr classified as an underground film, 
"Shadows" was more a manifesrarion of 
rebellion againsr Hollywood's damination 
of commercial filmmaking. Ir gave imperus 
ro che produccion of low-budgec features by 
aspiring American filmmakers outside che 
studio syscem. "Ir had an emorional rrurh ro 
ir, power. It made me realize I could make a 
movie", canfesses Marcin Scorsese ro Peter 
Biskind in his book EaJy Ridm, Raging 
Bu!lJ. 
The five prizes garnered by "Shadows" 
including che presrigious Cricics' Award ar 
che 1 960 Venice Film Festival, !ed ro 
Cassaveres' direcrorial sri nt in Hollywood, 
which proved unsarisfacrory and fruscraring 
for all parries concerned. The firsr of rhese 
rwo conventional, scudio-molded 
producrions was a mawkish yer singularly 
haunting and memorable saga of smail-rime 
jazz musicians, "Too Lare Blues" ( 1 96 1 ), 
made for Paramount. The orher, "A Child Is 
Waiting" ( 1 963), ser in an insrirucion for 
rerarded children, was s tarred for producer 
Stanley Kramer who had Cassaveces 
replaced afcer fouc months, apparendy 
because of a disagreement over che film's 
approach ro i es subject. Bor h of che fılms 
failed cricically and commercially despire 
excellent performances. Cassaveces himself 
found rhem fruscraring experiences, and 
rerurned ro acring in mainserearn movies 
such as "The Killers", "The Dircy Dozen", 
"Rosemary's Baby" and "Two Minuce 
Warning" as a means of funding che 
independendy produced fearure films he 
would direec in his characceriscic and 
controversial sryle. "Directing rea.lly is a 
full-rime hobby wirh me", he canfessed in 
an interview in che Iate Sixties. "1 consider 
myself an amaceur film-maker and a 
professional acror." 

That scyle, on display in che seven 
subsequent Cassaveres direcred films (all 
bu c "Gloria" also scripced by him), centers 
around a freedom afforded his acrors ro 
share in che creative process. Cassaveres' 
setipes serve as skecchy blueprints for che 
performers' incrospecrive explorarions and 
emocional embellishments. Consequendy, 
camera movements, ar che command of che 

acrors' intuirive behavior, are of necessiry 
spontaneous. The amalgam of 
improvisarional acring, hand-held camera 
work, grainy srock, loose edi ring, and 
rhread-bare plor give his films a rexcure of 
recreared rather rhan heighrened reality, 
ofren imbuing rhem wirh a feeling of 
asronishing psychodramaric intensiry as 
characcers canfront each other and lay bare 
rheir souls. As his career has progcessed, 
Cassaveres has changed his chemaric 
concerns, upgraded his cechnical pcoducrion 
values and, not surprisingly, anracred a 
wider audience - bur wirhour overhauling 
his acror-as-aureur approach. 

Five long years were ro pass, however, 
before Cassaveres' disrinctively rough-hewn 
and acror-centered cinema reappeared, 
dramacically and decisively, in che psycho
drama of "Faces" ( 1 968), shor in 1 6  mm 
piecemeal over most of ch is period. Here, 
hand-held camera, grainy s rock, rough 
ediring and lengrhy scenes of semi
improvised, behaviorisr performances 
embodied che wrirer-direcror's ideal of an 
acrors' cinema; ar che same rime, che nervy, 
dose-up depiceian of random events leading 
ro mariral erisis suggesred an unsentimental 
view of family life. Afrer ediring "Faces" 
dow n from a six-hour version ro 1 29 
minuces and blowing ir up ro 35 mm, rhen 
devaring a !oc of rime and energy ro 
promorion, Cassaveres went on ro enjoy a 
subsrantial success wirh che film. 

]use as Cassaveres obsessively returned ro 
che bana! buc ofren revelarocy minuriae of 
friendship and family relacionships, so he 
surrounded himself wir h a symparheric, 
ralented 'family' of performers. In 
"Husbands" ( 1 970), acring alongside 
friends Ben Gazzara and Peter Faik, he 
explored che neuroses of che menopausal 
male in a rale of three men who reacr ro che 
dearh of a colleague by flying impulsively 
ro London for an escapisr weekend of boozy 
introspecrion. In "A Woman Under 
l nfluence" ( 1 974), a suburban wife driven 
slowly out of her mi nd by her roucine 
exisrence is vividly ineamared by che 
direcroc's own w i fe, che calented Gena 
Rowlands. Conversely, "Minnie and 
Moskowicz" ( 1 97 1 )  was a surprisingly 
upbeac, semi-comic look ar che rorruous 
courrship of a parking-lot arcendant and a 
museum curaror, cwo eccentrics rired of 
solicude. "The Kil! ing of a Chinese Bookie" 
( 1 976) -a crazed flircacion w i ch film noir 
complece wirh a ri vering murder sequence
and "Opening Nighc" ( 1 978) -anorher 
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powerful study of emotional dysfunction 
and alienation- were more disturbing 
accounts of anxiety and self-doubt. 

Stili devoted to exploring the art of 
naturalistic acting, Cassavetes had 
simultaneously become increasingly 
concerned with theatricality. "Gloria" 
( 1 980) however was an atypically pacy 
erime theiller in which a gun-toring moll 
-Rowlands again- goes on rhe run to 
defend a dead friend's precocious son from 
rhe Mob. Full of sharp, subde and 
idiosyncratic touches in conflating and 
confounding the movies' traditionally 
exclusive Morher 1 Whore female 
srereorypes, ir was subversively feminisr. 
From irs exhilararing opening aerial shors of 
New York ro irs poignam dreamlike ending 
in a cemere ey, rhe film merged realisrn wir h 
famasy ro superbly srylish effecr. 

Srrange and ambirious "Love Srreams" 
( 1 984) was a rale of sibling imerdependence 
rhar on! y revealed i rs cemral characrers ro 
be beorher and sisrer halfway rhrough rhe 
film. Ir combined an edgy naruralisen wirh 
opulem rhearricaliry (norably a surreal 
operaric musical sequence) to summarize, in 
passing, rhe direcror's sryles and chemaric 
obsessions. Srill, however, ir stressed 
psychology and relarionships over narrarive. 

His subsequem effort was 1 985's apdy 
rided "Big Trouble", a relarively 
commercial co mi c pasriche of "Double 
Indemnity" aleeady in producrion when 
Cassaveres took over for wrirer-director 
Andrew Bergman, who had abrupdy quir 
rhe projecr. The finished film was 
subsequendy recur by irs producers, and 
Cassaveres publicly declared ir a disasrer. 
Upon complering rhe picrure, he became 
ili; regardless, he cominued working, 
ruming to rhe rhearrical srage when he 
could no longer find funding for his films. 
"A Woman of Mysrety", a rhree-acr play 
which was his fina! fully realized work, 
premiered in Los Angeles in 1 987. On 
February 3, 1 989, John Cassaveres died in 
Los Angeles. His son Nick cominued in his 
farher's foorsreps, working as an acror as 
well as rhe director of rhe films "Unhook 
rbe Srars" ( 1 996) and "She's So Lovely" 
( 1 997), rhe laner an adaprarion of one of his 
farher's unfilmed screenplays. 

Like Orson Welles - rhe rrue ourcasr 
gadfarher of American independems, actor 
Cassaveres played in almosr anyrhing ro 
scrape up rhe funds to direec his personal 

films. Many of rhese projeers were pure pap, 
rhough his elecrric presence and nervous 
unpredicrabiliry elevared even his worsr 
roles. Given the righr role -rhe wounded 
victim of "The Killers", rhe rebellious punk 
of "The Dirty Dozen", rhe social dropour 
Prospero of Paul Mazursky's "Tempesr"- he 
approacbed genius. In Elaine May's "Mikey 
and Nicky" he even recreared rhe 
arenesphere of his own work, bouncing off 
Peter Faik as a doomed rhug wbose 
swaggering indulgence and sneering 
bravado hide an embarrassed vulnerabiliry. 

The remarkable, somerimes infuriaring, 
ofren brilliam films rbar John Cassaveres 
direcred occupy a unique posirion in 
American cinema. Low-budger, pardy 
improvised, inspired by cinema veri re 
documematy and akin to underground film, 
they have nevertheless frequendy managed 
ro reach a w ide and profoundly appreciarive 
audience. Cassaveres' warm, loose and 
imuirive cinema implies a radical 
commirmem to people and rheir oursized 
emorions rhar goes beyond the usual 
dicrares of rhoughr and logic, and a posirion 
rhar necessarily acceprs more rhan ir can 
undersrand. 

Cassaveres' career was a relenrless 
explorarion of rhe ways in which acring, 
inspired by and based on evecyday behavior, 
mighr iliuminare rhe clarkesr comers of 
human experience. To that end, uneventful 
stories and camerawork were placed emirely 
ar the service of his actors, who, in rum, 
enabled rhe director ro reveal his symparhy 
for loners and losers. 

Cassaveres was an actor's direcror, and ar rhe 
heart of his films were rhe rambling scenes 
of fumbled self-expression, where characrers 
srruggled between emorional release and 
self-resrraint. In orher words, rhe scenes 
rhar gor cur our of mosr American films -
scenes abour rbe journey, nor the 
desrinarion. 

"In being crearive you jusr have ro find our 
whar you'ce rcying ro say and rhen say ir. 
Thar's whar I do in my films and rhar's why 
l make films. ( . . .  ] People who are making 
films roday are roo concemed wirh 
mecbanics - rechnical things insread of 
feeling. Execurion is abour eigbt percem to 
me. The rechnical qualicy of a film doesn'r 
have much to do wirh wherher ir' s a  good 
film." - John Cassaveres 
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GÖLGELER 

SHADOWS 

• Aktör John Cassavetes'in ilk 
yönetmenlik denemesi olan GÖLGELER, 
New York'ta gerçek mekanlarda, dört 
kişilik bir teknik ekiple, 1 6  mm.'ye çekilmiş 
ve 40,000 dolara mal olmuştu. Hem 
toplumsal sorunları ele almak, hem de 
yeni tür bir sinema yaratmak isteyen 
Cassavetes, Manhattan'da oturan ve kıt 
kanaat geçinen üç karaderili kardeşten 
oluşan bir ailenin hikayesini anlatıyordu. 
GÖLGELER, cinema verite dolaysızlı�ına 
sahip, gevşek bir olay örgüsü olan, buna 
karşın yo�un do�çlama içeren bir 
çalışmaydı. 1 950'1erin son yıllarının "beat" 
atmosferi fonunda insan ilişkilerini ve 
ırksal kimli�i araştıran film, Charles 
Mingus'un caz müzi�iyle de ahenk kazanır. 
Irksal gerilim duygusunun yanısıra şehir 
yalnızlı�ı ve güvensizli�i de, grenli 
görüntülerin arttırdı�ı bir aciliyet duygusu 
sayesinde başarıyla aktarılmıştır. 
GÖLGELER, Amerikan alternatif sineması 
için gerçek bir dönüm noktası olarak 
görülür. Bu film ve onun çaylak senarist
yönetmeni, genç, ba�ımsız bir sinemacılar 
grubuna, Hollywood filmlerinin alternatifi 
olarak yarattıkları daha entelektüel, teknik 
olarak daha az cilalı, kesinlikle daha az 
ticari ve düşük bütçeli filmleriyle sinema 
dünyasında yer açmıştı. "Bu hep en 
sevdi�im film olarak kalacak, çünkü ilk 
filmimdi ve hepimiz gençtik, çünkü 
imkansızdı ve üç yıl boyunca hem 
birbirimize, hem her şeye katlandık." -
John Cassavetes 

• Accor John Cassavetes' first film as 
director, SHADOWS was made on locarion 
in New York and inicially shoc on 1 6mm 
with a cechnical crew of four for $40.000. 
Cassavetes, seeking co both dea! wich social 
issues and ereare a new kind of cinema, cold a 
scory abouc a family of black siblings in 
Manhattan teying co make ends meec. 
Beginning as an improvisarional exercise in 
che mechod-accing workshop the actor was 
teaching and parrly financed by his earnings 
fcom che "Johnny Scaccaco" celevision series, 
SHADOWS was a loosely plotted, heavily 
improvised work of cinema verice 
immediacy. lt explored human relacionships 
and racial idenci ey against che background of 
che beac acmosphere of che Iate fifcies, given 
coherence by the jazz score of Charles 
Mingus. A sense of racial rensian as well as 
urban loneliness and insecuriry were well 
conveyed wich an urgency augmenced by 
grainy photography. SHADOWS came co be 
seen as a vircual breakchrough for American 
alternacive cinema. The film and irs 
fledgling wricer-director had put a group of 
young, independent filmmakers on che 
movie map, cogecher wich their more 
incelleccual, less cechnically polished, 
decidedly less commercial, low-budgec 
alcernacives co Hollywood features. "This 
will always be che film I love the best, 
because ir was che firsc one and we were all 
young and because it was impossible, and for 
three years we survived each other and 
everything." - John Cassaveces 

Yönetmen Director: John CasıawltJ 
Senaryo Screenplay:John Caı.sawtts 
Görüntü Yön. Cinematography: 
E rich Kolimar Kurgu Editing: Ma11ricr 
McEndm Müzik Music: C har/u Ming11s 
Oyuncular Cast: Ltlia Goldon i, Ben 
Carr��thtrı, Hugh Hurd, Anıhony Ray, 
Rı�ptrt C rom, Tom Alien, Denniı Sa/las 
Yapımcılar Producers:John 
Ca.rsavttes, Maurice McEndrtt, StymoNr 
Cassel & Nicos Papatakiı Yapım 
Producrion Co.: Lion International Filmı 
Dünya Haklan World Sales: 
In-Motion Pirturt.J Lld. Kaynak Prim 
Source: BFI 

1 959 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
87" 
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YÜZLER 

FACES 

• Cassavetes'in "Evlilik Üçlemesi"nin, 
büyüleyici bir cinsel hüsran destanı ve 
parçalanan bir toplumun mükemmel 
portresi olan bu ilk filmi, çarpıcı hakikat 
anları ve örnek oyunculukla yönetmenin o 
sevdi�i yarı belgesel üslüba geri dönüşünün 
ürünüdür. YÜZLER, duygusal ilişkilerindeki 
boşlukları, toplumun kıyısındaki 
karakterlerle anlık buluşmalar yaşayarak 
doldurmaya çalışan ve eş de�iştiren orta 
yaşl ı  bir çiftin hikayesini anlatır. Seyircinin, 
karakterlerin yalnızlı�ıyla asabi kahkahalar, 
mahcubiyet ve ıstıraplı tepkilerle yakından 
özdeşleşmesini güçlendirecek bir film
içinde-film yapısından yararlanır. Biri şefkat 
dolu, di�eri utanç verici olan iki macerayı 
samirniyetle incelerken, Amerikan 
banliyösünün bu orta yaşlı "ürün"lerinin 
vakardan uzak çözülmesinin izini sürer. Üç 
dalda Oscar'a aday olan bu elektrik yüklü 
çalışma, yalnızca eleştirmen ve sinemacı 
çevrelerinde itibar bulmakla kalmamış, 
sıradan sinema seyircileri arasından hatırı 
sayılır bir kısmını çeken ilk ba�ımsız 
filmlerden biri olarak ta sivrilmişti. 
"Oyuncuya kalan tek serbest ifade 
biçiminin tiyatro oldu�unu düşündü�üm bir 
zamanda yazdı�ım için, YÜZLER başlangıçta 
bir oyundu. Sonra, gene yaratıcı zihnin 
solu�unu kesecek herhangi bir dış mali 
yardımdan ya da belli başlı bir film şirketini 
işe karıştırmaktan kaçınarak, kendim bir 
film yapmaya karar verdim. Oyunculara 
oynayacak zamanı ve meydanı sa�layacak 
bir film yapmak istedim." - John Cassavetes 

• A fascinating saga of sexual frustrıı.tion 
and an excellent portrıı.yal of a sociery 
coming apart, the first film in Cassaveres' 
"Marriage Trilogy" represented tbe acror
director's rerurn to his favored semi
docurnentary sryle, complere w ith stunning 
moments of truth and exemplary acting. The 
story of a middle-aged couple of swingers, 
trying to fill the gaps in their emotional 
relarionshjp by baving spontaneous rrysrs 
with socially peripherıı.l charıı.cters, FACES 
uses a film-wirrun-the-film srructure to 
srrengrhen the auruence's close identificarion 
wirh rhe nervous laughrer, embarrassment 
and angwshed respanses ro loneliness of the 
charıı.crers. The candid examination of two 
affajrs, one render, one sordid, ir rraces the 
undignified d isimegration of these mjddle
aged products of American suburbia. Not 
only did this highly charged work 
-nominated for three Oscars- find favor with 
the critica! and filmmaking communities, it 
broke through as one of the first independent 
films to find a sizable audience among the 
general movie going public. " Because I wrote 
it at a rime when I thoughr the only free 
form of expressian left ro rhe actor was the 
stage, FACES was originally done as a play. 
Then I decided ro do a film on my own again 
avoiding any outside financial help or 
involvement from a rnajor film company that 
rnight srifle the creative mi nd. I wanred to 
do a film rhar would allow rhe acrors the 
time and room to acc." -John Cassavetes 

Yönetmen Direcror:jolın CaJJ4ı��tto 
Senaryo Screenplay:john CaııatltiD 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Al R11ban Kurgu Editing: /ıl Ruban & 
Maurirt AfcEndm Müzik Music:J«It 
Ackmnan Oyuncular Casr:john 
Marity, Gma Rowlandı, Lyffn Carlin, 
Stymollr CaJJtl, Frtd Drapn-, Va/ Avtry 
Yapımcı Producer: Maurin McEndm 
Yapım Producrion Co.: Faas Films 
Ine. Dünya Haklan World Sales: 
In-MoTion Pirturn Lıd. Kaynak Print 
Source: BFI 

/968 1 35 mm. / Siyah-Beyaz B&W 1 
130' 
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KOCALAR 

• Olay örgüsü bulunmayan ve cinema 
verite tarzında çekilmiş olan KOCALAR, 
Cassavetes'in Hollywood endüstrisinden 
ba�ımsız gerçekleştirdi�i üçüncü yapımı, 
aynı zamanda ilk renkli fılmidir. 
Senaryosunu yazmış ve kurgusunu da kendi 
yapmıştır. Bütçeyi kişisel kaynaklarından 
sa�lamış, filmi kendi temposuyla çekmiştir. 
Cassavetes burada evlil iklerdeki 
davranışları, ahl:i.kı ve cinsel kimli�i 
araştırmaya devam eder. En önemlisi, 
KOCALAR erkek dayanışmasının, erkek 
dostlu�unun ve nihayetinde erkeklerin 
birbirlerini nasıl sevdi�inin kutlanmasıdır. 
Bu unutulmaz dokunaklılıktaki film, 
neredeyse iki buçuk saatlik süresiyle bazen 
a�ırlaşır; bu nedenle izleyicinin sık sık ve 
bilinçli bir şekilde Cassavetes'in 
sözcüklerine ve imgelerine konsantre 
olması gerekir. Ama bunu yaptı�ınızda, 
filmlerde nadiren bulunan bir dürüstlükle 
ödüllendirildi�inizi görürsünüz: üç büyük 
aktör, kalburüstü performanslarla, 
aynadıkları rollerin yaşamına, ruhuna 
tamamen nüfuz etmiştir. "Peter, Ben ve 
ben samimi, kişisel ve saf bir şeyi ifade 
ediyoruz . . .  KOCALAR'ın üzerinde 
çalışmaya başlamamız, insanların hayatlarını 
işlerinde de sürdürme isteklerinin do�al bir 
uzantısıydı: ne ö�rendi�imizi düşünüyorsak 
onu kullanmalı, konuyu bulmaya çalışmalı 
ve derinleştirmeliydik. Tek ö�rendi�in 
şeyse şu: on kuruşu hedefleyip sonunda bir 
milyon kazanmayı bekleyemezsin. En 
fazlasını hedeflemelisin." - John Cassavetes 

• Plodess and shoc in cinema verice scyle, 
HUSBANDS is Cassaveres' third film 
produced independencly of che Hollywood 
esrablishmenc, and his firsr in color. He shor 
che film, which he also scripred and edited, 
wirh privarely raised funding, and ar his own 
pace. Cassaveres here concinues his 
explorarion of mariral manners, morals and 
sexual idenciry. Most significandy, 
HUSBANDS is a celebrarion of male 
bond ing, mal e friendship and, ultimarely, an 
examinarion of the manner in which men 
love each other. Cassaveres again urilizes his 
hyper-documencary sryle ro ereare a reality 
so sharply focused rhar ir' s life myrhologized; 
ro offer momencs of everyday living so 
individualisric that they are archerypal. 
W ith irs almosr rwo-and-a-half hour 
running rime, this memorably rouching film 
is somerimes meanderipg; che viewer m use 
ofren consciously concencrare on Cassaveres' 
words and images. Buc che reward is honesry 
rarely found in movies - in disrincrive 
performances, che three acrors inhabir che 
lives and souls of che role they play. "Peter, 
Ben and I express somerhing rhar's incimare, 
personal, and dean . . . W e srarred working 
on HUSBANDS as a narural exrension of 
people wanring ro continue rheir lives in 
work: use whar you rhink you've learned and 
rry ro find che subject and deepen ir. The 
only rhing you do learn is rhar you can'r go 
for ren cencs and expecr ro come up w ith a 
million. You have ro go for everyrhing." 
John Cassaveres 

Yönetmen Direcr.or:john CaiJavtlls 
Senaryo Screenplay:john Caısaı<ttes 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Victor Ktmptr Kurgu Editing:john 
Caısavttes & Ptttr Tanntr Müzik Music: 
Stanley Wii.Jon & Ray Brown 
Oyuncular Cast: Bm GazZ4ra, Ptttr 
Fa/k, john Caısaı'tttJ,}tllny !Umacrr, 

jemıy !....« Wright, Not/lt I<Ao,john Kul/m, 
Mtta Shaw Yapımcılar Producers: Al 
Ruban & Sam Shaw Yap1m Production 
Co.: Fam Films lnr. Dünya Haldan 
World Sales: Coh1mbia Tristar Film 
Diırributors /llltrnational 

1970 1 3 5  mm. ! Renkli Coıo, / 138' 
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ETKI ALTIN DA BIR KADlN 

A WOMAN UNDER THE INFLUENCE 

• Iki yetişkin eveilik oynamaya kalkar ve 
fena halde başarısızlı� u�rarlar. 
Cassavetes'in "Evlilik Üçlemesi"nin, işçi 
sınıfından bir eş ve anne olan bir kadının 
sinirsel çöküşünü izleyen bu son filmi, 
kahramanının üzerindeki etkileri ancak 
kademe kademe ortaya koyar. Ve bu 
etkiler ortaya çıkarken, yalnızca başarılı 
bir biçimde yaratılmış belirli bir kadının 
de�il, çok az insanın istedi�i gibi özgürce 
hareket edebildi�i bir toplumda varlı�ını 
sürdürme sorunlarının iç yüzünü 
kavramamızı sa�lar. Cassavetes bu en 
ineelikle işlenmiş, anlaşılır, insanı kavrayıp 
bırakmayan ve teknik açıdan en mahir 
filminin yapım öncesinde, bütün ayrıntıları 
yerli yerinde bir senaryo yazarak alışılmış 
çalışma tarzını bir yana bırakmıştı. Faik ve 
Cassavetes tarafından finanse edilen, pek 
çok aile mensubunun dahil oldu�u, teknik 
ekip ile oyuncuların ücretlerini daha sonra 
almak koşuluyla çalıştıkları film, genelde 
coşkulu eleştiriler almış, En iyi Yönetmen 
ve En Iyi Kadın Oyuncu dallarında Oscar 
adayı olmuş, etkileyici bir gişe yapmıştı. 
"Sanırım biz sadece haberciyiz, temelde 
hepimiz. Ve böyle bir haberin aslında 
haber de�eri yok - Watergate de�il, savaş 
de�il; bir kadınla bir erke�in ilişkisi, ki bu 
bana daima ilginç gelmiştir . . .  Mabel'in 
çöküşünün toplumsal bir sorun oldu�unu 
sanmıyorum. Kökü, kişisel ilişkilerde. Biri 
sizi sevebilir ve buna ra�men sizi 
delirtebilir." - John Cassavetes 

• Two adults try to play house and fail 
miserably. Charting the nervous breakdown 
of a working-class wife and mother, the fina! 
film in Cassavetes' "Marriage Trilogy" gives 
us a woman whose influences only gradually 
reveal themselves. And as they do, they give 
us insight not only into one specific, 
brilliandy created, woman, bm into some of 
the problems of surviving in a society where 
very few people are free ro be themselves. 
For his most polished, accessible, gripping, 
and technically proficient film, Cassavetes 
departed from his accustomed s tyle of 
working, by writing a fully detailed script 
during pre-production. Starring his wife 
Gena Rowlands in a magnificent 
performance, and the reliable Peter Faik, 
A WOMAN UND ER THE INFLDENCE 
offers privileged moments and bursts of 
virn�oso screen acring. Financed by Falk and 
Cassavetes, i ts crew and cast (i ncluding 
many family members) working on deferred 
salaries, the film collected generally ecstatic 
reviews, Academy Award nominations for 
Best Director and for Best Actress, and 
impressive box office returns. "I think we're 
just reporters, all of us basically. And a story 
!ike this is not newsworthy really - it' s not 
Watergate, it' s not war; it' s a  man and 
woman relationship, which is always 
inceresting to me . . .  I don't think that 
Mabel's collapse is a social problem. lt is 
rooted in personal relationships. Someone 
can love you and st i U dr i ve you insane." -
John Cassavetes 

Yönetmen Director: john Cas.Javtlts 
Senaryo Screenplay:John CaJıavtles 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Mitch Brtit Kurgu Ediring: Boh 
Htflmum Müzik Music: Bo Hanuood 
Oyuncular Cast: Gma Rowlands, Ptter 
Faik, Matthtw c�mtl, Mauhtw 
La!NJrt.MIIX, ChriJtina G,.i.Jallli, Kalbb-int 
C�t�JafltttS, Lady Row/ands, Frtd Drapt:r 
Yapımcı Producer: Sam Shaw Yapı m 
Production Co.: Fares Fihn.s, lnr. 
Dünya Haklan World Sales: 
ln�Motiow Pictıms Lıd Kaynak Prim 
Source: BFI 

1974 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 155' 
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ÇiNLi B iR BAHiSÇiNiN ÖLÜMÜ 

THE KILLING OF A CHINESE BOOKIE 

• Cassavetes, Martin Scorsese ile birlikte 
geliştirdigi bir hikayeden yola çıkarak, kara 
film türüne el atarken (ve bu tür hakkında 
yorumda da bulunurken), ortaya çıkan 
film, birkaç düzeyde işleyip seyirciye 
meydan okuyor. ÇINLI BIR BAHISÇININ 
ÖLÜMÜ, kendine özgü bir film; genel 
içerigi bir gangster/suç dramı olmakla 
birlikte, yönetmen filmine insani çelişki 
boyutunu ekleyerek klişeden kaçınıyor. Bir 
adam, yalnızca kendini içine soktugu 
duruma ait güçlerle degil, kendi ruhuyla da 
yüzyüze geliyor. Bunu ancak Cassavetes 
gibi gerçek bir sanatçı hakkıyla başarıp, 
insani unsuru da ekler; sadece suç ve 
cinayetin mekanigini degil, hepimizin 
kafasından neler geçtigini de araştırabilirdi. 
Onun ani sürprizlerle dolu ve cinema
verite benzeri dolambaçlı bir öyküyle 
ayakta duran, kısıtlamalardan uzak, 
yepyeni yaklaşımı, Cosmo'nun hayatına 
sahip olan "uyanık adamlar"ın işlerini nasıl 
yürüttügünün portresini hayret verecek 
kadar dogru bir biçimde çizmiştir. 
Cassavetes'in el kamerası ve ilk bakışta 
dogaçlama görünen diyalogları, insanın 
çıkışsız kaldıgı, baskı yaratan gerçekçi bir 
atmosferi başarıyla yansıtmıştır. "Belki de 
kimsenin sevmedigi çocugu sevdigirniz 
içindir: bütün filmlerim içinde beni en fazla 
ilgilendiren bu oldu . . .  Eglencenin bir 
kısmı, kendi kendine yeterli, benim 
yaşadıgım dünyadan farklı bir dünyayı hayal 
etmekti; o dünyaya geçip içinde 
yaşamaktı." - John Cassavetes 

• From a srory developed w i ch Marcin 
Scorsese, Cassaveces cacldes (and comments 
on) rhe film noir gence and che resulring film 
works on a number of levels c hac challenge 
che viewer. THE KILUNG OF A CHINESE 
BOOKJE is a very unique film; alchough che 
overall concenc is gangscer/crime drama, i c 
avoids eliche by adding anocher dimension in 
che form of humaniscic conflicc. A man noc 
only facing che forces of che sicuacion c hac he 
has goccen himself i neo, bu c his own psyche. 
Only a crue areise !ike Cassaveces could 
effeccively accomplish this, exploring che 
human element, not jusc che mecharucs of 
erime and killing, buc whac goes on in che 
minds of all of us. His novel, unconscrained 
approach, filled wich sharp ploc cwiscs and 
suscained by a meandering, cinema veriee
like sroryline, provides a scarclingly accurace 
porcrayal ofhow che "wise guys" who own 
Cosmo's life conducc business. le' s usually 
done lace ac nighc in cars, diners, d im 
rescaurancs and cl u bs, where che violence 
cemral ro chac way of life is scrangely 
peripheral buc ficfıılly inevicable, somecimes 
unplanned and usually far more crouble rhan 
i c' s ever worch. Cassaveces' hand-held camera 
and seemingiy improvised dialogue ereare a 
repressively realisric acmosphere where one 
cannot escape. "Maybe i c' s because we all !ike 
che child no one likes: of all my fılms chis is 
che one chac ineereses me mosc. . .  Parc of che 
fun was ro imagine a self-concained world, 
differenc from che one I li ve in; ro move i neo 
i c and live in ic." - John Cassaveces 

Yönetmen Director: john CaJJaıltttJ 
Senaryo Screenplay:john Caııaııtles 
Görüntü Yön. Cinemamgraphy: 
!ıfitrhtll Brtit & Al R11ban Kurgu 
Editing: Tom C()nlwt/1 Müzik Music: 
Bo Harwood Oyuncular Cası: Ben 
Gazzara, Timolhy Carry, StymoNr Casstl, 
Robert Philip;, Murgan Woodward,joh11 
Kul/ers, Al Ruban Yapımcı Producer: 
Al Ruban Yapım Production Co.: 
Fare Film.s, Ine. Dünya Hakları 
World Sales: In-Motion Pitt��m Ltd. 
Kaynak Princ Source: BFJ 

1976 1 35 'm11. 1 Renkli Color 1 138' 
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ABD USA 

AÇlLlŞ GECESi 

OPENING NIGHT 

• AÇillŞ GECESI bir oyuncunun, 
oyuncular için yaptı�ı. oyunculuk hakkında 
fılmidir. Kendisine hayli benzeyen bir kadın 
üzerine kurulu bir oyunda çalışan bir 
aktrisin orta yaş krizi üzerinde odaklanmış 
olan, incelikten hayli uzak ama heyecan 
dolu bu drama, "Kocalar"ın bir kadının 
gözünden yeniden yazılmış hali olarak ta 
bakılabilir. Tiyatro dünyası ile bu dünyanın 
kaçınılmaz huysuzluk nöbetleri ve sahne 
arkasındaki sahte heyecan gösterileri, 
Cassavetes'in, gençli�e tapınıp "yaşlı"yı 
ıskartaya çıkaran bir meslekte orta 
yaşlılıkla yüz yüze olan, kocası ve ailesi 
bulunmayan bir kadını incelemesi için ideal 
mekanı oluşturuyor. Cassavetes AÇillŞ 
GECESI'nde, hem kimli�ini arama, hem de 
başrolünü oynadı�ı oyuna adını veren 
"Ikinci Kadın"ın varlı�ını sürdürmesi 
u�runa, mücadelesinde başkalarının 
tanımlarına uymayı reddeden bir karakter 
yaratırken, müthiş duygudaşlı�nı da 
harekete geçirir. Belki de yönetmenin en 
zahmetli ve zor işlerinden biri olan bu film, 
özel ihtiyaçlarımız ve arzularımızla, toplum 
içindeki rollerimiz ve sorumluluklarımız 
arasındaki çatışmayı inceler. "Her film bir 
tecrübedir ve gerçekten de onda nasıl 
çalıştı�nızı, insanlarla u�raşmanın ne tür bir 
zevk oldu�unu size hatırlatır. Bu film 
başından itibaren bir savaştı, yapıp 
yapamayaca�ımızı anlama savaşı. Kendimi, 
umurumda bile de�il, ne olursa olsun 
yapaca�ız diyerek bütün enerjimi 
harcarken bulmuştum." -John Cassavetes 

• OPENING NIGHT is an actor"s film for 
actors abour acring. A none-too-subtle bur 
ri veting d rama focusing on the midlife erisis 
of an acrress as she works in a play about a 
woman quite !ike herself, it may be viewed 
as a rewriting of "Husbands" from a 
woman's poinr of view. The theatre world 
and i ts inevitable tanrrwns and backstage 
rhearrics provide an ideal locarion for 
Cassaveres' explorarion of a husband and 
family-less woman facing middle-age in a 
profession rhar idolizes yourh and discards 
"old". In OPENING NIGHT, Cassavetes 
employs his ferocious symparhy in crearing a 
characrer who refuses ro canform ro rhe 
definirions of others in her quesr for rhe 
idenriry of, and her fighr for the survival of, 
"The Second Woman", the ritle of rhe play 
she is srarring in. Perhaps the most 
demanding and difficulr of rhe independent 
direcror's works, the film explores rhe 
conflicr berween our private needs and 
desires and our public roles and 
responsibiliries. The acting is superb: 
Rowlands rurns in a virtuoso performance as 
the actress who srruggles for personal 
aurhenriciry, w hile Gazzara's subtle nuances 
and taur facial expressions im press. "Every 
film is an experience and really retares back 
ro rhe way you worked on ir, whar ki nd of a 
pleasure it was in dealing wirh rhe people. 
This film was jusr a war from rhe beginning, 
ro see if we could do ir; I found myself 
spending all of my energy say ing, I don't 
care, we'll do ir anyway." - John Cassaveres 

Yönetmen Direcror:John Cassati�lts 
Senar-yo Screenplay:john Ca.ssaıxtts 
Görüntü Yön. CinematOgraphy: 
/ıl R�tb.-m Kurgu Editing: Tum C(W7lwt// 
Müzik Music: Bo Harwood 
Oyuncular Cast: Gtll4 RfiWiands,john 
Casuwttes, Bm Gazzara,}oan Bltmdt/1, 
Zohra Lampm, La�tra)oh1Uort Yapımcı 
Producer: Al RNban Yapım 
Production Co.: Faas FilntJ, Int. 
Dünya Hakları World Sales: 
ln-Morion Piaum Lıd. Kaynak Prim 
Source: BFI 

1977 / jJ mm. / Renkli Color 1 144' 
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ABD USA 

GLORIA 

• John Cassavetes erken yaşta ölene dek 
sürekli ilginç olmayı başaran bir Hollywood 
kahramanı olarak kaldı. Oyunculuktan para 
kazanıyor ve bu parayı hemen kendi 
ba�ımsız filmlerini yapmaya harcıyordu. Bu 
filmierin ço�u tutkulu bir şekilde 
oyunculara düşkündü; oyuncular da bazen 
bu düşkünlü�ün karşılı�ını müthiş 
performanslar çıkararak veriyorlardı. 
GLORIA gibi bir aksiyon filmini yönetmek, 
Cassavetes'in pek alışık oldu�u bir durum 
de�ildi ve başlangıçta bu senaryosunu satıp 
daha "zor" filmlerine kaynak saglamayı 
düşünmüştü. Ancak elindeki malzemenin, 
eşi Gene Rowlands'a yetene�ini 
mükemmel bir biçimde gösterme olana�ı 
verece�ini anladı�ı anda bu planından 
vazgeçti. Rowlands, hem "A Woman 
Under the lnfluence 1 Etki Altındaki Bir 
Kadın"la, hem de en iyi oyununu çıkardı�ı 
GLORIA'yla Oscar'a aday gösterilmişti. 
Gloria ile Phil arasındaki incelikli i lişkiyi 
yansıtırken gerçek bir Cassavetes 
projesine dönüşen bu çekici filmi 
yönetmen, fedakar annelik içgüdüsünün 
do�ını araştırmada kullanmıştı. Hem 
anlatıyı, hem de bu "kaşarlanmış ana"yı 
tayin edici eylemine iten, gangster filmi 
geleneklerinden çok, kurallara uymaya 
zorlanan sıradan insaniann bireysel 
korkularıdır. Bu arada Cassavetes janrıo ve 
başka pek az filmde bunca gülünç görünen 
gangsterlerin erkekçe kasılma maskelerini 
de tatlılıkla kaldınr. Yönetmen aynca çok 
iyi bir mekan duygusuna da sahiptir ve 
filmin en iyi sahneleri arka sokaklarda, loş 
koridorlarda, sabahçı barlannda geçer. 

• Uncil his early dearh John Cassaveres 
remained one of the most consisrendy 
inceresring Hollywood mavericks. He made 
money by acring, and immediardy spenc ir  
producing his own films. Most of rhem 
were passionarely indulgent of che acrors, 
who sametimes repaid his indulgence wirh 
inspired performances. An acrion film like 
GLORIA was most out of characrer for 
Cassaveres and he originally wrore the 
screenplay w i ch che incencion of seliing ir ro 
finance his more "difficulr"" films. This plan 
was quickly put ro rest, however, when ir 
turned out ro be the perfecr scripr for his 
wife Gena Rowlands. She won Oscar 
nominarions for borh "A Woman U nder the 
Influence" and GLORIA where she displays 
her best acring. The film developed i neo a 
rrue Cassaveres project in irs depiceian of 
che subde relarionship berween Gloria and 
Phil, as he used this engaging picrure ro 
explore che self-sacrificing narure of the 
marernal bond. Ir is not gangsrer movie 
convencions, bur rather the individual fears 
of regular people forced i neo conformity 
that drive borh the narrative and this "hard
boiled momma" ro decisive action. 
Meanwhile Cassaveres suavely unmasks the 
masculine hubris of the genre and i es 
gangsrers, who seldom appear as ridiculous 
as they do here. The director has also a nice 
eye for locale. There are bus srarions, back 
alleys, dimly lir hallways, and the kinds of 
bars that open ar dawn and do most of their 
business by 9 a.m. and those provide mosr 
of the movie"s best scenes. 

Yönetmen Direcwr:John Cassallt/ts 
Senaryo Screenplay:John Cassave/u 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Fmi Schultr Kurgu Editing:Jack 
McSw«nty Müzik Music: Bill Comi 
Oyuncular Cast: Gtna RowlandJ,john 
Adamu, Buck Htnry,}Niie Carmm, l...ıipt 
Garnica, fırat/ Casıro, Grtgory Cltghornt, 
Ra/ph Do/man, john Finntgan, Basilio 
Franchina, Ca,.fos Castro,jessica Caıtillo 
Yapımcllar Producers:John Cassavtlt.f 
& Sam Shaw Yapı m Production Co.: 
Coltmıbia Pirturu Dünya Hakları 
World Sales: Columbia Tristar Film 
Distributtm lntmzational Kaynak Print 
Source: BFI 

1980 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 123' 
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ABD USA 

AŞK IRMAKLARI 

LOVE STREAMS 

• John Cassavetes'in yazdıgı, yönettigi ve 
oynadıgı son film olan AŞK IRMAKLARI, 
bir tür tek ciltlik Cassavetes ansiklopedisi 
olarak onun tüm filmlerinin temalarını tek 
bir film halinde dokur. Erkek-kız kardeş 
ilişkisinin fotografsal pozitif-negatif niteligi, 
"Gölgeler"in ırklararası ailesinde çarpıcı bir 
biçimde, açık seçik işlenmişti. Sanatçıların 
kendilerini içine kapattıkları korkunç 
duygusal tecrit, "Açılış Gecesi''nin 
konusuydu. Tıpkı Sarah ile Jack'in boşanma 
mahkemesinde konuştukları cinsten karı
koca yabaneriaşması sürecini "Yüzler"de 
görmüştük Üç arkadaşın "Kocalar"da 
hayalini kurdugu özgürlük. Robert'ın sahip 
oldugu ama içini boş buldugu özgürlüktür. 
Deliligin eşigindeki bir kadının yogunlugu, 
"Etki Altında Bir Kadın" da incelenmişti. 
Robert'ın öylesine büyüleyici buldugu gece 
hayatı, "Çinli Bir Bahisçinin Ölümü"nün 
konusuydu. Hatta Robert'ın ogluna karşı 
duydugu sevgi ve rahatsızlık bileşimi bile, 
"Gioria"daki kadın-çocuk ilişkisine pek 
uzak degildir. "Bence herkesin bir şekilde 
'Nerede ve nasıl sevmeliyim ki, bir tür 
huzurla yaşayabileyim?' diye sormaya 
ihtiyacı var. Sanırım şimdiye kadar yaptıgım 
her film, bir şekilde, o filmin karakterlerine 
bir tür felsefe bulmaya çalışmıştır. Işte bu 
yüzden de, karakterlerin sevgiyi gerçekten 
tahlil etmeleri, tartışmaları, öldürmeleri, 
yok etmeleri, birbirlerini incitmeleri, bu 
savaşta, hayatın bu söz-pelemiginde ve 
film-pelemiginde bütün bunları yapmaları 
gereklidir." - John Cassavetes 

• A kind of Cassaveres' compendium, 
LOVE STREAMS -the lasr film John 
Cassaveres wrore, direcred and acred
inweaves che rhemes of three decades of his 
films imo a single work. The phocographic
negarive qualiry of che brorher-sisrer 
relarionship was graphically porcrayed in the 
imerracial family of"Shadows". The awful 
emocional isolation in which anisrs rrap 
rhemselves was a subject of "Opening 
Nighr". W e sa w the process of alienarion of 
husband and wife, much !ike Sarah and Jack 
speak of in the divorce hearing, in "Faces". 
The freedom rhar the three friends dream of 
in "Husbands" is rhe freedom Robere has 
and finds empry. A female imensiry 
bordering on madness was explored in "A 
Woman U nder the Influence". The nighdife 
that Robert finds so fascinaring was the 
subject of "The Killing of a Chinese 
Bookie". Even the combination of love and 
discomforr that Robert feels cowards his son 
is not unlike the woman-child relarionship 
in "Gloria". "Whar I rhink everybody needs 
is a way co say, 'Where and how can I be in 
love so that I can live? So that I can live wirh 
some degree of peace, you know?'. I guess 
every picrure I' ve ever done has been, in a 
way, co rry ro find so me ki nd of philosophy 
for the characrers in the film. And so, that' s 
why I have a need for rhe characters co really 
analyze love, discuss ir, kil! ir, destroy it, 
hurc each other, do all the stuff in that war, 
in char word-polemic and film-polemic of 
w har life is." - John Cassaveres 

Yönetmen Director: john CaııatJtleJ 
Senaryo Screen play: John CaıJatJttts, 
lxmd on tlN play by Ttd lı/lan Görüntü 
Yön. Cinematography: Al R11ban 
Kurgu Editing: Gıorgt C. Villaımr:w 
Müzik Music: Bo Harw«KK 
Oyuncular Cıut: Gma Rowlands,)olm 
CaJJdt'tltJ, Diahnnt Ahhou, s,,DIIr' 
CaJitl, ltfargartl Ahbott,jakob Shaw, 
!t1ir1Nit Conway, Edıly Donno, joan Fo/ey 
Yapımcılar Produceı-s: Mmahtm 
Go/an & Ywam G/obm Yaptm 
Produccjon Co.: Tht Cannon Group lfll'. 
Dünya Haklan World Sale" 
Hollywood Claııio Kaynak Print 
Source: 8/ue Dolphin Film & Vidto 

1984 1 3) mm. / Renkli Color 1 141'  
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TÜRKIYE TURKEY 

ACI 

PAIN 

Yönetmen Director: Y1/maı Giinty 
Senaryo Screen play: Y1lmaz Giiluy 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Gani T��r11nlı Müzik Music: Mttin 
Biilıey Oyuncular Casr: Yılwun 
Giinty, Fatma Girilt, Hayali Hamuıofbt, 
Oktay Y avNı, Osman Han, Diindar 
lıydtnlt, Niyazi GökJ.,, Şahin Dilba[, 
Mthmet Biiyiiltgllngiir' Yapımcı 
Producer: Nami Dilbat Yapım 
Produetion Co.: Oıüyiı Film Dünya 
Hakiart World Sales: !tfiM Film 

197l / 3J mm. 1 Renldl Color 1 80' 

• Sinemada neyin anlatıldı�ını de�il, nasıl 
anlatıldı�ını ön plana alırsak, baştan sona 
hiç düşmeyen bir tempoyla, eksilmeyen 
bir gerilimle anlatılmış, tam bir uslüp 
bütünlü�üne ulaşmış bir film olan ACI, 
hem Türk sinemasında, hem de Güney 
sinemasında bir aşamadır . . .  Yıllardan beri 
Anadolu'da, binlerce kişi adam öldürür, 
cezasını çekip çıkar; bir yandan kan 
davasının kıskacında, bir yandan çeşitli 
toplumsal tuzaklarda onu bekleyen 
insanlık dışı bir yaşamdır, yılgıdır, en kötü 
anlamıyla kullanılmadır. Töresi budur bu 
işin. Ama bunu de�iştirmek gereklidir, bu 
gereklili�i verebilmek için bir görüntü 
koymalıdır gözler önüne. Bir töreyi 
yıkacak, yeni bir töreyi başiatacak somut 
bir görüntü. Kafasında, önce insanın 
yüre�inde karşılı�ını bulacak böyle bir 
görüntüden yola çıkıyor ACI filmi de. 

• If we rake to che farefront not w har is 
told in  cinema buc how ir is rold, PAIN -a 
film narrared wirh a pace that never drops, a 
rensian that never decreases from beginning 
ro end, wirh a complere incegri ey of sryle
is a milesrone borh in Turkish cinema and 
in Güney' s cinema . . .  For many years in 
Anarolia, rhousands of men have murdered 
rheir rivals, have served rheir rime and were 
released; whar awairs rhem outside, in che 
pincers of che venderta on che one hand, and 
in various social rraps in che other, is an 
inhuman life, being daumed, exploirarion 
in che worsr sense of che word. This is the 
accepred custom of this business. B ur ir' s 
necessary ro change this, ro make this 
necessiry felr, an image should be publicly 
displayed. A concrere image ro desrroy a 
custom and ro start a new one. The film 
P AIN sers off from such an image c har w i ll 
fırsr find irs equivalenc in che hearr of a 
human, in his head. 

YILMAZ GÜNEY 
1 937'de, Adana'nın Yenice 
köyünde dogdu. Ankara'da 
Hukuk, Istanbul' da Iktisat 
Fakültesi'nde okudu. 1 958'de 
ilk öykü kitabı yaymlandı ve 
senarist, yönetmen yardımcısı 
ve aktör olarak Atıf Yılmaz'ın 
yanında çalışmaya başladı. 
1 963'te tecimsel sinemaya 
yönelerek, kendisinin de 
oynadıgı deseansı melodramlar 
çekmeye başladı. Kısa sürede 
halkın gözünde bir ilah oldu ve 
"Çirkin Kral" diye anılmaya 
başladı. 70'1erin başı 
yaratıcılıgının ön plana çıktıgı 
verimli yıllar oldu. "Umut" 
( 1 970) ve "Arkadaş" ( 1 974) 
toplumsal Türk sinemasının 
önde gelen örnekleridir. 
1 974'te cinayet suçuyla 
tutuklandı. Hapiste kaldıgı süre 
içerisinde senaryo yazımını 
sürdürdü; Zeki Ökten'in 
"Sürü" ve "Düşman", Şerif 
Gören'in "Yol" filmleri de 
aralarında olmak üzere, bazı 
filmierin yapımcılıgmı üstlendi. 
1 98 1 'de hapisten kaçarak 
Fransa'ya yerleşti. Kurgusunu 
sürgünde tamamladıgı "Yol", 
1 982 Cannes Film Festivali'nde 
Altın Palmiye'ye ortak oldu. 
Aynı yıl Fransa'da "Le mur 1 
Duvar"ı çekti. 9 Eylül 1 984're 
Paris'te kanserden öldü. 
Born in 1 937, in Yen ice, a 
viiiage near Adana. He studied 
Law in Ankara and Economics in 
Istanbul. In ı 958 he published 
his first shon stories and began 
working with director Atıf 
Yılmaz as scriptwriter, assistant 
director, and actor. In 1963 he 
began to develop his career in 
commercial cinema, writing, 
directing and scarring in heroic 
melodrarnas, and soon becoming 
a matinee idol, nicknameel 
'"Çirkin Kral'" (The Ugly King). 
The early 1 970s saw a fresh 
burst of creativiry. "Umut 1 
Hope" ( ı 970) and "Arkadll§ 1 
The Friend" ( 1 974) became 
landmark films in socially 
conscious Turkish cinema. He 
was arrested for a murder charge 
in l 974. While in prison, he 
concinued writing screenplays, 
and supervising the production 
of some, such as "Sürü 1 The 
Herd" and "D�man 1 The 
Enemy" by Zeki Ökten, "Yol / 
The Road" by Şerif Gören. In 
198 ı he made his escape from 
prison and setded in France. 
"Yol / The Road" which he 
edired in exile shared the Best 
Film Award in Cannes in ı 982. 
The same year he directed "Le 
m ur 1 The W all" in France. He 
died from cancer on 9 Seprember 
1984, in Paris. 



BiR USTANIN SEÇTiKLERI: THEO ANGELOPOULOS 

FA VORITES OF A MASTER: THEO ANGELOPOULOS 

"Sonsuz Sokaklar" ve "Macera" filmlerinin gösterimi Cineteca Nazionale di Cinema kurumunun 
ve ltalyan KültUr Merkezi (lstanbul)'un degerli işbirligiyle gerçekleştirilmiştir. 
The presentation of "La Serada" and "L'avvenrura" was made possible w ith the ki nd cooperacion of 
the Cinececa Nazionale di Cinema and Isciruto lraliano di Cultura, Istanbul. 
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FRANSA FRANCE 

OYUNUN KURALl 

LA REGLE DU ]EV 

RULES OF THE GAME 

Yönetmen Director: jean Rmoir 
Senaryo Screenplay:Jtan Rmoir� 
Cari Koch & Cami/lt Fran(oiJ Görüntü 
Yön. Cinemacography:jean Bachtlet 
Kurgu Ed if-ing: Marg11eritt HOJJ!tt
Rmoir Müzik Music: Rogtr Desornıitm 
Oyuncular Cast: Marrtl Dalio, Nora 
Grlgrw, Roland ToNtain,}eart Rmoir, 
Mila Parily. Gasto11 Modot,julim 
Cartllt, Anne Maytn, Pitrrt Nay, Pitn't 
Magniw Yapımcı Producer: Clamle 
Rmoi,. Yapım Producrion Co.: La 
NoNwl/e Edition Franraist Dünya 
Hakları World Sales: Lts G,-ands 
Film Claısiquts 

1939 1 3J .,.,_ / Siyah-Beyaz B& W 1 

BJ' 

• Jean Renoir'ın diger önemli yapıtı "La 
grande illusion 1 Büyük Aldanış"ta oldugu 
gibi, OYUNUN KURALl da gizemli bir ad 
taşır. Bu, 1 930'1u yıl larda Renoir'ın özellikle 
hoşnut oldugu bir yöntemdi. Böylece, 
fılmin ilk sorunu, bu "oyun"u saptamak ve 
"kural" kelimesiyle ne demek istendigini 
anlamaktır. Söz edilen oyun, yaşamdır. 
Insan davranışlarının zevk ve oyalan ma 
dışında bir anlam taşımadıgı bir toplumda 
yaşam, oyun haline gelir. Kurallar ise, böyle 
bir toplumun üyelerinin uymaları beklenen 
davranış biçimleri, ahlak anlayışı, toplumsal 
düsturdur. La Coliniere'in dünyasında bu 
kurallar, kaçak av mecazıyla yakından 
ilintilidir. Hiçbir ahlaki deger yoktur, 
herkes hile yapar, herkes başkasının 
arazisine tecavüz eder, herkes yalan söyler. 
Kibarlık samirniyetten daha önemlidir. 
Renoir amacının, izleyiciyi düşündürecek 
ciddi konulara ancak arada bir deginen, 
hafif bir komedi yapmak oldugunu 
söylemişti. Öyleyse, hedefini astronomik 
bir farkla ıskalamıştır: OYUNUN KURALI, 
zalim bir dramdır; komedi ögeleri ise, 
Renoir'ın insan degasının kusurları üzerine 
insafsız alayını daha da etkili hale getirir. 
Renoir OYUNUN KURALI'yla, iyi tanıdıgı 
bir toplum üzerine en kişisel beyanatında 
bulunmuştu. Film başlangıçta sert tepkiler 
almasına karşın, zaman içinde dogrulugunu 
ve geçerliligini kanıtlamıştır. "Yaptıgım tüm 
filmler içinde dogaçlamaya en fazla 
dayananı belki de budur. Senaryoyu 
oluşturmamız ve çekim yapacagımız yerleri 
saptamam ız hep filmin çekimleri sırasında 
oldu." - Jean Renoir 

• Like the ritle of Jean Renoir's the other 
masrerpiece, "La grande illusion", RULES 
OF THE GAME is an enigmatic title, a 
device of which Renoir, in the 30s, was 
especially fond. So the first problem of this 
film is to idemify the "game" and to 
understand what is meam by the word 
"rules". The game is life. Life becomes a 
game in a sociery when human behavior has 
no meaning beyond pleasure and diversion. 
The rules are the manners and morals, the 
social code, by which such a society expects 
its members to live. In the world of La 
Coliniere these rules are closely allied with 
the metaphor of poaching. There is no 
moraliry, everyone cheats, everyone 
trespasses, everyone lies. Polireness is more 
im portant than sinceriry. Renoir said that his 
i mention was to make a light comedy which 
would only very occasionally serike a more 
serious note and rhus ineline the spectator to 
reflecrion. If so, he missed his targer by an 
asrronomical margin: RULES OF THE 
GAME is a cruel drama in which comedy 
elemems make Renoir's rurhless jibe at the 
imperfecrion of human narure all the more 
penetrating. W ith RULES OF THE GAME, 
Renoir had made his most personal 
sraremem about a sociery he knew welL 
Although received acrimoniously, the film's 
accuracy and validity is most personal 
seatement have been established over the 
passing years. "Of all the films I have made, 
this one is probably the most improvised. 
W e worked out the script and decided on the 
places we were going to shoor as we wem 
along." -Jean Renoir 

JEAN RENOIR 
I _S Eylül 1 894'te Paris'te dogdu. 
Unlü izlenimci ressam Auguste 
Renoir'ın ikinci ogludur. Felsefe 
ve matematik egitimi 
gördükten sonra, 1. Dünya 
Sa�ı'na katıldı. Babasının 
ölümü üzerine miras kalan 
parayla kendi film şirketini 
kurdu. lik filmini 1 924'te 
yönetti. Yaprıgı kaliteli filmlerle, 
Fransız ve dünya sinemasının en 
önemli isimlerinden biri olarak 
degerlendirildi. 
Otobiyografısini, filmlerinin 
sa� yıllan ertesindeki 
konumunu saglamlaştıran 
övücü yargıların sahibi Yeni 
Dalga'nın genç yönetmenlerine 
ithaf etti. 1 2  Şubat 1 979' da 
ABD' de, Beverly Hills'te öldü. 
Born in 1 894 in Paris. He is the 
second son of the great 
impressionisr painter Auguste 
Renoir. Mter completing his 
srudies in philosophy and 
marhemacics he faughc in 
WW l .  Following his father's 
death, with the money he 
inherited he set up his own 
production company. He 
directeel his fırst film in 1924. 
Aurhor of several fılms of 
qualiry, he is generally 
acknowledged as one of the 
supreme fıgures in French and 
world cinema. He dedicated his 
aurobiography to the young 
filmmakers of the Nouvelle 
Vague, whose appreciarion of his 
work helped ro confırm his posr
war standing. He died on 12  
February 1 979 in Beverly Hills, 
USA. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 
1 924 LA fiile de l'eau Suların Kızı 
1 932 Boudu sauvl des ea.ux 

Bogulmaktan Kurtanlan 
Bo u du 

1 935 Le erime tk !lfr. LAnge 
Bay l.ange'ın Suçu 

1 936 U ne partie de «ımpagne 
Bir Kır Eglencesi 

1 937 LA grantk illmion Harp 
Esirleri - Büyük Aldanıı 

1 939 LA regle du jeu 
Oyunun Kuralı 

1950 The River 
Rüya Gibi Geçti - Nehir 

1 952 Le carosse d'or Altın Araba 
1 954 Frt!nch Cancan 
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ABD USA 

YURTTAŞ KANE 

CITIZEN KANE 

Yönetmen Director: Orson Welleı 
Senaryo Screenplay: Orson W el/u & 
Hernuı). Mankiewicı 

'Görüntü Yön. 
Cinemamgraphy: Grtgg To/and 
Kurgu Editing: Robn-ı W ise & Mark 
Rohson Müzik Music: Bemard 
flemuan11 Oyuncular Cas c: Orson 
Wel/es,joseph Colltn, Dororhy CtJmitrgorr, 
ErJtrtll Sloane, Ray Collinı, Agnt.r 
Moorthtatl, Paul Stewarl Yapımcı 
Producer: Orson Wellu Yapım 
Production Co.: Mtre11ry Produnions; 
RKO PiclurtS Dünya Hakları World 
SaJes: Hollywood Claısics Kaynak 
Print Source: BFI 

1941 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
1 19' 

• Muhtemelen, YURTTAŞ KANE en fazla 
tartışılmış fılmdir. Özedemek gerekirse, 
YURTTAŞ KANE, sinema dilini ve bir 
öykü aniatma aracı oldugu kadar kişisel ve 
sanatsal ifadenin bir çıkış noktası olarak 
sinemanın potansiyelini ögrenebilmek için 
defalarca görülmesi gereken sinemasal bir 
referans noktasıdır. Peki bu film ne anlatır? 
Film, 20. yüzyılın üzerinde en çok 
konuşulmuş Amerikalısı olan, kötü bir 
şöhrete sahip basın kralı W.R. Hearst 
hakkındadır. Tıpkı gazetelerinin diger 
insanları istismar ettigi gibi, bu film de 
Hearst'ü kullanmıştır. Öyküsünün 
sansasyonel yanları ugruna, Hearst 
hakkındaki gerçegi kurban etmekten 
çekinmemiştir. YURTTAŞ KANE, aynı 
zamanda para ve güç, yaşianma ve zaman, 
aşk ve evlilik, iş dünyası ve siyaset, ve insan 
arzularının beyhudeligi hakkındadır. Film 
Amerikan toplumunun güçlü bir yansıması 
ve Amerikan Rüyası'nın yıkıcı bir 
eleştirisidir. Orson Welles, YURTTAŞ 
KANE'in, "kamuya mal olmuş bir adamın 
özel hayatının portresi" oldugunu 
söylemişti, belki de bu özetierin en iyisidir. 
Şimdilerde ise, Welles'in bu filmle meslek 
yaşamının doruguna eriştigini bildigirniz 
için, filme belirli bir hüzünle dönüp 
bakıyoruz. Orson Welles' de, Kane'in bir 
parçasını bulmak mümkündür. O da 
ardında öfke nöbederini, harabeleri, göz 
alıcı projeleri bırakmış ve şöhretin 
zirvesinden düşmüştür. Bu noktayı 
vurgulayarak, YURTTAŞ KANE'in 
Welles'in kendi yaşamı için bir tür kehanet 
oldugunu söylemeye insanın dili varmasa 
bile gözlemlenen bu paralellikler de 
gerçekten çarpıcıdır. 

• CITIZEN KANE is probably rhe mosr 
discussed film of all rime. Books have been 
wrirren abour ir, and rhose who are 
inceresred in balanced cririques and labored 
analyses should rurn ro rhem. To summarize, 
CITIZEN KANE is a cinemaric reference 
poinr, which should be seen over and over 
again to learn the language of film, to learn 
irs porenrial as a storyrelling medium and as 
an outler for personal and arrisric expression. 
Si nce almosr everyrhing rhere is ro say abour 
CITIZEN KANE has aleeady been said, ir 
seems appropriare to ask rhe fundamenral 
quesrion: what is rhis film abour? lt is abour 
W.R. Hearsr, rhe infamous press magnate 
and most conrroversial Amerian of the 20rh 
century. The film exploits him in the way his 
papers have exploited everyone else. Ir 
sacrifices rruth abour Hearsr for the 
sensarionaJ aspects of his story. CITIZEN 
KANE is also about money and power, aging 
and rime, love and marriage, business and 
politics, and the futiliry of human 
aspirations. Ir is a mighty exposirion of 
American sociery and a devaseating cririque 
of che American Dream. Orson Welles has 
said that CITIZEN KANE is a "portrait of a 
public man's privare life", and that may be 
the best summary of all. W e now look back 
on CITIZEN KANE wirh a cerrain sadness, 
knowing as we do that Welles had reached 
the pinnacle of his cinemaric career with ir. 
There is a quorienr of Ka ne in Orso n Welles; 
rhere are rages and rhere are ruins left 
behind, grandiose schemes and a fal! from 
glorious heighrs. One does not want ro srress 
this point and say that CITIZEN KANE 
prophesied Welles' own life, bur the parallels 
that exisr are poignant. 

ORSON WELLES 
6 Mayıs 1 9 1 6'da ABD' de, 
Kenosha, Wisconsin'de doı!du. 
Sanatçı bir burjuva ailenin bu 
harika çocuııu. ressam, yazar, 
aktör ve amatör sihirbaz olarak 
erken gelişmiş bir yetenek 
gösterdi. Adını ilk kez 1 6  
yaşındayken, dünya çapında 
şöhrete sahip Gate Theater'da 
bir aktör olarak duyurdu. 
Sonra da New Y ork'ra çeşitli 
iddialı yapımlarla, yenilikçi bir 
tiyatro yönetmeni oldul!unu 
gösterdi. Ertesi yıl sinemaya 
geçti. Ama bir sinemacı olarak 
dol!ru dürüst ortaya 
çıkabilmesi, ancak RKC'nun 
ona küçük bir bütçe ve 
görülmemiş ölçüde serbestlik 
vermesiyle gerçekleşti. 
YURTTAŞ KANE ( 1 94 1 )  
teknik parlaklıl!ıyla bir başyapıra 
dönüştü. Sonraki bütün 
yapıtları da dehasının izlerini 
raşıyordu, ama gişede hiçbir 
zaman çok başarılı olmadı ve 
sürekli olarak finansman 
bulmakla ul!raştı. Kendi 
projelerinin arasındaki boş 
zamanlarda, başkalarının 
filmlerinde karizmatik roller 
üstlendi. 1 O Ekim 1 985'te, 
Hollywood'da öldü. 
Born on 6 May 1 9 1 6  in 
Kenosha, Wisconsin, USA. 
Child prodigy of an arciscic 
bourgeois family, he showed 
precocious calenr as a painrer, 
wricer and accor. He firsc made 
his name as a 1 6-year-o1d accor at 
che world-famed Gace Theacec in 
Dublin, Ireland. He chen proved 
hirnself an innovacive rheacre 
director wich various ambicious 
produccions in New York. The 
nexc year he scarced filmmaking. 
Buc i c was only when RKO 
offered him a smail budgec and 
an unprecedenced degree of 
arciscic freedom that he was able 
co make his filmmaking debuc 
pcoper. The cechnical brilliance 
of "Cicizen Kane" ( 1 94 1 )  made i c 
a mascerpiece. Tourhes of genius 
marked all his following work, 
yer he was never a box office 
favorice and always scruggled for 
fınancing. Berween his own 
projeers he played charismacic 
parcs for ochers. He died on 1 0  
Occober 1 985 in Hollywood. 

Önemli Filmleri 
Se1ecced Filmography 
1 940 Citizen Katu Yurtcal Kane 
1 942 Magnificent Ambersons 

Muhceıem Ambersonlar 
1 946 The Uıdy from Shanghai 

Şanghaylı Kadın 
1952 Othello 
1 958 Touçh of Evi/ 

Bitmeyen Balayı 
1966 Chimes at 1\fidnight 

Geceyarısı Çanlan 
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ITALYA ITALY 

SONSUZ SOKAKLAR 

LA STRADA 

THE ROAD 

Yönetmen Director: Fttkrico Ftflini 
Senaryo Screen play: F«kriro Ftllini, 
Tulio Pintl/i & Ennio Flaiano Görüntü 
Yön. Cine.matography: Oullo Maulli 
Kurgu Editing: /..n Caltozzo & Lina 
Cattrini Müzik Music: Nino Rota 
Oyuncular Can: Anthony Qıtimı, 
Giulittla Maıma, Richard Baıehart, 
Aldo Silvani, Marr:tlla Rovm, Livia 
Vetrtlirini Yapımcılar Producers: 
Carlo Ponti & Di no fk l.a11rmtiiı 
Yapım Production Co.: Ctn'lo Pomi 
ProdJKtionı; Dt LaNmltiiJ,· Paramoımt 
Dünya Hakları World Sales: 
FilmmaNro Kaynak Prinı Source: 
CinttKa Nazionalt di Cintma 

1954 1 35 mm. / Siyah-Beyaz B& W 1 
108' 

• Federico Fellini'nin kariyeri, sinema 
tarihinin en dikkate de�er meslek 
yaşamlarından biridir. Fellini, başka hiçbir 
yönetmenin paylaşma iddiasında 
bulunamayaca�ı türden bir kişisel başarının 
sahibi olup, on yıllık bir dönem içinde en 
azından dört önemli filme imza atmıştı. 
Bunlar: otobiyografik bir film olan 
"1 vitelloni 1 Aylaklar"; lirik bir film, büyük 
bir kişisel şiir olan SONSUZ SOKAKLAR; 
etkileyici bir toplumsal yorum olan "La 
dolce vita 1 Tatlı Hayat"; ve belki de bir 
sanatçının film şeridi ne yansıtılmış en 
başarılı "otoportresi" olan "Otto e mezzo 
1 Sekiz Buçuk"tur. Alçak gönüllü bir 
güzelli�e ve derin bir sezgiye sahip olan 
SONSUZ SOKAKLAR, Fellini'nin seyirciye 
en yakın duran, insancıl işlerinden biridir. 
Saf bir ruhun, haşin dünyadaki sıkıntılarının 
basit öyküsü olan filmin, yönetmenin 
sonuna kadar deşti�i, üstü kapalı evrensel 
anlamları vardır. Mesajı -herkesin birine 
ihtiyacı vardır; yalnızlık ve tek başına olmak 
dayanılmaz şeylerdir- duyarlı bir şekilde 
ifade edilmiştir. Fellini'nin "mitolojik 
dünyarnın eksiksiz bir katalo�u" dedi�i film, 
1 956'da En Iyi Yabancı Film Oscar'ını almış, 
ayrıca daha birçok ödülü toplamıştı. 
Insanları gözyaşına bo�a konusunda 
esrarengiz bir güce sahip olan, mütevazi 
olanaklarla gerçekleştirilm iş bu yalın film, 
pek çok kişinin en çok sevdi�i Fellini 
filmidir. Bir soytarılar, karnavallar ve sirkler 
çerçevesi içinde Fellini bize, toplumun 
uçlarındaki marjinal kişiler üzerine enfes 
bir şiir okur. En katı yürekli izleyicilerin 
bile etkisinden kurtulamadı�ı bir şiirdir bu. 

• Federico Fellini's career is one of the 
most remarkable in che hiscory of cinema. 
Jcalian director was for same rime che most 
famous filmmaker in che world, wich movie 
audiences in Europe and America ar his feec. 
In ren years Fellini has made ar leasc four 
greac films, a personal accomplishment that 
no ocher filmmaker can daim. "I vitelloni" 
is a surpassing aucobiographical film; LA 
STRADA is a lyrical film, a great personal 
poem; "La dolce vi ca" is an influential film 
of social comment; "Orta e mezzo" is 
probably che greacesc self-portraic of an 
areise on celluloid. LA STRADA is one of 
Fellini's most accessible and humane works, 
a film of underscaced beaucy and profound 
insighc. The simple scory of a pure soul's 
cravails in che harsh world, ir  has universal 
implications chac che diteccor mines for all 
they' re worch. Ics message - that everyone 
needs someone; that loneliness and solicude 
are unbearable - is exquisicely expressed. 
The film Fellini called "che complece 
cacalogue of my entire mychological world", 
won che Oscar for Best Foreign Film in 
1956, and has collecced numerous other 
prizes. This simple and modestly produced 
film wich uncanny power co move people co 
cears is che favorite Fellinj of many people. 
In a cantext of clowns, carnivals and circuses 
- a continuing motif in his movies, derived, 
we are cold, from his own adolescent 
experiences as a member of a carnival croupe 
- Fellinj sings us an exquisice poem abour 
marginal people living on che fringes of 
sociecy. Ic is a poem c hac hauncs even 
members of che coughesc audiences. 

FEDERICO FELLIN I  
20 Ocak 1 920'de, lralya'da 
Rimini'de dotdu. On yaşında 
evden kaçcı ve bir sirke girdi. 
Üniversiteye yazıldı ama, 
derslere devam edecetine bir 
mizah dergisine yazı yazıp 
karikatür çizdi. 2. Dünya Savaşı 
sırasında film senaryosu 
çalışmalarına kacıldı ve bir 
tiyatro toplulutuyla !talya' da 
tumeye çıkcı. 1 943'te aktris 
Giulietta Masina'yla evlendi. 
Rossellini'yle "Roma, citta 
aperta 1 Açık Şehir, Roma"nın 
senaryosu üzerindeki işbirliti. 
onun büyük şansı oldu. ilk 
filmini 1 950'de Alberto 
l.attuada'yla birlikte yönetti. 
Şanlı şerefli yönetmenlik yaşamı 
boyunca En Iyi Yabancı Film 
Oscar'ını dört kez kazandı. 
Meslek yaşamında gösterditi 
başarı için 1993 yılında özel bir 
Oscar'la onurlandırıldt 3 1  Ekim 
1 993'te yaşama veda etti. 
Born in Ri mini on 20 January 
1920. He ı:an away from home at 
the age of ren and joined a circus. 
He enrolled at the Univer.;iry 
bur, insread of anending classes, 
he wrote and drew carroons for a 
sarirical magazine. He began ro 
collaborare on film seripts and he 
roured che whole lraly w ith a 
theanical group during WW2. 
He married acrress Giulierra 
Masina in 1943. His big chance 
came when he collaborared wirh 
Rossellini on the script of 
" Roma, Ci rta Aperra". He co
direcred his forsr film in 1950 
wich A1berro Larruada. He won 
four times the Oscar for Best 
Foreign-Language Film in an 
illusrrious directing career. ]n 
1 993 he was given a special life
rime achievemenr Oscar. He died 
on 3 1  Ocrober 1993. 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmography 
1 953 1 vitelloni Aylaklar 
1 954 La sirada Sonsuz Sokaklar 
1 957 Le 1101ti di Cahiria 

Cabiria'nın Geceleri 
1960 La do/ce vi ta T arlı Hayat 
1 963 Ol/o e me:uo Sekiz Buçuk 
1 973 Amarrtwtl 
1 983 E la na ve ·va 

Ve Gemi Gidiyor 
1 985 Ginger & Fred 
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IT AL YA-FRANSA IT AL Y -FRANCE MICHELANGELO 
�---------------------------------------------------------t ANTONIONI 

MACERA 

L'A VVENTURA 

THE ADVENTURE 

Yönetmen Director: Midxlangtlo 
Atıtonioni Senaryo Screenplay: 
Mirhtlangtlo An1onioni, Elio Barto/ini 
& Tonino G11trra Görüntü Yön. 
Cinematography: Al� Sraı'llrda 
Kurgu Editing: EraltkJ Da Roma 
Müzik Music: Gi<n.'l1tmi FNJco 
Oyuncular Cast: Gabrielt Ferutti, 
A1onica V itti, Lla Maswri, Dominique 
8/anchar,JaniM Addamo, Rmzo Rirri, 
Ulio Luttazzi Yapımcılar Producers: 
Ci no Del D11ca, Rayntond Hakim, Robtrt 
Hakim, Amato Pmnasiliro & Luciano 
PtrNgia Yapı m PrOOuction Co.: 
Prod11zione Cinnnatografiche Ellro/Jtt; 
Sodlte Cinbnotographiqllt Lyrr Dünya 
Haklan World SaJes: Muliaset 
Kaynak Print Source: Cinetera 
Nazionale di Cintma 

1960 1 35 mm. / Siyah-Beyaz B& W 1 
140' 

• MACERA, 1 960 yılında Cannes'da 
gösterildiginde, seyirci filme ıslık, alkış ve 
çıglıklarla tepki göstermişti. Ancak böyle 
davranarak begenilerini belirtmiyorlardı. 
Antonioni'nin filmi, Avrupa'nın pek çok 
köşesindeki farklı seyircilere oldugu gibi, 
onlara da anlaşılmaz gelmişti. MACERA'nın 
hikayesi, filmde hiçbirşey olmadıgı söylentisi 
nedeniyle meşhur oldu. Filmde 
gördügümüz, neticesiz bir arayış ve 
çözümlenemeyen bir kayboluştur. Olumsuz 
görüşte olanların özellikle paylaştıgı fikir, 
fılmin anlamsız, tekdüze ve sonuçta tam 
anlamıyla sıkıcı oluşuydu. Ancak MACERA 
öylesine çagdaş ve yine öylesine bir tüm 
zamanlar filmidir ki, geçen yıllar ona büyük 
bir saygınlık ve sinema tarihinde önemli bir 
konum kazandırmıştır. Bu filmde Antenieni 
önceki yapıtlarında varolagelen konu ve 
teknikleri ele alarak onları geliştirmiştir. 
MACERA'da geleneksel anlatım 
biçimlerinden hiçbirine kulak asılmamıştır. 
Film çok agır tempoludur ve hareketin 
çogu gerçek hızıyla gerçekleşir. Karakterler 
iletişimlerinde çok az diyalog kullanır. 
Kişiler üzerinde düşünmeye davet ediliriz, 
ancak onlarla özdeşleşmemiz söz konusu 
degildir. Insanların çevrelerine ve 
birbirlerine yabancılaşmaları her 
kompozisyonda, her kamera hareketinde 
sezilir. Filmin anlamı, kendi dokusunda 
gizlidir. MACERA iddia edildigi gibi anlamsız 
degil, tam tersine aşırı anlam yüklü bir 
filmdir. Biçimiyse, bugün bile, 44 yıl önce 
oldugu kadar çarpıcıdır. Bizi acı çeken 
karakterleri üzerinde düşünmeye çagrısı da 
eskisi kadar zorludur. 

• When L'A VVENTURA was screened at 
rhe 1 960 Cannes Film Festival irs audience 
whistled, sramped and shoured. They were 
nor expressing enrhusiasm. Anronioni's film 
had proved incomprehensible ro rhem, as ir  
was ro prove ro many an audience all over 
Europe. The plor of the film became famous 
because, ir was said, norhing happened in rhe 
movie. What we see is a search wirhour a 
conclusion, a disappearance wirhour a 
solu tion. The most common charge of rhe 
dissenrers was rhat rhe film was quire 
meaningless and monoronous, consequenrly, 
urterly borjng. Buc L'A VVENTURA is such 
a modern and yer such a rimeless film rhac 
rhe passing years have given ir  enormous 
scacure and had secured irs place in film 
history. Ir cook up and developed themes and 
rechnjques aleeady apparenr in Anronjonj's 
work. L'A VVENTURA hardly emerged 
from nowhere, rhough ir is perhaps more 
unremirringly ausrere rhan anyrhing irs 
director had previously made. Ir clearly does 
play down convenrional narrative ro rhe 
poinr of extincrion. The film is paced very 
slowly, m uc h of i ts acrion see n in real rime. 
lrs characrers communicare lirrle in dialogue. 
W e are invited ro conremplare them, bur nor 
ro jdenrify. A sense of alienarion of people 
from rheir environmenr and from each orher 
is conveyed in every stark composirion, in 
every studied camera movemenr. The 
meaningless; if anything ir is overloaded 
wich meaning. In respecr ro irs form, ir is as 
seriking roday as ir was 44 years ago; irs 
invirarion ro conremplare irs agonized 
characrers as demanding as ever. 

29 Eylül 1 9 1 2'de ltalya'da 
Fen-ara'da do�du. 1 935 yılında 
Bologna Üniversitesi'nden 
ekonomi ve ticaret dalında 
mezun olduktan sonra 1 6  
mm'lik deneysel filmler çekti, 
senaryolar yazdı ve bir bankada 
çalıştı. Çok geçmeden Roma'da 
Deneysel Sinema Merkezi'nde 
ciddi biçimde sinema okumaya 
karar verdi. ilk filmi Po 
vadisindeki yaşamla ilgili bir 
belgesel olan "Gente del Po 1 
Po lnsanları"na 1 943'de başladı, 
ancak 1 947'de bitirebildi. Bunu 
izleyen üç yılda altı kısa belgesel 
çekti. 1 950'de 38 yaşındayken, 
ilk kurmaca filmi "Cronoca di 
un amore 1 Bir Aşkın 
Güncesi''ni yönetti. 1 960'da ilk 
uluslararası başarısı olan ve 
kendine özgü esteti�i. teması ve 
kamera biçemiyle olgunluk 
dönemini haber veren 
MACERA'yı çekti. Bunu 
yabancılaşma temalı üçlemesini 
tamamlayan "La notte 1 Gece" 
( 196 1 )  ve "L'eclisse 1 Satan 
Güneş" ( 1 962) izledi. Ikinci 
çıkışını yaptı�ı "Biow-Up 1 
Cinayeti Gördüm" ( 1 966) ilk 
Ingilizce fılmiydi ve En Iyi 
Yönetmen ve Senaryo 
dallarında Oscar'a aday 
gösterildi. 1 995'te onursal bir 
Oscar aldı. 
Born in Ferrara, Italy, 29 
September 1912.  Afrer 
gıaduating from the University 
of Bologna in 1935 with a 
degree on Economics and 
Commerce, he experimenred 
with 1 6  mm films, wrote film 
seripts and worked for a bank. 
He soon decided to srudy film 
seriously in the Cenrro 
Sperimentale di Cinemarogıafia. 
His own first film, "Gente del 
Po", a documenrary abour life in 
the Po valley, was begun in 1943 
but could not be completed until 
1947. During next three years he 
direcred six short documentaries. 
In 1 950, at 38, he finally 
directed his first feature film, 
"Cronoca dj un amore 1 
Chronicle of a Love". In 1 960 he 
scored his fırsr international 
rriumph, L'A VVENTURA, 
which marked the coming of 
maruriry of his unique aesrheric 
and of his theme and his cameıa 
style. "La notte" ( 1 96 1 )  and 
Teclisse" ( 1 962) followed, 
completing a rrilogy on the 
al_ienarion rheme. His second 
breakthrough picture was "Biow
up" ( 1966), his first EngJjsh
language film, which earned 
Oscar neminations for Best 
DirectOr and Screenplay. In 1995 
he received an honoıary Oscar. 
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PERSONA 

Yönetmen Director: 1 ngmar 
Bwgman Senaryo Screenplay: 
Ingmar Btrgman Görüntü Yön. 
Cinematography: SıJtn Nylwiıt Kurgu 
Editing: U/la Ryghe Müzik Music: 
Larıjohan W w/e Oyuncular Cast: 
Bibi lıntkrsmı, Li11 Ul/mann, Marganla 
Krook, Gllnlfllf' BjörnıtranJ,jörgm 
Undırriim Yaptmcllar Produccrs: 
Ingmar Btrgma1f & Lars-Owt Ca,.fkrg 
Yapım Production Co.: Sulfliiıh Fi/111 
ProdNction Dünya Haklan World 
Sales: Swtdiıh ltmit11tt 

1966 13) mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
Bl'  

• Ekonomisi, sembolizmi ve dürüst 
cinselli�i açısından dönüm noktaSı 
oluşturan bir film olan Ingmar Bergman 
imzalı PERSONA, yönetmenin en kişisel 
eserlerinden biri. Bergman burada önceki 
daha açık işlerinden uzaklaşıp, sonraki 
filmlerinde iyice geliştirece�i soyut, 
sezgisel tarza yöneliyor. PERSONA'yı 
basit tanımtarla nitelendirmek zor, ama bu 
karmaşık filmi, dram, görsel şiir ve 
modern psikolojiyi birleştiren bir kimlik 
araştırması olarak tanımlamanın faydası 
dokunabilir. PERSONA birçok anlam 
içeren bir ad; oyuncunun klasik dramda 
yüzüne taktı�ı maske, ya da, ço�ul haliyle, 
bir oyundaki ya da romandaki karakterleri 
belirtiyor. Yönetmenin amaçları açısından 
daha manidar olanıysa, Cari G. Jung 
tarafından ortaya atılmış olan ve büyük 
psikiyatristin sözleriyle, bireyin "iç 
karakterine karşıt olarak, bir koruma, bir 
savunma, bir aldatmaca ya da etrafındaki 
dünyaya uyum sa�lama çabası" olarak 
taktı�ı gerekli maskeyi simgelemek için 
ortaya atılmış olan 'persona'. Bergman, 
ana teması algıda öznellik olan, üslOp 
açısından da çeşitli yorumlara açık olacak 
kadar öznel bir kurmaca film yapmak 
istemişti. PERSONA sadece iki kadının 
öyküsü, ya da bir psikolojik araştırma 
öyküsü de�il, sinemayla bir yüzleşme; 
filmin do�ı ve filmin gerçeklik ile 
yanılsama imgeleri yaratma kapasitesinin 
do�sı üzerine bir araştırma. Açılış 
sekansı filmin gerisinin de havasını 
belirliyor; bu sekansta karakterler yalnızca 
kaderin ve arzunun de�il, sinemacılı�ın da 
merhametinde. PERSONA Sergınan'ın en 
olgun ve kalıcı filmi oldu�u kadar, 60'1arın 
da anahtar yapıtlarından biri. 

• A watersbed film in irs economy, 
symbolism, and frank sexualiry, Ingmar 
Bergman's PERSONA ranks as one of the 
direcror's most personal pieces, breaking 
from his earlier, more explicit work in favor 
of the absrracr, inruirive sryle that he would 
conrinue ro develop in his larer films. 
PERSONA is difficulr ro characterize in 
simple rerms, but it  may be helpful ro 
deseribe this complex film as being an 
exploration of idenci ey that combines 
elemenrs of drama, visual poerry, and 
modern psychology. PERSONA is a richly 
implicarive ri de indicaring rbe acror's mask 
worn in classicai drama or, in plural form, 
the characrers in a play or novel. More 
significanr to che direcror's purposes is the 
designarion of 'persona' advanced by Carl 
G. Jung ro rypify che necessary mask an 
individual assumes "in comrast ro his inner 
characrer, wirh inrenr ro serve as a 
prorecrion, a defense, a deceprion, or an 
anempt ro adapr to the world around him", 
as rbe grear psychiarrisr wrore. Bergman 
wanred ro produce a piece of ficrion which 
has as i ts main rheme the subjecriviry of 
perceprion, and in irs sryle is so subjecrive as 
ro be open ro a multitude of inrerprerarions. 
PERSONA is not only the srory of rwo 
women or a psychologicai explorarion, bur 
also a confronration w ith cinema, exarnining 
the narure of film and irs capaciry ro 
manufacrure images of reality and illusion. 
The opening sequence sers che tone for the 
film ro come, in which che characrers are ar 
rhe mercy not jusr of fare and desire bur of 
filmmaking irself. PERSONA is Bergman's 
most marure and enduring work as well as a 
key film of che '60s. 

INGMAR BERGMAN 
14 Temmuz 1 9 1 8'de lsveç'in 
Uppsala kentinde do�du. 
Stockholm Üniversitesi'nde 
edebiyat ve sanat e�itimi 
gördü�ü sırada, oyuncu ve 
yönet.men olarak tiyatroyla 
ilgilendi. Okulu bitirdikten 
sonra Stockholm'da bir 
tiyatroda srajyer·yönet.men 
olarak görev aldı ve bu arada 
birçok oyun, kısa öykü ve 
roman yazdı. 1 94 1  'de tiyatro 
yönermeni olarak canınmaya 
başladı. Ereesi yıl ilk uzun 
metrajlı kurmaca filmi "Kris 1 
Kriz'i gerçekle�tirdi. O günden 
beri lsveç sinemasının en 
sayılan ki�isi olarak birbiri 
ardına önemli filmler çekmi�tir. 
Filmierindeki rurarlılık, hiçbir 
zaman terket.medi�i tiyatro 
alanında da süregelmi�tir. 
Born on 14 July 1 9 1 8  in 
Uppsala, Sweden. He became 
involved in the cheacre, as an 
accor and director, at the 
University of Stockholm, where 
he srudied lirerarure and arr. 
Afrer graduarion he became a 
rrninee-direcror ac a Stockholm 
rhearre, and during chac period 
wrore a number of plays, shorr 
srories and novels. In 1 94 1 ,  his 
cepuration as a  director in che 
rhearre is esrablished. The 
following year, he direcred his 
firsr fearure film, "Kris 1 Crisis". 
Since chen he dominared 
Swedish cinerna, direecing one 
grear film afrer anorher. The 
coherence of his works exrends ro 
rhe rhearre which he has never 
abandoned. 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmography 
1 953 Gyclt.larnas afton 

Gezgincilerin Gecesi 
1957 Det sjuntk inseglel 

Yedinci Mühür 
1958 Smullronsliil/el 

Vahşi Çilekler 
1 963 Tyslnadm Sessizlik 
1 966 Persona 
1 972 Vislt.ingar ot:h rop 

Çıtlıklar ve Fısılcılar 
1 978 Arllumn Sonala Güz Sonatı 
1982 Fanny tx:b Alexamire 

Fanny ve Alexandre 
1983 E/1" repelilionm 

Provadan Sonra 
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TRIBUTES 

Werner Herzog filmlerinin gösterimi Goethe Institute (Istanbul)' un 
degerli işbirligiyle gerçekleştirilmiştir. 
The presencation of Werner Herzog's films was made possible 
w ith che ki nd cooperacion of Goethe lnstituce (İstanbul) 



• 1 938 yılında Tahran'da do�du. Iran 
sinemasının 1 960'1ı yıllardaki öncü 
kolunun geriye kalan ustalarından biridir. 
Edebiyat, tiyatro ve sinema alanlarında 
kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı olarak 
tanınır. Sanat dünyasıyla çok genç yaşta 
tanışmıştı. Orta ö�renimi sırasında iki 
tarihi oyun yazdı ki, daha sonra tiyatro 
oyunları tercih etti�i yazım kulvan 
olacaktı. lık sinema deneyimlerini 8mm.'lik 
filmlerle edindi. Daha sonra Tahran 
Üniversitesi'ne girdi, ama okudu�u 
konuya ilgi duymadı�ı için okulu bitirmedi. 
Iran tiyatrosu ve epik edebiyat üzerine 
araştırmalar yapmaya o sıralarda başladı. 
2 1  yaşında, Iran geleneksel oyunları 
"Şahname" ve "Taziye" üzerinde kapsamlı 
bir araştırma yaptı. Islam öncesi tarihi de 
inceledi ve Iran resmine aşina oldu. 
Hayatının daha sonraki on yılını, çeşitli 
yayınlarda Do�u Sanatı ve Iran Tiyatrosu 
üzerine yazılar yazmaya adadı. Daha 
sonraki kitaplarından birinin konusu 
olacak sinema hakkında da hayli yazı yazdı. 
Bayzai, başyapıtlarının bazılarını bu 
sıralarda kaleme aldı: "The Eight Vayage 
of Sinbad 1 Sinbad'ın Sekiz Seyahati", 
"Banquet 1 Ziyafet", "Serpent King 1 Yılan 
Kral", "Dolls 1 Bebekler", "Story of the 
Hidden Moon 1 Saklı Ayın Hikayesi" ve 
daha niceleri. Kukla oyunlarından üç 
tanesi, 1 962'de Tahran'da sahnelendi. 
Bunu, Iran'da şimdiye kadar yazılmış en iyi 
oyunlardan biri olan, çok övgü kazanmış 
"Şampiyon Ekber Ölür" izledi. 1 968'de, 
tartışmalı Iran Yazarlar Birli�i'ne ilk 
katılanlardan biri oldu. 

Bayzai'nin Iran'da sinema ve tiyatronun 
gelişmesine hatırı sayılır bir katkısı vardır. 
Popülerli�ine ve bilgisine ragmen, ne 
devrimden önce ne de sonra, asla 
hükümet garantisi saglamayı 
başaramamıştır. Aradan 20 yılı aşkın bir 
süre geçmesine karşın, devrimden sonraki 
filmleri "Cherikeye Tara 1 Tara'nın Baladı" 
ya da "Tara, Bir Dişi Gerilla" ( 1 978, 
gösterime girmedi) ve "Marge Yazdgerd 1 
Yazdgerd'in Ölümü" ( 1 980, gösterime 
girmedi), hala Iran'da gösterim izni 
alamamıştır. Her iki film de, o sıralar Iran 
sinema endüstrisinde uygulanan Islami 
kurallara uymadıkları gerekçesiyle rafa 
kaldırılmıştı. "Bashu, Gharibeh Kouchak 1 
Küçük Gariban Bash u" ( 1 986, 1 989' da 
gösterime girdi), rafa kaldırılan üçüncü 

filmi olacaktı, ama Iran-Irak savaşının 
bitiminden sonra nihayet gösterim izni 
aldı. 1 988'de "Shayad Vaghdi Digar 1 Belki 
Bir Başka Vakit"i yaptı. Bir sonraki filmi 
"Mesaferan 1 Misafirler" ( 1 992), sansür 30 
dakikasını kestikten sonra düpedüz 
mahvedildi. Bu olaydan sonra, Bayzai 
yıllarca film yapmadı. Bu dönemde 
Shahram Assadi'nin "Ruz-e vagh'e 1 Olay 
Günü"nün ve Rafi Pitts'in filmi "Fasle 
Panjom 1 Beşinci Mevsim"in ( 1 996) 
senaryolarını yazdı ve Ebrahim Hatami'nin 
filmi "Borje Minoo 1 Minoo Kulesi''ni 
( 1 996) kurguladı. Bayzai suskunlugunu, 
yedi bölümden oluşan grup çalışması 
"Goftegoo Ba Baad 1 Kiş Öyküleri"yle 
( 1 999) yedi yıl sonra bozdu. Bunu son 
filmi "Sagkoshi 1 Çılgın Köpekleri 
Öldürmek" (200 1 )  izledi. 

lranlı yönetmenler içinde, Batılı 
izleyleilere belki de en yakın olanı, 
Bahram Bayzai'dir. Bir öykü aniatma 
ustası olan Bayzai (lran'ın en iyi 
senaristlerinden biri sayılır), özellikle 
kadınların sorunlarını işleme konusunda 
hassasiyet gösterir. Yetkililerle başı hep 
fena halde dertte olmuştur. Bayzai festival 
sahnesine, 1 970'1i yıllarda "Ragbar 1 
Sagnak" ( 1 97 1  ), "Gharibe va Meh 1 
Yabancı ve Sis" ( 1 973) ve "Kalaagh 1 
Karga" ( 1 977) ile çıktı. Devrimden sonra 
yaptıgı iki film, Iran'da gösterime 
giremeyecek kadar sivri bulunmuşlardı. 
Cannes'da gösterilen "Tara'nın Baladı", 
Iran tarihinde kadının yerini sorgular. 
Kaybolan bir kral hakkında yazılmış kendi 
oyunundan çektigi "Yazdgerd'in Ölümü" 
ise, sansürcülerin kafasını karıştırmıştı. 

• Born in Tehran in 1 938. A survivor 
from the vanguard of the Iranian cinema in 
the 60's, he is well recognized as a self
made artist active in literatute, thearre and 
cinema. He was introduced co the world of 
art when he was stili very young. In high 
school he wrote two historical plays which 
evenrually became his preferred method of 
writing. He gained his first filmmaking 
expetiences thcough making 8 mm. movies. 
He then encered the University of Tehran, 
but did not finish his studies due to lack of 
incerest in the subject he was studying. lt 
was then that he starred researching Iranian 
thearre and epic literature. At the age of 2 1  
he did an extensive research on the "Book of 

Filmleri 
Filmography 
1 970 Amoo S ibifoo Bıyık Amca 

(shorc kısa film) 
1 9 7 1  Ragbar saınak 
1 972 Safar Yolculuk 
1 973 Gharibe va Meb 

Yabancı ve Sis 
1 977 Kalaagh Karga 
1 978 Cherikeye T ara 

Tara'nın Baladı 
(unreleased 
gösterime çıkmadı) 

1 980 Marge Yazdg.rd 
Yazdgerd"in Ölümü 
(unreleased 
gösterime çıkmadı) 

1 986 Bathu, Ghariheh Koucbak 
Küçük Gariban Bashu 

1 988 Shayad Vaghdi Digar 
Belki Bir Batka Vakit 

1 992 1\lotaferan Misafirler 
1 999 Goftegoo Ba Baad 

Ki� Öyküleri 
200 1 Sagkothi 

Çılgın Köpekleri Öldürmek 
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Kings" (Shahname) and Ta'azie which is 
Iranian cradicional plays. He also scudied 
che pre-Islamic history and familiarized 
himself wirh Persian paincing. The nexc ren 
years of his life were dedicaced co wricing in 
various publicacions abouc Eascern Are and 
Iranian cheacre. He also wcoce a good 
number of arcicles abour cinema, which 
lacer became che subject of one of his books. 
Ic is during chis rime chac Bayzai wroce 
some of his mascecpieces: "The Eighc 
Voyage of Sin bad", "Banquec", "Serpenc 
King", "Do lls", "Scory of che Hidden 
Moon" and many more. Three of his puppec 
plays were scaged in Tehran in 1 962, 
followed by che much-lauded play 
"Champion Akbar Dies" which was one of 
che besc cheacre pieces ever wriccen in Iran. 
In 1 968 he was one of che firsc nnes co join 
che concroversial Iranian Wricer's Guild 
(Kanun-e Nevisandegan-e Iran). 

Bayzai scarced his film career wich a 
successful shorc ficcion film named "Amoo 
Sibiloo 1 U nde Muscache" in 1 970. 
Immediacely afcer chac he direcced and 
produced his mascerpiece "Ragbar 1 
Downpour" ( 197 1 ), based on his own 
screenplay, wich che Iate Parviz Fannizadeh 
scarring. This and his following films, 
"Gharibe va Meh 1 The Scranger and che 
Fog" ( 1 973), which was based on a cocally 
unprecedenced script in che cradicion of 
Iranian cinema, and "Kalaagh 1 The Crow" 
( 1 977), earned him festival prizes ar home 
and abroad. Bayzai has made significanc 
concribucion co che development of cinema 
and cheacre in Iran. Despice his popularicy 
and knowledge, he has never been successful 
in gaining che supporc of che governmenc, 
neicher before nor afcer che revolucion. Afcer 
more rhan 20 years, his firsc cwo posc
revolucionary films, "Cherikeye Tara 1 The 
Ballad of Tara" or "Tara, a Female Guerilla" 
( 1 978, unreleased) and "Marge Yazdgerd 1 
The Deach of Yazdgerd" ( 1 980, unreleased), 
have scill noc been able co receive a 
screening permic. Boch movies have been 
shelved due co che facc chac chey are noc in 
accordance w i ch che Islamic code currendy 
in use in Iranian mocion piccure induscry. 
"Bash u, Gharibeh Kouchak 1 Bash u, che 
Li c de Scranger" ( 1 986, released in 1 989), 
was going co be his third film co be shelved, 
bur ir finally goc a permit afcer che end of 
Iran-Iraq war. He made "Shayad Vaghdi 
Digar 1 Maybe Some Orher Time" in 1 988. 
His nexr film "Mosaferan 1 Travelers" 
( 1 992) was pracrically desrroyed afrer 
censors cur abour 30 minures our of ir. 
Following rhar acr, Bayzai has nor made a 

movie for many years. During this period he 
wroce screenplays for "Ruz-e vagh'e 1 Day of 
rhe Incidenr" direcced by Shahram Assadi 
and "'Fasle Panjom 1 Fifch Season" ( 1 996) 
direcced by Rafı Pim, and edired "Borje 
Minoo 1 Minoo Tower" ( 1996), a film by 

Ebrahim Hacami. Bayzai broke his silence 
afcer seven years wir h a group work called 
"Gofcegoo Ba Baad 1 Srories of Ki sh" ( 1 999) 
which consiscs of seven episodes. The lasc 
feacure film he direcced is "Sagkoshi 1 
Killing Mad Dogs" (2001 ). 

Of all che Iranian directors, Bahram Bayzai 
is probably che most accessible co Wescern 
viewers. A master of narrative scorycelling 
-he is considered one of lran's besr 
screenwricers- Bayzai is parcicularly 
sensicive in portraying che problems of 
women. His croubles wich che aurhoricies 
have been enormous. Bayzai escablished 
himselfon che festival scene in early 1 970's 
wich "The Downfall", "Scranger and che 
Fog" and "The Crow". His firsc cwo films 
made afcer che revolution were coo 
concroversial ro be released in Iran. "The 
Ballad of Tara" ( 1 978), screen ed at Cannes, 
looks at rhe place of women in Iranian 
history. "The Deach of Yazdgerd" ( 1 980), 
from his own play abouc a vanquished king, 
simply puzzled che censors. 
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IRAN IRAN 

KÜÇÜK GARiBAN BASHU 

BASHU GHARIBEH KOUCHAK 

• Mükemmel bir biçimde çekilmiş ve 
oynanamış bu dramatik film, izleyiciyi 
küçük bir çocugun yaşamında son derece 
dokunaklı bir yolculuga çıkarır. Bayzai, film 
boyunca sert belgesel savaş ve günlük 
hayat görüntülerini, Bashu'nun köyde 
dolaşan ölmüş annesinin sihirli bir 
gerçeküstücülük taşıyan sekanslarıyla içiçe 
dokumuştur. Tıpkı asırlık bir meşe agacı 
gibi filmin ortasına dikilmiş olan, Bayzai'nin 
"Iran sinema ve tiyatrosunun tarihindeki en 
önemli aktris" diye tanımladıgı favori kadın 
oyuncusu Susan Taslimi, fılmin duygusal ve 
toplumsal baglarını bir arada tutmaktadır. 
Tuhaftır ama. KÜÇÜK GARIBAN 
BASHU'nun hümanist, savaş karşıtı 
duyguları, onu üç yıl sinema salonlarından 
uzakta tutmuştu; ta ki Irak savaşı hızını 
yitirip, filmin teması dönemin ruhuna 
uygun düşene kadar. Film nihayet 1 989'da 
gösterime girebi Idi. "BASHU fikri, Susan 
Tasiimi'nin zihninde şekillendi. Ondan bunu 
yazmasını istedim, o da yazdı. O kısa 
öyküden başka bir film de çıkabil irdi. Ben, 
Tasiimi'nin öyküsünden yola çıkarak bir 
senaryo yazdım ve Iran'ın kuzeyinde filmi n 
çekimlerine başladık . . .  BASH U savaşı 
başlatmayan, ama savaşın etkilerine 
katlanmak zorunda kalan insanlar hakkında. 
Göç ve sonuçları; yabancılaşma ve ilişki 
hakkında. Yeni bir ailenin ya da yeni bir aile 
biçiminin oluşumu hakkında." -
Bahram Bayzai 

• This famasrically direcred and acred 
dramaric film rakes che audience on a deeply 
moving journey through a young boy' s life. 
Throughour che film, Bayzai imerweaves 
rough documentary images of war and daily 
life wirh magicaiJy surreal sequences of 
Bashu's dead morher wandering through che 
village. And marching rhis, are che 
compelling performances of Adnan Mravian 
as Bashu and Susan Tasiimi as Nai. Taslimi, 
Bayzai's favorire acrress whom he called as 
"che mosr im porram actress in rhe hisrory of 
Iranian cinema and rhearre", is planred ar che 
center of rhe film !ike an oak rree, holding 
rogerher che emorional and social rhreads 
rhar run through ir. Srrange ir may seems, 
che humanisr, anri-war sentirnem of 
BASHU, THE UTfLE STRANGER kepr ir 
off rhe screen for rhree years - umil che war 
wirh Iraq was widing down and che rheme 
suired rhe rimes. The film was finally 
released in 1989. "The idea of BASHU cook 
shape in Susan Taslimi's mind. I asked her ro 
wrire ir and she did ir. Thar shorr srory could 
be anorher form of che film. I wrore a script 
on che base ofTaslimi's srory and we began 
ro shoor che film in che norrh of Iran . . .  
BASHU is abour che people who did nar 
wage rhe war, bur endure irs consequences. Ir  
is  abour rhe enıigrarion and irs resul es; 
alieoarion and relarionship. Ir  is abour rhe 
formarian of a new family or a new form of 
family." - Bahram Bayzai 

Yönetmen Director: Babram Bayui 
Senaryo Screcnplay: Babram Bayzai 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Fimz Maltkuukh Kurgu Editing: 
Babram Bayzai Oyuncular Cast: Su.san 
TfiJiimi, Parviz Pourhoıstini, Adnan 
A[rm1ian, Akhar Oo11dkBr, Farrok.hlagha 
HoNJhnumd, Rru.ı HoN.Ihmand, Zahihollah 
Salmani, Mohtaram Khoıhrou Yapımcı 
Producer: Ali Reza Zarrin Yapım 
Production Co.: lnuitNit /f1f' tht 
lnttlltctMal Dn�t/(Jfmlnıt If Childffl'l and 
Young AdJJ!tJ Dünya Hakları World 
SaJes: Farabi Cinnna Foımdalio, 

1986 1 3) mm. 1 Renkli Color 1 120' 
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IRAN IRAN 

BELKI BIR BAŞKA VAKIT 

SHAYAD VAGHTI DIGAR 

Yönetmen Director: Babram Bayuu 
Senaryo Screenplay: Balıram Bayzai 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Asghar Rafyitjam Kurgu Editing: 
Babram Bayzai Müzik Music: Baba� 
Bayat Oyuncular Cast: SuJall T a.ılimi1 
Darituh Farhang, Alirtza !ıfoj'alla, 1----------------------------------------j )amshid l..a)tgh, Smun N as iri, GlxxJ,.at 

MA YBE SOME OTHER TIME 

• Bayzai'nin favori kadın oyuncusu Susan 
Tasiimi ile yaptı�ı son film olan BELKI BIR 
BAŞKA VAKIT, Kian adında orta sınıfa 
mensup hamile bir kadının, kendi kimli�i 
konusundaki kararsızlı�ının nedenlerini 
arayan bir evlatlı�ın öyküsü. Kıskanç 
kocasının düzenledi�i bir sahnede, bir 
antikacı dükkanında, yerde duran bir 
tabloda biyolojik annesinin suretini görür. 
Cevap arayışları sırasında, antikacı 
dükkanının sahibiyle evli çok başarılı bir 
restcratör ve ressam olan ve daha önce 
hiç görmedi�i ikiz kızkardeşi Vida'yı da 
bulur. Gerilim dolu bir melodram olarak 
gelişen BELKI BIR BAŞKA VAKIT, 
psikolojik rahatsızlıkları olan yıkılmış bir 
kadını sevecenlikle anlatıyor. Susan 
Tasiimi'nin Iran'da yaptı�ı bu son fılmde, 
gerçek hayattaki asabiyeti, performansının 
ayrılmaz bir parçası halini almış. 

• Bayzai's last film with his favorite 
acrress Susan Taslimi, MAYBE OME 
OTHER TIME is che scory of a pregnanc 
middle-class woman, Kian, a foster child in 
search of che reasons for her uncertaincy 
abouc her own idencity. In a scene 
orchescraced by her jealous husband, she 
encouncers a replica of her biological 
morher in a paincing laid aside on the floor 
of an ancique cellar. In a quest for answers 
she also fınds her previously unknown twin 
sister Vida, an accomplished rescorer and 
paincer who is married co che owner of the 
ancique cellar, Hagh-Negar. MA YBE 
SOME OTHER TIME, which develops as a 
suspenseful melodrama, sympachecically 
depicts a broken woman wich psychological 
discurbances. In chis last film thar Susan 
Tasiimi made in Iran, her real-life 
nervousness has cercainly become an 
integral part of her performance. 

l.Atifi, AbdolmA Radmanuh, Simin 
Anıari Yapımct Producer: HoNshang 
Nourollahi Yapım Production Co.: 
N()flin Film Dünya Hakları World 
Sales: Farabi Cintma FoNndation 

1988 1 35 mm. 1 Renkli Coıo, t ı59' 
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IRAN IRAN 

MISAFiRLER 

MOSAFERAN 

TRAVELLERS 

• Ölüm ve yazgı temalarını nefis bir 
biçimde sergileyen MISAFIRLER, Bayzai'nin 
yabancılaşmış kimlik, tiyatro işi düzenekler, 
kamera kullanımı, ses efektleri, müzik, 
karakterlerin çeşitliligi, zaman kaymaları, 
vb. üsiOp ve tema kaygılarının çogunu 
içeriyor; yönetmenin şaşmaz hakimiyeti 
altında hepsi bir araya gelip, homojen bir 
bütünü oluşturuyor. Bu film, Bayzai'nin 
natüralist "Küçük Gariban Bashu"suna 
taban tabana zıt bir mistik allegori. Burada, 
aniden trajik bir cenazeye dönüşen büyük 
bir orta sınıf dügün törenini aktarmak için 
incelikli hikaye aniatma yöntemlerine 
başvurulmuş. "Bashu"dan çok daha 
mesafeli duran bu film, seyircileri onun gibi 
avucuna alamayabil ir. Alışılmadık bir 
başlangıca sahip olan film bir süre sonra 
vites degiştiriyor. T rajedi haberi dügün için 
hazırlık yapanlara erişince, Mehrdad 
Fakhimi'nin görüntüleri ile lraj Raminfar'ın 
dekorlarına hakim olan beyaz renk, yavaş 
yavaş bir matem siyahına dönüşüyor. 
Filmin finali izleyicilerin tüylerini ürpertiyor 
ama mutlu hayaletler öylesine uzun süreyle 
ve o kadar ısrarla perdede kalıyorlar ki, ilk 
andaki şoke edici degerierini yitiriyorlar. 
Birinci sınıf tiyatroculardan oluşan 
oyuncular abartılı jestler ve pozlarla, 
teatral unsurların altını çiziyorlar. Tıpkı 
ışıklandırma ve dekorlar gibi, (Iran' da 
birçok ödül almış olan) oyuncular da 
profesyonel ama mesafeli. 

• A brillianc exposicion of che chemes of 
dearh and predesrinarion, TRA VELLERS 
incorporares mosr of Bayzai's scyliscic and 
chemaric preoccuparions -che alienared 
idenci ey, rhearrical serups, camerawork, 
sound effecrs, music, mulciplicicy of 
characrers, rime lapses, eec.- aU broughc 
rogecher and unifıed i neo a homogeneous 
whole by che direcror's unfailing overall 
control. The film is a myscical allegory 
complerely unlike Bayzai's nacuralisric 
"Bashu, che Liccle Scranger". Ir adapes 
sophisricaced narrarive rechniques ro 
deseribe a big middle-class wedding 
celebrarion chac abrupdy curns i neo a cragic 
funeral. Ir' s much more discanc rhan 
"Bash u", and may have less hold on 
audiences. Afcer an offbear scarc, che film 
swirches gears. As news of che cragedy 
reaches che bridal parry, che white colors 
rhac darninare Mehrdad Fakhimi's 
cinemarography and Iraj Raminfar's sers 
gradually rum ro black mourning. The 
ending does give audiences a chill, buc shors 
of che happy ghoscs go on so long and 
insisrendy chey lose rheir shock value. A 
casc of cop scage acrors undeeline che 
cheacrical elemencs wich expensive gescures 
and poscuring. Like che lighcing and secs, 
che performers (which won multiple awards 
in Iran) are professional buc discanc. 

Yönetmen Director-: Babram Bayzai 
Senaryo Screenplay: Babram Bayuıi 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Mthrdad Fakhimi Kurgu Editing: 
Babram Bayzai Müzik Music: Babak 
Bayal Oyuncular Cast: Moıhtkh 
Sha,.,.i,jamileh Slxikhi, Majid 
Mozalfari. )amshid &wıailkhani, Hamid 
Amjad, H oma RMJta, Fatnruh Motnnth
Aria, Mahb11btn Bayar, Fa�h-Lagha 
H11ıhmand Yapımcılar Producers: 
Bahram Bayui, Abbaı Slxikhutkh, 
Majid Rudiani & Khoıro Khon·avi 
Yapım Production Co.: Liıar Film 
GroNp DUnya Hakları World Sales: 
Farabi Cinnna Prnmdation 

1992 1 3' mm. 1 Renkli Colo• 1 90' 
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• Uzun yıllardır aktörlerle yönetmenler 
arasında pek çok başarılı işbirlij!i 
görülmüştür, ama Werner Herzog ile 
Klaus Kinski arasındakinden daha fazla her 
an patlamaya hazır ve cazibesi bitmek 
tükenmek bilmez bir ilişkiyi hayal etmek 
zordur. Iki sanatçı, on beş yıl boyunca, 
birbirlerine neşeyle meydan okuyarak, 
ilham verip işkence ederek modern 
sinemanın en kalıcı ve emsalsiz 
deneyimlerinin yaratılmasına yol açtılar. 
Herzog bugüne kadar 40'tan fazla film 
yönetti, ama en iyi bilinen işleri, onu kendi 
kötü ikiziyle, şeytani Kinski'yle didişmeye 
mecbur etmişti. 

Herzog'un, zor bir adam oluşuyla isim 
yapan Kinski'yle fırtınalı ilişkisi, modern 
mitolojiye malzeme olmuştur. Bu il işkiyi, 
her iki taraf ta kendi yönünden aktardı, 
açıkladı ve tahlil etti: Müteveffa Kinski 
( 1 99 1  'de öldü), şimdiye kadar sinema 
dünyası hakkında yazılmış en kötücül 
saldırılardan biri olan ve hukuki nedenlerle 
geri çekilen otobiyografisi /ch brauche Uebe 
(Sevgiye Ihtiyacım Var)' da - Herzog'dan 
"mikrop", "bu palavracı" ve "sefil, nefret 
uyandıran, kötü kalpli, haris, paragöz, pislik, 
sadist, hain, ödlek sinsi" diye söz etmişti; 
Herzog da 1 999 yapımı belgeseli "Mein 
liebster Feind 1 Sevgili Can Düşmanım"da 
kameraya dönüp "Başımdaki her ak tele 
Kinski adını veririm" diyordu. Ileri görüşlü 
Alman sinemacı ile ilham perisi ve belalısı, 
beş kez birlikte çalıştılar --başka hiçbir 
yönetmen Kinski'yle birden fazla film 
yapmamıştır- ve karşılıklı güvensizlik, 
nefret ve sevgi duygularının yönlendirdij!i 
bu iki adam, bu hislerini unutulmaz çılgınlık 
ve tutku hikayelerine yönelttiler. 

Birlikte, Peru cengelindeki deli bir fatih 
üzerine "Aguirre, der Zorn Göttes 1 
Aguirre, Tanrının Gazabı"nı ( 1 973); 
Murnau'nun sessiz vampir klasij!inin esin 
verdij!i "Nosferatu - Phantom der Nacht 1 
Vampir Nosferatu"yu ( 1 978); dünyayı 
kendi alternatif bakışıyla gördügü için 
başkalarının deli sandıgı bir 1 9. yüzyıl askeri 
hakkındaki "Woyzeck"i ( 1 979); bu h arlı bir 
gemiyi bir Amazon nehir sisteminden 
digerine çekmek için palanga kullanan bir 
adamı ele alan "Fitzcarraldo"yu ( 1 982); ve 
Afrika'daki bir köle taeirini anlatan "Cobra 
Verde / Yeşil Kobra"yı ( 1 988) 
gerçekleştirdiler. Her işbirligi yapışlarında, 

ortaya her ikisinin de en iyi işlerinden biri, 
olaj!anüstü görüntüler içeren filmler çıktı, 
ama Kinski'nin "Yeşil Kobra"da aklını 
kaçırmışçasına, çıplak, mızraklar taşıyan bir 
amazon ordusu içine dalarkenki görüntüsü, 
herhalde bunların en garip olanıdır. 

Kavgaları da filmleri kadar efsaneviydi. 
Herzog bir seferinde, "li işkimizi açıklamak 
kolay dej!il" demişti. "Sonunda önemli olan 
tek şey, perdede gördüklerinizdir". 
Mantıksız öfke krizlerine yatkın olan Kinski 
ise sette sık sık öfke nöbetlerine kapılırdı, 
ama Herzog, ardından gelen performansın 
kalitesi nedeniyle, bunlara katlanmaya 
razıydı. Bir söylenceye göre, Herzog 
Kinski'yi silahla tehdit etmiş. Böyle bir şey 
asla olmadı. Klaus Kinski vahşi 
otobiyografisini yazdıgı zaman, Herzog'u 
her türlü korkunç şeyle suçlamıştı, ama 
pek az kişi Herzog'un, eski dostuna iyilik 
olsun diye en pis hakaretlerle buna katkıda 
bulundugunu bilmez. Sahiden kavga 
ettiklerinde ise, haykırışlar ve tehditler 
saatlerce devam edebilirdi. . .  Iki tane 
dövüşken ve pırıl pırıl ego. Beş film. 
Efsaneyi baglamak için bir belgesel. Festival 
bütün bunları, Kinski'nin bir aktör olarak 
gücünü, Herzog'un da bir yönetmen olarak 
yeteneklerini ve iki adam arasındaki 
sapiantılı ilişkinin yeni katmanlarını ortaya 
koyan, kapsamlı bir toplu gösteriyle 
sunuyor. 

Yeni Alman Sineması hareketinin en etkin 
yönetmenlerinden biri olan Werner 
Herzog (gerçek adı, Werner H. 
Stipetic'tir) S Eylül 1 942'de Münih'te 
doj!du. Savyara'nın ücra bir köyünde 
büyüdü, çocuklugunda film, televizyon ya 
da telefon diye bir şey bilmedi. On dört 
yaşından itibaren yayan olarak seyahat 
etmeye başladı. l ik telefon konuşmasını 
yaptıgında 1 7  yaşındaydı. Yine de Herzog 
küçük yaştan beri yönetmen olmak 
istedij!ini biliyordu. Ve henüz orta 
öj!renimini yapan bir yeniyetme olarak, 
filmlerini finanse etmeleri için bir yapım 
şirketini ikna etme yolundaki başarısız 
çabalarının ardından, işleri için gerekli 
parayı kazanmak üzere, bir çelik 
fabrikasında gece vardiyasında kaynakçı 
olarak çalışmaya başladı. Sonunda 1 96 1  
yılında, 1 9  yaşındayken ilk filmini yaptı. 
Tari h, edebiyat, tiyatro okumuş ama 
egitimini tamamlamamıştır. 1 963'te kendi 

Filmleri 
Filmography 
1 962 Herak/es 
1 964 Spie/ 1 m Satıd Ku mda Oyun 
1 96 7 Le Izle W ort e Son Sözler 
1 968 Lebemzeidıetı 

Hayat l�arederi 
1 969 Majltıahmw Gege11 

Fanatiker 
Fanatiklere Kar�ı Tedbirler 

1970 Auch Z••erge haben kle in 
angefangen 
Cüceler de Küçük Ba�lar 
Fala Morgıma 

1 9 7 1  LA nd des Sçbweigem und 
der Dmıkel�it 
Sesizlik ve Karanlık Ülkesi 
(documentary belgesel) 
Behinderte Zukmıft? 
Engellenmi� Gelecek (TV) 

1 972 Aguirre1 der Zorn Goltes 
Aguirre, Tanrı'nın Gazabı 

1 9  7 4 D i e G rojle Ekstase des 
Bildsch,itzers Stebıer 
Tahta Oymacısı Steiner'in 
Büyük Vecdi 
(documentary belgesel) 

1 975 ]eder fiir sicb und Gott 
gegetı aile · Kaspar Hamer 
Herkes Kendisi Için ve 
Tanrı Hepsine Karşı 

1 976 Herz am Glas Camdan Kalp 
Af it M ir \Vii/ Keitıer Spieletı 
Kimse Benimle Oynamak 
Istemiyor 

1977 La soufrüre (documenrary 
belgesel) 
Strosult 

1 978 Woyzeck 
1 979 Nosferalu - Phantom der 

Nacht Vampir Nosferatu 
1 980 Huies Predigt 

Huie'nin Vaazı (TV) 
God's Aııg

,ry Man 
Tanrı'nın Ofkeli Adamı 
Glaube und \fliihrung 
Inanç ve Parasal Kriz 

1 982 Fitzc,rraldo 
1 984 W o die griıneu Ameiseu 

triiumen Yeşil Karıncaların 
DU� Gördugu Yer 
Gasherbrmn - Der 
Leuchtenge Berg 
Dagların Karanlık Pırıltısı 
(documentary belgesel) 
Baliade vom kleinen 
Soldaten 
Küçük Bir Askerin Baladı 
(TV) (documentary belgesel) 

1 987 Cobra V<rde Ye�il Kobra 
1988 Wodaa� - Die Hirte11 der 

Sotıne 
Wodaabe - Güne�in 
Çobanları 
(documentary belgesel) 
Les Gauloises Galyalılar (TV) 

1 989 Giovamıa d'Arv:o (TV) 
1 990 Echos aus einem dusteren 

Reicb Karanlık bir 
Imparatorluktan Yankılar 
(documentary belgesel) 
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yapım şirketini kurdu. O günden beri 
kırktan fazla filmin yapımını üstlenmiş, 
yazmış ve yönetmiş, on ikiden fazla düzyazı 
kitabı çıkarmıştır. Birçok yerde, bu arada 
Almanya'daki Bayreuth'ta ve ltalya'da 
Milane'daki La Scala'da çeşitli operalar 
sahnelemiştir. Filmleriyle birçok ulusal ve 
uluslararası ödül almıştır. 

Werner Herzog, 1 960'ların ortasındaki 
kısa filmleriyle ve 1 968'de çektigi ilk uzun 
metrajlı kurmaca filmi "Lebenszeichen 1 
Hayat lşaretleri"yle dikkati çekmeye 
başladı. Bir senarist-yönetmen olarak, 
aralarında "Auch Zwerge haben klein 
angefangen 1 Cüceler de Küçük Başlar" 
( 1 970), esrarengiz çöl seyahati "Fata 
Morgana" ( 1 970), belki de en iyi filmi olan 
ve gerçekten uyurgezer performanslar 
elde etmek için aktörlerini ipnotize 
ettirdigi "Herz aus Glas 1 Camdan Kalp"in 
de ( 1 976) bulundugu bir dizi kışkırtıcı, son 
derece kişisel film yapmıştır. Yönetmen, 
ömür boyu akıl hastanelerinde ve 
hapishanelerde yatmış Bruno S.'yi "Jeder 
für sich und Gott gegen aile 1 Herkes 
Kendisi Için ve Tanrı Hepsine Karşı"da (ya 
da "The Mystery of Kasper Hauser 1 
Kasper Hauser'in Gizemi"nde) ( 1 975) 
karanlık bir bodrumda yetiştirilmiş gerçek 
bir adam, "Stroszek"de de ( 1 977) 
Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş neye 
ugradıgını anlamayan bir ziyaretçi rolünde 
oynatmıştı. 

Çabucak alevlenmesiyle dillere destan olan 
aktör Klaus Kinski'yle giriştigi uzun ve 
gürültülü patırtılı işbirligi, Herzog'un 1 970'li 
yıllardaki en tanınmış filmleriyle sonuçlandı: 
bunlar, fetih dramı "Aguirre, Tanrının 
Gazabı" ( 1 972); 1 978'de gerçekleştirdigi 
F.W. Murnau'nun ünlü sessiz filminin 
tekrar-yapımı "Vampir Nosferatu"; ve 
Georg Büchner'in klasik oyunundan 
uyarladıgı "Woyzeck"ti ( 1 978). Oyuncu 
kadrosuyla teknik ekibini uzak ve çetin 
mekaniara sürüklernesiyle tanınan Herzog, 
1 980'1erden bu yana daha az kurmaca film 
yaptı; o yıllardan dikkate deger 
çalışmalarının arasında, her ikisi de 
Kinski'yle olan "Fitzcarraldo" ( 1 982) ve 
"Yeşil Kobra" da ( 1 987) vardır. 

Werner Herzog ayrıca, sagırlarla körler 
üzerine "Land des Schweigens und der 
Dunkelheit 1 Sessizlik ve Karanlık Ülkesi" 
( 1 97 1 )  gibi filmleriyle de harika bir 
belgeseki olarak büyük hayranlık 
uyandırmıştır. Aslında 1 990'1ı yıllarda 
çalışmalarının çogu, belgeselleri merkez 
alıyordu: ister kendisi, Leni Riefenstahl ve 

Wim Wenders gibi yönetmenlerin oynayıp 
Alman sinemasının durumunun ve Yeni 
Alman Sineması'nın tartışıldıgı 1 995 yapımı 
"Die Nacht der Regisseure 1 
Yönetmenlerin Gecesi"nin aktörü; ister 
1 997'de yaptıgı "Little Dieter Needs to Fly 
1 Küçük Dieter'in Uçması Gerek"in 
yönetmeni ve senaristi olarak olsun; ister 
Klaus Kinski'yle dillere düşmüş işbirligi 
üzerine yaptıgı, 1 999 tarihli, yönetmeni ve 
kahramanlarından biri olarak yer aldıgı 
"Mein liebster Feind 1 Sevgili Can 
Düşmanım" olsun. 

Yön etmen ve senarist sıfatıyla yaptıgı 
çalışmalara ek olarak, Herzog birkaç 
filmde, belki de en akıldan çıkmayacak 
şekilde Les Blank'in 1 980 yapımı belgeseli 
"Werner Herzog Eats His Shoe 1 Werner 
Herzog Pabucunu Yiyor" da oynadı. Bu 
film, Herzog'un bir zamanlar bir Amerikalı 
sinema ögrencisiyle girdigi bahsin bir 
sonucuydu: Herzog -hep bir film 
yapmaktan söz eden, ama asla fiilen 
yapmayan- ögrenciye, eger filmi 
tamamiarsa pabucunu yiyecegini söylemişti. 
Bu ögrenci, daha sonra "The Thin Blue 
Line / Ince Mavi Çizgi", "Fast, Cheap & 
Out of Control / Hızlı, Ucuz ve Kontrol 
Dışı" ve "The Fog of W ar 1 1 00 Yılın 
Itirafları" gibi belgeselleriyle tanınacak olan 
Errol Morris'ti. Bahsi kaybeden Herzog, 
sözünü tuttu, bunun sonucu da belgesel 
tarihinin hayli garip anlarından biri olarak 
filme kaydedildi. 

Klaus Kinski bir keresinde Herzog'a "Ben 
resmi Kilise'nin lsa'sı degilim . . .  Ben senin 
süper starın da degilim" demişti. Kinski 
tanrısallıgı inkar etmiş olabilir, ama 
Olympos'a layık egosu, Nietczhe'ye bile 
rahmet okutacak düzeydeydi. 18 Ekim 
1 926'da, Silesya bölgesinde (o sıralar 
Alman toprakları, ama şimdi Polonya'nın 
bir parçası olan) Danzig (Gdansk) 
yakınlarındaki Zoppot'ta dogdu. Gerçek 
adı Nikolaus Günther Nakszynski'ydi. 
Berlin'de büyüdü, Alman ordusuna alındı, 
Ikinci Dünya Savaşı'nın büyük bölümünü, 
Ingilizierin elinde savaş esiri olarak geçirdi. 
Oyunculugu kendi kendine ögrenen 
Kinski'nin tiyatrodaki meslek hayatı 
savaştan sonra başladı; parlak ama 
-şaşırtıcı olmayan bir şekilde- "zor" bir 
aktör sayılıyordu. Kısa sürede yırtıcı 
yetenegi ve aynı derecede yırtıcı mizacıyla 
meşhur oldu. Bir seferinde onu yeterince 
övmeyen bir tiyatro eleştirmenine iki sıcak 
patates ve bir sürü çatal-bıçakla saldırmıştı. 
Daha gençliginde bile, canavarca yetenegi 
olan bir canavardı. 

199 1  Cerro Torre: Schrei aus Stebı 
Taıın Çıglıgı 

Jag Mandir: Das excentrische 
Pri·vallheater des 
Maharadscha von Udaipur 
Jag Mandir: Udapur"lu 
Mihracenin Eksantrik Özel 
Tiyatrosu (TV) 

1 992 Uktionen in Finstenıis 
Karanlıkta Dersler 
lA domıa del lago (TV) 

1 993 Glo<ke aus der Tiefe 
Derinden Çanlar 

1 994 Die Verwamllung der Well 
in Musik 
Dünyanın Müzige 
Dönüımesi (TV) 

1 995 TodfiirfünfStimmetı 
Beı Ses Için Ölüm (TV) 

1 997 Little Dieter Needs to Fly 
Küçük Dieter'in Uçması 
Gerek (documemary belgesel) 

1 999 Mein liebster Feind 
Sevgili Can Düımanım 
(documentary belgesel) 

200 1 1 n vi ncib/e Yenilmez 
2002 Ten M imites O/der: The 

Trumpet (episode "Ten 
Thousand Yeass Oıder" 
On Dakika Daha Yaılı: 
T rompet ("'On Bin Yıl Daha 
Yaııı·· bölümü) 

2003 Wheel o[Time Zaman Çarkı 
(documemary belgesel) 

2004 The Enigma ofLtx:h uss 
Loch Less'in Esrarı 
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Yeniyetmelik çagındaki yabani Kinski 
sokaklarda gezerken, o sıralarda 1 3  yaşında 
olan Werner Herzog'un hayatına dahil 
olmuştu. "Münih'te oturdugumuz binanın 
avlusunda oynuyordum", diyordu Herzog. 
"Başımı kaldırıp baktım ve bir genç adamın 
uzun adımlarla yürüyerek geçtigini gördüm, 
ve o anda kaderimin film yönetmek 
oldugunu, aktörün de o adam olacagını 
anladım." Yönetmen, Kinski'nin şiddetli 
öfke nöbetleri hakkında erkenden bilgi 
sahibi olmuştu. Adını duyurmaya başlayan 
aktör, o dönemde birkaç ay boyunca 
Herzog'un ailesiyle aynı katta yaşamıştı. Bir 
seferinde Kinski kendini iki gün süreyle 
banyoya kilitlemiş, o süre boyunca 
bagırmış ve içerideki porselen donanımı 
"kum boyunda tanecikler"e indirgemişti. 
Olayı iyi hatırlayan Herzog, durumu "O 
zamana kadar, birinin 48 saat boyunca 
çılgınlar gibi bagırıp çagıracagı aklımdan bile 
geçmemişti" diye dile getirmiştir. 

lik filmi "Morituri"nin ( 1 948) ardından, 
Kinski genellikle egzantrik kötü adamları 
canlandırdıgı ve kaliteleri konusunda 
zerrece ayrım yapmadıgı çok sayıda filmde 
oynadı (eksiksiz bir filmografisini saptamak 
neredeyse imkansızdır). 1 970'1i ve 80'1i 
yıllarda Werner Herzog'la işbirligi, 
Kinski'nin "ciddi" sinemaya adım atmasını 
ve Avrupa sinemasının yaramaz çocugu 
olarak meşhur olmasını sagladı. Hem mani 
düzeyinde dışa dönük biri, hem de kendine 
eziyet derecesinde mükemmeliyetçi olan 
Kinski, ardı ardına birçok filmde bir dizi 
habis, sapiantıiı ve gem vurulmaz karakteri 
heyecan verici biçimde hayata geçirdi. 

Klaus Kinski, ilk tanışmalarından yıllar 
sonra, "Aguirre, Tanrı'nın Gazabı"nın 
zahmetli yapımı için Herzog'la biraraya 
geldi. Herzog da o sıralar pek hanım eviadı 
sayılmazdı: filmde kullandıgı kamera bile 
sinema okulundan çalınmıştı. Kinski çekim 
mekanına, hezeyan içindeki bir lsa'yı 
canlandırdıgı tek kişilik bir sahne 
gösterisinden çıkıp geldi; tamamen bu 
rolün havasına girmişti. Hemen Peru 
yagmuru nedeniyle bir nöbet geçirdi, bir 
tüfekle figüranlara ateş etti, yapımı bırakıp 
kaçmaması için ölümle tehdit edilmesi 
gerekti. Herzog ve Kinski bundan sonra, 
dört kez daha birlikte çalışacak, her biri 
şöhretinin büyük kısmını digerine borçlu 
olacak ve sevgi-nefret il işkileri bir efsaneye 
dönüşecekti. Kinski, demir gibi bir 
profesyonelligi perdede unutulmaz biçimde 
"kontrolünü kaybetmesi"yle birleştirerek 
üstüste ustaca, şoke edici performanslar 
sunacaktı. 

Kinski'nin son filmini Herzog'un yönetmiş 
olması belki de çok uygun bir durumdu. 
Kinski "Yeşil Kobra"nın setine, acayip 
biyografik filmi "Kinski Paganini"yi ( 1 988) 
yazıp yönetip (yönetmen olarak ilk filmi) 
başrolünde de aynadıktan sonra gelmişti. 
Ye, Herzog'a göre, bu durum da hemen 
sorunlara yol açtı, çünkü Kinski kendini, 
ruhuna şeytanın hakim oldugu söylenen 
ltalyan keman virtüözü sanmaya başlamıştı. 
Herzog daha sonra, "Filmi me geldiginde 
yanında nahoş bir iklim, saldırganca bir şey, 
bana yabancı olan bir şey getirdi" diyecekti. 
Çekimin, tesadüfen Kinski'nin filmdeki son 
sahnesini de içeren (Yeşil Kobra dalgalarda 
ölür) son gününe gelindiginde Herzog, 
Kinski'nin artık kendisi de dahil herkesin 
kontrolü dışında biri olduguna ve bir daha 
birlikte çalışmayacaklarına karar vermişti 
bile. Dört yıl sonra, 23 Kasım 1 99 1  'de, 
Kinski San Francisco yakınlarındaki evinde 
kalp krizi geçirip öldü. Herzog'un deyişiyle, 
"Kendini harcadı. Bir kuyrukluyıldız gibi, 
kendini yakıp bitirdi." 

Hem Herzog, hem de Kinski megalomandı, 
ve her ikisi de bunu biliyordu. Ama hiç 
degilse, bir mizah anlayışları vardı. "Sevgili 
Can Düşmanım" bu iki sanatçı arasındaki 
fırtınalı ilişkinin kaydını tutan son rötuştur. 
Sinsice cinas yapan adının da ima ettigi gibi, 
1 999 yapımı bu belgesel, Herzog'un 
düşman ikizine bir saygı duruşudur; 
Kinski'nin acayip ödleklik ve cesaret, 
mahcubiyet ve vahşet, sanatsal panltı ve 
dehşet verici ego hikayelerini anlatır. 
Herzog, Kinski'yi öldürme planları 
konusunda espri yapar ve 
"Fitzcarraldo"nun çekimi sırasında yerli 
figüranların ona öfkesi burnunda aktörü 
nasıl temizlerneyi teklif ettiklerini anımsar. 

Alman sinemasının bu iki savaşçısının iş 
ilişkileri boyunca birbirlerine çektirdikleri 
onca çile ve meşakkate ragmen, sonucun 
her mücadeleye degdigini belirtmek 
önemlidir, ve şimdi, onca yıl sonra, 
sinemaseverler başarılarının çapını bu toplu 
gösteride görebilir. 

"Kinski'nin daha içgüdüsel davrandıgı ve 
çok ileri gittigini fark ettigi zamanlar vardı. 
Ye böyle anlarda, Tanrı'ya şükür, ödlek 
olurdu. Bir seferinde Rio Nanay'da, 
"Aguirre"nin çekiminin sonunda, çogu 
zaman oldugu gibi, repliklerini dogru 
dürüst bilmediginde genellikle yaptıgı gibi, 
kendine bir kurban arıyordu. Birden deli 
gibi "Seni domuz!" diye bagırmaya başladı, 
kamera asistanını kastediyordu. 
'Sırıtıyordu!' Bana onu hemen oracıkta 
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kovmam gerekti�ini söyledi, ama ben 
'Hayır, elbette ki onu kovmayaca�ım, 
yoksa bütün teknik ekip dayanışma 
göstermek için işi bırakır' dedim. O da 
gidip eşyalarını topladı . . .  Hemen oradan 
ayrılmak konusunda öylesine ciddiydi ki, 
setten yürüyüp çıktı; her şeyini bir sürat 
motoruna yükledi. Daha öncesinden de 
kontratiarını 30, 40, SO kere bozdu�unu 
biliyordum. Ben de sakin sakin onun 
yanına gittim . . .  bu arada hemen 
belirteyim, silahım yoktu, daha sonra 
kendini haklı göstermek için bunu o 
uydurdu. Yanına gittim ve dedim ki, 'Bunu 
yapamazsın, film bizim kişisel 
duygularımızdan daha önemli. . .  hatta, biz 
sıradan fanilerden bile daha önemli. Böyle 
bir şey yapmak imkansız. Yapamazsın.' 
Ona bir silahım oldu�unu, kafasına birkaç 
kurşun yemeden ancak nehrin bir sonraki 
kavsine kadar gidebilece�ini ve son 
kurşunu da kendime ayıraca�ımı 
söyledim." - Werner Herzog 

• There have been many grear parrnerships 
berween actors and directors over the 
decades, bur ir is hard to imagine a more 
combusrible and endlessly fascinaring 
relarionship rhan the one berween Werner 
Herzog and Klaus K.inski. For 1 5  years, they 
challenged, inspired and rorrured one 
anather joyously into creating some of the 
most enduring and unique experiences of 
modern film. Herzog has directed over 40 
films, bur his best-known work forced him 
to canfront his own evil rwin, the demonic 
Kinski. 

Herzog's srormy relarionship with the 
notoriously difficult Kinski is the sruff of 
modern myrhology. Ir has been recounted, 
explained, and analyzed by both principals: 
by the Iate Kinski (who died in 1 99 1 )  in his 
aurobiography I ch brauche Liebe, one of the 
most vicious attacks on the film business 
ever wrirren, which has been wirhdrawn for 
!ega! reasons -he referred co Herzog as "the 
vermin", "this blowhard" and "a miserable, 
hateful, malevolent, avaricious, money
hungry, nasty, sadisric, treacherous, cowardly 
creep"- and by Herzog in his 1 999 
documentary, "Mein liebster Feind 1 My Best 
Fiend" - "Every gray hair on my head I cal! 
Kinski" Herzog rells the camera. The 
visionary German filmmaker and his m use 
and nemesis worked rogerher five times -no 
other director ever worked w ith Kinski more 
than once- and driven by mutual feelings of 
mis trust, hatred and affection, the rwo men 
channeled these emotions into unforgerrable 
rales of madness and passion. 

Together they made "Aguirre, der Zorn 
Görtes 1 Aguirre: The Wrath ofGod" 
( 1 973), about a mad conquistador in rhe 
Peruvian jungle; "Nosferatu - Phantom der 
Nacht 1 Nosferaru the Yampyre" ( 1 978), 
inspired by Murnau's silent vampire classic; 
"Woyzeck" ( 1 979), abour a l 9rh century 
army private who seems mad co orhers 
because he sees the world in his own 
alrernarive way; "Fitzcarraldo" ( 1 982), abour 
a man who used bloek-and-taekle ro pull a 
seearnship from one Amazanian ri ver sysrem 
ro anorher; and "Cobra Yerde 1 Slave Coast" 
( 1 988), about a slave crader in Mrica. All of 
the ir collaborations, which resulred in the 
best films for borh of rhem, contain 
exrraordinary images, bur the sighr of Kinski 
running wild inside an army of naked, spear
carrying amazons in "Cobra Yerde" may be 
rhe srrangest. 

Their bardes were as legendary as their films. 
"Jr's not easy ro explain our relarionship", 
Herzog once remarked. "The only thing that 
counrs ar rhe end is what you see on the 
screen." Kinski, prone co irrarional bursrs of 
cage, would frequently rhrow rantrums on 
the ser, bur Herzog was w iliing to endure 
rhese because of the qualiry of the 
performance that would come afterward. One 
legend has Herzog rhrearening Kinski ar 
gunpoint. lt never happened. When Klaus 
Kinski wrore his savage aucobiography, 
accusing Herzog of all sorrs of horrors, few 
knew that Herzog himself contribured the 
filthiesr insulrs as a favor to his old friend. 
When rhey really did fighr, the serearning 
and rhrears could go on for hours . . .  Two 
combari ve and brilliarit egos. Five films. One 
documentary ro sew the legend rogerher. The 
Festival offers all this in a comprehensive 
rerrospecrive, which reveals new layers ro 
Kinski's strengths as an accor, Herzog's 
ralents as a direccor, and the obsessive 
relarionship berween the rwo men. 

One of the most influenrial filmmakers in 
rhe New German Cinema movement, 
Werner Herzog (real name Werner H. 
Sriperic) was born in Munich on 5 September 
1942. He grew up in a remote moumain 
village in Bavaria and never saw any films, 
relevision, or relephones as a child. He 
srarred traveling on foor from rhe age of 14.  
He made his first phone call ar the age of 17 .  
Herzog knew he wanted ro be a filmmaker 
from an early age. And after unsuccessful 
arremprs ro persuade a producrion company 
co finance his films when he was sri ll a 
reenager in high school, he worked the 
nighrshifr as a welder in a sreel faccory co 
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raise money for his work. He finally made his 
firsc film in 1961 at che age of 19. He has 
scudied history, l irerarure and rhearre, bur 
hasn'c finished ir. He founded his own 
producrion company in 1 963. Since rhen he 
has produced, wrirren, and direcred more 
rhan forry films, published more rhan a 
dozen books of prose. He has sraged several 
operas, besides orhers in Bayreurh, Germany, 
and ar rhe Milan Scala in lraly. He has won 
nuınerous national and inrernarional awards 
for his films. 

Werner Herzog began arrracring arrenrion 
wir h his shorr films of rhe mid-'60s, and his 
firsr fearure, "Lebenszeichen 1 Signs of Life", 
in 1968. As a wrirer-direcror, Herzog made a 
series of provocarive, highly personal films, 
including "Auch Zwerge haben klein 
angefangen 1 Even Dwarfs Srarred Smail" 
( 1 970), rhe crypric desen journey "Fara 
Morgana" ( 1 970), and, perhaps his finesr 
work, rhe scunning "Herz aus Glas 1 Hearr of 
Glass" ( 1 976), in which he hypnorized his 
acrors ro ger properly somnambulisric 
performances. The direcror casr Bruno S., a 
lifelong inmare of menral insrirurions and 
prisons, ro play a real-life man who was 
raised in a clark hasement in ")eder für sich 
und Gorc gegen aile 1 Every Man for Himself 
and God Againsr All" (aka "The Mysrery of 
Kasper Hauser") ( 1 97 5) and as an 
uncomprehending visiror ro the Unired 
Srares in "Srroszek" ( 1 977). 

A long and rumulcuous collaborarion wirh 
che nororiously volatile acror Klaus Kinski 
produced Herzog's best-known films of rhe 
1 970s: his conquiscador d rama "Aguirre, the 
Wrach ofGod" ( 1 972); his 1978 remake of 
F.W. Murnau's "Nosferacu rhe Vampyre"; 
and "Woyzeck" ( 1 978), his adapeation of 
Georg Büchner's dassic play. Nocorious for 
dragging his casc and crew ro remote and 
arduous locarions, Herzog has made fewer 
fearure films si nce rhe '80s; his norable works 
of that decade include "Fitzcarraldo" ( 1 982) 
and "Cobra V erde" ( 1 987), boch wich Kinski. 

Werner Herzog is also widely admired as a 
superb documenrary filmmaker for such 
works as "Land des Schweigens und der 
Dunkelheic 1 Land ofSilence and Darkness" 
( 1 97 1 ), abour the deaf and bl i nd. During che 
1 990s, in facr, much of his work has centered 
arnund documenraries, w herher playing 
himself in "Die Nachr der Regisseure 1 The 
Nighr of the Filmmakers", a 1995 piece 
featuring directors such as himself, Leni 
Riefenstahl,  and Wim Wenders discussing 
rhe scace of German cinema and che New 

German Cinema; as rhe director and wricer 
of 1997's "Fluchr aus Laos 1 Lirrle Dieter 
Needs co Fly"; or as rhe director and parrial 
subject of "Mein liebscer Feind 1 My Best 
Fiend", his 1999 documenrary abour his 
infamous collaboration wich Klaus Kinski. 

In addition ro his directing and 
screenwricing work, Herzog has acred in a 
number of films, perhaps most memorably in 
Les Blank's 1980 documenrary "Werner 
Herzog Eacs His Shoe". The film was che 
resul c of a bec Herzog once had wich an 
American film scudenr: HerLog rold rhe 
scudenr -who was always ralking abour 
making a film but never actually doing it
that if he accually compleced che film Herzog 
would eat his own shoe. The studenr was 
Errol Morris, who would larer become well 
known for his documenraries such as "The 
Thin Blue Line", "Fasr, Cheap & Out of 
Control",  and "The Fog of W ar", and he did 
indeed make his film. Having losr che bet, 
Herzog made good on his promise, and che 
resulr was one of rhe srranger momenrs in 
documenrary history. 

"I am not che Jesus of the official Church . . .  
I am not your superstar" once Klaus Kinski 
has said to Herzog. Kinski may have denied 
diviniry, bu c his Olympian ego would have 
made even Nieczsche rwicch. Born on 1 8  
Ocrober 1 926, i n  Zoppot, near 
Danzig/Gdansk, in the region of Silesia 
( German terrirory at che rime, bu c now pan 
of Poland), his real name was Nikolaus 
Güneher Nakszynski. He grew up in Berlin, 
was d rafred i neo che German army and spenr 
much of World W ar II as a British POW. 
The self-caughc Kinski's cheacer career began 
after che war, and he was considered as a  
brillianr bur -not surprisingly- "difficulr" 
acror. He quickly gained a repuracion for his 
ferocious calenc and equally ferocious cemper. 
He has once actacked a rhearer cricic, who 
had fai led ro praise him sufficienrly, wirh 
cwo hor potatoes and some curlery. Even 
from his yourh, he was a monster wich a 
monscrous calenc. 

As a reen, the feral Kinski was dragged in 
from the sereec and inco rhen 1 3-year-old 
Werner Herzog's life. "I was playing in rhe 
courtyard of the building where we lived in 
Munich", Herzog said, "and I looked up and 
sa w rhis man scriding past, and I knew at 
that moment that my destiny was ro direct 
films, and that he would be the acror". He 
learned early abour Kinski's rowering rages. 
The budding acror accually lived for several 
monchs in rhe same flat with Herzog's 
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family, and once locked hirnself in che 
bachroorn for cwo days, serearning all che 
w hile and reducing che porcelain fixtures "co 
grains che size of sand". "I never choughc 
anyone could ra ve for 48 hours", Herzog 
reflecred, rernernbering rhe incidenc. 

Mcer his cinerna debuc in "Moriruri" ( 1 948), 
Kinski appeared in nurnerous filrns, showing 
complere lack of discriminacion as co rheir 
qualiry (a cornplece filmography is almosc 
irnpossible co escablish), in which he usually 
ernbodied eccencric villains. His 
collaboracion wich Werner Herzog in che 
'70s and '80s rnarked Kinski's breakchrough 
i neo "serious" cinerna and escablished his 
repucarion as enfanc cerrible of European 
film. Boch manically extroverced and a 
corcured perfeccionisc, Kinski ehriilingiy 
depicced a series of rnalignanc, obsessive and 
uncameble characcers film afcer film. 

Klaus Kinski reconnecced wich Herzog years 
lacer for che arduous produccion of "Aguirre, 
che Wrach ofGod". Herzog had not grown 
inco a prince eicher: che very camera he was 
using for che film had been scolen from film 
school. Kinski arrived on locacion from a 
one-man scage show as a raving Jesus, 
complecely immersed in che part. He 
immediare Iy threw a fic abour che Peruvian 
rain, shoc ar execas wich a rifle, and had co be 
chreacened w i ch deach to keep him from 
fleeing che produccion. Herzog and Kinski 
would work rogecher four more times, each 
would owe mu ch of his own farne ro che 
other, and cheir love-hace relacionship would 
becorne che scuff of legend. Again and again, 
Kinski would produce rnascerly and shocking 
perforrnances, combining iron 
professionalisrn wich che abiliry co "lose 
control" unforgecrably on che screen. 

Ir was perhaps appropriace that Kinski's lasc 
film was also direcced by Herzog. Kinsky 
arrived ar che see of "Cobra Yerde" after 
w ri ring, direecing (his debuc) and scarring in 
che bizarre film biography "Kinski Paganini" 
( 1 988). And chac, according co Herzog, lead 
ro immediare problems, as Kinski had corne 
co believe chac he was Fagan ini, che Icalian 
violin vircuoso who was said co be possessed 
by che devi!. "He broughc wich him inco my 
film an unpleasanc climace, sorneching 
offensive, sorneching c hac was alien ro me", 
Herzog would say lacer. By che lasc day of 
shoocing which, coincidencally, involved 
Kinski's fina! scene (Cobra Yerde dying in 
che surf) Herzog had aleeady decided chac 
Kinski was beyond anyone's comrol 
-i ncluding hirnself- and chac they would 

never work again. Four years larer, on 23 
Novernber 199 1 ,  Kinski died of an hearc 
accack ar his home near San Francisco. As 
Herzog deseribes ir, "He had spenc hirnself. 
He burnc hirnself away !ike a com ec." 

Boch Herzog and Kinski were 
megalornaniacs, and boch men knew i c. Bu c 
ar leasc they had a sense ofhurnor. "My Best 
Fiend" is che fina! rouch chronicling che 
cernpescuous relacionship berween chese two 
arriscs. As i es slyly punning ci ele suggescs, 
che 1999 docurnencary is Herzog's cribuce ro 
his doppelganger, fearuring bizarre scories of 
Kinski's cowardice and courage, shyness and 
savagery, arciscic brilliance and cerrifying 
ego. Herzog jokes abouc his plocs co murder 
Kinski, and rernernbers how the nacive excras 
during "Ficzcarraldo" offered co dispose of 
che volatile accor. 

Ir is irnporcanc ro noce chac, despice che 
rnany erials and cribularions rhar rhese two 
warriors of German cinema put each orher 
through over che course of cheir working 
relarionshi p, che e nd resul r was worch every 
srruggle, and now, so rnany years lacer, che 
lovers of cinerna can see che breadch of cheir 
accornplishrnenc. 

"There were times when Kinski would 
behave rnore insrinccively and noriced rhar 
he was going roo far. And in those rnornencs, 
chank God, he became cowardly. There was 
one occasion on che Rio Nanay, ar che end of 
che "Aguirre" shoor, and as usual when he 
didn'r know his lines properly, as so ofcen, he 
was looking for a vicrim. Suddenly he srarred 
shouring !ike crazy, 'You swine!', rneaning 
rhe camera assisranr, 'He was grinning!'. He 
rold me I should fire him on rhe spor, bur I 
said 'No, of course I' m nor going ro fire him, 
rhe whole crew would quir our of solidariry'. 
So he jusr wenc and packed his rhings . . .  he 
was so absolurely serious abour leaving ar 
once rhar he would jusr walk off che ser; he 
packed everything inro a speedboar. And I 
knew he'd broken his conrracrs 30, 40, 50 
times already. So I wenc up ro him very 
calmly . . .  by rhe way, I didn'c have a gun, he 
jusr rnade rhar up larer ro casr a berrer lighr 
on hirnself. So I wenc up ro him and said, 
'You can'r do rhis, rhe film is more 
im porran c rhan our personal feelings . . .  and 
ir' s even more im portane rhan us mere 
rnorcals. Ir' s irnpossible ro do sorneching !ike 
rhis. You can'c do ir.' I rold him I had a rifle, 
and he would only rnake ir as far as rhe nexr 
bend in che ri ver before he had sorne bullecs 
in his head . . .  rhe lasr one would be for 
me." - Werner Herzog 



1 3 7  USTALARA SAYGI I R i lll l l  s 

ALMANYA GERMANY 

AGUIRRE, TANRI'NlN GAZABI 

AGUIRRE, DER ZORN GOTTES 

• AGUIRRE, sömürgecilijtin yıkıcı mirasını 
inceleyen üç Herzog/Kinski filminin i lkiydi. 
Neredeyse cinema verite tarzında, çalıntı, 
çamurlu bir el kamerasıyla ve köşe başında 
bekleyen son derece somut bir tehlike 
duygusuyla çekilmiş bu film, hem 
yönetmeninin hem de yıldızının cüreti 
sayesinde Herzog'un atılım yaptıjtı film 
oldu. AGUIRRE sekiz kişilik bir teknik 
ekiple, Peru'nun dojtusundaki yajtmur 
ormanlarında, son derece zahmetli 
şartlarda çekildi, ama sonuç paha biçilmez 
dejterdedir. Herzog'un kamerayı nereye 
yerleştirecejti konusundaki sezgisi 
tekinsizlik raddesindedir ve elde edilen 
çarpıcı görüntülerle film, izleyicide 
alışılmadık bir dünyaya adım atmış 
izlenimini başarıyla uyandırır. Biçimsiz ve 
büyüleyici yüzüyle Kinski, giderek delilijte 
dojtru kayan Aguirre'yi mükemmel bir 
biçimde canlandırmıştır. Filmin başından 
sonuna kadar, yaralanmış bir yırtıcı hayvan 
gibi gezinerek, sinemanın en fazla akılda 
kalan kötü adamlarından birini yaratır. 
Ancak çekimler sırasında Kinski ve Herzog 
avaz avaz, hakaret dolu kavgalar etmiş, 
hatta birbirlerini orada göz kırpmadan 
öldürecek hale gelmişlerdi. Herzog bir 
keresinde, bir teknik ekip çadırından içeri 
delice ateş ederek bir adamın parmajtının 
ucunu uçuran Kinski'yi, "ayaklı bir ruhsal 
çıjtlık" olarak tanımlamış ve manik aktörü 
gerçekten de vurmakla tehdit etmişti. 

• AGUIRRE is che firsr of three Herzog 1 
Kinski films rhar would explore che 
desrrucrive legacy of European colonialism. 
Shor almosr as cinema veri re, wirh a srolen, 
mud-sparrered hand-held camera and a 
sense of immanenr and very real danger, ir  
was Herzog's breakrhrough fearure, due ro 
che audaciry of bor h i ts director and i es srar. 
AGUIRRE was filmed under che most 
rrying circumsrances by a crew of eighr in 
che rain foresrs of Peru's orienre, bur che 
resules are priceless. Herzog has an uncanny 
sense of where ro put che camera and wirh 
i es seriking images che film successfully 
consrrucrs an impression of having entered 
an unwordly rerrirory. Kinski, wirh his 
bizarre and fascinaring face, is perfecr as 
Aguirre who slides progressively i neo 
madness. He slinks !ike a wounded predaror 
rhroughour, crearing one of cinema's most 
memorable villains. Bur during che 
shooring, he and Herzog began ro have 
daily scenes of sereamed insulrs, ending 
finally in che rwo rhrearening ro kill one 
anorher on che spor. Herzog deseribed 
Kinski -who once fired madly inro a crew 
cent, shooring off che tip of a man's finger
as a "walking psychic scream" and he did 
indeed rhrearen ro shoor che manic acror. 
Acrually, several years larer Kinski signed 
ro do rwo more films wirh Herzog, and they 
have rerurned ro the jungles of Amazon for 
"Firzcaraldo". 

Yönetmen Director: \Vm1tr Herzog 
Senaryo Screen play: w�rntr Herzog, 
from tht journal of Caspar tÜ Caroajal 
Görüntil Yön. Cinematography: 
Tlxnnm Maurh Kurgu Editing: Bum 
Mainlea-}ellinghaJJJ Müzik Music: Popol 
Vuh Oyuncular Cast: Klaus Kinski, 
Heletuı Rojo, Ruy Gutrra, Del Negro, 
Ctcilia Rivtra, Ptltr Btrling, Danny Ades 
Yapımcı Producer: Wmıer Herzog 
Yapı m Production Co.: Wtrntr Herzog 
Filmproduktion Dünya Hakları World 
Sales: Wtrntr Herzog Film GmbH 

1972 1 35 mm. 1 Renkli Colo• 1 93' 
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WOYZECK 

• woyzECK'te Werner Herzog yine 
son derece stilize ve sakin bir delilik ve 
sapiantı hikayesi yaratıyor ve filmlerinde ilk 
kez denkleme bir de aşk öyküsü katıyor 
(bu her ne kadar eziyetli bir aşk öyküsü 
olsa da). Georg Büchner'in yarım kalmış 
oyununu temel alan, bu zıvanadan çıkmış 
askerlik karşıtı kişiliksizleştirme hikayesi, 
40 yaşında bir asker olan Franz Woyzeck'in 
karanlık bir etüdü. WOYZECK 
muhtemelen Herzog 1 Kinski işbirli�inin en 
gözden kaçmış ürünüdür, çünkü 
"Nosferatu"nun zahmetli yapımının hemen 
ardından çekilmiş (ama ondan daha önce 
gösterime girmiş), çok kısa sürede (sadece 
1 8  günde) tamamlanmıştır ve daha çok bu 
oyuna aşina Avrupalı seyircilere hitap eder. 
Alman dışavurumculu�unun grotesk 
ö�elerini kendi aşırılık anlayışıyla birleştiren 
Herzog, bizi laboratuvar deneyleri 
sonucunda düşünmeyen bir ölüm makinesi 
olmaya şartlanmış bir askerin öyküsünün 
do�ruca orta yerine fırlatıyor. Woyzeck'in 
onu nihai bir aşa�ılanma, delilik ve cinayet 
yolculu�una sürükleyecek olan toplumsal 
ve cinsel baskıyla mücadelesini anlatırken, 
statik görüntülerneyi ve son derece stilize 
oyunculuk kullanımını neredeyse soyutlama 
raddesine vardırıyor. Müthiş bir berraklıkla, 
neredeyse belgesel tarzında çekilen bu sert 
trajedide beklenmedik lirik anlar da var. 
Başrolde -bir kez daha umutsuzca 
eylemiere sürüklenen dengesiz bir kişi 
rolünde- Klaus Kinski yürek parçalayıcı ve 
unutulmaz bir performans çıkarıyor, aynı 
kahramanın ürpertici alınyazısını yerine 
getirdi�i ustura kadar keskin ve duygusuz. 

• In WOYZECK, Werner Herzog crafts 
yer anather highly srylized and dispassionare 
rale of madness and obsession and for the 
fırsr time in his oeuvre injects a love srory 
(rorrured rhough ir is) inro rhe equation. 
Based on Georg Büchner's unfınished play, 
an anri-military tale of depersonalizarion run 
amok, the film is a clark study ofFranz 
Woyzeck, a 40-year-old soldier. WOYZECK 
is probably rhe most often overlooked of the 
Herzog 1 Kinski collaborations, as it was shor 
vety quickly (in jusr 18 days) immediately 
after the arduous producrion of "Nosferaru" 
(although ir was released fırst) and tended ro 
appeal mosr ro European audiences fam iliar 
with the play. Urilizing rhe groresquer 
elemenrs of German expressionism, 
combined with his own sense of rhe 
outrageous, Herzog plunges us direcrly inro 
che middle of his srory of this so idier who is 
conditioned ro be an unrhinking killing 
machine through Iab experimenrarion. He 
pushes his use of sraric cinemarography and 
exrremely stylized acring almosr ro the poinr 
of absrracrion as he evokes Woyzeck's 
struggles wirh social and sexual oppression 
that lead ro his evenrual journey inro 
hurniliation, madness and murder. This 
causric rragedy is fılmed in almost 
documenraty sryle wirh a rerrible clariry, 
punctuated by bursrs of unexpected lyricism. 
In rhe tirle role -yer anorher unstable souJ 
pushed ro desperare acts- Klaus Kinski 
delivers a harrowing and unforgettable 
performance, as stark and unsenrimenral as 
the razor wirh which rhe hero carries our his 
chilling destiny. 

Yönetmen Director: Wmıtr HtrZog 
Senaryo Screen play: Wtrntr Htnog 
Görüntü Yön. Cinematography:Jörg 
Schmidt-Reitwrin Kurgu Edicing: Btatt 
Mainlta-jtllinghaNJ Oyuncular Cast: 
KiaJIJ Kinski, Eı!tl Matu.s, Wolfgang 
Rtirbm.-znn, W i/Iy Stmmılroggt,}oıtf 
Bitr6ichltr, P11ul B��rian, Volktr Prt(httl, 
Ditttr Augı11tin, /rm Hmnann, Wolfgang 
Biirhltr Yapımcı Producec: Wmrer 
HtrUJg Yapım Production Co.: Wmrtr 
Hmog FilmprodMktifJn; Gaıunont; ZDF 
Dünya Haklan World Sales: Wmrtr 
Hmog Film GmbH 

1978 / Jj mm. 1 Renkli Coıor 1 82' 
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VAMPIR NOSFERATU 

NOSFERATU, PHANTOM DER NACHT 

NOSFERA TU THE V AMPIRE 

• Bram Stoker'ın romanı Drocu/o'dan 
Werner Herzog'un yaptıgı uyarlama, klasik 
vampir hikayesinin çeşidi beyazperde 
versiyonlarının en çarpıcı olanlarından biri. 
F.W. Murnau klasiginin neredeyse tıpatıp 
bir yeniden yapımı olmasına (bazı planlar 
aynen kopya edilmiş) ve Herzog'un kötü 
üne sahip işbirlikçisi Klaus Kinski'nin üslüp 
ve karakter açısından Max Schreck'in kont 
performansı na çok şey borçlu olmasına 
karşın, Herzog'un versiyonu kendi ayakları 
üzerinde duruyor. Onun Drocu/o uyarlaması 
çoguna kıyasla daha ciddi, düşündürücü bir 
eser ve bunda Kont'u hiçbir şeyi ölümlülük 
kadar arzulamayan, ıstıraplı, acınacak 
durumda bir yaratık olarak çizen Klaus 
Kinski'nin de muazzam payı var. Kinski'nin 
makyajı Schreck'in makyajından esinlenerek 
gerçekleştirilm iş. Grimsi bir ten, egri, 
yarasanınkine benzer kulaklar, çıplak bir 
kafa, çökük gözler ve son derece uzun 
tırnaklar; ortaya çıkan çarpıcı etki, 
Kinski'nin tesirli gözlerini ve yüzünü 
kapatmaksızın, Dracula'nın bu dünyaya ait 
olmayan dogasını yansıtıyor. Istırap verecek 
sessizlikteki sahnelerde, hortlagımsı 
görünümünden utanıyormuş gibi görünüyor 
ve rahatsız edici uzunluktaki tırnaklarının 
arkasına saklanıyor. Neredeyse hiç kanlı 
sahne içermeyen, fazlaca korkutucu hiçbir 
şeye yer vermeyen VAMPIR NOSFERATU, 
bir korku filmine pek benzemese de, Kinski 
sayesinde son derece ürpertici. 

• Werner Herzog's rake on che B ram 
Sroker novel Dracıda is one of che most 
srunning of che numerous screen versions of 
che dassic vampire rale. Though an almosr 
slavish remake of the silenr F.W. Murnau 
dassic (some shors were duplicared), wirh 
nororious Herzog collaboraror Klaus Kinski 
borrowing much in che way of sryle and 
characrer from Max Schreck's performance as 
che counr, Herzog's version srands on i es 
own. His rake on che Dracula legend is a 
more serious, conremplarive effort rhan most, 
aided immensely by a symparheric 
performance by Klaus Kinski, who plays che 
Counr as a pained, wrerched crearure 
desiring norhing more fervendy rhan simple 
morraliry. Kinski's makeup is inspired by 
Schreck's look, wirh grayish flesh, warped, 
bar-Iike ears, a naked head, sunken eyes and 
exrremely long fıngernails; che effecr is 
seriking and communicares Dracula's 
orherworldly narure w ithout obscuring 
Kinski's expressive eyes and face. In painfully 
silenr see n es, he appears ashamed of his 
ghoulish appearance and ofren hides behind 
his disrurbingly long nails. W ith lirde ro no 
gore and norhing drasrically scary, 
NOSFERA TU THE V AMPIRE doesn 'c so 
much seem !ike a horror movie, yer, rhanks 
ro Kinski, ir is inrensely creepy. A powerful 
score from elecrronic pioneers Popol Vuh 
helps ro ereare an eerie nighrmare 
armosphere. 

Yönetmen Director: Wmıtr Hmog 
Senaryo Screenplay: Wtnter Hırzog 
Görüntü Yön. Cinematography:J"ı 
Srhmidt-Rtitu.'tin Kurgu Ediıing: Btalt 
Mainka-)tllinghalls Müzik Music: 
Florian Frirkt & Popol V11h Oyuncular 
Cast: Klnus Kimki, /Jabtllt Adjani, Bnmo 
Ganz,)«qlltS D�tfilho, Roland Topor, 
Walttr Lodnıgast, Dan van Hltltn, Rogtr 
Btrry Loırh,Jan Groth Yapımcı 
Producer: Wtrntr flerzog Yapım 
Production Co.: Wmrtr HtrZog 
FilmprodNittion; Ga11mon1, ZDF Dünya 
Hakları World Sales: Wtmtr HtrZog 
Film GmbH 

19791 Jj "'"'· 1 Renkli Coıor 1 107' 
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FITZCARRALDO 

• Bir sapiantı öyküsü olarak 
FITZCARRALDO Herzog'un en cazip 
kahramanına ve muhtemelen Klaus 
Kinski'nin oynadı�ı roller arasında insanın 
şahsen tanışmak isteyebilecegi tek 
karaktere sahip. Aguirre gibi, Fitzgerald da 
hakkında pek az şey bilinen gerçek bir 
tarihi şahsiyet üzerine kurulu. Bu yüzden 
Herzog çıkış noktasını, sömürgecilik 
politikasına ve medeniyerin kendi deliligini 
ve çöküşünü nasıl içinde barındırdıgına 
yönelik ilgisini araştırıp geliştirmek üzere 
bir sıçrama tahtası olarak kullanıyor. Baş 
döndüren bir proje olan FITZCARRALDO, 
ilk baştaki yıldızları ]ason Robards ve Mick 
Jagger filmi yarıda bırakıp gitmek zorunda 
kaldı�ında neredeyse tamamlanamıyordu. 
Herzog da, Fitzgerald'ı gereken yo�unlukla 
donatan, başının belası Klaus Kinski'ye 
başvurmuştu. Fitzgerald delilik raddesine 
geldi�inde bile onun duyguları na ortak olup 
sempati duymaktan vazgeçmiyoruz. Ama 
Herzog da kontrolden çıkmış, filmin 
ayrıntılarına saplanmış gibi görünüyor. 
Gemideki ve dagdaki çok az konuşmalı 
sahneler, filmin karakterlerini ve olay 
örgüsünü gölgede bırakıyor. Yapımın 
"Aguirre"nin bütçesinin kat be kat fazlasına 
malolmasına karşın, yine de esas olarak 
dikkat çeken şey, küçük ayrıntılar. Filmi n 
merkezi ve unutulmaz imgesi, tepe yukarı 
çekilen gemi degil aslında, buharlı gemisinin 
üst güvertesinde durmuş Victorola'sında 
Caruso pla�ı çalarak kadim ormanı kültürle 
dolduran Kinski'nin görüntüsü. Sonuçta 
Herzog da, kahramanı kadar kararlı ve 
takıntılı oldu�unu göstermişti. 

• As a srory of obsession, 
FITZCARRALDO has Herzog's most 
engaging proragonisr, and probably the 
only characrer played by Klaus Kinski one 
would ever wam to meer in person. Like 
Aguirre, Fitzgerald is based on a real 
historical fıgure abour whom very lirtle is 
known, so Herzog uses the basic premise as 
a jumping off point to explore his own 
incerest in colonialisr politics and how 
civilizarion comains the seeds of irs own 
madness and collapse. An overwhelming 
project, FITZCARRALDO nearly folded 
when original srars ]ason Robards and Mick 
Jagger had ro leave wirh the film half 
complered. So Herzog turned ro his 
nemesis, Klaus Kinski, who imbues 
Fitzgerald wirh the necessary incensiry. W e 
never stop emparhizing wirh him even as he 
is driven to the point of insaniry. But 
Herzog, too, seems out of control, driven by 
rhe movie's physical details. The scenes on 
the boat and the mountain, which have 
lirrle dialogue, overwhelm the characrers 
and plor in this movie. The producrion have 
cost several times the budget of "Aguirre" 
bur ir is sri ll the smail derails rhar stand 
our. The cemral unforgerrable image for the 
film is not ship being pulled up the 
moumain, but the sighr of Kinski cruising 
along on the topdeck of his sreamship, 
playing Caruso on his Victorola and fılling 
the primeval jung le wirh culrure. In the 
end, Herzog proved to be as driven and 
single-purposed as his proragonist, and ir is 
the audience's knowledge of this that adds 
to the exeirernem of FITZCARRALDO. 

Yönetmen Director: Wtrner Herıog 
Senaryo Screen play: Werner Herzog 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Thomaı Mauch Kurgu Edi ring: Beatt 
Mainkajt!lingbaNı Müzik Music: Popol 
Vuh Oyuncular Cast: Kla�n Kinski, 
Claudia C�.�rdinalt,}oıl Ltwgoy, Peter 
Berling, Mig11el Angtl F11tnttı, Pa11l 
Hitmhtr Yapımcılar Producers: 
/..Jicki Stipttic & Werner Herıog Yapı m 
Production Co.: Wtrner Herıog 
Filmprodııhion; ZDF, Projth im 
Filmwrlag Dünya Haklan World 
Sales: Wtrntr HWZJJg Film GmbH 

1982 1 35 .. m. i Renkli Coıor / 157' 
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YEŞIL KOBRA 

COBRA VERDE 

SLAVE COAST 

• Gana, Brezilya ve Kolombiya'da çekilen 
YEŞIL KOBRA, önce efsanevi bir haydut, 
sonra bir köle nezaretçisi, sonra da köle 
tüccarı olan bir çiftçinin 1 9. yüzyılda geçen 
gerçek hikayesi üzerine, görsel açıdan çok 
etkileyici bir film. Bruce Chatwin'in yazdı�ı 
The Viceroy of Ouidah adlı çok satan 
romandan uyarlanan film, Kobra Yerde 
lakaplı Francisco Maneel da Silva'nın 
hayret uyandıran öyküsünü anlatıyor ve 
1 9. yüzyıl köle ticaretini tüm vahşetiyle 
gözler önüne seriyor. Insanın do�yı 
fethinin ötesine geçen Herzog, burada 
ister vahşi olsun ister medeni, beşeri 
politikanın çıldırtıcı kaprislerini ele alıyor. 
Işe ilişkin faaliyetleri ve uluslararası ticaret 
tellallı�ını düpedüz eşkıyalıkla kıyaslıyor ve 
ikisi arasında öyle ciddi farklar görmüyor. 
Herzog bir kez daha dünyanın uzak 
köşelerinde enfes mekanlar bulmuş. Klaus 
Kinski, Herzog'la çalıştı�ında her zaman 
oldu�u gibi yine hayret verici. Karmaşık, 
nüanslı bir karakteri (kimine göre bir 
çılgını) oynuyor ve onun rahat 
performansı Yeşil Kobra'nın kimlikler 
silsilesindeki bütün ireniyi gözler önüne 
seriyor. Amazan savaşçı adaylarını, 
çı�lıklar atarak ortalıkta zıplayıp 
mızraklarını salladıkları çılgın bir kana 
susamışlı� sürükledi�inde, perdedeki 
histerinin bir talimden ibaret olmadı�ı ve 
yüzlerce çıplak kadının kırbaçlanarak 
hakiki bir savaş transına girdikleri aşikar. 

• Filmed in Ghana, Brazil, and Colombia, 
COBRA YERDE is a visually asronishing 
1 9ch-cencury crue-life cale abouc a farmer 
who becomes a legendary bandic, chen a 
slave overseer, chen a slaver himself. Based 
on che besc-seliing novel The Viceroy of 
Ouidah by Bruce Chacwin, che film cells 
che fascinacing srocy of Francisco Manoel 
da Silva, nicknamed Cobra Yerde. le is a 
very brucal exposicion of che 1 9ch century 
slave crade. Cobra Yerde is essenrially 
really only a pawn in chis horrible game, 
only he does noc fully realize i c unril i c is 
roo !are. Going beyond man conquering 
nacure, here Herzog cakes on che 
roaddening caprices of human policics, 
boch savage and civilized. le compares 
business and inrernacional brokering of 
crade wich oucrighc brigandry and doesn'c 
see many real differences. O nce again 
Herzog has found scunning locacions ar che 
very ends of che earch. Klaus Kinski is 
amazing as he always is when working 
wich Herzog. He plays a complex, nuanced 
characcer (some would say mad) and his 
uninhibiced performance brings ouc all che 
irony in Cobra Yerde's chain of idenricies. 
When he drives his Amazon crainees inco a 
frenzied bloodlusc, screaming, leaping 
abouc and chruscing spears, i c is obvious 
chac che onscreen hysceria is no drill and 
che hundreds of naked women are be ing 
whipped inco an aurhenric marcial crance. 

Yönetmen Director: Wmıtr Hn-ı.og 
Senaryo Screen play: \Vmıer Herzog, 
baJtd on rh< novtl "The v;aroy ofO•ülah" 
by Br11ce Chatwin Görüntü Yön. 
Cinematography: TJxımaı Mauch & 
Vimw Rnzicka Kurgu Editing: Beare 
Mainka-Jellinghauı Müzik Music: Popol 
Vuh Oyuncular Cast: Kla11J Kinski, 
King Ampaw,)osl Uwgoy, Salvatort 
Basile, Ptttr Btrling Yapı m cı 
Producer: Llleki Stipttir Yapı m 
Production Co.: Wtrntr Htrzog 
Filmprodu.Auion; ZDF Dünya Hakları 
World Sales: \Vm1tr Herzog Film GmbH 

1988 1 35 mm. / Renkli Coıor 1 1 10' 
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SEVGILI CAN DÜŞHANlM 

MEIN LIEBSTER FEIND 

MY BEST FIEND 

• Yaklaşık 35 yıl boyunca. birbirlerine 
zevkle işkence ettiler. Werner Herzog 
40'ın üzerinde film yönetti, ama en tanınmış 
işleri onu kendi kötücül ikiziyle, şeytani 
Klaus Kinski'yle yüzleşmeye zorlayaniard ı. 
Ancak, Herzog ile Kinski'nin arasındaki iş 
ilişkisinin genellikle fırtınalı oldugunu 
söylemek, durumu oldugundan hafif 
göstermenin sınırlarını zorlamak olur. Bu 
belgesel, yönetmenin müteveffa aktörle 
uzun süreli arkadaşlıgı ve yaratım ortaklıgı 
üzerine gerçekleştirdigi, düşünce ve akıl 
dolu bir inceleme. Bir biyografi degil bu, 
çünkü Kinski'nin yaşamı üzerine Herzog'un 
kapsadıgı alan dışında pek az bilgi veriliyor. 
Herzog, Kinski'nin bir deli oldugunu ileri 
sürüyor, filmlerde kullanılmamış çekimlerde 
de aktörün ruhsal dengesizligine ait pek 
çok delil var; upuzun hiddet nöbetlerine 
kapılıyor, başka bir oyuncunun kafasına 
kılıçla vuruyor. Ama Herzog, Jason 
Robards'ın Fitzcarraldo'yu canlandırışının 
görüntüsünü, onun yerine geçtikten sonra 
aynı sahneyi oynayan çılgın Kinski'nin 
görüntüsüyle karşılaştırıp, onun oyunculuk 
gücünü de gösteriyor. Herzog, filmlerinde 
Kinski'yle çalışan ve onu nazik ve duyarlı bir 
adam olarak hatırlayan Claudia Cardinale 
ve Eva Mattes'le de söyleşi yapıyor. Dikkate 
deger farklılıklarına karşın, yönetmen iş 
ilişkilerini şu takdire deger yargıyla 
özetliyor: "Birbirimizi tamamlıyorduk. 
Benim ona ihtiyacım vardı, onun da bana." 

• For 3 112 decades, they tonured one 
anneher joyously. Werner Herzog has 
direned over 40 films, buc his besr-known 
work forced him to cnnfront his own evi! 
rwin, the demonic Klaus Kinski. However, 
to say the working relacionship becween 
director Herzog and actor Ki n ski was often 
stormy scrains the boundaries of 
understatemenc. This documencary is a 
thoughtful and elever examination by the 
director of his longscanding friendship and 
creative partnership with che Iate actor. It' s 
not a biography, and there's linle 
information about Kinski's life outside of 
Herzog's purview. Herzog elaims that 
Kinski was a madman, and there's ample 
evidence of the actor's mencal im balance in 
outtakes as he throws lengchy cancrums and 
is seen smashing another anor over the 
head w ith a sword. But Herzog also shows 
Kinski's power as an anor, comrasting a 
elip of )ason Robards playing Fitzcarraldo 
w ith a elip of the raving Kinski playing the 
same scene after he replaced Robards. 
Herzog interviews Claudia Cardinale and 
Eva Mattes, who worked with Kinski on 
Herzog's films and remember him as a 
genele and sensitive man. Despite their 
remarkable differences, the director sums 
up their working relationship with 
admirable conelusion: "W e complemenred 
one anorher. I needed him and he 
needed me." 

Yönetmen Director: Wmıtr HtrUJg 
GörilnW Yön. Cinematograpby: 
Ptttr Ztitlingtr Kurgu Editing:jOı!' Bini 
Müzik Music: Popol V Nh Kablanlar 
Panicipants: Kla111 Kinski, Eı'tl Mal/ts, 
Claudia Cardinalt, Btat Prırıtr, Guilltrm�J 
Rios, Andru VictnU,jiiJto Go,uıla, 
Btnino Momıo Placido, Baron ımd Bartmin 
v. d. Reclu,jOJl Koerhlin von Suin, Bill 
Pma Yapımcı Producer: LNtki Stipttic 
Yapım Production Co.: Wtrntf" Hwzog 
Filmprod11�1ion; Cafl ProdMCtio111 Lrd, 
Ztphir Film GmhH Dünya Hakları 
World Sales: Wmıtr Htnog Fı/, G,bH 

1999 1 35 mm. 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Color and B& W 1 95' 
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• Altmı� ya�ında, otuz iki yıldır sinemada 
çalı�an, sanatsal özgürlü�ünü sa�lamak için 
kendi yapım �irketine sahip olan ve 
filmegrafisinde on üç kurmaca film 
bulunan senarist-yönetmen Ömer Kavur, 
ça�da� Türk sinemasının önde gelen 
isimlerinden biridir. 

1 944'te Ankara'da do�an Kavur, 
Istanbul'da büyüdü. Paris'teki Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(Sosyal Bilimler Yüksek Okulu)'nda 
gazetecilik ve sosyoloji okuduktan sonra 
Conservatoire Independent du Cinema 
Français (Fransız Ba�ımsız Sinema 
Konservatuvarı)'nda sinema e�itimi gördü. 
Sorbonne'da, Film Tarihi dalında yüksek 
lisans çalı�ması yapmaya ba�ladı ama bunu 
tamamlamadı. 1 97 1 'de Türkiye'ye döndü, 
belgeseller ve reklam filmleri yapmaya 
ba�ladı. 1 974'te ilk uzun metrajlı kurmaca 
filmi "Yatık Emine"yi yaptı. 

Filmlerinin bazıları Antalya Film 
Festivali'nde ödüle layık bulundu. 
"Körebe" ( 1 984), "Amansız Yol" ( 1 985) 
ve "Gece Yolculu�u" ( 1 987), Kültür 
Bakanlı�ı'nın verdi�i ödüllere hak kazandı. 
Istanbul Film Festivali'nde de dört kez En 
Iyi Türk Filmi ödülünü aldı. Tanınmı� bir 
yönetmen olarak dünya çapında kabul 
gördü ve Almanya ( 1 987, 1 993, 1 998), 
Portekiz ( 1 987), Fransa ( 1 990, 1 993, 
1 994, 1 996), Fas ( 1 992), Finlandiya 
( 1 993), Hindistan ( 1 998), Yunanistan 
( 1 998), Hollanda ( 1 998), !talya ( 1 999), 
ABD (2000), Kanada (2003) gibi çe�itli 
ülkelerde filmlerinin toplu gösterimieri 
düzenlendi. Şu sıralarda lstanbul'da, Bilgi 
Üniversite'sinde ders vermektedir. 

Bazen 'Türk Bergman"ı diye tanımlanan 
Kavur tipik olmayan bir yönetmen, 
sınıflandırılması zor türden bir sinemacı 
olsa da, kimileri onun 1 980'1erden beri 
Türk sinemasını sarsan dalgaların sadık 
temsilcisi oldu�unu iddia edebilir; filmleri 
mahrem, ideolojik açıdan belli bir görü�e 
ba�lı, toplumsal anlama sahip ve son 
derece popülerdir. Kavur'un ilk dönem 
filmleri, onları gördükten sonra uzun süre 
aklınızdan çıkmayan filmlerdir; hem tuhaf 
kahramanlarının hayatlarını, hem de kendi 
hayatınızın anlamını sorgulamamza yol açan 
filmlerdir. Içine kapanık ve baskıcı bir 
toplumun kıyılarında ya�ayan ve bu 

toplumdan kaçı�ı ancak ölümde -ya da 
yerle�ik kurallara- uymada bulan bu 
karakterler, yönetmeni cezbeder. Baskı, 
psikolojik, duygusal, toplumsal ve -ima 
yoluyla-siyasi bir baskıdır. Kavur'un 
filmlerinde siyasi bir yan ya da bir 
adanmı�lık görmemek hata olur. Aslında bu 
adanmışlık. insanlık durumunu açıklık ve 
merhametle gözleme �eklindedir; 
yabancıla�mı� olanı yabancıla�tırmayan bir 
adanmışlıktır. Daha sonraki filmlerinin 
merkezinde ise zaman ve esrar vardır, 
çünkü Kavur dünyanın kendisini kesin ve 
gerçekçi bir ifadeyle gösterse de, her film in 
sonunda muammalar, sırlar ve gerçeklik ile 
illüzyonun do�sı üzerine, karakterlerinin 
seçimlerinin gerisindeki dürtüler üzerine 
cevaplanmamış sorularla kar�ı kar�ıya 
kalırız. En önemlisi, insanlık durumuna 
ilişkin nihai sorularla b�b�a kalırız. 

Kavur'un uzmanlık alanı, "sinemasal 
rüyalar"dır. Filmleri muammalıdır, 
sembolizmle dopdoludur; kahramanları 
(genellikle erkekler) onların -ve bizim
anlamaya çalı�tı�ımız bir arayışa çıkar. 
Güzel, ele geçmez kadınlar onları ziyaret 
eder. Melekler mi? Ilham perileri mi? 
Hayaletler mi? Tanrıçalar mı? Bilinmez. 
Gerçeküstü olaylar, günlük ritüellerin ve 
sıradan görevlerin arasına girer, ya da 
onları de�iştirir. Her şeyden önemlisi, 
geçmiş, şimdi ve gelecek çakışır. Zaman 
Kavur'un hiç aklından çıkmaz: filmlerinin 
hemen hemen hepsinde saatler ön planda 
boy gösterir. Saatçiler kahraman düzeyine 
erişir. Karakterler, saatierin 
mekanizmasının do�rudan do�ruya insan 
ruhuyla ilintili oldu�unu iddia eder. Saatler 
dördüncü (ya da beşinci, ya da altıncı) bir 
boyuta ba�lantımız mıdır? Kavur'un dedi�i 
gibi yalnızca "yüzeyde (mi) 
sürükleniyoruz"? 

Bu toplu gösterimdeki en eski film, "Yusuf 
ile Kenan" ( 1 979), bize Kavur'un kendine 
özgü üslübundan panltılar sunar: 
Türkiye'nin kaldırım taşlı sokaklarıyla 
kırlarının yeşil tepelerine tutkunlu�u. 
çocuklara olan sevgisi ve geleneksel 
zanaatlara derin saygısı. Iki küçük yetimin 
Istanbul'un amansız sokaklarındaki sa� 
kalabilme mücadelesini izleyen, önceden 
kestirilebilir olay örgüsü, evsiz sokak 
çocuklarının zor durumuna dikkat çeker. 
Burada filmleri siyasi eylemcilik ve 

Filmleri 
Filmography 
1 974 Yatık Emine Emiue 
1 979 Yusuf ile Kenan Yusuf arıd 

Kenan 
198 1  Ah Güzel Istanbul Oh! 

Beautiful lstanbul 
Kırık Bir Aşk Hiklyesi A 
B rokeu Lo ve S tory 

1 982 Göl Lake 
1 984 Körebe Biim/fo/d 
1 985 Amansız Yol Desperale RMd 
1 986 Anayurt Oteli 1\f.otherlarıd 

Hotel 
1 987 Gece Yolculugu Night 

Jounıey 
1 99 1  Gizli Yüz Se<ret Pace 
1 995 Buluşma The Remkzvous 

(short kısa film) 
1 997 Akrebin Yolculugu }ourney 

of the Clock H and 
2000 Melekler Evi H mu e of 

Angels 
2003 Karşılaşma The E1ıcomıter 
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toplumsal eleştiri üzerine kurulu olan 
Yılmaz Güney'in etkisi, kuvvetle hissedilir. 

Bambaşka bir yöne yelken açan "Anayurt 
Oteli" ( 1 986) yürek parçalayıcı bir 
çözülme portresi sunar. Bir kasaba otelinin 
müdürü olan Zebercet, daha filmin 
başlangıcında aklını otelden ayrılmış olan 
güzel bir konuga takmıştır. Umutsuzca 
onun geri dönmesini bekler, oysa kadının 
dönmeyeceği besbellidir. Günler geçtikçe 
çılgınlığı artar. Baskı altında, buz gibi ve 
düpedüz tüyler ürpertici Zebercet ile 
Bates Motel'in müdürü arasında büyük 
benzerlikler vardır. 

"Anayurt Oteli" Cehennem' e 
klostrofobik bir inişse eğer, "Gece 
Yolculuğu" ( 1 987) sanat ve fanilik üzerine 
ağıt tarzında bir meditasyondur. Abluka 
altındaki bir film yönetmeni son projesi 
için fazla coşku duyamaz, ta ki mekan 
arayışı onu 1 923'te Rum sakinleri 
tarafından terk edilmiş bir kente, "gerçek 
bir hayalet kasaba"ya götürene kadar. 
Orada kalmaya karar verir, senaryosunu 
yeniden yazmak ve biraz ruhunu 
yoklamak için harabolmuş bir kiliseye 
taşınır. Yerin büyüsüne kendini teslim 
ettikçe, yazdıkları (gerçek ve hayal 
edilmiş) anılara ve cevaplandırılamayan 
sorulara karışır. 

"Gizli Yüz"deki ( 1 99 1 )  genç fotoğrafçı 
kaderine boyun eğmeye o kadar gönüllü 
değildir. Parsifal ile Kutsal Kase mitini 
örnek almış hikayesinde gene esrarengiz 
bir kadın, bir dizi kırık saat, meçhul 
kişilerin fotoğrafları ve bilge bir saatçi 
vardır. Fotoğrafçının bu görünürde farklı 
unsurlar arasındaki bağlantıları ortaya 
çıkarma konusundaki azmi, onu birkaç 
şehirde uzun, sihirli, esrar dolu bir geziye 
çıkarır. Senaryoyu beğenilen romancı 
Orhan Pamuk yazmıştır (toplu gösterideki 
diğer üç filmin senaryoları Kavur'a aittir) 
ve bu da, bu şiirsel filmin olağandışı 
güzelliğine katkıda bulunur. 

Kavur'un işleri çeşitli noktalarda Alfred 
Hitchcock, Federico Fellini, Alain Resnais, 
Andrei Tarkovski, Ingmar Bergman, Carol 
Reed, ve hatta Gabriel Garcia Marquez ile 
ltalo Calvino'nun yazdıklarını hatırlatıyor. 
Ancak onun, kendisine özgü, aynı 
zamanda hem zamansız ve hem de zaman 
dolu bir zarafeti ve ciddiyeti vardır. 

Kavur'un filmleri trenle, arabayla ya da 
otobüsle yolculuğa çıkmak (o kadar çok 
karakteri seyahat eder, ya da sürekli 

dolaşır ki), imalat tezgahı kullanmak, bir 
oteli işletmek, saat tamir etmek gibi 
deneyimler üzerine çok belirgin, somut 
bir duygu verir. Ancak bütün bu özel 
durumların ortasında, Kavur olayları sakin 
ama ikna eder bir biçimde, miti, 
bilinçaltını, belleği, düşü biraraya getiren 
bir bağlama yerleştirir. Olayları nasıl 
"yerleştir"diği, onun sinemasının ayırt 
edici niteliklerinden biridir. 

Kavur, doğrudan görüntü çekmenin 
ötesindeki sinemasal kaynaklardan 
yararlanır. Kamerası hareket halindedir, 
kahramanlarının yollarını resmederken, 
gözlerimizi de beraberinde götürür. Eğer 
bir yönetmen bizi karakterleriyle birlikte 
onların kendi algılama durumuna taşırsa, 
anılar, düşler, sanrılar hemencecik 
anlaşılmaz. Seyirci olarak, filmin içeriye 
doğru helezonlar çizdiğinin farkına 
varmamız için ancak, bir olayın, örneğin, 
farklı bir sonuçla tekrarlanması ya da 
bizim aynı öznel gözlerle bakmamız 
gerekir. Hem "Gece Yolculuğu"nda hem 
de "Akrebin Yolculuğu"nda bu, kafa 
karıştırıcı bir etkiyle meydana gelir. 
Yönetmenin diğer filmlerinde ise öznel 
kamerası bizi sadece kahramanlarının 
çektiği meşakkat ile muratlarına 
ermelerinin kaygılı tanıkları haline getirir. 
Kavur aynı zamanda çekim/karşıçekim ya 
da omuz üstünden tepkisel diyalog gibi 
standart yöntemleri kullanmada ve 
özellikle geçmişe bakışta, seyirci 
varsayımlarını parçalamakta tereddüt 
etmez. Bunu yaparken de, bizi 
kendimizinkinden daha eksiksiz, daha 
ödüllendici bir dünyaya buyur eder. 

Ka vur filmlerini, kayıtlı tarihin kendisi 
kadar geriye giden uygarlıkların dörtyol 
ağzı olmuş bir coğrafi mekanda 
gerçekleştirir: Daha önce 
Konstantinopolis, ondan önce de 
Byzantium olmuş lstanbul'da. Zaman, 
zihnini meşgul eden şeylerden biridir, ama 
Kavur daha önceki binyılların harabeleri 
üzerinde durmaz. Roma kültürü, Grek 
kültürü ya da daha eski kültürlerin izlerini 
hemen hemen hiç görmeyiz; kadim 
duvarlar, yollar ve yüzyılın yıpratıcı 
etkilerinden sağ-salim çıkmış daha yeni 
binalarla evler sadece fonda mevcuttur; 
daha yeni ama yıpranmış binalar, filmlerini 
daha zenginleştirecek ve anlamlarını 
genişletecek olan tarihi katar onlara - ve 
zamanın ağırlığını. 

Kavur yabancı seyircilerini, filmierindeki 
maiOm referansları arama konusunda 
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uyarır: 'Türk kültürünü tanımıyorsanız, only in dearh - or in conformiry. The 
bunları bulmak zordur . . .  Beni en fazla oppression is psychological, emotional and 
etkileyen şey, bir bireyin kendi kültürel social and -by implicarion- paliricaL Ir 
kimli�ini aramasıdır." Bu arayışın would be a misrake ro see norhing palirical 
evrenselli�inde, Ömer Kavur'un and no commirmenr in his films. Indeed, 
filmlerinin üstün niteli�i ve güzelli�i the commirmenr is ro observing the human 
yatmaktadır. candirian wirh clariry and compassion; ir is 

• Ar sixry, having worked in film for 
thirty-two years, wirh his own production 
company ro have artistic freedam and wirh 
rhirreen fearure films ro his credit, writec
director Ömer Kavur is one of the principal 
figures of conremparary Turkish cinema. 

Born in Ankara, in 1944, Kavur was raised 
in Istanbul. After studying journalism and 
sociology at the Ecole des Hautes Ecudes en 
Sciences Sociales in Paris, he went on ro 
study film yar rhe Conservatoire Independent 
du Cinema Français. He starred his master's 
on Film History at Sorbonne, but hasn't 
completed it. He rerurned ro Turkey in 197 1  
and began making documenraries and 
commercials. In 1974, he made his first 
fearure film, "Yatık Emine 1 Emine". 

A number of his films received awards at 
the Antalya Film Festival. "Körebe 1 
Blindfold" ( 1 984), "Amansız Yol 1 
Desperare Road" ( 1 985) and "Gece 
Yolculuğu 1 Night Journey" ( 1 987) won 
prizes given by the Minisrry of Culture. He 
has also received the Best Turkish Film of 
rhe Year award four times ar Istanbul Film 
Festival. A director of renown, he has won 
worldwide recognirion and several 
rerrospecrives of his fılms have been held in  
differenr counrries such as  Germany ( 1 987, 
1993, 1998), Porrugal ( 1 987), France 
( 1 990, 1993, 1994, 1996), Morocco ( 1 992), 
Finland ( 1 993), India ( 1998), Greece 
( 1 998), Holland ( 1 998), Iraly ( 1 999), USA 
(2000), Canada (2003). He currenrly 
reaches ar Bilgi University in Istanbul. 

Though Kavur, sametimes referred ro as the 
"Turkish Bergman", is an arypical director, 
the kind that is diffıculr ro classify, some 
may daim he is the loyal represenrarive of 
the waves that have shaken Turkish cinema 
since rhe '80s; his films are inrimare, 
ideologically commirred, socially relevanr 
and hugely papular. Kavur's earlier films are 
works that haunr you long afrer you have 
seen rhem; films rhar make you quesrion the 
meaning of your own life as well as of the 
lives of his bizarre heroes. The director is 
fascinared by characrers who li ve on the 
margins of a clausrrophobic and oppressive 
sociery, from which they fınd rheir escape 

a commirmenr rhar does not alienare rhe 
alienared. Time and mysrery are ar the hearr 
of all his larer works, for alrhough Ka vur 
renders rhe world irself in precise and 
realisric rerms, by the end of each film we 
are lefr wirh enigmas, secrers, and 
unanswered quesrions abour rhe narure of 
reality and illusion and the morivarions 
behind his characrers' choices. Most 
imparranrly, we are lefr in the presence of 
u! timare quesrions abour rhe human 
condirion. 

Kavur specializes in "cinemaric dreams". 
His films are enigmaric and chock full of 
symbolism; his proragonisrs (usually men) 
em bar k on a quesr that they -and we
srruggle ro comprehend. They receive 
visirarions from beauriful, elusive women. 
Angels? Muses? Ghosrs' Goddesses? 
Unknown. Everyday riruals and mundane 
rasks are inrerrupred or alrered by surreal 
evenrs. Above all, pasr, presenr, and furure 
collide. Kavur is obsessed wirh rime: clocks 
appear prominenrly in al most all of his 
fılms. Clockmakers acquire heroic status. 
Characrers cl ai m that the mechanisms of 
rimepieces are direcrly linked ro the human 
soul. Are the clocks our connecrion ro some 
fourrh (or fıfrh or sixrh) dimension' Are we, 
as Kavur purs ir, jusr "floaring on rhe 
surface"l  

The earliesr film in  the rerrospecrive, 
"Yusuf ile Kenan 1 Yusuf and Kenan" 
( 1 979), offers glimmers of Kavur's 
defınirive sryle: his fascinarion wirh the 
cobbled srreers of Turkey' s ciries and the 
green hi lls of irs counrryside, his affecrion 
for children, and his deep respecr for 
rraditional crafrs. The predicrable plor, 
which rraces rwo young orphans' srruggle ro 
survive on the mean srreers of Istanbul, calls 
arrenrion ro rhe plight of homeless srreer 
kids. The influence of Yılmaz Güney, whose 
work was grounded in palirical acrivism 
and social cririque, is keenly felr. 

Veering in  a complerely differenr direcrion, 
"Anayurt Oteli 1 Morherland Hotel" ( 1 986) 
offers a harrowing porrrair of psychological 
disinregrarion. Zebercet, the overseer of an 
provincial hotel, is fıxared on a beauriful 
guesr who has already checked out ar rhe 
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film's srarr. He desperarely hopes she'll 
rerurn, bur ir' s clear she won'r. As the days 
pass, he becomes increasingly unhinged. 
Repressed, icy, and downcigbt creepy, 
Zebercet bears more rhan a passing 
resemblance ro che manager of the Bates 
M otel. 

If "Motherland Hotel" is a clauscrophobic 
descem imo Hel!, "Gece Yolelliuğu 1 Nighr 
Journey" ( 1 987) is an elegiac medüation on 
arr and transience. Ali, a beleaguered rnovie 
director, can' c genecare much enrhusiasm 
for his laresc project u mil location scouting 
leads him to a "tea! ghosc cown," a ci ey 
abandoned in 1 923 by its Greek residenrs. 
He decides ro remain rhere, maving i neo a 
crumbling church ro rewrice his script and 
to do some sou1 searching. As he surrenders 
to the spell of the place, his wriring 
dissolves inro memories (real and imagined) 
and unanswerable quescions. 

The young phorographer in "Gizli Yüz 1 
The Seeret Face" ( 199 1 )  is a licde less 
willing ro submit to his fare. His tale, 
modeled on che myrh of Parsifal and che 
Holy Grail,  involves yer anather mysrery 
lady, a series of broken clocks, phorographs 
of anonymous subjecrs, and a w ise 
clockmaker. The phorographer's 
determination ro uncover the connecrions 
among these seemingiy disparate elemems 
rakes him on a long magical, mystery tour 
through several ciries. Acclaimed novelise 
Orhan Pamuk wrote the screenplay (Kavur 
scripred the other three filrns in the 
retrospecrive), and that conrribures to the 
exceptional beauty of this poetic film. 

Ar various poinrs, Kavur's work recalls 
Alfred Hirchcock, Federico Fellini, Alain 
Resnais, Andrei Tarkovsky, Ingmar 
Bergman, Carol Reed, and even the wriring 
of Gabriel Garda Marquez and ltalo 
Calvino. Bur he has a grace and graviry of 
his own, at once rimeless and, well, time
full. 

Ka vur' s films give a very explicit, rangible 
sense of such experiences as rraveling by 
rrain or car or bus (so many of his characrers 
rravel or wander relendessly), how ro 
operare machine rools, how ro manage a 
hotel, what it is !ike ro repair a clock. Yer 
in che midst of all this specificiry Kavur 
gendy bur persuasively siruares events in a 
comexe that sumrnons up myth, che 
unconscious, memory, and dream. How he 
"siruares" evenrs is one of the 
disringuishing qualiries of his work. 

Ka vur uses cinemaric resources beyand 
those of direct photography. His camera 
moves, taking our eyes wirh ir, as he depicrs 
the parhs of his proragonisrs. Memory, 
dreams, hallucinarions can not be readly 
recognized if a film maker carries us along 
w ith his characrers i mo rheir own srare of 
perceprion. W e, as spectators, will become 
aware that the film is spiraling inwards only 
if, for insrance, an event is repeared to a 
differenr resul c, and if we see borh through 
the same subject i ve eyes. This happens to 
confounding effecr in borh "Nighr Journey" 
and "Akrebin Yolculuğu 1 Joucney on che 
Clock Hand". In his other films his 
subject i ve camera merely makes us 
concerned wirnesses ro the rravails and 
fulfillmenr of his procagonisrs. Kavur also 
does not besicare to use the convenrions of 
shor/counrershor, or over-rhe-shoulder 
reactive dialog, ro sunder specrator 
assumptions, especially in rerrospecr. In 
doing so, he ushers us i neo a world more 
complere, more rewarding rhan our own. 

Kavur makes his films in a geographic 
locacion that has been the crossroads of 
civilizarion for as long as recorded history: 
Isranbu1, formerly Consraminople, formerly 
Byzanrium. Time is one of his 
preoccuparions, yer Ka vur does not d well 
on the ruins of prior millennia. W e scarcely 
see che rraces of Roman, Greek, or older 
culrures, just the presence in the 
background of ancienr walls, roads, and 
more recem buildings and hornes that have 
survived century' s wearhering; the newer 
bur eroded buildings infuse of hisrory -and 
the weight of rime-- that enriches his films 
and enlarges rheir imporr. 

Kavur warns his foreign audience againsr 
searching for known references in his films. 
"They are difficulr ro find if you don't know 
Turkish culrure . . .  What influences me 
most is the search of an individual for his 
own culrural idemiry." In che universality 
of that search lies the quality and the beaury 
of Ömer Ka vur' s filrns. 
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ÖMER KAVUR 

ÖMER KAVUR: 
BIR ZAMAN KUYUMCUSU 

Atilla Oorsay 

• Sinemamızın ilk 'okullu yönetmeni' diye 
anılıyordu bir dönemde . . .  Sinema 
okullarının varolmadıgı, meslegin baştan 
beri ustadan çömeze pratik yolla aktarıldıgı 
bir sinemanın içinde, Fransa'ya gidip 
(Conservatoire Independent du Cinema 
Français ve de Sorbonne'da sinema tarihi) 
bu işin ciddi biçimde egitimini yapmış ilk 
yönetmenimizdi. Bryan Forbes ve Alain 
Robbe-Grillet'ye asistanlıgını, ilk kısa 
filmlerini bugün çok az kimse hatırlar. Oysa 
bunlar bir Ömer Kavur tarihinin gerekli ilk 
bilgileridir. 

Ve sonra, çöküş halindeki bir sinemada 
(TV'nin ilk kez yayına başlaması, ortalıgı 
saran porno filmler gibi nedenlerle), ilk 
uzun metrajlı filmini yönetti: "Yatık Emine" 
( 1 974). Bu Refit Halid Karay uyarlamasının 
o karışık günlerde pek farkına varılamadı. 
Oysa film, kasaba atmosferi, toplumun 
kıstırdıgı kadın imajı, özen li çevre tasviri 
gibi şeylerle, Kavur sinemasının tipik 
özelliklerini haberliyordu .. Bundan sonra 
Kavur, beş yıllık bir sessizlige gömüldü. 

Asıl Ömer Kavur macerası 1 980'1erde 
başlar. Ard arda çektigi "Yusuf ile Kenan", 
"Ah Güzel Istanbul", "Kırık Bir Aşk 
Hikayesi", "Körebe", "Amansız Yol" gibi 
filmlerle bir Kavur sineması belirginleşir: 
genelde lumpen bir takımın egemenliginde 
gelişmiş Yeşilçam sineması içinde, açık 
biçimde burjuva bir sinemacı, tür sineması 
kalıpları içine kişisel şeyler yerleştirmeyi 
başaran, senaryolarını özenle ve kimi 
zaman en ünlü yazarlardan esinlenerek. 
ama mutlaka kişisel bir katkıyla oluşturan, 
yol filmi türünün kendine özgü bir 
temsilcisi olan titiz bir görsellik ustası, 
psikolojik gerilimi Türk sinemasında en iyi 
kavrayan ve yaratan yönetmenlerden biri, 
belki de birincisi. 

Ama tüm bunlar elbette "Anayurt Oteli" 
gibi bir filmi haberiernekte yetersizdirler. 
Yusuf Atılgan'ın romanından uyarlanan 
film, 1 986 yılında gelir ve o güne dek Türk 
sinemasında yapılagelmiş en usta karakter 
irdelemesi olarak beliekiere yerleşir. Aynı 
zamanda, kimi Kavur özelliklerinin de iyice 

altını çizerek: büyük kent yerine Anadolu 
kasabalarını ve o cografya içindeki sıkıcı 
yaşamın içinde gizli hakikatleri araştırmaya 
meraklı, geçen zamanla ve onun işareti 
saaderle yakın ilgisi olan, bir tür zaman 
kuyumcusu gibi çalışan bir yönetmen . . .  
"Gece Yolculugu" ve özellikle bir Orhan 
Pamuk romanının kısacık bir yan 
bölümünden yola çıkan "Gizli Yüz", tipik 
Kavur yapıtlarıdır. 1 996'daki "Akrebin 
Yolculugu" da ayni motifleri daha da 
geliştirerek ustalıkla kullanır. 

Araya giren kimi kişisel nedenlerle biraz 
aksayan Kavur kariyeri, "Melekler Evi" gibi 
pek doyurucu olmayan bir fılmle belli bir 
duraklama geçirir. Son filmi 
"Karşılaşma"yla bu duraklama aşılmış 
gibidir. Hem ulusal Antalya şenliginin, hem 
de SIYAD-Türk sinema yazarlarının hemen 
tüm ödüllerini toplayan bu film, belki 
öncekiler kadar iddialı degildir, ama 
kesinlikle bir Kavur damgası taşımaktadır. 
Artık tam anlamıyla olgunluk çagındaki 
yönetmenden bundan sonra ancak daha 
iyileri beklenir. 

ÖMER KAVUR: 
A JEWELLER OF TIME 

Atilla Oorsay 

• There was a rime when he was called che 
firsc "educaced director" of our cinema . . .  
He was che firsc director of ours who had 
gone co France and seriously studied the 
subject (Conservatoire Independent du 
Cinema Français and film history at 
Sorbonne) ar a time when film schools 
didn'c exisc and che profesion was, from che 
very beginning, practically transferred from 
master co apprencice. Today very few people 
remember his being assiseane co Bryan 
Forbes and Alain Robbe-Grillec, and his 
firsc shorc films, whereas these are che firsc 
necessary da ca of an Ömer Ka vur history. 

And chen he direcced his firsc feacure in a 
decadenc cinema (due co reasons such as the 
ini cia! TV broadcascs, che porno films 
invading che market): "Yacık Emine" ( 1 974). 
This Refik Halid Karay adapeation was not 
much nociced during those croubled days. 
Yer that film heralded che typical features of 
Kavur cinema such as cown atmosphere, che 
image of che woman rrapped by society, 
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painsraking descriprions of che environment. 
Afrer that film Kavur sank inro a five-year 
silence. 

The real Ömer Kavur advenrure srarrs in che 
'80s. Through the films he has made in 
succession, "Yusuf ile Kenan 1 Yusuf and 
Kenan", "Ah Güzel İstanbul 1 Oh! Beariful 
Istanbul", "Kırık Bir Aşk Hikayesi 1 A 
Broken Love Srory", "Körebe 1 Blindfold", 
"Amansız Yol 1 Desperare Road", an Ömer 
Kavur cinema became eviden c: a clearly 
bourgeois filmmaker in Yeşilçam sinema, 
which has developed under che daminance of 
a lumpen team; one who manages ro 
accommodare some personal rrairs wirhin the 
patterns of genre cinema, one who composes 
his seripts carefully, and was somerimes 
inspired by che most famous wrirers, bur 
always wirh a personal conrriburion, an 
exacring master of che visual who is a 
represenrarive in his own way of road movies, 
one of the directors in Turkish cinema who 
besr comprehends and ereares psychological 
rension, maybe che only one. 

Bur of course all this was insufficienr ro 
herald a film !ike " Anayurt Oteli 1 
Morherland Hotel". The film, adapred from 
che novel of Yusuf Atılgan, arrived in 1986 
and esrablished in memory as che most 
masterly character srudy made unril that day. 
Ir also heavily underlined some Kavur 
characrerisrics: a director anxious ro search 
for the hidden rrurhs not in che big ciry, bur 
in Anarolian rowns and in the tedious life of 
that geography, one who is closely associared 
wirh che passing of rime and che clocks 
which are an indicarion of ir, a director 
working !ike a sorr of a jeweller of rime . . .  
"Gece Yolculuğu 1 Nighr Journey" and 
especially "Gizli Yüz 1 The Seeret Face", 
sening off form che very shorr sub-section of 
an Orhan Pamuk novel, are rypical Kavur 
films. "Akrebin Yolculuğu 1 ]ourney of che 
Clock Hand" of 1 996 makes masrerful use of 
the same morifs, while devdoping rhem. 

Kavur's career, limping sornewhat due ro 
inrervening personal reasons, wenr through a 
cerrain hale w ith a not very satisfacrory film, 
"Melekler Evi 1 House of Angels". In his last 
film "Karşılaşma 1 The Encounter" that 
halring seems ro be lefr behind. This film, 
gathering the awards of borh che na rional 
Antalya Festival and of SİY AD-Turkish film 
critics associarion, may not be as ambiruous 
as those preceding ir, bur it most cerrainly 
carries che Kavur seal. From che director 
fully in his age of maruriry, only better films 
rhan this are ro be expected. 
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YUSUF ILE KENAN 

YUSUF AND KENAN 

• Yusuf ile Kenan biri 1 4, digeri 9 
yaşlarında, çobanlık yapan iki kardeştir. 
Babaları bir kan davası sonucu öldürülünce, 
çocuklar tek akrabaları olan amcaları Ali'yi 
bulmak üzere lstanbul'a kaçarlar. Ancak 
tüm çabalarına ragmen onu bulmayı 
başaramazlar. Yabancısı oldukları büyük 
kentin acımasız koşulları altında 
umutsuzluk ve çaresizliklerinin doruk 
noktasında, Böcek adlı bir sokak çocuguyla 
tanışırlar. Böcek onları Çarpık adında, kirli 
işler çeviren bir gençle tanıştırır. Çarpık, 
Yusufa yanında çalışmasını önerir. Çaresiz 
Yusuf bu teklifi kabul eder ve Çarpık'la 
hırsızlık yapmaya başlar. Öte yandan daha 
saglam ve tutarlı bir kişilige sahip olan 
Kenan direnir, amacı dürüst bir işte çalışıp 
meslek sahibi olabilmektir . . .  Ömer 
Kavur'un ikinci uzun metrajlı kurmaca filmi 
olan YUSUF ILE KENAN, Istanbul'un 
süregelen toplumsal sorunlarından 
birinden kaynaklanıyor - bu on milyonluk 
metropole göç etmiş olan, en küçükleri altı 
ila yedi yaşında binlerce sokak çocugu. Bu 
çocukların kimileri onlara kötü muamele 
eden anne-babalardan kaçmıştır, kimileri 
ise anne-babalarının onayıyla, kırsal 
yoksulluga bir alternatif arar. Şehrin arka 
sokaklarında, dilencilik ya da suç ya da 
yardımlaşma üzerinde odaklanan yeni 
"aileler" kurarlar. Kavur, şehrin terk 
edilmiş arabaları ve salaşlarında iki kardeşin 
kendilerine ait bir aile edinme hikayesine 
bizi usulca dahil eden bir ifade 
ekonomisinden yararlanmıştır. 

• Yusuf, aged 1 4 ,  and his 9-year-old kid 
brorher Kenan earn rheir livelihood as 
shepherds. Their farher is murdered as 
resul t of a blood feud and the boy s are 
forced ro flee to Istanbul in  search of their 
only relative alive, their uncle Ali. Face to 
face w ith the harsh realities of Istanbul, 
they soon abandon their search for him. The 
brutality of big city life encumbers rhem, 
and as they srrive for daily survival they 
encounter a street boy named "Bug". Bug 
introduces them ro "Crooked", a youth 
involved in illicir affairs. Crooked proposes 
Yusuf to work for him. Helpless, Yusuf 
accepts and becomes a thief. Kenan, bearing 
a srronger characrer, looks for a way ro learn 
a craft and make an honest living . . .  Ömer 
Kavur's second fearure, YUSUF AND 
KENAN is rooted in one of Istanbul's 
continuing social problems - the thousands 
of street children, ranging in age from six or 
seven upward, who have migrared into this 
metropolis of ten million. Some of rhese 
chi ldren are in flight from abusive parents 
while others, wirh rheir parents' approval, 
seek an alternative to tura! poverty. In the 
back sereers of the city they form new 
"families" focused on begging or erime or 
mu tual assisrance. Kavur employs an 
economy of expressinn that unobtrusively 
engages us in the srory of how rhe brothers 
set out to acquire a family of their own in  
the abandoned cars and shacks of the ci  ty. 

Yönetmen Director: Omer Kavur 
Senaryo Screenplay: Onat KNifa,. 
& Onıtr IG:ıv11r Görüntü Yön. 
Cinematography: Günq Karobıula 
Müzik Music: Çagdaj Arapırma Grubu 
Oyuncular Cast: Ctm Davran, Ta!MI' 
Ç�liktr, Yalpn Avıar, Hakan Tan/tr, 
Ştvktt Ar'[ar Yapımcılar Producers: 
Ntcip SarıCJOllu & Omer Kavur Yaptm 
Production Co.: Alfa Film Dünya 
Hakları World Sales: Alfa Film 
Kaynak Print Source: Kil1tlir ıoe 
TMrizm Bakanbg,, Tt/if Hakları ve 
Sintma Gtntl /ı1iidiirlillii1 An.hıra 

1979 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 83' 
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ANA YURT OTELI 

MOTHERLAND HOTEL 

• Yönetmen Ömer Kavur, ANAYURT 
OTELI'nde, kahramanın aklının gidiş 
gelişlerine dayalı bir psikolojik gerilim 
atmosferi yaratır. Kavur'a, "Türkiye'nin en 
felsefi yönetmeni" denmiş, Ingmar 
Bergman ve Alfred Hitchcock'la mukayese 
edilmiştir. ANAYURT OTELI, Yusuf 
Atılgan'ın romanının son derece yaratıcı bir 
uyarlamasıdır. Yüzeyde, yalnızlıktan 
kurtulamayan Zebercet adlı bir otel 
müdürü üzerine bir hikayedir. Zebercet, 
hemen hemen hiç tanımadı�ı bir kadın 
müşterisini sapiantı haline getirince, eski 
otel de sıkı bir düzenle yürütülen bir işyeri 
olmaktan çıkıp tamamaen harabeye döner. 
Azap içindeki Zebercet, kapılarını 
yabancılara kapattıktan sonra, ezici 
yalnızlı�ını filmler, horoz dövüşleri ve 
perişan haldeki hizmetçisine yönelik tek 
yanlı cinsel yaklaşımlarla hafıfletmeye 
çabalar. Ancak yüzeyin altında Kavur'un 
kusursuzca gösterdi�i zamanın geçişi vardır 
ki, bu da rüyalar, simgeler ve nesnelerle 
eylemlerin gizli anlamlarına olan 
tutkunlu�unu tamamlar. Böylece, fılmin 
açılışındaki kadın görüntüsünün, daha 
sonra gerçek bir ziyaretçinin anısına, ya da 
belki onun bir hayaletine dönüşüp yerini 
bulmasıyla, ilk bakışta görüldü�nden daha 
önemli oldu� anlaşılır ve ister anı ister 
hayalet olsun, Zebercet' e de, otele de 
musallat olur. Filmin a�ır, melankolik 
havası, Kavur'un grenli görüntüler ve 
sürekli olarak solgun yeşil bir ton 
kullanımıyla daha da fazla vurgulanmıştır. 

• In MOTHERLAND HOTEL, Kavur 
ereares an armosphere of psychological 
suspense rhar resrs on che proragonisr's 
menral rwisrs and rurns. Kavur has been 
called "Turkey' s mosr philosophical 
fılmmaker" - comparisons have been drawn 
wirh Ingmar Bergman and Alfred 
Hicchcock. MOTHERLAND HOTEL is a 
highly ereari ve adapeation of a novel by 
Yusuf Arılgan. On the surface rhere is a 
srory abour a horel manager, Zebercet, who 
is haunred by loneliness. As Zebercet 
obsesses over a former female guesr he 
barely k new, che old ho eel unravels from a 
righdy knir operation inro urrer shambles. 
Afrer shurring his doors ro oursiders, che 
rormemed Zebercet arremprs ro alleviare 
his crushing lonel iness via movies, 
cockfighrs, and unilateral sexual advances 
upon his ever m isecable maid. Below che 
surface, however, rhere is Kavur's 
impeccable represenrarion of rhe passage of 
rime, which complemems his fascinarion 
wirh dreams, symbols and rhe hidden 
meanings rhar lie in objecrs and acrions. 
Thus, an opening image of a woman is more 
im porram rhan ir fırsr seemed when ir larer 
falls in place as a memory of a real visiror, 
or perhaps a phanrom one rhar, in one or 
the orher form, haums Zebercet and che 
horel. The fılm's heavy, melancholy mood is 
heighrened by Kavur's use of grainy 
resolution and consranr sickly green rinr. 

Yönetmen Direcror: Omer Kav11r 
Senaryo Screenplay: Omn- KaVNr, 
baıtd on tht noı.<t/ by YNJN/ Alllgan 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Orhan OlNz Müzik Music: Atilla 
OulnniroliN Oyuncular Cast: Macir 
Koptr, Srrra Y1lmaz, Orhan Çağmarı, 
Şahika Ttkand Yapımcı Producer: 
Cmgiz Erg11n Yapım Production Co.: 
Mfa Film Dünya Haklan World 
Salcs: Alfa Film Kaynak Print 
Sourcc: Killtiir ve T11riz111 Bakanlıf.ı, 
Tt/if Ha1/arı t.'t Sintma Gmtl lı1iitliirlillii.. 
Ankara 

1986 / 3J mm. 1 Renkli Color 1 110' 
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GECE YOLCULUGU 

NIGHT JOURNEY 
�------------------------------� 

• "Anayurt Oteli'nden hemen sonra 
yapılan GECE YOLCULUGU, o filmin kara 
kara düşündüren, klostrofobik havasından 
uzaktır. Bir sonraki filmini çekebilecegi 27 
mekanı aramakta olan yönetmen Ali 
hakkında bir filmdir bu. Senaryo 
hakkındaki kuşkuları, Ali'ye senaryoyu 
yeniden gözden geçirme kararı verdirir. 
Yapımcısını dehşete sürükleyerek, tek 
başına yola koyulur. Senaryosunu yeniden 
yazdıgı yer, 1 923'te Rum halkı tarafından 
boşaltılmış bir hayalet kasabadır. 
Yönetmen, bir kilisenin harabelerinde 
kendine bir çalışma mekanı kurar, 
elektrikli bir fenerin ışıgında gecenin geç 
saatlerine kadar daktiloda yazar. 
Gündüzleri ise beyaz, sessiz köyü keşfe 
çıkar. Özellikle gece yazma vardiyalan 
sırasında, en azından bir, belki de daha 
fazla kadın tarafından gözlenir. O, onları 
görmez ama, arkasında ya da üstünde 
duran ve büyük bir ihtimalle yazdıgı filmi n 
yansımaları olan bu şekiller bizim 
gözümüze ilişir. Kısa süre içinde 
hayalgücünün (ve bellegin?) onun için 
"gerçeklik" kadar büyük güç taşıdıgı 
yönetmenin zihnine gireriz. Filmin finalinde 
-gene bir başka belirsizlikle- GECE 
YOLCULUGU'nun ne kadarının Kavur'un 
kendisi hakkında oldugunu ve ondan önce 
hepsini kucaklamış olan Federico Fellini'ye 
ne kadar benzegini merak etmekten 
kendimizi alamayız. Bu Kavur'un 
dokuzuncu filmidir, yani Fellini'nin "Otto e 
mezzo 1 8'/ı"una o kadar da uzak degildir. 

• Made immediarely afrer "Anayurr üreli 1 
Morherland Horel", NIGHT JOURNEY has 
none of rhe clausrrophobic brooding airs of 
rhe earlier film. Ir is abour film direcror Ali 
who, as rhe film opens, is searching for 27 
locarions where he can shoor his nexr morian 
picrure. Doubrs abour rhe scripr bring Ali ro 
rhe decision ro revise his screenplay. He sers 
our alone, ro rhe consrernarion of his 
producer. The rewriring is done in a ghosr 
rown rhar was empried of all irs people, 
Greeks, in 1 923. The direcror sers up his 
work space in rhe ruins of a church, ryping 
inro rhe nighr by rhe lighr of an elecrric 
lanrern. By day he explores rhe whire, silenr 
village. Especially in his nighr-rime wriring 
srinrs, he is warched by ar leasr one woman, 
perhaps more. He does nor see rhem bur we 
do, glimpsing rhese figures who srand 
behind or above him, mosr probably 
projecrions of rhe film he is wriring. In a 
shorr while we enrer inro rhe mi nd of rhe 
filmmaker, for whom imaginarion (and 
memory)) is as powerful as "realiry".  Ir 
comes as no surprise when Ali meers a young 
boy reading Anroine de Sr. Exupery, rhe 
avarar of projecring imaginarion onro life.  By 
rhe film's end -wirh yer anorher ambiguiry
we can nor help wondering how much 
NIGHT JOURNEY is abour Kavur himself, 
and how much !ike Federico Fellini before 
him he is embracing ir all. This is Kavur's 
9rh film, nor rhar far from Fellini's "Orro e 
mezzo 1 8'/ı". 

Yönetmen Director: Omn-K.av11r 
Senaryo Screen play: Omtr Kavur 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Salih Dikiıri Müzik Mus:ic: Atilla 
Oukmirotlı� Oyuncular Cast: Aylar 
Am111n, Madt Koper, ZNhal O/ray, Şahiluı 
Ttkand, Arslan Karar, Orhan Çalman, 
Omuın Alyanak, Nımtli Çamlıkl 
Yapımcı Producer: Omn- K.avur 
Yapım Production Co.: Alfa Film 
Dünya Haldarı World Sales: Mf• 
Film Kaynak Print Source: Killriir vt 
Tl"·izm Bakanltlı, Tt/if Hakiart ı.ıt 
Sinttna Gmtl Mlidiirlifli/, Ankard 

1987 / 35 mm. 1 Renkli Color 1 107' 
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GiZLi YÜZ 

SECRET FACE 

• Ünlü yazar Orhan Pamuk'un bir 
romanı üzerine kurulu GIZLI YÜZ, güzel, 
gizemli bir kadın tarafından yabancıların 
foto�rafını çekmek üzere tutulmuş bir 
delikanlının hikayesidir. Kadın merak 
uyandırıcı bir yüz aradı�ını iddia eder ve 
sonunda aradı�ını bir saatçinin resminde 
bulur - ve onunla gizlice kaçar. Ama genç 
foto�rafçı, müşterisine tutulmuştur ve onu 
aramaya başlar. Karşılık görmemiş aşkı 
onu azap içindeki ruhunun iç katlarının 
ortaya çıktıgı o esrarengiz bilinçaltı 
dünyasına götüren maceralı bir yolculuga 
çıkarır. Film aynı zamanda bastırılmış 
arzular ile hüsrana ugramış beklentilerin 
birçok katmanında kişisel kimlige yönelik 
bir arayıştır. Kendini, hayaile gerçe�in 
birbirine karıştı�ı gizli bir yerde bulan 
fotografçı, bir simgeler dünyasına uymak 
için sezgilerine hakim olmalıdır. Dramatik 
unsurlar, sürekli olarak gerilimi inşa eden 
daire şeklinde bir yapıda birbirine baglan ır 
ve Kavur'un bu sıradışı sapiantıi ı  aşk 
hikayesini hislere hitap eden, şiirsel bir 
şekilde ele alışı, klasik hikaye anlatıcılıgının 
zamana meydan okuyan görkemiyle, 
cazibe ve incelik açısından aşık atar. 
Yönetmen bu şahane, hayalperestçe 
hik:iyeyi tamamen inandırıcı oyuncular, 
yaslı çan seslerine sık sık geri dönen 
minimal bir müzik ve sanki başka bir 
zamandan tanık oluyormuş gibi her can 
alıcı noktada boy gösteren arnavut 
kaldırımlı sokaklar ile heybetli agaçların 
oluşturdugu peyzajını başarıyla düzenlemiş. 

• Based on an idea from a novel by che 
prominenc Turkish auchor Orhan Pamuk, 
THE SECRET FACE is che scory of a young 
man hired by a beauciful, enigmacic woman 
co phorograph scrangers. She claims she is 
searching for an incriguing face and 
evencually finds whac she is looking for in 
che piccure of a wacchmaker - w i ch whom 
she runs away in secrer. Bu c che young 
phocographer has become infacuaced wich 
his clienc and begins co look for her. His 
unrequiced love leads him on an odyssey 
chac rakes him co char mysrerious !and of 
che subconscious where che inner folds of 
his rormenced psyche are uncovered. The 
film is also a quesr for personal idenci ey 
through mulriple layers of suppressed 
desires and frusrraced expecrarions. Finding 
himself in  a seeret place where fantasy 
melds wich reality, che phocographer musc 
overrule his inscinccs ro fic inco a world of 
symbols. Dramacic elemenrs are 
inrerconnecred in a circular srrucrure char 
conscancly builds che rensian and Kavur·s 
sensuous, poecic rrearmenc of this unusual 
srory of obsessive love paralle ls in charm 
and sophiscicacion che ageless splendor of 
classical scoryrelling. The director 
orchescraces chis fancascic, visionary cale 
wirh ucrerly convincing acrors, a minimal 
musical score chac ofcen rerurns ro che 
sounds of mourning and pea! ing bells, and a 
landscape of cobbled sereers and rowering 
crees, presenc ar every crucial turning poinc 
as if wirnesses from anorher rime. 

Yönetmen Oirecror: Omtr Kav11r 
Senaryo Screenplay: Orhan Panu1k 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
Erdal Kahramart Kurgu Editing: Mtvliir 
Korak Müzik Music: Cahit Btrkay 
Oyuncular Cast: Z11hal 0/cay, Filmt 
Kıqkan, Stvda Ftrda§, Savaı Yllrllaj, 
lu/an Katar Yapımcı Producer: Sad1k 
Dtvtri Yapım Production Co.: lı/fa 
Film Dünya Haklan World Sales: 
Alfa Film Kaynak Print Source: 
Kiilıiir ı� Twiutı Bakanlıgı, Tt/if Haklar� 
w Sintma Gnttl Miidlirliil,ii, Ankara 

1991 1 35 mm. ! Renkli Color 1 1 15 "  



• Her zaman ilginç, her zaman kafa 
karıştıracak ve şaşırtacak, zeki ve kültürlü 
bir film yönetmeni olan Ken Russell, 
yirminci yüzyılın en iyi filmlerinin ve 
televizyon işlerinin bazılarından 
sorumludur. Bunların kimisi şaşırtıcı 
derecede özgündür ve en azından 
"Women in Love 1 Aşık Kadınlar" dan bir 
sahne, sinema tarihinde bir kilometre taşı 
oluşturur. "The Devils 1 Şeytanlar"daki 
bir sahne ise, Warner Bros'un sansürüne 
ugramasaydı eger, çıgır açması işten 
degildi. Sürekli olarak üslubun, zevkin ve 
beyazperdede karmaşıklıgın sınırlarını 
sınayan Russell'ın sineması en iyi 
anlarında, sinemanın büyük olmasını 
saglayan her şeye gözünü diker; görsel 
aşırıl ıga bogulmuş olan en kötü anlarında 
bile, hiçbir zaman ilginçligi elden bırakmaz. 
Perdede her zaman kendi kişisel ilgi 
alanlarının peşinden gitme konusunda 
istekli olan Russell'ın işlerinin hepsi, sevgi 
ürünü oldukları açıkça görülen filmlerdir. 
Işinin her cephesinde ortaya çıkan 
gösterişe yönelik bir yetenekle işlenmiş 
olan Ken Russell sineması, janrın ve ele 
aldıgı konunun ötesine geçen kendine 
özgü bir üsluba sahiptir. 

Henry Kenneth Alfred Russell 3 Temmuz 
1 927'de lngiltere'de, Southampton'da 
dogdu. Çocuklugunda en yakın il işkisi onu 
sık sık okuldan sonra sinemaya götüren 
annesiyleydi. On yaşındayken Russell'a bir 
film projeksiyon makinesi verilince 
filmiere olan sevgisi iyice arttı. Daha 
sonra, Fritz Lang ve Leni Riefenstahl gibi 
sinemacıların filmlerini kiralayan bir 
dükkan buldu. Bu sinemacılar, Russell'ın 
bir yönetmen olarak dramatik görsel 
yetenegini geliştirmesi üzerinde epey etki 
sahibi olacaktı. 

On beş yaşında Ken, Pangborne 
Denizcilik Okulu'na gönderildi, ama 
oradaki disiplin kurallarını fazlaca katı 
buldu. Orada geçirdigi kısa süre boyunca, 
tek teseliisi filmlerdi. Haftasonları gizlice 
kaçıp, civardaki sinemaya gidiyordu. 
Russell, okulun yıllık konserinin -kadın 
kılıgına girmiş harp okulu ögrencilerinin 
ve big band cazının eksik olmadıgı bir 
konser- yapımcılıgını üstlendiginde, 
gelecege dair bir işaret te vermişti. 
Russell'ın Pangborne deneyimi pek başarılı 
olmasa da, Pasifik'e dogru yola çıkacak bir 

kargo gemisinin altıncı subayı olarak 
Ticaret Filosu'na girip, denizcilik ugraşını 
sürdürdü. Ancak, Ikinci Dünya Savaşı'nın 
ardından denize olan hayranlıgı sona 
ermiş, ailesi ondan kendi yürüttükleri 
ayakkabı işine girmesini beklerneye 
başlamıştı. Bu düşünce karşısında dehşete 
düşen Russell, kapagı sinema endüstrisine 
atmaya çalıştı ama bunu başaramadı. 
Yirmili yaşlarının başında bale ve klasik 
müzikle ilgilenmeye başladı. Neredeyse 
beş yıl boyunca dans okuluna gitti ve dans 
truplarıyla turneye çıktı, ama sonunda pek 
iyi bir dansçı olmadıgı gerçegini idrak etti. 

Daha sonra Russell fotografçılıgı keşfetti. 
Göründügü kadarıyla aradıgını bulmuştu. 
Serbest çalıştı, yaratıcı bir moda 
fotografçısı olarak isim yaptı. Boş 
zamanlarında, siyah-beyaz sessiz filmler 
yapmaya başladı. Bu filmlerinden birini, 
"Amelia"yı götürdügü BBC, filmin 
vadenikierinden etkilendi. Russell'a 
BBC'de sanat üzerine bir program olan 
Monitor'da iş verildi. Önceleri Monitor 
için yapılan filmler kısaydı -on dakika 
kadar- ama Russell giderek film 
uzunluğunu bir saate, sonunda da uzun 
metraja çıkaracaktı. Ingiliz besteci Elgar 
üzerine çektiği film, Ingiliz televizyonculugu 
tarihinin en popüler programlarından biri 
oldu ve bestecinin müziginin yeniden ilgi 
toplamasında büyük rol oynadı. Russell 
BBC'nin Monitor ve Omnibus programları 
için toplam 32 film yapacaktı. Artık Ingiliz 
televizyonunda çalışan en iyi 
yönetmenlerden biri olarak ün yapmıştı. 

"Delius - Yaz Şarkısı" 1 960'1arda Ken 
Russell'ın BBC için yaptıgı bir dizi 
biyografik filmi n en iyisidir. Deli us' u ele 
almadan önce Russell, Elgar ( 1 962), 
Bartok ( 1 964), Debussy ( 1 965) ve, 
müzikle ilgili olmayan "Le Douanier 
Rousseau" ( 1 965), "lsadora Duncan" 
( 1 966) ve "Dante Gabriel Rossetti" ( 1 967) 
gibi diger konularda da filmler yaptı. Büyük 
ihtimalle yönetmenin en iyi çalışması olan 
"Yaz Şarkısı" besteci Frederick Delius'un 
son yıllarını anlatır; Hristiyanlıga karşı 
duydugu nefret ve dogaya aşkı bu çok 
dokunaklı filmin ana konularıdır. 

Russell BBC'de çalışırken salonlarda 
gösterime girecek iki film yaptı: "French 
Dressing 1 Fransız Salata Sosu" ( 1 964) ve 

Filmleri 
Filmography 
1 956 Knights On Bikes 

Sisikleeli Şövalyeler 
(incomplered tamamlanmadı) 
Peepshow 

1 957 Amelia aud the Arıgel 
Amelia ve Melek 

1 958 l..ourdes 
Monitor Monitör 
(TV series TV dizisi) 

1 959 Gordmıjacob (TV) 
Guilllr Craze 
Gitar Çılgınlıgı (TV) 
McBryde and Coquhoutı: 
T·ıuo Scottish Pa inters 
McBryde ve Coquhoun: 
Iki lskoç Ressam (TV) 
Poet's Ltmdon 
Şairin Londra'sı (TV) 
Portrait of a Goon Bir 
Kundakçının Portresi (TV) 
Variatiom on a Mechanical 
The me Mekanik Bir Tema 
Üzerine Çeşitlerneler (TV) 

1 960 Arı:hitecture of 
Entertaimnent 
Eglencenin Mimarisi (TV) 
Cranko at Work 
Cranko lşb�ında (TV) 
A House itı Bayswaler 
Bayswater'da Bir Ev 
The Light Fautastic 
Büyüleyici Işık (TV) 
Afarie Ramberi Remembers 
Marie Rambert 
Anımsıyor (TV) 
The Miner's Picnic 
Madencinin Piknigi (TV) 
Shelagh Delmıey's Salford 
Shelagh Delaney"nin 
Salford"u (TV) 

1 9 6 1  Antonio Gaudi (TV) 
Ltındon Moods 
Londra"nın Ruh Halleri (TV) 
Old Ballersea House 
Eski Ev (TV) 
Proltofiev 

1 962 Elgar (TV) 
Lot/e Letıya Sings Kurt Wei/1 
Lotte Lenya, Kurt Weill 
SöyiOyor (TV) 
Mr. Chesher's Traction 
Engines 
Bay Chesher"in 
Çekiştirme Makineleri (TV) 
Pop Goes the Basel (TV) 
Preservation J\fmz 
Korumacı (TV) 

1 963 \Vatch the Birdie 
Kuşa Dikkat Et (TV) 

1 964 Bartok (TV) 
Diary of a Nobody 
Hiçkimsenin GOnlügü (TV) 
The Dolly World of James 
Uoyd James Lloyd'un 
lstikrarsız Dünyası (1V) 
l..otıely Shore Yalnız Kıyı (TV) 
French Dressing 
Fransız Salata Sosu 
S ix Altı (TV) 
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"Billion Dellar Brain 1 Milyar Dolarlık 
Beyin" ( 1 967). Iki film de onun tanınmasını 
sa�layan ternalara ve yönetmenlik tarzına 
yer vermez; belki de hem eleştirel, hem 
de ticari açıdan tam birer fiyasko olmaları 
da bununla açıklanabilir. Ancak Russell'a 
42 yaşında, "Women in Love 1 Aşık 
Kadınlar"la ( 1 969), televizyon dışında 
yönetmenlik yapması için bir fırsat daha 
verildi. D.H. Lawrence'ın ünlü romanının 
ateşli bir çeşitlernesi olan "Aşık Kadınlar", 
sadece Ingiliz sineması için de�il, Russell 
için de bir kilometre taşıydı. Televizyon 
yönetmeni olarak de�il, bir sinema 
yönetmeni olarak onu ya batıracak, ya da 
çıkaracaktı. Bu film, Russell'ın sadece 
televizyondan dışarı adım atıp, daha büyük 
bir sahne olan sinema salonlarına geçişini 
temsil etmekle kalmıyor, onun bir 
yönetmen olarak tarzının evrimleşmesinde 
de çok önemli bir dönüm noktası 
oluşturuyordu. Popüler bir filmde iki 
erke�in çıplak güreşti�i bir sahneye yer 
veren hiçbir yönetmenin gözden kaçması 
mümkün de�ildi, ve böylece Russell, 
oyuncularından daha çok "yıldız" oldu. 
Aktör Oliver Reed'in de belirtti�i gibi, 
"Ken ile •Aşık Kadınlar'da çalıştı�ımda, 
çıldırmaya başlamıştı. Ama besteciler ve 
yazarlar hakkında TV filmleri yaptı�ımız 
günlerde aklı başında, sempatik bir 
televizyon yönetmeniydi. Şimdiyse aklını 
kaçırmış, sempatik bir film yönetmeni." 

Russell'ın sonraki birçok işine kıyasla, 
"Aşık Kadınlar" son derece ölçülü bir 
yapıttır: çerçeveye, döneme dair 
ayrıntılar, aslına sadık bir edebiyat 
uyarlaması ve kaliteli oyunculuklar 
hakimdir, dini sefahatten ya da rüya 
sekanslarından eser yoktur. Çıplak güreş 
(ve belki bir de bo�a sahnesi) bir yana, 
gerçek anlamda Russellvari aşırılı�a sahip 
sahneler söz konusu de�ildir, ama bu film 
yine de Russell'ın ne kadar iyi bir 
yönetmen oldu�unu gösterir (onu 
eleştirenierin hep gözden kaçırdı�ı şey, 
filmlerinin bir beceri ya da yetenek 
eksikli�i yüzünden de�il, o böyle istedi�i 
için abartılı oldu�udur). 

Bu temkinli yaklaşım sonuç verdi ve "Aşık 
Kadınlar" sadece eleştirmenlerden çok 
büyük övgü almakla kalmadı, Russell 'En Iyi 
Yönetmen' dalında BAFTA, Oscar ve Altın 
Küre adayiıkiarına da layık bulundu. Ancak 
filme tek ödülü, Glenda Jackson (En Iyi 
Kadın Oyuncu dalında Oscar) getirdi. Ne 
yazık ki yönetmen, seyirciden ve 
eleştirmenlerden bir daha asla aynı 
düzeyde övgü alamayacaktı. Öte yandan 

Ken Russell bu noktadan sonra kesinlikle 
uluslararası sinema sahnesine adım atmış 
oluyordu. "Aşık Kadınlar"dan sonra, 
Russell Ingiliz sinemasının kötü çocu�u 
olarak ün yaptı. "The Music Lovers 1 Yalnız 
Kalpler"le ( 1 97 1 )  başarısını sürdürdü, "The 
Devi ls 1 Şeytanlar"la ( 1 97 1 )  popüler 
sinemanın önemli bir yönetmeni oldu�unu 
gösterdi. O aralarda üç filmi birden, 
Londra'da West End'de aynı anda 
gösterimdeydi. O zamandan itibaren, 
gösteriş ve hiddet, cafcaflı setler ve 
kostümler, insanın gözüne sokulan kaba 
sembolizm ve vahşice aşırıya kaçan 
hayaller, Russell'ın alarnet-i farikası haline 
geldi. 

Vasat ticari filmler çekmekle geçen pek 
çok yılın ardından, 75 yaşındaki Russell, 
bugün hala sinemada faal. Çekece�i 
filmierin öykülerinin ve oyuncularının 
kendisine dayatılmasından rahatsız olan 
Russell, artık filmlerinin bütün 
kontrolunu elinde tutmak istiyor. 
Söyledigine göre sürekli "imge ve müzik 
arasında mükemmel bir izdivaç" arayan 
Russell, Ingiliz sinema çevrelerinden 
maddi ya da lojistik destek alarnamasına 
karşın, evinde film çekmeye devam 
ediyor. Bu durumu, sıfır bütçeyle; aile 
üyeleri, dostları ve komşularından 
yararlanarak çalışma açısından, yeraltı 
sinemasına benzetiyor ve meslek 
hayatının başlangıcında tadını çıkardı�ı 
özgürlü�ü ve ne kadar e�lendigini 
hatırlıyor. Kişisel projeleri, hala güçlü 
olan yaratma arzusunu besliyor. Ilerleyen 
yaşına ragmen Ken Russell'ın 
sinemacılı�ın sorun çözme konusundaki 
güçlüklerine yönelik iştahı hiçbir şekilde 
dinmemiş. 

Ken Russell'ın bir film yönetmeni olarak 
eserlerinin bütününe bakıldıgında, dikkat 
çekecek şekilde berraklaşan bir paradoks 
vardır. Hiçbir sinemacı gerek üsiOp, 
gerekse konu açısından ortaya böylesi 
çeşitlilikte bir eserler bütünü 
çıkarmamıştır. Russell' ı janr açısından 
tasnif etmek etmek, onun kariyerine 
büyük haksızlık olur. O, müzikal biyografi, 
rock müzikali, düşünce a�ırlıklı 
bilimkurgu, tarihsel drama, "camp" tarzı 
korku filmi ve cinsel hiciv yönetmenidir. 
Ancak, bu çeşitlilik göz önüne alındı�ında, 
sinemaya arada bir giden seyirci de, 
sinema tutkunları da Russell'ı herhangi bir 
janrla de�il, sinemasının ortak bir 
özelli�iyle tanır: seks, ölüm, yıkım, 
dönüşüm ve transandantal temalar 
eşliginde, çılgınca aşırıya kaçan, coşkun 

1 965 Altvays 011 Sımday 
Hep Pazarları (TV) 
Tb� Dtbussy Film 
Debussy Filmi (TV) 

1 966 IsaJora Duncan, the Biggest 
Dancer in the lflor/J 
Dünyanın En BUyük Dansçısı 
lsadora Duncan (TV) 
Don't S boot the Composer 
Besteciyi Vurmayın! (TV) 

1 967 Billion Do/lar Brain 
Milyar Dolarlık Beyin 
Dan te' s I nferno 
Dante'nin Cehennemi (TV) 

1 968 Delius - Song ofSmmuer 
Delius • Yaz Şarkısı (TV) 

1 969 Women in Love 
Aşık Kadınlar 

1 9 7 1  The Daııce of the SeV<n V ei/s 
Yedi Peçenin Dansı (TV) 
The Deuils Şeytanlar 
The Music Lovers 
Yalnız Kalpler 
The Boy Frieııd Sevgili 

1 972 Savage Messiab Vahşi Mesih 
1 973 Mahler 
1 975 Lisztomania 

Tom my 
1 977 Valentino 
1 980 Ailered States 

Tehlikeli Deney 
1 984 Crimes of Passion 

Tu tk u Suçları 
1 986 Gothic Gotik 
1 987 Aria Arya 

(episode "Turandoc'' 
"T urandot" bölümü) 

1 988 The IAir of the White 1'17onn 
Beyaz Solucanın Ini 
Salome's Last Danc-e 
Salome'nin Son Dansı 

1 989 The Rainhow 
Gökkuşaıı (TV) 

1 990 Women afJd Men: Stories of 
Seduction 
Kadınlar ve Erkekler: �tan 
Çıkarma Öyküleri (TV) 

1 99 1  1'17hore Fahişe 
Prisoner of Honor 
Şeref MahkOmu (TV) 

1992 !Ady Chatterley 
1 994 Erotk Ta/es: Th� lnsatiabl� 

Mn. Kirsch Erotik Öyküler: 
Doyumsuz Bayan Kirsch 
(shorr kısa film) (TV) 

1 995 Mitıdbender �döndüren 
1998 Doghoys Köpek Çocuklar 
2002 The Fal/ of the l..ouse of 

Usher Usher Bitinin Çöküşü 



155r---------------------------.---------------------------.------------------imgeler. Son derece baştan çıkartıcı, 
ipnotize edici güçteki bu sahneler her 
zaman Russell ile özdeşleşecektir. 

Russell bir keresinde bir söyleşide, 
insanların onu her zaman ifrata kaçan haz 
sahneleriyle özdeşleştirildi�inden 
yakını rken, bir taraftan da bunun niye 
böyle oldu�unu açıklıyordu - hepimiz 
röntgenciyiz. Yücenin röntgencileriyiz, 
tabunun röntgencileriyiz, çöküş halinde 
olanın ve kafirli�in röntgencileriyiz, insan 
aklını ve bilincinin sınırlarını tamamen 
aşanın röntgencileriyiz. Russell yaratıcı 
hayalgücü sayesinde, genellikle saklı duran 
bu diyarlara, gerçekli�in sahnesinde 
genellikle gözden uzakta tutulan bu 
marjinal düş alemlerine ve korku 
şovlarına kapı açmıştı. Ve kimse 
beyazperdede bu ortamları yaratmada 
Russell'dan daha iyi de�ildi. 

Russell'ın fantezileri ile film eleştirisi 
arasında zıt yönde bir ilişki var gibidir: filmi 
ne kadar zevke düşkün ve aşırıysa, o 
derece geniş bir eleştirmen kitlesi 
tarafından tenkit edilmiştir. Russell 
ölçülülük -izleyicilere yönelik "saygı"
gösterebildi�inde, en büyük övgüyü 
almıştır, "Aşık Kadınlar" bunun en iyi 
örne�idir. Russell'ın filmlerinin eleştirisi 
hiçbir zaman tek başına fantezi sahnelerine 
yöneltilmemiştir. Hiçbir eleştirmen 
Russell'ın enfes bir gerçeküstülük yaratma 
konusundaki dehasından şüphe 
duymamıştır. Ancak, bu sahneler daha 
büyük tablonun, bir bütün olarak uzun 
metraj lı flmler yaratma tablosunun içinde 
ele alındı�ında eleştirilmiştir Russell. 
Eleştirmenler onun hayallerinin başarılı bir 
film yaratmada gerekli olan daha önemli 
unsurları -öyküyü, oyunculu�. dramatik 
gerilimi- gölgeledi�ini belirtmekte 
gecikmemiştir. Bazı eleştirmenler 
Russell'ın film gramerinin temellerini hiç 
ö�renmedi�ini ve bir yönetmen de�il, 
amatör bir provokatör oldu�unu 
söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Aynı 
eleştirmenlere göre Russell'ın görkemli 
hayali sahneleri en iyi haliyle gereksizdi, en 
kötü haliyle ise bu aşırılıklar filmlerinin 
yapısını yıkıyor, yapının üzerine 
taşıyabilece�inden daha büyük bir yük 
yükleyerek, onu gömüyordu. 

En büyük eleştiriyi ise, belli tarihsel 
şahsiyetler ve olaylar üzerine kurulu 
filmleri almıştır. Russell'ın araya aslından 
farklı düş boyutları sokması ve böylece 
durumun gerçekli�ini çarpıtması, ço�u 
eleştirmen tarafından nefret verici 

bulunuyordu. Russell ise konusunu serbest 
bir şekilde anlatışını, nesnel "gerçeklik" ile 
öznel olanı karıştırmak ve iç dünyaları dış 
tarihsel gerçeklik ile birleştirmek suretiyle, 
olayların ve şahısların daha zengin bir 
portresini çıkarma özlemiyle mazur 
göstermeye çalışarak kendini savunur. 
Russell'a göre tarihin en do�ru temsilini 
verebilmek için düşle gerçe�i. mide 
hakikati tek bir potada eritmek gerekir. 
Russell ayrıca hayali olana fazlaca sırtını 
yaslamasını da basit bir ekonomik mesele 
olarak açıklamıştır: "Her saniyenin önemi 
varken, ço�u zaman aynı anda iki şey 
söylemek gerekiyor. Işte bu yüzden sık sık 
gerçeklik sahnelerine semboller 
katıyorum." 

Russell'ın kariyeri üzerine düşününce, ilk 
gösterime girdiklerinde eleştirmenlerin 
yaptı�ını yapıp, filmlerini yoksaymak çok 
daha zor görünüyor. "lsabet"inden çok 
"karavana"sı vardı belki, ama genellikle en 
küçümsenen, en tartışmalı yapıtları en 
kusursuzca kotarılmış olanlarıydı ve şimdi 
eserleriyle arasına zaman girdi�ine göre, 
yeniden de�erlendirilmeleri gerekir. 
Kariyerinin zirvesinde -"Aşık Kadınlar" 
( 1 969) ile 'Tom my" ( 1 975) arasında
yaptı�ı filmierin hepsi birer zaferdir. Bu altı 
yıllık dönemde yarattı�ı eserler, sinema 
tarihinde eşine pek az rastlanır derecede 
aralıksız bir yo�unluk ve parlaklı�a sahiptir. 
"Aitered States 1 Tehlikeli Deney" ( 1 980) 
bir istisna teşkil etmek üzere, Russell bir 
daha hiçbir zaman altmışların sonu ile 
yetmişlerin başında tutturdu�u o 
mükemmellik düzeyini yakalayamadı. Bir 
sanatçı olarak büyümektense eski 
numaralara bel ba�lamaktan hoşnuttu. 
Yine de "Tommy"den sonraki filmleri de 
bir ölçüde ilgi çekicidir ve sırf içimizdeki 
röntgenciye kapılmak için bile izlenmeye 
de�er. 

Meslektaşı sinemacı Tony Palmer'ın şu 
sözleri, Russell'ın yönetmen olarak 
karmaşıklı�ını mükemmel bir biçimde 
yakalamıştır: "Bütün filmlerinde, gerçekler 
acil ihtiyaçları karşılamak için yeniden 
düzenlenir ya da de�iştirilir; oyunculuk 
genellikle hakim ruh haline tabidir; müzik 
gürültülü ve fazla öndedir; sevgi ve şefkat 
hiç ortalarda görünmez, eserin özünü 
teşkil ettiklerinde bile; her yerde belirgin 
bir yetenek vardır, ama onu yönlendirecek 
ve biçimlendirecek, gem vuran bir el 
yoktur . . .  Russell'ın sineması hiçbir zaman 
olgunlaşmamıştır: insanların önünde cinsel 
ve dinsel fantezilerini ortaya dökmeyi 
sürdürmekten çocuksu bir zevk alıyor 
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gibidir . . .  [Ancak] birçok yönetmenin, 
belki de büyük bir kısmının imrenecegi, 
imrendigi bir külliyat var geride . . .  Welles, 
Ford ya da Fellini'nin filmlerine gittigim gibi 
gidiyorum Russell'ın filmlerine - nasıl 
yapıldıgını ögrenmek için." 

"T erbiyeli olmanın devri geçti. Artık 
karşındakinin kasıgına tekmeyi basıp bir iki 
laf atmanın ve karşıligında tepki almanın 
devrindeyiz. Insanları farkına varsınlar diye 
şoke etmek istiyorum. Bir şeyi oldugundan 
hafif göstermenin bir marifet olduguna 
inanmıyorum." - Ken Russell 

• Ken Russell, an ineelligem li terare film 
director who is always inceresring and will 
always confuse and surprise, is responsible 
for some of the best films and relevision of 
the rwenrieth century. So me of rhese were 
srunningly original and at least one scene, 
in "Women in Love", is a milesrone in film 
history. Anorher scene, from "The Devils", 
would have been equally groundbreaking 
had Warner Bros not censored 
ir. Consrandy resring the boundaries of 
sryle, rasre and onscreen complexiry, 
Russell's work at i ts best aspires ro all that 
is grear in cinema, at i ts worst, amidst 
momems of unbridled visual bombasr, it is 
never less rhan inreresring. Always willing 
ro pursue his personal interesrs on screen, 
Russell' s films are almosr all self-evidenr 
labors of love. Crafred wirh a flair for the 
etaborare that manifesrs irself in every facer 
of his work, the cinema of Ken Russell 
speaks of a characrerisric sryle that 
rranscends genre and subject matter. 

Henry Kenneth Alfred Russell was born on 
3 July 1 927 in Southampron, England. As a 
child, his dosesr relarionship was wirh his 
mother, who frequendy escorred him ro rhe 
cinema afrer school. At age ten, Russell was 
given a film projecror and his love of movies 
imensified. Larer on, he found a drugsrore 
that renred films by the likes ofFritz Lang 
and Leni Riefensrahl who were highly 
influenrial in devetoping Russell's dramatic 
visual flair as a director. 

At age fifteen, Ken was sene ro Pangborne 
Naurical College, bur he found the codes of 
discipline overly srrict. Films were ro 
provide solace during his brief time rhere, 
as he would sneak out on weekends ro 
attend the local cinema. A hint of rhings ro 
come occurred when Russell produced the 
schools' annual concerr, replere wirh caders 
in drag and the sounds of big band jazz. 
Alrhough Russell' s experience at Pangborne 

was less rhan successful,  he conrinued his 
naurical pursuirs by emering the Mercham 
Navy as sixrh officer on a cargo ship bound 
for the Pacific. However, afrer World W ar 
II,  his fascinarion w ith the sea had ended, 
and his family assumed he would enter rheir 
shoe business. Horrified by the rhoughr, 
Russell rried ro break imo the film 
business, but wirhour success. In his early 
rwenries, Russell turned his attemion ro 
baller and classical music. For nearly five 
years he arrended dance school and roured 
w ith dance rroupes, yer in the end he woke 
up to the fact that he was not a very good 
dancer. 

Then Russell found phorography, and ir 
seemed as if he found his niche. Working 
freelance, he acquired the cepuration as an 
imaginarive fashion phorographer. In his 
spare rime, Russell srarred ro make some 
black and white sitem films. He cook one of 
rhese films, "Amelia", ro the BBC who were 
im pressed by irs promise. Ir was ar the BBC 
that Russell landed a job on the Moniror 
program, a show on the ares. At firsr, the 
films made for Monitor were small in 
lengrh -ten minures or s<r but evenrually 
Russell would expand the film lengrh ro an 
hour and ultimarely ro fearure lengrh. His 
film on che British composer Elgar became 
one of the most popular shows in British 
relevision history and was largely 
responsible for the revival in the composer's 
music. Overall, Russell would make 32 
films for the BBC Monitor and Omnibus 
programs and had esrablished a cepuration 
of being one of che finest directors working 
in British relevision. 

'Delius: Song of Summer' was the best of a 
series of biographical films direcred by 
Ken Russell for the BBC in the 1 960s. 
Before rackling Delius, Russell had made 
films on Elgar ( 1 962), Barr6k ( 1 964), 
Debussy ( 1 965) and other subjects, not 
exclusively relared ro music such as "Le 
Douanier Rousseau" ( 1 965), " Isadora 
Duncan" ( 1 966) and " Dame Gabriel 
Rossetti" ( 1 967). Probably direcror's finesr 
work, "Song of Summer" porrrays the fina! 
years of composer Frederick Deli us; His 
harred of Chrisrianiry and love of Nature 
are key themes in this immensely moving 
film. 

White working at the BBC, Russell made 
rwo films for rhearrical release, "French 
Dressing" ( 1 964) and "Billion Dollar Brain" 
( 1 967). Neither film comain eirher the 
themes or direcrorial s tyle for which he is 
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now known, which perhaps helps r o  explain 
why they were boch cricical and commercial 
flops. However, ar age 42, Russell was 
given anocher shoc ar direecing outside of 
celevision wich "Women in Love" ( 1 969). A 
horhouse version of che D.H. Lawrence 
novel, "Women in Love" was not only a 
landmark for British cinema, buc for 
Russell as well. This was a make-or-break 
work for his fucure as a film (racher rhan 
celevision) direcror. Not only d id this film 
represenc a break from celevision ro che 
bigger scage of cheacrical discribucion, buc 
ir also marked a major turning poinr in 
Russell's scyliscic evolucion as director. No 
direcror who scaged a scene in a mainserearn 
movie in which rwo men wrestled in che 
nude could escape nocice, and chus Russell 
became more of a "s tar" rhan his acrors. As 
acror Oliver Reed poinced out, "When I 
wocked wich Ken on 'Women in Love' he 
was starting ro go crazy. Buc in che days 
when we made TV movies abouc compasers 
and wricers, he was a sane, likable, 
celevision direcror. Now he' s an insane, 
likable, film director." 

Com pa red ro mu ch of Russell 's lacer work, 
"Women in Love" is an excremely rescrained 
piece - period decail,  auchenric licerary 
adapeation and qualicy accing daminaring 
che frame wichouc a h  ine of religious 
debauchery or dream sequences .. Aside from 
nude wrestling (and perhaps che bull scene) 
c here is no real scene of crue Russellesque 
excess, buc this film does illuscrace jusc how 
fine a direcror Russell is (cricics always seem 
co have missed che poinc c hac his films are 
overblown because that' s che way he wancs 
chem, rather rhan through any lack of ski ll 
or calenc). 

The caucious approach paid off and 
"Women in Love" not only received wide 
cricical acclaim bu c also earned Russell 'Best 
Director' B AFTA, Oscar and Golden Globe 
nominacions, chough che only award wenc 
co Glenda Jackson (Oscar for best accress). 
This ]eve] of public and cricical praise was 
sadly never again ro be repeaced, bu c from 
ch is poinc onwards Ken Russell had most 
definicely arrived on che incernacional film 
scene. Afcer "Women in Love", Ken Russell 
escablished a repucacion as che enfanc 
cerrible of British cinema. "The Music 
Lovers" ( 1 97 1 )  conrinued his success and 
"The Devi ls" ( 1 97 1 )  escablished him as a 
greac mainserearn direcror. At one poinc his 
last three films were showing ar che same 
time on London's West End. From then on, 
movies wich bombasc and fury, garish sets 

and costumes, blatanr in-your-face 
symbolism, and wildly excessive fl ighcs of 
fancy became Russell' s crademark. 

After many years of mediocre commercial 
filmmaking, Russell, at 7 5 ,  is stili active in 
the cinema today. However he now wanrs 
full comrol over his films, rather than 
having srory and acrors imposed on him. 
Constantly seeking, in his own words, a 
perfect "wedding of image and music", 
Russell is currently filming from his own 
house, despite a virtual absence of financial 
or logistical support from che UK 
filmmaking community. He compares it ro 
underground cinema, working wich no 
budget and us ing family, friends and 
neighbors and remembers the freedam and 
fun he had ar che beginning of his career. 
His personal projeers feed a scill-strong 
desire ro keep creating. Despite his 
advancing years, Ken Russell's appetite for 
the problem-solving challenge of 
filmmaking has in no way diminished. 

A paradox becomes remarkably clear when 
looking at the whole of Ken Russell' s work 
as a film direcror. No filmmaker has 
produced such a widely diverse canon 
stylistically or in subject maccer. To pigeon 
hole Russell in cerms of genre would be a 
great disservice ro his career. He is direcror 
of m us i cal biography, rock musical, cerebral 
science fiction, hiscorical drama, campy 
horror film, and sexual sacire. However, 
given cb is diversity, Russell is known by 
che causal moviegoer and film buff alike not 
simply for one genre ofbis filmmaking buc 
for one element of his filmmaking: wildly 
excessive, ecscacic imagery addressing 
tbemes of sex, death, destruction, 
cransformacion, and religious cranscendence. 
These scenes of highly seduccive, hypnocic 
power that will always be associaced wich 
Russell. 

Russell once lamenced in an interview over 
the fact that people always associate him 
wich his scenes of excessive indulgence, yer 
he also ineimared at why rhis was so - we 
are all voyeurs. W e are voyeurs of che 
sublime, voyeurs of the caboo, voyeurs of 
che decadenc and profane, and voyeurs of 
the ucterly cranscendenc. Ic  is Russell, by 
means of his inspired imagination, who 
creaced doorways ro chese ofcen hidden 
realms, these marginal dreamscapes and 
horror shows which are usually kept from 
view on che main scage of reality. And no 
one was better than Russell at realizing 
chese portals on che silverscreen. 
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Ttıere seems ro be an inverse relacionship 
becween Russell's fantasies and film 
cricicism: che more self-indulgent and 
excessive che film, che more universally 
panned. When Russell was able ro show 
restraint -"respect" for che viewing 
audience- d id he receive highesc adulation, 
"Women in Love" being che prime 
example. Criticism of Russell's films was 
never direcdy aimed at his scenes of fantasy 
in isolacion. No reviewer ever doubced 
Russell' s gen i us for ereari ng exquisi ce 
surreality. However, it was when these 
scenes were placed in the larger framework 
of creacing feacure films in cheir entirecy 
that Russell drew cricicism. Cricics were 
quick co note that Russell' s flighcs of fancy 
dwarfed the more subscantial elements 
necessary ro ereare a successful film -
narrative, accing, dramatic cension. Some 
critics went so far as co say that Russell 
never fully learned che essentials of film 
grammar and was nor a director buc merely 
an amateurish provocateur. According to 
chese same critics his oudandish imaginal 
scenes were superfluous at best, and, at 
worsr, these excesses completely destroyed, 
overburdened, and buried the scruccure of 
his films. 

Highest criticism was reserved for his films 
specifically based upon hiscorical figures 
and events. Russell's insisrence of injecring 
inaccurate dreamscapes, and thereby 
rwisring the reality of the situacion, was 
considered an abomination by many. In 
defense, Russell j usrifies his liberal 
accounting of his subject marter by his 
yearning ro ereare a fuller porrrair of events 
and figures by blending rhe objective 
"reality" wirh the subjeccive, by 
synthesizing the inner realms wirh eıccerior 
hiscoricity. To give the most accurate 
representation of history, Russell would 
argue, it is necessary to bl ur dream and facc, 
myth and reality i neo one cohesive 
scruccure. Russell also justifies his heavy 
reliance on the imaginal by the mere matter 
of economy: "When every second counrs, it  
is often necessary to say rwo things at once, 
which is why I frequendy incroduce 
symbols i neo scenes of reality." 

Refleccing on Russell's career, it is much 
more difficult co dismiss his films as crirics 
were easy to do upon initial release. lt is 
rrue that he had more "misses" than "hits", 
bu c ofcen his most despised, conrroversial 
pieces are his most perfecdy rendered and 
should be reevaluated now that there is 
appropriace discance from his work. The 

films made at the apex of his career 
-becween "Women and Love" ( 1 969) and 
"Tommy" ( 1 975)- are all triumphs. The 
creative output in this si x-year period is at a 
sustained inrensicy and level of brilliance, 
which is rarely macched in film history. 
With che excepcion of"Alcered States" 
( 1980), Russell was never quite able to 
recapture the level of exeellence that he 
achieved during the Iate sixcies and early 
sevenries. Russell was more conrent at 
relying upon old tricks than growing as an 
arcist. Nevercheless, the films afcer 
"Tommy" do hold some incerest and are 
wotth seeing if only to indulge our inner 
voyeur. 

A quote from fellow filmmaker Tony 
Palmer captures the complexiry of Russell 
as director: "In all his films, facts are 
rearranged or alcered co sacisfy immediare 
needs; acting is frequendy subordinated co 
the predominant mood; the music is loud 
and obcrusive; love and cenderness are 
absenr even when they are the very essence 
of che piece; calenr is everywhere apparent, 
yer without che rescraining hand of 
understand ing co guide and shape it . . .  
Russell' s work has never macured: he seems 
to recai n a conrinuing childish deligbt in 
exorcising his sexual and religious fanrasies 
in public . . .  (However] Ttıere remains a 
corpus of work that would be and is the 
total envy of many if not most directors . . .  
I go to Russell's films -as I go ro those of 
Welles or Ford or Fellini- to learn how ir is 
done." 

"This is not the age of manners. This is the 
age of kicking people in  the crotch and 
teliing rhem something and gening a 
reacrion. I wanr to shock people inro 
awareness. I don't believe rhere's a vittue in 
understaremenr." - Ken Russell 



159 USTALARA SAYGI 1 H I B I  l l '  

INGILTERE UNITED KINGDüM 

KEN RUSSELL 

KEN RUSSELL: 
BIR INGILIZ ROMANTlGI 

Derek Makolm 

• Ken Russell'ın Ingiltere'nin en çok 
tartışmaya yol açan sinemacısı oldugu sık 
sık söylenmiştir - Ingiliz sinemasının çılgın 
adamıdır o. Ve henüz sona ermemiş olan 
uzun bir meslek hayatı boyunca bunu asla 
inkar etmemiştir. Aslında sanki, yapıtlarını 
yalnızca en kaba biçimde degeriendiren o 
tanıtım mekanizmasına şöyle diyor gibidir: 
"Eger benden beklediginiz buysa, belki de 
size bunu veririm." 

Ancak Russell, sinemada, bastırılmış 
duygular ve orta sınıf aksanlarıyla pek 
güzel bir şekilde örneklenmiş meşhur 
Ingiliz zevkinin kesinlikle destekçisi 
olmadıgı halde, asla Ingiliz mizacına yabancı 
her şeyi örneklerneye azimli, garip ve kıllı 
bir canavar da olmamıştır. Hatta aslında, 
ünlü üyeleri arasında, önsezi sahibi sanatçı 
William Blake, yazar D.H. Lawrence ve 
yönetmen Michael Powell bulunan, ve 
işlerinin büyük bir kısmında, konularını 
basmakalıp şekilde ele almaktansa onların 
altında kaynayan tutkuları ortaya 
çıkarmaya çalışan son büyük Ingiliz 
romantiklerine daha fazla benzer. 

Russell bu nedenle bayagı ve kaba oldugu, 
kasıtlı olarak şoke edici biçimde 
davrandıgı yolunda saldırılara ugramıştır. 
Ingiliz eleştirmenler onun dostu degildir. 
Ama "A Song of Summer" gibi filmlerine 
baktıgınız zaman, Russell'ın öbür yanını da 
görürsünüz: hayal gücü ve teknigi son 
derece çarpıcı bir şekilde biraraya gelen 
bir yönetmen; o kadar ki, bir beseecinin 
müzigine onunki kadar hizmet eden bir 
başka filmi hatırlamak çok zordur. 

Söz edilen besteci, Yorkshire dogumlu 
Frederick Delius ( 1 862- 1 934), kördü ve 
üçüncü derece frengi nedeniyle yarı 
kötürümdü; kafasında duydugu bitmemiş 
müzigi gerçekleştirmesine, gene 
Ingiltere'nin kuzeyinden gelen genç bir 
besteci, Eric Fenby yardımcı olmuştu. 
Fenby hayatının beş yılını, ona çok uzun 
süreyle tahammül etmiş karısının destek 
kabilinden bir tevekkülle davranışlarını 
izledigi bu huysuz yaşlı zorbaya adadı. 
Şanlı şerefli günlerindeki Ingiliz 

televizyonu için yapılan film, Fenby'nin 
Delius As 1 Knew Him (Benim Tanıdığım 
De/ius) adlı anıları üzerine kurulmuştu, 
senaryoyu da Fenby'nin kendisiyle birlikte 
Russell yazmıştı. Bunun önemi, Russell'ın, 
Fenby ile birlikte, Delius'u ve onun ilham 
perisini tamamen anlar görünmesi gibi 
basit bir gerçekte yatıyor; öyle ki, 
işittiginizle gördügünüz, tam anlamıyla 
birbirlerinden ayrılmayacak bir 
mükemmellikte. Cin gibi bir mizah 
duygusu da içeren, son derece iyi 
kotarılmış bu cüretkar saygı duruşu, bu 
yakınlarda Amerika'da ilk defa, Telluride 
Festivali'nde gösterildiginde, seyirciler 
tarafından ayakta alkışlandı. 

Film 1 968'de yapılmıştı ve Russell'ın BBC 
Televizyonu için çektigi, aralarında 
Prokofiev, Elgar, Debussy Filmi ve 
tartışmalara yol açan sert Richard Strauss 
yergisi "Dance of the Seven Veils 1 Yedi 
Peçenin Dansı"nın da bulundugu dizinin 
bir parçasıydı. Dante Gabriel Rossetti'nin 
hayatını ve çalışmalarını inceleyen 
"Dante's lnferno 1 Dante'nin Cehennemi" 
ile egzotik dansçı lsadora Duncan üzerine 
bir film de yaptı. 

Bu televizyon filmlerinin başarısının 
ardından, sinema için "French Dressing 1 
Fransız Salata Sosu" adlı bir komedi ve 
"Billion Dollar Brain 1 Milyar Dolarlık 
Beyin" adlı bir gerilim filmi çekti. Ama 
sinemadaki ilk ticari başarısı, D.H. 
Lawrence'ın kitabının kendine özgü 
versiyonu olan ve Alan Bates ile Oliver 
Reed'in çıplak güreş sahnesin in, aralarında 
evhamlı bir sansür üyesinin de bulundugu 
hayli kişiyi sarsıp, Russell'ı da dünya 
çapında fark edilmesi gereken bir 
yönetmen haline getiren "Women in 
Love 1 Aşık Kadınlar" dı. 

1 970'1erin başı ve ortalarında filmler 
dalgalar halinde geldi: homoseksüel 
Çaykovski'nin evliligi ile ölümünün çekici 
hikayesi olan, onun müzigiyle uyum 
halindeki "The Music Lovers 1 Yalnız 
Kalpler"; Russell'ın en gözü pek işlerinden 
bazılarını içeren ama Warners'dan Ted 
Ashley tarafından ürkekçe ve aptalca 
kesilmiş olan, Aldous Huxley'in The 
Devils of Loudun (Loudun Şeytanları)'nın 
özgün yorumu "The Devils 1 Şeytanlar"; 
Sandy Wilson'ın başarılı sahne yapımı 
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üzerine kurulu ve yalnızca ona degil, 
Busby Berkeley'e de saygılarını sunan bir 
müzikal olan "The Boy Friend 1 Sevgili"; 
sanatçı Gaudier-Brzeska'nın fırtınalı 
hayatını anlatan "Savage Messiah 1 Vahşi 
Mesih"; ve "Mahler" - ünlü bestecinin, 
Robert Powell tarafından canlandırıldıgı 
biyografısi. 

O dönemde Russell, Ingiliz sinemasının 
tarihinde, Londra'nın West End semtinde, 
aynı anda üç filmi ("Yalnız Kalpler", 
"Şeytanlar" ve "Sevgili") birden birinci 
vizyon gösterimde bulunan ilk ve tek 
Ingiliz yönetmen oldu. Büyük bir ihtimalle, 
böyle bir şey bir daha olmayacak. 

The Who'nun ünlü rock operasının gönül 
çelici bir versiyonu olan ''T ommy"nin 
(filmi n yapımı sırasında Russell, grubun 
müzigine karşı olmasa da kendilerine karşı 
tam bir antipati duymuştu), sadece 
coşkunluk açısından olsa bile, Russell'ın en 
iyi işleri arasında yer alan bir açılışı vardır. 
Bu fılmin ardından "Lisztomania" ile 
"Valentino" geldi ve Russell'ın kendisi bile 
pop star Roger Daltrey'u Liszt, Beatles'dan 
Ringo Starr'ı da Papa yapmanın belki de bir 
hata oldugunu teslim etti! Valentino 
rolünde Rudolf Nureyev ise bambaşka bir 
meseledir ve Russell'ın ünlü yıldızın 
yükseliş ve çöküşünü betimleyişi de hem 
ironi, hem mizah doludur. 

Derken, Paddy Chayefsky'nin 
senaryosuyla (daha sonra sahipligini 
reddetti) bir romandan uyarlanan, 
neredeyse psikodelik "Aitered States 1 
Tehlikeli Deney"le Russell'ın tehlikeli 
Hollywood ve havalisine ilk (ve zahmetli) 
atagı geldi. "Crimes of Passion 1 Tutku 
Suçları", müşterilerinin hakkından 
rahatlıkla gelen China Blue rolündeki 
Kathleen Turner ile Amerikan rüyaları ve 
kabusları üzerine bir başka, son derece 
başına buyruk bir denemeydi. 

Bu dökümle Russell'ın filmlerinin sonuna 
gelmedik elbette. Ama bunlar, hiç degilse, 
onun hem eglendirme hem de kışkırtma, 
kendisi gibi sanatçı olan kişilerin ruhlarına 
daima konusundaki yeteneginin örnegidir. 
Ayrıca bize, özellikle de biyografık 
fılmlerin, teknik yönden ille de saglam 
birer müsekkin olmalarının, ya da büyük 
kısmı bu konularda cahil olan izleyicilere 
hitap etme çabası yüzünden fena halde 
taviz vermelerinin gerekmedigini 
gösterirler. Russell'ın yaptıgı filmler 
arasında, eleştirmenlerin ona verip 
veriştirmesine yol açmayanı yok gibidir, 

destekçisi bulunmayan bir Russell filmine 
de kolay kolay rastlanmaz. Gariptir ama, 
yönetmenler arasında Russell'ın baş 
hayranlarından biri, geçen yıl ölen öncü 
Amerikalı sinemacı Stan Brakhage'di. 
Bana, Üniversite'deyken, sinema 
dünyasının az sayıdaki gerçek radikalinden 
biri olarak sık sık Russell hakkında ders 
verdigini söylemişti. 

Benim Russell'ın işleri hakkındaki şahsi 
görüşüm, onun o kadar sevdigi müzik ve 
resimden ayrılamayacagı; onun, iyi 
işlerinde, kendisinin ya da insanların bir 
sanatçının işi hakkında neler düşündügünü 
anlatmaktansa, o sanatçının ilham 
kaynagını keşfetmeye çalışan bir 
yönetmen oldugu yolunda. Bu dotaylı bir 
iltifat mı? Belki. Ama benim için Russell 
bir muammaya sarılmış bir muammadır; 
göz kamaştırıcı hakikat şimşekleri 
çaktırmayı başardıgı gibi, aynı şeyi vahşi 
bir şekilde çarpıtabilir de. Gene de bence 
bu, şahsiyetsizlere yol gösteren 
şahsiyetsizlerden iyidir. 

Bir seferinde, En Iyi Yaptığım Filmler 
lnand1ğ1m Insanlar Hakkmda Olanlardlf 
başlıklı bir yazı yazmıştı. Bunun dogru 
olmadıgını düşünüyorsanız, "Yaz 
Şarkısı"na bakın bir. O zaman dogru 
oldugunu anlarsınız. Ama Russell hakkında 
ne düşünüyorsanız düşünün -ki toplum 
kurallarına karşı çıkanların içinde en 
neşelisidir- onun özgün biri oldugunu 
teslim etmek zorundasınız. Ve Ingiliz 
sanatı kibar degildir, asla olmamıştır, 
sistem ve fınansman organları sizi bu 
konuda aksine ikna etmiş bile olsa. 
Russell, herkesten daha iyi yuh çeker. 

KEN RUSSELL: 
AN ENGLISH ROMANTIC 

Derek Makolm 

• Ken Russell has ofcen been called 
Bricain's most concroversial filmmaker 
che wild man of British cinema. And 
throughout a long career that' s not yec over 
he has never convincingly denied it. Indeed 
he has ofcen seemed co courc che very 
publicicy chac concains only che cmdesc 
assessmenc of his work. It is al most as if he 
is saying: "If chac's w hac you expecc, I 
mighc jusc give i c co you" 

B ur chough he is undoubcedly no supporcer 
of che proverbial British good casce, one 
exemplifıed in che cinema by beaurifully 
suppressed emocion and clipped middle-
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class accenrs, he has never been some 
srrange and hairy monster determined to 
exemplify everything that is foreign to rhe 
British remperamenr. He is, in facr, much 
more !ike one of rhe last of the grear British 
romanrics whose celebrared rosrer includes 
the artise and visionary W illiarn B lake, 
writer D.H. Lawrence and filmmaker 
Michael Powell, so much of whose work 
arremprs ro cur through the convenrional 
rreatmenrs of rheir subject matter and 
expose rhe boiling passions undernearh. 

For this Russell has been arracked as vulgar, 
crude and deliberarely shocking. He is not 
best friends with the British critics. But 
when you look at films !ike "A Song of 
Sumrner", you see the other s ide of Russell -
a director whose imagination and technique 
can come together so serikingiy that it is very 
difficult to remember another film about a 
composer which serves his music better. 

The composer is Yorkshire-born Frederick 
Delius ( 1 862- 1 934), blind and semi
paralysed from teniary syphilis, who is 
helped to realise the unfinished scores he 
co u! d hear in his head by Eric Fen by, a 
young fellow composer also from the North 
of England. Fen by devored five years of his 
life to the cantankerous old tyrant, whose 
behaviour is warched by his long-suffering 
wife wirh supponive resignation. The film, 
made for British relevision in i ts glory days, 
is based on Fenby's memoir DeliuJ AJ 1 
Knew Him and co-scripted by Russell wirh 
Fen by himself. The im portance of it  is 
simply the fact that Russell, together wirh 
Fenby, seems ro understand Delius and his 
muse so perfectly thar whar you hear and 
what you see are completely indivisible. It' s 
a daring, beautifully performed homage 
wirh an impish sense of humour which, 
when recently shown for the firsr time in 
America ar the Telluride Festival, received a 
standing ovation from i ts audience. 

The film was made in 1 968 and was part of 
a series Russell made for BBC Television, 
which includes Prokofiev, Elgar, The 
Debussy Film and the controversial anti
Richard Srrauss diarribe Dance of the Seven 
Veils. He also made Dante's Inferno, which 
examined che life and work of Dante 
Gabriel Rossetti and a film abour the exotic 
dancer Isadora Duncan. 

Led by the success of these films on 
relevision, he made a comedy, "French 
Dressing", and a ehriller "Billion Dollar 
Brain" for rhe cinema. Bur his firsr real 

commercial success in movies was his 
version of D.H. Lawrence's "Women in 
Love", in  which the nude wrestling scene 
berween Alan Bates and Oliver Reed jolted 
a good many, including a nervous censor, 
and made Russell a director to be reckoned 
wirh worldwide. 

There followed a serearn of films in rhe early 
and mid-seventies - "The Music Lovers", a 
swinging account of rhe homosexual 
Tchaikovsky's marriage and dearh, much in 
tune with the man' s music, "The Devils", an 
inrerprerarion of Aldous Huxley's The Devi ls 
ofLoudun, rhar contained some of Russell's 
most audacious work, but was nervously and 
srupidly cur by Ted Ashley of Warners; "The 
Boy Friend", a musical based on Sandy 
Wilson's successful stage producrion, and 
paying homage not just to rhat but also ro 
Busby Berkeley, "Savage Messiah", abour the 
tempesruous life of the artise Gaudier
Brzeska and "Mahler", a biography of the 
composer srarring Roben Powell. 

During this time, Russell became rhe only 
British director in rhe history of the British 
cinema ro have rhree films playing first-run 
engagements in rhe W esr End of London 
simultaneously - "The Music Lovers",  "The 
Devi ls" and "The Boy Friend".  In all 
probabiliry ir will never happen again. 

"Tommy", an engaging version ofThe 
Who's rock opera (during which Russell 
conceived a rhorough dislike of the group 
themselves if not the ir music) contains an 
opening which, for sheer exuberance, is 
among rhe best of Russell's work. 
"Liszromania" and "Valentino" followed, 
with Russell himself admirring rhar pop 
star Roger Daltrey as Liszt and Ringo Starr 
of the Beatles as rhe Pope was possibly a 
mistake! RudolfNureyev as Valentino was a 
different matter and Russell's depicrion of 
rhe famous srar's rise and fall is full of 
humour as well as irony. 

There followed Russell' s first (and difficult) 
foray into rhe dangerous environs of 
Hollywood w ith rhe almosr psychedelic 
"Altered States",  based on a novel and a 
(disowned) screenplay by Paddy Chayefsky. 
"Crimes of Passion" was another extremely 
uninhibited essay on American dreams and 
nighrmares srarring Kathleen Turnet as 
prostitute China Blue, more rhan a march 
for her costumers. 

That is by no means the end of his credits. 
B ur it is at least an illustration of his ralent 
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botb to entertain and to provoke, to del ve 
i mo che psycbes of fellow anises and to 
show us, in parcicular, cbat the biopic 
doesn'c have to be safely anodyne, 
undemanding in cecbnique or heavily 
compromised by arcempting ro speak to a 
largely ignorant audience. Tbere is bardly a 
film Russell has made cbac basn'c caused 
some cricics ro fulminace againsc birn, and 
bardly one cbac doesn'c have ics supporcers. 
Oddly, one of Russell's cbief admirers 
among filmmakers was Sean Brakbage, che 
pioneer American w bo died last year. He 
rold me be caugbc Russell frequemly ar 
University as one of che few genuine 
radicals !efe in che film world. 

My own view is cbac Russell's work cannot 
be successfully divorced from che music and 
paiming be loves so mucb, cbac be is a 
filmmaker who is ac his best accempcing ro 
d iseover che source of an arcisc's inspiracion 
rather cban celling us wbac be or che public 
cbinks of the work icself. ls cbac a back
banded compliment? Perbaps. Buc Russell 
to me is an enigma wrapped in an enigma, 
capable of blinding flasbes of crucb and wild 
discoreions of cbac same commodicy. Bu c I' d 
mucb rather cbac than che bland leading che 
bland. 

He once wroce and areicle wbicb was 
emided The Fi/m.r I do Best Are Abottt the 
People I Believe In. Look ac "Song of 
Summer" if you don'c ebi nk tbac's right. 
Tben you will. But wbatever you tbink 
about Russell, a cbeerful maverick if ever 
tbere was one, you have to adınit be is an 
original. And British are is not polite, and 
never has been, even if you migbt be 
persuaded otberwise by the Establisbmem 
and cbeir funding bodies. Russell blows 
raspberries !ike no other. 
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DELIUS - YAZ ŞARKISI 

DELIUS - SONG OF SUMMER 

• Eric Fenby'nin Tamdığım Delius adlı 
1 936 tarihli anılarına dayanan YAZ 
ŞARKlSI, 1 928' de üçüncü derece frengi 
nedeniyle kör ve felç olan ve beste 
yapması imkansız hale gelen besteci 
Frederick Delius'un son altı yılını anlatıyor. 
Ayrıca hasta bestecinin kafasında duydugu 
bitmemiş notaları tamamlamasına yardım 
etmeye gönüllü olan genç besteci Eric 
Fenby'nin de dokunaklı fedakarlık öyküsü. 
Delius'un karısına haşin davranışlarının 
karşısında şok geçiren Fenby 'Böyle bir 
gaddarlıgı, böylesine muhteşem bir müzikle 
bagdaştıramıyorum' diyor. Zaman zaman 
Delius'u bize kavgacı egoist bir canavar gibi 
gösteriyor, zaman zaman da bestecinin 
yumuşak ve rapsodik müzigi filmi 
zenginleştiriyor. Fenby anlayışla 'herhalde 
onu bu hale getiren hastalıgıdır' diye 
düşünürken, Delius'un uzun süredir acı 
çeken karısı Jel ka böyle bir bahaneyi kabul 
etmiyor. Russell'ın YAZ ŞARKISI'ndaki asıl 
başarısı, bu adamın çektigi acıyı görmemizi 
saglaması ve nihayet Fenby'nin notalara 
döktügü müzikte özverili bir çıkış noktası 
bulan bu sakatianmış vücut içindeki yaşama 
arzusunu anlamamızı saglaması. Kendisi de 
inançlarından vazgeçmiş bir Katolik olan 
Russell filmini şöyle tarif etmişti: "Şimdiye 
kadar yaptıgım en Katolik film. Delius'a 
yardım etmeye karar verdiginde Fenby 
Katolik olmaya yeni karar vermişti ve 
kendisinden önemli oldugunu düşündügü 
bir ideal ve yetenek için kendisini, yaşamını 
ve gelecegini feda etti." 

• Based on Eric Fenby's 1936 memoir 
DeliuJ AJ 1 Knew Him, SONG OF 
SUMMER recounrs the lasr six years of the 
composer Frederick Delius, who by 1 928 
was blind and paralysed from rerriary 
syphilis and unable ro compose. Ir is alsa 
the maving accounr of selflessness on the 
part of the young composer Eric Fenby and 
how he volunreered ro help the ailing 
composer ser down the unfinished scores he 
could hear in  his head. ·ı can'r eeconeile 
such hardness wir h such lovely music', says 
Fenby, appalled by Delius's callous 
treatment of his wife. This is the paradox ar 
the hearr of Russell's film. Time and again 
he shows us Deli us, a cantankerous old 
monster of egotism, tyrannising all araund 
him; rime and again his music, render and 
rhapsodic, swells on the soundrrack. 
Perhaps it is his illness that makes him like 
this, suggesrs Fenby charirably; bur Jelka, 
Delius's long-suffering wife, scorches any 
such excuse. Russell' s achievement in 
SONG OF SUMMER is ro make us see the 
parhas in this callous old man, and ro feel 
the urgent hunger for life rrapped in his 
crippled frame that ar lasr finds vicarious 
outlet in the music Fen by sers down. 
Russell, himself a lapsed Catholic, deseribed 
SONG OF SUMMER as "the most Carholic 
film I have ever done. Fenby was a newly 
canverred Catholic when he volunreered ro 
help Deli us, and he sacrificed himself, his 
life and his furure for an ideal and a ralent 
he rhoughr greater than his own."  

Yönebnen Direcmr: Km Ruııt/1 
Senaryo Screenplay: Km Russtil & 
Eric Fmby, baıtd on tbt Imk "Dt/iliS At 
1 Kn.w Him• by Erir Fmby Görüntü 
Yön. Cinematography: Ditk Buıh 
Kurgu Editing: Rogrr Criumdm 
Müzik Music: Eric Ftnby Oyuncular 
Cast: Max Adrian, Maurttn Pryor, Km 
R.usst/1, Gtraldint Shmna!l, David 
Collings, Ch,'istophtr Cable, EliUJbtth Erry 
Yapımcı Pcoducer: Km R11sıtll 
Yapım Production Co.: BBC Dünya 
Haklan World Sale" BBC w ... Jdwi<k 

1968 1 Bttacam Video 1 Siyah-Beyaz 
B&W 1 73' 
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AŞlK KADlNLAR 

WOMEN IN LOVE 

• AŞlK KADlNLAR, Ken Russell'ın 
eleştirmenlerden en çok övgü almış, sanat 
filmleri erbabınca en çok sevilen filmidir. 
ÜsiOp açısından yönetmeninin kesinlikle en 
geleneksel filmi olmasına karşın, insan 
ilişkileri konusunda alışılmadık şekilde açık 
sözlü ve karmaşıktır. Filmin merkezindeki 
dörtlü, Alan Bates, Oliver Reed, Jennie 
Linden ve o zamanlar henüz tanınmayan 
Glenda Jackson tarafından kusursuz 
biçimde canlandırılırken, Russell ve senarist 

· Larry Kramer, duygusal nüanslara ve 20. 
yüzyılın başındaki cinsel tabuları ve evlilik 
göreneklerini kırma çabalarından dogan 
potansiyel ayrılıklara -ki bu 1 969 için de 
aynı derecede geçerli bir konudur
derinlemesine dalmışlardır. Russell'ın bir 
süre sonra herkesçe tanınacak olan 
ihtişamlı görselli�e dönük yetene�i 
sayesinde, karmaşık tutkular doyumsal bir 
canlılık kazanır; Billy Williams'ın çok başarılı 
görüntü yönetimi ve etkileyici aydınlatması 
da Bates ile Reed'in ateş ışı�ındaki ünlü 
çıplak güreşini erotik açıdan daha da yüklü 
bir karşılaşmaya dönüştürür. Gösterime 
girdi�inde özellikle Jackson'ın dalavereci 
Gudrun performansı eleştirmenlerden 
büyük övgü alan AşlK KADlNLAR, çok 
tutulmuştu. Russell bir keresinde kendisini 
eleştirenler için "AşlK KADlNLAR onlar 
için daha kolaydı" diye yorum yapmıştı. 
"Hakikate uygundu ve tam da do�ru dozda 
şiddet ve erotik ö�eler içeriyordu. Ama 
bence di�erleri kadar iyi de�ildi." Ço�u kişi 
bu konuda onunla hemfikir de�ildir. 

• WOMEN IN LOVE is Ken Russell's 
most crirically acclaimed film and his most 
beloved by connoisseurs of art films. Ir is 
cerrainly Russell's most convenrional 
fearure in rerms of sryle bur unusually frank 
and complex in rerms of human 
relarionship. Wirh the cemral guarret 
flawlessly embodied by Alan Bates, Oliver 
Reed, Jennie Linden and then-unknown 
Glenda Jackson, Russell and wrirer Larry 
Kramer delve deeply inro the emorional 
nuances and porenrial fallour from the 
differenr efforrs ro negoriare early 20rh 
century sexual and mariral convenrions - an 
equally timely subject in 1 969. The 
complex passions are given furrher sensuous 
life by Russell's soon-ro-be-renowned gifr 
for lavish visuals, wirh Billy Williams' 
golden cinemarography and expressive 
lighting helping ro turn Bates' and Reed's 
famous nude-wresrling march by firelighr 
inro an even more erorically charged 
encounrer. Greered wirh critica] raves, 
especially for Jackson's vivid performance as 
manipularive Gudrun, WOMEN IN LOVE 
became a hir. "WOMEN IN LOVE was 
easier for rhem," director Ken Russell once 
remarked of his crirics. "Ir was literal and 
had jusr the righr amounr of violence and 
eroric rhings in it. Bur I don'r rhink ir was 
as good as the or b ers." Many would 
disagree. 

Yönetmen Direcıor: Km RIIJStll 
Senaryo Sc:reenplay: Uırry K,-amw 
& Frani K,.allln', f,., ıbt 11ovrl by 
D. H. 1.4u.nntt Görüntü Yön. 
Cinemamgraphy: Bi/Iy WilliaMS 
Kurgu Editing: A1ichotl Bradıt/1 
Müzik Music: Gıorgts Chltr11t 
Oyuncular Cast: Alan Bates, 0/ivtr 
R«d, Gitnda ]«luoll,jnuıit Lindnı, 
Eltanrw Bron, Alan Wtb6, Vladtll Sheybal, 
Catbtrim Wil/,ln' Yapımcllar 
Producers: Roy Baird. Larry Kra,ur & 
ltfmin Rosm Yapı m Production Co.: 
United Artists Dünya Haklan World 
Sales: Hol/yu'fiOti Classia Kaynak Prinı 
Source: B/u Dolphin Film & Vitko 

19691 JJ """· 1 Renkli Coıor 1 130' 
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YALNlZ KALPLER 

THE MUSIC LOVERS 

• Ken Russell'ın filmleri genellikle 
seyircilerde güçlü tepkiler uyandırır. Hiçbir 
zaman alttan alta anlatmak adına dramayı 
feda etmeyen Russell, Çaykovksi'nin eziyedi 
yaşamını ve Antonina Mikyukova'yla yaptı�ı 
bahtsız evlili�i inceleyen YALNlZ 
KALPLER'de en tutkulu, debdebeli ve 
gösterişli işlerinden birini çıkarmıştır. Öte 
yandan film, gerçeküstü imgeleri ve öykü 
anlatım tekni�iyle Russell'ın nispeten ölçülü 
müzikal biyografilerinden biridir. Russell 
söz konusu oldu�nda, ölçülülük göreceli 
bir kavramdır elbette. Kendini tamamen 
sanatına adamış büyük bir kompozitör olan 
Çaykovski, iddiaya göre bütün hayatını 
eşcinselli�ini inkar etmeye çalışarak 
geçirmişti. Russell kompozitörün 
biseksüelli�ini de, Antonina'nın 
nemfomanlı�ını da tam bir açık sözlülükle 
resmediyor ve tarihi olayları genellikle çok 
hızlı ve biraz gevşek şekilde ele alıyor. 
Russell, tıpkı Çaykovski'nin yaşamı gibi 
parçalanmış ve şizofrenik bir film 
yaratmaya çalışıyormuşa benziyor ve 
bunda takdire şayan bir başarı elde etmiş. 
Yönetmenin hem hayalgücünün, hem de 
görsel sezgisinin hakkı teslim edilmeli -
renk kullanımı, kurgu, imgeler enfes. 
Glenda Jackson, yönetmenle tamı tamına 
aynı frekansta, çok güçlü bir performans 
çıkarıyor. "United Artists'e filmin bir 
nemfomana 5.şık olan bir eşcinselin öyküsü 
oldu�nu söylemeseydim, YALNlZ 
KALPLER için gerekli para hiçbir zaman 
bulunamayabilirdi." - Ken Russell 

• The films of Ken Russell tend to 
provoke strong reactions from audiences. 
Never one to sacrifice d rama for subtlety, 
his work on THE MUSIC LOVERS, which 
charts the tonured life of Tchaikovsky and 
his ill-fated marriage to Antonina 
Mikyukova, is among his most passionate, 
oversized, and florid. lt is also one of the 
more resrrained of his musical biographies 
in terms of surreal visual imagery and 
storyrelling rechnique. In Russell's case, 
resrrained is of course a relative concepr. A 
grear composer consumed by his arr, 
Tchaikovsky allegedly spent his entire life 
rrying ro deny his homosexualiry. Russell 
porrrays rhe composer's bisexuality wirh 
utrer candor, as well as Antonina's 
nymphomania, and generally plays prerry 
fasr and loose wirh histarical events. Russell 
seems ro be rrying ro ereare a film rhar is as 
fracrured and schizophrenic as 
Tchaikovsky's life, and he succeeds 
admirably in doing this. Credir musr be 
given ro rhe director' s imagination as well 
as ro his visual sense - rhe play of colors, 
rhe edi ring, and rhe imagery are srunning. 
Glenda Jackson, on rhe other hand, gives a 
powerhouse performance rhar is perfectly in 
rune wirh rhe director. "If I hadn'r rold 
United Anisrs ir was a film abour a 
homosexual who fel l  in love wirh a 
nymphomaniac THE MUSIC LOVERS 
mighr never have been financed. " -
Ken Russell 

Yönetmen Director: Km Rtme/1 
Senaryo Screenplay: Mti11Jn Bragg 
Görüntü Yön. Cinematography: 
DOkglm S/()tr)mbt Kurgu Editing: 
Michatl Bradıt/1 Müzik Music: Andrt 
Prtı�in Oyuncular Can: Richard 
Chambtrlaiff, G/mdajarluon, Max 
Adrian, Christophn- Gablt, tuzbt/la 
Tdnynıka, Kt�tntth Colley,Joannt Brrn1111, 
BrNa Rohinson, MaNrttn Pryor Yapımcı 
Producer: Ktn Rımtll Yapı m 
Production Co.: United AnisiS Dünya 
Haldan World Sales: HollyWIHid 
Claısia Kaynak Princ Source: Cariolla 
FilmJ 

1971 1 3J mm. ! Renkli Color / /22' 
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TOM MY 

• Maymun iştahlı gençlerin idol merakını, 
sa�ır, dilsiz ve kör bir çocu�un tilt salonu 
tanrısı katına yükseliş öyküsü aracılı�ıyla 
anlatan 'T ommy", 1 970'1erin yeni ufuklar 
açan rock operalarındandı (o dönemde 
"jesus Christ Superstar" ve "Pin k Floyd's 
The Wall" ile aynı mertebeydi). Ken 
Russell The Who'nun klasik ikili albümünü 
gösterişli bir şekilde ele aldı ve 
beyazperde uyarlamasını özünde l l l  
dakikalık bir rock klibine dönüştürdü (hem 
de MTV yayı na geçmeden tam 6 yıl önce!). 
Russell'ın aşırıya kaçan yönetimi, 
T ownsend'in görkemli hayallerini de 
abartmayı başarıyor ve bunun sonucunda 
yönetmen, muhteşem bir gösteri için 
yapıtın kırılgan duygusal çekirde�ini feda 
ediyor. T ownsend'ınki daha rock, 
Russell'ınki ise daha opera. Yine de fılmin 
başarısında ve "T ommy"nin bugüne kalan 
mirasında, öyküyü sa�lamlaştırmak için 
başa ve sona hayati sahneler ekleyen 
Russell'ın payı da teslim edilmeli. Geride 
kalan otuz yılın ardından, TOMMY genç 
kuşaklar tarafından, anlaşılmaz bir 
uyuşturucu alışkanlı�ı alt-kültürüne, 
muazzam egolara ve gülünç kostümlere 
sahip debdebeli, süslü püslü bir film olarak 
görülebilir, ama 70'1erde eleştirel ve ticari 
açıdan önemli bir başarı yakalamıştı. 
Russell'ın "T ommy"yi uyarlama biçimi 
farklı yorumlara açık, ama çogu organize 
dinin ve popüler yıldızın istismarının ve 
ticarileştirilmesinin çılgınlı�ına yönelik 
i�nelemeleri, h§l§ geçerli akçe. Film 
entelektüelden, saf görsel ve işitsel 
dokuya, birçok katmanda işliyor. 

• "Tommy", abouc fickle hero-worship 
which cracks che procagonisc's ascension 
from a deaf, d um b and blind kid co penny 
areade savior, was one of che seminal rock 
operas of che 1 970's (up chere wich "Jesus 
Chrisc Superscar" and "Pink Floyd's The 
W all"). Ken Russell rackled The Who's 
dassic double-album wich panache and 
transformed che film i neo whac essencially is 
a 1 1 1 -minuce rock video (a good 6 years 
before MTV came ouc!). Russell' s 
bypercrophied direecian acrually manages co 
exaggerace the precenrious obesiry of 
Townsend's visian and doing so sacrifices 
rhe fragile emorional core of che work for 
grandiose speccacle. Townsend is more rock 
and Russell is more opera. Stili some of che 
film' s success and "Tommy"s enduring 
legacy musc be parcially crediced co Russell, 
who added crucial scenes ac che beginning 
and end co ebieken che narracive.Thircy 
years lacer, TOMMY can be seen by 
younger generacions as a pompous, 
overwroughr slurry of uninrelligible 
psychedelia, gigancic egos and ridiculous 
cosrumes, bu c che film enjoyed a fair 
amounc of cricical and commercial success 
in che '70s. Russell '  s creacmenc of "Tommy" 
is open co many incerprecacions, chough his 
jabs ar rhe insani ey of rhe consrrucrs of most 
organized religions as well as exploirarion 
and commercializacion of popular scars 
stand virrually ac face value. The film 
operares on a number of levels ranging from 
incelleetual co pure visual and aural rexrure. 

Yönetmen Director: Kın RNsıt/1 
Senaryo Screen play: Kın RNsıt/1 & 

john E.nrwiıllt Görüntü Yön. 
Cinematography: Dick Bmh & Ronnit 
Tay/or Kurgu Editing: S111ar1 Baird 
MUz.ik Music:John Entwiıtlt, Rogtr 
Daltrry, Kıith A1oon & Pm TDUm.ıhmd 
Oyuncular Cast: lınn-Maf8rtl, 0/ivtr 
Rttd, Rogw Daltrty, E/ton john, Erir 
Clapuın, Tina T11rntr, JVilh Moon,)ark 
Nirholson, Robtrt Pou't/1, Pa11/ Nicholas 
Yapımcılar Producers: Ktn RIIJJt/1 & 
Robtrt S!igW()()t/ Yapım Production 
Co.: Coltmıhia Pi(IJire:t Dünya Hakları 
Wodd Sales: Hollywood ClaJJirs 
Kaynak Print Source: BFI 
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VALENTINO 

• Gösterişi seven Ken Russell'ın daha 
kolay nüfuz edilebilir filmlerinden olan 
VALENTINO, tam bir başarı sayılınasa da 
unutulmaz bazı anlara sahip. Bunlar 
arasında yönetmenin grotesk bir gaddarlığı 
yakalama konusundaki tekinsiz yeteneği 
sayesinde kotarılmış dehşet verici bir 
hapishane sahnesi; sahte bir çöl ortamında, 
açıkça şehvetli bir baştan çıkarma girişimi; 
ve film in doru k noktasını oluşturan, güçlü 
(ve acı verici) bir boks sahnesi bulunuyor. 
Ayrıca, Leslie Caron'ın Valentino'nun 
naş'ına bakmaya gelirkenki girişi gibi, 
yönetmenin alarnet-i farikası olan görsel 
gösteriş anları da var. Russell, aşırılıklarının 
çoğunu burada kontrol altında tutuyor, 
ama ne yazık ki senaryo onu bu nispeten 
ölçülü yaklaşımı için ödüllendirmiyor. 
Senaryo, erkekliği (ya da görünürdeki 
yokluğu) sık sık tartışmalara konu olmuş 
ana karakterinin tam anlamıyla üç boyutlu 
denecek bir portresini çıkarmayı 
başaramıyor. Film ilgi çekici bir fikrin 
--beyazperdenin en büyük aşığının aslında 
hayatındaki kadınların kölesi olduğu 
fikrinin- etrafında dönüyor, ama bu fikir 
pek geliştirilmemiş. Yer yer Russell kendini 
efsaneye kaptırmış ve ortaya çıkardığı 
gerçek adamla pek ilgilenmemiş gibi 
görünüyor. Rudolph Nureyev'in tutuk 
performansı da bu duruma pek katkıda 
bulunmuyor, ama en azından fiziksel açıdan 
role uygun. Gösteri erbabı üzerine birçok 
film gibi, VALENTINO da kahramanını 
kanlı canlı bir karakter haline getirmeyi 
başaramıyor, ama seyirciyi eğlemeye 
yetecek sayıda iyi tarafı var. 

• One of flamboyam director Ken Russell's 
more accessible biopics, V ALENTlN O is not 
totally successful but has several momems 
that are unforgettable. Among these are a 
horrifying jail sequence which takes 
advamage of the director' s uncanny ability to 
capture grotesque cruelty; an explicidy 
sensual almost-seduction in a faux desert 
setting; and a powerful (and painful) 
climactic boxing scene. There are also a 
number of the director' s trademark over-the
top visual flourishes, such as I.eslie Caron's 
emrance as she comes to view V alemi no' s 
body. Russell keeps m uc h of his excesses 
under control; unfonunately, the script does 
not reward him for his relative restraint, as it 
fails to ereare a fully three-dimensional 
portrait of the titular character who was often 
embroiled in comroversies about his 
manliness (or perceived lack of). The film 
revolves around an imriguing idea -that the 
screen's greatest !over was actually a slave to 
the women in his life- but that idea is not 
really developed. lndeed, as ide from the fact 
that Valentino is presemed as a reluctam sex 
symbol, who would rather have devoted his 
time to growing oranges, there is li etle 
inceresting about the character. Occasionally 
it appears that Russell fell for the legend but 
was not very i nceresred in the real man he 
discovered. Rudolph Nureyev's unsure 
performance does not help matters, although 
he at least is physically right for the role. 
Like many fılms about performers, 
VALENTINO fails to make the cemral 
character come ali ve, but it does have enough 
assers to keep the viewer fairly emertained. 

Yönetmen Director: Ktn Ru11tll 
Senaryo Screenplay: Ktn Ruiitll,john 
Byr11m & Mardik Martin Görüntü 
Yön. Cinematography: Ptttr Sıtıchilzky 
Kurgu Edjt.ing: Suuırt Baird Müzik 
Music: Stanley Black & Perdinand Groft, 
s,. Oyuncular Cast' Rudolf Nurrytv, 
Lıslit Caron, Mirhellt Phillipı, Carol 
Kant, Ftlicity Ktmlal, Seymour Cami, 
Huntz Hall, Alfred Markı, David dt 
Ktyser Yapımcılar Pr-oducers: Harry 
Btnn, Roberr Chartoff & lrwin Winkler 
Yapım Production Co.: U11it«i ArtiJI! 
Dünya Hakları World Sales: 
Hollywood ClaJJia Kaynak Print 
Source: Blue Dolphin Film & Video 
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USHER BITiNIN ÇÖKÜŞÜ 

FALL OF THE LOUSE OF USHER 

• Russell'ın insanın gözlerini yerinden 
ugratan sinemasal aşırılık egiliminin yıllarla 
birlikte köreimiş olabilecegini düşünenler, 
bu görsel olarak her an patlamaya hazır, 
yapısal olarak parçalı, cinayet ve delilik 
hikayesini izledikten sonra, düşüncelerini 
bir kez daha gözden geçirmek zorunda 
kalacak. Her zaman tartışmalara yol açan 
yönetmen, Edgar Allan Poe'nun klasik 
korku hikayesi The Fal/ of the House of 
Usher (Usher Evinin Çöküşü) ve çeşitli başka 
hikayelere kendi özel tuhaf mizahını 
zerketmek için tam gaz geri dönüyor. 
Sonuçta ortaya çıkan, Russell'ın tüm büyük 
alarnet-i farikalarını taşıyan, tuhaf bir 
şekilde yaratıcı bir korku-komedi müzikali: 
şoke eden bir kurgu, bir zamanların 
"yaramaz çocugu"nun müriderinin agzını 
sulandıracak sürrealist setler, kostümler ve 
makyaj. Yer yer çok ko mik, kimi zaman 
korkutucu, insanın en ummadıgı zamanda 
büyük görsel gücü olan sahneler sunan bu 
karanlık şekilde seksi, zevksiz, gülünç, 
taşkın, abartılı, pek teatral, fazlaca bayagı 
ve gerçekten kışkırtıcı bagımsız film, 
"2 1 .  yüzyıl için Gotik bir hikaye" diye 
adlandırılmış. Yönetmen, USHER BITININ 
ÇÖKÜŞÜ'nü, otfu Alex Russell'ın ve çeşitli 
dostlarının yardımıyla dijital video kamerası 
kullanarak çekmiş. Son derece düşük 
bütçesine ragmen film, Russell'ın bugüne 
kadar yapmış oldugu her şey kadar tuhaf 
ve görkemli görünüyor; ve onun acayip 
olanla güzel olanı bulan gözünün ferinin 
yıllarla birlikte sönmedigini kanıtlıyor. 

• Those who may have rhoughr that 
Russell's propensiry for eye-popping 
cinemaric excess may have dulled over the 
years w i l l  need ro rhink again afrer viewing 
this visually explosive, srrucrurally 
fracrured rale of murder and insani ey. The 
conrroversial direcror rerurns in fu.ll force ro 
injecr his special brand of ourlandish humor 
inro Edgar Al lan Poe's dassic horror srory 
The Fal/ of the House of Usher and various 
other rales. The resulr is a wierdly invenrive 
horror-comedy musical w ith all the grear 
Russell rrademarks: shock ediring, 
surrealisric sers, cosrumes and make-up, 
which oughr ro have disciples of one-rime 
'enfanr rerrible' salivating. Very funny in 
places, horrifying ar orhers, w ith many 
scenes of grear visual power when one least 
expects it, this darkly sexy, cawdry, 
ridiculous, excravagant, overdone, 
overcheacrical, overvulgar and cruely 
provoking independent piccure has been 
called a "Gochic cale for the 2 lsc Century". 
The director filmed LO USE in eight ten
minure episodes using a DV camcorder and 
assisted by his son Alex Russell and various 
friends. Despite irs ultra-low budger, the 
film looks as sumpruous and ourlandish as 
anything Russell has shor and proves that 
his eye for the bizarre and beauriful hasn't 
faded with age. 

Yönetmen Director: Km RNistll 
Kurgu Editing: Km Ru.nt/1 Müzik 
M.usic:jatM:Sjohnıon & }a11U.1}ohnıton 
Oyuncular Cast:jamtıjohnıon, Ktn 
RM.sst/1, TMiipjıınk.it, Ale:x 'Alim' R11sıtll, 
Pttt Mastin, Enmıa Millions Yapımcı 
Producer: Ktn Ru.JJtll 
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• Vahşi, grotesk, komik, özgün, rahatsız 
edici. Onun toplumsal hicivlerini 
tanımlamak için bu sıfatiarın hepsi 
kullanılabilir. Vincent Canby ona 
"sinemada çalışan en yırtıcı hiciv ustası" 
demişti. Adını en fazla duyuran filmi, 
Cannes'da FIPRESCI Ödülü'nü almadan 
önce, tiksinmiş seyircilerin neredeyse 
ayaklanmasına yol açan "La grande bouffe 1 
Büyük Tıkınma"dır. ltalya, Fransa, Ispanya 
ve ABD'de çalışmıştır, en iyi oyuncuları 
başka hiçbir yönetmenin akıl edemedi�i 
rollerle eşlemeyi uygun bulmuş; zaten 
gerçeküstü olan masallara bu aktörlerin 
kendilerinden verdikleriyle rehberlik 
etmelerini sa�lamıştır. Elde etti�i sonuçlar 
acayip, hatta deli saçması olabilir, üstelik 
bir hüzün izi de taşırlar. Erkek-dişi 
rollerinin ve ilişkilerinin (iflasının olmasa 
bile) de�işiminin daha büyük çapta 
tablosunu "açıkça ortaya koymak" adına, 
filmlerinin ço�unda bol miktarda çıplaklık 
(erkek ve dişi) ve açık seks vardır. Ço�u 
kez açık saçı k, daima i�neleyen mizahının, 
tabir caizse, mabadını özellikle erkekler 
(ve onların büyük iştahları, küçük 
tuhaflıkları) oluşturur. A�a alınmayanı, 
yasak olanı ön plana çıkardı�ı için ona 
sinemanın Rabelais'si de denmiştir, oysa 
Voltaire de uygun bir isim olabilirdi - eşit 
fırsat konusunda şüpheci biri oldu�u. 
oklarıyla burjuva aşırılı�ını ve cinsel 
tabuları, şoven erkek hilkat garibelerini ve 
70'1er tarzı "kadın özgürlükçülü�ü"nü, 
ırkçılı�ı ve fazlasıyla sanayileşmiş bir 
toplumun do�sında varolan hayal 
kırıkilkiarını hedefledi�i için. Bize 
"Dünyanın sonu yaklaştı!" diye ba�ıran 
kaldırım fanati�inin sinema versiyonudur. 
Zaten komedi kullanmazsan, kimse sana 
kulak vermez. O, toplum kurallarına 
uymayan ltalyan yönetmen Marco 
Ferreri'dir. 

Marco Ferreri, 1 1 Mayıs 1 928'de, 
Michelangelo ve Carla Vismara'nın o�lu 
olarak Milano'da do�du. Sinemayı 
keşfedince veterinerlik e�itimini hemen 
yarıda bıraktı. Reklam yapımcısı olarak 
sinemaya girmeden önce, içki satıcısı ve 
kısa süreyle de gazeteci olarak çalıştı. Içki 
kurulu için reklamlar yönetti. 1 950'de, 
hep büyük hayranlık duydu�u bir yazar 
olan Antonioni'nin film projesi "Cronaca 
di un amore 1 Bir Aşkın Güncesi"ni 
destekledi. Milano'da Riccardo Ghione ile 

tanıştı ve 1 950'de Documento Mensile 
(Aylık Belge) adlı bir sinema dergisi 
çıkarmak için onunla Roma'ya gitti. Dergi 
için, aralarında Fellini, De Sica, Visconti, 
Moravia ve Zavattini'nin de bulundu�u 
başka ünlü yazar ve yönetmenleri e 
birlikte çalıştı. 1 952'de Ferreri, 
Lattuada'nın "ll cappotta 1 Palto"sunun 
yapım denetçisi oldu. 1 953'te, hep 
Ghione ile birlikte, kısa hikayelerden 
oluşan bir film in yapımını destekledi: 
"L'amore in citta 1 Kentte Aşk". Zavattini 
de onlara katıldı. Hikayeleri, Risi, Lizzani, 
Antonioni, Fellini, Lattuada ve Maselli 
(sonuncusu, Zavattini'yle birlikte) yönetti. 
Aynı yıl, Ortaçag'da geçen, eleştirmen 
Antonioni Marchi ile yazar Luigi 
Malerba'nın yönettikleri garip bir film olan 
"Don ne e soldati 1 Kadınlar ve 
Askerler"in yapım yönetmeni oldu. 
Sansürle çıkan sorunlar yüzünden film 
ertesi yıl gösterime girdi ama başarılı 
olamadı. Ferreri bu fılmde oyuncu olarak 
ta yer aldı. 

1 956'da Ferreri, çekti�i ilk ltalyan filminin 
yapımcısı olacak Alfonso Sansone namına, 
T otalscope objektiflerinin temsilcisi 
olarak Madrid'e gitti. Ispanya' da, o andan 
itibaren uzun ve keyifli bir işbirli�i 
sürdürece�i komedi yazarı Rafael 
Azeona'yla tanıştı. Ferreri yönetmen 
olarak ilk filmi "El pisito 1 Küçük Daire"yi 
ancak 1 958'de, onun romanlarından birini 
uyariayarak gerçekleştirdi. Luis Garcia 
Berlanga'nın filmlerinin kara mizahının 
habercisi olan "Küçük Daire", oturacak 
bir daire bulana kadar dü�ünlerini 
erteleyen genç bir çifti anlatır. Çaresizli�e 
kapılan genç adam, erken ölür umuduyla, 
yaşlı bir kadınla evlenir. Ancak evlilik yaşlı 
kadını diriltir ve genç çifti n planları 
hüsranla sonuçlanır. Iyi netice vermeyen 
birkaç projenin ardından, Ferreri başka 
birinin senaryosundan, onun dünyasına 
daha uzak bir film olan "Los chicos 1 
Çocuklar" ı ( 1 959) çekti. Filmi n lspanyol 
sansürüyle sorunları oldu ve piyasaya 
sürülemedi. 1 960 yılında lspanyol 
sinemasının kilometre taşlarından birine 
dönüşen grotesk filmi "El cochecito 1 
T ekerlikli Sandalye"yi yaptı. Ferreri'nin bu 
ilk başyapıtının toplumsal hicvini 
Bunuelvari bir kara mizah biçimlendirir. 
Filmin Venedik Festivali'ndeki büyük 
başarısı Ferreri'ye, Zavattini'nin 

Filmleri 
Filmography 
1 958 El pisito Küçük Daire 
1 959 Los chicos Çocuklar 
1 960 El cochecito 

T ekerlikli Sandalye 
1 96 1  Le ltaliane e l'amore 

ltalyan Kadınları ve Aşk 
1 963 L'ape regina Arı Beyi 
1 964 LA dotına sdmmia 

Maymun Kadın 
Controısesso Seks Karşıtı 
(episode "ll professore .. 
"Profesör" bölümü) 

1 965 L'uomo Jei cinque pal/on i 
Be� Balonlu Adam 
Oggi, domani, dopodoma"i 
Bugün, Yarın, Ertesi Gün 
(episode "L'uomo dei cinque 
palloni" 
"� Balonlu Adam" bölümü) 
Marcia nuziale Dü!,ün Marşı 

1 966 Corrido! 
(documentary belgesel) 

1 96 7 L'harem Harem 
1 969 Dillingn- i morto 

Dillinger Öldü 
ll seme dell'uomo 
Erkek Tohumu 

1 9 7 1  L'udienra Dinleyici 
Ptnhl pagare per essen felici 
(documentary belgesel) 

1 972 Li:uı 
1 973 lA grande houffee 

Büyük Tıkınma 
1 974 Non toccare la donna 

bianca! Beyaz Kadına 
Dokunma! 

1 976 L'ultima domıa Son Kadın 
1 978 Ciao mascbio 

Elveda Erkeklik 
1 979 Chiedo asi/o 

Sı�ınılacak Bir Yer 
1 9 8 1  Storie di ordir�aria follia 

Sıradan Delilik Öyküleri 
1 98J Storia di Piera 

Piera'nın Öyküsü 
1 984 Il futuro e dona 

Gelecek Kadındır 
1986 I Love You Seni Seviyorum 
1 988 Come sono buoni i biat�chi 

Iyi Beyazlar da Vardır 
La ca.sa del sorriso 
Tebessüm Evi 

1 989 u bar�quet Ziyafet (TV) 
1 99 1  lA carne Et 
1 993 Diario di un virio 

Bir Manyatın Anıları 
1 995 Faiclr ce que wuldras 

lstedi�ini Yap 
(medium length 
orta metrajlı film) 

1 996 Nitrato d'argenlo 
Gümüş Nitrat 



1 7 1  
geliştirdij!i bir portmanto film olan "Le 
italiane e l'amore 1 !talyan Kadınları ve 
Aşk"ın bir bölümüyle ltalya'ya dönme 
şansı tanıdı. 

Ferreri, meslek yaşamının geri kalanını 
!talya ile Fransa arasında bölerek, 1 960'1ar 
ile 70'1er Avrupa sanat sinemasının, 
şaşırtıcı bir toplumsal-siyasal eleştiri 
(cinsellik, tüketicilik, yabancılaşma), kara 
mizah ve kadın düşmanlıj!ı harmanından 
oluşan, en özgün ve rahatsız edici film 
sepetini oluşturdu. ltalya'da, 1 960'1ı 
yılların başında çektij!i, parçalanan evlilik 
kurumunu merkez almış, çağdaş yaşam 
üzerine sıradışı ve sirke gibi keskin 
hicivler içeren filmlerle, kendine isim 
yaptı. Gene sansürle sorun yaşamış bir 
film olan "Una storia moderna: L'ape 
regina 1 Çaj!daş Bir Öykü: Arı Beyi"nin 
( 1 963) sonunda Ugo T ognazzi, genç 
karısının cinsel talepleri sonucu tekerlekli 
sandalyeye mahkum olur. Bu filmle, ve 
hem yüzü hem de vücudu kıllarla kaplı bir 
kadının beş para etmez bir şovmen 
tarafından istismar edildij!i "La donna 
scimmia 1 Maymun Kadın"la ( 1 964), 
Ferreri, eleştirmenlerin yanısıra halkın da 
ortak onayını aldı. Marcello Mastroianni'li 
bir sonraki filmi "L'uomo dei cinque 
palloni 1 Beş Balonlu Adam"da ( 1 965), 
Ferreri erkeklerin sapiantıiarı hakkındaki 
fikirlerini dile getiriyordu. Bu uzun 
metrajlı film, yapımcısı Carlo Ponti 
tarafından kesilip yeniden kurgulanarak 
"Oggi, domani, dopo demani 1 Bugün, 
Yarın, Ertesi Gün" adlı portmanto filme 
bir bölüm olarak dahil edildi. Ancak 
1 968'de filmine yeniden sahip olabilen 
Ferreri, (bir tanesi renkli) birkaç yeni 
sahne çekip kurguladı ve filminin ABD ve 
Fransa'da ("Break Up" adıyla) 
gösterilmesini saj!ladı, ama film başarılı 
olamadı. 

Ferreri'nin meslek yaşamında yeni bir 
aşamaya işaret eden ve ona hem halk hem 
de eleştirmenler nezdinde başarı sağlayan 
film, fetişist ve yabancılaşmış bir dünyanın 
portresini çizdiği "Dillinger e morto 1 
Dillinger Öldü" ( 1 969) oldu. Bu sürreel, 
çözümü zor hikayede, karısı, işi ve evi 
yüzünden hayal kırıklıj!ına uğrayan bir 
sanayi tasarımcısı, eski bir tabaneayı elden 
geçirir ve parlatır, eşini öldürüp Tahiti'ye 
kaçar. Daha az başarılı birkaç filmin 
ardından, Ferreri 1 973'te Paris'te çekilen 
"La grande bouffe 1 Büyük Tıkınma"yla 
kendini uluslararası düzeyde kabul ettirdi. 
Yönetmenin "Skandal yaratıcısı" olarak 
şöhreti, esas olarak, bir Avrupalı yıldızlar 

ekibinin (Marcello Mastroianni, Ugo 
T ognazzi, Philippe Noiret, Michel Piccoli) 
kelimenin gerçek anlamıyla patiayıp ölene 
kadar yemek yediği bu tüketicilik 
alegerisinin açtıj!ı tahribata dayanır. 
Ferreri'nin çıj!ır açan bu uluslararası hit 
filmi, Buiiuel'in "Le charme discret de la 
bourgeoisie 1 Burjuvazinin Dayanılmaz 
Çekiciliği"sinden daha kesin, Paselini'nin 
"Salo"sundan daha yumuşak bir şekilde, 
burjuva iktidarı ve hareketsizlij!i 
konusundaki her tür metaforu birbirine 
karıştırmış ve sonra da patlatmıştır. 
Nixon döneminde Ferreri, Amerikan 
Batısı mitini "T ouche pas a la femme 
blanche 1 Beyaz Kadına Dokunma!"yla 
( 1 974) bıçakladı. Bu, o günün Paris'inde 
geçen, vaktiyle Les Halles'in bulunduğu 
noktadaki muazzam inşaat çukurunun, 
macera için ıssız, tozlu bir fon 
oluşturduğu geçen bir western'dir. 
Ferreri bu büyük gırgır için "Büyük 
Tıkınma"nın oyuncu kadrosunu tekrar bir 
araya getirdi. Soykırıma ve katliama yol 
açan, erkek erkeğe 1 kadına utanç verici 
hakaretler hakkında, geçen yüzyılın sonu 
tarzında çekilmiş bu komedi gerçekten 
sıradışı bir filmdi. 

1 970'1i yıllarda Ferreri'nin dikkati, gittikçe 
değişen cinsel roller üzerinde yoj!unlaştı 
ve Gerard Depardieu'nün oynadıj!ı şoven 
bir fabrika mühendisinin (feminizme cevap 
olarak) kendini elektrikli bir bıçakla hadım 
ettij!i "L'ultima donna 1 Son Kadın"la 
( 1 976) doru k noktasına ulaştı. Ferreri, 
New York'ta geçen "Ciao maschio 1 
Elveda Erkeklik"te ( 1 978) müstehzi bir 
edayla, bizim bildij!imiz şekliyle uygarlık 
sona erdi diyordu. Filmin bilim-kurgusal 
bir yanı yoktu, ama New York kıyamet 
sonrası New York'uydu: apartman 
dairelerini sıçanlar basmıştı, her şey harap 
olmuştu. "Son Kadın"da oldugu gibi (o da 
insanlık dışı yüksek kiralı apartmanlar, 
alışveriş merkezleri ve süper karayolları 
arasında geçiyordu), Depardieu'nün 
canlandırdıgı Lafayette, New Y erk'ta 
kendini yeni ve cesur seks rolleri arasında 
bulur, kendi erkeklik fikrine göre 
egitebilmesi için geriye sadece filmin 
Ingilizce adında yer alan ehli bir maymun 
kalmıştır. Nehir kıyısındaki kumsalda 
bulunan gökdelenden düşmüş bir King 
Kong figürü, post-modern çağda baj!rını 
yumruklayan erkeklik hakkında pek çok 
şey söyler - tabii Ferreri'nin acayip 
şeylere tutkusu konusunda da birkaç şey 
söyler. Ferreri 1 979'da, ltalya'da, henüz 
pek az tanınan Roberto Benigni ile 
"Chiedo asilo 1 Sıj!ınılacak Bir Yer 
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Ararken"i çekti: iyi filmlerinden biriydi, 
ama seyirci nezdinde başarılı olamadı. 
Ferreri'nin uluslararası kariyeri, 1 98 1 'de 
Los Angeles'te çekilen ilk Ingilizce filmi, 
"Storie di ordinaria follia 1 Sıradan Delilik 
Öyküleri"yle devam etti. Ferreri, Charles 
Bukowski'nin açık sözlü yapıtlarında ve 
pişkin hayatında, kendi i�neleyici karanlık 
mizahı için bir ayna bulmuştu. Filmi, içkiyi 
seven ozanın Erections, Ejacu/ations, 
Exhibitions and General Ta/es o(Ordinary 
Madness adlı kitabı üzerine kurulmuştu ve 
Bukowski'nin yuvası olarak gördü�ü. Los 
Angeles'ın sefil sokaklarında geçiyordu. 
Bu film de gerçek bir küstahlık ve risk alış 
vardı, çıplaklı�ı da estetik bir güç 
taşıyordu. 

Ferreri, 1 980'1i yıllarda, ço�u kez kadın 
karakterler üzerine odaklanan ve sıradışı 
karakterleri onunla birlikte yorumlamaya 
hazır (Ornella Muti, Hanna Schygulla, 
Francesca Dellera gibi) meşhur aktrislerle 
çalışmasını sa�layan, özgür ve özgün 
filmlerle hep çok faal oldu. Ancak bu on 
yılda yaptı�ı filmler, hem ltalya'nın, hem 
de sadece kışkırtılmayı bekleyen bir 
izleyiciyi kötülü�e teşvik ediyormuş gibi 
görünen yönetmenin kendi entelektüel 
yorgunlu�unu yansıtıyordu. "La carne 1 
Et" ( 1 99 1 )  tanışıp işık oldu�u güzel ve 
şehvetli kadının onu tuhaf bir yöntemle 
daimi ereksiyenda tutması sonucu felce 
u�rayan ve bir seks kölesine dönüşen bir 
erkek hakkındadır! Ferreri, bir huzur 
evindeki aşk ve cinsel ilişkilerin hikayesi 
olan "La casa del sor ri so 1 Tebessüm 
Evi"yle ( 1 988), Berlin Film Festivali' nde, 
hayret verici bir şekilde, en iyi filme 
verilen Altın Ayı'yı kazandı; bu da 
yönetmenin en kendine özgü filmlerinden 
biridir ama seyirci itibar etmemiştir. 
Ferreri'nin zehirli mizacına döndü�ünü 
kanıtlayan ve en güzel filmlerinden biri 
olan, 1 993 yapımı "Diario di un vizio 1 Bir 
Manya�ın Güncesi"nde de aynı şey oldu. 
1 990'da Valencia Film Festivali onun için 
bir toplu gösteri düzenledi. 1 995'te de 
Cinematheque Française (Fransız 
Sinemate�i) onun hakkını verdi. Aynı yıl, 
Pesare'daki Mostra lnternazionale del 
Nuovo Cinema (Uluslararası Yeni Sinema 
Şenli�i), Ferreri'nin televizyon işlerini de 
içeren eksiksiz bir retrospektif düzenledi 
ve özellikle yönetmenin filmlerinin 
modernli�ini, özgünlü�nü, gelenekiere 
karşı çıkışını takdir eden genç izleyiciler 
nezdinde büyük başarı kazandı. Ferreri, 
meslek yaşamı boyunca, hayatın her 
alanından insanların eşit olabilece�i tek 
yerin sinema oldu�una inanmış, bu 

nedenle de kitleler için filmler yapmıştı. 
Hayatının sonuna do�ru, eski büyük 
sinema salonlarının yok olmasından ve 
daha seçkin seyirciler için sanat yanı daha 
a�ır filmler yapma e�iliminden çok 
tedirgin olmuştu. Görüşlerini, bu tezi 
yönünde zorlayıcı nedenler sunan bir tür 
sinema retrospektifi ve sinemanın 
yüzüncü yılı için çok kişisel bir iltifat olan 
son filmi "Nitrato d'argento 1 Gümüş 
Nitrat''ta ( 1 996) ifade etti. Ferreri, 70. 
do�um gününden sadece iki gün önce, 9 
Mayıs 1 997'de, Paris'teki bir hastanede 
kalp yetersizli�inden öldü. 

Marco Ferreri'nin filmleri cüretkarca aşırı, 
edebe aykırı, hatta kimine göre 
müstehcendir. Ama yönetmen seyircisini, 
sırf etki yapma u�runa şoke etmek, 
şaşırtmak ya da rencide etmek istemez. 
Daha çok, seyircisini sarsarak onu ele 
aldı�ı temel temalar üzerinde kafa 
yormaya itmek ister: çekirdek ailenin 
çözülüşü, cinsel rollerin yeniden 
tanımlanması, modern şehir hayatının 
bünyesinde varolan yabancılaşma gibi. 
Görüntülerinde, toplumsal kaosun 
kıyısındaki ça�daş bir dünyayı yakalayan 
toplumsal bir eleştirmendir. Her şeyden 
önce bir hümanisttir - ve bir kötümser; 
topluma ilişkin algılamaları onu öylesine 
hüsrana u�ratmıştır ki, sanatı sadece 
abzürd olanın sınırında varolabilir. 
Ferreri'nin filmleri, modern toplum için 
duydukları umutsuzlukta birleşir. 
Yönetmen hiçbir olumlu çözüm sunmaz: 
karakterleri ölene kadar yer, ya da 
hayatlarının özü olan cinselli�i kendilerine 
yasaklarlar. 

"Toplum bitmiş halde. Vaktiyle varolan 
de�erler artık yok. Aile, burjuvazi 
-de�erler, ahlik. ekonomik ilişkiler 
açısından söz ediyorum- artık bir gayeye 
hizmet etmiyor. Benim filmlerim, imgelere 
çevrilmiş tepkiler. Roma lmparatorlu�u 
çöktü. Ortaça�'a giriyoruz. Beni 
ilgilendiren, dünyanın çözüldü�ü ve 
patladı�ı anlar." - Marco Ferreri 

• Savage, groresque, funny, original, 
disrurbing. All can be used ro deseribe his 
social sarires. He has been called "the most 
ferocious saririsr ar work in movies'" by 
film eritic Vincenr Canby. He was best 
known for "La grande bouffe", the film that 
caused a near-rior by disgusred filmgoers at 
Cannes before raking the International 
Critics' Prize. He has worked in Ira Iy, 
France, Spain, and the USA, easting the 
finest acrors in modes unlike that of any 
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other director - I eteing an already surreal 
fable be guided by whar rhese actors bring 
of rhemselves. The results can be bizarre, 
even madcap, and also touched by sadness. 
There is abundant nudiry (male and female) 
and open sex in many of his films in the 
service of " laying bare" a bigger picrure of 
c hang ing, if not failing, male-female roles 
and relarionships. Men, in particular -rheir 
gross appetites and perry quirks- are the 
bu tt, so ro speak, of his ofcen ribald, always 
mordane humor. In bcinging ro the fore the 
unspeakable, the forbidden, he has been 
called che cinema's Rabelais, bur Volraire 
mig ht also be apt - as an equal
opporrunicy cynic, aiming his barbs ar 
bourgeois excess and sexual raboos, male 
chauvinisr freaks and '70s-sryle "women's 
libbers", racism, and the inherenc 
frusrracions of an overly induscrialized 
sociery. He is the cinema's version of that 
sidewalk fanaric who re lls us, "The end of 
the world is nigh!" No one will l isren 
unless you call ir comedy. He is che 
maverick Icalian director Marco Ferreri. 

Marco Ferreri was born in Milan, on l l  
May 1 928 from Michelangelo and Carla 
Vismara. He quickly abandoned his 
vererinary studies when he discovered 
cinema. He worked as a liquor salesrnan and 
briefly as a journalise before beginning in 
films as a producer of commercials. He 
direcred commercials for the liquor board. 
In 1 950 he promored the produccion of 
"Cronaca di un amore 1 Chronicle of a Love" 
by Ancanion i, an auchor for whom he had 
greac admirarion. In Milan he mer Riccardo 
Ghione, wirh whom, always in 1 950, 
moved to Rome to publish a film magazine, 
Documenco Mensile (Monchly Document), 
collaboraring wirh other famous wrirers and 
directors including Fellini, De Sica, 
Visconti, Moravia and Zavarcini. In 1 952 
Ferreri was producrion inspecror in "Il 
cappotta 1 The Overcoac" by Lattuada. In 
1 953,  always wirh Ghione, he promored the 
producrion of a movie made of shorc stories: 
"L'amore in cicciı. / Love in the Ciry". 
Zavarrini joined chem. The stories were 
direcced by Risi, Lizzani, Antonioni, 
Fellini, Larruada and Maselli (the latter in 
collaboracion wich Zavaccini). In the same 
year he was execucive pcoducer of "Donne e 
soldari 1 Women and Soldiers" ,  a scrange 
film see in medieval times direcred by the 
eritic Antonioni Marchi and by che wricer 
Luigi Malerba. Due to difficulcies wich che 
censorship, che film came out the nexr year 
buc wirh poor success. In it Ferteri had also 
acced. 

In 1 956 Ferteri went ro Madrid as 
represencacive of Toralscope objecrives on 
behalf of Alfonso Sansone, who would be 
che producer of his firsc Ira! ian movie. In 
Spain he mer che comedy wricer Rafael 
Azcona, w ith whom he was ro have a long 
and happy collaborarion from rhen on. Only 
in 1 958, from one of his novels, Ferreri 
succeeded in realizing his firsr movie as a 
director, "El pisito 1 The Licde Fiat". 
Anciciparing the black humor of Luis 
Garcia Berlanga's films, "El pisito" shows a 
young couple postpaning cheir wedding 
uncil rhey find a flac. Out of desperacion, 
the young man marries an aged woman, 
hoping for her early dearh. Marriage, 
however, reviralizes the old woman and che 
young couple's plans are frusrrared. Afrer 
some ocher projeccs, which did not go co a 
good end, he shor on somebody else' s 
screenplay "Los chicos 1 Children" ( 1 959), a 
less personal movie, which however, 
experienced some difficulcies wirh che 
Spanish censorship and was not disrribured. 
In 1 960 he made "El cochecico 1 The 
Wheelchair", a groresque film which 
became a milesrone of rhe Spanish cinema. 
B un uelian black humor informs the social 
sari re of this firsr masrerpiece by Ferreri. Ics 
greac success at Yenice Exhibicion allawed 
Ferreri to rerurn ro Iraly for "Gli adulteri 1 
Latin Lovers", an episode in a porr-manceau 
movie promoced by Zavattini, "Le icaliane e 
l'amore 1 Icalian Women and Love". 

Ferreri sp! it che rest of his career berween 
ltaly and France, producing one of the most 
original and disrurbing bodies of work of 
che European art cinema of che 1 960s and 
1 970s, a scarding blend of socio-polirical 
cririque (sex, consumerism, alienacion), 
black humor and misogyny. In Icaly he 
made a cepuration for offbear and acidic 
sarires of concemporary life, w i ch his early
'60s films, which centered araund che 
crumbling inscirucion of marriage. "Una 
storia moderna: l'ape regina 1 The Conjugal 
Bed" ( 1 963), anneher film that experienced 
some difficulries wirh censorship, ends wirh 
U go Tognazzi reduced to a wheelchair by 
his youchful wife's sexual demands. W ith 
this film and "La donna scimmia 1 The Ape 
Woman" ( 1 964), in which a woman whose 
body and face covered with hair is exploiced 
by a rwo-bir showman, Ferreri obtained also 
the cansensus of the public, in addition to 
that of che crirics. In his nexr film "L'uomo 
dei cinque palloni" ( 1 965) wich Marcello 
Masrroianni, Ferreri reflecred on male 
obsessions. The fearure-lengrh film was cuc 
and edited by che producer Carlo Ponti to 
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one episode and included in the movie 
"Oggi, domani, dopo domani 1 Today, 
Tomocrow, the Day After Tomorrow". Only 
in 1968 Ferteri could take back che 
possession of che film, shoor a couple of new 
scenes (one of which in color) and ler ir ro 
be shown in the United States and in France 
(as "Break Up"), however wirhour success. 

The movie that marked a new srage in 
Ferreri's ca�eer and brought back ro him 
success both from the public and from che 
crirics was "Dillinger e morro 1 Dillinger is 
Dead" ( 1 969), in which he porcrayed a 
ferishisric and alienared world. Ir is the 
surreal, ambiguous rale of an indusrrial 
designer, disenchanred with his wife, job 
and home, who polishes and fixes an old 
revolver, kilis his mate, and escapes ro 
Tahiti. Afrer some films of less success, 
Ferreri imposed himselfat an inrernarional 
level w ith "La grande bouffe 1 Blow-our", a 
movie shor in Paris in 1973. His 
'scandalous' cepuration resrs principally on 
this allegory of che ravages of consumerism, 
in which a team of European srars (Marcello 
Masrroianni, U go Tognazzi, Philippe 
Noirer, Michel Piccoli) lirerally ear 
rhemselves ro dearh. More precisely rhan 
Buiiuel's "Le charme discrer de la 
bourgeoisie 1 Discreer Charm of che 
Bourgeoisie", more genrly rhan Pasolini's 
"Salo", Ferreri's breakrhrough inrernarional 
hit mixed and rhen exploded every 
meraphor for bourgeois power and scasis. In 
che days of Nixon, Ferreri carved up che 
myrh of che American wesr wirh "Touche 
pas a la femme blanche 1 Don't Touch che 
White Woman!"  ( 1 974). This was a 
wesrern ser in modern-day Paris, che 
enormous hole where Les Halles used ro be 
serving as a desolare, dusry backdrop for the 
acrion. Ferreri reassembled che casr of "La 
grande bouffe" for this grand spoof. A fin
de-siecle comedy abour genocide, and che 
man-ro-manlwoman indigniries that lead 
up ro che slaughter - a rruly unusual film. 

In che 1 970s Ferreri's arrenrion focused 
increasingly on changing sexual roles, 
culminaring in "L'ulcima don na 1 The Lasr 
Woman" ( 1 976), where a male chauvinisr 
facrory engineec played by Gerard 
Depardieu, in a celebrared scene, 
emasculared himself wirh an electric knife 
(as a response ro feminism). Civilizarion as 
we know ir ended a long rime ago, Ferreri 
said sardonically in "Ciao maschio 1 Bye Bye 
Monkey" ( 1 978), set in New York. Norhing 
sci-fi abour it, but New York was posr
apocalyptic, its aparrmenrs inhabired by 

rars and ruin. As in "The Lasr Woman" 
(also ser am id inhuman high-rises, shopping 
cenrers and superhighways), Depardieu's 
Lafayerre in NYC finds himself am id brave 
new sex roles, wirh only che eponymous pet 
monkey ro rrain inro his idea of manhood. 
A felled figure of King Kong found on a 
riverside beach said a lot abour breasr
bearing masculiniry in che post-modern age 
- and somerhing abour Ferreri's penchanr 
for the bizarre, as well. In ltaly, Ferreri 
directed "Chiedo asilo 1 Seeking Asylum" in  
1979, wirh the rhen stili lirrle known 
Roberto Benigni: one of his most beauriful 
movies, which had however poor success 
wirh the public. Ferreri's inrernarionalism 
conrinued w ith his first English-language 
film, "Srorie di ordinacia follia 1 Tales of 
Ordinary Madness", shor in Los Angeles in 
198 1 .  Ferreri found a mirror for his biring 
clark humor in che hard-birren wrirings and 
life of Charles Bukowski. The film was 
based on booze-loving bear poer's Erections, 
Ejacularions, Exhibirions and General Tales 
of Ordinary Madness and ser in che L.A. 
skids Bukowski called home. There was a 
genuine audaciry and risk-raking in this 
movie and i es nakedness had an aesrheric 
force. 

The 1 980s saw Ferreri always very active, 
wirh films free and original, ofren focusing 
on female characrers, that allowed him che 
collaborarion of famous acrresses (Ornella 
Muri, Hanna Schygulla, Francesca Dellera) 
willing ro inrerpret wirh him unusual 
characters. However, Ferreri's films of che 
decade reflecred rhe inrellecrual weariness 
both of Italy and of the direcror himself, 
who seemed ro be simply pandering to an 
audience waiting to be provoked. "La carne 
1 The Flesh" ( 1991 )  was a film about a man, 
who meets and falls in love w ith a beautiful 
and voluptuous woman, who, by some 
strange procedure, turns him inro a 
paralyzed sex-slave wirh a permanent 
erection! Ferreri won, surprisingly, che 
Golden Bear for best picture at the 1991 
Berlin Film Festival w ith "La casa del 
sorriso 1 The House of Sm ile", a tale of 
romance and sexual liaisons in an old folks 
home - one of his most personal films, 
which had, however, poor success w ith the 
public. The same happened wirh "Diario di 
un vizio 1 Diary of a Maniac" in 1 993, one 
of his most beautiful movies which proved 
that Ferreri had rerurned to his most 
scaching vein. In 1 990, Valencia Film 
Festival devored a retrospective ro him. 
Anorher acknowledgemenr came from 
Cinematheque Française in 1 995. The same 
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year che Moscra Inrernazionale del Nuovo 
Cinema in Pesaro organized a complere 
rerrospecrive including his relevision works, 
which obtained grear success, in parricular 
wir h che young public, who appreciared che 
moderniry, originaliry and anri-conformiry 
of his works. Throughout his career, Ferreri 
believed rhar che cinema was che one place 
where people from all of life's walk could be 
equal and so made movies for che masses. 
Near che end of his life,  Ferreri was deeply 
rroubled by che dearh of che grand old 
movie houses and by che trend ro make 
arrier films for more eli re audiences. He 
expressed his views in his fina! film, 
"Nirraro d'argenro 1 Silver Nirrare" ( 1996), 
a rerrospecrive of cinema rhar made 
compelling argumems for his case. Ir was a 
very personal complimenr ro che one 
h undred years of che cinema. Ferreri died of 
hearr failure in a Paris hospiral on 9 May 
1 997, jusr rwo days before his 70rh 
birrhday. 

Marco Ferreri's films are daringly excessive, 
ourrageous, ro some even obscene. B ur che 
filmmaker does not wish ro shock or srarde 
or offend che viewer solely for effecr. 
Rarher, he wanrs ro jar his audience inro 
pandering his rhemes: che break-up of che 
nuclear family, che redefinirion of sex roles, 
che alienarion inherenr in modern ciry 
living. He is a social criric who captures in 
his images a conremporary world on rhe 
edge of social chaos. Ferreri is if anyrhing a 
humanise -and a pessimisr- so frusrrared by 
his perceprions of sociery rhar his are can 
only border on che absurd. Ferreri's films 
are unified in rheir despair for modern 
sociery. He offers no posirive solurions: his 
characrers gorge rhemselves ro dearh, or 
deny rhemselves of che sexualiry rhar is che 
essence of rheir lives. 

"Sociery is finished. The values rhar once 
exisred no tonger exisr. The family, che 
bourgeoisie -I' m ralking abour values, 
morals, economic relarionships- they no 
longer serve a purpose. My fi lms are 
reacrions rranslared inro images. The 
Roman Empire is over. W e are emering che 
new Middle Ages. Whar ineeresrs me are 
momenrs when che world is dissolving and 
exploding." - Marco Ferreri 
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IT AL YA-FRANSA IT ALY -FRANCE 

BÜYÜK TlKlNMA 

LA GRANDE BOUFFE 

BLOW-OUT 

• Marco Ferreri'nin en büyük uluslararası 
başarısı olan, garip biçimde eglendirici ve 
fevkalade tahrik edici BÜYÜK TIKINMA, 
1 973'te gösterime girdiginde seyircileri 
allak bullak etmişti. Gurme yemekler, tele 
kızlar ve iri yarı, şehvetli bir ögretmenle 
dolu, orjiden farksız nihai bir hafta sonunda 
ölene kadar tıkınma kararı almış (Noiret, 
Mastroianni, T ognazzi ve Picco li tarafından 
müthiş biçimde canlandırılan) hayat bezgini 
orta yaşlı dört adamı anlatan hikaye, 
izleyenierin şok geçirmelerine yol açmıştı. 
Otuz yıl sonra bile, modern toplumun 
çöküşünün, Avrupa'nın "zevksizlik 
ustası"nın elinden çıkma bu kara mizah 
dolu meseli, seyircilerin duyarlılıkianna 
meydan okuyor. "Filmimde yemek yemek 
insanilgın elindeki en son başvurulan 
umutsuz bir çareye dönüşüyor. Fikir, belli 
bir metafor iletmektense, toplumumuzun 
tipik kimi karakterlerini sunmaktı. 
Duygusal filmlerden bıktım . . .  işte bunun 
için fizyolojik bir çalışma yapmaya karar 
verdim . . .  Hadi öyleyse insanlara maddi 
yanlarını, fiziksel yapılarını gösterelim. 
Bütün duyguları bir yana bırakalım, onlar 
sadece gerçegi, bedenin gerçegini 
saklamaya yarar . . .  Insanın fizyolojik hayvan 
yanına dönme vakti geldi. Bu yüzden de 
mesele insan bedeninin portresini 
hedonistik bir gerçeklik olarak degil, şu 
hayatımızın emsalsiz ve trajik bir gerçegi 
olarak çizme meselesi." - Marco Ferreri 

• Marco Ferreri's grearesr international 
success, grotesquely amusing and extremely 
provocarive LA GRANDE BOUFFE 
scandalized audiences when ir was released 
in 1 973.  They were shocked by i ts rale of 
four world-weary middle-aged men 
(superbly porrrayed by Marcello 
Mastroianni, U go Tognazzi, Michel Piccoli 
and Philippe Noirer) who decide ro gorge 
rhemselves ro dearh in one fina! orgiasric 
weekend full of gourmer food, cal! girls and 
a hefry, lusry schoolteacher. 30 years larer, 
this blackly humorous parable of modern 
sociery's collapse from Europe's "master of 
bad rasre" conrinues ro challenge audiences' 
sensibiliries and rest the limirs of 
shockhabiliry. "In my film eating rurns inro 
a sorr of lasr, desperare resort made available 
for mankind. Rather rhan conveying a 
specific meraphor, the idea was that of 
presenring cerrain characrers that are typical 
of our sociery. I '  m ri red of senrimemal 
films . . .  and that' s why I decided ro make a 
physiological work. Thar's exacdy the righr 
word . . .  So ler's show people rheir mareriel 
side, rheir physical narure. Ler' s leave aside 
all feelings, only good for hiding reality, the 
reality of the body . . .  Ir's rime ro go back ro 
man as a physiological animal. So it' s not a 
quesrion of portraying the human body as a 
hedonisric reality, bur as a unique and 
rragic reality of this life of ours." -
Marco Ferreri 

Yönetmen Director: Marro Ftrnri 
Senaryo Screenplay: /ıfarro Frrnri, 
Rafati Auona & Franriı 8/anriJt 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Pasqualt Rachini & Mario Vulpiani 
Kurgu Editing: Claudint Merlin 
Müzik Music: Philippe Sartk 
Oyuncular Cast: Marul/o A1a.ıtroianni, 
Michtl Pirrol i, Philippt Noint, U go 
Togrıazzi, Andrta Ftrrfol, Moniq11t 
Cha1111Uttt, F/Qrtna Gitwgmi Ya.pımcı 
Producer: Edm1mdo 1\mati Yapı m 
Producrion Co.: Mara Filmı; Us Filmı 
66; Capitolina ProdJmionJ; Franro London 
Pil""; NPF Dünya Haklan World 
Sales: My,.a Film Kaynak Print 
Source: Cintcilta Holding 

1973 1 35 ••m. 1 Renkli Coıor 1 130' 
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IT AL YA-FRANSA IT AL Y -FRANCE 

BEYAZ KADlNA DOKUNMA! 

NON TOCCARE LA DONNA B IANCAl 

DON'T TOUCH THE WHITE WOMAN! 

• Paris'te geçen ve arka planında kirası 
yüksek apartmanların, telefonların ve inşaat 
makinalarının bulundugu bu abzürd 
"western"de Richard Nixon Amerika 
başkanı, ama herkes önceki yüzyıla uygun 
kostümler giymekte. At sırtındaki askerler 
sokaklardaki trafikte dolaşıyor, yoldan 
geçenleri ürkütüyor ve kızılderililere 
domates atıyor. Dört ana oyuncu, "Büyük 
Tıkınma"dakilerin aynı. Marcello 
Mastroianni bölgeyi kızılderililerden 
temizlemek için 1 970'1erde Paris'e 
nakledilmiş, boyuna kendine çeki düzen 
veren, üstünü başını düzelten General 
George Armstrong. Michel Piccoli, bir 
Paris gece kulübünde sahneye çıkan 
efemine Buffalo Bill. Ugo Tognazzi, beyaz 
kadınların düşük ücretle çalıştırıldıgı bir 
antikacı dükkanı işleten Kızılderili bir iz 
sürücü. Savaşın en kritik aşaması, 
Anerika'nın büyük çayırilkiarını temsil 
eden, büyük bir inşaatın temelinde 
yapılıyor - şimdi Les Halles alışveriş 
merkezi olan yerin temel çukuru bu. Iki 
tarafın çatışmalarını mazur göstermek için 
konuştukları dil, fılmin çekildigi sırada 
güncel olan Vietnam Savaşı'ndan alınmış. 
Film birçok düzeyde işliyor: abartılı 
güldürüye ve düpedüz maskaralıg<ı izin 
veren bir komedi olmanın yanısıra, birçok 
siyasi ve toplumsal soruna, özellikle 
Amerika'yı biçimlendiren Kızılderili 
kıyımına müstehzi bir bakış atıyor. 

• In this absurd ""wescern"" see in Paris, with 
high-rises and celephones and jackhammers 
going in che background, Richard Nixon is 
che American president, buc everyone is 
coscumed appropriacely for the previous 
century, and soldiers on horseback ride 
through che sereers in craffıc, alarrrung 
passersby and chrowing tomatoes at Indians. 
The four main acrors are che same as in ""La 
grande bouffe'': Marcello Mascroiannj is a 
preening, primping General George 
Armscrong Cuscer who is transporred to 
Paris in che l 970s to clear che area of 
lndians. Michel Piccoli is an elfeminare 
Buffalo Bill, who performs at a Parisian 
nightclub, and U go Tognazzi is an Indian 
scout who runs a curio shop where white 
women are che sweacshop Jabor. Catherine 
Deneuve is che seemingiy demure frontier 
gal who Jicerally picks up Cuscer and chrows 
him into bed where she ravishes him before 
che lndians do. The climactic baccle is held 
in a large conscruccion exeavation -che 
building-pit of what is now shopping mali 
Les Halles- which represents che prairie. The 
language che cwo sides use to j uscify cheir 
conflicc is lifred from that used in che then
current Vietnam W ar. The fılm works on 
several levels: in addition to being a comedy 
thar indulges in slapscick and sheer 
buffoonery, i c cakes a wry look at many of the 
political and social issues, parcicularly Inciian 
genocide rhat shaped America. 

Yönetmen Director: Marco Ftrnri 
Senaryo Screen play: Marro FtJTtri & 
Rafati Azrona Görüntü Yön. 
Cinemarography: Et imm Btrktr Kurgu 
Editing: R11ggmı Masrroianni Müzik 
Music: PhilippeSarik Oyuncular Cast: 
Marrtl/o Maılroianni, Michel Picco/i, 
Cathtrint Dtntllvt, U go Tognazzi, Philippe 
Noinr, Alain Cuny, Orntlla Muri 
Yapımcılar Producers:Jtan-Pitrrt 
Raswm &Jean Yanne Yapım 
Production Co.: Aifıra Films; L.ıı Films 
66; CFDC; I..astr Prod•ttions; P.E.A. 
Film Dünya Haklan World Sales: 
Albtrto Grima/di PrrxiN(IionJ Kaynak 
Prim Sou.rce: Cineriila Holding 

1974 1 35 mm. 1 Renkli Coıo, 1 108' 
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IT AL YA-FRANSA ITAL Y -FRANCE 

ELVEDA ERKEKLiK 

CIAO MASCH/O 

BYE BYE MONKEY 

• Yıllar boyunca yaptıgı fılmlerde, Marco 
Ferreri'nin dünyası gitgide daha çözülemez, 
daha karanlık bir hal almıştır. Bir zamanlar 
alaycı ve igneleyici unsurlarla belirginleşen 
karamsarlıgı gün geçtikçe daha da artmıştır. 
Ferreri, insanları artık var olmayan bir 
toplum içinde görerek, Batı uygarligının o 
eski degerierini tümüyle reddetmekte, 
onların artık işe yaramaz olduklarını 
vurgulamaktadır. Erkek efsanesinin ve 
fonksiyonunun, birey, aile ve toplum 
ilişkileri ışıgında yıkıldıgını gösteren 
"L'ultima donna 1 Son Kadın" filminden 
sonra, yönetmen EL VEDA ERKEKLIK'te 
bu sefer salt erkegin degil tüm insanilgın 
durumunu olumsuz olarak görmekte, ve 
en kısa zamanda sosyal ilişkilerde somut 
bir degişime gidilmedigi takdirde (ama 
nasıl1) insanilgın yok olacagı mesajını 
vermekte. Aynı zamanda, cinsel rollerin 
çözülmesinin ve, igneleyici insani temaları, 
anarşik şiirsel üsiObuyla tanınan Ferreri'yi 
uzun süredir büyülemiş bir konu olan 
çekirdek ailenin çöküşünün de üzerinde 
duran bu film, "Son Kadın"dan farklı olarak 
tek bir öykü üzerine kurulmamış; psikolojik 
boyutlardan yoksun gibi görünen bazı 
kişilerin yaşadıgı bir dizi dramatik olayın 
birbiri ardına sıralanmasıyla oluşturulmuş. 
Bu kişilerin yogun duyguları sürdürmekte 
çok zorluk çektigi gösteriliyar ve ortaya 
çıkan durumlar onları defalarca bu zorlukla 
yüzyüze gelmeye mecbur ediyor. 

• In rhe films he made over rhe years, 
Marco Ferreri's world has become more and 
more hard ro decipher and darker rhan ever. 
His pessimism once marked wirh sarirical 
and sardonic elemenrs has conrinually been 
on rhe rise. Ferreri, visualising people in a 
sociery rhar no longer exisrs, wholly rejecrs 
rhe old values of Wesrern civilizarion, 
emphasizing rhar rhey now are useless. 
Afrer "L'ulrima donna 1 The Lasr Woman" 
indicaring rhe collapse of rhe masculine 
myrh and funcrion in rhe lighr of 
individual, familial and social relarions, he 
has a negarive perception as regards nor 
only men bur all of humaniry in BYE BYE 
MONKEY and he conveys rhe messages 
rhar humaniry as a whole will be desrroyed 
if a concrere change in social relarions is nor 
realized (bur how?). The film also 
conremplares rhe d isimegration of rhe sex 
roles and rhe dedi ne of rhe nuclear family, a 
subject rhar has long fascinared Ferreri, who 
is known for his biring humanisric rhemes 
and anarchic poetic sryle. Unlike "The Lasr 
Woman", rhis film is nor based on a single 
srory, b ur is formed by a series of 
subsequenr dramaric evenrs caused by some 
people seemingiy devoid of psychological 
dimensions. They are shown ro have grear 
difficulry enduring ineense emorions, and 
rhe siruarions rhar arise force rhem ro 
confronr rhis difficulry repearedly. 

Yönetmen Oirec[Or: Marco Ftrrtri 
Senaryo Screenplay: Marro Ftrrtri, 
Gerard Brach & Rafati Auona Görüntü 
Yön. Cinematography: LNriano Tovoli 
Kurgu Editing: R11ggtr0 Maıtro ianni 
Müzik Music: Philippt Sarck 
Oyuncular Casc: Girard Drpardieu, 
Gail Lau.nna, Marrtl/o Ma.stroianni, 

}ama Coto, Giraldint Fingrrald 
Yapımcılar Producers: Giorgio 
Noctlla, Mamict Bnmırt & Yf!I!S Gaısw 
Yapım Produetion Co.: 18 Dictmbrt; 
Actiqn Filmı; Gaumonr; Prosj)«tadt 
Dünya Hakları World SaJes: Afyra 
Film Kaynak Print Soucce: Cintritla 
Holding 

1978135 mm. 1 Renkli Coıor 1 I 14' 
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SIRADAN DELILiK ÖYKÜLERI 

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA 

TALES OF ORDINARY MADNESS 

• Los Angeles'taki marjinal hayatın 
efsanevi ayyaş ozanı Charles Bukowski'nin 
hikayeleri bu filmin temelini oluşturuyor. 
Kulak tırmalayan sesiyle Ben Gazzara, 
yaşlanmakta olan "beat" şairi Charles 
Serking'i (Bukosvki'nin bir tür dublör 
karakteri) oynuyor. Serking hayatın nahoş 
yanında dolaşıyor, aralarında 
nemfomanların, dengesiz yeniyeemelerin ve 
fahişelerin de bulundu�u bir tuhaf kadınlar 
koleksiyonu yapıyor. Ferreri ise, 
Hollywood'u en pespaye halinde yakalıyor 
- gece barınakları, ucuza malolmuş bahçeli 
apartmanlar ve fahişeleri n takıldı�ı barlar. 
Batakta yaşamak üzerine hayret verici bir 
güzellikle yazılmış olan bu adamın portresi, 
Hollywood Reporter tarafından "sefahat 
dünyasında sinemasal bir yürüyüş" diye 
tanımlanmıştı. Sinema tutkunları arasında 
da yıpratıcı mizahı, i�neleyici insani temaları 
ve anarşik şiirsel üslubuyla tanınan 
yönetmen, görünürde "normal", ama 
aslında derinden sakadanmış ve hatta 
grotesk bir dünyayı gösteriyor. Bol bol 
çıplaklık ve şoke edici görüntüler sunan 
sinemasal yaklaşımı, Ferreri'yi bohem yazar 
üzerine bir film yapmak için en mükemmel 
seçim haline getirirken, yönetmenin 
şeytani enerjisi de Bukowski'ye yaraşıyor. 
Şairin birtakım dışa dönük tavırlarına ve 
aynı boncuk gibi gözlere sahip olan Ben 
Gazzara, aynı zamanda onun hırpani 
görünüşünü de yakalamış. 

• The scories of Charles Bukowski, che 
legendary drunken poer of che LA fringe, are 
che basis for this film. Gravelly voiced Ben 
Gazzara srars as Charles Serking, an aging 
bear poer, a role rhar is merely a seand-in for 
Bukowski. Serking rravels che searny side of 
life, seeking out a collecrion of bizarre 
women, including nymphomaniacs, unsrable 
reenagers, and prosrirures. Ferreri caprures 
Hollywood ar irs crummiesr - flophouses, 
cheaply builr garden aparrmenrs and bars 
where prosrirures hang our. This porrrayal of 
a man, who wrore wirh amazing beaury 
abour living in che gurrer, has been called by 
The Hollywood Reporrer as a '"cinemaric 
walk on the wild side'". Perhaps most well 
known for his ourrageous '"La grande bouffe"" 
in which four men gorge rhemselves co 
dearh, Ferreri explores "che human apperire 
in all irs savage absurdiry'" (Time magazine) 
and is well-known among film buffs for his 
abrasive humor biring humanisric rhemes 
and anarchic poetic sryle. He shows a 
seemingiy "normal'" world rhar is in facr 
deeply marred and even groresque. His 
filmmaking approach offering prolific nudiry 
and shocking images makes him che perfecr 
choice for a film abour che bohemian wrirer 
and Ferreri"s demonic energy serves 
Bukowski well. Ben Gazzara who has some 
ofBukowski"s ourward mannerisms and che 
same beady eyes as che poer, also has his 
sleazy appearance down par. 

Yönetmen Director: Marro Ftn't1'i 
Senaryo Screen play: Afarro Ftrrtri & 
Srrgio Amüki, bam/ on tht stDrits by 
Charl" B•kowı!; Görüntü Yön. 
Cinemamgraphy: Tonino DJ/i Co/li 
Kurgu Editing: Ruggero Masmıianni 
Müzik Music: Philippt Sarlk 
Oyuncular Cast: Bm Gazzara, Orntlla 
ı\futi, S11san Tyrrt/1, T anya Lopert, Katya 
Bn-gtr, Hopt Cameron, Roy Broclumilh, 

Judiıh Drakt Yapım PrOOuction Co.: 
Ginis FilmJ Dünya Haklan World 
Sales: Myra Film Kaynak Print 
Source: Cintcitta Holding 

1981 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 107' 
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JAPONYA JAPAN 

GOZU 

GOKUDÔ KYÔFU DAİ-GEKİ]Ô: GOZU 

GOZU 

Yönetmen Director: Takaıhi A.fiiJtt 
Senaryo Screenplay: Sakichi Sato 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Kaz11Mri Tanaktı Kurgu Editing: 
Yaı11ıhi Shimamura Müzik Music: Koji 
Endo Oyuncular Cast: Hiddti Sont, 
Sho Ailtawa, Kimi ka Yoıhino, Keiko 
Tomila, Har11mi Sont Yapımcılar 
Producers: Hartmıi S one & Kana Koido 
Yapım Production Co.: T� 
Klockuorx Co. Lıd. Dünya Hakları 
World Sales: TlN KIDl'kworx Co. Lıd. 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıo, 1 1 29' 

• Festival'in en sevilen kült şahsiyeti 
Takashi Miike'nin cephesinde herşey 
bildi�iniz gibi; sadece 2002 yılında dokuz 
film yaptı! Çok şaşırtıcı ama, bu son 
derece üretken Japon yönetmenin 
yaratıcılı�ının ve ilhamının sonu yok gibi 
görünüyor. Hala seyirciye keyif vermenin 
ve onu i�rendirmenin yeni yollarını 
keşfetmeyi sürdürüyor. Bu filminde de, 
mahçup bir genç yakuza, delirmiş 
patrenunu (Miike'nin "Dead or Alive 1 Ölü 
veya Diri" filmlerinden tanıdık bir sima 
olan Sho Aikawa) öldürme emri alıyor, 
ama adam delilerin, zombilerin, salakların, 
süt salgılayan bir kadının ve salyalan akan 
bir minetorun bulundu�u bir kasabada 
ortadan kaybolunca, işler çı�ırından 
çıkıyor. Miike hayranlarının ço�u için, 
GOZU'daki olay örgüsü pek de önemli 
de�il aslında. "Katil lchi"nin de yazarı olan 
Sakichi Sato tarafından kaleme alınmış 
öykü dolambaçlı, abartılı ve dengesiz; 
filmi n sonunu etkileyecek ama birbiriyle 
ba�lantısız olaylar üzerinde durmayı 
ye�liyor. Miike'nin şimdiye kadarki işlerine 
bakarak, tuhaf ve zaman zaman son 
derece kemik GOZU'ya emsal teşkil eden 
bir filmini bulmak zor. Görsel açıdan 
gösterişli bu film, fantastik ve korkunun uç 
noktalarını önümüze seriyor. Türleri 
harmanlamak Miike'nin uzmanlık alanı. 
Burada da eşit ölçülerde hayalet öyküsü, 
gansgter hikayesi, Freudyen konuşmalar ve 
cinsel kabusu aynı potada eritiyor; üstelik 
bunların hepsi yapış yapış, şoke eden, 
zevksiz ve çok kemik -başka bir deyişle, 
tam Miike tarzı- bir finalle sonlanıyor. 

• Business is as usual for Takeshi Mi ike, 
Fescival's besc-loved culc figure who made 
nine films in 2002 alone! Surprisingly it 
looks ]ike chere is no end to che creacivicy 
and inspiracion of this most prolific 
Japanese director. He stili concinues to 
d iseover new ways of deligbting and 
disguscing che audience, which is no smail 
feac considering che casce for torcure he 
escablished wich "Audicion" and "Ichi che 
Ki ller". Here, a sheepish young yakuza is 
ordered to kill his insane boss (Sho Aikawa, 
a familiar face from Miike's "Dead or Alive" 
films) buc chings go awry when his elder 
disappears in a cown full of loons, zombies, 
halfwits, a lacracing lady and a slobbery 
minocaur. For most of Miike's fans, 
GOZU's ploc is hardly imporcanc. The 
story, wrircen by "Ichi rhe Killer"s Sakichi 
Sato, is convoluced, exaggeraced and 
uneven, choosing ro focus on devdoping 
isolared incidencs, which influence che 
ouccome of rhe film. There is li etle 
precedenc for che far out, and at times 
riocously funny, GOZU in Miike's previous 
work. Visually elaborace, che film brings us 
to che furchermosc bounds of rhe fanrastic 
and horror. Mixing genres is Miike's 
specialry and here he serves up equal parcs 
ghosc story, gangscer cale, Freudian couch 
calk and sexual nighcmare, elimaxing in a 
fina! e that is gooey, shocking, casceless and 
hilarious - in other words, pure Mi ike. It is 
a puzzling journey, b uc clues keep the 
audience conscandy curious abouc what is 
around the next corner in this maze of 
"Takashi Miike's Yakuza Horror Theacre". 

TAKASHI MilKE 
1 960 yılında Japonya' da, 
Osaka' da do�du. Emektar 
yönetmen Shohei Imamura'nın 
yanında yetişti ve onun 
"Zehen" ( 1 987) ve "Black 
Rain 1 Kara Ya�mur" ( 1 989) 
adlı filmlerinde asistanlık yaptı. 
1 99 1 'de videoya film çekmeye 
başladı ve kendini dar 
bütçelere, dar çekim 
sürelerine alıştırdı. 1 995'te 
sinema filmlerine terfi etti. O 
zamanda beri televizyon ve 
sinema için hepsi kendi 
üsiObuna sahip muazzam 
sayıda film çekerek. senede 
yaklaşık beş filmlik bir 
ortalama tutturdu. japon 
sinemasındaki janrların 
ço�unda çalışmasına karşın, 
zaman zaman fantazi ve vahşet 
izleri de taşıyan "Yakuza" 
filmlerine bariz bir e�ilim 
gösterdi. 
Born in Osaka, ]apan in 1960. 
He trained under vereran 
director Shohei Imam ura, and 
was firsc assistant on the larrer's 
fearures "Zehen" ( 1 987) and 
"Black Rain" ( 1 989). He began 
making fılms on video in 199 1 ,  
accusroming himself t o  right 
budgets and tighr schedules. He 
broke through to made-for
cinema features in 1995. Si nce 
then he directeel an impressive 
number of indivudually srylized 
fims for relevision and cinema, 
averaging around fıve a year. He 
has worked in most Japanese 
cinema genres w ith, however, 
and obvious predilection for the 
"Yakuza" film, tinged at times 
w ith fantasy and gore. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 
1 996 Gokudo Sengo/tu sh i: Fudosh 

Fudoh: Yeni Nesil 
1 997 Gokudo Ku ro Shakai 

Islak Köpek 
1 998 Chugoltu no Chojin 

Çin'in Kuş Insanları 
1 999 Hanzaisha 2: Tohosha 

Ölü veya Diri 2: Kuşlar 
Kata/turi-lu no Koufultu 
Katakurilerin Mudulugu 
Ichi the Killer Katil Jchi 

2002 Dead or /ılive - Fina/ 
Ölü veya Diri - Son 

2003 Gozu 
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ABD USA JEFF RENFROE & 
1----------------------------------1 MARTEINN THORSSON 

BIR NOKTA SlFlR 

ONE POINT O 

Yönetmenler Directors:Jt// Rm/rot 
& Mtmeinn Thorsson Senaryo 
Screenplay:Jt// Rtn/rot & Martti mı 
Thorsson Görüntü Yön. 
Cinematography: Chriı S(J()J Kurgu 
Editing: Troy Tak.alei & Danitl Sad/tr 
Müzik Music: Tm-y Mitbati Huud 
Oyuncular Cast:}trtnıy Siıto. Dtborah 
Ungtr, Udo Kitr, Lanet Hmrikım 
Yapımcılar Producers: Kylt Gates, 
Thomas i\1ai & RD Rohb Yapım 
Produclion Co.: Amuula Pirrum 
/ nurnational Dünya Haklan World 
Sales: Am1ada Pictum ltıternational 
Türkiye Hakları Turkish Rights: 
Umut Sanat Filmri/ik 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95' 

• Ürkütücü, alışılmadık bir bilim-kurgu 
gerilimi olan BIR NOKTA SlFlR, düşük bir 
bütçeden, akıll ıca bir hikayeden ve harika 
bir kadrodan büyük bir yaratıcılıkla 
yararlanıyor. Sıradan ve acayip olanları, 
sosyal gerçeklik ve özel gerçeklerle 
harmanlayarak, seyirciyi sempatik ama 
dengesiz kahramanın zihinsel alanına 
taşıyan, sürreel bir mizansen yaratıyor. 
Gayet stilize film, ahlaki karar ve özgür 
iradenin yerini, zorlama bir tüketimin 
aldığı, ürkütücü derecede tanıdık bir 
dünyayı yaratan şirketlerin gücüne saldıran, 
enfes bir suçlama. Geçmişte reklam 
sektöründe çalışmış olan yönetmenler, 
ipnotize eden imajlar kullanan kitle 
reklamlarının çürümüşlüğünü yakalamışlar. 
BIR NOKTA SlFlR'daki gösteriyi yöneten 
hangi isimsiz, yüzsüz şirketse eğer, sizi en 
sevdiğiniz ürüne bağlamak için korkunçtan 
da öte bir yöntem bulmuş. Hikayede 
gerilim tırmanıp, paranoya zirveye 
ulaştıkça, seyircinin aklından geçip duran 
şey "sütü içme!" olacaktır. "Matrix", 
Oyun" ve "Brazil"in Philip K. Dick'in en 
alaycı haliyle sarsıcı bir karışımı olan bu 
film, senelerdir gördüğümüz en etkili bilim
kurgu çalışmalarından biri. Bu ateşi çıkmış 
dünyayı, kırmızı ve yeşilin ağır bastığı bir 
renk paletiyle daha da vurgulayan genç 
yönetmenler, olağanüstü eklektik oyuncu 
kadrolarından inanılmaz nüanslarla dolu 
performanslar çıkarmışlar. "Martin de, ben 
de bilim-kurgu hayranıyız ve karaktere 
dayalı bağımsız filmlerle daha kavramsal 
filmierin bir karşımını yaratmak istedik. BIR 
NOKTA SlFlR bir bilim kurgu, ancak çok 
yönden kapsamlı; ve bu filmi elimizdeki 
kaynaklarta kotardık." - Jeff Renfroe. 

• A sci-fi rhriller of uncommon creepiness, 
ONE PO INT O makes invenrive use of a 
low budger, and elever scory and a rerrific 
casr. By blending rhe ordinary and the 
bizarre, social reality and privare rrurh, i c 
ereares a surreal mise-en-scene rhar 
rransporrs the audience i neo the mencal 
landscape of i ts sympacheric bur disrurbed 
procagonisr. The highly srylized film is a 
deliciously scathing indietmem of corporare 
power that ereares an eerily familiar world 
where moral choice and free w ili are replaced 
by forced consumpcion. Co-directors Renfroe 
and Thorsson, who have a pasr of making 
commercials, caprured the corrupcion of 
mass media advercising through hypnocizing 
images. Suffice ir ro say rhac whacever 
nameless, faceless corporation is sunning the 
show in the world of ONE POINT O, 
they've found a nanorrific new way co hook 
you on your favorite producr. As che scory 
tighrens and the parancia escalates, the one 
thing that will keep playing chrough the 
viewer's mind is "Don'r drink the milk !" .  
This rocking melange of "The Macrix," "The 
Game," "Brazil" and Philip K. Dick ac his 
mosc cynical is one of the srrongest works of 
rrue sci-fı co come along in years. 
Amplifying the feverish world with an 
incensely dripping palecce of reds and greens, 
young direccors draw incredibly nuanced 
performances from a splendidly eclecric casr. 
"Borh Martin and I are huge sci-fi fans, and 
we wanced co make a hybrid of the 
independent, characrer-driven film and more 
high-concept fılms. ONE PO INT O is 
science ficrion, bur ir is very concained, and 
we put ir co gerher w ith the resources we had 
at hand." - Jeff Renfroe. 

Washington eyaletinde, 
Seattle' da dogup büyüyen Jeff 
Renfree Seatele ile lzlanda' da 
Reykyavik'te büyümüş olan 
Marteinn Thorsson, 
Toroneo'daki Ryerson 
Politeknik Universitesi'nde 
tanıştılar ve 1 993'te sinema 
teorisi dalından başarıyla 
mezun oldular. Mezuniyetten 
sonra, Renfroe, Toronto, San 
Francisco ve Los Angeles'ta 
video kliplerde ve reklamlarda 
yönetmenlik yaparken, 
Thorsson da, Izianda ve 
Kanada'da televizyonda, 
reklam filmlerinde ve video 
kliplerde yönetmenlik yaptı. 
1 999' da, taptaze görseliere 
sahip, garip hikayeleri olan 
filmler yapmak için ortak 
oldular. BIR NOKTA SlFlR 
(2004) ortaklaşa yönettikleri 
ilk uzun metrajlı kurmaca 
fılmdir. 
Co-direcror Jeff Renfroe was 
born and raised in Seartle, 
Washingron, while Marteinn 
Thorsson grew up Reykjavik, 
lceland. They met at Ryerson 
Polytechnic University in 
Toronro, where they graduated 
w ith degrees in film studies in 
ı 993. Following graduation, 
Renfroe directed music videos 
and commercials in Toronto, 
San Francisco, and Los Angeles, 
while Thorsson directed 
television, commercials, and 
music videos in Icetand and 
Canada. In ı 999, Renfroe and 
Thorsson formed a partnership 
w direct fılms w ith fresh visuals 
and srrange srories. ONE 
PO INT O (2004) is their firsr 
feacure film. 
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ABD USA 

ŞIFRE 

CYPHER 

Yönetmen Director: Vinanzo Natali 
Senaryo Screenplay: Brian King 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Dmk Rogers Kurgu Editing: Bert Kish 
Müzik Afuıic: Michael A11drews 
Oyuncular Cast:}trnny NOt'th.vn, 
l..Mcy Liu, Nigtl Bmnm, Titl#)/hy Wthbtr, 
David Htwlm Yaptmcılar 
Pnxlucers: Pa11/ FtderbUJh, WtnJJ 
Grnın, Ca.sey I...a Scala & Hunl Unury 
Yapım Production Co.: Pa,ulma 
Cinenıaj Gay/Ot'd FillfiJ Dünya 
Hakları Wodd Sales: PandortJ 
Türkiye Haklari Turkish Rigbu: 
M«iyaviıyon 

2002 1 35 mm. 1 Renkli Colo< 1 97' 

• Bu sene Festival, 1 997 yapımı ilk filmi 
"Cube 1 Küp" ile Avrupa'da ve Asya'da 
kült yönetmen konumuna hızla yükselen 
Vincenzo Natali'nin çifte golüne sahne 
oluyor. Kendini birdenbire çılgın tempolu, 
son derece tehlikeli şirket casuslugu ve 
emrikaları dünyasına saplanmış olarak 
bulan sıradan bir adam üzerine gizemli bir 
bilim-kurgu gerilimi olan ŞIFRE Natali'nin 
ikinci filmi ve bir önceki gibi oldukça iyi 
tasarlanmış bir çalışma. Görülüyor ki 
varsayımlar dogru çıkmış: bilim kurgu 
sineması dünyasında bir başka yenilikçi atak 
sayılacak ŞIFRE, Natali'nin bu tür içinde 
kendine has bir yer elde edecegine dair 
öngörüleri onaylıyor. "Küp"ün kapalı 
mekanından sıyrılan yönetmen, izleyiciyi 
Sullivan'a baglayarak, onun kaybolmuş 
benligini arayış serüvenine tehlikeli bir ip 
üzerinde rehberlik ediyor. Brian King'in bu 
harika ve yenilikçi hikayesi, Philip K. 
Dick'in romanlarını anımsatıyor. 
Senaryonun, teknoloji devleri tarafından 
beyinleri yıkanmış ve adeta yeniden 
programlanmış profesyonel zombiler, 
büyük şirketler için çalışan, banliyönün 
sıradanligını bir hayat olarak kabullenmeye 
uyuşturulmuş yardakçı memurlar gibi, 
oldukça fazla alaycı unsur içerdigi iddia 
edilebilir. Senaryosu gibi, fılmin yönetimi 
de metodik ve dikkatlice katmanlara 
ayrılmış. Jeremy Northam, kavrayışının 
ötesindeki olaylara kendisini kaptırmış 
beceriksiz, şaşkın kahraman olarak 
inandırıcı; Lucy Liu ise 'femme fatale' 
rolünü olaganüstü bir çekicilikle taşıyor. 
Natali hayranlarının ŞIFRE'nin 'siber-noir' 
yolculugundaki sapmaları ve dönüşümleri 
heyacanla karşılayacakları kesin. 

• This year' s Festival marks the double
strike of directOr Vincenzo Natali ,  whose 
1 997 debur "Cube" rocketed him to cult 
stardom in Europe and Asia. An intriguing 
sci-fi mystery about a man who sudden Iy 
finds himself deeply embroiled in the fast
paced and dangerous world of corporate 
intrigue and espionnage, CYPHER is 
Natali"s second film and !ike it's forerunner, 
is an extremely well designed film. It was 
completed just prior to "Nothing", his 
inventive buddy-comedy-gone-awry which 
will be screened in a double bill w ith this 
picture in Midnight Screenings. The 
speculation has proven true: CYPHER 
marks anather inventive foray i mo the world 
of science fiction cinema, confırming 
predictions that Narali would become a 
unique maverick in the genre. Breaking free 
of the confined space of "Cu be", he straps 
the audience to Sullivan's shoes and guides 
them across a perilous tightrope in the quest 
for his lost identity. Brian King' s superb and 
inventive story is reminiscent of fiction by 
the likes of Philip K. Die k, but w ith a 
"North by Northwest" twist. The script 
arguably has plenry of satirical edge 
corporate zombies brainwashed and literally 
reformulared by technological 
conglomarates, suites working for large 
comparues drugged i mo accepting a life of 
suburbian normalcy, ete. The direction, !ike 
the seri pt is methodical and carefull y 
layered. Jeremy N ortham is convincing as 
the awkard, blank hero caught up in evems 
beyand his understanding, while Lucy Liu 
slips into the femme fatale role with sublime 
charm. Fans are sure to thrill to the twists 
and turns in CYPHER's cyber-nair journey. 

VINCENZO NA TALI 
1 969 yılında Kanada'da do�du. 
Ryerson Üniversitesi'ndeki 
sinema programına katıldı ve 
Nelvana Animasyon 
Stüdyo'larında 'storyboard' 
sanatçısı olarak çalışmaya 
başladı. "Mouth 1 �ız" ( 1 992) 
ve "Piayground 1 Oyun 
Bahçesi" ( 1 993) adlı kısa 
filmlerinin ardından, ödüllü 
kısa filmi "Eievated 1 
Yükseltilmiş"i ( 1 996) 
tamamladı�ı Kanada Sinema 
Merkezi'ndeki Yönetmenler 
Laboratuvarı'na kabul edildi. 
lik uzun metraj lı kurmaca filmi 
"Cube 1 Küp" yirmiden fazla 
uluslararası festivalde 
gösterildi ve beş Genie 
adaylı�ının yanında 1 997 
Toronto Film Festivali'nde 
Kanadalı En Iyi lik Film 
ödülünü kazandı. Başarısını 
ŞIFRE (2002) ve "Nothing 1 
Hiç" (2003) filmleriyle 
sürdürdü. 
Born in 1969 in Canada. He 
artended the film programme at 
Ryerson University and wenr on 
ro work at N elvana Animatian 
Srudios as a scoryboard artisc. 
After the broadcast of b is shorr 
films "Mourh" ( 1 992) and 
"Piayground" ( 1 993), he was 
accepted inro the Directors Lab 
at the Canadian Film Cenrre, 
where he completed the award
winning shorr film "Eievated" 
( 1 996). His first fearure film, 
"Cu be" ( 1 997), was presenred ar 
more than rwenry international 
festivals and received five Genie 
nominations and the 1 997 
Toronro Film Festival prize for 
best Canadjan first fearure. He 
has followed up this success 
with the features CYPHER 
(2002) and "Nothing" (2003). 
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FRANSA FRANCE 

ROMANS 2 

ANATOMIE DE L'ENFER 

ANATOMY OF HELL 

Yönetmen Director: Calbtrint 
Brri/lal Senaryo Screenplay: 
Carhtrine Brtillat, baıul on htr not�tl 
Pornocrarit Görüntü Yön. 
Cinematography: Yorgoı Aroaniris, 
GNilla11mt Srhiffman Kurgu Ediring: 
Paıralt Chavana Oyuncular Casl: 
Amira Caıar. RKro Siffrtdi Yapımcı 
Producer:jean-Fran{OiJ U�1i1 Yapım 
Pnxlucdon Co.: CB Filmı; Plarh Film 
Dünya Haklan Wodd Sales: Fla<h 
Pyramitk lnttnıational Türkiye 
Hakları Turkish Rights: lrfan Film 

2004 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 77' 

• Catherine Breillat günümüzün en çok 
risk alan ve meydan okumayı seven 
yönetmenlerinden biri oldugunu bir kez 
daha ispat ediyor. Romanı Pornocratie'ye 
dayalı ROMANS 2'de, tene karşı, çılgınca 
cüretkardan uyuşturana kadar uzanan bakış 
açısını genişletiyor. Heteroseksüel güzel bir 
kadın, yakışıklı gay bir adamı ona "bakma"sı 
için kiraladıgında neler oldugu na dair, bu iki 
karakterli, öz ve açık filmi gösterişli, kendini 
begenmiş ve ilgi çekici. Dört gece boyunca, 
gay jigolo bu güzel kadınla buluşmak için, 
pek az dekore edilmiş bir eve gidiyor. 
Ikilinin karşılaşma biçimleri erotik bir film in 
formüllerini takip eder gibi görünse de, 
yakıcı bir yogunluk ve ısrarcı bir gözle, 
erkek kadın ilişkilerini ve kadın arzularının 
dogasını keşfetmiş bir sinemacıdan 
bekleyecegimiz gibi, Breillat bizi böylesine 
sıradan bir beklentinin daha ilerisine 
götürüyor. Geniş iç mekanlar, vücutların 
boşluga dikkatli biçimde yerleştirilip kadraja 
alınışı ve inceliki i görüntüleri, bu filmi 
Breillat'nın belki en iyi tasarlanmış, 
tablovari yapıtına dönüştürürken, 
ROMANS 2 bizi aynı zamanda yönetmenin 
ilk filmiyle başlayan yolun en son aşamasına 
getiriyor. "'Romans'ı bitirdikten sonra, o 
filmi hemen 'tekrar yapmak' istedim. Filmi 
sevmedigim için degil, ama konunun iki ayrı 
yönü, bir ters ve yüz, cehennem ve korku 
yanı da oldugunu biliyordum. Bu sefer, 
sonuna kadar hepsini görmeye ve daha ileri 
gidemeyecegim noktaya kadar uzanmaya 
karar verdim. X. filmim bu onluk dizinin 
sonu olacaktı. X sınıfından filmierin en 
X'i." - Catherine Breillat 

• Catherine Breillar once again proves 
herself ro be one of rhe mosr risk-raking and 
challenging of conremporary directors. She 
conrinues ro flesh our her daring-ro-dopey 
view of rhe flesh in ANA TO MY OF HELL, 
based on her own novel Prmıocratie. Compacr, 
ulrra-explicir rwo-characrer picrure abour 
whar rranspires when a beauriful srraighr 
woman hi res a handsome gay man ro "look" 
at her is gloriously mannered, proudly 
prerenrious and undeniably compeUing. 
Over four nighrs, rhe gay gigolo makes his 
way ro a sparsely decorared house ro meer 
rhis beaurifuJ woman. If rhe narure of rheir 
encounrer would seem ro follow rhe formula 
of an eroric film, Breillat rakes us far beyond 
such a m undane premise, as we would expecr 
from a filmmaker who has explored, ofren 
wirh searing inrensiry and a relenrless gaze, 
rhe relarionship berween men and women 
and rhe narure of female desire. While rhe 
spare inreriors, rhe carefuJ arrangemenr and 
framing of rhese bodies in space, and rhe 
enormously delicare phorography make rhis 
perhaps Breillar's mosr composed, painrerly 
film, ANATOMY OF HELL also rakes us ro 
rhe end of rhe road rhar began so direcrly 
w ith her firsr film. "Afrer finishing 
'Romance', I immediardy felr like remaking 
rhe film. N or rhar I wanred to disown ir bur 
I knew rhar rhe subject had rwo sides ro ir, 
an obverse and a reverse, hell and horror, il 
you prefer. This rime, I have decided ro see ir 
through ro rhe end. I have decided rhar 
I couldn'r go any further, rhar rhe Xrh film 
would be rhe conclusion of a decalogue. 
The X ofX-rared film." - Catherine Breillar 

CATHERINE BREILLAT 
1 3  Temmuz 1 948'de 
Fransa' da, Breissuire'de dogdu. 
Kadının bakış açısından, genç 
kadınların erotik ve duygusal 
yaşamına odaklanan 
yapıtlarıyla, güncel sanatın en 
fazla tartışma yaratan 
kadınlarından biri olarak ün 
kazandı. 1 968'de, 1 9  
yaşındayken ilk romanı, 
L'homme facie '( Kolay 
Erkek)'i yazdı ve bu roman 
cinsel konuların açıkça anlatımı 
ve sözünü esrgemeyen sivri 
dili nedeniyle kendisine ün 
getirdi. ilk oyunculuk 
denemesinde, Bertolucci'nin 
"Paris'te Son Tango"sunda 
küçük bir roldeydi. 1 975'te 
kendi romanlarından birinden 
uyarladıgı, "Une vraie jeune 
fiile 1 Gerçek Bir Genç Kız"ı 
yazıp, tasarlayıp, yöneterek 
kamera arkasına geçti. Bu ilk 
filmi, "Romance 1 Romans"ın 
( 1 999) başarısından sonra 
tekrar piyasaya sürüldü. 
Born on 1 3  July 1 948 in 
Bressuire, France. She has 
gai ned a repuration as one of the 
most concroversial women in 
comemporary arts atıd lerters for 
her work, which often focuses 
on che erotic and emocional 
lives of young women, as told 
from che woman's perspe:nive. 
She wrote her fırst novel in 
1 968 at rhe age of 1 9, L'homme 
facile, which becanıe a cause 
celebre for i ts blum language 
and open depiction of sexual 
subject matter. She made her 
acting debut with a smail role 
in Bertolucci's "I.ast Tango in 
Paris". In 1 975,  she moved 
behind the canıera by writing, 
designing, and directing "U ne 
vraie jeune fılle", which was 
adapted from one of her own 
novels. 1 t was re-released after 
the success of "Romance" 
0 999). 

Filmleri 
Filmography 
1 976 u,u vraiejeunefille 

Gerçek Bir Genç Kız 
1981  Tapage Nocturne 

Gece Daktilosu 
1 987 36 Fillme 

36 Beden Genç Kız 
199 1  Sak com m� ıme an ge 

Bir Melek Kadar Kirli 
1 995 NifOis qui mal y penserıt 

(short kısa film) 
1 996 Parfait amour 

MUkemmel Aşk 
1 999 Romance Romans 
200 1 A ma stNu,.f Kardeşime! 

Brew Iraversee Kısa Geçiş 
2002 Sex is Comedy 

Seks Komedidir 
2004 Anatomie tk /'enfer 

Romans 2 
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HONG KONG-INGILTERE HONG KONG-U K 

YAKIN TEMAS 

CHIK YEUNG TlN SAl 

SO CLOSE 

Yönetmen Director: Ctwy Y11nı 
Senaryo &reenpıay:Je// La• 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Vn111s Kt�mg Kurgu Ediring: Clx1mg 
Ka-Fai Müzik Music: Sam Kao & 
Kmji Tan Oyuncular Cast: Shu Qi, 
Zhao Wti, Kartn M ok, So11g Seung-hton, 
Yuıuaki KNrala, Dmk Van, S bU Sa11, 
Si11-Lım W an, Ki Yan Lom,)oıephint Ho 
Yapımcı Producer: Chui Pu-rh11 
Yapım Production Co.: Sony /tıia 
Dünya Hakları World Sales: Sony 
Col11môia Pir111rn Türkiye Hakları 
Turkish Rights: Barbar Film 

2002 1 3.5 n1m. 1 Renkli Color l l  /01 

• Onlar, güzel kızkardeşler. Yüksek 
topuklu hacker'lar. Acımasız suikatsçiler. 
Başka neyi bilmeniz gerekiyor? YAKIN 
TEMAS' da, Lynn ve Sue, Hong Kong'un 
dört köşesinde herkesin canına okurken 
aynı derecede göz kamaştırıcı (ama 
birazcık erkeksi) polis Hong, bir darbe 
daha i ndirmelerine fırsat kalmadan onları 
yakalamaya çalışıyor. Olay örgüsü, 
herhangi bir hantal Hollywood filminden 
çok, balenin zarafeti ve zamanlamasına 
göre akort edilmiş bir dizi şiddetli sahneyi 
taşıyacak bir iskeletten ibaret - tabii 
balelerde silah, cam pencerelerden uçan 
gövdeler, makas tekmeler, büro bölmeleri 
içinde kılıç dövüşleri ve bir lezbiyen busesi 
olsaydı. Özenle bir araya getirilmiş oyuncu 
kadrosu, sırasıyla Tayvan (sabık soft-porno 
yıldızcıııı Shu Qi), Hong Kong (Karen Mok) 
ve Çin Halk Camhuriyeti'nden (Vicky 
Zhao W ei) olmak üzere üç birinci sınıf 
Çinli aktris ile Güney Kore'li tüysüz bir 
jönden (Song Seung-heon) ve dik dik bakan 
bir japon kötü adamdan (Yusuki Kurata) 
oluşuyor. Aksiyonu sanatkarca düzenleyen 
kişi ise, 2 1  yıldaki 34. filminde hiçbir 
yorulma emaresi göstermeyen, efsanevi 
Hong Kong'lu yönetmen Cory Yuen. 
Kendi sinema janrında bir dahi olan Yuen, 
do!ıru ritm ve becerikli bir kurguyla, 
perdede aksiyona nasıl harika bir görünüm 
kazandırabilece!ıini biliyor. Olay örgüleri 
zayıf olsa bile, filmleri birer görsel şölen. 
Bütün klişelere raıımen, YAKIN TEMAS'ın 
olay örgüsü zaman zaman şaşırtacak kadar 
zekice virajlar alıyor ve baş karakterler 
arasındaki dinamik de cazip ve etkin. 

• They' re beautiful sisters. They' re high
heeled hackers. They' re ruthless assassins. 
What more do you need to know? In SO 
CLOSE, Lynn and Sue kick serious ass all 
over Hong Kong while the equally 
gorgeous (though sornewhat mannish) cop 
Hong tries to track them down before they 
serike again. The plot is just a frame to 
hang a series of furious set pieces more 
attuned to the grace and timing of baller 
than any cumbersome Hollywood film -
especially if baliers had guns, bodies flying 
through glass windows, scissor kicks, sword 
batdes inside office cubicles and a lesbian 
smooch. The carefully assembled cast 
i ncludes a trio of top Chinese actresses, one 
each from Taiwan (ex-soft-porn starlet Shu 
Qi), Hong Kong (Karen Mok), and the 
People's Republic ofChina (Vicky Zhao 
W ei), along with a callow young leading 
man from South Korea (Song Seung-heon) 
and a glowering bad guy from ]apan 
(Yusualci Kurata). Artfully orchestrating 
the action is legendary Hong Kong director 
Cory Yuen, who shows no signs of tiring 
w ith this, his 34th directing job in  21 years 
(in addition ro his 32 gigs as an action 
choreographer). A genius in his cinemaric 
genre, Yuen knows how to make screen 
action look fantastic, with just the right 
pacing and skillful editing. His films are 
visual feasts, even if the plots sometimes fal! 
by the wayside. Despite all the familiar 
cliches, the plot of SO CLOSE occasionally 
takes some surprisingly elever turns, and 
the dynamic between the leading characters 
is charming and effective. 

CORY YUEN 
1 95 1  'de Hong Kong'da do�du. 
Yönetmen, yıldız, senarist, 
yapımcı ya da aksiyon 
koreografı olarak 30 Hong 
Kong filmi vardır. Çin Opera 
Akademisi mezunuydu, sınıf 
arkadaşları Jackie Chan ve 
Sammo Hung'un da dahil 
oldu� performans grubu 
Seven Little Fortunes'un 
üyesiydi. 1 970'1i yılların 
sonlarında o ve di�erleri, 
sinemaya yöneldi. Sonraki yirmi 
yıl boyunca, Hong Kong'da 
yapılan ve aralarında "Fong Sai
Yuk 1 and ll" (both 1 993), "The 
Bodyguard from Bej ing'' ( 1 994), 
"High Risk" ( 1 995), "Mahjong 
Dragon" ( 1 996) ve "Hero"nun 
da ( 1 997) bulundu�u en 
popüler filmlerden kimiyle ilgisi 
oldu. "Lethal Weapon 4" 
( 1 998), "Romeo Must Die" 
(2000) ve "Kiss of the 
Dragon"ın (200 1 )  yakın dövü� 
koreografı, "X-Men"in (2000) 
ikinci birim yönetmeni ve gene 
Shu Qi'nin başrolünde oldu�u 
"The T ransporter"ın (2002) 
yönetmenlerinden biriydi. 
Bom in Hong Kong in 195 1 .  He 
has over 30 Hong Kong fearures 
ro his credir, eirher as direccor, 
star, wrirer, producer, or acrion 
choreographer. An alumnus from 
the prestigious Chinese Opera 
Academy, he was one of the 
Seven Lirde Forrunes, a 
performing t.roupe thar included 
fellow dassınates J ackie Ch an 
and Sarnma Hung. By rhe lare 
70s, he and the other.; had all 
gravirated toward film. For rhe 
next rwo decades he was involved 
in some of the mosr popular 
fılms ever produced in Hong 
Kong, including "Fong Sai-Yuk 
I and ll" (both 1993), "The 
Bodyguard from Bej ing" ( 1 994), 
"High Risk" ( 1 995), "Mahjong 
Dragon" ( 1 996) and "Hero" 
(J 997). He was also rhe martial 
arrs choreographer for "Lethal 
Weapon 4" ( 1 998), "Romeo 
Musc Die" (2000) and "Kiss of 
rhe Dragon" (2001), second unit 
director of"X-Men" (2000) and 
co-direcror of "The Transporter" 
(2002), also starting Shu Qi. 
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FRANSA-ALMANYA FRANCE-GERMANY 

TWENTYNINE PALMS 

Yönetmen Director: Bnmo DllffWnl 
Senaryo Screen play: Bnmo Dı�tt�ont 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Gnwge.ı Ltchaptoii Kurgu Editing: 
Dominiqıa Pllrot Oyuncular Casr: 
Ytltatarina Gol11btva, David Winak 
Yapımcılar Producers: RafhiJ 
Boı«hartb &jean Brlhat V apım 
Producrion Co.: 38 Productionı; TlxJke 
Motbi111 Film Company Dünya 
Haklan World Sales: Flach Pyramhk 
1 nttnıational 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 1 9' 

• Bruno Dumont, iki sert ve çarpıcı 
filmle, "lsa'nın Yaşamı" ve "lnsanlık"la, üst 
düzey uluslararası yönetmenler arasındaki 
yerini pek çabuk aldı. Her iki film de kent 
ortamından uzakta, kırsal bölgelerin 
fiziksel güzelli�iyle çelişkili içkin bir şiddet 
duygusunu barındıran Fransa'nın durgun 
taşrasında geçiyordu. Yeni zorluklarla 
bo�uşma arzusuyla ve Amerikan 
filmlerinin büyüleyici kültürel etkisinin 
sonucunda Dumont, ola�anüstü bir güce 
sahip, güzel bir film çekmek üzere 
Amerika'nın engin çöl peyzajına yönelmiş. 
Filmde foto�rafçı David'le sevgilisi Katia 
yolculuk etmektedir. Bu etkileyici, çorak 
manzaraların içinden geçerken, 
bozuşurlar, sevişirler, tartışırlar, sevişirler, 
kavga ederler, sevişirler. Dumont'nun bir 
tür deneysel korku filmi olarak tanımladı�ı 
TWENTYNINE PALMS, belli belirsiz bir 
ürküntüyle dolu, gerilimi giderek yükselen 
bir atmosferi en etkili biçimde kuruyor. 
Yönetmenin önceki iki filmiyle bazı 
devamlılık noktaları var: uzun, acelesi 
olmayan sahnelerin kullanımı; profesyonel 
olmayan oyunculara rol verilmesi; 
manzaraların ve topra�ın önemi; cinsellik 
ve utanç etrafında dönen temalar gibi 
"TWENTYNINE PALMS'ın sahneleri hep 
tanıdık. Hepsini ben de başka filmlerde 
gördüm, ama, mesela izleyicilerin 
huzurunu kaçırıp tuhaf bir atmosfer 
yaratmak gayesiyle, biraz farklı bir bakış 
açısı kullanıyorum." - Bruno Dumont 

• Bruno Dumonr has qujckJy risen ro che 
cop ranks of incernacional filmmakers on che 
basis of rwo stark and seriking films, "La vie 
de Jesus" and ''L'humanirf'. These films 
eschewed urban sercings in favor of che 
provincial backwacers of France, where an 
underlying sense of imminenc violence 
concrascs wirh che physical beaucy of che 
coumryside. His desice for new challenges 
and his fascinarion wirh che culrural impacc 
of American film have !ed Dumonc ro che 
wide open desere landscapes of America co 
produce a film of exrraordinary power and 
greac beaucy. Here David, a phocographer, 
and his !over Kacia are along for che ride. 
Driving through che dramaric, arid 
landscape rhey squabble, chey make love, 
they argue, chey make love, rhey fighr, they 
make love. Deseribed by Dumonc as a sorr 
of experimenral horror film, 
TWENTYNINE PALMS effecrively builds 
an escalaring armosphere of unspecified 
dread. There are some poinrs of conrinwry 
wirh rhe director' s rwo previous films - che 
use of long, unhurried scenes; che casring of 
non professional accors; che significance of 
landscape and cerrrun; cerrain chemaric 
preoccuparions around sexuality and 
humiliarion. "The scenes of 
TWENTYNINE PALMS are familiar. I 've 
al eeady seen chem in other films, bur I use a 
slighrly differenc angle, for insrance, ro 
unserrle audiences and ereare che 
armosphere of srrangeness." -
Bruno Dumonr 

BRUNO DUMONT 
1 958 yılının Mart ayında kuzey 
Fransa' da, Bailleul'de do�du. 
Felsefe okudu ve lisede 
ö�rermenlik yaptı. 
Televizyon da yazar olarak 
çalı�tı ve kırk küsur reklamın 
yanısıra, kısa merrajlı filmler 
"Paris" ( 1 993) ile "Marie et 
Freddy 1 Marie ve Freddy"yi 
( 1 994) yön etti; ardından 
Festival'de de gösterilen iki 
başarılı uzun merrajlı kurmaca 
filme, "La vie de jesus / lsa'nın 
Ya�amı" ( 1 997) ve 
"l'humanite 1 fnsanlık'"a 
( 1 999) imza attı. Ilki Cannes'da 
Altın Kamera ödülünü, di�eri 
de Büyük Jüri Odülü'nü aldı. 
TWENTYNINE PALMS 
(2003) yönettij!i üçüneO uzun 
metrajlı kurmaca fılmdir. 
Born on March 1958 in 
Bailleul, northern France. He 
studied Philosophy and he 
taught in the high school. He 
has wotked as a wtiter for 
television and has directed more 
than forty commercials, as well 
as che shorr fılms "Paris'" ( 1 993) 
and "Marie et Freddy" ( 1 994), 
before directing rwo successful 
fearure fılms, "La vie de Jesus" 
( 1 997) and "L'humanite'" 
( 1 999), both played at the 
Festival. The former received 
che Camera d'Or and the larter 
won the Grand J ury Prize at 
Cannes. TWENTYNINE 
PALMS (2003) is his third 
fearure film. 
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BREZILYA-ABD BRAZIL-USA 

MARGARETTE'IN ŞÖLENI  

A FEST A D E MARGARETTE 

MARGARETIE'S FEAST 

Yönetmen Director: Rmato Falrao 
Senaryo Screen play: Rmaro Falrao 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Rmato Falcdo Kurgu Editing: Rtnato 
Falrtio Müzik Music: Hiqut Gomez 
Oyuncular Cast: Hiqı�t Gomn., /lana 
Kaplan, Cannnn Silı'll, Ptdro Cil, 

jt/fmon Silvtira, /sis Aitdtiros Yapımcı 
Producer: Rtgi114 Datria Yapım 
Production Co.: Filmik-POA/Filmik
USA Dünya Haklan World Saleso 
Gn�po Novo dt Cintma t TV 

2002 1 3� mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
80' 

• Renato Faldie'nun başarılı yapıtı 
MARGARETTE'IN ŞÖLENI, şaşırtıcı ve 
cüretkar bir ilk film. Birçok sinemasal 
hikayenin konuşmayla aktarıldı�ı bir ça�da, 
Faldio, 1 920'1i yılların sessiz filmlerine bir 
saygı duruşu sunan bu zekice kotarılmış, 
siyah-beyaz filmle, seyircinin dikkatini 
diyalogsuz (hatta arayazısız) ayakta tutuyor. 
Sessiz tilmin kurallarına uygun olarak, bu 
modern hikaye dans, pandemi m ve abartılı 
yüz ifadelerinin yaratıcı kullanımıyla 
anlatılıyor, ancak filmin modern ritmini 
oturtmak için de�işken bir orkestra müzi�i 
de ona eşlik ediyor. Görsel üslübuyla 
sessiz klasikleri hatırlatsa da, filmin anlatısı, 
marjinal karakterleri ve Brezilya'nın karşı 
karşıya oldu�u güçlükleri ve sert gerçekleri 
ele almasıyla tamamen ça�daş. Filmin 
müzi�ini de besteleyen başrol oyuncusu 
Hique Gomez'in birinci sınıf performansı, 
derinden melankolik bir eleştiri aktaran bu 
fantastik, neşeli filme daha fazla güç 
kazandırıyor. Görüntü yönetmenli�i ile 
kurguculu�u da üstlenmiş olan Falcao ise, 
filme bir dönem havası vermek için 
görüntü yönetmeni olarak sahip oldu�u 
engin tecrübeden yararlanırken imgeleri 
düzgün ve fikir yüklü bir şekilde topluyor. 
Sessiz film gelene�ine uygun olarak, 
Gomez'in canlı müzi�i de filme sihirli, etkili 
ve hoş bir kontrpuan sa�lıyor. Yönetmen 
ne toplumsal anlamı, ne de e�lenceyi feda 
etmeksizin seyircilerine kahkaha attı rı rken, 
düşüncelere sürükleyen mesajını da 
iletebiliyor. Sonuçta ortaya. Chaplin'in 
ruhunu taşıyan bir toplumsal protesto 
komedisi çıkmış. 

• Renato Falcao's accomplished 
MARGARETIE'S FEAST is a surprising 
and daring firsr fearure film. In an age in 
w hi ch many cinemaric stories are 
transmitted through speech, Falcao holds 
the audience's attencion sans dialogue {even 
wirhour inrerritles) in this ingeniously 
crafred, black-and-white hamage ro silenr 
movies of che twencies. Following che rules 
of silenr film, this modern-day rale is told 
through che creative use of dance, mime and 
exaggerated facial expressions, bur 
accompanied by a varied orchesrral 
soundtrack to ser che film's more modern 
pace. While reminiscenr of silenr classics in 
i es visual sryle, che film's narrative is 
rhoroughly conremporary in its srudy of 
marginal characrers and che diffıculries and 
harsh realiries they face in presem-day 
Brazi l .  A firsc-rare performance by che lead 
actor Hique Gomez, who also composed che 
film' s score, gives a rhrusr to this fanciful, 
hilarious film, which also conveys a deeply 
melancholy cricique. Falcao, who also serves 
as cinemarographer and editor, uses his vasr 
experience as a director of photography to 
bring a high-conrrasr, period look to che 
film and assembles the images smoorhly 
and rhoughrfully; in che cradirian of silenr 
film, Gomez's spirired score provides 
magical, eloquenr counrerpoinr to che 
picrure. The director sacrifices neirher social 
eelevance nor fun, gening his sobering 
message across to his audience ar che same 
rime that he makes rhem laugh out loud. 
The resul c is a social protest comedy in che 
spirit of Chaplin. 

RENATO FALCAO 
Brezilya'da, Passo Fundo, Rio 
(irande do Sul'da dogdu. 
Odüllü kısa filmleri 
"Pressagio" ( 1 993) ve "Save 
Me"yi ( 1 994) yönettikten 
sonra ABD'ye gitti; orada dört 
uzun merrajlı kurmaca fılmde 
ve yirmiyi aşkın kısa film, 
belgesel ve televizyon mini 
dizisinde görüntü yönetmeni 
olarak çalıştı. New Y ark'taki 
"Yöneten Aktörler" 
atölyelerinde Kübalı yöneemen 
Humberto Solas'la da çalıştı. 
MARGARETTE'IN ŞÖLENI 
(2002) yönettigi ilk uzun 
metrajlı kurmaca filmdir. 
Born in Passo Fundo, Rio 
Grande do Sul, B razi i . He 
directed the prize-winning short 
fılms "Pressagio" ( 1 993) and 
"Save Me" ( 1 994) before leaving 
for the United States, where he 
worked as a director of 
photography on four feature 
fılms and more than twemy 
shons, documenraries and 
reJevision miniseries. He alsa 
worked w ith Cuban director 
Humbetto Solas in "Directing 
Actors" workshops in New 
York. MARGARETIE'S 
FEAST (2002) is his fırst fearure 
film. 
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RUSYA RUSSIA 

SON TREN 

POSLEDNIY POEZD 

THE LAST TRAIN 

Yönetmen Director: Althti Gmnan 
),.. Senaryo Screenplay: Althei 
Gmnan Jr. Görüntü Yön. 
Cinemacography: 0/tg LNkichtv 
Kurgu Editing: Olga L4boskina 
Oyuncular Cast: Pawl Roman(1fl, Ptttr 
Mn-kuritv, Alehti Devouhtnko, lrina 
Rakıhina, lı.lo:antkr Tyurin, Marint1 
Radzhiytva Yapımcı Producer: Vict(Jr 
Drozdqr, Yapım Produccion Co.: 
PIEF Fim and Expn-imental Film Sıudio 
Dünya Hakları Wodd SaJes: Non 
S top Prodımion 

2003 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
82' 

• SON TREN, büyük Rus yönetmen 
Alexei German'ın 26 yaşındaki o�lunun ilk 
filmi. Bir anlamda, babasının savaş filmi 
"20 Days Without W ar 1 Savaşsız 
20 Gün"e bir cevap. Belki de bu durum, 
genç ve besbelli yetenekli yönetmenin daha 
ilk filminde, genelde Rus sinemasında 
a�ırlı�ı olan ve babasının da ele aldı�ı savaş 
filmi türünün çok bilindik arazisine daima 
cesareti göstermesinin tuhaflı�ını açıklıyor. 
Ancak, genç German için, savaş galip ya da 
ma�lup tanımıyor: German, Ikinci Dünya 
Savaşı tarihini inceleyece�ine, do�ru 
zamanda do�ru seçimi yapmamış (ya da, 
hiç seçim yapmamış) iki adamın kaderine 
göz atıyor. Bu yüzden de artık koşulların, 
siyasetin ya da rejimierin kurbanı olmuşlar 
- seçtikleri ya da seçmedikleri rejimlerin. 
German kendi seçmedikleri özel koşullar 
altındaki insanlarla ve onların bu 
istenmeyen durumlarla nasıl başa çıktı�ıyla 
ilgileniyor. "Büyükannemle annem 
Almanya'ya nakledilirken trenleri 
durdurulmuş, bir Alman askeri yasalara 
karşı gelerek onları vagondan dışarı salmış. 
Böylelikle, hayatlarını kurtarmış. Aşa�ı 
yukarı aynı sıralarda, Sovyet ordusunda 
asker olan büyükbabam, Naziler tarafından 
vurulmuş. Böyle şeyler olmuş işte. 
Akrabalarımı kurtaran Alman askeri 
yüzünden bu filmi yapmaya karar verdim. 
Herhangi bir savaşta başka birini vurmak 
için tek kurşun bile atmadan ölmeye 
mahkum cinsten bir adamın öyküsünü 
anlattım. , ,  Filmim, savaşmaya zorlanan ve 
sonunda anlamsızca ve boşu boşuna ölen 
zeki insanlar üzerine." - Alexei German, Jr. 

• THE LAST TRAIN is che film debuc by 
che 26-year-old son of che greac R ussian 
filmmaker Alexei German. The film is, in a 
sense, a response co his facher's war film "20 
Days Wichouc W ar". Maybe chis explains 
che oddicy of a young, clearly caleneed 
direccor vencuring on his debuc film i neo 
che crodden cerrirories of che war film, a 
che me chac daminared Russian cinema in  
general, buc had also been dealc wich by his 
farher. For German Jr, however, war knows 
neicher winners nor losers: inscead of 
exploring che hisrory of WWII, German 
looks ar che fare of cwo men who have fai led 
co make che righc choice (or a choice) ac che 
rigbc rime. Therefore, chey are now che 
victims of circumstances, of politics, of 
regimes - wbich c hey have or have noc 
elecced. German's concern is wich people in  
particular circumscances, which are noc 
che ir choice, and how chey cope w ith chese 
unwanced sicuacions. "While my 
grandmocber and morher were being 
transferred in a cargo wagon ro Germany 
che crain sropped by a hale, a German 
soldier disobeyed army laws and lee chem 
ouc of che wagon. Tb us, he saved the ir lives. 
Approximately ar chis same rime, my 
grandfacher - a Soviec army soldier died, he 
was sboc by che Nazis. Tbac's che way it 
was. I decided ro make cb is movie because 
of che German who saved my relacives . . .  
My movie is abouc ineelligene people who 
were forced ro fighc and in che end 
absolurely senselessly and fucilely die." -
Al exe i German Jr. 

ALEKSEI GERMAN Jr. 
4 Eylül 1 976'da, Rusya'nın 
Moskova şehrinde do�du. 
St. Petersburg'da büyüdü ve 
okula gitti. 1 996'da V GlK 
Sinema Akamedisi'ne kabul 
edildi, 200 1 'de mezun oldu. 
O zamandan beri Lenfilm 
Scudyosu'nda çalışmaktadır. 
SON TREN (2003), yönetti�i 
ilk uzun metraj lı kurmaca 
filmdir. 
He was born on 4 September 
1 976, in Moscow, Russia. He 
grew up and wem to school in 
St. Perersburg. He was accepted 
at the VGIK Film Academy in 
1996 and graduared in 200 1 .  

S i  nce then h e  has been working 
at the Lenfilm Studio. THE 
LAST TRAIN (2003) is his 
feature fılm debut. 

Filmleri 
Filmography 
1 998 Standard (shorr kısa film) 
1 999 The lArge Autumn F ie/4 

(shorr kısa film) 
200 1 Li tt/e Foo/s (shorr kısa film) 
2003 The l..ast Train 
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IZLANDA-ABD ICELAND-USA 

TUZ 

SALT 

Yönetmen Direccor: Bradley RM.st 
Gray Senaryo Screen play: Bradlty 
RuJt Gray Görüntü Yön. 
Cinematography: lınnt Miıawa 
Kurgu .Editing: Bradley RNJr Gray & 
Sig11aldi Kdrtıson Oyuncular Cast: 
Brynja ThOra GudnadOuir, David Or-n 
Halldbıson, Melkorka HuldudOuir, 
Sı)ava BjOrn;dOttir Yapımcı Producer: 

. So Yong Kim Yapım Production Co.: 
Soandbrad Dünya Hakları World 
Sales: Soandbrad; Ictlarrtlic Film Cenln 

2003 1 35 mm. 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Color and B& W 1 90' 

• TUZ' da, basit bir öyküye dolaysız bir 
yaklaşım, ortaya şaşırtıcı şiirsellikte ve 
unutulmaz sahicilikte bir film çıkarmış. 
Amerikalı yönetmen Bradley Rust Gray 
birkaç yıl önce, Izianda'da küçük bir balıkçı 
köyü olan Stödvarfjördur'u ziyaret etmiş. 
Bu olag;ınüstü deneyim zihnine kazınmış 
ve ona tekrar Izianda'ya dönüp benzer bir 
yerde geçen bir öyküyü geliştirme fikrini 
vermiş. Peyzajın, Izianda masallarının, 
oradaki deneyimlerinin ve profesyonel 
olmayan oyuncu kadrosunun dog;ıçlama 
katkılarının etkisiyle, Gray, yalnız bir genç 
kadının kendini keşfetmesini sağlayacak bir 
yolculuga çıktığı, natüralist ama esrarengiz 
bir dünya yaratmış. Baştan sona dij ital 
videoyla çekilen (ve daha sonra 35mm'ye 
aktarılan), Matthias Bjarnason'un katkısı 
olan çok güzel sualtı .görüntülerine yer 
veren TUZ, natüralist sahneleri n hoş 
tuhaflıklarla harmanlandığı çok canlı bir 
düş görünümüne sahip. Gray'in günlük 
yaşamın içine fantezi dokuyan yenilikçi 
görsel ve anlatımsal tekniği, TUZ'u 
düşünmeye sevk eden bir yol filmi 
olmaktan çıkarıp, çok daha dokunaklı ve 
eşsiz bir şey haline getiriyor. "TUZ, kız 
kardeşinin sevgilisine aşık olan bir kızla 
ilgili, basit bir öyküyü anlatıyor. 
Karakterlerin duyguları ve yaptıkları 
seçimlerin kaynağı ise, yaşadıkları yer . . .  
Filmin birçok sahnesi, çekim sırasında 
ortaya çıktı. Oyunculara senaryonun 
tamamı verilmemişti, sahneler oluşurken 
diğer karakterlerin yaptığı değişikliklere 
kendiliğinden tepki vermeye teşvik 
edildiler. Çekim süreci, hem oyuncular 
hem de benim için bir keşif yöntemine 
dönüştü." - Bradley Rust Gray 

• In SALT, a direec approach ro a simple 
srory yields a film of surprising poerry and 
haunring aurhenriciry. Several years ago 
American direcror Bradley Rusr Gray 
visiced Stödvarfjördur, a small Icelandie 
fıshing village. The exrraordinary 
experience of che place remained in his 
mind, and inspired him co recurn co Iceland 
and develop a srory based in a similar 
locarion. Taking his influences from che 
landscape, Icelandie folk cales, local 
experiences and che improvisarional 
conrribucions of his non-professional casr, 
Gray ereares a naruralistic and yer 
enigmacic world through which an isolared 
young woman makes a journey of self
discovery. Shoc on digical video rhroughom 
(larer blown up ro 35mm), wich beauriful 
underwarer scenes conrribured by Marchfas 
Bjarnason, SALT has che appearance of a 
lucid dream, as naturaliscic scenes are 
punccuaced wirh momencs of beauciful 
strangeness. Inrerweaving fanrasy inro rhe 
everyday, Gray's innovacive visual and 
narrative rechnique elevares SALT beyond 
che realms of a medicari ve road movie in ro 
somerhing all che more affeccing and 
unique. "SALT is a simple srory abour a girl 
who falls in love wirh her siscer's boyfriend. 
The feelings behind che characrers and che 
choices they make are inspired by che place 
they li ve in . . .  Many of che see n es for che 
film evolved white shoocing. Actors were 
not given che enrire script and were 
encouraged to reacr sponraneously to 
changes made by other characrer as scenes 
developed. The shoocing process became a 
discovery method for che actors and 
myself." - Bradley Rusc Gray 

BRADLEY RUST GRA Y 
1 97 1 'de Dayton, Ohio'da 
dotdu. Florida' da büyüdü. 
Alabama, Chicago, Londra, 
Reykjavik ve Los Angeles'da 
mimarlık, sanat ve sinema 
okumuş bir Fulbright 
bursiyeridir. "Autonomy" 
( 1 992), "Hole" ( 1 994), 
"Hunger" ( 1 996), "Fiutter" 
( 1 997), "Mom" ( 1 998) gibi 
birçok kısa filmin ardından, 
"hiTCH" adlı kısa filmi 
Sundance'de ödül aldı, 
Ratterdam ve New York gibi 
festivallerde gösterildi. l ik uzun 
metrajlı filmi, "With You 
Now" (200 1 )  adlı belgeseldi. 
TUZ (2003), ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmidir. Geçen yıl 
gösterildigi Berlinale'de Yeni 
Sinema Forumu'nda Caligary 
Film Ödülü'nü kazanmıştır. 
Born in 1 97 1 ,  in Dayron, Ohio. 
He was raised in Florida. He is a 
Fulbrighr scholar who srudied 
archirecture, art, and film in 
Alabama, Chicago, London, 
Reykjavik and Los Angeles. 
Fallawing several shorrs such as 
"Auronomy" ( 1 992), " Hale" 
( 1 994), "Hunger" ( 1 996), 
"Flurrer" 0 997), "Mom" 
( 1 998), his shorr film "hiTCH" 
was awarded ar Sundance and 
was screened ar other fesrivals, 
e.g. in Ratterdam and New 
York. His firsr fearure-lengrh 
film was the documenrary 
"Wirh You Now" (200 1 ). SALT 
(2003) is his fearure debur and 
was screened at last year' s 
Berlinale where ir won che 
Caligari Film Prize in the 
Forum of New Cinema. 
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HOLLANDA-INGILTERE HOLLAND-UNITED KINGDOM 

TULSE LUPER'IN ÇANTALARI, 
1 .  BÖLÜM: MOAB ÖYKÜSÜ 

THE TULSE LUPER SUITCASES, PART I. THE MOAB STORY 

Yönetmen Director: PtJ� 
Grr:ıt1UrWwy Senaryo Scrttnplay: 
Ptıtr Grttll4uıay Görüntü Yön. 
Cinemarography: Rtinitr t'dlf 
Bnn,ulm Kurgu Ediıing: El� 
Lupm Müzik Mu.sic: BDnlt Krisvtilt 
Oyuncular Cast:JJ. Ftild, Dtlxwah 
Ha,.,, l.sabt/la Rtuıtlini, Drtw MNIIigan, 
Yrwirk ı'an Wagtningtn, Ktvin Tight, 
Srot Willıa11U, Tom 8f1Wtf", CaroliM 
Dhaı'tf'114s,j�ıd WDMtmt Yapımct 
Producer: Km KAsander Yapım 
Production Co.: Kmarukr Film 
c .. pa.y; ABS ProdMcti01f; Dtlllx 
PrrxlsmioMS; Foc11s Fi/,; GAJ\1 FilMI 
SRL; AJ2 Fil��t S111diD Dünya 
Hakları World Sales: FwtissilfUJ Film 
Sal u 

• Popüler sinemanın dot-ıl adetlerini 
reddetmiş, putkıran yönetmen Peter 
Greenaway'in yeni projesi TULSE 
LU PER'IN ÇANT ALARI' nda. beş ayrı 
mecra kullanılacak: en az üç tane uzun 
metrajlı film, televizyon, çok sayıda DVD, 
Internet ve kitaplar. Projenin içeri�i. altmış 
yılı kapsayan bir tarih. Greenaway'in 
Uranyum Yılları adını verdi�i bir dönemi ele 
alıyor: 1 928'de Colorado'da uranyumun 
keşfinden 1 989'da Berlin Duvarı'nın 
yıkılışma kadar geçen süre. Yirmi iki tanesi 
projenin ilk bölümü MOAB ÖYKÜSÜ'nde 
olmak üzere, toplam doksan iki çanta 
(uranyumun atom numarasına atfen) 
açılacak. Bir yazar ve "projeci" olan Tulse 
Luper, dünyanın dört buca�ında hapishane 
yaşamının tutsa�ı olmuştur. Greenaway'in 
önceki işlerinden de bilinen, ara sıra kısa 
filmlerinde ve en son olarak "The Cook. 
the Thief, His Wife and Her Lover 1 Aşçı, 
Hırsız. Karısı ve Aşı�ı"nda görünmüş bir 
karakter olan Luper, hapishanede geçirdi�i 
vakitten faydalanmayı ö�renir. Hapishane 
duvarlarına yazar, edebiyat, tiyatro, sinema 
ve resim projeleri yaratır ve her tür 
kumpas, dolap ve macerayla gardiyanlarını 
meşgul eder. Sorumluluklarından dolayı 
gardiyanlar da, özgür birer insan oldukları 
kadar, mahpuslarının mahpusudurlar ve 
projenin her yanına sinip dramı n büyük 
bölümünü sa�layan da gardiyanla mahpus 
arasındaki bu özel ba�dır."TULSE 
LU PER'IN ÇANT ALARI özünde, bir 
adamın hayatı üzerine derin bir düşünce. 
Son 1 O yılımı sinema dilini araştırarak geç 
irdim ve şimdi bütün yeni biçimleri mutlaka 
kullanmak istiyorum." - Peter Greenaway 

• THE TIJLSE LUPER SUITCASES 
project by rhe iconoclasric filmmaker Perer 
Greenaway who rejecrs rhe naruralist 
convenrions of mainserearn cinema, will use 
five media: ar leasr rhree fearure-lengrh 
films, relevision, numerous DVDs, rhe 
Inrerner and books. The conrenr is a history 
rhar covers six decades, a period Greenaway 
refers to as the Uranium Years: from rhe 
discovery of uran i um in Colorado in 1 928 ro 
rhe fal! of rhe Berlin W all in l 989. Ninery
rwo suircases (afrer the aromic number of 
uran i um) will be opened, rwenry-one of 
rhem in rhe firsr parr of rhe project, THE 
MOAB STORY. Tulse Luper is a wrirer and 
a "projecr-maker" caughr up in a life of 
prisons all over rhe world. Luper -a characrer 
known from Greenaway's previous work, 
having appeared sporadically in his shorr 
films and mosr recendy in "The Cook, rhe 
Thief, His Wife and Her Lover"- learns ro 
use his prison rime, wriring on rhe prisons 
walls, invenring projeers in lirerarure, rhearre, 
film and painring, and engaging wirb his 
jailers in all manner of plors, schemes and 
advenrures. Because of rheir responsibiliries, 
jailers are as much prisoners of rheir prisoners 
as rhey are freemen, and rhis connection 
berween jailer and prisoner permeares rhis 
project and provides a grear dea! of irs d rama. 
This firsr film conrains a wealrh of ideas, yer 
only hinrs ar rhe overall are h of rhis mosr 
ambirious of underrakings. "'THE TIJLSE 
LUPER SUITCASES is essenrially a 
refleccion on rhe life of a man. I have spenr 
rhe lasr 10 years exploring film language and 
now I wanr ro make su re I use all rhe new 
forms." - Perer Greenaway 

PETER GREENAWAY 
S Nisan 1 942'de Galler' de, 
Newport'ta dogdu. Ressamlık 
egicimi gördü, eserlerini ilk kez 
1 964'te sergiledi. Sinemaya 
kurgucu olarak adım attıktan 
sonra, 1 966'da kendi kısa 
filmlerini çekmeye başladı. O 
zamandan beri resimler, 
romanlar ve resimli kitapların 
yanısıra, kısa filmler, televizyon 
dramaları ve büyük övgü alan 
sinema filmleri üretmeye 
devam etti. Çok sayıda tek 
kişilik şov düzenledi ve 
dünyanın dört bir yanındaki 
müzelerde sergi kürarörlül!ü 
yaptı. Şu anda TULSE 
LUPER'IN ÇANTALARI 
adındaki multimedya projesi 
üzerinde çalışmaktadır. 
Born on 5 April 1 942 in 
Newporc, Wales. He was 
rrained as a painrer, firsr 
eı<hibiting his work in 1 964. 
Srarring in film as an ediror, he 
began direecing his own shorr 
films in 1 966. Since rhen, he 
has conrinued ro produce 
painrings, novels and illusrrared 
books, as well as shorc films, 
relevision dramas and a growing 
body of widely acclaimed 
fearures. He has he id several 
one-man shows and curared 
exhibirions at museums 
world w ide. He is currendy 
working on rhe mulrimedia 
THE TULSE LUPER 
SUITCASES projecr. 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmography 
1 982 T� Draugbtman's Contracl 

Ressamın Sözleşmesi 
1 986 A Zui a"d Two Noughts 

Hayvanat Bahçesi 
1 987 Tb. Bt/Iy of a" Arebiteel 

Mimarın Göbegi 
1 988 Drowning By Number-s 

Sayılarda Bogulmak 
1989 Tb. Coo., tb. Thie[. His 

Wife anJHu l....twer 
�çı, Hırsız, Karısı ve �ıgı 

1 99 1  Prosp<ro's Boo•s 
Prespero'nun Kiuplan 

1 993 The Baby of Maco" 
Macon Bebegi 

1 996 The Pillow Boo• 
Tual Bedenler 

1 999 8'1• Womm 8'1> Kadın 
2003 The Tu/se Lu per Su i teases 

Tulse Luper'ın Çanuları 
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FRANSA-AVUSTURYA FRANCE-AUSTRlA 

KAHRAMANLARA RAHAT HUZUR YOK 

PAS DE REPOS POUR LES BRAVES 

NO REST FOR THE BRA VE 

Yönetmen Director: Alain 
G11iraudit Senaryo Screen play: Ala in 
G11iraNdit & Frldlrit Vidtau Görüntü 
Yön. Cinemarography: Anıoint 
Htber/1 Kurgu Edidng: Pitrrt Mo/in 
Müzik Music: Bru11o lıarn & jatqNtı 
Mmreı Oyuncular Cast: Tbomaı 
S11irt, Timmas 8/anchard, Laurtnt 
Soffiati, Vincmt Mart ht, Pierrr-Maurict 
NourJtl, Rogtr G11ithnt Yapımcılar 
Producers: Natalit Eybrard & }tan· 
Philippt Labadit Yapı m Production 
Co.: Pa11lo Film.s; Amo11r Fou 
Filmproduluion Dünya Haklan 
World SaJes: Tht Coproduction 0/fift 

2003 1 Jj "'m. 1 Renkli Coıor 1 104' 

• Sıradışı bir yönetmen müjdeleyen bu 
garip neo-sürrealist çalışma, rüya görmek 
isteyen ama e�er uykuya dalarsa ölece�ini 
bilen genç bir adamın, Basile'in fiziki ve 
varoluşçu yolculu�unu takip ediyor. Bu 
yolculu�u esnasında, kendi durumunu 
düzeltmek için pek az şey yapabilen sıkıntılı 
bir genç adam olan lgor ve burnu nu 
başkalarının işlerine sokmaya pek meraklı 
gazeteci ve dedektif Johnny Got gibi 
onlarca insanla tanışıyor. Ancak böyle sade 
bir tanıtırnın size hiçbir yararı olmayacaktır. 
Alain Guiraudie'nin sıradışı filmini takip 
etmek kadar kelimelere sı�dırmak da çok 
zor. Rüyaların gerçe�e karıştı�ı efsanevi bu 
dünyanın topraklarında gezerken, 
Guiraudie di�erlerine hiç benzemeyen bir 
büyüyüp olgunlaşma filmini yaratıyor. Işin 
içine kara film mecazları ekliyor, dünyasını 
Vermeer tarafından resmedilmiş 60'1ı 
yıllardan gelen bir Godard filmiymiş gibi 
yansıtıyor, ve takip etmekten sıkıldı�ında 
hikayenin bir kolunu kolayca terk ediyor. 
Yine de yönetmenin gelişmemiş bir vizyonu 
var: rüyalarda bile kaçmak için pek fazla 
şans olmayan, ancak mantıksız davranışların 
sıkıntıya tercih edildi�i, baskıcı bir dünya. 
Film, Fransa'yı unutulmuş boş arazilerden 
ve terkedilmiş köylerden ve da�ınık 
kasabalardan oluşan kayıp bir dünyaymış 
gibi gösterebilmek için, Fransız sosyal 
gerçekçili�i ile neo-sürralizmi harmanlıyor. 
Bazen kasten parça parça ve rüya gibi 
görünen filmde, Guiraudie'nin hayalgücü 
yüklü yaklaşımı, yine de bize mükemmel 
olmaktan uzak bir dünyada büyümenin 
zorluklarıyla i lgil pek çok şey anlatıyor. 

• This offbeac, neo-surrealisc work of a 
maverick in che making follows che 
geographic and exiscencial odyssey of Basile, 
a young man who wams co dream, bu c who 
knows that if he ever falls asleep again he'll 
die. During his journey, he meecs dozens of 
people, including Igor, a bored boy who does 
li etle to alleviare his scace, and Johnny Goc, a 
journalisc-cum-dececcive w ith a penchanc for 
scicking his nose inco other people's business. 
This plain descripcion will do you no good 
whacsoever - Alain Guiraudie's 
unconvencional road movie is as easy to 
encapsulace as i c is to follow, that is, no c at 
all. No problem, chough. Traversing che 
landscapes of a fabuliscic world where dreams 
penecrace reality, Guiraudie fashions a 
coming-of-age scory !ike few ochers. He 
mixes in noirish tropes, phorographs his 
world as if ic's a lace-60s Godard film as 
painced by Vermeer, and eagerly drops one 
sroryline when he simply gecs ci red of 
pursuing it. Yec che director has an inchoace 
vision: one of a repressive world where chere's 
li etle chance of escape, even in your dreams, 
buc nonsensical accion is far preferable to 
boredom. The film mixes elemencs of French 
social realism w ith neo-surrealism co show us 
France as a losc world composed of forgoccen 
sereeches of ]and made up of nearly deserced 
hamiers and desulcory smail rowns {'living 
village'; 'dying village', che signposcs read). 
Wilfully fragmenced and dreamlike at times, 
Guiraudie's hugely imaginacive approach 
stili manages to teLI us plency abouc che 
dilemmas of growing up in a far from perfecc 
world. 

ALAIN GUIRAUDIE 
1 964'te küçük Fransız kasabası 
Villlefranche-sur-Rouergue'da 
dogdu. Bir sinema okuluna 
kabul edileceginden emin 
olmadıgından, yazmayı 
denerken çeşidi işlerde çalıştı. 
Tek başına bir senaryo yazması 
için cesaretlendirildiginde, 1 5  
dakikalık "Les heros sont 
immortels 1 Kahramanlar 
Ölmez"i ( 1 990) yaptı; gece 
bekçisi olarak çalışırken kısa 
filmler üretmeye devam etti. 
Daha sonra TV stüdyosu 
asistan yöneticisi olarak işe 
alındı, ve (5 günlük mikro 
bütçeli) " Du soleil pour les 
queux 1 Kötüler Için Güneş" 
(200 1) ve bunu takip eden 
filmi, kendisine Fransa 
sinemalarında yer açan, "Ce 
vieux reve qui bouge 1 Şu 
Hareketli Eski Düş"le (200 1 )  
filmlerinin süresini 55 dakikaya 
çıkardı. KAHRAMANLARA 
RAHAT HUZUR YOK (2003) 
yönettigi ilk uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 
Born in 1 964 in the smail 
French town ofVillefranche
sur-Rouergue. He was 
unconfidenr that he'de be 
accepted for a film course, and 
took various jobs while 
arcempcing co write. 
Encouraged to produce one 
script independently, he made 
the 1 5-minute- "Les heros sonc 
immone ls 1 Heroes Never Die" 
( 1 990), and continued to 
produce shorcs w hile working as 
a night watchman. He then 
cook employmenr as an assiseane 
TV studio manager, and shifted 
scale into the (5-day, micro
budget) 55 minute bracket with 
"Du soleil pour les queux 1 
Sunshine for the Scoundrels" 
(200 1) which, like i ts similar
lengrh successor, "Ce vieux reve 
qui bouge 1 Real Cool Time" 
(200 1 )  won him theatrical 
distribution in France. NO 
REST FOR THE BRA VE 
(2003) represents his first full
length feature. 
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KANADA CANADA 

HAYATIN TAKLITLERI 

IMIT ATIONS OF LIFE 

Yönetmen Director: Mikt Hoollwm 
Senaryo Screen play: Mikt Hoolboom 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Mi.ft Hoolhoom Kurgu Editing: Dtnnis 
Day, Robert Ktnnedy, Roı.r Turnbu/1 & 
Atark KarhMiirlty Müzik Music: Eorle 
Ptaeh Oyuncular Cast:Jacl! Danitls 
F11lltr, Km Thonıpıorr, Bill Eırans, Ki/ta 
Thortu, janitta Eyrt Yapımcı 
Pnxlucer: Mikt Hoolboom Yapım 
Production Co.: Mikt Hoolboom 
Dünya Hakları World Sa1es: Mikt 
Hoollmm 

2003 1 Beracam Vitko 1 Renkli ve 
Siyah-Beyaz Color and B& W 1 75' 

• Çocukluk, anılar, bilinçdışı, görsel temsil 
ve bir imgeler dünyasında gelecek üzerine 
on bölümlük şiirsel bir meditasyon olan 
HAYATIN TAKLITLERI. bulunmuş 
görüntüler üçlemesinin ikinci filmini 
oluşturuyor. Hoolboom bulunmuş 
görüntülerden yararlandı�ı deneysel 
filmlerini hem kendi yapıtlarından, hem de 
Hollywood, film arşivleri, sanayi filmleri 
gibi çeşitli kaynaklardan alınmış ses ve 
resim ö�elerinden inşa ediyor. Filmin adı 
Douglas Sirk tarzı melodramları ça�rıştırsa 
da. HAYATIN TAKLITLERI hayat ile 
imgelerin birbirinden ayrılamazlı�ını 
araştınyor. Sinema hayatın taklidi mi -
yoksa artık hayatın kendisi haline mi 
geliyor/ Anlatıcının söyledi�i gibi, 
1 9. yüzyılda önce foto�rafın, sonra da 
sinemanın gelişimi, ölümü önlemiş gibiydi, 
çünkü artık hayatın bu suretleri muhafaza 
edilebiliyordu. Gelecekte, her an, foto�rafı 
çekilece�i için uzatılmış olacak. Ölmeyi 
ö�renmek gerekecek. Video on bölümden 
oluşuyor: Gelecekte, Jack, Son Düşünceler, 
Portre, Sır, Arabamda, Oyun, Ölçekleme, 
Hayatın Taklidi ve Ya�mur. On bölümün 
her biri belli bir estetik ve temasal sorunun 
etrafında dönse de, toplu halde daha geniş 
bir konuyu, bir imge olarak dünyamızı 
inceliyorlar. Farklı görüntüleri yeniden 
kullanma ve kendine mal etme bakımından 
neredeyse ansiklopedik düzeye ulaşan 
tarzıyla nefes kesen bu film, görsel bir dj 
şovunun, montajın ve yeniden 
ba�lamlandırmanın ötesine geçiyor; 
Hoolboom'un sözcükleriyle, "gelece�i 
geçmişte bulmak için, Lumiere'lerden 
günümüze filmlerden seçip ayırarak, tarihi 
yeniden üretip, çocuklu�u uzatıyor." 

• A ten-parc pnetic mediration on 
childhood, memory, the unconscious, visual 
representation and the future in a world of 
pictures, IMIT A TION$ OF LIFE is rhe 
second in a proposed rrilogy of found
foorage fılms. Hoolboom consrrucrs his 
found foorage fılms out of reconrexrualized 
momenrs from his own reuvre as well as 
sounds and picrure elemenrs appropriated 
from a variety of sources - Hollywood, 
moving picrure archives, industrial fılms. 
While rhe tide may conjure up Sirkian 
melodrama, in Hoolboom's hands 
IMlTATIONS OF LIFE (in the plural) 
explores the inseparabiliry of life and 
images. Is cinema the imitatinn of life - or 
does it become life itself? As the narraror 
tells us, the advent of sri ll and rhen moving 
images in the 1 9th century seemed to 
forestall dearh because these represemations 
of life could be preserved. In the furure, 
each mornem w ili be phorographed and, 
therefore, prolonged. W e will need to learn 
how to die. The video is composed of ten 
parts: In the Future, Jack, Lasr Thoughts, 
Porrrair, Secrer, In My Car, The Game, 
Scaling, Imitatinn of Life and Rain. While 
each of rhe ren parts revolves around a 
specifıc aesrhetic and themaric concern, 
cumulatively they explore rhe wider topic of 
our world as image. Breathraking in i ts 
encyclopedic recycling and appropriation, 
rhe film moves beyond scratch video, 
assemblage and recomextualizarion; in  
Hoolboom's words it "srrains chi ldhood 
through a history reproducrion, culling 
pictures from the Lumieres to the presem 
day in order to fınd rhe furure in the past." 

MIKE HOOLBOOM 
1 959'da Torooto'da do�du. 
1 980'den beri Kanada'nın 
önde gelen deneysel 
sinemacılarından biridir. 
Duyguları, bedeni ve 
kişisel/evrensel deneyimi 
inceleyen 40'ın üzerinde kişisel 
yapıra imza attı. Önce "Frank' s 
Cock" ( 1 993), sonra da 
"Letters from Home" ( 1 996) 
ile iki kez Toronto Film 
Festivali'nde En Iyi Kanada 
Kısa Filmi ödülünü aldı. Di�er 
filmleri arasında "White 
Museum" ( 1 986), "Kanada" 
( 1 993), "Valentine's Day" 
( 1 994), "House of Pain" 
( 1 995), "Panic Bodies" ( 1 998), 
"Tom" (2002), "In the Dark" 
(2003) ve HAYATIN 
TAKLITLERI (2003) 
bulunmaktadır. Ayrıca yapıtları 
ve bunların ba�lamı üzerine iki 
kitabın da yazarıdır: Pleasure 
Oame: Fringe Film in Canada ve 
Plague Years: A Ufe in 
Underground Movies. 

Born in 1 959 in Toronto. He 
has been one of Canadas 
faremost experimental 
filmmakers si nce 1 980. He has 
produced over 40 personal 
works that investlgate emorion, 
che body and personal/universal 
experience. He has rwice 
received che award for best 
Canadian Shorr Film ar che 
Toronro Film Festival, for 
"Frank's Cock" ( 1 993) and 
"Lecrers from Home" ( 1 996). 
His other fılms include "White 
Museum" ( 1 986), "Kanada'' 
( 1 993), "Valenrine's Day" 
( 1 994), "House of Pain" ( 1 995), 
"Panic Bodies" ( 1 998), "Tom" 
(2002), "In che Dark" (2003) 
and lMITATIONS OF LIFE 
(2003). He is also aurhor of rwo 
books on his work and irs 
conrexr: Plea.ıure Dome: Fringe 
Film in Canada and Plague 
Y earı: A Life in Underground 
Movier. 
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KANADA CANADA 

DÜNYANIN EN HÜZÜNLÜ MÜZIGI 

THE SADDEST MUSIC IN THE WORLD 

Yönetmen Direcwr: G11y Maddin 
Senaryo Scr-een play: G11y Af addi n & 
Gtorgt Tolt.S, baıtd rm original smmplay 
by 1Vı%Jio Jıhig11ro Görüntü Yön. 
CinematOgraphy: LNr Montptllier, CSC 
Kurgu Edi ring: David Whanuby 
Müzik Music: Chrisrophtr Dedrick 
Oyuncular Cast: Atark MrKintuy, 
lsabt/la RMıtlini, A-faria tk Mttkin», 
Dat�id Fox, Roıs McMillan Yapımcılar 
Producers: Ni11 Pichman & jody Shapiro 
Yapım Production Co.: Rhombus 
Media 1«. Dünya Haklan World 
Sal es: Rhomb11s Mttfia 1 ftC. 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Colo• 1 100' 

• Sinema tarihinin unutulmuş hazinelerini 
bulup çıkaran Kanadalı yönetmen Guy 
Maddin, günümüzün en özgün ve çekici 
yeteneklerden biri. Maddin öylesine enerji 
dolu bir yaratıcılık öncüsü ki, burada yeni 
bir film tarzına el attı�ını ve bugüne kadar 
çekti�i en anlaşılır filme garipli�ini kattı�ını 
görmek hiç de şaşırtıcı de�il. lık müzikal 
(ya da müzikal benzeri) metodramı ve aynı 
zamanda uluslararası yıldıztarla yaptı�ı i lk 
kurmaca filmi, DÜNYANIN EN 
HÜZÜNLÜ MÜZIC';I, Maddin'in en genele 
hitap eden filmi. Ancak bu film de, en az 
daha önceki deneysel çalışmaları kadar 
acayip ve anlaşılması zor. Kazuo 
lshiguro'nun özgün senaryosuna dayanan, 
Maddin'in göz kamaştırıcı çok dokulu 
görsellerini ve hayret verici kurgusunu, 
enfes bir sürrealist öyküyle harmaniayan 
film kaçırılmamalı. Sessiz filmierin baştan 
çıkarıcı siyah beyazıyla çekilen filmde, 
çeşitli şekil ve boyutlarda film, renk 
filtreleri, yaratıcı dekorlar, ve tabii ki 
mebzul miktarda hafıza kaybı, baba o�ul 
arasındaki çatışma ve romantik entrikadan 
yararlanılmış. "Yıllardır 'Melankolinin 
Anatomisi' yaklaşımımı yönetmenlikte 
kullanmayı düşünüyordum. Ve işte nihayet 
bunu yaptım. Surton'un eski kitaplarından 
toparlanan çeşitli depresyon tanımlarını ve 
hüzün sözcü�ünün eş anlamlar 
sözlü�ünden toparladı�ım 40 eş anlamını 
kartlara yazdım. Her gün, o gün çalışacak 
aktörlerin kalıvaltı masasına bu 52 kartı 
kapalı biçimde yayarak işe başladım . . .  
Sonuçlar muhteşem oldu. Bayadamış 
basmakalıplı�ın ve klişenin böyle bir 
oyunculuk sisteminde hiç şansı yok." 
Guy Maddin 

• Mining the forgotten treasures of 
cinemaric history, Canadian director Guy 
Maddi n is one of the most distinctive and 
alluring filmmaking talents at work roday. 
Maddi n is such an energetic originaror that 
it' s hardly surprising to find him tackling a 
new genre, bringing the eccentricity to the 
service of his most accessible film to dare. 
His first musical (of sorts) melodrama, and 
also his first feature with international stars, 
THE SADDEST MUSIC IN THE WORLD 
is Maddin's most mainserearn effort, but the 
film is just as obtuse and impossible to 
penetrate as his earlier, more experimental 
works. Based on an original screenplay by 
Kazuo Ishiguro, the film is an unmissable 
treat, blending Maddin's dazzling multi
textured visuals and wondrous ediring with 
a storyline which is deliciously surreal. 
Filmed in tantalizİng black and white in 
the style of the silent film, making 
widespread use of peepholes, celluloid in all 
shapes and sizes, color fılters, ingenious 
decors, and of course major doses of memory 
loss, conflicts between father and son and 
romantic intrigues. "For years, I've been 
meaning ro put into practice my 'Anaromy 
of Melancholy' approach to directing. And 
now I finally get to! I copied out on index 
cards various descriptions of depression 
gleaned from Burron's ancient tomes, as 
well as some 40 synonyms for sadness culled 
from a thesaurus. I start each day by dealing 
out all 52 cards, face down, on the breakfast 
cable full of actors who are to work that 
day . . .  The results have been sensational. 
The tr i te and the cliched don't stand a 
chance under such an acting system." -
Guy Maddin 

GUY MADDIN 
1 956'da Kanada'da Winnipeg'te 
dogdu. Winnipeg 
Üniversitesi'nde ekonomi 
okumasının ardından, film 
yapımcılıg(na başlamadan önce 
banka memurlugu ve boyacılık 
yaptı. Çalışmalarının arasında 
kısa ve uzun metrajlı filmler, 
rock ve opera videoları, 
reklamlar, deneysel filmler ve 
video enstalasyonları 
bulunmaktadır. "Tales from 
The Gimli Hospital / Gimli 
Hastanesi'nden Öyküler" 
( 1 988) ve yakın dönemdeki 
enstalasyon çalışması 
"Cowards Bend the Knee 1 
Korkaklar Dizlerinin Üstünde" 
(2003) gibi farklı yapıdarıyla 
uluslararası bir üne kavuştu. 
Çok sayıdaki ödüllerinin 
arasında, "The Heart of the 
World 1 Dünyanın Kalbi" 
(2000) için en iyi kısa film 
Genie ödülü ile "Dracula: Pages 
From a Virgin's Diary 1 
Dracula: Bir Bakire'nin 
Günlügünden Sayfalar"la (2002) 
kazandıgı Gemini ve Emmy 
ödülleri de vardır. 1 995'te 
Telluride Film Festivali'nden 
Yaşam Boyu Başarı Madalyası 
kazanmıştır. Diger uzun 
metrajlı kurmaca filmlerinin 
arasında "Archangel / 
Başmelek" ( 1 990), "Careful l 
Dikkadi" ( 1 992), "Twilight of 
the Ice Nymphs 1 Buz 
Pe_rilerinin Şafagı" ( 1 �97) ve .. 
DUNYANIN EN HUZUNLU 
MÜZICI (2003) bulunmaktadır. 
Born in 1956 in Winnipeg, 
Canada. He scudied economics at 
the University ofWinn.ipeg, then 
worked as a bank teller and house 
painter before setcling upon a 
career as a fılmmaker. His oeuvre 
includes short and feacure fılms, 
rock and opera videos, 
com_rnercials, experimental films 
and video installations. He has 
carved an international 
reputacion for unique fılms such 
as "Tales from The Gimli 
Hospital" ( 1 988) and the recem 
"Cowards Bend the Knee" (2003) 
installation piece. Among his 
numerous accolades are a Genie 
Award for best live-action short 
for "The Heart of the World" 
(2000), and Gemini and Emmy 
Awards for "Dracula: Pages From 
a Virgin's Diary" (2002). In 
1995, he received a Meda! for 
Lifetime Achievement from the 
Telluride Film Festival, the 
youngesr person ever ro have 
been awarded this honor. His 
other features are "Archangel" 
(1990), "Careful" (1992), 
"Twilight of the Ice Nymphs" 
(1997) and THE SADDEST 
MUSIC IN THE WORLD. 
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PORTEKIZ-FRANSA PORTUGAL-FRANCE JOAO CESAR 
�---------------------------------------------------------i MONTEIRO 

GEL VE GIT 

VAI E VEM 

COME AND GO 

Yönetmen Director:joôo Char 
ldonuiro Senaryo Screenplay:}QiQ 
Ciuzr Monuiro Görüntü Yön. 
Cinema(Ography: Mdrio 8a1T'OSO 
Kurgu Ediring:Jaeio Nirolt�ll & Rmata 
Sancho Oyuncular Casr:Joilo Clıar 
Monttiro, Rita Ptrtira MarqNts,)oaquina 
C bicaN, ManNtla tk Frtitas, Ligia Soarn, 
joıl Mora Ra11101 Yapımcı Producer: 
Paolo Branro Yapım Producrion Co.: 
Madragoa Filmu; Gtmini Films Dünya 
Hakları World Sales: Gtmini Films 

2003 1 3J rnm. 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Coıor and B& W / 180' 

• Artık festival izleyicilerinin iyi tanıdıgı, 
Portekizli egzantrik sinema ustası Joao 
Cesar Monteiro, maalesef, 2003'ün Şubat 
ayında, 64 yaşında hayata veda etti ve bize 
sıradışı vizyonuna son bir pencere açan 
GEL VE Glri bıraktı. lpnotize eden, kafa 
karıştıran ve düpedüz çileden çıkartan bu 
son epik vasiyeti, ölümünden kısa bir süre 
önce tamamladıgı, sevgi dolu bir veda, 
mutluluk dolu bir kutlama ve hiç pişmanlık 
duymadan dünyaya meydan okuma 
niteliginde. Monterio'nun canlandırdıgı dul 
Joao Vuvu'nun dünyasına girerken, 
yönetmenin fantastik tarzı, hayal gibi 
anlatımı ve hafıfmeşrep espri anlayışı açıkça 
görülüyor. Monteiro, seyirciyi memnun 
etmek için, her köşeden beklenmedik 
olaylar ve teklifsiz bilgelik incileri çıkarıyor 
karşımıza. O, kendi kişiligini, zevkini ve 
kendine has tarzını fılmin her damarına 
aşılama yetenegine sahip sinemacıların 
kuşagındandı. Utanmaz bir biçimde, ama 
1 9. yüzyıldan kalan bir saygınlıkla, erotik 
sapkın l ıkları keyifle gösterirdi. Her zaman 
kendisinin alter egosu olan esas karakteri, 
kimse ondan daha iyi oynayamazdı. 
Çalışmalarına damga vuran erotik, mizahi 
ve hümanist konuları özetleyen bu çarpıcı 
ve genelde kemik son film, onun sinemanın 
en büyük put yıkıcılarından birine 
dönüşümünü yansıtan 30 yıllık meslek 
yaşamına çok yakışan bir son. Monteira 
bizi, ilahi bir koronun eşliginde, gözünü 
yakın plandan gördügümüz donmuş bir 
kareyle ugurluyor; böylece Avrupa'nın bu 
son önemli sıradışı 'auteur'ü, bize bir 
yüzleşmeyle veda ediyor. 

• Sadly, the eccentric Porruguese master 
Joao Cesar Monteiro, w ith whom the festival 
goers should be reasonably familiar by now, 
died at 64 in February 2003, leaving us 
COME AND GO as a last window onto his 
extraordinary visioo. Hypnotic, baffiing, 
downright infuriating, his epic final 
testament, completed a short time before he 
passed away, is at once a fond farewell, a 
joyous celebration and an unrepentandy 
defianr finger at the world. Monteiro's 
fanciful sryle, dreamlike storytelling and 
licentious sense of humor are very mu ch in 
evidence here, as he enters the dwindling 
universe of widower Joao Vuvu, played by 
Monteira himself. As in Monteiro's previous 
work, we find unexpected episodes and pearls 
of offbeat wisdom araund every corner - not 
so much lurking as waicing to delight rhe 
audience. Monreiro was a member of that 
race of filmmakers who are able to inculcace 
their own personali ey, rheir own caste and 
cheir own idiosyncrasies inro evety fiber of a 
film. Shameless, bur with a 1 9ch century 
respectability, he cheerfully used to show us 
erotic perversities. No one was better able 
than he to play the leading role, always an 
alter ego ofhimself, in his films. Sum.ming 
up the erotic, scatological and humanise 
themes chat have marked his work, this 
scabrous and often hilarious fina! film marks 
a fitting end to a 30-year career that saw him 
become one of world cinema's greatest 
iconoclasts. Monteira leaves us with a freeze
frame excreme dose-up of his eye, ser to an 
angelic chorus: a confrontational farewell 
from Europe's last great oucsider auteur. 

2 Şubat 1 939'da Portekiz'de 
Figueira da Foz'da dogdu. 
Ruhban sınıfının hakimiyetine 
karşı çıkan, Salazar aleyhtarı bir 
ailenin ogluydu. 1 5  yaşında 
egitimini sürdürmek için 
Lizbon'a yerleşti. 1 963 yılında 
Londra Sinema T ekni�i 
Okulu'nda egitim görmek için 
Ingiltere'ye gitti. Uzun metrajlı 
sinema ve televizyon filmleri 
çekmeye 1 965 yılında başlayan 
ve ilk filmini beş yılda 
tamamlayan yöneunen, aynı 
zamanda saygın bir sinema 
el�tirmeni ve şairdi de. Kendi 
filmlerinin tümünde ve di�er 
bazı Portekiz yapımlarında 
aktör olarak da görev aldı. 
64. do�m gününden bir gün 
sonra, 3 Şubat 2003'te 
kanserden öldü. Ço�u filminde, 
"norm"un (artık o her ne ise) 
dışında kalan cinsel e�ilimlere 
sahip bir adamı canlandırarak, 
çalışmalarında sürekli 
tekrarladıgı konunun üzerine 
gitti: bireyin cinsel fantezileri 
ile, toplumun kanun ve düzene 
olan ihtiyacı arasındaki çatışma. 
Born on 2 February 1939, in 
Figueira da Foz, Porrugal. He 
belongs ro an anri-clerical anri
Salazarist family. At age 1 5 ,  he 
moved ro Lisbon to continue his 
studies. In 1963, he wenr ro 
study ar rhe London School of 
Film Technique. Ar once 
fılmmaker, norable film criric 
and poet, he began his career as a 
direcror offull-length movies 
(for cinema and TV) in 1965. Ir 
rook him fıve years ro complere 
this fır.;r fearure. He has also 
worked as an acror in all his 
fılms and in some orher 
Porruguese producrions. He died 
of cancer on 3 February 2003, 
the day after his 64th birrhday. 
In most of his fılms, he played an 
aging man with sexual 
proclivities decidedly outside the 
"norm" (whatever that is) ro 
explore a recurring rheme of his 
work: rhe conflicr between rhe 
individual's visceral fanrasies and 
sociery's need for law and order. 
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PORTEKIZ-FRANSA-IT AL YA PORTUGAL-FRANCE-IT AL Y 

KONUŞMALI BIR F ILM 

UM FILME FALADO 

A T  ALKING PICTURE 

Yönetmen Director: Manotl dt 
0/iveir-a Senaryo Screenplay: Manoel 
tk 0/iveira Görüntü Yön. 
Cinematography: Emmanutl Machutl 
Kurgu Edi ring: Valirit LoiıtltiiX 
Oyuncular Cast: Si/veira, Sufania 
Sandrelli, lrtnt Papaı, Cathtt-int Dmt��vt, 
john lıfa/k()f)ich Yapımcı Producer: 
Paulo Branco Yapım Producrion Co.: 
Madragoa Filme.J; Gemini Filmı; Mikado 
Film; Frmtrt 2 Ci11ema Dünya 
Haklar• World Sales: Gtmini Film.ı 
Türkiye Hakları Turkish Rights: 
Um111 Sanal Filmri/ik 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 96' 

• Portekizi i büyük yönetmen Manoel de 
Oliveira şaşırtmaya devam ediyor. Artık 
doksanlı yaşlarında olan sinemacı, her yıl bir 
film yapıyor - hayatının ilk yetmiş yılında 
sadece beş kurmaca film çekmiş olmasına 
karşın, son yirmi beş yılda on dokuz film 
yönetti. De Oliveira'nın eserleri esrarlı ve 
anlaşılması güç olandan kolay nüfuz edilir 
olana uzanan geniş bir yelpaze oluşturuyor. 
KONUŞMALI BIR FILM kesinlikle son 
kategoriye dahil, çünkü bu film, ustanın 
zevk verme gücünden hiçbir şey 
kaybetmediğini gösteriyor. Filmin tamamı 
konuşmayla dolu, bilgi ve fikir alışverişinin 
bir kutlaması. De Oliveira hem 
karakterlerinin hayatlarıyla, hem de ziyaret 
ettikleri yerlerle bizi hayran bırakıyor, her 
manzaranın büyüleyiciliğini ortaya çıkarıyor. 
Sonra da, en kışkırtıcı ve kızdırıcı şekilde, 
bizi sersemletiyor. "Çeşitli dillerde 
konuşulan, konuşmalı bir film bu. Çünkü bu 
dillerin hepsi, doğumundan beri batı 
medeniyetinin evrimine yapılmış katkıları 
temsil ediyor. Film bir gemi yolculuğu 
sırasında geçiyor; bir tarih öğretmeni küçük 
kızıyla birlikte Akdeniz'i geçip, dünyanın 
öbür yanında yapacakları bir tatil için sivil 
havacı olan kocasıyla buluşmak üzere 
Bombay'a doğru gidiyor. Bu ayrıca, uzun ve 
görkemli bir sanatsal yolculuk yapmış üç 
büyük tiyatro ve sinema oyuncusuna saygı 
göstermek için bir vesile. Temsil ettikleri 
karakterler aracılığıyla, bu yolculukta onlara 
önderlik eden tecrübeli kaptanla yaptıkları 
öylesine bir yemek sohbetinde, bize aynı 
medeniyetin eleştirel bir tablosunu da 
sunuyorlar." - Manoel de Oliveira 

• The grear Porruguese direcror Manoel de 
Oliveira conrinues ro asround. Now in his 
nineries, he produces abour one film each 
year - rhis from someone who made only 
five ficrional fearures in rhe firsr sevenry 
years of his life, bur has direcred ninereen in 
rhe lasr rwenry-five. De Oliveira's work 
ranges from rhe areane and obscure ro rhe 
accessible. A T ALKING PICTURE 
cerrainly belongs ro rhe larrer caregory, for 
rhis is a disarming film rhar shows rhe 
masrer has losr none of his powers ro 
delighr. The enrire film is conversarional, a 
celebrarion of che exchange of knowledge 
and ideas. De Oliveira enrhralls us wirh rhe 
lives of his characrers and rhe places rhey 
visir, bringing our rhe wonder of each sighr. 
Then he pulls rhe rug our from under us in 
rhe mosr provocarive manner possible. "Ir's a 
ralking picrure spoken in several languages. 
Because each of rhese languages represenr a 
conrriburion ro rhe evolurion of wesrern 
civilizarion since irs origin, which is afrer 
all, a surrepririous way of drawing us 
rowards rhis ralking picrure. This happens 
during a cruise, where a hisrory reacher 
rravels rhe Medirerranean wirh her daughrer, 
a lirrle girl, ro meer her husband, a c ivil 
aviaror, for vacarions on rhe orher side of rhe 
world - Bom bay. Ir '  s also a prerexr ro honor 
rhree gcear rhearre and cinema acrresses who 
rraveled rhrough a long and glorious arrisric 
voyage. They give us, rhroughour rhe 
characrers rhey represenr, a crirical vısion of 
rhis same civilizarion in a casual dinner ralk, 
wirh rhe experienced caprain leading rhem 
rhrough rhis journey." - Manoel de Oliveira 

MANOEL DE OLIVEIRA 
1 1 Aralık 1 908'de Portekiz'in 
Porro şehrinde do�du. 
Ispanya' da, Galicia'da e�itim 
gördü, özellikle spor ve araba 
yarışında sivrildi. Oyunculuk 
e�itimi aldıkran sonra. 1 93 1 'de, 
ilk filmi olan kısa bir belgeseli 
yönetti. Ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmi "Aniki-B6b6"ydu 
( 1 942), ama 1 956'ya kadar 
başka bir film yönermedi. 
Ancak 70'1i yıllarda uluslararası 
eleştirmenler rarafından 
"keşfedildi" ve Avrupa'nın en 
önemli film yönermenierinden 
biri olarak kabul edildi. BO'lerin 
başından beri de hayli meşgul, 
neredeyse her yıl uzun metrajlı 
bir film yapıyor. 
Born on l l  December 1 908 in 
Porro, Porrugal. He was schooled 
in Galicia, Spain, where he 
excelled in sports and auto 
racing. After training to be an 
actor, he directed his firsr film, a 
documentary shorr, in l 93 l .  His 
first feature film was "Aniki
B6b6" ( 1 942), but he didn't 
direct anather film until 1 956. lt 
was only in the sevenries that he 
was "discovered'' by international 
crirics and recognized as one of 
Europe's most important 
directors of draınaric fearures. 
Since rhe early eighries he has 
been considembly busy, making 
a fearure film almosr every year. 

Önemli Filmleri 
Selected Fi lmography 
1 956 O pintor e a cidade 

Ressam ve Kent 
1 959 O piio Ekmek 
1 963 Acto da primavera 

Bahar Ayini 
1 975 Benilde ou a Virgem-llliü 

Benilde veya Bakire Ana 
1 978 Amor de perdiftÜJ 

UmutSuz Aşk 
1 986 O meu caso Yakarn 
1991  A di vi na comidia 

KutSal Komedi 
1 993 Va/ Abraiio 

Abmham'ın Vadisi 
1 995 O cotıvento Manastır 
1 996 Party Parti 
1 997 Viagem ao principio de 

mundo Dünyanın 
Başlangıcına Yolculuk 

1998 lrıquiitude Tedirginlik 
1999 A carla Mektup 
200 1 }e rentre a la maison 

Evime Dönüyorum 
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IRAN IRAN 

IKI DÜŞÜNCE ARASINDAKI SESSIZLIK 

SOKAATE BEINE DO FEKR 

SILENCE BETWEEN TWO THOUGHTS 

Yönetmen Director: Bahak Payami 
Senaryo Sc.reenplay: Babak Payami 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Faroıd)odat Kurgu Editing:ja/ar 
PaMhi & Babak /Gırimi Oyuncular 
Cast: Maryam Moghaddam, Kızmal 
Nt:trolli Yapımc1 Producer: Babalt 
Payami Yapım ?roduction Co.: 
Payam Film Dünya Haklan World 
Sales: World Cit�nna P11hlirity 

2003 1 Btt«am Vitko 1 Renkli Color 1 
9'' 

• Babak Payami'nin Afganistan'daki 
Taliban yönetiminden esinlenerek çektigi, 
kışkırtıcı IKI DÜŞÜNCE ARASINDAKI 
SESSIZLIK, adı belirtilmemiş bir ülkede 
geçiyor; ama bu ülke köktenciligin 
iktidarda oldugu ya da iktidarı ele geçirme 
tehdidi taşıdıgı herhangi bir yer olabilir. 
Film, kendi dini inançları, onları çok sert 
bir şekilde yönetmek için kullanılan bir 
halkın ikilemi üzerine, katı ve minimalist 
bir öykü anlatıyor. Payami, köktencilerin 
lslam'ı kendi işlerine geldigi gibi 
yorumlamalarındaki abzürd zalimlik 
üzerine söyleyecek çok söze sahip. Filmin 
adı, insanın kendi inanç sistemindeki 
çatlakların farkına vardıgı anki kararsızligını 
ifade ediyor. Öykü anlatımına yaklaşımı 
muglak olan film, sürekli bilgi saklıyor. Bu 
strateji Payami'nin kahramanının altüst 
oluşunun da altını çiziyor; ama aynı 
zamanda, daha geniş bir ölçekte olup 
bitenin -bölgenin çok eski degerierinin ve 
kültürler arasındaki kaçınılmaz mesafenin
de bir yansıması. Sırf Payami'nin üsiOpsal 
sertligi bile filmi tavsiye etmek için yeterli 
olurdu; köktenciligin aşırılıkianna karşı 
çıkan argümanıysa filmi daha fazla 
önerilmeye deger kılıyor. Filmin burada 
bulunması bile Payami'nin kendini 
adamışligının ve sebatının bir işareti. 
35mm çekilen filmi n negatiflerine geçen 
Eylül ayında, Venedik Festivali'ndeki 
gösteriminin hemen öncesinde lranlı 
yetkililerce elkonmuştu. Şimdi ancak 
videodan gösterilebilen filmin bu 
versiyonu ise, bilgisayar kayıtları 
kullanılarak yeniden inşa edilmiş. 

• Inspired in  part by rhe Taliban's rule in 
Afghanisran, Babak Payami's provocarive 
film SILEN CE BETWEEN TWO 
THOUGHTS rakes place in an unoamed 
counrry, b ur ir could be anywhere where 
fundamenralism holds power or rhreacens co 
cake over. Ir rells a harsh, minimalist scory 
abour che dileroma of a people whose 
religious convicrions are used co rule rhem 
wich a srern hand. Payami has a !or co say 
abouc che absurd cruelry of che way 
fundamenralisrs inrerprer rhe Islam as ir 
suirs rhem. The ri ele of che film refers co 
chac moment of indecision when sameone 
recognizes rhe cracks in rheir belief system. 
Oblique in irs approach ro narrative, che 
film persisrenrly wirhholds information. 
This srraregy u nderseeres rhe dislocarion 
experienced by Payami's here, bur ic's alsa a 
reflecrion of w hac' s going on a breader scale 
- of rhe areane culrural values of rhe area 
and che inevirable discance becween 
culrures. Payami's srylisric rigor would be 
more rhan enough co recommend che film 
irs argumenr againsr rhe excesses of 
fundamenralism even more so. That rhe 
film is here ar all is a rribure ro Payami's 
dedicarion and perseverance. The negarives 
of che 35mm film were impounded by rhe 
Iranian aurhoriries lasr Seprember, before 
rhe firsr festival screening in Venice. The 
film is now screened on video and rhis 
version was reconsrrucred based on 
computer files. 

BASAK PAYAMI 
1 966'da Iran' da, Tahran'da 
d.o�du. To ro neo 
Universicesi'ndeki sinema 
araştırmaları programından 
mezun oldu. Birçok kısa film 
çektikten sonra, neredeyse 
yirmi yıllık bir ayrılı�ın 
ardından lran'a döndü. 
1 998'de ilk uzun merrajlı 
kurmaca filmi "Y ek rouz 
bishtar 1 Bir Gün Daha"nın 
yapımcılı�ını ve yönetmenli�ini 
üstlendi. lik olarak 2000 Berlin 
Film Festivali'nin Panorama 
bölümünde gösterilen ve 
eleştirmenler tarafından çok 
be�enilen bu film, To ri no ve 
Tokyo film festivallerinde 
ödüller kazandı. 2002'de 
Festival'de de oynayan, ikinci 
filmi "Secret Ballot 1 Gizli Oy" 
(200 1 ), Venedik Film 
Festivali'nde en iyi rönetmen 
ödülünü almıştı. IK 
DÜŞÜNCE ARASINDAKI 
SESSIZLIK (2003), yönetti�i 
üçüncü fılmdir. 
Born in 1 966 in Tehran, Iran. 
He left Iran at the age of s ix, 
grew up in Afghanistan and has 
spent many years in Canada. He 
is a graduate of the film studies 
program at the University of 
Toronco. He directed several 
short films and docu.mentaries 
before returning to Iran after an 
al most 20-year absence. He then 
ptoduced and direcred his 
feature debut "Yek rouz bishtar 
1 One More Day" in 1998, 
presemed w ith great critica! 
success in the Panorama senian 
of the Berlin Film Festival in 
2000, which won awards ar 
Turin and Tokyo film festivals. 
His second fılm was "Secret 
Ballot" (2001 ), which played at 
rhe Festival in 2002 and won 
the prize for best director at the 
Yenice Film Festival. SILEN CE 
BETWEEN TWO 
THOUGHTS (2003) is the 
third fearure film he directed. 
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TAYLAND THAILAND PE N-EK 
�---------------------------------------------------------I RATANARUANG 

EVREN DEKi SON YAŞAM 

LAST LIFE IN THE VNIVERSE 

Yönetmen Director: Pm-& 
Ratanaruang Senaryo Screenplay: 
Prabda Y oon & Ptn-& RotanarNang 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
Christophn- Doylt Kurgu Edicjng: 
Patamanadda Yuko/ Müzik M.usic: 
Smail Room & HNalampong Ridı:iim 
Oyuncular Cast: Asano T adanobu, 
Sinilla BoonyaJak, Uıila Boonya.Ja/e, Riili 
Takt��rhi, Matsıahigt Yutalea, Taktuhi 
Miikt Yapımcılar Producers: Nowuı 
N imib11tr, D11angkamol Limrharom & 
Wouter Bartndm:ht Yapım 
Producrion Co.: Cinmıaıia; Bohtmian 
Fibm Dünya Hakları Wodd Sales: 
FtW1issimo Film Sa/u 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 112' 

• Tayland'ın çok yönlü yönetmenlerinden, 
ayrıntılar konusunda duyarlı Pen-ek 
Ratanaruang'ın yönettigi, senaryosunu 
ödüllü Prabda Yoon'la birlikte yazdıgı, 
görüntüleri bu alanda bir efsane olan 
(Wong Kar-wai ve Zhang Yimou'yla yaptıgı 
çalışmalarla tanınan) Christopher Doyle'a 
ait olan, başrollerinde Japon yıldızlar Asano 
Tadanobu ile Riki Takeuchi'nin oynadıgı, 
hatta Takashi Miike'nin de güneş gözlüklü 
ve yılanderisi takım elbiseli intikamcı bir 
kiralık katil olarak kısaca göründügü 
EVRENDEKI SON YAŞAM, yalnızca 
Tayland sinemasında ender rastlanan bir 
yetenek yelpazesini sunmakla kalmıyor, 
tam da Pen-ek gibi görsel bir yönetmenin 
gereksinim duydugu türden destegi 
saglıyor. Hikayenin, Ratanaruang'ın karanlık 
mizahı ve eşsiz perspektifine cuk oturan 
belli bir naif ve yalın yanı var: yönetmen, 
duygusal baglarımızın tuhaflıgı üzerine bu 
sürükleyici hikayeyi mutluluk dolu, sahici 
anlarla doldurmuş. Gerçeklik ile 
gerçeküstü bakışın zarif bileşimi, 
Rantanaruang'un çagdaş Asya sineması 
panoramasındaki en taze, en akıl çelici 
yeteneklerden biri oldugunu bir kez daha 
kanıtlıyor. "Birkaç yıl önce bazı 
arkadaşlarım bir hikaye fikrinden söz 
ediyorlardı, Manila'da yaşayıp Japon gruplar 
için turlar düzenleyen bir Japon adam bir 
gün tur takvimini yüzüne gözüne 
bulaştırıyor: meger aynı güne iki tur grubu 
koymuş, bir dini bir grup, öteki de bir seks 
turu. Sonunda seks grubu çarmıha 
geriliyor, dini grup da sevişiyor. Benim için 
mükemmel olacagını -yani çok hastalıklı, 
çok sapıkça- düşünerek yazmamı istediler. 
Tabii ki!" - Pen-ek Ratanaruang 

• Direcred by Pen-ek Ratanaruang, one of 
Thailand's few versarile directors with an 
eye for derail, wrirren by award-winner 
Prabda Yoon, shor by cinematographic 
legend Chrisropher Doyle (well-known 
from his co!laboracions wich Wong Kar-wai 
and Zhang Yimou), srarring Japanese srars 
Asano Tadanobu and Riki Takeuchi, wirh a 
cameo appearance by Takashi Miike as a 
vengeful hicman in shades and snakeskin 
su it, LAST LIFE IN THE UNTVERSE not 
only converges a ralenr pool rare in Thai 
film, buc also provides jusc che kind of 
support that a visual director !ike Pen-ek 
needs. There is a cerrain nai·vere and 
simpliciry co che scory rhac is well-matched 
by Ratanaruang's clark humor and singular 
perspecrive: he fılls this gripping tale of the 
srrangeness of our emorional bonds w ith 
blissful, aurhenric momenrs. The eleganr 
fusion of reality and surreal visions reaffırms 
Raranaruang as one of the freshesr ,  mos c 
engaging voices in the panorama of 
conremporary Asian cinema. "I was having 
dinner w ith some friends a couple of years 
ago. They keep ralking abour this scory 
idea, about a Japanese guy working in  
Manila booking tours for Japanese group 
cours. According to rheir story, one day he 
fucks up che schedule: it rurns out he' s 
booked rwo tour groups on the same day: 
one of rhem is a religious group and the 
ocher one is a sex tour. So ir's a srory abour 
fucking up schedules, and in che end, the 
sex tour group gecs crucifıed and che 
religious gers fucked. Thinking i c would be 
perfect for me -very si ek and very kinky
they asked me ro write ir .  Obviously!" 
Pen-ek Ratanaruang 

1 962'de Tayland'ın Bangkok 
şehrinde dogdu. 1 977' de New 
York'taki Pratt Institute'da 
sanat tarihi ve felsefe ögrenimi 
görmek için Amerika Birleşik 
Devletleri'ne gitti. Mezun 
olduktan sonra New Y erk'ta 
üç yıl boyunca serbest 
illüstratör ve grafik tasarımcısı 
olarak çalıştı. 1 985'de 
Tayland'a dönüp 1 993'e kadar 
bir reklam ajansında sanat 
yönermeni olarak çalıştı. 
1 993'ten itibaren televizyon 
reklamlan yönetmeye başladı. 
Ilk sinema filmi, prömiyeri 
Berlin'de yapıldıktan sonra 
çeşitli festivallerde gösterilen, 
1 997 tarihli "Fun Bar 
Karaoke"ydi. Bunu 
festivallerde gözde olan 
"61 ixtynin9 1 69" ( 1 999) ve 
"Monrak Transistor" (2002) 
izledi. EVRENDEKI SON 
YAŞAM (2003) yönettigi 
dördüncü uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 
Born in 1 962 in Bangkok, 
Thailand. In 1977 he wenc co 
United States ro study art 
hisrory and philosophy ar Prarr 
Institute in New York. He 
worked as a freelance illusrraror 
and graphic designer in New 
York for three years upon 
graduarion. Back in Thailand in 
1985, he worked in an 
advenising ageney as an art 
direcror unril 1 993 when he 
scarred directing television 
commercials. His feacure 
direcrorial debur came in 1 997 
wir h "'Fun Bar Karaoke"', which 
was screened at many fesirvals 
afrer i es premiere in Berlin. He 
followed ir wirh "'61 ixrynin9"' 
( 1 999) and "'Monrak Transisror 1 
A Transistar Love Srory"' (2002) 
which wre festival hi ts. LAST 
LIFE IN THE UNfVERSE 
(2003) is his fourrh fearure film. 
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GEBER ANNECIGIM! 

DIE MOMMIE DIE! 

Yönetmen Director: Mark R.ı«hr 
Senaryo Screenplay: Charles BNJch 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Ktlly Eı•am Kurgu Ediıing: Philip 
Harrison Müzik Music: Denniı 
McCarthy Oyuncular Cast: Charles 
BNsth,jaıon Pritıtky, Na1aıha Lyotmt, 
Franas Conroy, Philip Baktr Hall, Stark 
Sandı Yapımcı Producer. Dantt Di 
LArrıo Yapım Producrion Co.: 
Auiator Film.ı Dünya Haklan World 
Sales: AviatM Filmı 

2003 1 35 mm. 1 Renkli ve Siyah· 
Beyaz Color and B& W 1 90' 

• Çılgın bir müzikal olan GEBER 
ANNECIC:iiM!, müzik tarzı artık demode 
oldugu için, 1 967'de sahnelerden çekilen 
Amerikan pop yıldızı Angela Ardenan'ın 
boş hayatı üzerine bir dram. Angela Los 
Angeles'daki güzel bir villada, kıdemli bir 
sinemacı olan kocası ve iki çocuguyla 
-duygusal olarak sorunlu ogulları Lance ve 
tamamen Elektra kompleksine kapılmış 
kızları Ed ith- birlikte inzivaya çekilm iştir. 
Ne var ki, hala 'Amerika'nın bülbülü' olarak 
milyonlarca hayranının gözbebegi olan 
Angela o kadar tasasız bir hayat sürmez: 
pis ve uçkuruna düşkün kocasından igrenir 
ve onu büyük keyifle, sabık TV yıldızı, 
şimdilerde de profesyonel bir tenisçi 
oldugu iddia edilen Tony Parker'la 
boynuzlar; dedikodulara bakılırsa, Tony 
aslında tam gün çalışan bir jigolodur. 
Yıldızlara özgü hayat tarzı parçalanıp yok 
olurken, Angela evliliginden başlayarak 
kaderinin iplerini yeniden ele almaya karar 
verir: zehirli supozituvarla kocasını 
öldürür. Bunun üzerine Edith-Eiektra, 
babalarının ölümünün intikamını almaları 
için kardeşini ikna eder. Ama Lance, kendi 
annesini öldürmeden önce bir itirafın 
gerekli oldugunu düşünür. Onun kahvesine 
LSD koyar ve uçan Angela, en kepaze 
sırlarını ifşa etmeye başlar . . .  "Far from 
Heaven 1 Cennetten Uzakta"nın, 
1 950'1erin şahane Douglas Sirk 
melodramları için yaptıgını, 1 960'1arın ilk 
yarısının bayat beyazperde melodramları 
için yapan -ama daha açık bir biçimde 
alaycı davranan- başrol oyuncusu Charles 
Busch'un yazdıgı GEBER ANNECIC:iiM!, 
janra hem saygılarını sunan, hem de 
paredisini yapan keyifli bir film. 

• A debrious musical, DIE MOMMIE 
DIE! is a d rama about the em pey life of 
Angela Ardenan, an American pop star who 
has retired from the spotlight as her scyle of 
music is no tonger in fashion in 1 967 . . .  
Angela lives secluded i n  a beauciful villa in 
Los Angeles wich her husband, a film 
induscry veteran, and their cwo children: 
Laoce, cheir emocionally discurbed son and 
Edi ch, totally caught up in her Electra 
complex. Stili adored by millions of fans as 
'America's nightingale', Angela's life 
however is not as carefree as i c appears: her 
nasty and lecherous husband disgusts her 
and she cheerfully cuckolds him wich Tony 
Parker, a former TV star who is now a 
cennis pro -or so goes the offıcial version
gossip has it he's accually a full-time gigolo. 
As her scarry lifescyle crumbles, Angela 
decides to reassume control of her desriny, 
starting with her marriage: she murders her 
husband with poisoned supposirories. 
Edich-Eleerra then persuades her brother to 
avenge che death of their farher. B uc Lance 
wants a confession before he turns on his 
own mother. He puts LSD in her coffee and 
Angela, tripping away, scarts revealing her 
most shameful secrecs . . .  Doing for the 
cheesier bigscreen soaps of che early/mid-
60s what "Far From Heaven" did for the 
plush Douglas S irk melodramas of a decade 
earlier -al beit w ith tongue planred much 
furcher in cheek- writer/star Charles 
Busch's DIE MOMMIE DIE! is an 
enjoyable genre homage-cum-parody. 

MARK RUCKER 
UCLA ve Yale Drama Okulu 
mezun udur. Övgüler almış bir 
tiyatro yönetmeni olarak 
aralarında John Guare, Paula 
Vogel, Richard Greenberg, 
Anna Deveare Smith ve Beth 
Henley'in de bulundugu seçkin 
yazarlarla çalışmıştır. South 
Coast Repertuar 
Tiyatrosu'nun ortak 
sanatçısıdır. Burada son sekiz 
yılda, aralarında Annie 
Weisman'ın "Hold Please 1 
Bırakma Lütfen"inin de 
bulundugu, dört tanesi dünya 
prömiyeri olmak üzere, on beş 
oyun yönetmiştir. 1 998'de 
Shakespeare'in "Hırçın 
Kız"ının yönetmeni olarak, Los 
Angeles Drama Eleştirmenleri 
Birligi Ödülü'nü almıştır. 
GEBER ANNECIGIM! (2003) 
yönettigi ilk fılmdir. 
He is a graduate of UCLA and 
the Ya le School of Drama. An 
acclaimed stage director, he has 
worked w ith noted wricers, 
including John Guare, Paula 
V o gel, Richard Greenberg, 
Anna Deveare Smith and Beth 
Henley. He is Associate Arrist 
at the South Coast Reperrory 
Theater, where he has directeel 
fıfteen productions over the last 
eight years including four world 
premieres, including Annie 
Weisman's "Hold Please". He 
won the Los Angeles Drama 
Ctitics Circle Award in 1 998 for 
his direction of Shakespeare' s 
"The Taming of rhe Shrew". 
DIE MOMMIE DIE! (2003) 
marks his film directing debur. 
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ÇIN-FRANSA-HONG KONG-HOLLANDA-lSVlÇRE 
CHINA-FRANCE-HONG KONG-HOLLAND-SWITZERLAND 

GELECEK DÜŞLERi 

MINGRI TIANYA 

ALL TOMORROW'S P ARTIES 

Yönetmen Director: YtJ Lik-W ai 
Senaryo Screenplay: Yu Lik-W ai 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Lai YiN-Fai Kurgu Editing: Clxlw 
Ktung Müzik Music: Yoshishiro Hanno 
Oyuncular Cast: Cho Yong-W on, 
Diao Yinan. Zhao Wti Wti, Na Rtn 
Yapımcı Producer: Li Kit-Ming & 
Hmgamth Panahi Yapım Produccion 
Co.: Lllmen Filmı Dünya Hakları 
World Sales: Ctlluloid Drtams 

2002 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 96' 

• Halen çok yo�un çalışan bir görüntü 
yönetmeni olan Yu Lik-Wai, nihayet 
yönetmenlik yaptı�ı ikinci uzun metraj lı 
kurmaca filmini tamamladı. Pop kültürüne 
aşık olan Yu, filmlerinin adlarını Ingiliz rock 
şarkılarından alıyor. Stilize bir görsel tarza 
sahip, post-punk GELECEK DÜŞLERI ("All 
T omorrow's Parties") adını klasik bir 
Yelvet Underground parçasıyla paylaşıyor. 
Sarsıcı bir ütopya karşıtı fantezi olan bu 
film genel anlamda Çin komünizmine ve 
özellikle de Maoizm'e öyle açıkça saldırıyer 
ki Çin Sinema Kurumu filmi mahkum etti 
ve Yu Lik-Wai hapse atıldı. Insanların güçlü 
bir yönetim olmayınca dümensiz kalaca�ı 
konusundaki alaycı yaklaşımının dışında, 
film, sakinlerini küçücük gösteren düşsel 
bir çevreyle, kıyamet sonrası dünyanın 
halüsinasyon benzeri görüntülerini 
yaratmakta çok başarılı. Yu, Çin'in eski 
endüstri bölgelerinde 'keşfetti�i' yalancı 
ütopyaları iyi kullanıyor. Eski fabrika 
bölgelerinde çekilmiş göz alıcı fonlar, 
Kiyoshi Kurosawa'nın mahşer 
kehanetlerine göndermelerle, bu filmin 
Çin'in Tarkovski'nin "Stalker / Iz 
Sürücü"süne yanıtı olabilece�i fikrini 
veriyor. Ancak Yu'nun bu makrokosmozla 
şaşırtıcı ve akılda kalıcı şekilde uyum 
gösteren ( sabundan zevk almayı yeniden 
keşfetmek gibi) küçük ve insanca detayların 
altını çizmekte özel bir yetene�i var. Filmi n 
görsel bakımdan, felsefi yönüne göre çok 
daha a�ırlıklı oldu�u inkar edilemez, ancak 
bu uçucu, hassas anlar duygusal açıdan da 
etkileyici olmasını sa�lıyor. 

• Scill busy as a cinemacographer, Yu Lik
Wai has finally compleced his second 
feacure as direccor. Yu is enamored wich 
pop culcure, and his fılms have names caken 
from English rock songs. Visually scylish, 
posc-punk ALL TOMORROW'S PARTIES 
shares i es ci ele wich a dassic Yelvee 
Underground song. A cremulous, dyscopian 
fancasy, che film overcly accacks Chinese 
communism as a whole and Maoism in 
parcicular, so ir' s noc surprising chac The 
Chinese Film Bureau condemned ir and Yu 
Lik-W ai was arresced. Aside from irs 
sardonic perception rhar people can be 
rudderless wirhouc srrong rule, che film 
excels in consrrucring hallucinarory images 
of i es posr-apocalypse world, a dreamed 
environmenr which dwarfs i es inhabiranrs. 
Yu makes most of several 'found' dysropias 
(which would have cosr a forcune ro build 1 
desrroy jusc for che movie) in China's posr
induscrial areas. Speccacular rusc-bele 
backdrops ar times suggesc rhis could be 
China's answer co Tarkovski's "Sralker", 
wich echoes of Kiyoshi Kurosawa's ecsraric 
apocalypses. Buc Yu has a knack of 
highlighring small, human derails (such as 
a rediscovery of che pleasures of soap) which 
resonare wirh this macrocosm in surprising 
and haunring ways. There's no quesrion 
char che film carries more weighr visually 
rhan ir does philosophically, buc chose 
fleeting, tender momencs are what make ir 
counc emorionally. 

YU LIK-WAI 
1 2  Aguscos 1 966'da Hong 
Kong' da dogdu. Meslek 
yaşamına orca metrajlı bir 
belgesel olan "Neon 
Goddesses 1 Neon 
Tanrıçalar"la 1 996'da başladı. 
"Xiao W u" ( 1 997) ve 
"Ordinary Heroes 1 Sıradan 
Kahramanlar" da ( 1 998) 
görüntü yönetmeni olarak 
çalışcıkcan sonra, ilk uzun 
metrajlı kurmaca filmi "Love 
Will T ear Us Aparc 1 Aşk Bizi 
Parçalayacak"ı ( 1 999) yazdı ve 
yönecci. Jia Zhang-ke'nin 
başarılı filmleri "Platform" 
(200 1 )  ve "Un known 
Pleasures 1 Bilinmeyen 
Zevkler"inin (2002) görüntü 
yönetmenligini yaptıkcan 
sonra, ikinci uzun metrajlı 
kurmaca filmi GELECEK 
DÜŞLERI'ni 2002'de yazdı ve 
yön etti. 
Born on 1 2  Agusr 1966 in 
Hong Kong. He started his film 
career w ith a medium length 
documentary, "Neon 
Goddesses'", in 1996. Afrer 
serving as cinemacographer in 
"Xiao w u·· ( 1 997) and 
"Ordinary Heroes" ( 1 998), he 
wrote and direcred his first 
feature film, '"Love Will Tear Us 
Apart'" ( 1 999). After lensing Jia 
Zhang-ke's successful films 
""Platform .. (200 1) and 
'"Unknown Pleasures" (2002), 
he wrote and directed his second 
fearure film ALL 
TOMORROW'S PARTIES in 
2002. 
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ÇIN-FRANSA CHINA-FRANCE 

MOR KELEBEK 

Zl HUDIE 

PURPLE BU'ITERFLY 

Yönetmen Director: Lo11 Yt 
Senaryo Sc.reenplay: Lo11 Yt 
Göriintü Yön. Cinemawgraphy: 
Wang y,. Kurgu Editing: Chm 
Xiaohong & 1JJII Yt Müzik Music: 

}!kg Ltmkrg Oyuncular Cas" Zhang 
Z iyi, Liu Yt, Fmg Yuanzhtng, T(Wu 
Nakam11ra, Li Binghing, Ei Kin 
Yapımcı Producer: Lou Yt Yapım 
Production Co.: SJxmghai Film S111dio 
(China); Ortam Fartory Produttion 
(Fmnct) Dünya Haklan World 
Sales: \'Vi/d B11nth 

2003 1 3:J "'"'· 1 Renkli Coıor 1 1 27' 

• Ça�daş Çin sinemasından ayrı duran 
yönetmen Lou Ye' nin görsel bakımdan 
ihtişamlı, insanın gözünü alan filmleri 
genelde aşk ve kader, rastlantı ve olasılık 
konularını işliyor. MOR KELEBEK'te Lou, 
Çin tarihinin pek az işlenmiş, Çin dışında 
da pek bilinmeyen bir sayfasına kendine 
özgü imzasını atıyor: Film, 1 930'1u yıllarda 
Japon işgal i sırasında, Japon karşıtı yeraltı 
direniş hareketinin eylemlerini konu 
ediniyor. Tutkulu, son derece üsiOpçu bir 
hikaye anlatımını tarihsel olaylara ışık 
tutan benzersiz bir bakış açısıyla harman 
eden film, hem aşka ve ateşli 
vatanseverli�e yakılan bir türkü, hem de 
bir trajedi yaşayan gençlerin şaşırtıcı 
portresi .  Soluk kesecek denli güzel MOR 
KELEBEK, izleyiciyi bir duygu ve bilgi 
girdabının içine çekiyor. Çizgisel, düz bir 
anlatımdan kaçınan film, izleyicilerin 
kahramanların yüzlerindeki ifadeler -ve 
gözyaşları- üstünde uzun uzun duran 
kameraya kendilerini bırakmasını 
gerektiriyor. Imkansız kararlarla karşı 
karşıya kalan karakterlerin ıstırabına 
uygun düşen alışılmadık yapı, diyaloglar 
yerine görselli�i vurguluyor ve Asya'nın 
geçmişinden bir bölümü aktarırken, 
tarihin de bireysel hayatlardan oluştu�unu 
bir kez daha hatırlatıyor bize. 

• Set apan from much of contemporary 
Chinese cinema, direcror Lou Ye' s visually 
sumptuous, hypnotizing features have 
revolved around ropics of love and fare, 
coincidence and possibility. In PURPLE 
BUTIERFLY, Lou signs his charismaric 
signarure to a page of Chinese history that 
is rarely dealr wirh and scarcely known 
outside Ch ina: the activities of the 
underground anri-Japanese resisrance 
mavement during the Japanese occupation 
of the thirries. Seamlessly merging 
passionare, highly-srylized srorytelling with 
a unique perspecrive on histarical evenrs, 
the film is a hymn to love and patriotic 
ardor as well as a srunning portrair of youth 
exposed to rragedy. Breathtakingly 
beautiful, PURPLE BUTIERFL Y makes 
rhe viewer s pin in a varrex of emorions and 
information. Eschewing a linear narrative, 
the film requires i ts viewers to abandan 
rhemselves periodically to the camera, 
which ] ingers on the expressions -and 
rears- of i ts heroes. Well-suited to the 
torment of i ts characrers -who are faced 
wirh impossible decisions- the 
unconvenrional strucrure privileges visuals 
over dialogue to narrare a chaprer of Asia's 
pasr, reminding us that history is made up, 
above all, of individual lives. 

LOU YE 
1 965're Çin'de Şanghay'da, 
tiyatrocu bir ailenin çocugu 
olarak dünyaya geldi. Pekin 
Film Akademisi'nde sinema ve 
resim okudu. Mezuniyet filmi 
"Weekend Lover 1 Hafta Sonu 
Için Sevgili" ( 1 994), 1 996 
Mannheim-Heidelberg Film 
Festivali'nde ona En Iyi 
Yönetmen Ödülü'nü 
kazandırdı. Çin'in "Altıncı 
Kuşak" film yönetmenleri 
arasında yer alan sanatçı, 
90'1arın ortasında olay yaratan 
televizyon dizisi "Super 
City"nin yapımcısıydı. Ayrıca 
televizyon filmi "Don't Be 
Young 1 Sakın Genç Olma"yı 
( 1 995) çekti. Ikinci filmi 
"Suzhou River 1 Suzhou 
Nehri" (2000) Istanbul dahil 
çeşitli uluslararası festivallerde 
gösterildi ve 2000 Retterdam 
Film Festivali'nde aldıgı Altın 
Kaplan da arasında olmak 
üzere birçok ödül kazandı. 
MOR KELEBEK (2003) 
yönetti�i üçüncü uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 
Born in 1965, in Shanghai, 
Ch ina, in ro a family of theatre 
performers. He studied film and 
painting at the Beijing Film 
Academy, where he made his 
graduation film, "Weekend 
Lover" (1 994), which went on to 
earn him rhe best director prize 
at the 1 996 Mannheim
Heidelberg Film Festival. 
Renowned as one of Ch i na' s 
"Sixth Generation" of 
filmmakers, he produced the 
groundbreaking relevision series 
"Su per City" in the mid-nineties 
and directed the television 
movie "Don't Be Young" 
0995). His second feature film, 
"Suzhou River" (2000), screened 
ar numerous inrernariona1 
festivals as well as in Istanbul 
and won several prizes, 
i ncluding the Tiger Award at 
the 2000 Ratterdam Film 
Festival. PURPLE 
BUTIERFLY (2003) is his 
third feature. 
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FAS-FRANSA-BELÇIKA MOROCCO-FRANCE-BELGI UM 

BIN AY 

MILLE MOIS 

A THOUSANDS MONTHS 

Yönetmen Director: Fao11zi Benıailii 
Senaryo Screenplay: FaoNzi Btmardi 
Görüntü Yön. Cinematography: 
llltloine Hlhtr/1 Kurgu Edi ring: 
Sandrine Dttgtn Oyuncular Cast: 
FoNad Labitd, Naha Rahil, Al"J<'" 
Aiassaia, Moham�tud Mi1Jd, Mohamd 
Ba.ıtao11i, Abtklati Lmnbarki 
Yapımctlar Producers: LA111"t111 
Lavo/1 & lıabtlle p,.agitr Yapı m 
Production Co.: lıgtWa Fibm; Gloria 
FJiffiJ,' Entrt C him tl Lo11p Dünya 
Hakları World Sales: Fortiısimo Film 
Sa/u 

2003 1 3' mm. 1 Renkli Coıor 1 I 24' 

• Faouzi Bensaidi'nin telaşsız bir tempoya 
sahip, çok güzel düzenlenmiş bu ilk 
kurmaca filmi, 1 98 1  'de, Ramazan'da (son 
gecesinin "bin aydan daha önemli" oldu�u 
söylenen ayda) geçiyor. Gözler önüne 
serilen drama, büyükbabası ve genç yaştaki 
annesiyle birlikte yaşayan ve babasının 
kendisine söylendi�i gibi Fransa'da de�il de 
greve katılmak suçundan civardaki bir 
hapishanede bulundu�undan bi haber olan 
yedi yaşındaki Mehdi tanıklık ediyor. 
Mehdi'nin toplumdışı konumu, köye yeni 
gelmiş oluşu, babasızlı�ı ve ö�retmenin 
sandalyesine koruyucu atanmasıyla daha da 
şiddetleniyor. Sandalye her ne kadar cansız 
olsa da, çocu�un en yakın arkadaşı haline 
geliyor. Gitti�i her yere onu da 
beraberinde götürüyor, böylece sandalye 
de köydeki yükselen gerilimin ikinci sessiz 
tanı�ı haline geliyor. Ölçülü, gözleme dayalı 
ama yine de son derece etkileyici olan BIN 
AY, modernitenin geride bıraktı�ı 
görünmez ço�unluk üzerine inceden 
ineeye yorumda bulunurken, bir taraftan 
da bir toplumun nasıl insanı aynı anda hem 
destekleyip hem de yabancılaştırabilece�ini 
gözlemliyor. Mehdi de, annesi Arnina da, 
Malika da kendi yalnızlık ve yanlış aniaşılma 
deneyimleriyle birbirlerine ba�lanıyor. 
Köylerini pençesine alan kuraklık, anlayışa 
ve aidiyete susamışlıklarıyla eşanlamlı. 
Dolambaçlı öykü; son derece ölçülü 
performanslar, şaşırtacak kadar görkemli 
mizansen, ustaca düzenlenmiş etkili 
sahneler ve i�neleyici bir m izah aracılı�ıyla, 
ola�ndışı şekilde dengelenmiş bir zevkle 
anlatılıyor. 

• In Faouzi Bensai'di's leisurly paced, 
beaurifully composed first feacure, set in 
1981  during che Muslim fasring period of 
Ramadan (che final nighc of which is said co 
be "more imporcanc rhan a chousand 
monchs"), che unfolding drama is wicnessed 
by seven-year-old Mehdi. The boy lives 
wich his grandfacher and young mocher, 
unaware chac his farher is not in France, as 
he' s been cold, buc in a nearby prison, jailed 
for his part in a labor scrike. Mehdi's 
outcas c status is exacerbaced by being new 
in cown, facherless and che designaced 
guardian of che ceacher's chair. The chair, 
alchough inanimace, becomes his dosesc 
companion. He cakes i c everywhere and ic 
becomes che second silenc wicness co rising 
censions in che village. Rescrained, 
observacional, yer ar che same ci me 
incensely affeccing, A THOUSANDS 
MONTHS subcly comments on che 
invisible majority left behind by modernicy, 
while gencly observing che ways in which a 
communicy can simulcaneously supporc and 
alienace. Mehdi, his morher Arnina and 
Mali ka are connecced through cheir own 
experience of loneliness and 
misunderscanding. The droughc plaguing 
cheir village is synonymous wich cheir own 
thirsc for underscanding and belonging. The 
winding story is cold w i ch che aid of an 
unusually well-balanced palare 
wonderfully rescrained performances, 
scarclingly sumpruous mise-en-scene, 
masterfully handled see pieces and wry 
hum or. 

FAOUZI BENSA"iDI 
14 Mart 1 967'de Fas'ta, 
Meknes'te dogdu. Rabat Sahne 
Sanatları Enstitüsü'nde 
ögrenim gördükten sonra, 
tiyatroda yönetmenlij!e başladı. 
1 99S'te oyunculuk egicimi 
almak için Paris Sahne 
Sanatları Ulusal Yüksek 
Akademisi'ne gitti ve 1 997'de 
ilk kısa filmi "la falaise 1 Falez"i 
çekti. Bu film Fransa'da ve 
başka ülkelerde 23 ödül 
kazandı. 1 999' da And re 
Techine'nin çekcigi "Loin 1 
Uzak"ın yazımına katkıda 
bulundu, ayrıca filmde rol de 
aldı. 2000' de iki kısa film çekti: 
Cannes'da ödül alan "le mur 1 
Duvar" ve Venedik'te ödül 
alan "Trajets 1 Patikalar". BIN 
AY (2003), yönettij!i ilk uzun 
metraj lı kurmaca fılmdir. 
Born on 14 March 1967, in 
Meknes, Morroco. He scudied ac 
che Rabac Institute of Drıımatic 
Are and chen scaged plays. ln 
1995 he wenc co che Paris 
National Higher Academy of 
Dramatic Art to eroin as an 
accor and in 1 997 direcced his 
fırsc shorc film, "La falaise 1 The 
Clifl", which has won 23 awards 
in France and abroad. In 1999 
he co-wrore and srarred in 
"Loin" for And re Techine and in 
2000 he direcced cwo shorc 
fılms, "Le m ur 1 The W al l", an 
award-winner in Cannes and 
"Trajecs 1 The Ra in Line", an 
award-winner in Venice. 
A THOUSAND MONTHS 
(2003) is his feacure direecing 
de bu c. 
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FRANSA FRANCE XAVIER DE CHOUDENS 

ERKEK KARDEŞLER 1 973'te Fransa'da do�du. lık 
kısa filmi "Generique 1 f--------------------------------------1 jenerik"i 1 998'de 

FRERES gerçekleştirdi. Bunun ardından, 

BROTHERS 

Yönetmen Director: Xavier tk 
Chourknı Senaryo Screenplay: Xavitr 
tk Choudenı & 0/ivier Dagıtt Görüntü 
Yön. Cinemaıography: Gwtkn 
Spooner Kurgu Edicing: Sophit Rtint 
Müzik Music: Patride ST - ASH 
Oyuncular Cast: Sergı Riaboukine, 
Mtlllhieu Gttıeı, EliJabtth Kaza, Bruct 
Myers, MarT Bodnar, Mary/int Canto 
Yapımcı Producer: Nicolaı B/an( 
V apım Producıion Co.: lıgar Filmı & 
Cit Dünya Haklan World Sales: 
Widt A1anageme111 

2003 1 Jj mm. 1 Renkli Color / 80' 

• "Kafamda kurmaya çalıştım . . .  Hayır, 
açıksözlü olalım, büyük agabeyin geri 
dönüşünü hayal ettim. Ana karakterin 
yerinde olduğumu hayal ettim. Günlük 
hayatında kendini rahat ettiren hemen 
hiçbir şey olmayan 20 yaşındaki Vincent, 
çok ciddi bir olayla karşı karşıya kalır: 
Tanımadığı birinin şiddetinden kıl payıyla 
kaçtıktan sonra, bu kişinin hapisten kaçan 
bir suçlu ve aynı zamanda küçüklüğünden 
beri kayıp olan agabeyi olduğunu öğrenir. 
Iki zıt kader arasında şaşkına dönen 
Vincent, bu unutulmuş agabeyi ararken 
gerçeklerin yavaş yavaş önünde açıldığını, 
adım adım geri gelen geçmişin acı, sessizlik 
ve boşluk yarattığını, ancak ilk kez bunun 
gelecek olma ihtimalinin de bulunduğunu 
anlar. Film böylece, Vincent'ın yaşam 
yolunu seçimi ve tamamen birbirine zıt 
uçlardaki iki kişinin niyetleri aracılığıyla, o 
ailevi bağı keşfetmek hakkında olacaktı. 
Tabi ki böyle bir konuya birçok farklı 
açıdan bakılabilirdi. . .  Benim açımdan bu, 
karakterlerin ve dekorun çok daha yakın 
bir his vereceği, daha gerçekçi bir ele alış 
biçimi sunmaya bağlı. Gerçekçi bir ele alış 
biçimi demek ki. [ . . .  ] Omuzda taşınan bir 
kameranın ritmi ve öznel kameranın 
içgözlemsel bakışı, karakterin duygusal ve 
psikolojik durumunu daha iyi algılamamıza 
izin verecek. Ancak kimseyi aldatmıyoruz; 
bu hikayenin karakterlerinden bir bölümü 
suçlular ve polisler de olsa, konusu ne bir 
soruşturmanın açıga çıkan binbir yönünü 
takip etmek; ne de büyüleyici bir bakış 
açısıyla, suçun temelini veya yan unsurlarını 
hoş göstermek." - Xavier de Choudens 

• "I tried to imagine . . .  no, ler' s be 
srraighrforward, I drearned, rhe rerurn of this 
big brorher. I dreamed that I was in the 
shoes of the central characrer: Vincenr, a 
young man of 20 years whose daily life is 
without any im portant relief, is going to be 
confronted by a drasric event: escaping very 
hardly an unknown's aggression, he is going 
to discover that ir is his elciesr brother, a 
crook who ran away from jail, who had been 
lost si nce his very young childhood. Shocked 
berween rwo opposire desrinies, rhings are 
gradually revealed ro Vincent through the 
quest of this forgorten brorher. Gradually the 
pasr that comes back ereares pain, of si lence, 
of absence and that can be for the fırst time 
considered as a furure. The film would be 
rhen abour exploring this domesric rie 
through Vincent's cheice of path, through 
the intentions of rwo beings at radically 
opposire routes. Cerrainly, such a topic can 
be viewed through many angles . . .  lt is for 
my part abour offering a lot more realisric 
rrearmenr of which the characters and the 
decors will have a more farniliar proximiry. 
{ .  . . ] The rhyrhm hurled down of a shoulder's 
carnera, and the introspective character of a 
subjecrive carnera will permit us, to discern 
the character' s ernerional and psychological 
state better. Bur we don'r deceive there, 
although a certain number of characters of 
this history is cops or crooks, i ts topic is not 
to follow the progress of an investigation to 
the one thousand revivals, nor to put a 
spellbound look, and therefore beautifying, 
on the middle of the erime and i ts various 
accessories." - Xavier de Choudens 

• 

pek çok uluslararası festivale 
katılan ve 2000' deki Cannes 
Film Festivali'nin 
Yönetmenlerin On Beş Günü 
bölümünde Kodak Ödülü'nü 
kazanan "C' est pas si 
complique 1 O Kadar 
Karmaşık De�il"i (2000) yaptı. 
Dijital video olarak çekti�i bir 
sonraki kısa filmi "HK" (200 1 ), 
Cannes 200 1 '  de, 
Yönetmenlerin On Beş 
Günü'nde, Gras Savoy 
Ödülü'nü aldı. ERKEK 
KARDEŞLER (2003) yönetti�i 
ilk uzun metrajlı kurmaca 
fılmdir. 
Born in 1973 in France. He 
made his first short film, 
"Generique" in 1998. He 
followed it w ith "Cest pas si 
complique" (2000), which 
parricipated in many 
international fesrivals and won 
Kodak Prize at Quinzaine des 
realisateurs, Cannes 2000. His 
nexr short film shot on DV, 
"HK" (2001 ), won the Gras 
Savoy Prize at Quinzaine des 
tealisateurs, Cannes 200 1 .  
BROTHERS (2003) i s  the first 
featute film he directed . 
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ABD USA 

ANNEMLER YEMEGE GELiYOR 

PIECES OF APRIL 

Yönetmen Direct"or: Ptter Hrdgu 
Senaryo Screen play: Ptttr Htdgts 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Ta"'i Rtihr Kur-gu Edjting: Mark 
Ut.'Oisi Müzik Mwic: Stepbin lıftrrm 
Oyuncular Cast: Kııtiı Ho/mu, 
Patrida Clarhon, Dtrtk Llliu, A/iJq, 
Pi/1, Sean Ha)·ts, Olitltfr Pları 
Yapımcılar Producers: Gary Winick 
6 AlexiJ A/tx81tian Yapım 
Production Co.: /nDigE111 Dünya 
Haldan World Sales: MGM 

1003 135 ,.,, 1 Renkli Color / 80' 

• Şükran Günü travmasının ba�ımsız 
Amerikan sinemasının tipik konularından 
biri olması nedeniyle, seyircinin potansiyel 
can sıkıntısının üstesinden gelmek özel bir 
beceri gerektiriyor. Çok şükür ki, 
yazarlıktan gelen yönetmen Peter Hedges, 
gerçekten yetenekli. Çok mütevazi bir 
bütçeyle Dijital Video'ya çekilen 
ANNEMLER YEMEGE GELIYOR, ailenin 
kara koyunu olan genç bir kızla ve onun, 
kanser olan annesiyle yabancılaşmış 
ilişkilerini düzeltme çabasıyla ilgili, acı-tatlı 
bir komedi. Hedges, insanların mutlu bir 
birliktelik fantezisini yaşamak için 
birbirlerine ilgi göstermekten vazgeçtikleri 
ve yalnızca birbirlerinin sinirine dokunma 
yeteneklerini arttırmaya yarayan bir ruh 
halinde bulundukları tatil dönemlerindeki, 
il işkilerin işleyişinde katlanarak artan 
bozukluklara inceden parmak basıyor. 
Ancak filmi belli bir standartın üzerine 
çıkaran, Hedges'in dikkat çekici karakterler 
yaratmaktaki ve daha sonra da olayları 
onların kendilerini bulmalarını sa�layacak 
şekilde de�iştirmekteki mahareti. Bu 
çalışmasında kendisine imrenilecek bir ekip 
yardımcı oluyor. Katie Holmes ve Patricia 
Clarkson mükemmel bir uyum hissini 
bozmadan özellikle dikkat çekiyorlar. 
Stephin Merritt'in şarkıları fılmin esprisine 
ve hafif dokunuşuna kibarca katkıda 
bulunuyor, yumuşatıcı etkisiyle zamanı 
geldi�inde konulan duygusal son noktayı 
çok daha vurucu hale getiriyor. "Sevdi�iniz 
biri ölmekteyse tek hissedebilece�iniz. 
zamanın kadranını durduramayaca�ınız ve 
kelimelere başvurmaksızın nasıl 'teşekkür 
ederim', 'özür dilerim' ve 'elveda' 
diyece�imizdir. " - Peter Hedges 

• W ith che family Thanksgiving crauma 
such a scoryline scaple of American 
independem fılmmaking, it cakes a 
parcicular ski l l  co overcome pocemial viewer 
ennui. Fonunarely wricer-turned-direccor 
Peter Hedges has calem in spades, already 
hi med at by his sprighdy bu c moving 
screenplays for "Whac's Eacing Gitbere 
Grape?" and "Abouc a Boy". Shoc on DV 
and for a very modesc budgec, PIECES OF 
APRlL is a pleasingly bittersweet comedy 
drama abouc a young gid, who is che black 
sheep of che family, and her accempc co 
bridge an escranged relacionship wich her 
morher who is sick wich cancer. Hedges 
gendy pokes at rhe dysfunccion that 
increases exponencially during che holidays, 
when people scop paying accemion co one 
anather co li ve out some fantasy of blissful 
coexiscence, a scace that only aggravaces 
cheir abiliry co gee on one anorher's nerves. 
Bur whar raises rhe film above rhe norm is 
Hedges' knack for wricing engaging 
characrers and rhen giving a rwisr ro che 
circumstances in which rhey fınd 
rhemselves. In this endeavor he is well 
served by an enviable casr, in which Karie 
Holmes and Pacricia Clarkson are especially 
nocable, wirhour unbalancing che excellem 
ensemble feel. Songs from Srephin Merrirr 
gendy comribuce co rhe fılm's wir and 
lighrness of rouch, rhe disarming effecr 
making rhe emocional punch all rhe more 
resonanc when it comes. "The one ching you 
do feel when someone you love is dying and 
you can'c srop ir is che loud rick of rime, 
and how we say -wirhouc words- 'rhank 
you' and Tm sorry' and 'goodbye'." -
Peter Hedges 

PETER HEDGES 
1 962'de Des Moines, lowa'da 
do�du. Kuzey Carolina Güzel 
Sanatlar Okuluna giderek, rol 
yapmayı ö�rendi ve oyunlar 
yazmaya başladı. Gi/bert Grape'i 
Ne Yiyor ve lowa'da Bir Okyanus 
adında iki roman yazdı. 
Tanınmış senaryoları arasında 
"What's Eating Gilberc Grape 
1 Gilberc Grape'i Ne Yiyor?", 
"A map of the World 1 Bir 
Dünya Haritası" ve " About a 
Boy 1 Bir Erkek Hakkında" da 
bulunmaktadır. Artık 
Brooklyn'de oturan sanatçı, 
yönetmenli�e ilk adımını 
ANNEMLER YEMEGE 
GELIYOR (2003) ile atmıştır. 
Bom in Des Moines, lowa in 
1 962. He atrended the North 
Carolina School of che Arts, 
studying acting and starting to 
write plays. He has wrinen two 
novels, \V hat' ı Eating Gilbert 
Grape and A11 Ocean in Iowa, and 
his high-profıle screenplay 
credits include "Whar's Earing 
Gilbert Grape", "A Map of the 
World" and "Abour a Boy". 
Now Brooklyn-based, he makes 
his directarial debur wirh 
PIECES OF APRU (2003). 
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INGILTERE UNITED KINGDüM 

ALKOLLE GEÇEN 1 6  YIL 

16 YEARS OF ALCOHOL 

Yönetmen Director: Richa,-djobıon 
Senaryo Screenplay: Richardjobıon 
Görüntü Yön. Cinematography: 
john Rohdu Kurgu Editing: loanniı 
Chalkiadakis Müzik Music: K�irh 
Atıuk Oyuncular Cast: Ktvin 
McKidd, L.aura Fra.rtr, S11san Lynch, 
Ewttı Brnmıer, Stuart Sindair Blyrh 
Yapımcılar Producers: Hamiıh 
McAipint & Mark Burlon Yapım 
Production Co.: Tartan Work.r Ltd 
Dünya Hakları World Sales: 
FortiJiifmJ Film Saltı 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 102' 

• Richard Jobson'ın bu ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmi, alkolizmin ifritleriyle başa 
çıkmaya çalışan bir lskoç delikaniısı 
hakkında etkileyici, özgün bir yapıt. 
Edinburgh'da, Frankie Mac'in hayatının üç 
ayrı döneminde geçen ALK O LLE GEÇEN 
1 6  YIL, bir adamın umudun anlamına inancı 
konusuna ilgi çekici bir giriş sunuyor. Büyük 
ölçüde geri dönüşle anlatılan, engellenmiş 
emeller ve yanlış yönlendirilmiş yaşamlar 
üzerine bu yarı otobiyografik destan, hafif 
bir pişmanlık hissi taşıyor, ama yine de 
inanılmaz işlenişi sayesinde etkileyici olmayı 
başarıyor. Şiirsel bir şekilde yapılandırılmış 
olan film, şişenin esiri kişilere musallat olan 
ba�lantısızlık ve yalnızlık hissini başarıyla 
veriyor. Filmin sofistike, zarif imgeleri, 
Jobson'ın büyük bir dikkat ve hayal gücüne 
sahip oldu�unu gösteriyor. Yönetmen 
ayrıca filmi n müziklerine -hayli hüzünlü ve 
bluesvari bir piyano müzi�ine ek olarak lggy 
Pop, Lou Reed, Roxy Music'ten- ve 
kahramanın iç dünyasını yakalayan dış ses 
anlatımına da muazzam bir itina göstermiş. 
Bunlardan ortaya, li ri k ve birçok duyguyu 
canlandıran bir film, ipnotize eden bir 
deneyim, sonuçta sanrısal bir parlaklık 
yakalayan bir yapıt çıkmış. "Kitabı 
yazdı�ımda, hayatımın tuhaf bir 
dönemindeydim. Geçmişteki olaylarla 
yüzleşmem ve ne hale gelmiş oldu�umu 
aniamam gerekiyordu . . .  Ana karakter biraz 
benim ve erkek kardeşimin üzerine kurulu. 
Kardeşimin ölümü benim için arındırıcı bir 
deneyim oldu, beni kitabımı filme 
uyarlamaya teşvik etti. ldolüm Wong Kar
Wai ile bir konuşma yaptım, senaryonun 
omurgası boyunca birinci tekil şahsı 
kullanmamı o önerdi." - Richard Jobson 

• Richard Jobson's firsr fearure is an 
impressive, original rake on the plighr of a 
young Scorrish lad who is grappling wirh 
che demons of alcoholism. Ser in  Edinburgh 
in three distinct periods in the life of 
Frankie Mac, 1 6  YEARS OF ALCOHOL 
provides a challenging introduction to a 
man's belief in rhe meaning of hope. Told 
largely in flashback, this semi
autobiographical saga of thwarred 
ambirions and misdirected lives is tinged 
wirh regrer, yer manages to impress thanks 
mosrly to irs incredible realization. 
Poetically strucrured, ir communicares the 
sense of disconnecrion and loneliness rhar 
afflicrs rhose who are slaves to the botrle. 
The film's sophisticated, delicare images 
signal great attenrion and imagination on 
Jobson's part. He has also lavished 
tremendous care on the soundtrack -Iggy 
Pop, Lou Reed, Roxy Music as well as a 
highly moody and bluesy piano score- and 
on rhe melancholy voice-over narrarion that 
caprures the inner life of rhe proragonist. 
The resulr is a lyrical and evocarive film, a 
hypnotic experience, which finally achieves 
a ki nd of hallucinatory brilliance. "When I 
wrote the book, I was going through a 
srrange period in my life. I needed to 
confront events in rhe pasr and make sense 
of whar I had become . . .  The central 
characrer was loosely based on my brorher 
and me. When my beorher died ir proved to 
be a carhartic experience and encouraged me 
to adapr rhe book to film. I had a 
conversarion wirh my idol Wong Kar-Wai 
who suggesred I should write a first-person 
narrarion running through rhe spine of rhe 
script." - Richard Jobson 

RICHARD JOBSON 
16 yaşında, 1 979 ile 1 98 1  
arasında bir dizi bit parça 
çıkaran lskoç punk grubu The 
Skids'in solisti olarak belli bir 
üne kavuştu. Sonra moda 
dünyasına adım attı ve birkaç 
yıl boyunca Ingiltere'nin en 
yüksek ücretli erkek 
mankenlerinden biri oldu. 
Ayrıca, prestij sahibi Plaines 
Plough grubuyla çalışarak, 
tiyatro ve sinema konusunda 
da egitim aldı. Sonra Brüksel' e 
taşındı ve dört şiir albümü 
kaydetti, iki de kitap çıkarttı -
bunlardan biri, Nkalle Geçen 16  
Yıl adındaki yarı-otobiyografik 
kitaptı. Londra'ya dönüp, son 
on yıl boyunca gazeteci olarak 
çalıştı ve Ingiliz SKY TV ve VH-
1 kanallarında film eleştirisi ve 
müzik programları sundu. 
Sonra, aralarında "just Another 
Day in London", "Tube Tales'" 
ve "Heartland"in de 
bulundugu, televizyon için 
gerçekleştirilmiş bir dizi 
öyküyle, film yapımcılıgına 
başladı. Kitabı Alkaile Geçen 16  
Yıfın sinemaya uyarianmasına 
yönelik bir dizi teklifi 
reddettikten sonra, Wong 
Kar-Wai ile yaptıgı bir 
konuşmanın sonucunda bu 
filmi kendi çekmeye karar 
verdi ve böylece ALKOLLE 
GEÇEN 1 6  YIL (2003) ile 
yönetmen olarak ilk filmini 
gerçekleştirdi. 
At I 6, he found a degree of fame 
as the frontman for the Scottish 
punk band The Skids, who had a 
series of hi ts berween I 979 and 
I 98 l .  He rhen rurned to the 
fashion world, and for several 
years was one of the highesr paid 
male models in Great Brirain. 
He also gained an educarion in 
rhearre and film by working 
wirh the prestigious company 
Plaines Plough, before moving 
to Brussels where he recorded 
four alburns of poetry and 
published rwo books - one of 
them, che semi-aurobiographical 
16 Years of Aicohol. Back in 
Uındon, for the last ren years he 
has worked as a journalise and 
has presenred film review and 
music programs on Brirain's 
SKY TV and VH- l .  He then 
moved in to film production 
w ith a number of ficrions for 
relevision, including "Jusr 
Another Day in Uındon", "Tube 
Tales"' and "Heartland". He 
refused several offers to adapt his 
book 16 Yearı of Aicoho/ for the 
screen and, after a conversarion 
wirh Wong Kar-Wai, he 
decided to direct it himself, rhus 
making his directorial debut !6  
YEARS O F  ALCOHOL (2003). 
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RUSYA R SSIA 

KOKTEBEL'E YOLCULUK 

KOKTEBEL 

ROADS TO KOKTEBEL 

Yönetmenler Directors: Boris 
Khltbnikov & !ılati Pop.g.-.hıky 
Senaryo Screenplay: Boriı Khltb�tikw 
& Man Pop.g.-.hıky Görüntü Yön. 
Cinematography: Shanthr Btrktsbi 
Kurgu Edi ring: lı'alf � Müzik 
Mwic: Chirit Ctwta Oyuncular Cast: 
lgıır Chmttvich, Glth p.,�.tpa/iı, 
Agripputa S tt/kova, Alaantkr 1/yifl, 
Vladim1r KNchwmito, Y tvgtniy Sytyi 
Yapımcı Prod.ucer: Roman Boriıtvich 
Yapım Production Co.: PBOUL 
Dünya HakJarı World Sales: 
Ct/111/oid Drr.ams 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 105' 

• lık uzun metrajlı kurmaca filmlerini 
çeken Boris Khlebnikov ve Alexei 
Popogrebsky, sevgi ile bagımsızlıgı 
uzlaştırmanın güçlügü üzerine bu öyküde, 
hayrette bırakan bir görsellik duygusu 
sergiliyorlar. Film, Moskova'dan yola çıkıp, 
Kırım sahilindeki Koktebel'e ulaşmak için 
Rusya ve Ukrayna boyunca seyahat eden 
bir baba-ogulu takip ediyor. Y okulukları 
onları birbirlerine bagımlı hale getirse de, 
seçilecek rota konusunda ikisinin de farklı 
fikirleri var. Fazlasıyla dramatik 
yüzleşmelerden kaçınıp günlük yaşamın 
bildik görüntülerini tercih eden bu lirik 
baba-ogul ilişkisi tablosu, insanların suda 
yüzen minicik tahta parçaları gibi saga sola 
sürüklendigi engin toprakları fon olarak 
kullanıyor. Yolda karşılaştıkları insanlar 
dikkatle, romantizmden epey uzak bir 
şekilde resmedilmiş. Yönetmenler köksüz 
varoluş sahnelerini muazzam bir ineelikle 
ele alıyorlar ve iki başrol oyuncusu, ister 
bir baba ile bir ogulun birbirlerine olan 
sevgisini ve güvenini, ister bu yakınlıktan 
dogan düş kırıkligını ifade ediyor olsun, 
aralarındaki güçlü kimya her zaman 
kendini gösteriyor - yolculuklarını fiziksel 
düzlemden, duygusal bir düzleme 
yükseltiyor. Moskova Film Festivali'nde 
Gümüş St. George Özel Jüri Ödülü'nü 
alan KOKTEBEL'E YOLCULUK, görsel 
açıdan çok güçlü bir meditasyon: ardarda 
sıralanan büyülü imgeler bizi sahile ve 
denizin tazeleyici gücüne dogru taşıyor. 

• Firsr-rime fearure direcrors Boris 
Khlebnikov and Alexei Popogrebsky 
demonsrrare srunning visual sense in rhis 
rale of rhe difficulry of reconciling love and 
independence. The film follows a farher and 
son as rhey rravel from Moscow, through 
Russia and rhe Ukraine, rowards Kokrebel 
on rhe Crimean coasr .  Alrhough rheir 
journey makes rhem dependenr on one 
anorher, each has his own idea abour rhe 
roure he would !ike ro rake. Eschewing 
highly dramaric confronrarion in favor of 
evocarive shors of everyday life, rhis lyrical 
porrrair of a farher-son relarionship is ser 
againsr an expansive !and in which humans 
drifr !ike riny rafrs. The people they meer 
along the way are carefully and 
unromanrically drawn. The directors render 
rhe scenes of roorless exisrence wirh 
enormous subrlery and, w herher rhe rwo 
main acrors are portraying a farher and son's 
love for and reliance upon one anorher or 
rhe frusrrarions rhar resulr from this 
closeness, rheir powerful chemistry is always 
in evidence - it lifrs their journey from the 
physical ro an ernerional plane. 
KOKTEBEL -whjch won rhe Silver St. 
George Special Jury Prize at the last 
Moscow lnrernarional Film Festival- is a 
visually overwhelming mediration: one 
magical image upon anorher carries us 
towards rhe coast and rhe regenerarive 
powers of the sea. 

BORIS KHLEBNIKOV 
1 972'de Rusya'da doj!du. 
Moskova'daki VGIK Sinema 
Enstitüsü'nde sinema kuramı 
okudu. Filmografisine Alexei 
Popogrebsky ile birlikte 
yönettij!i "Mimochod" ( 1 997) 
adlı kısa belgesel ile "T ricky 
Frog" (2000) adlı kısa kurmaca 
film de dahildir. KOKTEBEL'E 
YOLCULUK (2003) 
yönetmenligini paylaştıj!ı ilk 
uzun metrajlı kurmaca fılmdir. 
Born in 1972 in Russia. He 
srudied film cheory at V GlK 
Film Insciruce in Moscow. His 
fi lmography includes che 
documencary shorr .. Mimochod .. 
( 1 997), which he co-direcred 
wich Alexei Popogrebsky, and 
che shorr drama .. Tricky Frog .. 
(2000). KOKTEBEL (2003) is 
che firsc fearure-length film he 
co-direcced. 

1 972'de Rusya'da doj!du. 
Moskova Devlet 
Üniversitesi'nde sinema 
kuramı okuduktan sonra, Boris 
Khlebnikov'la birlikte kısa 
metrajlı "Mimochod" ( 1 997) 
ile ilk uzun metrajlı kurmaca 
filmi KOKTEBEL'E 
YOLCULUK'u (2003) çekti. 
Born in 1 972 in Russia. He 
scudied psychology at Moscow 
Srate University before co
directing boch che shorr 
.. Mimochod .. ( 1 997) and his 
fearure debuc, KOKTEBEL 
(2003), wich Boris Khlebnikov. 
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ABD USA 

MILWAUKEE, MINNESOTA 

Yönetmen Director: Alan Mindil 
Senaryo Screenplay: RO Murpby 
Görüntü Yön. Cinema(Ography: 
Bernd Htiftl Kurgu Editing: David 
Raflllins Müzik Music: Mirhtul 
Contltf'tino Oyuncular Casr: Troy 
Garrily, Alison Follard, Randy Quaid, 
Bruct Dtrn, Dtlmı Monk Yapımcılar 
Producers: Mi(hatl Brody & jtlf 
Kirıchba11m Yapım Producrion Co.: 
Franmvork Entertainmem Dünya 
Hakları Wodd SaJes: Alliana 
Aılanliı Enttrlatnmtnt Gro11p 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 95'  

• Milwaukee'nin aslında Minnesota'da 
de�il de Wisconsin'de oldu�u gerçe�inin 
alakasızlı�ıyla dalga geçen isminin de 
gösterdi�i gibi, bu filmde "Fargo" karşıtı 
bir his var. Film ABD'deki Ortabatı lıların 
sessiz onurlulu�uyla ve onlardan 
yararlanmaya çalışan dışardan gelenlerle 
ilgili. Daha uygun bir film adı olarak "Jim 
Thompson'un Fargo Gump"ı seçilebilirdi. 
Böyle bir isim, beklentilerimize uyan garip 
karakterleri, kült statüsü ne erişmiş 
oyuncuları, s ıradışı 70'1er tadındaki 
mekanı ve acemi davranışlı suçlularıyla, 
Amerikan ba�ımsız sinemasından oldukça 
tanıdık bir kesit sunan filmin içeri�ini ve 
havasını daha iyi özetleyebilirdi. Ancak 
MILWAUKEE, MINNESOTA. yarattıkları 
benzersiz ve dingin hikayeyi iyi anlayan bir 
yönetmenin ve ekibinin incelikli ellerinden 
çıkmış. Buzda balık avının ve baskıcı 
so�u�un sembolizmi, filmi yıkayan sıcak 
yeşil-sarı ışıkla yanyana getirilmiş. Buzlu 
dış mekanlarına ragmen, filmin hemen 
içimizi ısıtan karanlık ama gayet sıcak bir 
görüntüsü var. Anlattı�ı insanlar da dogal 
ve ilginç. Mindel'in incelikli yönetmenligi 
ve Murphy'nin tatlı senaryosu hikayenin 
çarkları dönmeye başlayana kadar hoş ve 
dürüst insani ritimlerle dolu. Bu noktada 
film, hayatta daha az şansı olanlardan 
yararlanmaya çalışanlada ilgili bir kara 
mizaha dönüşüyor ve ne olup bitti�ini 
anladıkça olaylar daha da ilginç hale 
geliyor. Sonuçta ortaya çıkan, zoraki ve 
basmakalıp manipülasyonlar yerine, 
seyircide duruma uygun bir empati 
duygusu yaratan tatlı, korkutucu ve 
genelde hayran bırakan bir hikaye. 

• There's a ki nd of anti-"Fargo" feel ro this 
film that shows in the title, which pokes 
fun at that fact that it seems irrelevanc that 
Milwaukee is accually in Wisconsin, not in  
Minnesota! This is a film abour the quiet 
dignity of Midwesterners and the 
incedopers who try ro take ad vancage of 
them. A more accurate choice of title mig ht 
have been "Jim Thompson's Fargo Gump", 
which summarizes the mood and conrenc of 
this amiable but sornewhat familiar slice of 
American independent cinema with its 
predictable array of quirky characters, cu lt 
casting, offbeat 70s-flavoured setting, and 
low-rent criminal shenanigans. However 
MIL W A UKEE, MINNESOTA bears the 
tender fingerprints of a director and his 
crew who understood the unique and quiet 
tale they were creating. The symbolism of 
ice fishing and the oppressive cold are 
juxtaposed with the warm green-gold light 
that bathes the picture. Despite the icy 
exteriors, the film has a clark and very warm 
look to it that draws us in instancly; these 
are people we find inceresting and natural. 
Mindel's genele directian and Murphy's 
sweet script tap in co honest human 
rhythms in a lovely way until the 
machinations of the script start turn ing. At 
this point it  becomes more of a black 
comedy abour people who take ad vancage of 
those less fortunate, and as we start ro see 
what's going on here, it gets more 
inceresting. The result is a sweet, 
frightening and ultimately fascinating tale 
that raises the appropriate empathetic 
emotions from i ts audience instead of forced 
and trite manipulation. 

ALAN MINDEL 
Model ajansı Click ve yetenekli 
kast ajansı Flick'in kurucu 
ortaklogını yaptıgı seksenli 
yıllarda eglence sektörüne 
adım attı; daha sonra da bir 
yetenek yönetim ajansı olan 
Framework Entertainment'ı 
kurdu. Yapımcılıktaki ilk 
denemesini Gus Van Sant'in 
"My Own Private ldaho"suyla 
( 1 99 1 )  yaptı. Cannes Film 
Festivali'nin Eleştirmenlerin 
Haftası'nda Genç 
Eleştirmenler Ödülü'nü 
kazanmasını saglayan 
MILWAUKEE, MINNESOTA 
(2003) yönettigi ilk uzun 
metrajlı kurmaca fılmdir. 
He began work in the 
enrerrainmenc industry in the 
eighties when he co-founded the 
modeling ageney Click and the 
talem ageney Flick; he later co
founded Framework 
Enrercainment, a raJenr 
managemenr company. He 
debuted on the production s ide 
when he produced Gus Van 
Sant's "My Own Private ldaho" 
( 1 99 1 ). MILWAUKEE, 
MINNESOTA (2003), which 
won the Prix de la J eune 
Critique at the Critics' Week 
during last years Festival de 
Cannes, is his fırst feature film 
as director. 
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FRANSA-BELÇIKA FRANCE-BELGIUM 

SlKI ÇALIŞJ IYi EGLEN 

VIOLENCE DES ECHANGES EN MILIEU TEMPERE 

WORK HARD, PLAY HARD 

Yönetmen Dircctor:Jta:.ıı-Mıırr 
M011tol/t Senaryo Screen play: 0/ivitr 
Gorrr,Jean-Marr Af01110111 & Ghislaint 

jfgo•-Hmog Görüntü Yön. 
Cinemamgraphy: Cla�ttk Garnitr 
Kurgu Editing: Marit-HI/em Mora 
Müzik Music: Si/va in Vıınot 

Oyuncular Cast:jenmit Rhıier, 
l....a11rtnt LNcaı, Cylia Malki, 0/ivitr 
Ptrrier, Sa,ir G11umi Yapımcllar 
Producers: Mi/ma Ptrylo & Gillts 
SacN/o Yapım Production Co.: 
TS Prod11ctiom; Lts Filwu tk I'Etang 
Dünya Hakiart World Sale., 
Flach Pyramirk lnrtrnalional 

2003 1 J:l mm. / Renkli Coloc 1 95 '  

• Iş hayatını anlatırken oyunu kurallarıyla 
oynamayı reddeden genç bir adamın 
takıntılarını ve ahlaki çekincelerini anlatan 
Laurent Cantet'nin "Insan Kaynakları"ndan 
farklı olan SlKI ÇALlŞ, IYI EGLEN, 
kariyerini ön plana almayı seçen bir genç 
adamın soguk ve tarafsız portresi. 
Herkesin kendisi için yaşadıj!ı bir hayat 
tarzını yücelten toplumun sinik yanını 
ender rastlanan keskin bir üslupla gösteren 
saj!lam ve berrak yönetmenlik kadar, 
Jeremie Renier'in Philippe Seigner'i 
canlandırmak için seçilmesi de mükemmel 
olmuş. "Sosyal hayatımızın temellerinden 
biri olan işimiz ve işimizle olan ilişkilerimiz 
beni çok etkiliyor. Ortaya çıkardıkları 
psikolojik sorunlarla, çalışma mekanları, 
çatışmalar ve dolayısıyla kurmaca için 
uygun ortamlar. Kısa fılmlerim daha önce 
bireysel kimlik ve sosyal gruplarla ilgili 
konulara deginmişti, ancak burada, ilk kez 
başarılı olmak için yetiştirilmiş, ej!itimli bir 
karakteri ele alıyorum. [ . . .  ] Ancak fılmin 
herşeyden önce yalnız, izole, tehditi n 
farkında olan, ama kendilerini korumaktan 
aciz insanları gösterdij!ine inanıyorum. Bu 
nedenle iş gelip şu noktaya dayanıyor: 
kendini bir tehdite karşı savunmak. Her 
zaman söylendigini duyuyoruz ve kendileri 
de belirtiyorlar: fırmalar gerçek bir savaşın 
içindeler. O zaman kendimizi banşta 
zanneden bizler, kendimizi kurtarmak için 
stratejiler üretip manevralar yaparak 
yaşamaya devam mı edelim? Her tarafa 
nüfuz etmiş bu rekabetçi ortamda bir iş 
bulmak ya da onu elimizde tutmak için ne 
yapalım? " - Jean-Marc Moutout 

• Unlike Laurenr Cantet's "Human 
Resources", which in i es description of the 
business seccor shows the malaise and 
scruples of a young man who refuses co play 
the game, WORK HARD, PLAY HARD is 
a cold and objective porttait of a young man 
who chooses co prioricize his own caceet. 
Jeremie Renier as Philippe Seigner is 
petfecdy cast, as petfect as the cight and 
lucid direction that shows w ith rare acıUty 
the cynicism of a sociecy that excols che cult 
of evecy man for himself. "As a pillac of our 
social life, work, and our relationships to it, 
fascinare me. Through the psychological 
issues it taises, a professional serting is ri pe 
for conflict, and ch us for fiction. My short 
films had already touched on issues acound 
individual idenci ey and social groups, but 
here, for che ficst time I am dealing with an 
educated character, ttained to succeed. [ . . .  } 
The other characters are those working at the 
business beiog audited. They ask themselves 
the same kind of questions about their lives 
at a time when their jobs are threatened. But 
above all I believe that the film shows people 
who are alone, isolated, aware of the threat, 
but powerless to defend themselves. That's 
what it' s come co: fighting to defend oneself 
agrunst a threat. W e constandy heat it said, 
they say it themselves: businesses are 
engaged in a vericable wat. Should we then 
be going on en manoeuvres, scracegizing as 
co how co save out skins, we who believed we 
were at peace? What do we do evecy day, in 
this all pervasive competitive atmosphere, to 
find or hang on to a job?" -

Jean-Marc Moutout 

JEAN-MARC MOUTOUT 
1 966'da Fransa'da MarsUya'da 
dotdu. Yönetmenlite 
başlamadan önce aktör olarak 
yetişti ve 1 984-87 arasında 
Simon kursuna devam etti. 
Brüksel Üniversitesi'nde ( 1 989-
1 99 1 )  senaryo yazarlıtında 
okurken, ilk batımsız kısa 
filmi "No Time 1 Hiç Zaman 
Yok"u 1 990'da yazdı, çekti ve 
yapımcılıgını üsdendi. Daha 
sonra birçok kısa film yaptı ve 
bunlar birçok fescivalde olumlu 
tepkiler aldı. "T out doit 
disparaitre 1 Herşey 
Kaybolmalı" 1 996'da Cesar'a 
aday gösterildi. 2000'de, bir 
belgeselin ("Le dernier navire 1 
Son Gemi") yönetmeniitinden 
sonra, Arte için, otuz yaşlarında 
bir Paris'linin zorlu ve komik 
maceralarını takip eden, ilk TV 
filmi "Ubre circulation 1 
Serbest Gidiş Geliş"i (200 1 )  
yaptı. lik uzun metrajlı kurmaca 
filmi olan, 2003 yapımı SlKI 
ÇALlŞ, IYI EGLEN'de de 
görüldügü gibi, büyük bir açıklık 
ve gerçete batlılıkla yansıttıtı 
sosyal ortamı incelemekten 
hoşlanmaktadır. 
Born in 1 966 in Marseilles, 
France. Traineel as an acror, 
attending che Si_mon course 
berween 1984 and 1 987, ir was 
not long before he starteel 
directing. He wrote, produceel 
and directeel his first 
independent shorr "No Time" in 
1990, whilst studying 
screenwriting ar che University 
of Brussels ( 1 989- 1991 ). He 
then made several orher shorr 
films, all screeneel ro fuvorable 
response ar a number of fesrivals. 
"Tour doit disparaitre" was 
nominateel for a asar in 1 996. 
Afrer direecing a documenrary in 
2000 ("Le dernier navite"), he 
made his firsr TV film for Ane, 
"Libre circulation" (2001), which 
charreel rhe resring and f.ırcical 
advenrures of a thirry-somerlıing 
Parisian in conremporary Poland. 
He 1 i kes ro explore social 
milieux, which he depicts with 
dariry and commirmenr: as seen, 
once again, in WORK HARD, 
PLAY HARD (2003), his firsr 
feature film made for the cinema. 
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ALMANYA GERMANY 

BILIM KURGU 

SCIENCE FICTION 

Yönetmen Director: Franz Miillw 
Senaryo Screen play: Franz Mü! /tr 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Frnltrik W alim- Kurgu Edidng: Franz 
M VI/ır, o;,k (Jtı.iJJm.,, Sum Coffty & 
Barbara Hoffmann Müzik Music: 
TobiaJ E/lmbtrg Oyuncular Casr: 
lln.>td Binıbaum,Jtın Hmrik Stahlbwg, 
Nicole Marischk.a Yapımcı Producer: 
Franz Mü/In-Yap1m Production Co.: 
/uatkmy of M«iia Am Colognt Dünya 
Haklan World Sales: Acadnny of 
Mtdi11 Arts Colognt 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color l l  13' 

• BILIM KURGU yönetmen Franz 
Müller'in Köln'deki Medya Sanatları 
Akademi'sinden mezuniyet projesi. Film, 
kronolojik olarak çekilmiş ve tüm 
diyalogları do�çlama. Tabi ki filmin ana 
konusu, yani birbirlerinden farklı bir 
ikilinin kendilerini alternatif bir 
gerçeklikte sıkışmış bulması, ucuz bilim 
kurgu tadında, ancak yönetmen Müller ve 
başrol oyuncuları Arved Birnbaum ve Jan 
Henrik Stahlberg bu konuyu, arkadaşlı�ın 
do�sı, tüketici toplumunun 
olumsuzlukları ve insanlı�ın temeldeki 
yalnızlı�ı hakkında inandırıcı ve yer yer 
güldürücü saptamalar yapmak için bir 
sıçrama tahtası olarak kullanıyorlar. Gayet 
zekice sahnelerle dolu (Marius'un moral 
verme gayretlerinden bazıları şimdiye 
kadar film şeridi üzerinde görülen en 
komiklerinden; Marius'un yoldan 
geçenleri para karşılığı kendileriyle ilgili 
aptalca şeyleri tekrarlatması, gerçekten, 
onun da umutsuzca ve espriyle belirtti�i 
gibi, "a�lamak istemenize neden oluyor") 
ve iki başrol oyuncusunun harika 
performansıyla sağlamlaşan bu nükte dolu 
film, "Alman Komedisi"nin kendi içinde 
çelişkili bir ifade oldu�uyla ilgili eski tezi 
yalanlıyor. "Tabii ki BILIM KURGU gerçek 
bir bilim kurgu de�il. Iki kahramanın 
absürd bir seminer çalışması yüzünden 
kendilerini soktukları paralel evrenin 
bizim dünyamızdan herhangi bir yönden 
farkı yok: gerçek şartlar altında bir tür 
sonsuz seminer bu sanki. Ve işin en garip 
yanı, bu deneysel bölgede ikisinin de 
gerçek dünyada kendileri için imkansız 
olan şeyleri denernekte başarılı olması." -
Franz Müller 

• SCIENCE FICTION is director Franz 
Müller's graduacion project ar che Academy 
of Media Ares in Cologne. The film was 
shor chronologically and all che dialogues 
were improvised. Sure, che film's premise 
-an unlikely duo find chemselves 
transporred i neo an alcernace realicy
smacks of cheap sci-fi, buc director Müller 
and lead actors Arved Birnbaum and Jan 
Hencik Scahlberg use che premise jusc as a 
jumping off poinc to make cogenc and 
occasionally hilarious poincs abouc che 
nacure of friendship, che i l is of consumer 
sociecy, and che essencial loneliness of che 
human condicion. Replece wich excremely 
elever scenes - some of Marius' pick-up 
moves are among che funniesc commicced co 
celluloid; Marius geceing passersby to repeac 
idioric chings abouc chemselves for money 
does, indeed, as Marius' despairingly, 
hilariously pucs i c, "make you wanc to cry" 
- and anchored by superb performances by 
che rwo leads, this wiccy film purs che lie to 
che old saw abouc "German comedy" being 
an oxymoron. "Of course SCIENCE 
FICTION is not a science ficcion. The 
paraUel universe che cwo procagoniscs gee 
rhemselves in to as a resul c of che absurd 
seminar exercise does not di ffer from our 
world in any way: a ki nd of erernal seminar 
under real condicions. And scrangely 
enough in this experimencal domain borh of 
chem succeed in experiencing whac is 
unachievable for chem in che real world: 
simple and complex chings such as love, 
morals, friendship." - Franz Müller 

FRANZ MÜLLER 
1 965'de Almanya'da, Mosbach, 
Odenwald'ca do�du. 1 990-
1 995 arasında Gerhard 
Richter'le Düsseldorft'ca 
Güzel Sanatlar e�itimi aldı. 
1 999'dan itibaren Köln'de 
Medya Sanatları Akademi'sinde 
Film ve Televizyon master 
derslerine girdi. BILIM 
KURGU (2003) son sınıf 
fılmidir. 
Born in 1 965 in Mosbach, 
Odenwald, Germany. From 
1 990-95 he studied Fine Art in 
Düsseldorf with Gerhard 
Richter. Since 1 999 he has been 
having post-graduate courses in 
Film and Television at the 
Academy of Media Arts in 
Cologne. SCIENCE FICTION 
(2003) is his last year film. 
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GÜNEY KORE SOUTH KOREA 

GÖBEK ADlM KlSKANÇLlKTlR 

JILTUNEUN NAUI HIM 

JEALOUSY IS MY MIDDLE NAME 

Yönetmen Director: Park Chano/e 
Senaryo Screenplay: Park Chanok 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Park Yengsoo Kurgu Ediıing: Park 
Chanok & Kwon KiJook Müzik Music: 
jımg HımyoMng Oyuncular Cast: 
Html Park, Stımgktım Moon,Jongok Bat 
Yapımcılar Producers: Ptttr Kim & 
Shin Changgi/ Yapım Production 
Co.: Gtntration Bl11e Fibm Dünya 
Hakları World Sales: E PirtNm 

2002 / JJ mm. 1 Renkli Color 1 124' 

• Park Chanok, kendine olan güvenini 
yansıtan bu ilk filmiyle, küçük bir grubun; 
dolambaçlı aniatı ları, pek az şey açıklayan 
yaklaşımları ve kararsız ya da pasif 
kahramanları yeıtlemeleriyle, en çok Tayvan 
Yeni Dalgası'nın örneklerinden etkilenmiş 
gibi görünen Güney Koreli sinemacıların 
arasında kendine yer buluyor. Yetenekli 
genç yönetmen günümüzde ilişkilerin 
karmaşıklıkları üzerinde odaklanırken, 
karakterlerin zihinlerinde aslında neler olup 
bittiltini anlama konusunda saıtlıklı bir 
kuşkuculuıtu da sergiliyor. Rivayete göre, 
çok daha uzun bir versiyonundan kesilerek 
kısaltılmış bu şahane film, ilgiyi sürekli canlı 
tutma konusunda hiç güçlük çekmiyar ve 
bir dizi duygusal şok ve anlatıya ilişkin 
sürpriz sunuyor. Aıtır ilerleyen açılışından 
sakin bir şekilde etkileyici finaline kadar, 
film hiçbir beklentiye uymuyor. Intikam 
üzerine aşaıtı yukarı geleneksel bir gerilim 
filmi gibi yapılandırılmış film (bir adam, ona 
ihanet ettiltini düşündüıtü bir başka adamın 
güvenini kazanır), bu formülün izin 
verdiitinden çok daha akıllıca ve iddialı; 
geleneıte ayak uydurmak yerine, erkek 
dostluıtunu oluşturan çeşitli sadakat, 
muhabbet ve rekabetierin iyi kavranmış ve 
beklenmedik biçimde müşfik bir etüdüne 
dönüşüyor. Bu filmin bir kadın tarafından 
yapılmış olması da aslında hiç şaşırtıcı deıtil, 
çünkü burada belli bir nesnellik aıtır 
basıyor, erkeklerin davranışlarının berrak 
bir tespiti söz konusu. Nazikçe 
merhametsiz, ama garazdan tamamen 
arınmamış bir tablo bu: hele o final planı 
-ve içerdilti ima- düpedüz yıkıcı. 

• Wirh this exrraordinarily assured debur 
fearure, Park (hanok posirions herself 
among rhe small band of South Korean 
filmmakers who, wirh rheir preference for 
oblique narrarives, sparse exposirion and 
indecisive or passive proragonisrs, seem 
influenced primarily by the example of the 
Taiwanese New Wave - the undersrared 
ensemble dramas ofHou Hsiao-Hsien and 
Edward Yang. Talenred young director 
focuses on the complexiries of presenr-day 
relarionships white mainmining a healrhy 
skepricism abour undersranding whar's 
really going on in the characrers' heads. 
Repuredly cur down from a m uc h tonger 
version, rhe superb film has no rrouble 
susraining inreresr and comes up wirh a 
series of emorional shocks and narrative 
surprises. From irs slow-burn opening ro irs 
quierly devastaring denouemenr, ir 
confounds every expecrarion. Srrucrured as a 
more or less convenrional revenge ehriller 
(one man insinuares himself inro the 
canfidence of anorher, who he feels has 
berrayed him), the film is far smarrer and 
more ambirious rhan that formula would 
allow; insread, ir becomes a perceprive and 
unexpecredly com passianare study of the 
various loyalries, affecrions and rivalries that 
consrirure male friendship. That ir' s made 
by a woman is unsurprising, since rhere's a 
definire objecriviry ar work here, a clear
eyed assessmenr of the way men behave. Ir's 
a genrly merciless porrrair, yer one not 
enri rely devoid of mali ce: that fina! s hor 
-and rhe implicarion ir conrains- is norhing 
less rhan devasraring. 

PARK CHANOK 
1 968'de Güney Kore'de 
do�du. Hanyang 
Üniversitesi'nde sinema ve 
tiyatro okudu. Uluslararası 
festivallerde ödüller alan 
birkaç kısa film yaptı ("To Be", 
1 996 ve "Heavy", 1 998). Hong 
Sangsoo'nun "Virgin Srripped 
Bare by Her Bachelor" adlı 
filminin ardından, yönetmen 
asistanlıgını bırakıp ilk uzun 
metrajlı kurmaca filmine 
hazırlandı. 2002 yapımı 
GÖBEK ADIM 
KlSKANÇLlKTlR'ın temel 
fikrini, Ky Hyung-do'nun aynı 
adlı şiirinden almıştır. 
Born in 1 968 in South Korea. 
She srudied film and rhearre ar 
che University of Hanyang. She 
made a number of award
winning shorc films ("To Be", 
1 996 & "Heavy", 1 998) that 
won prizes ar international 
fescivals. Afrer Hong Sangsoo's 
"Virgin Srripped Bare by Her 
Bachelor", she ended her career 
as an assistant director and 
prepared her fearure debut. The 
idea for JEALOUSY IS MY 
MIDDLE NAME (2002) came 
from Ki Hyung-do's poem of 
the same ri de. 
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ISPANYA SPAIN 

GÜNDÜZ SAATLERi 

LAS HORAS DEL DIA 

THE HOURS OF THE DAY 

Yönetmen Direcror:Jaimt Rosalu 
Senaryo Scrcenplay:jaime Rosalu & 
Enrir Rufa.I Görüntü Yön. 
Cinema(Ography: Oscar Du,-dn Kurgu 
Editing: Nino Martinn Oyuncular 
Cast: Altx Brtndemiihl, Agara Roca, 
Victnlt Romtro, Papt Morııoriu, Marta 
Antonia Martinn Yapımcıla.r 
Producers:jaimt Rosale.s & Ricard 
Figutrı:ıs Yapım Production Co.: 
FreJtkval Films: In Vitro Fibm Dünya 
Hakları World Sales: Baı..·aria Film 
International 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 

• Sert ve kontrollü GÜNDÜZ 
SAATLERI, psikopat Abel'i sıradan, 
gündelik rutini içinde izlerken, günlük 
hayatı olanca bezginligiyle perdeye taşıyor. 
"Normal" görünen katiller hakkındaki 
gazete haberlerinden esinlenen çiçegi 
burnunda yönetmen Rosales, görünürde 
"normal" bir seri cinayet failinin portresini 
inanılır şekilde çiziyor. Abel, ara sıra -hiç 
umulmadık zamanlarda- aynı bulaşık 
yıkarkenki kayıtsızlıgıyla insanları öldüren, 
duygularını bastırmış, toplumdan kopuk 
bir insan. Rosales'in filminin en çarpıcı 
özelliklerinden biri de üst düzey 
oyunculuklar. Filmin zorlama olmayan 
üsiObu, sabitlenmiş bir kamerayla 
bütünleniyor ve karakterlerin gayet dogal 
bir biçimde kadraja girip çıkmalarına 
olanak veriyor. Ortamda varolan dogal ışık 
ve sesler de filmi n gerçekçiligine katkıda 
bulunuyor. Son derece dünyevi işler ve 
incir çekirdegini doldurmayacak sohbetler, 
bir katilin yaşamını gayet inandırıcı bir 
şekilde ortaya koyuyor. Abel'i görünürde 
bu işe iten bir neden olmaması, portreyi 
büsbütün merak uyandırıcı hale getiriyor. 
Kurdugu ilişkilerdeki başarısızlık 
-Rosales'in de "ne yapsa olmayan" bu 
düzenli adamın karakterini incelikli bir 
biçimde çizmesi sayesinde- şiddet dolu 
eylemlerini inanılır kılıyor. Yaptıklarında, 
sessizliklerinde, gözlerinde bütün o 
tatminsizligi görebiliyoruz. "GÜNDÜZ 
SAATLERI, bir seri cinayet faili hakkında 
bir film degil .  . .  Farklı bir dil kullanıyor ve 
izleyicilerin de etkin olarak katılımını 
gerektiriyor." -Jaime Rosales 

• Ausrere and controlled, THE HOURS 
OF THE DAY brings the full redium of 
everyday life co the screen as we observe the 
psychopathic Abel (a frighreningly excellent 
performance by Alex Brendemühl, who also 
appears in Cesc Gay's "In the City") engaged 
in his ordinary, daily routine. Inspired by 
news scories abour murderers who appeared 
ro be "normal people", first-time direccor 
Rosales paints a portrait of a seemingiy 
"normal" serial ki ller, wirh rhoroughly 
believable results. Abel is a deeply repressed 
sociopath who, somerimes -and we can 
never predict it- kilis people wirh the same 
derachment he displays white washing 
dishes. One of the most seriking features of 
Rosales' film is the qualiry of the acting. !ts 
unforced sryle is complemented by a fixed 
camera, allowing characters co wander 
narurally in and out of the frame; available 
lighting and sound also enhance the film' s 
realism. The urrerly m undane rasks and 
rrivial conversations work rogerher to 
present a complerely convincing glimpse 
into the life of a ki ller. Abel's apparent lack 
of morivarion makes the profıle even more 
imriguing; along with his deeply awkward 
relarionships -and the subtle manner in 
which Rosales characrerizes this regular guy 
who "jusr doesn't ger it"- his violent acrions 
become all the more credible. W e can see 
the frustration in his actions, in his pauses, 
in his eyes. "THE HOURS OF THE DAY 
is not a film about a serial ki ller. . .  lt uses a 
different language and requires a fairly 
active role on the part of the audience." 
Jaime Rosales 

JAIME ROSALES 
1 970' de Ispanya' da 
Barcelona' da do�du. ESADE 
Üniversitesi'nin ekonomi 
bölümünden mezun olduktan 
sonra, 1 996'da Küba' da, 
Havana' daki Escuela 
lnternacional de Cine y 
Televisi6n de San Antonio de 
los Baiios'da film yöneunenli�i 
okumak için burs kazandı. 
Bunun ardından, Avustralya 
Film Televizyon ve Radyo 
Okulu'na gitti. 200 1 'e kadar 
televizyon için senaryo 
yazmaya devam etti, o yıl 
yapım şirketi Fresdeval 
Filmeilik'in kurucuları arasında 
yer aldı. Çeşitli kısa filmler 
çekti: "Virginia no dice 
mentiras" ( 1 997), "Palabras de 
una revoluci6n" ( 1 998), 
"Episodio" ( 1 998), "Yo ruve 
un cerdo llamado Rubiel" 
( 1 998) ve "La pecera" ( 1 999). 
GÜNDÜZ SAATLERI (2003) 
yönetti�i ilk uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 
Born in 1 970, in Barcelona, 
Spain. Having graduated in 
Economics from the ESADE 
U niversiry, in 1996 he obtained 
a grant to study Film Directing 
at the Escuela lnternacional de 
Cine y Televisi6n de San 
Antonio de Los Bafi.os in 
Havana, Cuba. From there, he 
went on to study ar the 
Australian Film Television and 
Radio School. He continued to 
work as a screenwrirer for 
television unril 200 1 ,  when he 
co-founded the production 
company Fresdeval Films. He 
has directed several short fılms: 
"Virginia no dice menriras" 
( 1 997), "Palabras de una 
revoluci6n" ( 1 998), "Episodio" 
( 1 998), "Yo ruve un cerdo 
llamado Rubiel" ( 1 998) and "La 
pecera" ( 1 999). THE HOURS 
OF THE DAY (2003) is his 
fırst feature film. 
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DANIMARKA-INGILTERE DENMARK-UNITED KINGDüM 

WiLBUR ÖLMEK iSTiYOR 

WILBUR BEGIİR SELVMORD 

WILBUR W ANTS TO KILL HIMSELF 

Yönetmen Director: Ltme Schn-fig 
Senaryo Screen play: Lont Sdıerfig & 
Amim Thomasjmm Görüntü Yön. 
Cinematography:J,.gmJohdn.uon 
Kurgu Editing: Gtrd Tj11r Müzik 
Music:joachim Holbtk Oyuncular 
Cast:}amie Sim, Adrian Rawlinı, 
Sherlıy Htntkrıon, Liıa McKinlay 
Yapımcı Producer: Sim Gra11m O/sm 
Yapım Producdon Co.: Ztntropa 
Ent"tainmmıs 6; Wilhv Lıd.; Srou iıh 
Srrtett Sigma Film.s Lld Dünya 
Hakları World Sales: Trust Film 
Saltı Türkiye Hakları Turkish 
Rights: Bir Film 

2002 / 35 mm. 1 Renkli Colo• 1 105' 

• Bu kara mizah barındıran romantik 
dram, "Yeni Başlayanlar için ltalyanca"nın 
yönetmeni Lone Scherfıg'in Ingilizce 
çekti�i ilk film. Başarılı senaryonun 
yazımına "Open Hearts 1 Açık Kalpler" ve 
"Mifune"nin senaristi Anders Thomas 
Jensen de katkıda bulunmuş. Iç karartıcı 
Glasgow'da geçen film, hayattaki tek 
amacı hayatına son vermek olan inadına 
karamsar ve müzmin bunalımlı Wilbur 
üstünde yo�unlaşıyor. Burada söz konusu 
olan, hayat, ölüm, sevgi gibi büyük 
temalar, ama hepsi ustaca ele alınmış; 
ayrıca tilmin derininde yer alan, 
romantizmin ça�rısıyla ve yakın bir ilişki 
kurma ihtiyacıyla ilgili, hem hassas, hem 
de dünyevi, daha özel dramı da 
bo�muyorlar. Scherfıg, mizahla dram 
arasında hayranlık verici bir denge 
tutturarak, insanın yüre�ine, bedenine ve 
zihnine işleyen geleneksel bir hikaye 
anlatıyor ve hayat insanı hep hazırlıksız 
yakalasa da, çile ve felaketler her an 
tetikte beklese de, hayatın yaşamaya 
de�er oldu�unu ortaya koyuyor. 
Karakterlerin hepsi de ilginç (özellikle 
çıldırtıcı Wilbur), oyuncular da çok 
başarılı. WILBUR ÖLMEK ISTIYOR, 
yönetmenin ilk filmi gibi, anlayış dolu ve 
pek hassas olmayan yönetmenlerin 
marjinal bularak gözden çıkaraca�ı 
karakterlerin sorunlarını öne çıkarıyor. 
Sonuçta, Danimarkah bir yönetmenin 
elinden çıkan, intihara e�ilimli bir lskoç 
hakkındaki bu yapıt, yılın en büyüleyici, 
hayata en olumlu bakan filmlerinden biri 
olup çıkıyor. 

• This darkly funny romantic drama is che 
English language debuc of Lone Scherfig 
("I calian for Beginners"), beaucifully co
scripced w i ch Anders Thomas Jensen (wricer 
of "Open Hearcs"' and "Mifune"'). See in a 
permanendy grey Glasgow, che film focuses 
on che scubbornly pessimiscic and 
chronically depressed Wilbur, whose only 
goal in life is co end his own. The chemes 
are big -life, deach, love- buc defdy 
handled, never overpowering che more 
incimace drama at che hearc of che film, 
which is boch delicare and pragmacic, 
acknowledging che pull of romance and che 
equally ineense need for incimacy and 
companionship. The balance of humor and 
drama is dea! c with admirably by Scherfig 
who offers a cradicional scory chac grabs you 
by che hearc, che guc and che mind. She 
argues that alchough life will always hic you 
unawares and boch reprieve and disascer can 
be waicing around che corner, i c is always 
worch living. All of che characcers are 
engaging, none more so than che infuriacing 
Wilbur, and all are pecfeccly played. Most 
significancly, WILBUR WANTS TO KILL 
HIMSELF is as empachecic as i es 
predecessor, foregrounding che problems of 
characcers less sensicive filmmakers mighc 
dismiss as marginal. A film abouc a suicidal 
Scoc, wich a Danish director, which curns 
out co be one of che mos c charming, life
affirming piccures of che year. 

LONE SCHERFIG 
1 959'da Danimarka'da, 
Kopenhag' da do�du. 
Kopenhag Üniversitesi'nde ve 
Danimarka Devlet Sinema 
Okulu'nda sinema e�itimi aldı. 
Kısa filmler, radyo oyunları ve 
televizyon dizileri yazdı ve 
yönetti. Ödül alan ilk iki filmi 
"The Birthday Trip 1 Do�um 
Günü Yolculu�u" ( 1 990) ve 
"On Our Own 1 Kendi 
Başımıza" ( 1 998) çeşitli 
uluslararası film festivallerinde 
gösterildi. 2002 yılında 
Festival'de de gösterilen 
"lcalian for Beginners 1 Yeni 
Başlayanlar için lcalyanca" 
(2000) büyük ilgi gördü; aldı�ı 
ödüller arasında FIPRESCI 
ödülü, 200 1 'de Berlin Film 
Festivali'nde Gümüş Ayı ve 
aynı yıl Danimarka Film 
Akademisi'nin verdi�i En Iyi 
Özgün Senaryo Ödülü 
sayılabilir. WILBUR ÖLMEK 
ISTIYOR (2002) yönetmenin 
son kurmaca fılmidir. 
Born in I 959 in Copenhagen, 
Denmark. She srudied film at 
the University of Copenhagen 
and the National Film School of 
Den mark. She has written and 
direcced shorr films, radio plays 
and dramas, and television 
series. Her fırsr cwo award
winning features, ""The Birthday 
Trip"" 0990) and ··on Our 
Own'" 0998), were shown at 
several international film 
festivals. '"Italian for Beginners" 
(2000), which played at the 
Festival in 2002, was received 
wirh great acclaim; among the 
prizes i c won were a FIPRESCI 
award and a Silver Bear at the 
Berlin Film Festival in 2001 
and che best original screenplay 
award the same year from the 
Danish Film Academy. 
WILBUR W ANTS TO KJLL 
HIMSELF (2002) is her latest 
fearure film. 
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RUSYA RUSSIA 

KOCAKARlLAR 

STARVKHI 

OLD WOMEN 

Yönetmen Director: Gmnadi Sidonıv 
Senaryo Screen play: Gennadi Sidorov 
Görüntü Yön. Cincmatography: 
Anato/i Pttriga Oyuncular Ca�n: 
Valmtina BertzNIJit.aya, Galina 
Smirnm!a, Zoya Norkina, Strgtj Makarov, 
Tamara Klimoı•a, Broniılat•a Zaltharova, 
Gnmadi Sid()f'()V Yapımcı Producer: 
Gennadi Sidorov Yapım ?roduction 
Co.: Cintma Support Foundation Dünya 
Hakları \Vorld Sales: Cintnll1 S11pport 
Foundation 

2003 1 3.) mm. 1 Renkli Coıo, 1 100' 

• Gennadi Sidorov'un KOCAKARILAR'ı, 
yaşlı kadınların bilgeligini ve tecrübesini 
anlatan bir ilk film. Etrafiarını çeviren 
fakirlige ragmen, bu hanımların ne hayattan 
şikayeti, ne de ölmeye niyetleri var. 
Içlerinde eski sosyalist dönemin önyargıları 
olsa da, iyilik, insanlık ve bilgelik de var. Bu, 
günümüzün Rus toplumunu yansıtan en 
başarılı yeni filmlerden biri sayılabilir; bunu 
da gerçekçi ve mecazi tarzlar arasında tam 
bir denge bularak başarıyor. "Nine"de 
meslektaşı Lidia Bobreva'nın yaptıgı gibi 
Sidorov da, amatör oyunculada çalışmayı 
tercih etmiş. Bu filmin olayları da taşrada 
geçiyor; KOCAKARlLAR Kostroma 
yakınlarında çekilmiş, buna uygun olarak 
yaşlı hanımlar da bölgedeki gerçek Rus 
köylü kadınları. Down Sendromu olan bir 
oyuncu tarafından canlandırılan köyün delisi 
ile ihtiyar kadınların barış içinde yaşadıgı 
köye Özbekistan'dan bir mülteci ailesi 
geliyor (ancak bu rollerde Tacik oyuncular 
kullanıldıgından Tacikçe konuşuyorlar). Film 
eski imparatorlukla, kolonileri arasındaki 
ilişkileri çelişki uyandıran bir yöntemle 
inceliyor: eger Sovyetler döneminde 
medeniyetin merkezden sınır bölgelerine 
gittigini düşünürsek, şimdi de Orta Asyalı 
mültecilerin köye elektrik saglayacak (bir 
gelişme sembolü olan) küçük bir elektrik 
santralı kurarak, Rus taşrasını geliştirdigini 
görüyoruz. Sidorov'un anlatımı tuhaf ve 
neredeyse masalımsı özellikler taşırken, 
profesyonel olmayan oyunculardan sıradışı 
diyaloglar ve köy yaşamından kısa kesitler 
çıkarmaktaki yetenegi, çalışmasına bir 
belgesel duygusu katıyor. 

• Gennadi Sidorov's OLD WOMEN is a 
debut film which turns ro the wisdom and 
experience of the old women. Despi te 
poverty surraunding the m, these !adi es don· t 
complain of the absurd life and are not going 
to die. They carry in them the prejudices of 
the old socialise rime, bu c also kindness, 
humanity and wisdom. This may be one of 
the best new pictures which present 
contemporary Russian sociery, and achieves 
this by balaneing berween realisric and 
metaphoric style. Sidorov, like his colleague 
Lidia Bobrova for "Granny", has chosen to 
work mostly w ith non-professional actors. 
The evenrs of his film al so unfold in the 
provinces; OLD WOMEN was shot near 
Kostroma, and accordingly the old ladies are 
genuine Russian peasant women from the 
region. loto the smail viiiage where the 
women live peacefully together with the 
viiiage foo! (played by an acror who suffers 
from Down Syndrome), a family of refugees 
from U zbekistan arrive (but they speak 
Tadjik, as che directOr inviced Tadjik actocs). 
The film investigates the relationships 
berween the former empire and i es colonies 
in a paradoxical fashion: if in Soviet times 
civilization spread from the center ro rhe 
per i phery, now the Central Asi an refugees 
develop rhe Russian provinces, erecting a 
smail power station (a symbol of progress) to 
supply the village with electriciry. Sidorov's 
abiliry co elicit from his non-professional 
acıresses extraordinary dialogue and vignectes 
on viiiage life lends his work a documentary 
feel, while the narrative retains a whimsical 
and almosr fairy cale convencionality. 

GENNADI SIDOROV 
22 Temmuz 1 962'de (şimdi 
Bişkek diye anılan) Frunze'de 
dogdu. Aktör, yapımcı, 
yönetmen ve senaristtir. 
Moskova' daki sinema 
akademisi VGIK'te oyunculuk 
ve film yönetmenligi egitimi 
aldıktan sonra, 1 986' da 
oyunculuk yapmaya başladı. 
1 990'da "Gece" adlı kısa 
filmini yönetti. 1 995'te 
Sinemaya Destek Için Bölgesel 
Halk Vakfı'nı kurdu ve o 
dönemden beri Sinema 
Koleksiyonu Danışmanlık 
Komitesi'nde yöneticil ik 
yapıyor. KOCAKARllAR 
(2003) yönettigi ilk uzun 
metrajlı kurmaca filmdir. 
Born on 22 July 1 962, in 
Frunze (now Bishkek). He is an 
actor, producer, direccor and 
screenwriter. Having studied 
acring and film directing at the 
VGIK in Moscow, he began 
working as an actor in 1986. He 
directed a short film, "The 
Night" in 1 990. He founded 
Regional Public Fund for 
Cinema Support in 1995, and 
since then he has been a director 
of the Advisory Committee of 
the Cinematographic 
Collection. OLD WOMEN 
(2003) is his first feature film. 
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ÇIN-HONG KONG-ALMANYA CHINA-HONG KONG-GERMANY 

KÖR KUYU 

MANG ]ING 

BLIND SHAFT 

Yönetmen Direcwr: Li Yang 
Senaryo Screenplay: Li Yang, based 
on tht N()flf/"Shmmu / SJtmd w� by 
Li11 Qıngbang Görüntü Yön. 
Cinemarography: Li11 Yunglxmg 
Kurgu Ed.icing: Li Yang & Karl Ritdl 
Oyuncular Cast: Li Yixiang. Wang 
ShNangbao, Wang Baoqiang, An)ing, 
Bao Zbtnjitmg, Zhao)ımıhi, Sun Wti, 
Wang Yining, Li11 Zbtnqi, Zhang LM/11 
Yapımcı Producer: Li Yang V apım 
Production Co.: Tang Splnuk11r FiliiiJ 
Ltd. DUnya Haklan Wodd Saleso 
Tbt f,/m Ltbrary 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 92' 

• Insanların açgözlülügünün ve hatalarının 
beyazperdedeki en acımasız 
yansımalarından biri olan KÖR KUYU, 
ekonomik, toplumsal ve kişisel ilerleme 
umudundaki Çin halkının çogu kez ihmal 
edilen bir kesimini resmeden, zorlu bir 
yorum. Iki köylünün kurnazca cinayet 
planlarının son örnegi, filmin ilk beş 
dakikasında gerçekleşir. Bu kasvetli açılış, 
ardından gelecek olan soguk fiziksel ve 
psikolojik güçlükler dizisinin havasını 
belirliyor ve hiç beklenmedik ironik bir 
linale dogru ilerliyor. KÖR KUYU, ahlaksız 
maden sahiplerinin elinde, her gün üç kuruş 
paraya canlarını tehlikeye atan on binlerce 
Çinli kömür madencisinin kötü koşullarını 
teşhir ediyor. Yönetmen-senarist Li Yang 
ilerlemenin bedelini sorgulayan ve kendi 
ülkesinde ciddi tepkilere yol açan, bu ciddi 
siyasi ve toplumsal yorumu cesaretle 
sunuyor. Hayran olunacak kadar kayıtsız. 
gözlemci bir üsluba sahip olan Yang, basit 
düzenekieri ve yalın perspektifleri tercih 
ederken, oyuncularında da benzer bir 
natüralizmi teşvik ediyor. Başlangıçta süper 
1 6  mm'yle çekilen filmin grenli dokusu ve 
dogal ışık kullanımı da belgesel gerçekçilik 
duygusuna katkıda bulunuyor: öyle ki, 
izlerken, agır işçiligin gürültüsünü ve 
kokusunu, suçlu ruhların terli tedirginligini 
hissediyorsunuz. "Her ülkenin parlak ve 
görkemli yanını duyurmaya ihtiyacı vardır. 
Ama insan dogası ile toplumun karanlık ve 
çirkin yanlarını teşhir edip eleştirmenin, 
aslında ilerlemeyi ve toplumun kalkınmasını 
daha fazla teşvik edecegi de dogru degil 
midir?" - Li Yang 

• As piriless a vision of human greed and 
fiıllibiliry as has ever been broughr ro rhe 
screen, BLIND SHAFf is a compelling 
commentary rhar porrrays an ofren
neglecred segment of the Chinese 
population in rhe hopes of economic, social, 
and personal progress. The laresr insrallmenr 
of rwo peasants' murderous scam rakes place 
wirhin the fırsr fıve minutes of the film. 
This bleak opening sers the tone for the cold 
succession of physical and psychological 
challenges ro come and leads ro a rorally 
unexpecred ironic ending. BLIND SHAFf 
exposes the poor conditions for rhe rens of 
thousands of Chinese coal miners who risk 
their lives every day for menial wages ar rhe 
hands of corrupt mine owners. Direcror
screenwrirer Li Yang daringly presents a 
serious polirical and social commentary that 
questions rhe price of progress and has been 
subject ro serious repercussions in his home 
country. Having an admirably derached, 
observational sryle, he favors simple ser-ups 
and unfussy perspecrives, and seems ro 
encourage a similar naruralism from his 
performers. Originally shor on super- 1 6mm, 
rhe fılm's grainy rexrure and use of narural 
lig ht only adds ro irs sense of documentary 
realism: warching, you sense the noise and 
sri nk of hard labor, and the sweary unease of 
guilry souls. "Any country needs ro promore 
its bright and glorious side. Bur is ir not 
rrue rhar the exposirion and cririque of the 
clark and ugly sides of human narure and 
sociery can in facr promore progress and 
development of the society even more?" -
Li Yang 

Ll YANG 
1 959'da Çin'de Yian'da, bir 
oyuncular ailesinin çocugu 
olarak dogdu. Tiyatroda 
büyüdü, 1 978-85 arasında 
Pekin Gençlik Tiyatrosu'nda 
aktörlük yaptı. 1 985-87 
arasında Peki n Televizyon 
Kurumu'nda yönetmenlik 
egitimi gördü. 1 988-9_0 
arasında, Berlin'deki Ozgür 
Üniversite'de Alman dili ve 
edebiyatı, 1 990-92 arasında da 
Münih'te dramatik teori 
okudu. Alman televizyonunda 
aktör olarak da çalışmıştır. 
1 992-95 arasında Köln'deki 
Medya Sanatları Akademisi'nde 
yönetmenlik okudu. 
Oradayken, "Women's 
Kingdom" ( 1 99 1 ), "Happy 
Swan Song" ( 1 994) ve "The 
Wake" ( 1 996) adlı belgesel 
filmleri yazıp yönetti. Sonra 
Pekin'e gitti ve Çin'de 
gösterime girmesi r.asaklanan 
ilk kurmaca filmi KOR 
KUYU'yu (2003) yönetti. 
Born in Yian, Ch ina in 1959 
inro a family of actors. He grew 
up in che rheacre, and was an 
acror at Beijing Yourh Thearre 
from 1 978-85. He srudied 
direecing at Beijing Television 
Institute from 1985-87, 
subsequendy studying German 
language and lirerarure at the 
Free University in Berlin from 
1 988-90 and deamaric rheory in 
Munich from 1990-92. He has 
also worked as an acror for 
German television. He srudied 
directing at rhe Academy of 
Media Arrs in Cologne from 
1992-95. Whilsr rhere he wrore 
and direcred che documencaries 
"Women's Kingdom" ( 1 99 1), 
"Happy Swan Song" ( J  994) and 
"The Wake" ( 1996). He rhen 
moved ro Beijing and direcred 
BLIND SHAFT (2003), his fırsr 
fearure film, which is banned 
from being released in China. 
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INGIL TERE-FRANSA UNITED KINGDOM-FRANCE 

HAYAT ÖPÜCÜGÜ 

KISS OF LIFE 

Yönetmen Director: Emily Young 
Senaryo Screenplay: Emily Yormg 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Wojcitch Sı.eptl Kurgu Editing: Da11id 
Cha,.ap Müzik Music: Murray Go/d 
Oyuncular Cast: lngeborga 
Dapkımaitt, Ptttr Mu/lan, David 
Wanrtr, M illit Firtdlay,)amtJ E. A1artin 
Yapımcı Producer: Gayle Griffirhs 
V apım Production Co.: Wild Horses 
Film Co. (UK),· Haur tt Court (Frana) 
Dünya Hakları World Sales: 
CtlbJioid DrtamJ 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 86' 

• Bir ilk film oldu�u düşünüldü�ünde, 
takdire de�ecek kadar iddialı bir sinema 
yapıtı olan HAYAT ÖPÜCÜGÜ, saat 
dilimleryle ülkeler, gerçek olanla hayali 
olan, yaşamla ölüm arasında akıcı bir 
şekilde gidip geliyor. Burada kavram ve 
üslüp açılarından mu�lak bir durum var, 
ama her şey, kusursuz oyuncu kadrosu 
tarafından inanılır hale getirilen ailenin 
deneyimlerine dayanıyor. Emily Young belli 
ki takip edilmesi gereken bir yetenek ve 
böylesine cüretkarca özgün yönetmenlerin 
varlı�ı da Ingiliz sineması açısından iyiye 
işaret. "Ölümden hemen sonraki anı, anları 
incelemek istedim. Ölmenin nasıl bir şey 
olabilece�ini merak ediyordum, ayrıca 
içlerinden biri öldü�ünde arkada kalan 
ailenin birkaç gününü, bu olayın aileyi (ölü 
ya da diri bireyleriyle), zamanın hem 
biçimini yitirdi�i. hem de amansızca devam 
etti�i bir Araf döneminde, nasıl biraraya 
getirdi�ini anlatmak istiyordum. Anların 
arasındaki zamana ilgi duyuyorum ve bunun 
yapısını veren Tibet Ölüler Kitabı'nı okudum. 
Ayrıca HD denen modernist bir şairin 
Helena Mısır'da şiirini de okudum; şiirde, 
Helena (Truva'dan bildi�imiz Helena), tam 
ölüm anında, hayatını geride bırakıp huzur 
içinde ölmeden önce, o hayatın bilmecesini 
çözmek için Am en T apına�ı denen yere ya 
da zamansız zamana götürüldü�ü anı 
yansıtıyordu. Hayatımızda çözümlenmemiş 
meseleleri n oldu�u bir anda ölürsek 
başımıza gelebilecekleri yansıtmanın 
büyüleyici bir fikir oldu�unu düşündüm . . .  
Umarım seyirciler, kendilerini bu aileyle 
birlikte, yo�un ama nihayetinde arındırıcı ve 
beklenmedik şekilde olumlu bir deneyim 
yaşamış hissederler." - Emily Young 

• A laudably ambitious piece of fi lm
making, all the more so given rhar ir' s a  
firsr fearure, KISS OF LIFE moves fluidly 
berween rime zones and countries, berween 
reality and che imaginary, berween life and 
dearh. There is conceprual and srylisric 
complexiry here, bur rhis is always 
grounded in che experiences of che family, 
rendered believable by che uniformly 
excellent casr. Emily Young is clearly a 
ralenr ro warch, and it augurs well for 
British cinema ro have young filmmakers as 
boldly original as this. "I wanred ro explore 
che moment, che moments afrer dying. I 
was curious abour how ir mighr be ro be 
dead as well as wanring ro deseribe che days 
in che family lefr behind afrer one of rhem 
dies, che way ir brings all che family 
rogerher (che dead and che alive) in a period 
of li m bo where rime both unforms and 
drives relendessly on. I am inceresred in 
rime berween momenrs and read che Tibetan 
Book of the Dead, which gave a srrucrure ro 
rhis. I also read a poem, H elen in Egypt, by a 
modernise poer called HD, which meers 
Helen (of Troy fame) ar che moment of her 
dearh, when she is !ed into whar is called 
che Amen Temple, or rimeless rime, in 
order ro sol ve che riddle of her life before 
she can leave ir and die in peace. I rhoughr 
rhar was a fascinaring idea of w har mighr 
happen ro us if we die ar a moment when 
rhere are unresolved quesrions from our 
lives . . . I hope che audience w il i  feel c hat 
they have been wirh this family through an 
ineense bur ulrimarely carharric and 
unexpecredly posirive experience." -
Emily Young 

EMILY YOUNG 
1 970'de Londra'da dotdu. 
Edinburgh Üniversitesi'nde 
Ingiliz Edebiyarı okudu, sonra 
da Lodz' daki Polonya Ulusal 
Sinema Okulu'na gitti. 
Mezuniyeti için çektiti 
"Second Hand / Ikinci El" 
( 1 999) adındaki kısa film, 
Cannes'da ödül aldı; ilk uzun 
metrajlı kurmaca filmi HAYAT 
ÖPÜCÜGÜ (2003) ise Cannes 
Festivali'nin Un Certain 
Regard bölümünde gösterildi. 
Şu sıralarda Andrea 
Ashworth'ün çok satan anıları 
O nce in a House of Fire'ın 
uyarlaması üzerinde 
çalışmaktadır. 
Born in London in 1970. She 
scudied English Liceracure ar 
Edinburgh University and chen 
attended che Polish National 
Film School in Lodz. Her 
graduating short "Second 
Ha nd" ( 1 999) was a Cannes 
prize-winner; and her debut 
feacure, KlSS OF LIFE (2003), 
screened in rhe Un Cerrain 
Regard seetion of the last 
Cannes Festival. She is currently 
working on an adapcacion of 
Andrea Ashworth's best-seliing 
memoir, Once in a House of Fire. 
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BOSNA HERSEK-AVUSTURYA-TÜRKIYE-FRANSA 
BOSNIA & HERZEGOVINA-AUSTRIA-TURKEY-FRANCE 

YANAN ATEŞ 

GORI VATRA 

FUSE 

Yönetmen Director: Pjtr Zalira 
Senaryo Screen play: Pjtr Zalira 
Görüntü Yön. Cinematography: 
A1inad Htr'Oflir Kurgu Editing: lılmir 
Kmovir Müzik Music: Saıa Losir 
Oyuncular Cast: Enis Beslagir, 
Bogdan Dildic, Saıa Pttrtnlir, lıMdin 
Bajrwir,Jasna Zaliaı, Stnad Baıir, 
lıdmir Glamoaıit, Emir Hadzihafiı/wgM'ir 
Yapımcı Producer: Atkmir Kınwir 
Yapım Production Co.: Rt/rtıh 
Prodıl(lion (Bomia & Hnugovina),· 
NtJfJOiffJ & Nowtny FilmprodNitlion 
(lı11s1ria); lstanblll Film Stn�irt (T11rkty); 
Cini-Sıtd (Francı) Dünya Hakları 
Wodd Sales: Flarh Pyramitk 
lnttrnatirmal 

2003 1 ]) mm. 1 Renkli Color 1 10)' 

• Birkaç yıl önce iç savaşın, görülmemiş 
bir vahşetin kasıp kavurdugu ve bölünmeye 
mahküm görünen bir ülkede şu anda neler 
oluyor? Pjer Zalica'nın gayet iyi kotarılmış 
ve yer yer insanın içini parçalayan YANAN 
ATEŞ'te yönelttigi soru bu. Film, sevgi 
dolu, ama acımasızca dürüst bir yaklaşımla, 
savaştan iki yıl sonra Bosna Hersek'in 
trajikomik gerçekligini yansıtıyor. Her şeye 
gögüs germeye, umutlarını yaşatmaya ve 
daha iyi bir hayat için mücadele etmeye 
kararlı insanların yarattıgı mucizenin 
hikayesi bu. Zalica, savaş sonrası Bosna'nın 
tatsız yanını ve alaycıligını ortaya koymak 
için ironiyle merhametin birbiriyle yarıştıgı 
canlı, gözlemlere dayanan, li ri k bir film 
yapmış. Yönetmenin sergiledigi dehşet, 
içinde bir tür mizah barındırıyor. Bu sarsıcı 
ve keskin film, en iyi trajikamedileri 
niteleyen buruk bir melankoliyle dolu. 
"Savaş sırasında, savaş hakkında filmler 
çektim, kimileri de çok iyi bulundu. 
Övgüler, kimileri gayet önemli ödüller 
alırken ( . . .  ) şöyle düşündüm: 'Ah bir barış 
gelse de barış hakkında filmler yapabi Isem.' 
Sonra barış geldi, ben de barış hakkında bir 
film çektim ve üzülerek farkettim ki barış 
savaştan da beter olabiliyor . . .  Allahtan 
yüzyılların gerçegi bir kez daha dogrulandı: 
Insan ruhunun açıklanamaz gücü ve 
yüceligi, etrafınızdaki her şey bir felaketken 
gülebilme cesareti, o denli kolay ölmüyor. 
Başımıza gelen bu barışın dehşetini atiatıp 
trajikomik bir iyimserlikle de olsa, hayata 
inanmamızı saglayan da bu işte." -
Pjer Zalica 

• What is going on now in a counrry that a 
few years ago was ravaged by ci vii strife and 
atrocious brurality and seemed destined for 
division? This is what Pjer Zalica asks in 
FUSE, a finely executed and at times hearr
rending film. Loving, bur brutally honesr, it 
reflecrs the rragicomic reality of Bosnia and 
Herzegovina, rwo years after che war. le' s a 
story abour the miraele of people willing to 
endure anyching, to preserve hope and 
dererminacion ro fighc for a berrer life. Zalica 
has made a lively, observant and lyrical film 
in which irony vies wirh cenderness to depice 
che cynicism and unsavory side of posr-war 
Bosnia. There is a ki nd of humor in che 
horror the director reveals: jarring, mordant, 
the film is imbued wirh the bittersweet 
melancholy that characcerizes che besr 
rragicomedies. "During rhe war, I made 
films abour the war, and some of rhem were 
deemed very good. Ar the rime I received 
praise, awards, including some very 
im porram ones [ . . . ] I  rhoughr: 'I can hardly 
wait for peace to come, so that I can make 
films abour peace'. And c hen peace cam e and 
I made a film abour peace and I realized that, 
unforrunacely, peace could be worse rhan 
war . . .  Forrunacely, che old trurh was 
confırmed once again that the inexplicable 
screngrh and grearness of che human spirir, 
che courage to laugh when everyching 
arnund us is a disasrer, do not die that easily, 
and that is whar helps us survive che horror 
of peace that struck us, and to believe in life, 
though with tragicomic opcimism." -
Pjer Zalica 

PJER ZALICA 
1 964'te Bosna'da 
Saraybosna'da dogdu. 
Saraybosna Üniversitesi'nde 
edebiyat ve felsefe egitimi aldı, 
Saraybosna Gösteri Sanatları 
Akademisi'nde de film 
yönetimi okudu; aynı okulda 
halen ders vermektedir. 
Profesyonel müzisyenlik ve 
senaristlik de yapmaktadır. 
Bosna' da savaş sırasında bazı 
belgeseller çekti, bunların 
arasında "Godot Sarajevo 1 
Godot Saraybosna" ( 1 993); 
"MGM-Sarajevo 1 MGM 
Saraybosna" ( 1 994); "Children 
Like Any Others 1 Digerlerine 
Benzeyen Çocuklar" ( 1 995) 
sayılabilir. Kısa filmi "The End 
of Unpleasant Times 1 Tatsız 
Günlerin Sonu", çeşitli 
yönetmenlerin birlikte çektigi 
"Made in Sarajevo 1 
Saraybosna Malı"nın ( 1998) 
bölümlerinden biriydi. Son 
belgesel filmi "Mostar Sevdah 
Reunion 1 Mostar Sevda 
Buluşması"dır (2000). 
Yönettigi ilk uzun metrajlı 
kurmaca film olan YANAN 
ATEŞ (2003), son Locarno 
Film Festivali'nde Gümüş 
Leepar ödülünü aldı. 
Born in 1964, in Sarajevo, 
Bosnia. He srudied l irerarure 
and philosophy ar che 
Universiry of Sarajevo and film 
direcrion ar Sarajevo's Academy 
of Performing Ares, where he 
also ceaches. He has worked as a 
professional musician and a 
screenwrirer. He made several 
documenraries during che war 
in Bosnia, such as "Godot 
Sarajevo" ( 1 993); " MGM
Sarajevo" ( 1994); Children Like 
Any Orhers" ( 1995). His shorr, 
"The End of Unpleasam 
Times", was pan of che omnibus 
work "Made in Sarajevo" 
( 1 998). His laresc documemary 
film is "Mosrar Sevdah 
Reunion" (2000). FUSE (2003), 
his fi rsc fearure film, won che 
Silver Leopard ar che lasr 
Locarno Film Fesrival. 
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YUNANISTAN-IT AL YA-FRANSA GREECE-IT AL Y -FRANCE 

AGLAYAN ÇAYIR 

TRILOGIA: TO LIVADI POU DAKRISI 

TRILOGY: THE WEEPING MEADOW 

Yönetmen Director: Tbto 
Angtlopoul� Senaryo Screenplay: 
Th<o lı•gtlopo•los Görüntü Yön. 
Cinemacography: Andron Sina11oı 
Kurgu Editing: GirwgGJ Trian.ıafyllou 
MUzjk Music: E/mi Karaindf'OII 
Oyuncular Cast: Alexandra Aidini, 
Nilıos Po1manidiı, Girwgoı Armtnis, 
Vassi/is KoiOVtJJ, Eıoa Kotamanit:/mJ, Toula 
Stathopo11/ou, Michalis Yanwatos, Thalia 
Argyriou, GrigOf'iı Evangtlatos 
Yapımcılar Producers: Theo 
AngtlopoJtiOI & Plxxbt Eronomopo111os 
Yapım Production Co.: Grt:d Fi/111 
Cmtrt; Ht!ltnir BI"'tU!taıting Corp. 
Dünya Haklan World Sale" 
Ct/b,/oid Drtams TOrkiye Haklan 
Turkish Rights: Bt/ge FiltN 

2003 1 3.l mm. 1 Renkli Color 1 180' 

• Theo Angelopoulos son üçlemesinde 
son derece geniş bir tarihsel panoramayı 
konu alıyor. Öte yandan, ona son derece 
kişisel öyküler aniatma fırsatı veren de, 
yine bu panorama . . .  Alexis ile Eleni 
arasındaki aşk öyküsü, Kızıl Ordu'nun 
Odessa'yı istilasının hemen akabinde, 
Yunan mülteciterin anavataniarına 
döndükleri sırada başlar. Ikisi birlikte 
büyümüş olmalarına rağmen, Alexis'in 
babası aşkiarına rıza göstermez, çünkü 
Eleni'yi kendine uygun bir eş olarak 
görmektedir. Ama Alexis ile Eleni 
arasındaki aşkı asıl sınayan şey, tarihi 
değişim ve sosyo-ekonomik güçler olur. 
Köylerinden utanç içinde ayrılmak 
zorunda kalan çift, Yunanistan'da dolaşır 
durur. Ancak, aşklarını ayakta tutma 
yolundaki tüm çabaları boşunadır. 
Sonunda, Alexis ABD'ye göç eder; Eleni 
ise, rejim karşıtlarını desteklediği için 
hapse atılır. Ikinci Dünya Savaşı patlak 
verir, Yunanistan Almanlar tarafından işgal 
edilir; savaşın ardından, ülke bir iç savaşa 
sürüklenir ve çiftin oğulları karşı 
taraflarda savaşır. Eleni kendi adına, 
ülkesinin antik kahramanlarının 
-Yediler'in Thebes'e karşı yürüttüğü 
mücadelenin- ayak izlerinden gider . . .  "Iki 
insanın ve birbirleriyle ilişkilerinin öyküsü 
bu, 1 9 1 9'da Odessa'da başlayan ve 
günümüz New York'unda sona eren bir 
öykü. Ideolojiterin çöküşünü ve tarihin 
sınamalarını anlatan bir sürgün, ayrılık ve 
gezginlik öyküsü." - Theo Angelopoulos 

• Theo Angelopolous has raken on a 
parricularly wide-ranging hisrorical 
panorama as rhe subject of his laresr rrilogy. 
Ir is, however, rhis panorama rhar allows 
him ro recounr a number of highly personal 
srories . . .  The love srory berween Alexis and 
Eleni begins jusr afrer rhe invasion of rhe 
Red Army in Odessa when Greek refugees 
are rerurning ro rheir homeland. Alrhough 
che pair have grown up rogerher, rheir love 
goes agaiosr rhe wishes of Alexis' farher, 
who sees in Eleni a suirable wife for himself. 
B ur hisrorical change and socio-economic 
forces are whar really pur Alexis and Eleni' s 
love ro rhe resr. Forced ro leave rheir village 
in disgrace, rhe couple roam abour Greece. 
However, all of rheir efforrs ro keep rheir 
love inracr are in vain. Finally, Alexis 
emigrares ro rhe USA; Eleni, however, is 
imprisoned for supporring opponenrs ro rhe 
regime. The Second World W ar breaks our, 
Greece is occupied by rhe Germans; afrer 
rhe war, rhe counrry plunges inro civil war 
and che couple's sons fighr on opposing 
sides. For her parr, Eleni follows rhe 
example ser by her counrry's ancienr heroes 
- rhe srruggle of rhe Seven againsr 
Thebes . . .  "This is rhe srory of rwo people 
and rheir relarionship ro each orher, 
beginning in Odessa in 1 9 1 9  and ending in  
modern-day New York. Ir is a srory of exile, 
separarion and wandering, chronicling rhe 
collapse of ideologies and che erials of 
hisrory." - Theo Angelopoulos 

THEO ANGELOPOULOS 
27 Nisan I 935're Atina'da 
dogdu. Hukuk ögrenimi gördü. 
Şiir, deneme ve öykü yazarlıgı 
yaptı. I 96 I 'de Sorbonne'da 
edebiyar egitim i için Paris'e 
gitti. I 962'de Paris Sinema 
Yüksek Egitim Enstitüsü 
(IDHEC)'e kaydoldu. 1 964'de 
Yunanistan'a döndü ve sinema 
ele�rirmenligine başladı. 
I 965'teki başarısız bir konulu 
film girişiminden sonra, 1 966-
68 yılları arasında oyuncu ve 
yapım yönermeni olarak çalışrı. 
1 968'de ilk kısa filmini yönetti. 
Bunu 1 970 yılında yaprıgı ilk 
uzun metrajlı kurmaca film 
izledi. 1 970'1erden itibaren 
yönerrigi ve çogu ödüllü 
filmlerinde elde errigi başarılar, 
onu hem gelmiş geçmiş en 
önemli Yunan film yönermeni, 
hem de zamanımızı n yaratıcı 
ve özgün sanatçılarından biri 
yapmıştır. 
Born on 27 April 1935 in 
Athens, Greece. He studied law 
and wrote poetry, essays and 
short srories. In 1961 he went 
co Paris ro study literacure at 
Sorbonne. In 1962 he enrolled 
at IDHEC, lnstirut des Hauces 
Erudes Cioematographiques de 
Paris. In 1 964 he returned ro 
Greece co work as a film criric. 
After an unsuccessful fearure 
film project in 1965, he worked 
as a acror and producrion 
director in several fil_ms berween 
1 966-68 He directed a short 
fearure in 1968. He followed it 
in 1970 w ith his first feature 
length film. His considerable 
achievement si nce 1 970s has 
made him not only the most 
im portant Greek filmmaker to 
date, but one of the rruly 
creacive and original anises of 
our cime. 

Filmleri 
Filmography 
1 970 Anapara.stasis 

Yeniden Yapılanma 
1 972 Aleres tou '36 '36 GUnleri 
1975 O Thiassos Kumpanya 
1 977 1 Kyt�ighi Avcılar 
1 980 O !tfegalexandros 

BUyük lskender 
1 984 T axidi s ta K ithira 

Kitera'ya Yolculuk 
1 986 O Melissoltomos Arıcı 

Ena.s Melissokomos Petbeni
O Alks /llythos 
(documemary belgesel) 

1988 Topio Stitı Omichli 
Puslu Manzaralar 

199 1 To Meteoro V ima tou 
Pelargou 
Leylegin Geciken Adımı 

1 99 S To V lema to u Odyssea 
Ulis'in Yolculugu 

1 998 Afia Eo11iotita Ke Mia Mera 
Sonsuzluk ve Bir Gün 

2004 Trilogia: To Livadi Pou 
Dakrisi Aglayan Çayır 
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IT AL YA ITALY 

GÜNAYDIN GECE 

BUONGIORNO, NOTTE 

GOOD MORNING, NIGHT 

Yönetmen Director: Marro Btl/()(chio 
Senaryo Screen play: Atumı Belloahio 
Görüntü Yön. Cincmatography: 
Paıquale t\fari Kurgu Editing: 
Franasca Calı-ıtlli Müzik Music: 
Rirrardo Giagni Oyuncular Cas(: 
Alaya Sa ma, Llligi Lo Caıao. Pitr 
Gi01'gio Bellocchio, Güwanni Cakagno, 
Paolo Briguglia, Roberto Htrlitzka 
Yapımcılar Producers: Marco 
Bellocrhio & Sergio Pelone Yapı m 
Production Co.: Filmalbatros; Rai 
Cinema; Sky Dünya Haklan World 
Sales: Cti/Mioid Drtams Türkiye 
Haldan Turkish Rights: Belge Film 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 105' 

• !talya' nın bir zamanki başbakanı ve 
Hıristiyan Demokrat Parti'nin başkanı olan 
Aldo Moro'nun kaçırılıp öldürülmesi, hiçbir 
ltalyan'ın unutamadığı bir travmadır. Moro 
1 978 Mart'ında Kızıl Tugaylar fraksiyonu 
üyeleri tarafından rehin alınmış, bir sonuca 
varmayan müzakereler sürdürülürken 
aradan iki ay geçmişti. Yetkililere gelen bir 
uyarı telefonu sonucunda, Moro'nun 
kurşun dolu cesedi 9 Mayıs'ta bulundu. 
Korkunç bir suç işlenmişti ve !talya siyasi 
kargaşanın kıyısındaydı. !talyan sinemasının 
ustalarından Marco Bellocchio, ülkesinin 
tarihindeki bu karışık döneme ışık tutan, 
son derece derin ve duygusal bakımdan 
inanılmaz derecede güçlü bir film yapmış. 
Ahlaki bir yargıda bulunmayan film, daha 
çok sorular sorma derdinde. Bellocchio, 
aşırı koşullarda yaşayan ve seçimlerinde 
gerçekten haklı olup olmadığına karar 
vermeye çalışan bir karakterin son derece 
gerçekçi bir portresini çiziyor. "Kurşun 
yıllar"ın karmaşıklığı, bu karakterin kimi 
zaman kaybolmuş, çoğu zaman da ürkmüş, 
çevresindeki koşullara bakışı bulanmış 
gözlerinde biçimleniyor. "Teröristlerin 
gündelik hayatını, onların rutinleri, 
törensellikleri ve normal yanlarıyla 
neredeyse bir aileninkini andıran hayatlarını 
içeriden gözlemlemek daha çok ilgi mi 
çekiyordu. Ardından kadın karakteri, 
grubun tek kadın üyesini yaşadığı onca 
çelişkiyle birlikte ortaya koydum. Onun 
aracılığıyla film, Moro ile gardiyanları 
arasında insani bir ilişkinin de kurulabileceği 
gösteriliyor, ama bu çelişkiyi teröristler pek 
hoşgörmüyorlar." - Marco Bellocchio 

• The kidnapping and killing of Aldo 
Moro, Icaly's former prime minister and 
head of rhe Christian Democrar Parry, was a 
caraclysmic event no Icalian can forger. 
Moro was raken hosrage by Red Brigade 
members in March 1978; almosr rwo 
monrhs elapsed while negoriarions were 
pursued in vain. His buller-riddled body 
was found on rhe ninrh of May afrer a phone 
call alerred rhe aurhoriries. A shocking 
erime had been commitred and Iraly 
reerered on rhe edge of polirical chaos. One 
of rhe Iralian cinema's conremporary 
masrers, Marco Bellocchio rurns ro rhis 
rroubled period in rhe hisrory of his counrry, 
producing a film of immense complexiry 
and devastaring emorional power. Free of 
moral judgmenr, ch is is a work of enquiry. 
Bellocchio presencs a superbly realized 
porrrair of a characrer living in an exrreme 
ser of circumsrances and srruggling ro 
decide wherher rhe choices she is making are 
rruly jusrified. Through her eyes, somerimes 
losr, ofren frighrened, myopic ro rhe 
surraunding circumsrances, rhe complexiry 
of rhe " lead years" rakes form. "I was more 
inreresred in observing rhe daily life of rhe 
rerrorisrs from rhe inside - this almosr 
family-like life, wirh irs rourines, riruals and 
normaliry . . .  Then I inrroduced rhe figure of 
rhe woman, rhe one female member of rhe 
group wirh all of her conrradicrions. 
Through her, rhe film recouncs rhe 
possibiliry of a human relarionship berween 
Moro and his guards, bur this conrradicrion 
is nor looked upon favorably by rhe 
rerrorisrs." - Marco Bellocchio 

MARCO BELLOCCHIO 
1 939'da Piacenza'da doıtdu. 
1 959'da Cattolica di Milano'da 

gördüıtü felsefe eıticimini yarım 
bırakarak. önce oyunculuk 
eıticimi aldı, ardından Roma' da 
Deneysel Sinema Merkezi'nde 
okudu. 1 96 1  'le 1 962 arasında 
"Abbasso lo zio", "La colpa e la 
pena" ve "Ginepro fatto 
uomo" adlı kısa filmleri çekti; 
sonra Londra'ya giderek Slade 
Güzel Sanatlar Okulu'na girdi. 
lik uzun merrajlı filmi "1 pugni in 
casca 1 Cepteki Yumruklar" 
( 1 965) Locarno Festivali'nde 
gösterildi ve uluslararası 
düzeyde canınmasını saıtladı. 
Ikinci filmi "La Cina e vicina 1 
Çin Yakında" ( 1 967), V<!nedik 
Film Festivali'nde hem Ozel Jüri 
Ödülü'nü, hem de FIPRESCI 
Ödülü'nü kazandı. 1 998' de 
Locarno, 2002'de de Selanik 
festivallerinde, adına toplu 
gösteriler düzenlendi. 
Born in Piacenza in ı939. In 
ı959 he inıerrupred his srudies 
of philosophy at the Carrolica di 
Milana and trained as an acror 
before studying at Cenıro 
Sperimentale di 
Cinemawgraphia in Rome. 
Between ı 96 ı and 1 962 he 
produced the short films 
"Abbasso lo zio", "La colpa e la 
pena" and "Ginepro farro uomo"; 
he then moved ro London where 
he arrended the Slade School of 
Fine Ans. His debut full-lengrh 
film "1 pugni in tasca 1 Fists in 
the Pocket" ( ı965) was shown ar 
Locarno Film Fescival and gained 
him international recognirion. 
H is second feature film, "La Ci na 
e vicina 1 China is Near" ( ı967), 
won both the Special J ury prize 
and the FIPRESCI prize a< rhe 
Yenice Film Fescival. His work 
was che subject of fescival 
rerrospectives at Locarno in 1998 
and Thessaloniki in 2002. 
Önemli Filmleri 
Selected Filmography 
1 965 1 pugni in la.sca 

Cepteki Yumruklar 
1967 LA C ina e vicina Çin Yakında 
1 97 1  Ne/ nome del padre 

Pederin Adına 
1977 ll gabbiano Martı 
1979 Sa/to nelvuolo 

Boıluga Sıçrama 
1 982 Gli oe<hi, la bocca 

Gözler, Agız 
1 984 Enrico IV IV. Henry 
1 986 Il diavolo in corpo 

VOcuttaki Şeytan 
1 988 LA visione del Sabba 

Cadılar Bayramı 
1 994 ll sogno tk/la farfa/la 

Kelebelin Düıü 
1 999 LA balia Süt Anne 
2002 Ora di religio"e 

Annemin T ebessümü 
2003 Buougiorno, uotte 

GOnaydın Gece 
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RUSYA-FRANSA RUSSIA-FRANCE 

NIN E 

BABUSYA 

GRANNY 

Yönetmen Director: Udia 8oimn'4 
Senaryo Screenplay: Lidia BoJw,va 
Görüntü Yön. Cinemamgraphy: 
Valtri Rtr:ifh Kurgu Editing: TatyaNt 
Bystrova Oyuncular Cast: N ina 
Shouhina, Anu Ovsianik(JV(l, Vkıdimir 
KtJNiakov, Strgti A.nyftitr�, 0/ga 
Onischtnko, Galina Bokathtvskaia 
Yapımcı Produccr: Andni Zmsalov 
Yapım Production Co.: Lenfilm 
S111dias (Rımia); 38 Prrx/ıl(tion.s (Frana) 
Dünya Haklan World Sales: 
Lttıfilm St11dios 

2003 1 j) .,.,.. 1 Renkli Coıo, 1 97' 

• Hayatı boyunca hasta kızına ve 
torunlarına bakmış olan Tusya Nine, ileri 
yaşta zorla evinden çıkarılır. Evinin 
satışından Idr etmeye gayet hevesli olan 
akrabalarının, bu ilerlemiş yaşında ona 
bakmaya hiç de niyetli olmadıklarını yavaş 
yavaş ö�renir. Evden eve dolaştırıldıktan 
sonra, sadece bilge kişilerin yapabilece�i bir 
şeyi yapar ve alçakgönüllülükle kaderine 
razı olur. Yük haline geldi�i ailesinin 
nankörlü�. günümüz Rusya'sında aile 
yaşamının yozlaşmasının iyi bir örne�dir. 
Yaşlı köylü kadın, Nine'lerine kucak 
açmayan materyalist şehirli yuppie'lerle 
çarpıcı bir tezat oluşturur. Yoksul Çeçen 
mültecilerse onu çok daha iyi a�ırlar. Lidia 
Borova'nın kendi ailesinde yaşadı�ı 
olaylardan yola çıkan filmi, hayatlarını 
adadıkları ailelerinden ve devletten pek 
fazla bir şey bekleyemeyen Rus yaşlılarının 
çekti� güçlükleri gösteriyor. Ülkenin kırsal 
mahallerine sıkı sıkı ba�lı NI NE, kendilerini 
yeni işlerine ve mülkiyetlerine adamış olan 
'Yeni Ruslar'ın dünyasıyla büyük bir tezat 
oluşturan bir gelenek ve cemiyet anlayışını 
vurguluyor. Baş aktristi Nina Shubina'yı 
küçük bir köyde bulan Bobrova, 
tanınmamış oyuncuları kullanmış. Leningrad 
kuşatması sırasında siper kazmış olan 
T usya. kırsal bölgede evlerini görmeye 
başladı�ı Yeni Ruslar'ın 'kendi gibi insanlar' 
olup olmadı�ını ö�renmek için can atıyor. 
Komünizm sonrası Rusya'sında insanlar 
arası ilişkileri mercek altına yatıran bu 
zekice inceleme, aynı zamanda çok insani 
bir film olarak, toplumsal ahengin tamamen 
kaybolmamış olabilece�ni de ima ediyor. 

• Granny Tusya, who has cared for her sick 
daughcer and her grandchildren her whole 
life is forced out of her house ar an advanced 
age. Gradually, she cealises chac her 
relacives, chough willing ro profic from che 
sale of her house, are unwilling ro look afcer 
her in her old age. Afcer being shuffled from 
home ro home, she humbly accepcs her fare 
- as only wise people can. The ingracicude of 
her family, for whom Graony has become a 
bucden, is a model for che decay of family 
life in coday's Russia. The old peasaoc 
woman forms a stark concrasc wich 
materialist urban yuppies who do not 
welcome Granny. Among poor Chechen 
refugees, she gecs a much warmer welcome. 
Based on evencs in her own family, Lidia 
Bobrova's film shows the difficulries of 
Russian old people, who do not have much 
ro expect from rheir family or from che scace, 
ro whom they have given all rheir lives. 
GRANNY is srrongly rooted in i ts councry 
locations, emphasising a sense of cradieian 
and communiry that cancrasrs srrongly with 
the world of the 'New Russians', devmed ro 
rheir jobs and possessions. Bobrova, who 
found her lead accress N ina Shubina in a 
smail village, uses unknown acrors. Tusya, 
who dug crenches during the siege of 
Leningrad, is anxious ro know if the New 
Russians, whose houses are appearing in the 
councryside, are 'people like us'. B ur this 
perceptive study of incerpersonal 
relarionships in post-Communisc Russia is 
alsa a very human film and suggescs chac che 
dream of social harmony may not be emirely 
los c .  

LIDIA BOBROVA 
1 952'de, Amursk bölgesinde 
Zabaikalye'de dogdu. Önce 
Leningrad Üniversitesi'nde 
tarih okudu ( 1 975), sonra 
Moskova'daki VGIK Sinema 
Akademisi'nde senaristlikten 
( 1 983) ve Yöneemenler Için 
[leri Düzey Dersler'den ( 1 99 1 )  
mezun oldu. Iki yıl boyunca 
"Lenfilm" film stüdyosunda 
scajyerlik yapcı. Yazar
yöneemen olarak filmleri 
günümüz kırsal kesim 
insanlarının karakterini ve 
zihniyecini resmetme üzerine 
odaklanır ve genellikle amatör 
oyunculada çalışır. lik 
yöneemenlik denemesi 
"Vzrosleniye 1 Olgunlajma" 
( 1 989) adlı kısa filmdi. Iki uzun 
mecrajlı filmle, diplama 
çalışması "Oj, vi, goesi . . .  1 
Hey, Siz Kazlar" ( 1 99 1 )  ve 
kırsal kesim yaşamındaki 
dönüşümün olumlu ve 
olumsuz yanları üzerine duyarlı 
bir şekilde fikir yürUttüjtü 
"V roj scranie 1 Bu Ülkede" 
( 1 997) ile festivallerde büyük 
begeni kazandı. Son filmi 
NINE'dir (2003). 
Born in 1 952, in Zabaikalye of 
Amursk region. She fırsc 
scudied hiscory ac Leningrad 
Scace Universicy ( 1975), chen 
wenr on w graduate in 
screenwricing from Moscow's 
VGIK Film Academy ( 1983) 
and from the Higher Courses for 
Direccors ( 1991 ). For rwo years 
she was trained at film studio 
"Lenfılm". Her wricer-direccor 
fılms focus on evoking charac<er 
and che memalicy of 
comemporary councry folk, and 
she ofcen works wirh amateur 
accors. She debuted wich che 
shorc "Vzrosleniye 1 Macuring" 
( 1989). She was commended ac 
fescivals for the feacures " Oj, vi, 
goesi . . .  1 Hey, You Geese" 
( 1 991 ), her d ipioma work, and 
"V coj scranie / In Thar Land" 
( 1 997), in which she sensicively 
reflecced upon che posicive and 
negacive aspects of che social 
cransformation of country life. 
Her lacest film is GRANNY 
(2003). 



223 
DUNYA FESTIVALLERINDEN IJ{0\1 Illi  \\ ( > H I  ll Ol ll ' 1 1\ \ 1 ' 

AVUSTRALYA AUSTRALIA 

BiR JAPON'UN ÖYKÜSÜ 

]APANESE STORY 

Yönetmen Director: Sut Brooks 
Senaryo Screenplay: Alison Tilson 
Görüntü Yön. Cinematography: 
lan Ba� Kurgu Editing:Jil/ Bilaxlt 
Müzik Mu sic: Elizabtrh D,akt 
Oyuncular Cast: Toni Co/me, Goraro 
Tsımashima, Ma111Nw Dyktynıki, Lyntltt 
C11rran1 Yumiko TantJktı, Yapımcı 
Producer: S �tt Maılin Yapı m 
Pnxtuction Co.: Gerko Film.ı Dünya 
Hakları World Sales: F()t'liJJi11UJ Film 
S ala 

2003 / Jj mm. 1 Renkli Coıor 1 107' 

• Çok fazla boş arazisi ve çok az insanı 
olan bir Avustralya çölünün fonu önünde, 
jeolog Sandy ile "bakıcılığı"nı yapmakla 
görevlendirildiği Japon işadamı Hiromitsu, 
koskoca evrene kıyasla insanın 
önemsizliğini anlatan bir öyküyü yaşıyorlar. 
Sue Brooks'un, biraz geleneksel bir sudan 
çıkmış balık öyküsü olarak başlayıp 
dramatik bir yön değişimiyle sonuna doğru 
yeni bir duygusal enerji ve önseziyle 
patlayan bu ikinci kurmaca filminde, 
sınırsız arazi, jeolog Sandy'nin kurak 
duygusal hayatı için uygun bir metafor 
oluşturuyor. lan Baker'ın kamerası, 
Avustralya Kırsalı'nın muazzam 
büyüklüğünü ve gücünü öyle canlı bir 
şekilde yakalıyor ki, araziye filmin üçüncü 
önemli oyuncusu denebilir. Daha sonra, 
maden yataklarından fazlasını aradığı 
anlaşılan ağırbaşlı Japon işadamında 
Gotaro Tsunashima resmi cilasının altında 
içten içe kaynayan, sempatik, çok yönlü 
bir karakter yaratmış. T oni Collette ise 
duygularının hayatını yeniden 
değerlendirmeye zorladığı kadında 
-özellikle fılmin çetin ceviz ikinci 
yarısında- yücelerek, meslek hayatının en 
iyileri arasında yer alan bir performans 
sunuyor. Meydan okuyan, cüretkar ve ne 
yapacağı önceden kestirilemeyen 
Sandy'nın baskı altındaki ruhunun 
keşfedilmemiş köşesini bırakmıyor. 
Brooks ile ekibi, filmin duygusal derecesini 
tam tutturmuş. Bu ise, fılmin finalinin 
sessiz vakarını daha da müthiş bir hale 
getiriyor. "Sıradan bir insanın olağanüstü 
bir ana nasıl tepki verdiğiyle ilgiliyim. 
Insanlığa ve kurtarılmaya ilgi duyuyorum. 
Ve aşka ilgi duyuyorum." - Sue Brooks 

• Against the background of an Australian 
desert landscape, so much space and so few 
people, Sandy, a geologist, and Hiromitsu, a 
Japanese businessman she is assigned to 
"babysit", play out a story of human 
i nconsequence in the face of the bl istering 
universe. The limirless rerrain is a fitting 
metaphor for the arid emorional life of 
geologist Sandy in  director Sue Brooks's 
second feature which begins as a sornewhat 
traditional, fish-out-of-water tale and, by a 
dramatic change of direction, explodes wirh 
new emotional energy and insight rowards 
the end. lan Baker's camera captures the 
sheer immensity and power of the 
Australian Outback with such vividness 
that the !and could be credited as a third 
major cast member. As the staid Japanese 
businessman who, it rurns out, is searching 
for more than just mineral deposits, Gotaro 
Tsunashima ereares a sympathetic, multi
faceted character who sirnıners under his 
formal veneer. Toni Collette soars as a 
woman forced by feelings to re-evaluate her 
life -particularly in the challenging second 
half of the film- giving a performance that 
ranks among the best of her career. 
Challenging, bold and unpredictable, she 
leaves no corner of Sandy's suppressed 
psyche unexplored, and Brooks and her 
team ger the emotional temperature of the 
film just righr. This makes the quiet 
dignity of the fılm's denoumenr all the 
more devastating. 'Tm inceresred in  how an 
ordinary person really responds to an 
extraordinary moment. I '  m inceresred in  
humanity and redemption. And I' m 
inceresred in love." - Sue Brooks 

SUE BROOKS 
1 953'te Avustralya' da, Pyramid 
Mill, Victoria'da do�du. 
Avustralya Sinema, Televizyon 
ve Radyo Okulu'nda kamera 
ve yönetmenlik okudu. 
Eleştirmenler tarafından 
övgüyle karşılanan üç kısa film 
yaptı: "The Drover's Wife" 
( 1 984), "High Heels" ( 1 985) 
ve "An Ordinary Woman" 
( 1 989). Birçok televizyon 
şovunu yönerri, mükemmel bir 
dramaturg olarak tanındı. lik 
kurmaca filmi "Road to Nhill / 
Nhill'e Giden Yol" ( 1 997), 
1 997 Selanik Film Festivali'nde 
En Iyi Kurmaca Film Ödülü'nü 
aldı. BIR JAPON'UN 
OYKUSU (2003) yönetti�i 
ikinci uzun metrajlı kurmaca 
fılmdir. 
Born in 1953, in Pyramid Mill, 
Vicroria, Australia. She srudied 
camera and directing ar the 
Ausrralian Film, Television and 
Radio School. She made three 
crirically-acclaimed shorr films, 
·'The Drover's Wife" ( 1984), 
··High Heels" ( 1 985) and "An 
Ordinary Woman" ( 1 989). She 
has direcred nurnerous 
relevision shows and has earned 
a cepuration as an excellent 
dramarurge. Her firsr fearure 
film, "Road ro Nhill" ( 1 997), 
won rhe best fearure film prize 
at the 1997 Thessaloniki Film 
Festivai. JAPANESE STORY 
(2003) is her second fearure. 
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FRANSA FRANCE 

KARDEŞ 

SON FRERE 

HIS BRüTHER 

Yönetmen DirectOr: Patr-irt Chlrta11 
Senaryo Screen play: Patria Chlrta11 
& Anne-LoMiSI Triı:idic, baıtd on "Stm 
frm" by PhHippı Bwon Görüntü 
Yön. Cinematography: Erir Ga11titr 
Kurgu Ediring: Fra11pis Gfdigitr 
Oyuncular Cast: Bnmo Tode�chini. 
Eric Caravaca, Ma11ritt Cam/, 
Antoinme M oya, Frtd Ulysst, Nathalit 
Boutt/tll, Sylvain)atqlleı, Call:wrint 
Btnicho11 Yapımcı Producer: Pitf"f't 
Cheı•alitr V apım Producrion Co.: 
Azor Filt�u, LAtit Strtam Prod11ttiom, Aru 
Frana Dünya Hakları World SaJes: 
Fl«h Pyramuk International 

2002 1 35 "'"'- 1 Renkli Coıor 1 95'  

• Thomas ölüyor. Bunu kabullenmiş 
durumda ve ölümü, çocukluı:unu geçirdi!:i 
okyanus kıyısındaki evde beklerneye karar 
verdi. Onun yanındayım. Mevsim hala yaz. 
Insanların yazın ölebilecel:i hiç aklıma 
gelmezdi. Ölümün hep kışın geldi!:ini, 
soı:uı:a, gri göklere ve kasvete ihtiyacı 
olduı:unu düşünürdüm. Şimdi ise ölümün 
işini güneşin altında, güpegündüz de 
görebilecel:ini öl:reniyorum. Thomas'ın 
onu prıl pırıl güneş ışıl:ında karşılamasını 
düşlüyorum. Thomas hastanedeyken, 
hastalıgının uzuvlarında bir uyuşmayla 
başlayacaı:ını, bir tür kasılma olacaı:ını, 
ortaya acil bir durumun çıkacaı:ını 
düşünmüştüm; ani bir şey, zalimce bir şey. 
Oysa hiç de öyle olmadı: onun yerine bir 
kayıtsızlık, bir tür boşluk, bir atalet, yaz 
güneşinin altında bir vazgeçiş var. Çok 
yakındaki ölümü, yine de bir faciaya yol 
açacak. Bizi kendi mevcudiyetimizi 
sorgulamaya itecek. Bizi de!:iştirecek ve 
yaşamlarımızın akışında beklenmedik bir 
dönemece sevkedecek. Bizi yolun dışına 
savuracak, ama bu konuda elimizden bir 
şey gelmeyecek. Bu ölüm, büyük olay. 
Ai:abeyim ölüyor . . .  "KARDEŞ, beden 
üzerine bir film; bir bedenin çöküşü ve 
yüzler üzerine. Sessizlik ve zorlama 
sohbet üzerine bir film . . .  Katları ve 
kırışıklarıyla, ince tüyleriyle ve ter 
damlalarıyla cildi inceliyor. Ayrıca 
çürükler, kızarmış yara izleri, yatak 
örtülerindeki irin ve lekeler üzerine de 
bir inceleme. Bir Natürmort." -
Patrice Chereau 

• Thomas is dying. He has accepred this 
and has decided ro wair for his dearh on the 
coasr, ar the house where we spenr our 
childhood. I am near him. It' s srill summer. 
I never realized people could die in the 
summer. I always rhoughr that deatb came 
in winrer, that ir needed the cold, the grey
in-grey and rhe gloom. Now I' m learning 
that it can also do irs deed in the sun, in 
broad daylighr. I dream rhar Thomas will 
welcome it in brighr sunshine. When 
Thomas was in hospiral during the winrer, I 
rhoughr ir would start wirh a numbness in 
the limbs, that he' d have some ki nd of 
conrracrion, and rhen rhere would be an 
emergency, somerhing sudden, somerhing 
brural. Bur not ar all: insread rhere's a 
nonchalance, a ki nd of empriness, a 
sluggishness, a renunciarion u nder the 
swnmer hear. His imminenr dearh will 
neverrheless cause carasrrophe. Ir will force 
us ro examine our own exisrence. Ir will 
change us and prompr an unexpecred rum 
in the course of our lives. Ir w ili rhrow us 
off course, bur we won'r be able ro do 
anyrhing abour ir. This dearh is rhe big 
event. My brorher is dying . . .  "HIS 
BRüTHER is a film abour rhe body; abour 
che disinregrarion of a body and abour faces. 
Ir is a film abour sitence and abour enforced 
charrer. Ir examines the ski n, irs folds and 
irs furrows, i es fine hairs and beads of 
perspirarion. Ir is also an explorarion of 
bruises, reddened scars, suppurarion and 
sraios on rhe bedclorhes. Ir is a sri ll life -
a Narure Morre." - Parrice Chereau 

PATRICE CHEREAU 
2 Kasım 1 944're Fransa'da, 
Lezigne'de doJıdu. 1 964're 
tiyatro yönetmenliJıi yapmaya 
başladı, 1 969'da ise ilk kez 
opera yönetci. O zamandan 
beri bir tiyatro ve opera 
yönetmeni olarak uluslararası 
ün kazandı, Avrupa'nın her 
yanında kendi 
prodüksiyonlarını yönetti. 
1 974'te film yönetmeye 
başladı. Hem sahnede hem de 
sinemada ayrıca oyuncu olarak 
da boy gösterdi. "lntimacy 1 
Mahremiyet" ile Berlin 
200 1 'de Altın Ayı'yı, 
KARDEŞ'le de Berlin 2003'te 
Gümüş Ayı'yı aldı. 
Born on 2 November ı 944, in 
Uzigne, France. He began 
direecing for che s cage in ı 964, 
and in 1 969 he made his debuc 
as a direcror of opera. Si nce then 
i nternational Iy renowned as a 
theacre and opera director, he 
has direcced performances of his 
producrions all over Europe. He 
scarced direecing films in ı974. 
He has also appeared as an accor, 
boch on scage and in film. He 
received che Golden Bear at 
Berlin 2001 for "lntimacy" and 
rhe Silver Bear ar Berlin 2003 
for HIS BROTHER. 

Filmleri 
Filmography 
1 974 lA rhair de l'orrhidee 

ürkidenin Eti 
1 978 judith Therpauvt! 
1 983 L'homme b/mi Yaralı Adam 
1 985 Lafauss� suivan/e 

Bir Sonraki Çukur 
1 987 Hotel de France 
1 994 La reitıe Margot 

Kraliçe Margot 
1 998 Ceux qui m'aiment 

pretıdronf le Ira in 
Beni Sevenler T rene Bin er 

2000 Jntimary Mahremiyet 
2002 Son frere Kardeş 
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IRLANDA-INGIL TERE-ABD IRELAND-UK-USA 

ARA 

INTERMISSION 

Yönetmen Director: john Crowley 
Senaryo Screenplay: Aiar.t O'Rowr 
Görüntü Yön. Cinemarograpby: 
Ryszard Lenruwıki Kurgu Editing: 
Lllcia Zucchttti Müzik �1usic: john 
M11rphy Oyuncular Cast: Co/in 
Farre/1, Ktlly Macdonald, Cilliafl 
Mwpby, Shirley Hmtkrıon, Co/m Mtaney, 
David Wii11Jot Yapımcılar 
Producers: N til jordan, Sltplxn WO()/Iry 
& Alan Moloney Yap1m Produccion 
Co.: Brown Sa11ce Film Prrxl11clions; 
Company ofWoiV<S; l.F.C. Dünya 
Haklan World Sales: Pt.Wtman Film 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 02' 

• Zekice yazılmış, kahkalarla güldüren, 
şaşırtıcı derecede huzursuz eden ve 
beklenmedik derecede duygulandıran ARA, 
yaşamdan bir kesit -ayrılıkla barışma 
arasındaki geçiş dönemini- sunuyor ve 
yaşamlarımızın kesişimierini ve hepimizin 
etrafımızdakileri etkileme gücünü 
keşfediyor. Umutsuz aşık ile onun 
cinsellikten yoksun kalmış, yalnız en iyi 
arkadaşı; yaman bir dedektif ve acımasız 
çekici bir hırsız; kendinden yaşlı bir adam 
ile sona ermiş aşkının acısını çeken güzel 
kız; bunalımın eşi�indeki terk edilmiş bir eş; 
hırslı bir TV yapımcısı; soyulan ve terk 
edilen nişanlı ve 9 yaşında evden kaçmış bir 
çocuk . . .  Sonunda tüm bu karakterlerin 
hayatları, acı tatlı bu modern aşk masalının 
komik hikayesinde birbirine karışıyor. 
Filmin adı, her karakterin sanki bir sonraki 
sahneyi beklermişçesine, hayatiarına ara 
verdikleri gerçe�ini hatırlatıyor. Filmin en 
zevkli yanlarından biri, dolu dolu anlatılan, 
iyi yazılmış rollerinde parlayan, iyi seçilmiş 
oyuncu kadrosunun paylaştı�ı enerji. Perde 
arkası da, en az bir o kadar heyecan verici 
taze yetene�i bir araya getiriyor: yönetmen 
John Crowley ve yazar Mark O'Rowe'un 
tiyatroda çok başarılı kariyerleri olmuş ve 
sinemaya enfes bir tat getiriyorlar. Crowley 
oyuncularını büyük bir beceriyle yönetiyor 
ve herşey kesişip, her biri di�erlerinin 
hayatına etki edene kadar hikayelerine eşit 
a�ırlık veriyor. Kendinden emin eller, bu 
yetenekli kadroyu, bolca miktarda aksiyon, 
şiddet, seks ve espriyi, çılgın, orijinal bir 
hikayede birleştirmiş. Sivri dilli diyalogları 
ve zekice, keskin portreleriyle tanınan 
O'Rowe, espri ve hüzünle dolu, derinli�i 
olan bir eser yaratmış. 

• Very sınarely plocred, uproariously 
funny, scarclingliy unsectling and 
unexpeccedly moving, INTERMISSION 
presencs a slice of life, che passage becween 
breaking up and making up, exploring how 
our lives incersect, and the power we all 
possess to affecc che lives of those around us. 
So a hapless !over and his best mace, che sex
scarved singleton; che maverick dececcive 
and a ruthless preccy thief; the pretty gir! on 
che rebound wich an older man; che deserced 
wife on che brink of breakdown; che 
ambicious TV producer; che robbed and 
abandoned fiance and a nine-year-old 
cearaway all find cheir lives incerweaving in  
this hilarious scory of modern romance w i ch 
a bi erer rwisc. The ticle refers to che facc that 
every characcer seems scalled in life, as if 
they' re waicing for che nexc acc to begin, 
whacever it might be. One of the film's 
great joys is che shared energy of i ts fine 
ensemble casc mernbers, who sh ine in well
rounded, well-wricren roles. Those off-screen 
provide an equally excicing combination of 
fresh calenc: director John Crowley and 
wricer Mark O'Rowe boch come from highly 
successful careers in che theacre and cake to 
che cinema wich great relish. Crowley 
marshals his actors along w ith ski ll,  giving 
mostly equal weighc ro their stories un til all 
chings ineerseec and each couches the lives of 
che rest. This is all done w ith an assured 
hand that combines accion, violence, sex and 
humor in liberal doses wich ics calenced 
ensemble cas c and manic, invencive scory. 
O'Rowe, already known for his edgy 
dialogue and smarc, gritey porcraits, has 
wriccen an insighcful capescry shaded wich 
boch humor and sorrow. 

JOHN CROWLEY 
lrlanda' da Cork 
Universitesi'nden mezun 
olmuş, tanınmış bir tiyatro 
yönetmenidir. 
Yönetmenlerinden biri oldu�u 
Londra Donmar 
Warehouse' daki işleri arasında 
Jean Genet'nin "Hizmetçiler"i 
( 1 997), Stephen Sondheim'ın 
"Ormana Do�ru"su ( 1 998-99) 
ve Christopher Hampton'un 
"Hollywood'dan Hik!yeler"i 
(200 1 )  bulunur. 1 999'da 
Queen's Theatre için 
"Macbeth"i yönecmiştir. 
2000' de "Beckett Sinemada" 
projesi kapsamında "Gel ve 
Git" adlı kısa filmi çekmiştir. 
ARA (2003) sinemada 
yönetti�i lk uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 
A graduate of Universiry 
College Cork (lreland), he is a 
well-known rhearre direcror. 
His credirs for London's 
Donmar Warehouse, where he is 
an associate direccor, include 
Jean Gener's "The Maids" 
( 1 997), Stephen Sondheim's 
"!neo the Woods" ( 1 998-99) 
and Chrisropher Hampron's 
"Tales From Hollywood" 
(2001). In 1999, he directed 
"Macbeth" for rhe Queen' s 
Theatre. In 2000, he direcced 
the short fılm "Come and Go", a 
segment of the Beckett on Film 
project. INTERMISSION 
(2003) is his fırst incursion inco 
film directing. 



226 DUNYA FESTIVALLERINDEN 1 H0\1 1 lll \\ OH I D  Ol l l '  l l \ \ 1 '  
DANIMARKA-ISVEÇ-NORVEÇ DENMARK-SWEDEN-NORW AY 

MiRAS 

ARVEN 

INHERIT ANCE 

Yönetmen Director: Ptr Fly 
Senaryo Screen play: Per Fly, Ki,1 
Uona, Mognu R11kov & Dwtt H'th 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Harald G1mnar P1141gard Kurgu 
Edi ring: Afortm Gitıe Müzik Music: 
Halfdan E. Oyuncular Ca.st: U/rich 
Thomstn, L isa Wtrlindtr, Ghua N1rby, 
Ları Brygnumn, Karmn Skands, Pettr 
Stern, U/fPilgaar-d, Diana Axtlstn 
Yapımcı Producer: Ib Tardini 
Yapım Producrion Co.: Ztnlropa 
E,trtam,tmtJ 6 Dünya Hakları 
World Sales: TrNJI Ftlm Sa/n 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıo, 1 107' 

• Üst sınıfları derinlemesine irdeleyen 
MIRAS, Per Fly'ın Danimarka'daki 
toplumsal katmanları aniatmayı 
hedefleyen üçlemesindeki ikinci film. (lık 
film "Beanken 1 Sıra" (2000), 
Danimarka'daki alt sınıfları anlatıyordu.) 
Mogens Rukov, Thomas Vinterberg'in 
eşsiz "Festen 1 Şölen"inin senaryosuna 
katkıda bulunmuştu; yine üst orta sınıf bir 
Danimarka ailesinin krizini dijital 
kamerayla belgeleyen ve acılar içindeki 
Oidipus'u hatırlatan "kara koyun" rolünde 
bir kez daha Ulrich Thomsen'e yer veren 
bu saglam filmin de dört senaristi arasında 
yer alıyor. Gerçek bir Ken Loach hayranı 
olan Fly, her ne kadar farklı bir toplumsal 
çevreden söz ediyor olsa da, elindeki 
malzemeyi benzer bir estetik anlayışla 
işliyor. Ortamın zenginligini gerçekçi bir 
biçemle ve kısıtlı bir müzik kullanımıyla 
mükemmelen dengeliyor; geleneksel 
şekilde çekilmiş sahnelerle el kamerasıyla 
kaydedilmiş sekansların hassas bir 
kurguyla peşpeşe getirerek bu hikayenin 
gerçekçiligini vurguluyor. "MIRAS iktidar, 
sorumluluk ve iktidarın insana ödettigi 
bedeller hakkında. 'Irade mi, tutkular mı?' 
sorusuna cevap arayan, görevlerle 
özgürlük arasında yapılacak seçimi işleyen 
bir film. Özgürce seçim şansı diye bir şey 
var mı gerçekten? Burada kastedilen, 
önceden tahmin edildiginden daha büyük 
seçimlere gebe kararları vermek. MIRAS 
bir trajedi, çünkü ana karakter kendi 
kaderinin efendisi olamayan bir insan. 
Boyunu aşan bir sistemin insafına 
bırakıyor kendini." - Per Fly 

• Offering a porem dissecrion of the 
wealrhier classes, INHERITANCE is rhe 
second film in Per Fly's planned rrilogy 
depiceing rhe serara wirhin Danish sociery 
(the firsr "Beanken 1 The Bench" (2000) 
looked ar Denmark's underclass). Mogens 
Rukov co-wrore rhe script for Thomas 
Vimerberg's peerless "Fesren", and now he's 
also credired among rhe four wrirers of rhis 
assured film - anorher DV -shor chronicle of 
an upper-middle-class Danish clan in crisis, 
wirh Ulrich Thomsen again in  rhe cemral 
role of rhe rormemed, Oedipal 'black 
sheep' .  A grear adınirer of Ken Loach, Fly 
applies a similar aesrheric ro his marerial, 
albeir very differem in rerms of irs social 
environmem. He successfully balances rhe 
richness of his milieu wirh a realisr sryle 
and resrrained use of music, wirh the 
sensirive alrernarion berween convenrionally 
filmed and hand-held sequences adding ro 
rhe immediacy of rhis srory. 
"INHERITANCE deals wirh power, wirh 
responsibiliry and cosrs rhar power emails. 
Ir is a film abour will or passion, abour 
choosing berween dury and freedom. Does 
free choice really exisr' Ir is a marter of 
making decisions rhar have grearer choices 
rhan were amicipared. INHERITANCE is a 
rragedy, because the main characrer is a 
person who is unable ro comrol his own 
desriny. He purs himselfar the mercy of a 
system rhar is grearer rhan himself." -
Per Fly 

PER FLY 

1 960'ra Danimarka'da dogdu. 
Pek çok video filmde ve 
oyunda çalıştıkran sonra, 
1 989'da Danimarka Ulusal 
Sinema Okulu'na kabul edildi 
ve "Vaerelse 1 7  1 1 7  Numaralı 
Oda" adlı kısa filmiyle dört yıl 
sonra buradan yönetmen 
olarak mezun oldu. Ayrıca 
çeşitli televizyon dizileri, 
reklam filmleri, video klipler ve 
kısa bir kukla filmi ("The Lirrle 
Knight 1 Küçük Şövalye", 
1 999) çekti. lik uzun metrajlı 
filmi 2000 yılında çektigi 
"Baenken 1 Sıra"dır, bir yıl 
sonra da bir canlandırma filmi 
olan "Prop & Berra 1 Prop ve 
Berra"yı çekti. MIRAS (2003) 
yönerrigi ikinci uzun metrajlı 
kurmaca filmdir. 
Born in ı 960 in Denmark. 
After working on numerous 
video films and plays, he was 
accepred by che Danish 
National Film School in ı 989, 
from which he graduared four 
years larer as a direccor wirh che 
shorr film "Vaerelse ı 7 1 Room 
ı 7". He has moreover direcred 
various TV series, commercia1s, 
music videos, and a shorr 
pupper film ("The Li etle 
Knighr", ı 999). He made his 
fearure direcrorial debur in 
2000 w ith "Baenken 1 The 
Be nch", followed a year la ter by 
an animareel fearure film, "Prop 
& Berra". INHERITANCE 
(2003) is che che second fearure 
film he direcred. 
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ISPANYA SPAIN 

ŞEHiRDE 

EL LA CIUDAD 

IN THE CITY 

Yönetmen Director: Ceıc Gay 
Senaryo Scr-een play: Cuc Gay & 
Tomas Aragay Görüntü Yön. 
Cinematography: Andreu Reblı 
Kurgu Ediring: Frank. Gutiirrtz 
Müzik Music:joan D faz & )ordi PraiJ 
Oyuncular Cast: Mônira Upn.. 
Edutml Fm�tfndez, Marta Pujalu, Alex 
Brendm,iihl, Vicmta N'Dongo. Chiıco 
Amado, Uonor W ar/ing, Canne Pla 
Yapımcılar Produccrs: Marta 
Eiteban & Gtrardo Htrmo Yapım 
Production Co.: Messithr Filmı 
Dünya Hakları World Sales: 
Bavaria Film /nunıational 

2003 135 fltm. 1 Renkli Color I I I  O' 

• Cesc Gay'ın sert gözlemler sunan yeni 
filmi, hiçbir şeyin göründü�ü gibi olmadı�ı 
ve kolay cevapların verilemeyece�i. kesişen 
yaşam ve sevgilerin keskin bir dökümü. Söz 
konusu şehir Barcelona, ama başka bir 
metropol de olabilirdi pekala. Çünkü tüm 
büyük şehirlerde, zor günlerde insanı 
avutacak kadar sıcak, haset ve kıskançlı� 
dayanacak kadar sa�lam, benzersiz ilişki 
gergetieri dokumuş arkadaş grupları 
bulunur. 30'1u yaşlarını süren, şaşaasız. 
normal hayatları olan sekiz erkek ve kadın. 
Lokantalarda, barlarda, yatak odalarında 
buluşuyorlar; kimileri evli, kimileri birlikte. 
Ama birbirlerini ne kadar tanıyorlar? 
Gerçekten de her şeylerini paylaşıyorlar 
mı? ŞEHIRDE, birbirlerine yakın oldukları 
halde, içlerindeki duyguları itiraf edemeyen 
insanların samimi bir portresini çiziyor. 
Dileklerini gerçek gibi, ihanetlerini kaza 
gibi, yalnızlıklarını yanılsama gibi gösteren 
insanlar bunlar. Kimi zaman söylemeye can 
attıkları şeyleri ifade edemeyen ve nedenini 
de çözerneyen insanlar. Buna ra�men, e�er 
düşederse dostlarının el uzatıp onları 
tutaca�ını da bilen insanlar. Filmin dikenli 
senaryosu, eldekiyle yetinmenin yeterli 
olmadı�ı. her an baştan çıkmanın mümkün 
oldu�u ve asıl önemli konuların pek ender 
olarak konuşulabildi�i kırılgan bir toplumsal 
dünyayı başarıyla kuran oyuncuların 
mükemmel takım çalışmasıyla ete kemi�e 
bürünüyor. "Birbirlerine anlatmadıkları, 
belki hiç de anlatamayacakları deneyimler 
yaşayan bir avuç arkadaşın samimi portresi. 
Asıl derdimiz, neden bunları birbirlerine 
anlatmadıklarını ö�renmekti." - Cesc Gay 

• Cesc Gay's wryly observed new fearure is 
a sharp chronicle of inrersecting lives and 
loves where nothing is quice as it seems and 
easy answers are never forrhcoming. The city 
in quescion is Barcelona, but i c could be any 
other metropole. For in every big city one 
fınds groups of friends who have woven 
unique tapescries of relations, warm enough 
to give comfon in times of need, scrong 
enough ro wichstand envy and jealousy. 
Eight men and women in their thirties, 
leading unspectacular, normal lives. They 
meet in restauranrs, bars and bedrooms; 
some are married to one anocher, others 
relaced. Buc how well do they know each 
other? Do they really teli each other 
everything� IN THE CITY painrs che 
intimace portrait of people who are close to 
one anocher, yec cannot canfide cheir 
innermost feelings. People who presenr 
wishes as facts, herrayals as accidenrs, 
loneliness as an illusion. Who sametimes 
can'c express whac they long co eel!, and 
don't know why they can't. Buc who know 
that their friends w ili hold out their hands co 
cacch them if they fal!. Aragay and Gay's 
prickly screenplay is macched by a cerrifıc 
ensemble cast who brilliantly put across a 
brittle social world where setding for second 
best never seems quite good enough, 
tempration lies jusc araund che corner and 
whac really matters can rarely be discussed or 
addressed. "An inrimace portraic of a series of 
friends, who go through experiences that 
they don 't teli each other and that they may 
never teli. The quescion was to fınd out why 
they didn't reU each other." - Cesc Gay 

CESC GAY 

1 967'de Ispanya'nın Barselona 
kentinde do�du. 1 987'den 
1 990'a kadar, Barcelona'daki 
Escuela Municipal del 
Audiovisuar da okudu. 
Uluslararası düzeyde övgü 
toplayan kısa filmi "Baile de 
mascaras 1 Maskeli Balo"nun 
( 1 987) ve 1 992' de Bareelona 
Sanat Bienali'ne kabul edilen 
mültimedya yapımı "Aidous"un 
ardından, televizyon için bir 
belgesel yazıp yönetti: 
"K rakers 1 Krakerler" ( 1 994). 
1 998'de Arjantinli yönetmen 
Daniel Gimelberg'le birlikte, 
ilk uzun metraj h kurmaca filmi 
"Hotel Room 1 Otel Odası"nı 
yönetti; film San Sebastian Film 
Festivali'nin Zabaltegi (Yeni 
Yetenekler) bölümünde 
gösterildi. Ikinci filmi 
"Kr.lmpack 1 Nico ve Dan i" de 
(2000) Cannes'da 
Eleştirmenlerin Haftası'na 
seçildi ve Gençlik Ödülü'nü 
aldı. ŞEHIRDE (2003) yönetti�i 
üçüncü uzun metrajlı kurmaca 
filmdir. 
Bom in 1967, in Barcelona, 
Spain. He scudied at che Escuela 
Municipal del Audiovisual in 
Bareelona from l 987 co 1 990. 
Afrer an incernationally 
acclaimed shorc film, "Baile de 
mascaras 1 Masked Bali" ( 1 987) 
and che multimedia produccion 
"Aidous", which won the 1992 
Bareelona Are Biennial, he 
wrote and directed a 
documentary for celevision, 
"Krakers· ( 1 994). In 1998 he 
co-direcced with Argencine 
filmmaker Daniel Gimelberg 
his firsc feacure film, "Hotel 
Room··, screened as part of che 
San Sebascian Festival" s 
Zabalcegi (New Talencs) 
section. His second film, 
'"Krampack 1 Nico and Dani" 
(2000), was se leered for che 
Cannes Crirics' Week, at which 
it won che Youch Award. IN 
THE CJTY (2003) is his third 
feacure film. 
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HINDISTAN INDIA 

GÖZÜM DEKI KUM 

CHOKHER BALI 

A PASS! ON PLAY 

Yönetmen Director: Rit11porno 
GboJh Senaryo Screen play: RiiMjXW?to 
Ghoıh, Ilasul on the n ... ! /ry &b;ndranath 
Tagon Görüntü Yön. 
Cinemacography: Ab11ilt 
Mdh.padhyay Kurgu Editing: 
lırghyaltamal Milra Müzik Music: 
Dthajyoti Miıhra Oyuncufar Cast: 
lıUhwarya R.ai, Pmmjit Challopadhy4J, 
Tota RoyrhowdhNry, Ram.. Sm, üly 
Chakrahorty, SNCh;ta Roytho•dhNry 
Yapımcılar Producers: Shriltant 
Mohta & Mahwira Stmi Yapı m 
Producc:ion Co.: Shrtı Vmitaush Pilms 
Dünya Haklan World Sale" 
TtchShaıtra 

2003 1 3' mm. l Renkli Color 1 167' 

• Rabindranath Tagore'un aynı isimli 
romanından beyazperdeye uyarlanan 
GÖZÜMDEKI KUM, özel yaşamlarını 
de�iştirmek, artık kendilerine uymayan 
aşırı dar bir kıyafet gibi onları sıkan hayat 
tarzlarından kurtulup özgür kalmak için 
çabalayan erkek ve kadınlardan oluşan bir 
kuşa�ı gösteriyor. Film, dört kahramanın 
etrafında dönüyor. Mahendra, arkadaşı 
Behari, Mahendra'nın karısı Ashalata ve 
onun dul arkadaşı Binodini. Filmin özgün 
ismi "Chokher Bali", "gözümdeki kum" 
anlamına geliyor; bu, iki kadının birbirlerini 
ça�ırırken kullandıkları bir deyim. Ashalata 
ve Mahendra geleneksel Hindistan'ı temsil 
ederken, Binodini, hayatı pahasına tüm 
gücüyle kendi özgürlü�nü talep eden bir 
ülkenin sembolü haline geliyor. Kaderine 
karşı gururlu ve özgür bir tavır takınarak, 
dul olmasının onu zorladı� kısıtlama ve 
cezaları reddederek Binodini, seçim ve 
arzularının bu ça� ait oldu�unu kanıtlıyor. 
Geleneksel Hint edebiyatında ve sanatında 
kadınlar, kendilerine has kişilikler yerine, 
ev yıkan kötü kişiler veya erkeklerin 
vazgeçemedikleri aksesuarlar olarak ele 
alınmıştır. Sorunlu bir dönemi tüm şaşaası, 
şüpheleri ve dramıyla canlandıran 
GÖZÜMDEKI KUM, kesinlikle bir kadın 
filmi ve yönetmen bu tür filmlerde devam 
etmeye kararlı. "Güç ve ineinebilirlik 
karışımiarı nedeniyle, kadınlar benim için 
önemli. Binedini bu konuda önemli bir 
örnek: dul statüsü nedeniyle ineinebilecek 
durumda olmasına karşın, kişili�i. e�itimi ve 
güzelli�i ona inkar edilemez bir güç 
sa�lıyor." - Rituporno Ghosh 

• Adapred from R.abindranarh Tagore's 
novel of che same name, A PASSION PLAY 
features a generarion of men and women who 
are srruggling ar an everyday !eve! ro bring 
abour change in rheir personal lives, rrying 
ro break free of che srraighr-jacker of a way of 
life rhar no langer suirs rhem. The srory 
revolves araund four proragonisrs. Mahendra, 
his friend Behari, Mahendra's wife Ashalara, 
and Ashalara's widowed friend Binodini. The 
original ri de of che film, "Chokher Sali", 
meaning "sand in my eye", is che name by 
which che rwo females cal! each orher. 
Whilsr Ashalara and Mahendra represenr 
cradirianal India, Binadini becomes, ro her 
cosr, che symbol of a counrry rhar is fiercely 
daiming irs freedom. In adopring a proud 
and independenr arrirude ro her fare, in 
refusing che resrricrions and punishmenrs her 
widowhood inflicrs on her, Binadini proves 
ro be resolurely conremporary in her choices 
and her desires. In cradirionaJ lndian 
lirerarure and arr women rend ro be 
deseribed as home-wreckers or indispensable 
accessories ro men rather rhan as subjecrs in 
rheir own righr. A PASSION PLAY, which 
resuscirares a rroubled period w i ch all irs 
splendors, doubrs and dramas, is resolurely a 
women's film and che direcror plans ro 
conrinue ro make more. "Women are 
im porran c ro me, because of rheir 
combination of vulnerabiliry and srrength. 
Binadini is exemplary in this regard: 
alrhough vulnerable because of her widow's 
sracus, her personaliry, educarion and beaury 
endow her w ith undeniable screngch." -
Rirupomo Ghosh 

RITUPORNO GHOSH 
1 96 1  'de Hindistan'da 
Kalküra'da dotdu. Reklam 
sektöründe çalışıp, birçok kısa 
film yapmadan önce Jadavpur 
Üniversitesi'nde etitim gördü. 
lık uzun metrajlı kurmaca filmi 
"Hirer Angti" ( 1 99 1  ). Kah i re 
Film Festival'inde Özel Jüri 
Ödülü'nü kazandi. Üç yıl sonra 
çektiti "Unishey April" ( 1 994), 
En Iyi Hint Filmi Ulusal 
Ödülü'nü kazandi ve filmlerinde 
kadın karakterleri tercih ettitini 
aç1kça gösterdi. 1 988'de 
"Ashukh"u yapmadan önce, 
kendisine birçok ödül getiren 
"Dahan"da ( 1 997) ilk kez evlilik 
konusunu ele aldı. "Bariwali" 
( 1 999) bir kadın üzerine başka 
bir incelerneydi ve birçok 
uluslararası festivalde gösterildi. 
"Ucsab" (2000), "Tidi" (200 1 )  
ve "Shubo Mohorot"ran sonra 
(2002), GÖZÜMDEKI KUM 
(2003) ile en sevditi konuyu 
irdelemeye devam ediyor. 
Bom in 1961 in Calcutta, India. 
He srudied at Jadavpur 
University before working in 
adverrising and making several 
shorr fılms. "Hirer Angti" 
( 1 99 1 ), his fırst feature film, won 
the Special ) ury Prize at the 
Cairo International Film. Three 
years later, "Unishey April" 
( 1994) rold the srory of a young 
woman. The film received the 
National Award for Best Indian 
Film and demonstrated the 
fılmmaker's preference for 
dealing with female characters. 
He tackled the subject of 
marriage for the fırst time in 
"Dahan" ( 1 997) which also won 
him numerous national prizes, 
before making "Ashukh" in 
1 998. "Bariwali" ( 1999) was 
another study of a woman and 
was screeneel ar several 
international fescivals, including 
Berlin and San Francisco. Afrer 
"Utsab" (2000), "Titli" (2001) 
and "Shubo Mohorot" (2002), 
the fılmmaker conrinued to 
explore his favorite theme with 
A PASSION PLAY (2003). 
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NORVEÇ-ISVEÇ NORW AY -S WED EN 

MUTFAK H I  KA YELERI 

SALMER FRA K]0KKENET 

KITCHEN STORIES 

Yönetmen Oirecror: Btnt Hamer 
Senaryo Screen play: Beni Hamn- & 

}/Wgm B"&modt GörOntü Yön. 
Cinematography: Phillip 0gaard 
Kurgu Editing: PJI Gmgmbal'h 
Müzik Music: Hans Mathism 
Oyuncular Cast:}oachim Calnıqer, 
TtmıaJ NfJr1triitn, Rtint Bry,ofjsson, Bj;nı 
Flobtrg Yapımcı Producer: Bmt 
Hamn- Yapım Production Co.: 
BNIB11I Film AS Dünya Haklan 
World Sales: Nrıt"UMgian Film lnstirllrt 

2003 1 3} •ım. 1 Renkli Coıoc 1 9}' 

• 1 950'1erde yaşayan lsveçli bir ev 
kadınının her yıl mutfak işlerini yaparken 
lsveç'ten Kongo'ya kadar olan mesafeye 
eşit oranda yürüdü�ünü ve sadece 
hareketlerini belli bir düzene sokmakla bu 
oranı ciddi derecede düşürebilmesinin 
mümkün oldu�unu biliyor muydunuz1 
MUTFAK HIKAYELERI'nde inceden 
hicvedilen bu türden bilimsel 
ussallaştırmalar, bilimi her şeyin çözümü 
olarak gören savaş sonrası kurumların 
alameti farikasıydı. 1 950'1erin Norveç'inde 
geçen MUTFAK HI KA YELERI' nde, lsveç 
Ev Araştırmaları Enstitüsü'nden bir grup 
gözlemci, landstad'ın kırsal bölgesine gelir. 
Görevleri, evdeki verimsizli�in en iyi nasıl 
telafi edilebilece�ine dair önemli bilgiler 
verece�i düşünülen beldr erkeklerin 
mutfak rutinlerini gözlemlemektir. Böylece 
katı bir gözlemci ile köy kökenli dene�i 
arasındaki mizah dolu ilişki başlamış olur. 
l ik filmi "Eggs 1 Yumurta" birkaç yıl önce 
Festival'de gösterilmiş olan yönetmen 
Hamer, kendine güveni tam bir komedi 
erbabı ve görsel mizah anlayışıyla bu ilgi 
uyandırıcı hildyeyi sonuna kadar 
götürüyor. Hamer, çarpıcı görüntülerini 
matraklık derecesinde fantastik kılma 
yetene�ine sahip. Kısmen toplumsal 
denetim üstüne bir hiciv, kısmen de di�er 
insanlarla ilişki kurma ve onların 
gereksinimlerini karşılama yetene�imiz 
-veya yeteneksizli�imiz- hakkında mizahi 
bir kıssa olan MUTFAK HI KA YELERI, 
dönemin estetik ve ideolojilerine de 
saçmalı� varacak denli gülünç bir yorum 
getiriyor. 

• Did you know rhar on average a 1 950s 
Swedish housewife walked rhe equivalenc 
disrance from Sweden co Congo each year 
whilsr carrying our her kirchen chores, and 
rhar by simply organising herself along 
assembly line principles she could 
signifıcandy reduce rhis amounc? This kind 
of elinical rarionalisarion, wlıich is gencly 
lampooned in  KITCHEN STORIES, was 
typical of posr-war organisarions which 
looked ro science as che solution co 
everyrhing. Ser in 50s Norway, KITCHEN 
STORIES sees a fleer of observers from rhe 
Swedish Home Researclı Inscirure descend 
on che rural en dave of Landsrad co observe 
rhe kirchen rourines of single men, whose 
habirs apparendy yield viral information on 
how besr co calibeare ineffıciency in che 
home. Thus che scene is ser for che 
humorous incerplay berween one uprighr 
abserver and his more rustic subject. 
Direccor Hamer (his fırsr fearure "Eggs" was 
screened ar che Festival) is a confıdenc 
comedian, and his visual humor carries rhis 
curious scory along. Hamer has a grear gifr 
for making his seriking images 
orherworldly co che poinc of hilariry. Parr 
sari re on social comrol and parr humorous 
fable abour our abiliry -or lack rhereof- co 
respond co other human beings and rheir 
needs, K.ITCHEN STORIES also offers a 
disrincdy absurdisr vision of che aesrherics 
and ideologies of rhe rime. 

BENT HAMER 
1 956'da Norveç'te, 
Sandefjord' da dotdu. 
Stockholm Üniversitesi'nde 
sinema kuramı ve edebiyat 
okudu, ayrıca Stockholm 
Sinema Okulu'na da devam 
etti. Üniversitede sinema 
dersleri vermektedir. Kısa 
metrajlı filmler ve belgeseller 
çekti, ayrıca yapı m şirketi 
BuiBul Film'in sahiplerinden 
biridir. lik uzun merrajlı 
kurmaca filmi "Eggs 1 
Yumurta" ( 1 995) ve üçüncü 
filmi MUTFAK HI KA YELERI 
(2003), ilk kez Cannes Film 
Festivali'nde Yönetmenlerin 
On Beş Günü'nde gösterildi. 
Ikinci uzun merrajlı filmi ise 
"En dag til i solen 1 Kolay 
Ulaşılan Su"dur ( 1 998). 
Born in l 956 in Sandefıord, 
Norway. He srudied fılm theory 
and literature at Stockholm 
University and also attended �he 
Stockholm Film School. He 
lecrures on fılm at rhe college 
level. He has direcred short 
fılms and documentaries and is 
the co-owner of rhe producrion 
company BulBul Film. His fırst 
and rhird fearures, namely 
"Eggs" ( 1 995) and KITCHEN 
STORlES (2003), had their 
international premieres in the 
Direcrors' Forrnighr of the 
Fesrival de Cannes. H is or her 
fearure is "En dag ril i solen 1 
Water Easy Reach" ( 1 998). 
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AVUSTRALYA AUSTRALIA 

ALEXANDRA'NIN PLANI 

ALEXANDRA'S PROJECT 

Yönetmen Direcror: Rol{ dt 1-lttr 
Senaryo Screen play: Rolf de 1-letr 
Görüntü Yön. Cinemawgraphy: 

la�t)onu Kurgu Editing: Tania Nthmt 
Müzik Mu.sic: Graham Tartlif 
Oyuncular Cast: Gary Suttl, Ht/tn 
BlldaJ, Bogdan Koca, Sanıanıha /Vtiggt, 

jadt Christit, Ei/mı Dar/ey, GtD/1 Rtı�t/1, 
Philip SprNct Yapımcılar Producers: 
)u/il Ryan, Dommiro Pnxnfci & Ro/f de 
H ur Yapı m Production Co.: 
Fa ndango Australia; Vtrugo Prod11ctions; 
flmdon Dünya Haklan World 
Sales: W i/d Bımdı 

2003 1 35 "'"'· 1 Renkli Colo• 1 103' 

• ALEXANDRA'NIN PlANI'nda Rolf de 
Heer, çökmekte olan bir evlili�e neşter 
atıyor. Tam anlamıyla ba�ımsız ruha sahip, 
Avustralya'nın en önemli yaratıcı 
yönetmenlerinden De Heer'in yapısal bir 
fanteziyi, gitti�i yere kadar zorlama 
yetene�i biliniyordu zaten; gerilim 
tarzındaki bu yeni yapıtında her 
zamankinden de ileri gidiyor. Hem yazar
yönetmen, hem de oyuncuları, karakterleri 
keskin, bastırılmış bir yo�unlukla 
donatıyor. De Heer ucuz psikolojik 
açıklamalardan kaçınarak, karakterlerinin 
gizemli ve derinlemesine huzursuz edici 
kalmasını sa�lamış. Steve dışarıdan normal 
bir adam gibi görünmesine karşın, 
etrafındakilerle rahatsız edici ilişkiler 
kurmakta: Belli ki bir zamanlar duyarsız. 
ama çekiciyken, ilerleyen yaşıyla birlikte 
kaba ve kendini be�enmiş bir hale gelmiş. 
Çocuklarıyla ilişkisi tutuk ve kopuk; ayrıca 
güven eksikli�inden kaynaklanan mantıkdışı 
bir nefret sonucu, egzantrik komşusuna da 
kafayı takmış. Alexandra'nın, Steve'in 
zerbalıklarını ve suiistimallerini ifşa edip 
suçlayan sert eleştirileri ve yönlendirme 
çabaları gayet aşırı ve inanılmaz derecede 
etkili; oyuncu Helen Buday de bu huzursuz 
karakteri tüm yönleriyle yansıtıyor. 
Alexandra da en az Steve kadar zan 
altında, ve duyarsızlıkta kocasından aşa�ı 
kalmıyor. Filmdeki kamera çalışması -kah 
huzursuzca avını ararcasına, kah sahte bir 
bilimsel yaklaşım içinde- ve içedönük, 
klostrofobik ortam, sadistçe bir gerilim 
yaratıyor. Bu insanı derinden sarsıp 
rahatsız eden bir film; emin olabilece�imiz 
tek şey kime güvenece�imizi, kime sempati 
duyaca�ımızı bilmiyor olmamız. 

• In ALEXANDRA'S PROJECT, Rolf de 
Heer plunges ro rhe hearr of a collapsing 
marriage and rears ir wide open. A rrue 
independenr and one of Ausrralia's mosr 
significanr aureur filmmakers, he has long 
displayed a ralenr for pushing a srrucrural 
conceir as far as ir w i ll go - and in this riff 
on rhe ehriller genre, his vision goes furrher 
rhan ever. The wrirer-direcror and his acrors 
invesr the characrers wirh sharp, suppressed 
inrensiry. De Heer eschews pop 
psychological explanarions for rheir 
behavior, allowing rhem ro remain 
mysrerious and deeply rroubling. Steve' s 
inreracrions wirh those around him are 
unserrling despite his average-guy persona: 
clearly he was once insensirive bur 
appealing, bur has coarsened wirh age inro a 
rather complacenr man. His exchanges wirh 
his children are clumsy and off-key and he 
obsesses abour his eccencric neighbor wirh 
rhe irrarional loarhing of the inseture. 
Alexandra's diarribes and manipularions, 
exposing and excoriaring Sreve's bullying 
and abuse, are exrreme and incredibly 
powerful, and acrress Helen Buday richly 
caprures rhe full range of rhis rroubled 
characrer. Alexandra is as suspecr as Steve, 
marching his insensiriviry wirh her own. 
The film's camera work -now restlessly 
predarory, now balefully elini cal- and 
moody, clausrrophobic ambience ereare 
sadisric rension. This is a profoundly 
unserrling film; rhe only rhing we can be 
certain abour is rhar we do nor know who ro 
trust or where ro place our symparhies. 

ROLF DE HEER 

1 95 1  'de Hollanda' da, 
Heenskerk'te dogdu. 
8 yaşındayken ailesiyle birlikte 
Avustralya'ya göç etti. Tam 
yedi yıl Avustralya radyosunda 
çalıştıktan sonra, 1 977'de 
Avustralya Film, Televizyon ve 
Radyo Okulu'nda yönetmenlik 
ve yapımcılık alanlarında egitim 
aldı. Filmleri pek çok 
uluslararası fesrivalde 
gösterildi ve bazı saygın 
ödüller aldı. 
Born in Heenskerk, the 
Nerherlands in 1 95 1 .  He moved 
wirh his family ro Ausrralia 
when he was eighr years old. He 
spenr seven years working for 
Ausrralian radio before studying 
direccion and production at the 
Ausrralian Film, Television and 
Radio School in 1 977. His 
feature films have screened ar 

Filmleri 
Filmography 
1 984 Tail of a Tiger 

Kaplanın Kuyruıu 
1 987 Inciden/ al R.oven's Gate 

Raven's Gate'deki Olay 
1 990 Dingo 
1 993 Bad Boy Bubby 

Kötü Çocuk Bubby 
1 995 Epsi/on 1 Alien Visitor 

Epsilan 1 Uzaylı Ziyaretçi 
1 996 The Quitt Room Sessiz Oda 
1 998 Da nce Me to My Song 

Şarkımla Dans Et 
2000 The Old Ma rı W he Re<�d 

Lo ve S tories 
Aşk Öyküleri Okuyan 
Yaşlı Adam 

2002 The Tracker Iz Sürücü 
2003 Alexandra's Project 

Alexandra'nın Planı 
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YUNAN ISTAN GREECE PERICLES 
�---------------------------------------------------------t HOURSOGLOU 

GECENiN GÖZLERi 

MATİA APO NİCHTA 

EYES OF NIGHT 

Yönetmen Direcwr: Pmdu 
Hoursoglou Senaryo Screenplay: 
Peridu Hoursoglou Görüntü Yön. 
Cinemawgraphy: SıamatiJ Giannoulis 
Kurgu Editing: Dinos Katsouritlis 
Müzik Music: Akis Daoıllis 
Oyuncular Cast: Vangtlio 
Amlreadaki, Yannis KamiZO)IIImis, 
Ekavi Douma, Spyroı Staıwinidiı. 
Dimitns Mavropoıdoı. Nikoı KarimaliJ, 
Alarina Doura Yapımcı Producer: 
Costas Lambropo11los Yaptm 
Production Co.: CL Produc11ons, Grıek 
Film Cnllr-r, Per/C/u Hou,.soglou, Hel/m ir 
Broadcasting C(ffp, ERT, Tonikon, 
Auika, Filmnet, Y-Grtr Productions 
Dünya Hakları World Sales: Greek 
Film Cnııre 

2003 1 35 lllllL 1 Renkli Color· / 100' 

• "Gecenin Gözleri" birisi onları 
gerçekten seviyor mu diye sorgulayan 
gözler . . .  bir kamyon un üstünde yazan 
sözler . . .  ülkenin bir köşesinde bir bardaki 
kız . . .  "Gecenin Gözleri" kıskançlık, ihanet 
ve intikam. "Gecenin Gözleri" bir 
kucaklaşma . . .  Chronis 45 yaşında bir 
kamyon şoförüdür. Yola çıkmayı, yalnız 
başına yolculuk yapmayı sever. Öte 
yandan, Eleftheria'nın bir erke�e ihtiyacı 
vardır; sevmeye ve sevilmeye, bir çocuk 
sahibi olmaya ihtiyacı vardır. Neredeyse 
40 yaşındadır. Başarabilecek midir? Vallia 
yaşadı�ı küçük kasabadan ayrılıp Atina'ya 
gitmek ister. Üçünün yolu kesişecektir. 
Onlar moda başlatan insanlar de�ildir. 
Cilalı hayat tarzı dergilerinde boy 
göstermezler. Mükemmel vücutları 
yoktur, biriyle tanıştıklarının ilk günü 
sevişmezler ve genellikle çıplak 
olduklarında ışı�ı kapatırlar. Zayıf insanlar 
olabilirler ama, için için 
"kaynamakta"dırlar. Severler, ihanet 
ederler, ihanete de u�rarlar. Istedikleri, 
hem de fena halde istedikleri bir şey 
vardır, ama onlara asıl gereken başka bir 
şeydir. Sevgiye ihtiyaçları vardır. Ortak 
payda, yalnızlıklarıdır. Ancak bu 
karakterlerden biri, Eleftheria, minicik 
egosunun kabu�unu kıracaktır. Yanlış bir 
yol izlese de sonunda cömert oldu�u 
ortaya çıkacaktır . . .  

• "Eyes of Night" are eyes that ask if 
sameone truly loves them . . .  words written 
on che cop of a rruck . . .  a girl in a bar 
sornewhere in the country . . .  "Eyes of 
Night" are jealousy, berrayal and revenge. 
"Eyes of Night" are a hug . . .  Chronis is a 
45-year-old rruck driver. He likes taking 
off; traveling alone. Eleftheria on the other 
hand needs a man; she needs to love and be 
loved, ro have a child. She is near 40 years 
old. Will she make it? Vallia wants ro leave 
the smail rown she lives in and go ro 
Athens. The paths of these three w ili cross. 
They are not rrend-setters. They are 
featured in none of the glossy life-sryle 
magazines. They don'r have a perfect body, 
they don't make love on the fırst day they 
meet sameone and more often than nor 
when they are naked they turn off the light. 
They may be weak people, but they are 
"simmering" inside. They love, they betray, 
they are betrayed themselves. There's 
something they want and they want it 
badly, but something else is what they truly 
need. They need love. The comman 
denaminatar is their loneliness. Yer one of 
rhese characters, Elefrheria, will break the 
shell of her tiny ego. Even if she goes abour 
it che wrong way, in the e nd sh e w ili prove 
generous . . .  

1 955'ce Yunanistan'ın Atina 
�ehrinde do�du. Atina 
Universitesi'nde matematik, 
Stavrakou Sinema Okulu'nda 
sinema okudu. 1 976'dan 
1 992'ye dek çok sayıda ünlü 
Yunan sinemacının (özellikle de 
Pantelis Voulgaris'in) yanında 
asistan olarak çalıştı. 1 982'den 
bugüne dek Yunana Yayın 
Kurumu'nun ET- I TV kanalı 
için belgeseller yönetti. lik uzun 
metrajlı kurmaca filmi 
"Lefteris"i 1 993'ce çekti. Son 
yıllarda Akdeniz Film Enstitüsü 
ve Microfılm için senaryo 
analisti olarak çalıştı. Gerek 
kısa gerekse uzun metraj! ı 
filmleri, ulusal ve uluslararası 
festivallerde ödüller kazandı. 
2003'ce, ilk kez tiyatroda 
Michel Fais'nin monolo�u 
"Çiftler"i yönetti. 
Born in 1 955 in Athens, Greece. 
He srudied marhemarics ar 
Arhens University and film ar 
the Stavrakou Film School. He 
has been working as an assistant 
direcror from 1 976 rili 1992 at 
the side of many noted Greek 
filmmakers (moSt notably with 
Pantel is Voulgaris). From 1982 
ro the present he has directed 
documentaries for the Hellenic 
Broadcasting Corporation's ET-I 
channel. He directed his firsc 
feacure film, "'Lefteris" in 1993. 
1 n recenc years he has worked as 
a script analysr for the 
Medirerranean Film Institute 
and Microfilm. His shon as well 
as feraure films have won awards 
at national and incernarional 
fesrivals. In 2003, he directed 
Michel Fais' monologue 
··couples" for the srage. 

Filmleri 
Filmog.raphy 
1 980 The Cuf!Uuks Kol Dügmeleri 

(short kısa film) 
1 983 Touch-typh1g 

Dokunmatik Daktilo 
(short kısa film) 

1 986 S tyle Stil (TV) 
1 993 Lefteris 
1 997 The Attm itı C ray 

Griler Giymiş Adam 
2003 Eyes of Ni gbt 

Gecenin Gözleri 
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ABD USA 

KAHVE VE SIGARA 

COFFEE AND CIGARETTES 

Yönetmen Director:Ji,jamlllldı 
Senaryo Sc.reenplay:Jiınjanmuch 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Frtdwirlt Elmes, El/m Kımn, Rohby 
Miilltr & Tom Dieil/D Kurgu Edi ring: 

)ay Rabinou:ilz, Aiti<xly Ut�dtın, Tnry 
Katz &)imjannNJth Oyuncular Cast: 
Robtrto Bnugni, Stn;ı BNJttrni, Tom 
Wairs, lggy Pop, Sttvt�� Wrighı,)oie Ltıt, 
Cinq11l Ut,}ot Rigano Yapımctlar 
Producers:ja.son Kliol &joana Vianlt 
Yapım Produccion Co.: SmolttJcrer:n 
Ine. Dünya Haldan World Sale" 
Furtissimo Filwı Sa/n 

2003 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
96' 

• Jim Jarmusch KAHVE VE SIGARA 
projesine, 1 986'da, Steven Wright ve 
Roberto Benigni'nin yer aldı�ı altı dakikalık 
do�çlama bir kapriçyoyla başlamıştı. Iki 
adam kahvelerini yudumlamak, sigara 
içmek ve sohbet etmek için bir kafede 
buluşuyorlardı. Filmi n tamamı buydu ve çok 
keyifliydi. Iki yıl sonra, Jarmusch bundan bir 
tane daha yaptı; "Memphis Versiyonu" 
adıyla bilinen bu kısa filmde Steve Buscemi 
garsondu, Joie Lee and Cinque Lee 
("Gizem Treni"nde oynamıştı) ise kahve ve 
sigara içen ikiz müşterilerdi. Pek sa�lıklı bir 
ö�le yeme�i sayılmazdı. 1 993'te 
"Somewhere in California 1 Kaliforniya'da 
Bir Yerde" (Cannes' da kısa film dalında 
Altın Palmiye kazandı), artık aşina hale 
gelen yapıyı tekrar etti, ama bu defa barda 
buluşanlar lggy Pop ve Tom Waits'di. 
Ancak birbirlerini iyi tanımıyormuş 
gibiydiler ve konuşacak pek bir şeyleri 
yoktu; o yüzden de onlar kahvelerini içer 
ve artık bırakmış oldukları halde bir sigara 
kaçama�ı yaparken, boş sohbetleri çok 
komik bir şekilde oradan oraya sürüklenip 
duruyordu. Jarmusch aradan geçen yıllar 
boyunca, arkadaşları, meslektaşları ve 
filmlerinde oynayan oyunculardan oluşan 
eklektik bir grupla bu diziyi devam ettirdi. 
Kısa filmlerden birinde Wu-Tang Clan'dan 
RZA ve GZA çay içip sa�lıklı yaşamdan 
bahsederken, Bill Murray kafeini gözü 
dönmüşcesine mideye indiriyor. "Cousins 1 
Kuzenler"de, Cate Blanchett kendi ikizi 
olarak kırıp geçiriyor. En son çekilende ise, 
seksenierin yeraltı filmlerinin çökük yanaklı 
yıldızı Bill Rice ve bir Warhol süperstarı 
oldu�u onca yılın ardından biraz titrek 
görünen şair Taylor Mead var. 

• Jim Jarmusch started COFFEE & 
CIGARETIES in 1 986 wich a six-minuce 
improvised caprice s tarring Steven W righc 
and Roberto Benigni. Two guys meec in a 
coffee bar co sip, smoke and chat. C' esc couc. 
Ic's a delight. A couple of years lacer, 
Jarmusch made anocher, known as 
"Memphis Version", wich Steve Buscemi as 
a waicer and Joie Lee and Cinque Lee (who 
had appeared in "Myscery Train") as rwin 
cuscomers who drink coffee and smoke 
cigarettes. Ic's not a very healchy lunch. In 
1 993, "Somewhere in California" (a Palm 
d'Or winner at Cannes) repeaced what was, 
by chen, a rhyming scruccure, only this 
time, it was Iggy Pop and Tom Waics who 
meec in a bar. Buc they don' c seem to know 
each other very well and have li etle co calk 
abouc, so che conversacion wanders idly and 
hilariously as they drink coffee and indulge 
in an ex-smokers' recidivisc !apse. Jarmusch 
has concinued che series over che years, 
eniiseing an ecleccic group of friends, 
colleagues and acrors from his feacure fılms. 
In one shorc, RZA and GZA from Wu
Tang Clan drink tea and discuss healchy 
living while Bill Murray rabidly gulps 
caffeine. In "Cousins", Care Blanchett rips it  
up as her own doppelganger. The most 
recenc features Bill Rice, che hollow
cheeked scar of eighcies New York 
underground movies, and poet Taylor 
Mead, who looks a li etle shaky after his 
many years as a Warhol superscar. 

JIM JARMUSCH 

22 Ocak 1 953'te Akron, 
Ohio'da dogdu. 80'1erin 
hemen başında New York 
bagımsız sinemasında 
birdenbire öne çıkarak. 
zamanla bagımsız sinema 
kültürünün her yerde hazır ve 
nazır bir şahsiyeci, bir tür 
ikonu haline geldi. En fazla 
yönecmenligiyle canınmasına 
karşın, oyuncu, yapımcı, yazar, 
kameraman, kurgucu ve 
besceci olarak da dikkat 
çekmiştir. Sara Driver'ın iki 
filminde görüntü yönetmeni 
olarak çalışmış; Alex Cox, 
Mika ve Aki Kaurismaki, Raoul 
Ruiz, Alexandre Rockwell, 
Wayne Wang ve Paul Auster 
gibi yönetmenlerin filmlerinde 
oyunculuk yapmıştır. Talking 
Heads, Tom Waics, Big Audio 
Dynamite ve Neil Young için 
video klipler çekmiş ve 1 990 
AIDS kampanyası müzikali 
"Red, Hot and Blue"nun "lt' s 
Allright By Me" bölümünü 
yönecmiştir. 
Born on 22 January 1953 in 
Akron, Ohio. Bursring from the 
New York independent 
filmmaking scene ar the very 
beginning of rhe 80s, he has 
subsequenrly become a 
ubiquirous presence around 
independent film culrure, and 
somerhing of an icon w i thin ir. 
Alrhough best known for his 
directing, he has also made his 
mark as an acror, producer, 
writer, cinemarographer, edicor 
and composer. He has been 
cinemacographer on Sara 
Driver' s rwo films, and an on
screen presence in films by Alex 
Cox, Mika & Aki Kaurismiiki, 
Raoul Ruiz, Alexandre 
Rockwell, Wayne Wang and 
Paul Auster. He has made 
promos for Ta! king Heads, Tom 
Wairs, Big Audio Dynamite 
and Neil Young; and direcred 
the "1r's Allrighr By Me" 
segment of rhe 1 990 AlDS 
campaign musical "Red, Hor 
and Blue". 

Filmleri 
Filmography 
1 980 Permmıe,t Vacation 

Sürekli Tatil 
1 984 S tranger Tha,ı Paradise 

Cennet'ten de Garip 
1 986 Down By lAw Kodestekiler 
1 989 Mystery Train Gizem Treni 
1 990 Night On Earlh 

Dünyada Bir Gece 
1 99 1  Dead 1\fan Ölü Adam 
1 997 Year of the Horse 

(documencary belgesel) 
1 999 Ghost Dog: The W ay of the 

Samurai Hayalet Köpek: 
Samuray Tarzı 

2003 Coffee and C igarelles 
Kahve ve Sigara 
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RUSYA-UKRA YNA-FRANSA-ALMANYA-ITAL YA 
RUSSIA-UKRAINE-FRANCE-GERMANY -IT AL Y 

TAKIM ELBiSE 

SHIK 

THE SUIT 

Yönetmen Director: B�tkhtiyar 
Khudojnaumw Senaryo Screen play: 
0/eg i\ntanw Görüntü Yön. 
Cinematography: Vladimir Klinwv 
Kurgu Editing: Andrei Vmıidub 
Müzik Music: Daler NasarfJfJ 
Oyuncular Cast: Alexander Yatımko, 
Artur P()f)()/oJiky, Ivan Kokorin, lngeborga 
Daplumaitt, Andrei Pan in, Nikolai 
FOI'11Wlko Yapımcılar Producers: 
Ba/Jıtiyar Kh11dojnazarw & Ruben 
Diıhdishyan Yapım Production Co.: 
Ctntl'a/ Partlftnhip; Orly FiltnJ; Pandora 
Film; Paradiı Film; Poıtid.�t 
Ci11ematographice; Storie; V/SS Film Co. 
Dünya Haklan World Sales: 
Fortiıimo Film Sa/es Türkiye Hakları 
Turkish Rights: Umut Sanat Filmeilik 

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 92' 

• Tacik yönetmen Khudojnazarov'un 
"Luna Papa 1 Aydede"si dört sene önce 
uluslararası sansasyon yaratmıştı. Bir sahil 
kasabasında yaşayan ve Gucci marka bir 
takım elbiseye kafayı takan üç delikanlının 
hikayesini anlattı�ı son filmi TAKIM ELBISE, 
mizah ile beklenmedik trajedi anlarını 
birleştiriyor. Yoksulluk, ergenlik şakaları ve 
ufak tefek suçlar bu çocukların dünyasının 
parçaları. Aslında sert kabuklarının altında 
tanıdık problemleri, şüpheleri ve 
güvensizlikleriyle sıradan delikanlılar onlar. 
Yaşadıkları sahil kasabasının karşı 
kıyısındaki tatil kentinde sıralanan etkileyici 
magaza vitrinieri sayesinde giyim kuşam 
üzerine bilgi sahibi oluyorlar. Davetkar 
Sovyet sonrası kapitalist manzara, büyük 
gemilerin varlıklı yolcularını kendisine 
çekerken, çok farklı bir peyzaja da 
tosluyor: çocukların büyüdü�ü, ailelerinin 
iki ucu bir araya getirmeye çabaladıkları ve 
gerçeklerin so�uk ve sert oldu�u karşı 
kıyıdaki da�lık alan. Onları karşı iki sahil 
(zenginlerin ve fakirierin dünyası) arasında 
taşıyan ufak yolcu tekneleri gibi, çocuklar 
da bu iki farklı dünya arasındaki sınırları 
rahatlıkla aşıyorlar. Oysa ergenlik ile 
yetişkinlik arasındaki sınırı aşmak çok daha 
zor. Takım elbisenin basit bir statü semboli 
olarak işlev görmemesi önemli. Onu 
masallardaki büyülü nesneye benzetrnek 
daha do�ru: onu giydi�i zaman delikanlı 
erke�e dönüşüyor. Dış görünümündeki bu 
de�işim her kahramana güven aşılıyarak, 
her birinin daha önce ulaşamayaca�ı 
durumlara korkusuzca ilerlemesini sa�lıyor. 

• Tadjik direcror Khudojnazarov's "Luna 
Pa pa" made an international splash four years 
ago. His laresr film, THE SUIT, in which 
three young men living in a coastal viiiage 
become obsessed with a Gucci suit, combines 
humor w ith unexpected moments of tragedy. 
Boys' world is one of poverry, teenage pranks 
and petry erime. Underneatlı their rough 
exteriors, however, they are normal, average 
lads w ith the usual problems, doubts and 
insecurities. Their knowledge of haute 
couture comes from the impressive 
srorefronts that line the shore of the resort 
rown across the harbor from where they li ve. 
The inviting post-Soviet capiralisr scenery 
beacons wealthy cruise ship craveliers but 
butrs against a very differenc landscape: the 
mounrainous terrain on the other side where 
the boys grew up, where their families 
struggle to make ends meet, and where 
reality is cold and harsh. Like the smail 
commuter boars that ferry them back and 
forrh between opposi re shores (berween the 
lands of rich and poor), the boys themselves 
gl ide across these boundaries with ease. The 
border berween adolescence and adulrhood, 
however, is less easily rraversed. 
Significanrly, the suir does not function as a 
simple status symbol. Ir is better compared 
ro a magical object in fairy tales: when 
adorned, the boy miraculously transforms 
inro a man. This exrernal makeover provides 
each of the heroes w ith a boosr of confidence, 
as each boldly walks i neo previously 
inaccessible siruarions. 

BAKHTIYAR 
KHUDOJNAZAROV 
1 965 yılında Tacikistan' da, 
Duşanbe'de do�du. 
Tacikfılm'de yönetmen 
asistanlı�ı yaptı ve radyo 
muhabiri olarak çalıştı. Kısa 
filmleri "Shurniki 1 Şakacı lar" 
( 1 986 ), "Sobachya okhota 1 
Köpeklerle Avlanmak" ( 1 987) 
ve "Verish-nye verish / Ister 
Ina n, Ister lnanma"yı ( 1 989) 
çekri�i Moskova'daki VGIK 
sinema akademisindeki 
yönetmenlik e�irimini 1 989 
yılında tamamladı. ilk filmi 
"Braran 1 Kardeş" ( 1 99 1 )  
uluslararası film festivallerinde 
birçok ödül kazandı. Bir ortak 
yapım olan "Kosh ba kosh 1 
Koş Be Koş" ( 1 993) adlı ikinci 
uzun merrajlı kurmaca filmi 
büyük ilgi çekti ve V enedi k 
Film Festivali'nde Gümüş Aslan 
ödülünü kazandı. 1 999 yılında 
yine uluslararası piyasada çok 
başarılı olan "Luna Papa 1 
Aydede"yi yönetri. Çokuluslu 
bir ortak yapım olan TAKIM 
ELBISE (2002) dördüncü uzun 
metrajlı kurmaca fılmidir. 
Born in 1 965 in Dushanbe, 
Tadjikisran. He worked as an 
assistant director for Tadjikfiım 
and as a radio journal ise. In 
1 989 he graduared in directing 
from Moscow's VGIK film 
academy, where he shor the 
shorrs "Shurniki 1 Jokers" 
(ı 986), "Sobachya okhora 1 
Huming wirh Dogs" ( 1 987) and 
"V erish-n ye verish 1 Believe Ir 
or N or" ( 1 989). His fearure 
debur "Braran 1 Brorher" ( 1 99 1 )  
received several awards at 
international film fesrivals. His 
co-producrion film "Kosh ba 
kosh" ( 1 993), arrracred 
enormous acrencion and received 
a Silver Lion ar che Yenice Film 
Festival. In 1999 he direcred 
"Luna Papa'" which also became 
very successfuJ in international 
markers. THE SUIT (2002), 
anather multi-national co
producrion, is his fourrh fearure 
film. 
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GÜNEY KORE-ALMANYA SOUTH KOREA-GERMANY 

iLKBAHAR, YAZ, SONBAHAR, KIŞ . . .  VE iLKBAHAR 

BOM, YEOREUM, GAEUL, GYEOWOOL, GEURIGO BOM 

SPRING, SUMMER, FALL, WINTER . . .  AND SPRING 

Yönetmen Director: Kim Kt-dd 
Senaryo Screen play: Kim Ki-duk 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
Batk. DMg-hytm Kurgu Editing: Kim 
Ki-du/e Müzik Music: Barkji-\Voong 
Oyuncular Cası: Oh Young-soo, Kim 
Jong-ho, StO)at-Jeyung, Kim Young-min, 
Kim Ki-duk Yapımcılar Produceı-s: 
LN Stımg-jat 6 Kat'/ Ba11mgartntr 
Yapım Production Co.: LJ Filmı 
(So�tth K(lrtiJ); Pandora Ft!m (Gtrmany) 
Dünya Hakları World SaJes: 
Baıoaria F1lm lnttnınlioul 

2003 1 3:; mm. 1 Renkli Coıor 1 103' 

• Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk 
eşine az rastlanır biri. Fabrikalarda 
çalışmış, orduya girmiş ve iki yıl boyunca 
Fransa'nın güneyindeki Montpellier'de 
resimlerini satarak geçin miş. Resmi bir 
sinema e�itimi olmayan, kendi kendini 
yetiştirmiş bu yönetmen, baskın estetik 
anlayışa şiddetle karşı duran bir dizi 
etkileyici yapıtla uluslararası düzeyde adını 
duyurdu. Toplumun kıyısında yaşayan 
insanlar üstünde yo�unlaşan ve genelde 
kaba şiddet ve nefretle beslenen önceki 
filmlerinden tamamen ayrılan Kim'in bu 
son yapıtı, Zen Budizmin ruhunu 
benimsiyor. Bu fılmin ona daha geniş bir 
izleyici kitlesi sa�layaca�ı rahatlıkla 
söylenebilir. ILKBAHAR, YAZ, 
SONBAHAR, KIŞ . . .  VE ILKBAHAR 
bütün sözü, yönetmenin görsel yetene�ini 
sergileyen incelikli görüntülere bırakıyor. 
Insan ruhunda varolan tutkular, ayrıca 
hayatımızın özünü oluşturan anlayış ve 
kabulleniş büyük bir güçle 
görselleştiril iyor. Rüyayı andıran bu fılmin 
karakterleri, do�anın ihtişamına uyarak, 
çok az konuşuyor. "Dört mevsim 
boyunca hayatımıza damga vuran sevinci, 
öfkeyi, hüznü ve zevki anlatmak istedim . . .  
Filmierirnde çok az insanın konuşması, bir 
şeyin onları derinden yaralamış 
olmasından kaynaklanıyor. Vaatler yerine 
getirilmedi�i için, insan do�asına güvenleri 
yıkılmış. Mesela 'Seni seviyorum' 
diyenierin aslında yalan söyledi�ini 
görmüşler." - Kim Ki-duk 

• South Korean director Kim Ki-duk is 
one of a rare breed. He has worked in 
faccories, served in che milicary, and earned 
a living seliing his paintings on che sereers 
of Montpellier in che south of France for 
rwo years. A dropout wich no formal 
educacion in film, this aucodidacc of cinema 
has gained international recognicion wich 
an impressive body of works characcerized 
by a srrong anti-mainserearn aeschec ic. A 
deparrure from his previous films, which 
focused on marginal people and were ofcen 
driven by raw violence and hacred, Kim's 
newesc work adapes che spiric of Zen 
Buddhism and is descined co bring him a 
wider audience. Like a redempcion, 
SPRJNG, SUMMER, FALL, WINTER . . .  
AND SPRING !ers che sublime images 
speak for chemselves, demonscracing che 
visual calenc of che filmmaker. It is a pocenc 
visualizacion of che passions inhabicing che 
human spirir and che undersranding and 
acceptance which form che very subscance of 
our lives. In cune wich che magnificence of 
nacure, che characcers of this dreamlike 
mediration speak very li etle. "I intend co 
portray che joy, anger, sorrow and pleasure 
c hac mark our lives through four seasons . . .  
The reason so few people cal k in my films 
comes from che facc that they have been 
deeply hurr by someching. Their canfidence 
in human nacure has been descroyed, since 
promises made have not been kepc. They 
have heard rhings !ike '! love you' when che 
person celling chem this did not really mean 
it ." - Kim Ki-duk 

KIM KI-DUK 

1 960'da, Güney Kore'nin 
Kuzey Kyongsang bölgesindeki 
Bonghwa' da dogdu. 1 7  yaşında 
işçi, 20 yaşında denizci, sonra 
da rahip olma heveslisi olan 
genç, 1 990'da Fransa'ya gitti, 
Paris'te güzel sanatlar egicimi 
aldı ve Montpellier' de 
resimlerini satarak geçindi. 
Sinema egicimi olmayan 
yönetmen, filmlerini yaparken 
kendi kendini egitti. Bir süre 
senaristlik yaptı, ardından 
1 996'da ilk filmi "Ag-o 1 
Timsah"ı çekti. Bunu "Yasaeng 
dongmul bohoguyeog 1 Vahşi 
Hayvanlar" ( 1 997), "Paran 
daemun 1 Kuş Kafesi Hanı" 
( 1 998), "Seom 1 Ada" ( 1 999), 
"Shilje sanghwang 1 Hakiki 
Kurmaca" (2000), "Suchwiin 
bulmyenong 1 Adres 
Bilinmiyor" (200 1 ), "Nabbeun 
namja 1 Kötü Adam" (2002) ve 
"Hae anseaon 1 Sahil Muhafızı" 
(2002) izledi. Bu filmierin tümü 
de Berlin, Venedik. Moskova, 
Karlovy Vary gibi festivalierin 
yarışmalarına katıldı. Beş yıldan 
kısa bir süre içinde, sadece 
sekiz filmle, Güney Koreli 
yönetmenlerin en etkin ve 
tanınmışlarından biri oldu. 
ILKBAHAR, YAZ, 
SONBAHAR, KIŞ . . .  VE 
ILKBAHAR (2003) dokuzuncu 
filmidir. 
Born in ı 960, in Bonghwa in rhe 
Norrh Kyongsang province of 
Sourh Korea. A worker ar rhe age 
of ı 7, sailor at 20, and 
subsequenrly aspiring priest, he 
moved to France in ı 990, where 
he srudied fine arrs in Paris and 
earned a living selling his 
painrings in Monrpellier. Wirh 
no cinemarographic education, 
he caught himself while making 
his movies. He worked as a 
screenwrirer before making his 
fearure directarial debur wirh 
"Ag-o 1 The Crocodile" ( 1996). 
This was followed by "Y asaeng 
dongmul bohoguyeog 1 Wild 
Animaıs" ( 1 997), "Paran daemun 
1 Birdeage Inn" ( I  998), "Seom 1 
The Isle" ( 1 999), "Shilje 
sanghwang 1 Real Ficrion" 
(2000), "Suchwiin bulmyenong 1 
Address Unknown" (200 ı ), 
"Nabbeun namja 1 Bad Guy" 
(2002) and "Hae anseaon 1 The 
Coasr Guard" (2002), all of 
which have parcicipated in 
comperirions at fesrivaJs such as 
Berlin, Venice, Moscow, Karlovy 
Vary. In less than five years and 
eighr films, he has become one of 
the most ani ve and well-known 
of Sourh Korean filmmakers. 
SPRING, SUMMER, FALL, 
WINTER . . .  AND SPRING 
(2003) is his ninth film. 
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ÇEK CUMHURIYETI CZECH REPUBLIC 

KASABA 

MESTECKO 

SMALL TOWN 

Yönetmen Director: Jan Kraus 
Senaryo Screenplay:jan Kraus 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Di11iı Marek Kurgu Editing:Jiri 
Brouk Müzik Music: Dfwid Kraus 
Oyuncular Cast: Otmar Bramzıky, 
Ma,-tiTJ U dk, Rostislav Nwak, Norbert 
Lichy, Pm Krivactk, Vlaıtinıil B rab«, 
Miroılav Snajdr, lvo Hyb/ Yapımcılar 
Producers:jaroılav K11ctra & Jan Stern 
Yapım Production Co.: Curh 
TelefJision; S Pro Alfa Film Dünya 
Hakları World Sales: Czech TV
Ttltxport 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 99' 

• Bu yıkıcı sosyal komedide, keyifsiz 
küçük bir Çek kasabası, kapitalizm 
deneyiminde acınacak bir şekilde ancak 
asaletle başarısız olmakta. Popüler oyuncu 
Jan Kraus bu ilk yönetmenlik denemesi, 
Çek kültür ve sinemasının damgası olan 
zorluklar karşısındaki kararlı cesaret 
özelli�ine karşı çılgınca bir sevgi gösterisi. 
Kasaba sakinleri serbest pazar ekonomisini 
kucaklamaya hazırlanırken, herbirinin 
kafasında, çocuksu bir iyimserlikle 
yapılandan tutun da, tamamen namussuz 
olanlara kadar de�işen bir para kazanma 
planı, ya da bir dolap var. Fakat hepsinin 
hayalleri birer birer yıkılacaktır: belli ki 
serbest pazar ekonomisi parti memurları 
kadar yumuşak huylu de�ildir. Bu kadar 
itici karakterin bir arada oldu�u bir 
topluma rastlamamız hiç de kolay de�il. 
Kraus, karakterlerin ço�unu tanıdı�ı 
insanlara dayandırdı�ını belirtiyor; onlara 
bir yandan sevgi duyarken acayip yanlarının 
altını çizmekten hiç çekinmiyor ve 
kusurlarını da sonuna kadar ve en komik 
haliyle ortaya koyuyor. Mesajı, 
Mestecko'nun kapitalizmden önce de, 
sonra da berbat bir yer oldu�u ve içinde 
hiçbir zaman de�işmeyecek berbat 
insanların oturdu�u. Zaman ve mekan 
açısından özel bir durumu gösterse de, 
KASABA evrensel bazı amaç ve idealleri 
ele alıyor. Ama bu durum, !ilmin Çek 
Cumhuriyeti'nde de�işen hayatın olumlu 
yanlarıyla fazla ilgilenmedi�i gerekçesiyle, 
birkaç saygın istisna dışında, ona toplu 
biçimde saldıran Çek eleştirmenleriyle 
arasındaki buzları eritmesine yetmemiş. 

• A sour lirrle Czech rown fails miserably 
bur nobly ar capiralism in this subversive 
social comedy. Helming debur from popular 
acror Jan Kraus is a cockeyed valenrine ro che 
ki nd of resolu re pluckiness in the face of 
adversiry rhar is a hallmark of Czech culrure 
and cinema. As the rownspeople of Mesrecko 
prepare ro embrace the free marker economy, 
every one of rhem seems ro have some money 
making scheme or scam up their sleeve, 
ranging from rhe naively oprimisric ro rhe 
downright corrupr. Yer one by one, rheir 
dreams are sharrered: it seems the free 
marker economy isn'r as malleable as parry 
funcrionaries. Jr's difficulr ro recall an 
ensemble of so many unsymparheric 
characrers. This is probably the poinr of this 
conrroversial film. Kraus mainrains rhar he 
based many of the characrers on people he 
knows, and whilst he clearly has an affection 
for rhem, has no hesiration in highlighting 
the grotesque as he exploirs rheir fallibiliry 
to full and very funny effecr. His message 
seems ro be rhar Mesrecko was a dreadful 
place pre-capitalism, is a dreadful place post
capiralism and populared throughout by 
dreadful people who never change. Alrhough 
specific to rime and locale, SMAil TOWN 
picks up on aspirarions and ideals which are 
really rather universal. This doesn't seem to 
have cur much ice w ith the Czech critics 
who, wirh a couple of honorable exceprions, 
comprehensively savaged the film, because ir 
doesn'r concern irself too much wirh the 
posirive side of life in rhe emerging Czech 
Republic. 

JAN KRAUS 

1 953'de Prag'da do�du. 
Oyunculuk kariyerine 
6 yaşında başladı. Juraj Herz'in 
parlak kara mizah komedisi 
"Krematör"' ile 1 968'te ilk kez 
beyaz perdeye çıkmasından 
beri, düzenli olarak filmlerde 
oynadı. En son olarak Andrea 
Sedlackova'nın "Baştan 
Çıkaran" adlı filminde rol aldı. 
KASABA (2003) yönetmenlik 
yaptı�ı ilk uzun metrajlı fılmdir. 
Born in Prague in 1953. He 
began his accing career at the 
age of six, and has appeared 
regularly in fılms si nce his big
screen debut in 1968 in Juraj 
Herz's brilliant black comedy 
"The Cremaror". His most 
recently role was in Andtea 
Sedlackova's "Seducer". He 
makes his direcrorial debur w ith 
SMALL TOWN (2003). 
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ORTA AFRIKA CUMHURIYETI-KAMERUN-GASON 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC-CAMEROON-GABON 

ORMANIN SESSIZLiGi 

LE SILENCE DE LA FORET 

THE FOREST 

Yönetmenler Directors: Diditr 
Flormt DMinangari & Basst! lkı Kohhio 
Senaryo Screen play: BIIJSd ha 
Kohhio, Diditr Flomrt 011lnangarl6 
Marrtl BtııNlitN, baıtd on a n()flf/ by 
P.timnt Goynnidl Görüntü Yön. 
Cinematography: Pitrrt-0/iviw La"itll 
Kurgu Editing:}ostph Licirk Müzik 
Music: Mamt Dihango Oyuncular 
Cast: Eriq Eboıuznty, Sonia Ztmbo11ro11, 
Nad'Jgt Btaii.Ison·Dirıgnt, Philippe Mll/Jry 
Yapımcılar Producers: Charles 
Mtnsah, Annit lzoımgo11, lı!Hkrrahmant 
SiJJ41tD & G"illaımu ı:U Stil!t Yapı m 
Pcoduccion Co.: Lu Filtn.S Ttrrt 
Afri(aint; Ctnlrt National d11 Cinbna d11 
Gabon; l1rrans Noi,-s Ctntrafriqut 
Dünya Haklan World Sales: 
Lu FiiiiiS Ttrrı A.[riraiiU 

2003 1 3} "'"'· 1 Renkli Color 1 93' 

• Raoul Peck'in epik "Lumumba"sında, 
katledilen Kongo lideri Patrice Lumumba'yı 
başarıyla canlandıran Eriq Ebouaney, artık 
Afrika'nın Denzel Washington'u diye 
anılmaya başladı ve birinci sınıf aktör 
konumuna yükseldi. Saygın yönetmenler 
Didier Ouenangare ve Bassek ba 
Kobhio'nun beklenen filmi ORMANIN 
SESSIZLI(;I'nde, Ebouaney oyunculuktaki 
gücünü tüm dünyaya tekrar gösterme 
fırsatı buluyor. Ebouaney, Gabon'un uyuşuk 
politik ortamı karşısında duydu�u hayal 
kırıklı�ı sonucunda, Pigmeler arasında 
yaşamak için ekvator ormaniarına gitmeye 
karar veren bir entelektüeli, Genaba'yı 
canlandırıyor. Ancak bu deneyim onu, 
yeterince hazır olmadı�ı. karmaşık ve 
boyun e�mez, içine kapalı bir dünyayla 
tanıştırıyor. Genaba çocuklara alfabeyi 
ö�retmekte başarısız olurken, bu orman 
toplumunun efsanevi inançları ve törenleri 
onu gittikçe baştan çıkarıyor. ORMANI N 
SESSIZLI(;I daha önce hiç kamera 
görmemiş ve film yapımı konusunda hiçbir 
fikri olmayan gerçek Pigmeler'in inandırıcı 
performansiarına dayanan, cesur ve 
dramatik bir film. Harika bir kurgusu olan 
film, gücünü otantik mekanından ve gizli bir 
dünyayı gözler önüne sermesinden alıyor. 
Olivier Larrieu'nün temiz görüntüleri, 
ormanın zengin dokularını ve renklerinin 
canlılı�ını ortaya çıkarıyor. Kamerunlu, 
Makossa ritminin kralı, efsanevi müzisyen 
Manu Dibango ise, filmin otantik kabile 
müzi�iyle harmanlanmış, duyguları harekete 
geçiren afrobeat müzi�ine imza atmış. 

• Eriq Ebouaney's portrayal of Patrice 
Lumumba, che murdered Congolese leader, 
in Raoul Peck's epic "Lumumba" had him 
ragged as the African Denzel Washingron 
and carapulred him into che rare position of 
A-list African acror. THE FOREST, rhe 
much-awaired film from respecred direcrors 
D idier Ouenangare and Bassek ba Kobhio, 
is yer anorher vehicle for che porenr 
Ebouaney to show the world w har he is 
made of. Ebouaney plays Gonaba, an 
inrellecrual whose disillusionmenr wirh 
Gabon's lazy palirical srare promprs him ro 
disappear deep i neo che jungles of the 
equatorial foresr ro li ve amongsr che 
Pygmies. However, rhis experience reveals 
ro him a complex and indomitable closed 
world of which he was nor sufficiently 
equipped for. As Gonaba fails ar reaching 
children che alphaber, he becomes 
increasingly seduced by the myrhic beliefs 
and ricuals of rhis foresr communiry. THE 
FOREST is a brave, deamaric film, relying 
on convincing performances from acrual 
pygmies - none of whom had seen a camera 
before or knew anything abour che 
filmmaking process. Beaurifully composed, 
the strength of c his film is in i ts 
aurhenriciry of place and the glimpse it 
provides inro a hidden world. Olivier 
Larrieu's crisp camerawork vividly brings 
our the lush texrures and colors of che 
jung le, and che Cameroonian Makossa 
rhyrhm king, Manu Dibango, provides che 
infecrious afrobeat soundrrack mixed wirh 
aurhenric eribal music. 

D IDIER FLORENT 
OUENANGARE 
1 953'te Orta Afrika 
Cumhuriyeti'nde, Bambari'de 
dogdu. Fildişi Sahili'ndeki 
Abidjan'da sinema egitimi 
aldıktan ve Fransa'da Rennes 
Üniversitesi'nden mezun 
olduktan sonra, bir dizi 
begenilmiş belgesel ve 
"Pourquoi voter? 1 Niçin Oy 
Kullanmalı!" adlı kısa metrajlı 
kurmaca bir film yaptı. 
ORMANIN SESSIZLI(';I (ortak
yönetmen, 2003) ilk uzun 
metrajlı kurmaca fılmidir. 
Born in 1 95 3  in Bambari, 
Central Mrican Republic. After 
studying cinema in Abidjan in 
the lvory Coast and graduating 
from the University of Rennes, 
he rnade a number of acclaimed 
documentaries and one fıcrion 
short, "Pourquoi voter 1 Why ro 
Vote?'". THE FOREST (co
director, 2003) is his fırst feature 
film. 

1 957'de Kamerun'da, Nindje'de 
dogdu. Çeşitli işleri arasında, 
yazdıgı üç roman, Les Films 
T erre Africaine adlı Kamerun 
kökenli film yapım jirketinin 
kuruluşu, 1 995'te Ecrans Noir 
(Kara Ekranlar) Film Festivali'ni 
b�latması bulunmaktadır. 
Birçok belgeselin yanısıra, 
"Sango Malo" ( 1 99 1 )  ve "Le 
grand blanc de l.ambarene 1 
L.ambarene'nin Büyük Beyazı" 
( 1 994) adlı uzun metraj lı 
kurmaca filmleri yönetmiştir. 
ORMANIN SESSIZLI(';I (2003) 
üçüncü uzun metrajlı filmidir. 
Born in 1 957 in Nindje, 
Cameroon. His diverse credits 
include wriring three novels, 
founding the Camecoon-based 
production company Les Filıns 
Terre Mricaine and launching 
the Ecrans Noir festival in 1 995. 
He has di rected several 
documencaries, as well as the 
feature fılms "Sango Malo" 
( 199 1 )  and "Le grand blanc de 
I.ambarene" ( 1994). THE 
FOREST (co-director, 2003) is 
his third feature. 
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IRAN IRAN 

KANLI ALTIN 

TALAYE SORGH 

CRIMSON GOLD 

Yönetmen Director:Ja/ar Panahi 
Senaryo Screenplay: Abbas 
Kiarollami Görüntü Yön. 
Cinematography: Hoııtin)afllrian 
Kurgu Editing:Ja/..ır PaMhi Müzik 
Mwic: Pıyman Yaula11ian Oyuncular 
Cast: Hossain Emad«<din, Kıımyar Shtisi, 
Aıila Raytji, Shahram Vaıiri, Po111"tıng 
N•klxnl, t<.vJJ N•ftn-h-di, S•b<r 
Samadin, Rınnilı Rasıad Yapımcı 
Producer:Ja/tzr Pa1111hi V apım 
Production Co.:Jafar Paflllhi 
Prrxllmiom Dünya HakJan 
World SaJes: CtiiNioid Drr.am1 

2003 1 3J mm. 1 Renkli Coıor 1 97' 

• Jafar Panahi'nin incelikli toplumsal 
eleştirileri, öykülerine kolaylıkla 
yedirdi�ini daha önceki filmleri "Beyaz 
Balon", "Ayna" ve "Daire" de de 
görmüştük. "Daire" gibi KANLI AL TlN 
da, yetişkin dünyasının sınıf ve cinsiyet 
ayrımlarını ele alıyor ve seyircilere bu 
konuları sunarken didaktik bir 
yaklaşımdan sakınarak, inandırıcı bir öykü 
aniatmayı ye�liyor. Panahi ile filmi n 
senaristi Abbas Kiarostami'nin okudu�u 
bir gazete haberinden esinlenen film, her 
iki yönetmeni de üne kavuşturan o lirizm 
ve gerçekçilik karışımını başarıyla 
kullanıyor. Dramatik bir açılış sahnesinin 
ardından, film geriye dönerek aslen 
namuslu bir adamı suça ve intihara 
sürükleyen olayları ayrıntılarıyla anlatıyor; 
bu arada da, ayrıcalıklılarla umutsuzlar 
arasında çaresizce parçalanmış bir 
toplumun son derece etkileyici ve 
dokunaklı portresini çıkarıyor. Amatör 
(gerçek hayatta bir pizza da�ıtıcısı olan) 
başrol oyuncusu lmadeddin'in büyüleyici 
ve do�l yorumu, filmin giderek yükselen 
gerilimini besliyor. Zenginlerle yoksullar 
arasındaki uçurumun giderek açıldı�ı bir 
dünyada, Panahi'nin filmi çarpıcı, evrensel 
ve son derece güçlü bir alegori. "Bu 
hikiyeye kafamı taktım. Bir insanı böyle 
aşırı uca iten ne olabilir diye sordum 
kendi kendime. Sonunda Abbas olayla ilgili 
bir senaryo yazarak, bu sonucu do�uran 
olayların izini sürmeye ve bu kadar 
korkunç bir şeyin nasıl ve neden 
olabilece�ini keşfetmeye soyundu." -
Jafar Panahi 

• Jafar Panahi's faciliry for building 
subrle social commenrary inro his 
narrarives is well known from his earlier 
works, "The White Balloon", "The Mirror" 
and "The Circle". CRIMSON GOLD, !ike 
"The Circle", deals wirh che class and 
gender divisions of an adult world, 
eschewing didaccicism in favor of 
persuasive sroryrelling ro lead che audience 
ro che issues ar hand. Inspired by a 
newspaper srory read by Panahi and che 
film's screenwrirer Abbas Kiarosrami, ir  
superbly employs che lyricism and realism 
for which rhese filmmakers are renowned. 
Following a deamaric opening scene, the 
film backtracks ro derait the evenrs that 
drove an essenrially decenr man ro erime 
and suicide - and in so doing, provides a 
scunningly eloquenr and moving accounr of 
a society splic irrevocably between the 
privileged and rhe desperate. The 
mesmerizing and sponraneous performance 
by nonprofessional lead acror (and real-life 
pizza delivery man) Emadeddin is the 
source of the film's mounring tension. As 
the gap between rich and poor widens in 
many parrs of che world, Panahi's film is an 
allegory that is scriking, universal and 
undeniably powerful. "I became obsessed 
w ith this srory. I asked myself w hat could 
have pushed a human being co such an 
exrreme. Abbas ended up writing a 
screenplay about this incidenr, wich che 
inrencion of cracing the evencs leading up ro 
ir and discovering how and why such a 
horrifying rhing could occur." -
Jafar Panahi 

JAFAR PANAHI 
1 960'da Iran'da Miyane'de 
dogdu. Tahran'da Sinema ve 
Televizyon Okulu'nda okudu. 
Iran televizyonu için pek çok 
kısa belgesel ve dram çekti; 
Abbas Kiarosrami'nin 
yönetmen yardımcıligını yaptı. 
Dört filmi de çeşitli saygın 
ödüller kazandı, bunların 
arasında "Beyaz Balon"la 
( 1 995) kazandıgı Altın Kamera 
ve KANLI AL TlN'Ia (2003) 
Cannes Festivali'nde kazandıgı 
Belli Bir Bakış Jüri Ödülü 
sayılabilir. Diger filmleri 
"Ayna" ( 1 997) ve "Daire"dir 
(2000). 

Born in 1 960 in Mianeh, Iran. 
He srudied at che College of 
Cinema and Television in 
Tehran. He has directed 
numerous shorr documentaries 
and dramas for Iranian 
television and served as assistant 
director to Abbas Kiarosrami. 
His four features have won 
several prestigious awards, 
including rhe Camera d'Or for 
"The White Balloon" ( 1 995) 
and rhe Un Cercain Regard Jury 
Prize ar the Fesrival de Cannes 
for CRIMSON GOLD (2003). 
His other films are "The 
Mirror" ( 1 997) and "The Circle" 
(2000). 
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ROMANYA-FRANSA ROMANIA-FRANCE 

NiKi VE FLO 

NIKI ARDELEAN COLONEL N REZERV 

NIKI AND FLO 

Yönetmen Director: LNrian Pintilit 
Senaryo Screen play: Cruti P11i11 & 
Razı:an Rad11ltsr11 Görüntü Yön. 
Cinema(Ography: Sdvi11 S tavıla 
Kurgu Edi ring: ita ChiVIiltıcll 
Oyuncular Cast: Virt()r Rtbnıg11ir, 
Coca 8/oos, Razııan VasiltsrN, MkMia 
Caracaı, Sn-han Pav/11, Oorina Chiriar, 
Mamn Galea, Andma Bibıri Yapımcı 
Producer: Donımiq118 lı.ndrrani Yapım 
Production Co.: Moı:imento ProdMCiions: 
Frlttıtx Romania Dünya Hakları 
\Vorld Sales: Moviwımto Prod11ctiom 

2003 1 35 "'"'· 1 Renkli Color 1 94' 

• ilk çocuklarını yeni bir ülkede hayata 
getirme çabası içindeki genç bir çiftin 
babaları olan Niki ve Flo, birbirlerinden 
son derece farklıdır. Niki kariyeriyle gurur 
duyan emekli bir albaydır; Flo ise kil iseyi, 
devleti, orduyu ve diger tüm kurumları 
şiddetli bir şekilde eleştiren vejeteryan bir 
anarşisttir. Ünlü Romen yönetmen Lucian 
Pintilie, görünüşte özgür ruh lu bir adam 
olan Flo'yu, gösterişsiz yaşlı askeri sürekli 
bir biçimde aşagılayan, hükmedici bir faşist 
olarak, ustalıkla ve aşamalı biçimde teşhir 
ediyor. Pintilie'nin usta yönetimi ile 
Rebengiuc ve Vasilescu'nun harika 
performansları, filme adını veren 
karakterlerin ilişkilerinin görünür yüzeyinin 
altına çekerken, yavaş tempolu senaryo 
bizi şok eden bir sona hazırlıyor. Niki'nin 
yavaş gelişen yabancılaşması, hepimizin, 
dünyamızın tersyüz oldugunu gördügümüz 
zamanlarda batabilecegimiz yavaş deliligin 
ta kendisi. Ustaca aynanmış bu alegorik 
masal, derin karakter etüdlerinin ötesine 
de geçiyor ve hem kişisel, hem de politik 
gerçeklerin tam kalbine hassas bir şekilde 
vurarak bir o kadar daha inanılır oluyor. 
Pintilie'nin bu tuhaf öyküsünü, işsiz güçsüz 
iki aile babasının delirmesi hakkında bir 
trajedi olarak görebilirsiniz. Ama bu aynı 
zamanda, Amerika' nın, göçmenligin, ailenin, 
vatanın ve yaşianmanın ne anlama geldigini 
anlatan bir mesel, kara komedi ve korku 
hikayesi. Romanya'da eski ile yeni 
arasındaki çatışmayı sergileyen Pintilie, 
ülkesinin gerçeklerini, acıtıcı ve kötü niyetli 
bir mizah anlayışıyla, çok başarılı bir şekilde 
inceliyor. 

• Fathers-in-law of a young couple crying 
co give birch co c heir firsc child in a new 
councry, Niki and Flo couldn'c be more 
differenc. Niki is a recired army colonel 
pcoud of his career; Flo is a vegerarian 
anarchisr, vehemencly critica! of church, 
scace, army, and all ocher inscicucions. 
Celebrated Romanian director Lucian 
Pincilie adroidy and gradually exposes che 
oscensibly free-spirired Flo as a domineecing 
fascisr who concinually denigraces che 
unassuming old soldier. His masrerful 
direcrion and che excellenc performances by 
Rebengiuc and Vasilescu, cake us under che 
surface of che relarionship berween che ci de 
characcers, while che slowly paced script 
eases us cowards che shocking conclusion. 
The slow alienarion of Niki is che slow 
madness we may all sin k in when we see our 
world turned upside dow n. This allegocical 
tale goes beyond i es experrly performed, in
deprh characcer srudies and hammers at che 
hearc of boch che personal and political in a 
(mosrly) subcle way rhac makes ir all che 
more convincing. On one hand, you could 
call chis quicky narrative by Pincilie a 
cragedy abouc cwo em pey nescers going 
mad. Buc ir' s also a fable, a black comedy, 
and a horroc srory abour whac America, 
emigrarion, family, councry and aging 
mean. Exposing che confroncacion berween 
che new and che old in Romania, Pincilie 
brilliancly succeeds co dissecc his councry's 
realicies wich a pinching and malicious 
sense of humoc. 

LUCIAN PINTILIE 

1 933'te Romanya'da, 
Terutino'da dogdu. Bükreş'te 
Tiyatro ve Sinema 
Enstitüsü'nde egitim gördü. 
Önceleri tiyatro yönermeni 
olarak çalıştı. Televizyon için 
onlarca röportaj, canlı yayın ve 
tiyatro programları hazırladı. 
"Dominica la ora 6 1 Pazar Saat 
Altıda" ( 1 965) yönettigi ilk 
uzun metrajlı kurmaca fılmdi. 
Ikinci filmi olan "Reconstituirea 
1 Yeniden Yapım"ın ( 1 969) 
gösteriminden sonra 
Romanya' dan göç etti; 
Yugoslavya'da, ABD'de ve 
Fransa'daki tiyatrolarda çalıştı. 
1 990'da ülkesine geri döndü. 
Çavuşesku rejiminin çöküşünü 
gösteren en önemli Romen film 
olarak degerlendirilen kara 
komedisi "Le chi!ne 1 Çınar"la 
( 1 99 1 )  uluslararası ün kazandı. 
1 988'de, "Terminus Paradis 1 
Son Durak Cennet"le Venedik 
Film Festivali'nde Jüri Özel 
Ödülü'nü kazandı. Yönettigi en 
son film NIKI VE FLO'dur 
(2003). 
Born in 1933 in Terutino, 
Romania. He studied at the 
Institute ofTheatre and Film in 
Bucharest. He first worked as a 
theatre director. He also worked 
at the television and produced 
dozens of reportages, Live 
broadcascs and theacre 
prograrnmes. He debuted with 
the film "Duminica la ora 6 /  
Sunday ar Six" ( 1 965). After tbe 
screening of his second feature, 
"Reconsciruirea 1 
Reconmuction" ( 1969), he 
emigrated and worked in 
cheatres in Yugoslavia, the USA 
and France. He returned in 1 990 
to his native country. He gained 
imernacional recognition w ith 
his black comedy "Le chene 1 
The Oak" 0991), regarded as 
the most im portant Romanian 
film describing the fiı.ll of che 
Ceausescu regime. In 1998, his 
feature film "Terminus Paradis 1 
Last Scop Paradise" won the 
Jury's Special Award at the 
Yenice Film Festival. His most 
recent film is NIKI AND FLO 
(2003). 
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ABD USA 

ASILSIZ HABER 

SHATTERED GLASS 

Yönetmen Director: Billy Ray 
Senaryo Screenplay: Bi/Iy Ray, lumd 
on an arrirlt by Br�zz Bissingtr Görüntü 
Yön. Cinematography: Mandy 
Walker Kurgu Editing:jef/rty Ford 
Müzik Music: Afychatl Danna 
Oyuncular Cast: Haytim Chmtensm, 
Pt/er Sarsgaard. Ha nk lızarla, Ch/ot' 
Sevlgny. Melanie Lymkey. Stnoe Zahn, 
Rruario Dtıu'Jon Yapımcılar 
Producers: C mig Baumgarttn, Atkımj. 
Merims, Toıre Christmstn & Gaye Hirsh 
Yapı m Producıion Co.: Lions Gate 
Films Dünya Hakları \Vorld SaJes: 
Lion.ı Care Ftlm.r Türkiye Hakları 
Turkish Rights: r film 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 99' 

• Gazetecilik, belki de bütün diğer 
mesleklerden de çok, doğruluk zannına 
dayanıyor - verilen haberlerin, potansiyel 
kazançlardan, ilgili kişilerin kökleşmiş 
önyargılarını ya da egolarını tatmin etme 
ihtiyacından ziyade kamunun yararıyla ilgisi 
olduğu kanısına. Son yıllarda bu meslek 
dünyanın her yanında feci darbeler aldı; 
gözden düşen New York Times muhabiri 
Jayson Blair'i çevreleyen skandaldan tutun 
da, Irak savaşına ya da iş dünyasındaki 
uluslararası dolandırıcılıklara yönelik 
tavırların tuhaf bir şekilde eleştirellikten 
uzak olmasıyla ilgili yaygın şi kayetiere 
kadar. Belki de ilk çatlaklar, dillere düşmüş 
kariyeriyle Billy Ray'in kılı kırk yarareasma 
ayrıntılı bu ilk filmi ASILSIZ HABER' e konu 
olan Stephen Glass'le görünmeye 
başlamıştı. Glass'ın 90'1arda, liberal The 
New Republic dergisinde yazar olarak 
çalışırken yayınlanan haberlerinin 
yarısından fazlasını uydurduğu söyleniyor. 
Filme göre Glass yakayı ele vermemeyi, 
yazdıklarını dikkatle desteklemesi, hatta 
erkek kardeşini haber kaynağı kılığına 
girmeye kandıracak kadar ileri gitmesi 
sayesinde başardı. Film sadece Glass'ın 
meslek hayatının ve kabahatlerinin titiz bir 
hikayesi olarak değil, çağdaş gazeteciliğin 
nasıl işlediği konusundaki eleştirisiyle de 
dikkate değer. Ray ve birlikte çalıştığı 
kişilerin gözünden bakıldığında, 
gazeteciliğin gerçeklerden çok 
kariyercilikle ilgisi olabilir. Glass'ın öyküsü, 
kısmen, görüp görebileceğiniz en ilgi çekici 
yurttaşlık bilgisi dersi; ayrıca eşsiz bir 
zamane modelinin portresi: herkesi 
kendisinin sevimli, masum, suçsuz olduğuna 
ikna edebilen sinsi bir şirket çalışanının. 

• Perhaps more rhan any or her profession, 
journalism relies on the presumprion of 
inregrity - the notion that what is reported 
has more to do with the public good rhan 
porenrial revenue, the need to carer to 
ingrained prejudices or che egos of those 
involved. In recent years, rhe profession has 
taken a number of disasrrous hi ts all over 
the world, from the seandal surraunding 
disgraced New York Times reporrer Jayson 
Blair to widespread critiques of i ts srrangely 
unuirical response to the Iraq war or 
international business frauds. Perhaps the 
cracks began to show with Stephen Glass, 
whose notorious career is the subject of 
Bi !Iy Ray' s scrupulously detailed debur 
fearure, SHA TTERED GLASS. While 
employed as a writer for the liberal 
periodical The New Republic in the 
nineties, Glass supposedly made up more 
rhan half rhe stories he published. 
According to the film, Glass gor away wirh 
ir  by carefully hacking himself up, even 
going so far as to coax his brother into 
posing as a source. The film is norable not 
only for i ts precise accounting of Glass's 
career and misdeeds bur i ts cririque of how 
conremporary journalism operares. As Ray 
and his collaborators see ir,  journalism may 
be less about trurh than careerism. Glass's 
story is, in part, the mosr compelling civics 
lesson you' re likely ro encounter; ir is also 
the porrrait of a unique contemporary 
archetype: rhe corporate weasel, who's 
capable of convincing everyone that he's 
charming, innocent, blameless. 

BILLY RAY 

Senarist olarak adını duyurmuş 
bir sinemacıdır. "Volcano 1 
Yanardag''ın ( 1 997) ve "Hart's 
War 1 Hart'ın Savaşı"nın 
(2002) senaryosuna katkıda 
bulunmuştur, "The Color of 
Night 1 Gecenin Rengi" nin 
( 1 994) hem öyküsünde, hem 
de senaryosunda imzası vardır. 
Ayrıca televizyon draması 
"Legalese"in ( 1 998) de 
senaryosunu yazmıştır. 
1 999' da senaryosunu yazmaya 
başladı�ı ASILSIZ HABER 
(2003), yönetmen olarak ilk 
kurmaca fılmidir. 
He is well known as a 
screenwrirer, having co-wrinen 
rhe seripes for "Volcano" ( 1 997) 
and "Harr's W ar" (2002), as 
well as receiving borh srory and 
screenplay credirs for "The 
Color ofNighr" ( 1 994). He also 
wrore rhe screenplay for rhe 
relevision drama "Legalese" 
( 1 998). In 1 999, he began 
wriring the script for 
SHATIERED GLASS (2003), 
wirh which he makes his fearure 
direecing debur. 
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FRANSA-IT AL YA FRANCE-ITAL Y 

MARIE VE JULIEN'IN HIKAYESI 

HISTO/RE DE MARIE ET ]ULIEN 

Yönetmen Director.jatqMts Rivtue 
Senaryo Screenplay: Pascal Bonitur, 
Chriıtiltt LaMrtnl & )acqNes Rivrllt 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
William l.ıibtchanılty Kurgu Editing: 
Nicole LMbrrhanılty Oyuncular Cast: 
E"ımanuelle Bltırt,]trZY Radziwilowicı, 
Anne Brrxhtt, Bm ina K«, 0/ivitr 
Cn�vtilltr, Marhiaı}tmg, Niro/e Garria 
Yapımcılar Producers: Marıine 
Marignac & ltfaurice Tinrhant Yapım 
Production Co.: Pinn Griıe 
PrfNIMıtiom & Cinta1111tliri; Ane Franct 
Cin/ma; VM Productiom; FMB2 tk Film 
Dünya Haldan World Salcs: 
Ctll11loid Drtawu 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 145' 

• Jacques Rivette'in mükemmel 
filmlerinin pek çoııunda, bir esrar halesine 
bürünmüş muammalar çözülür. Dört 
bölüme ayrılmış MARIE VE JULIEN'IN 
HIKAYESI de bu kuralın dışına çıkmıyor. 
Tartışmasız bir usta olan Rivette, SO 
küsur yıldır sinemanın içinde ve Yeni 
Dalga'dan meslektaşları Jean-Luc Godard, 
Eric Rohmer ve Claude Chabrol gibi, o da 
ilhamını kaybetmek veya yavaşlamak şöyle 
dursun, yorulmadan film çekmeye devam 
ediyor. Bu film, yıllar önce, Rivette'in 
tasarladıııı "Sdmes d'une vie parallelle 1 
Paralel Bir Yaşamdan Sahneler" dizisine 
dahil bir proje olarak doıımasına karşın, 
yönetmenin bu dizinin diııer filmlerinde 
uyguladıııı biçimsel kurallar burada terk 
edilmiş. Rivette, bir erkeııin sevdiııi kadına 
olan sapiantısının da ötesine geçebilmek 
için alışılmadık bir aniatı yapısı kullanıyor. 
Fi lm aynı zamanda bellek ve kayıp 
sorunlarıyla başa çıkmaya çalışan bir 
insanın ayrıntılı ve acı veren tasviri. 
Julien'in mesıeııi. onun zamanın içinde -ve 
zaman tarafından- tutsak alınmış bir adam 
olduııunu gösteriyor, fakat bu ironinin 
anlamı ancak hikaye ilerledikçe ortaya 
çıkıyor. Rivette elindeki malzerneye 
kendine has o tonu kazandırarak, onun 
için dünyaya bedel bir kadını elinden 
kaçırmamaya çalışan bir adamın giderek 
derinleşen duygusal tasalarını, gizem 
katmanlarıyla örüyor. Filmin finali, 
Rivette'in damgasını taşıyor. 

• In many of Jacques Rivette's sublime 
films, enigmas come wrapped in mysteries 
before evemually d iselosing rheir secrers; 
carved imo four segmems, L'HISTOIRE 
DE MARIE ET JULIEN is no exception. 
An undispurable master, Rivetre is now in 
his fifth decade of filmmaking and, I ike his 
New Wave colleagues Jean-Luc Godard, 
Eric Rohmer and Claude Chabrol, he shows 
no signs of slowing producrion or 
dereriorating inspiration - in facr, quire the 
opposite is rrue. This film srarred decades 
before as a project in his " Sd!nes d'une vie 
parallelle 1 Scenes from a ParaUel Life" series 
and abandons the majority of the formal 
rules imposed by the filmmaker on the 
other films in the cycle. Rivette uses an 
unusual narrative srrucrure to explore m uc h 
more than one man' s obsession wirh his 
!over; the film is a derailed and aching 
depicrion of someone coping w ith issues of 
memory and loss. Julien's job reveals him to 
be a man rrapped in -and by- rime, rhough 
the full exrem of this irony only becomes 
clear as the tale unfolds. Rivette suffuses the 
material wirh his own very specific rone, 
adding increasing layers of mysrery over the 
deepening emotional concerns of a man who 
is rrying ro keep and hold a woman who 
means the emire world to him. The 
denouemem is dassic Rivette. 

JACQUES RIVETTE 
1 928'de Fransa'da Rouen'da 
do�du. 1 952-65 yılları arasında 
Eric Rohmer ve Jean-Luc 
Godard'la birlikte önce 
"Gazette du Cinema"da, daha 
sonra da "Cahiers du 
Cinema"da çalıştı ve 1 963'ten 
sonra bu derginin editörlü�ünü 
üstlendi. "Yeni Dalga" 
yönetmenlerinden biri olarak 
sinema yaşamına Renoir'ın 
yanında yönetmen yardımcısı 
olarak başladı; T ruffaut ve 
Rohmer'in 1 6  mm. kısa 
filmlerinde kameramanlık 
yaptı. 1 960'ta ilk uzun metraj lı 
kurmaca filmi "Paris nous 
appartient 1 Paris Bizimdir"i 
gerçekleştirmeden önce, pek 
çok kısa film yönetti. En zor ve 
deneysel Fransız 
yönetmenlerinden biri sayılır 
ve uzun, usa seslenen, yogun 
bir biçimde kişisel filmleriyle 
tanınmıştır. 
Bom in 1 928 in Rouen, France. 
From 1 952-65, he collaborared 
with Eric Rohmer and Jean-Luc 
Godard first on the "Gazerre du 
Cin�ma", then on "Cahiers du 
Cinfma", where he was ediror
in-chief from 1 963. One of the 
"Nouvelle Vague" directors, he 
began filmwork as an assistant 
to Renoir and was a cameraman 
on 16 mm. shorr films by 
Truffaut and Rohmer. He 
directeel many shorr films before 
directing his first fearure "Paris 
Nous Apparriem" in l 960. One 
of the most unpredictable and 
experimenraJ French directors, 
he' s been known imensely 
personal films. 

Filmleri 
Filmography 
1 960 Paris tıous appartient 

Paris Birimdir 
1 966 La religituse Dindar Kadın 
1 968 L'amour fou Çılgın Aşk 
1 974 Ciline etjulie votıl eu bateau 

Celine ve Julie Teknede 
1 975 Duelle DOello 
1 976 Noroit 
1 978 lt!..ry-Go-Roımd Adıkarınca 
1 98 1  u pont du nord 

Kuzey Köprüsü 
1 984 L'amour par lerre 

Yerlerde Sürünen Aşk 
1 986 H urlevent Rüzgarlı Tepe 
1 988 I...A baude des qualre 

Dörtler Çetesi 
1 99 1  La bel/e tıoiseuse Tadı Bela 
1 993 ]emme la Pucelle: 

Us hatail/es - Us pri.son.s 
Baki re Jeanne: 
SaYallar - Zindanlar 

1 995 Haul bas fragilt 
Üst Alt Kırılgan 

1 998 St<rel difemt Gizli Savunma 
200 1 Va savoir Bil Bakalım 
2003 Histoire de ldarie et}ulien 

Marie ve Julien'in Hik�yesi 
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FRANSA FRANCE 

CANLlLAR ARASINDA BIR YER 

UNE PLACE PARMI LES VIVANTS 

A PLACE AMONG THE LIVING 

Yönetmen Director: RaoNI R11iı 
Senaryo Screen play: Rı:ıoNI R11iz & 
Gilles Atorris-Dımıoulin Görüntü 
Yön. Cinematogı-aphy: /on A1arintıfll 
Kurgu Editing: Valtria Sarmimto 
Müzik Music:jtwge Arriagada 
Oyuncular Cast: Christian Vadim, 
Thierry Gibaull, Vallrit Kapriıky, Ckilt 
Bois, Dan Condımuht,julit)ıuid.Jacques 
Pitilltr, Dmis Karvil. Tqmi Criııin, 
Lamia Btligan, E11gtnia Brmda, And"i 
Aradiu, Ada Navrot Yapımcılar 
Producers: Pierrı Roilftld & Dtniı 
Karvii Yapı m P['oducdon Co.: Alh.ls 
FilnJJ: Artt Dünya Hakları World 
SaJes: Roiny Filnu 
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• 1 950'1erin ganster filmlerinden ve 
dedektif hikayelerinden ilham alan Raoul 
Ruiz felsefi bir kara film parodisi yaratmış. 
Başarısız yazar Ernest Ripper çok başarılı 
seri cinayetlerden sorumlu Joseph 
Arcimboldo'yla tanışır; edebi ortaklıkları 
yazara ün kazandırır ama suçlu hakkında 
pek çok şeyden de şüphe duyar. Ruiz. 
Hollywood'un kara film adetleriyle güzelce 
oynuyor; fakat onları ilginç bir tarihi 
baglama yerleştiriyor: varoluşçu felsefenin 
Cezayir Bagımsızlık Hareketi'yle karıştıgı 
1 950'1erin Paris'i. Ruiz kendi üslübuyla bize, 
referansları, Simenan aracıgıyla Eliray'dan 
Chandler'a kadar degişen, uluslararası bir 
neo-noir sunuyor. Ancak onun filmlerinde 
cinayetler hiçbir zaman sadece cinayet 
degil: ölüm her zaman ölümden sonrası, 
yaşayanlar ve neredeyse yaşamayanlar 
hakkında metafizik bir teze dönüşüyor. 
"Karakterler pek konuşmasalar da 
konuştuklarında dogrudan sadede 
geliyorlar. Ancak hikayeleri çift anlamlı. Biri 
'Ben mahallenin canisiyim, hikayemi 
anlatmak ister misin?' derken, digeri 'Nasıl 
yazacagımı biliyorum, ama söyleyecek 
hiçbir şeyim yok, çünkü bu anlaşmayı kabul 
etmiyorum.' diyor. Şeytan'la bir anlaşmadan 
söz ediliyor. Ama şeytan kim? Teklifi yapan 
mı, yoksa romanını doldurmak için yeni 
suçlar işieyecek olan yazar mı? Şeytan 
aslında roman. Karakterlerin davranışlarını 
anlayabilmek için, onları kendilerini delirten 
bir barışa alışamayan savaşçılar gibi hayal 
etmek gerekiyor. Zorunlu bir duruma 
devam etmekten başka çareleri yok. Tek 
kelimeyle, varoluşçular." - Raoul Ruiz 

• Raoul Ruiz made a philosophical film 
noir spoof, i nspired by gangsrer films and 
derecrive srories from rhe '50s. Failed wrirer 
Ernesr Ripper encounrers very successful 
serial killer Joseph Arcimboldo; rheir l irerary 
collaborarion generares rhe wrirer's fiıme, bur 
also several doubrs abour rhe villain's 
aurhenriciry. Ruiz plays wonderfully wirh 
rhe Hollywood convenrions of film noir. B ur 
he places rhem in an inrriguing hisroric 
conrexr: 1 950s Paris, where exisrenrialisr 
philosophy mixes wir h rhe acrivism of rhe 
FLN (Algerian Liberarion Movemenr). Ruiz 
gives us an idiosyncrarically inrernarionalisr 
neo-noir, ranging in irs references from 
Chandler ro Ellroy via Simenon. B ur murders 
are never jusr murders in his films: dearh 
always rriggers a meraphysical disquisirion 
on afrer-life, rhe undead and rhe scarcely 
living. "The characrers seldam speak, when 
they do rhey ger srraighr ro rhe poinr, bur 
rheir srory is ambiguous. One says: Tm rhe 
murderer of rhe neighborhood, do you wanr 
ro rell my srory ?'. The or her responds ' I  
know how ro write, bur I have norhing ro 
say, because I don'r accepr this agreemenr'. 
He is s peaking of a pacr wirh rhe Dev il. B ur 
who is rhe Devi!? He who makes rhe offer, or 
rhe wrirer who will commit new crimes ro 
fill his novel' The Devil is rhe novel. In 
order ro understand how rhe characrers acr ir 
is necessary ro imagine rhem as combaran ts 
who cannot ger used ro a peace rhar drives 
rhem crazy. They have no way our, if or her 
rhan ro conrinue a ciandesri ne wirhour goals 
us ing 'or her means'. In a word, 
exisrensialisr." - Raoul Ruiz 

RAOUL RUIZ 
25 Temmuz 1 94 1 'de Şili'de, 
Puerto Montt'ta doıdu. 
Arjantin'de teoloji ve hukuk 
okudu, Meksika televizyonu 
için senaryolar yazd1, New 
Y ark' da ögretim üyeliıi yaptı, 
Fransa'da Maison de la Culture 
du Havre'ı işletti ve 
sinemadaki üretken kariyerine 
atılmadan önce tiyatro için 
birçok eser yazdı. 1 974 yılinda, 
sinema danoşmanliı1no yaptiı< 
Başkan Pinochet'ye karşı 
gerçekleştirilen darbenin 
ardmdan Paris' e yerleşti. 
1 960'11 y1llarda başlayan başanil 
meslek yaşammda 40'1 aşkm 
film yönetti. lik uzun metrajli 
kurmaca filmi "Tres tristes 
tigres 1 Üç Üzgün Kaplan" 
( 1 968) ona Locarno Film 
Festivali'nde ilk ödülünü 
kazand1rd1. 
Born on 25 July 1 94 1 ,  in 
Puerro Momt, Chile. He 
srudied theology and law in 
Argentina, wroce seripes for 
Mexican TV, taught in New 
York, ran the Maison de la 
Culture du Havre in France and 
wrote exrensively for the rhearre 
before launching hü prolifıc 
career in che cinema. He moved 
ro Paris in 1 974, after the 
military coup against Presidem 
Pinochet for whom he acted as 
cinema advisor. He direcred 
more than 40 fılms in a 
prosperous career which srarced 
in 1 960s. His fırst feature film, 
'Tres rristes tigres 1 Three Sad 
Tigers" ( 1 968) won him his fırst 
prize in Locarno Film Festival. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 
1 968 Tres tristes ligres 

Üç Üzgün Kaplan 
1 979 L'hypothise du tahleau voli 

Çahnm1� Tabioyla ligili Sav 
1 986 La mlmoire des apparetıces 

Görüntülerin Anıları 
1 992 L'oeil qui ment Yalancı Göz 
1 996 Trois vies el mı seul mor/ 

Üç Yaşam ve Tek Bir ÖIOm 
1 997 Glnlalogiu d'ım erime 

Bir Cinayetin Anatomisi 
1 999 U temps retrouvl 

Geri Kazanılan Zaman 
2001 Comldie de l'i11nocetıu 

Masumiyet Komedisi 
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FRANSA-lSVlÇRE FRANCE-SWITZERLAND 

O GÜN 

CE]OUR-LA 

THAT DAY 

Yönetmen Director: RA011/ Rıtiz 
Senaryo Screenplay: Ra011/ R11iz. 
hastti '"' a lfDı'tl by Prıttlruh Diit'JT!t'fffatt 
Görüntü Yön. Cinemamgraphy: 
Ararıo lk Ahntuia Kurgu Edi ring: 
Valtruı Sannımto Müzik Music:Jıwıt 
Arruıgat/4 Oyuncular Casr. Btntı:ml 
Gmmdta11, E/sa Z)lbmttin,Jtan LM 
Bukau, AlıriNI Puroh,)uın Franpm 
Balmtr, Cbmtum Vadun Yapımcı 
Producer: Paulo BrantO Yapım 
Producıion Co.: Gmıi11i Films Dünya 
Hakları World Sales: Gtmim Films 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 /05' 

• Sürrealist yönetmen Raoul Ruiz'in en 
anlaşılır ve çok komik bu son filminde, 
entrika kesinlikle absürd bir mana 
kazanıyor. Cinayet, delilik ve ahlak 
konusunda gülünç bir alıştırma sayılabilecek 
film, entrikacı bir baba tarafından, mirasa 
konacak çılgın kızını ortadan kaldırmak için 
gönderilen kaçak bir deliyi izliyor. Bu çatlak 
entrikanın planlandıl!ı gibi gitmeyecel!ini 
belirtmeye gerek yok tabii ki. Keyif veren 
bir oyuncu kadrosu, Ruiz'in komedi, 
beklenmedik olaylar ve sosyal taşlama 
harmanı, ürpertici hicvini zekice ve zevkle 
sunuyor. "Bana göre !sviçre gelecek 
dünyanın bir mecazı. !sviçre, Dadaizm'in, 
Dünya Bankası'nın, ama aynı zamanda her 
tür terörist faaliyetin çıkış noktası. Zalim 
yöneticilerin ve devrimcilerin, paranın ve 
diktatörlerin iltica ettil!i bir yer . . .  Kara 
mizah bir cinayet filmi olan O GÜN, 
Friedrich Dürrenmatt'a bir saygı sunumu. 
Rüya benzeri bir tarzla ahlakçılıl!ın 
mükemmel bir karışımı, Jansenise bir Kafka, 
ve bir o kadar da politik olan, çok sevdil!im 
bir yazar. Ölümünden yirmi yıl önce, hiçbir 
zaman bitirmedil!i bir dedektif romanı yazıp 
onu bitmemiş haliyle yayınladı. Jenerikte 
şöyle diyor: 'Friedrich Dürrenmatt'ın 
romanına dayalı, Raoul Ruiz'in çözümüyle'. 
Filmde ilhamımı Dürrenmatt, Max Frisch, 
ve !sviçre filmlerinden aldım . . .  ! sviçre'den 
bahsederken aslında Şili'den de bahsettil!im 
dol!ru. Iki ülke arasındaki bal!lantı herkesin 
kurbanlarla beraber gülüp, onların farkında 
olup, suç ortaı!ı olmaları. Her iki tarafta da 
kötülül!ün basmakalıplıl!ı. sahte gülüşler ve 
hastalıklı zevkler söz konusu." - Raoul Ruiz 

• Incrigue rakes a decidedly absurdisr rwisr 
in surrealisr Raoul Ruiz's ("Time Regained", 
"Three Lives and Only One Dearh") laresr, 
one of his mosr accessible and riorously 
funny works. A farcical exercise in murder, 
madness, and moraliry, ir follows an escaped 
lunaric, sene by a plorring farher ro 
eliminare his deranged heiress daughrer. 
Needless ro say, rhe unhinged scheme hardly 
comes off as planned. A delecrable casr 
delivers Ruiz's macabre m ix of comedy, 
comeuppance, and social sari re wirh wir and 
rel ish. "For me, Swirzerland is a meraphor of 
rhe world ro come. Swirzerland is rhe 
birrhplace of Dadaism, bur also rhe World 
Bank, and rerrorisr acriviries of every sorr. 
Ir's a place of refuge for revolurionaries and 
ryranrs, money and dicrarors . . .  THAT 
DAY, as a black comedy murder mysrery, is 
a homage ro Friedrich Dürrenmarr. He' s a  
wrirer I !ike a !or, a perfecr mixrure of 
oneirism and moralism, a Jansenisr Kafka, 
and very polirical roo. He wrore a fıne 
derecrive novel rwenry years before his 
dearh, rhar he never fınished; he published ir 
incomplere. In rhe fılm's credirs ir says: 
'Based on a novel by Friedrich Dürrenmarr, 
wirh a solution by Raoul Ruiz'. My 
inspirarion came from Dürrenmarr, Max 
Frisch, and Swiss fılms . . .  lr's rrue rhar in 
ralking abour Swirzerland, I '  m really ralking 
abour Chile. The relarion berween rhe rwo 
counrries resrs essenrially on rhe facr rhar 
everyone is complicir, aware, mixing and 
laughing wirh rhe vicrims. In borh cases 
rhere's rhe banaliry of evi!, false laughrer and 
sickly pleasanrries." - Raoul Ruiz 

RAOUL RUIZ 

25 Temmuz 1 94 1 'de Şili'de, 
Puerro Monrr'ra do�du. 
Arjantin'de teoloji ve hukuk 
okudu, Meksika televizyonu 
için senaryolar yazdı, New 
York' da ö�rerim üyeli�i yap rı, 
Fransa'da Maison de la Culrure 
du Havre'ı işletti ve 
sinemadaki üretken kariyerine 
atılmadan önce tiyatro için 
birçok eser yazdı. 1 974 yılında, 
sinema danışmanh�ını yaptı�ı 
Başkan Pinocher'ye karşı 
gerçekleştirilen darbenin 
ardından Paris' e yerleşti. 
1 960'h yıllarda başlayan başarılı 
meslek yaşamında 40'ı aşkın 
film yönerri. lik uzun metraj h 
kurmaca filmi "T res trisres 
tigres 1 Üç Üzgün Kaplan" 
( 1 968) ona locarno Film 
Festivali'nde ilk ödülünü 
kazandırdı. 
Bom on 25 July 1 94 1 ,  in 
Puerco Mont<, Chile. He 
srudied theology and law in 
Argentina, wrore seripes for 
Mexican TV, taught in New 
York, ran the Maison de la 
Culrure du Havre in France and 
wroce exrensively for che rhearre 
before launching his prolific 
career in che cinema. He moved 
ro Paris in 1 974, afrer rhe 
military coup againsr Presiden c 
Pinochet for whom he acred as 
cinema advisor. He direcred 
more rhan 40 films in a 
prosperous career which srarted 
in 1 960s. His firsr feature film, 
"Tres nistes tigres 1 Three Sad 
Tigers" ( 1 968) won him his firsr 
prize in l.ocarno Film Festival. 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmography 
1 968 Tres Irisus ligres 

Üç Üzgün Kaplan 
1 979 L'hypothiS< du tabl•au voli 

Çalınmıı Tabioyla ligili Sav 
1 986 LA mlmoire des apparenus 

GörüntOierin Anıları 
1 992 L'rHil qui ment Yalancı Göz 
1 996 Trois vies et ım uul mor/ 

Üç Yaıam ve Tek Bir Ölüm 
1 997 Ginialogits d' mı erime 

Bir Cinayetin Anatomisi 
1 999 U temps rdrouvi 

Geri Kazanılan Zaman 
2001 Comidie de l'illnoctnce 

Masumiyet Komedisi 
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ERMENISTAN-FRANSA-lSVlÇRE-lT AL YA ARMENIA-FRANCE-SWITZERLAND-IT AL Y 

VOTKA LiMON 

VODKA LEMON 

Yönetmen Director: H iner Sa/mn 
Senaryo Screenplay: H inn- Sa/mn, 
Lti Dintty & Pauline Gouzmnt 
Görüntü Yön. Cinernatography: 
ChriJtopht Po/lock Kurgu Edi,ing: 
Dora Mantırmıs Müı:ik Music: RoNitam 
Stıdoyan Oyuncular Cast: Uıla 
SarltiJJian, Romm Avinian, /ı•a11 Franek, 
lınnm Marouthian, Astrik Avaguian, 
Roıana Vi te A1eıropian Yapımcılar 
Producers: Pabrict Gutz, Martlin 
Adoyan, Roıanna Smgni, Tiıiana 
So11dani Yapım Production Co.: 
Du/rini; ldt111; Simra; Amka Fi!mJ 
Dünya Hakları World Sales:ffor 
film 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 88' 

• Tek bir kişiyi bile küçümsemeyen bir 
espri anlayışıyla, varoluşun ıstırabını açıga 
vuran güven dolu bir çalışma olan VOTKA 
LIMON, beklenmeyen görsel anlar ve 
kültürel süprizlerle dolu bir kurmaca 
oldugu kadar Ermenistan'ın da belgesel bir 
portresi .  Iki yakasını bir araya getirmek 
için yollarda evindeki eşyaları satmak 
zorunda kalan Hamo; Hamo'nun nihilizme 
yakın bir uyuşuklukla etrafta yatıp duran 
ve votka şişesinde teselli bulan ölü topragı 
serpilmiş oglu Dolivan, kuş uçmaz kervan 
geçmez bir yerin ortasında bir tezgahta 
vodka limon satan elii lerindeki çekici dul 
N ina; ve onun genç kızı Zine gibi dört 
karakteri belkemigi olarak kullanan 
Saleem, Sovyet sonrası dünyada herkesin 
her şeyini kaybetmiş oldugu, tamamen 
izole bir toplumun sevgi dolu bir 
portresini çiziyor. Zorluklara ragmen, aşk 
ve umut kıvılcımları, öncelikle onurlu 
Hamo ve metin dul kadın arasında, sonra 
da en şaşırtıcı biçimde Dolevan'ın güzel 
kızı evlenmeye karar verdiginde uçuşuyor. 
Karakterlerin hayatiarına ineelikle atılan 
bir dizi bakış bizi, Hamo'nun Paris'teki 
oglundan gelen başka bir mektuba, kış 
karının ortadan kalkışına, ve aynı anda 
hem gerçekçi hem de efsanevi görünen 
şaşırtıcı bir sona dogru götürüyor. 
"Nasıl hayatta kalmayı başardıklarını 
anlamadıgımdan tüm Ermenileri sihirbaz 
sayıyorum. Zaten onların da bunu 
anlayamadıklarını düşünüyorum. Hayata 
sürekli bir iyimserlikle bakıyorlar. Bu 
acayip durum ve iyimserlikleri, bu sefalee 
ve bu sevgi, trajediden komediye dönen o 
hayatlar, beni sinemaya iten etkenler." 
H iner Saleem. 

• A self-confıdenc work that disarms 
existencial misery wirh humor without 
trivializing a soul, VODKA LEMON is as 
much a documencary portrait of Armenia as 
a fıcrional construct full of unexpected 
visual momencs -not to mention cultural 
surprises. Using four characters- the old 
widower Hamo who is forced to seli his 
household possessions on the local roads in 
order to ger by; rhe deadbeat Dolivan, 
Harno's son who fınds solace in the contents 
of a vodka bottle and lies around in a near
nihilistic srupor; Ni na, an attractive widow 
in her fıfties who serves vodka lernon at a 
srand in the middle of now here; and her 
young daughrer Zine - as che spine of his 
story, Saleem paincs a loving portrait of a 
deeply isolared community where everyone 
seems to have lost everything in the post
Soviet world. Despite the hardship, sparks 
of love and ho pe fly, fırsr between the 
dignifıed Hamo and the stoic widow, then 
in the most surprising of ways when 
Dolivan's daughrer decides to marry. 
A succession of tenderly realized glimpses 
inco the characters' lives leads to the arrival 
of another letter from Hamo's son in Paris, 
the disappearance of rhe w i n ter snow and a 
srartling conclusion that seems 
simultaneously realisric and myrhical. 
"I consider all Armenians to be magicians as 
I don't understand how they succeed in 
surviving. I gather they don't understand it 
either. They face life w ith a concinual 
optimism. This absurdity and their 
optimism, this misery and rhis love, rhose 
lives switching from tragedy to comedy, 
these are the elemencs that droves me to 
cinema." - Hiner Saleem 

HINER SALEEM 
I 964' de Kuzey Irak'ta 
Akkra'da do�du. Kürt asıllıdır. 
Irak'tan Suriye'ye kaçtı, sonra 
da ltalya'da Floransa'da yaşadı. 
Seksenli yıllarda yaşamını 
ressamlık yaparak kazandıktan 
sonar, 1 99 1  'de "Iraklı Kürtler" 
ile başlayarak bir dizi kısa film 
çekti. Bu filmler ve daha 
sonraki uzun metrajlı filmleri 
Kürtlerin özlemlerine 
odaklandı. Yönetti�i ilk uzun 
metrajlı kurmaca film "Vive la 
mariee . . .  er la liberation du 
Kurdistan! 1 Yaşasın Gelin . . .  
ve Kürdistan'ın Kurtuluşu"ydu 
( 1 998). Bunu "Passeurs de 
reves 1 Düş Iletenler" (2000) 
izledi. 200 1 'de TV filmi 
"Absolitude'"u yaptı. VOTKA 
LIMON (2003) yönettiti 
üçüncü uzun metrajlı kurmaca 
filmdir. 
Born in 1964, in Akkra, 
nonhem Iraq. He is of Kurdish 
origin. He fled to Syria, then 
lived in Florence, ltaly. Afrer 
making his early living as a 
painrer in the eighties, he 
directed a series of shorr fılms, 
beginning in 199 l wir h "Les 
Kurdes d'lrak". These fılms and 
his subsequent features have 
focused on the aspirations of the 
Kurdish people. He made his 
feature directing debur with 
"Vi ve la mariee . . .  et la 
liberation du Kurdistan!" 
( 1 998), followed by "Passeurs de 
reves" (2000). He made the TV 
movie "Absolitude" in 200 1 .  
VODKA LEMON (2003) is the 
third fearure film he directed. 
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ALMANYA-RUSYA-FRANSA GERMANY -RUSSIA-FRANCE 

BABA VE OGLU 

OTETS I SYN 

FATHER AND SON 

Yönetmen Director: Altlualllkr 
Sohmtv Senaryo Screen play: Srrgey 
Poupaltw Görüntü Yön. 
Cinematography: 11/ekıandtr 811t"'OJ 
Kurgu Editing: Strgey Jva1ıov Müz.ik 
Music: Andny Siglt Oyuncular Cast: 
AndrTJ Slxlxtinitı, Althey Ntjıtryıhw, 
Althantkr Razbarh, Ftdur La"""', 
Marina Zaıuchina Yapımcı 
Producer: Thomas KNfus Yapım 
Production Co.: Zero Film Dünya 
Hakları World Sales: CtiiNioid 
D""ms 

2003 1 35 mın. 1 Rmltli Color 1 94' 

• Dul bir adamı tek ogluna baglayan 
inanılmaz sevgi üzerine bir masal olan bu 
film, öncelikle şaşırtıcı bir estetik başarı. 
Böyle bir baba-ogul ilişkisi ancak mitolojik 
alemde gerçekleşebilir, zaten Sokurov da 
filmini "masalın yeniden hayat bulmuş bir 
örnegi" olarak tanımlıyor. Günümüzün en 
büyük yönetmenlerinden biri olan 
Aleksander Sokurov'un şiirsel ve lirik 
filmlerini hazınetmek herkes için kolay 
olmuyor. Çogu, onun eserlerini 
yorumlamakta zorlanıyor, özellikle de ilk 
kez izledikten sonra. Tasarladıgı bir 
üçlemenin ikinci bölümü (önceki bölüm 
"Mother and Son 1 Ana ve Oglu", 1 998'de 
Festival'de gösterilmişti) BABA VE OGLU, 
Sokurov'un en kişisel filmlerinden biri ve 
onun yanılgıya mahal vermez imzasını 
taşıyor. Sokurov'un filmleri ne kadar 
yükseklerde uçarlarsa uçsunlar, bir taraftan 
da kişisel deneyime demir atıyorlar. 
Yönetmen de, Türkmenistan'da görev 
yapmış bir askerin ogluydu. Lizbon'da 
çekilen, güneş ışıgına bogulmuş BABA VE 
OGLU, herhangi bir zamana ya da mekana 
baglı degil. "Filmde asıl önemli olan, 
karakterler arasındaki ebedi baglar. Bunlar 
kan bagları, yani en hassası, sonuçları 
genellikle degiştirilemez olan baglar. Bu 
düşünceler bize ızdırap veriyor. Annemize 
ve babamıza muazzam bir borcumuz var. 
Bu muazzam bir sorumluluk. Baba-ogul ve 
ana-ogul ilişkilerini mümkün oldugunca 
sıcak ve dogal kalacak bir biçimde sunmak 
istedim. Bana göre, bir ogul her zaman 
babasının çocugu olacaktır, büyüdügünde 
bile." - Aleksander Sokurov 

• A fable abour che impossible love rhar 
binds a widower ro his only son, rhis is firsr 
of all an asronishing aesrheric achievemenr. 
Such a farher-son relarionship could exisr in 
che myrhological realm and Sokurov calls ir  
"che incarnarion of a fairy ral e". N or 
everyone is ab le ro digesr che poeric and 
lyric films of Aleksander Sokurov, one of 
che grearesr directors in che world roday. 
Many fiod ir difficulr ro inrerprer his works, 
cerrainly afrer che firsr viewing - wherher 
che ficrional srories of his filmography or 
documenraries. FATHER AND SON, one 
of his mos c personal fi lms, is che second 
parr of a projecred rrilogy (che previous 
chaprer, "Morher and Son" was shown ar che 
1 998 Festival) and ir conrains Sokurov's 
unmisrakable imprinr. However high 
Sokurov's films may soar, rhey also 
invariably remain anchored ro personal 
experience. The djrecror was himself che son 
of a soldier who had served in  
Turk.menisran. Shor in Lisbon, drenebed in  
suolighr and barbed in a glow of greens and 
browns, FATHER AND SON is nor 
acrached ro any specific rime or place. 
"Whac really maners in che movie are che 
erernal bonds becween che characrers. These 
are blood bonds, che mosc delicace, bonds 
whose consequences are usually irreversible. 
W e are cormenred by rhese ideas. W e have 
a huge debc rowards our parenrs. Ir '  s a  huge 
responsibilicy. I wanc ro presenr che farher
son and morher-son relarionships ro sray as 
warm and narural as possible. For me, a son 
will always be his facher's child, even when 
he' s grown up." - Aleksander Sokurov 

ALEKSANDER SOKUROV 
1 95 I yılında, Batı Sibirya' da, 
lrkutsk kentinde dogdu. Bir 
asker oglu olarak, Polonya ve 
Türkmenistan'da büyüdü. Önce 
Gorki Ünivesitesi'nde tarih 
egitimi gördü ve bu süre içinde 
yerel televizyonda yöneemen 
yardımcılıgı yaptı. Daha sonra 
Moskova Sinema Enstitüsü 
VGIK'de okudu, 1 979'da 
mezun oldu. Leningrad Belgesel 
Film Stüdyoları'nda 1 980'den 
sonra çektigi rüm filmler, "anti
Sovyet" tavrı nedeniyle ancak 
1 986'dan sonra gösrerilebildi. 
23 belgesel ve 1 2  kurmaca filmi 
yazmış ve yönecmiştir. Çagdaş 
Rus yönetmenlerin en 
önemlilerinden biri sayılır. 
Born in 1 9 5 1  in Irkmsk, 
Western Siberia. He grew up in 
Poland and Turkmenistan, as the 
son of a soldier. He fırst studied 
History at the University of 
Gorki, where he also worked as 
assistant director for locaJ 
television. He then studied at the 
Moscow Film Institme (VGIK), 
from which he graduated in 
1 979. All his fılms which he 
shot from ı 980 onwards at the 
Leningrad Documentary Film 
Studios were prohibited for his 
"anti-Soviet behavior". Only 
from 1986 onwards could his 
fılms be shown. He has written 
and directed 23 documentaries 
and ı 2 fearure fılms. He is 
recognized as one of the most 
important comemporary 
Russian directors. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 
1 978 Odhsokij go/os chelovieluı 

Insanın Yalnız Yolu 
1 988 Dni Zatmi�rtya 

Güneşin Tutuldugu Günler 
1 989 Spasi i Solthrani 

Kurtar ve Koru 
1 990 Krug V toro} Ikinci Çember 
ı 992 Kamen Taş 
1 993 Elegiza iz Ro11i Rus Atıtı 

(documemary belgesel) 
ı 996 Mat' i syn Ana ve Oglu 
1 998 Moio<h 
1 999 Do/ce Tadı 

{documemasy belgesel) 
2000 Taums Boga 
2002 Ru11ki KotJ<heg 

Rus Hazine Sandıgı 
2003 0/e/J i syn Baba ve ogıu 
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HONG KONG HONG KONG 

UÇUŞAN MANZARA 

LIANZHI FENG]ING 

THE FLOATING LANDSCAPE 

Yönetmen Director: Carol Lai Miu 
Sutt Senaryo Screenpla)': Carol Lai 
Miu Sım & Lai Ho Görüntü Yön. 
Cine:matography: A,-thllr Wong 
Kurgu Editing: Dan"} Pa nı & Carol 
La i Atili Sım Müzik Music: Shigwı� 
Umtbayashi Oyuncular Ca.u: !Gırtna 
LAm, Liu Yt, Ekin Chmg, Sujin, Huang 
Jue Yapımcılar Producers: Stanley 
Kwan & Arth11r Wong Yapım 
Production Co.: Fillfdo Enttrtainmmr; 
Sil-mtlropole Organization Lıd. Dünya 
Haldan World Sales: Film/eo Films 
D iliribition 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 

• Çıkış yapan Çini i sinemacı Carol Lai 
Mui Suet'in çekti�i UÇUŞAN MANZARA. 
insanın sevdi�ini yitirmesinin acısını ve yeni 
bir aşkın endişesini sergileyen, tonu çok iyi 
ayarlanmış bir film. Ama Asyalı seyircilerin 
asıl ilgisini çeken, Tayvanlı illüstratör 
Jimmy Liao'nun filme katkısı oldu. Popüler 
çizerin kitapları insan duygularının yalnız
kalp melankolisini ve hassas tabiatını canlı 
renkler ve rüya gibi çarpıcı imgelerle 
yakalıyordu. Liao, UÇUŞAN 
MANZARA'ya, hem filmde kullanılan bazı 
çizimlerle, hem de muazzam bir duygusal 

• etki yaratan 30 saniyelik animasyon bir 
sonsözle katkıda bulunmuş. Ayrıca öykü 
de dürüst empatisiyle Liao'nun eserlerinin 
uçucu kaçıcı ruhunu yakalıyor. Yazar
yönetmen-kurgucu Mui Suet, gerçek 
mudulu�u yakalamanın ne denli zor 
oldu�unu anlamış ve bu çabanın içerdi�i 
zengin melankoliyi ifade edebiliyor. Hüznü 
metin bir duyarlılıkla dengeleyerek, genç 
kadın ile postacının arasındaki çekimi, 
do�l ve organik bir dinginlikle besliyor. 
"Kederimizi ve ıstıraplarımızı yaşamak çok 
acı verici. Onlarla yüzleşrnek bizi iç 
dinginli�e. kabullenmeye ve bilgeli�e -ve 
aradı�ımız aşka- götürüyor. Bize yalnızlık 
ile güzel bir inzivanın arasındaki farkı 
gösteriyor. Herkesin "uçuşan manzarası" 
kendi kalbinde. Açıklaması zor, ama böyle 
bir manzara her zaman hayattaki en saf 
anları temsil eder; ancak, bunlar sadece 
yaşamın i llüzyonunun bir parçasıdır. O 
yüzden benim için, basit ama tatlı bir aşk 
öyküsü, bu duyguyu ifade etmenin en iyi 
yolu." - Carol Lai Miu Suet 

• THE FLOATING LANDSCAPE is a 
lovely, fınely modulated feature by rising 
Chinese fılmmaker Carol Lai Mui Suet, 
which displays the sorrow of losing one' s 
beloved and che apprehension of a new love. 
But what has sparked audience incerest in 
Asia is che parcicipacion ofTaiwanese 
illuscracor Jimmy Liao. The popular arcisc's 
books capcure che lonely-hearc melancholy 
and fragile constitution of human emocions 
in vivid colors and dreamy vibranc irnages. 
For THE FLOATING LANDSCAPE che 
animacor has concribuced some drawings 
that are used in che film as well as creaced a 
heart-tugging 30-second animaced epilogue 
that packs a devaseating emocional wallop. 
In addi tion, che scory wich i es honesc 
empathy capcures che echereal spiric of Liao's 
work. Wricer-direccor-edicor Mui Suec 
underscands how hard real happiness is co 
achieve and can arciculace che rich 
melancholy of che efforc. She balances sadness 
with a scoic sensicivicy and nurcures che 
woman and che postman's attraccion wich a 
natural and organic stillness. "To experience 
our grief and sorrows is painful. Facing it is 
che way co inner stillness, accepcance and 
wisdom - as well as co che love we seek. le 
shows us che difference becween loneliness 
and a beautiful solicude. Everyone has his/her 
own "floacing landscape" in che hearc. le is 
difficulc co explain, bu c such a landscape 
always represencs che purest momencs in a 
life; however, they are only ever part of che 
illusion of life. So for me, a simple buc sweet 
love scory is the best way co express this 
feeling." - Carol Lai Mi u Suec 

CAROL LAI Ml U SUET 
1 966'da Hong Kong'da doıdu. 
Film endüstrisine 1 989'da, 
yönetmen yardımcısı olarak 
girdi. lik kısa filmi, ödüllü 
"Father's Toy 1 Babanın 
Oyuncaıı"ydı ( 1 998). lık uzun 
metrajlı kurmaca filmi "Giass 
Tears 1 Camdan Gözyaşları" 
(200 1 ), Cannes'da 33.  
Yönetmenlerin On Beş 
Günü'ne davet edildi ve 
Japonya'daki Yubari Genç 
Fantastik Yarışması'nda Ozel 
Jüri Ödülü'nU kazandı. 
UÇUŞAN MANZARA (2003), 
yönettiıi ikinci uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 
Born in Hong Kong in 1 966. 
She entered film industry in 
1989 as an assistant director. 
Her first shorr film was rhe 
award-winning "Father's Toys" 
0 998). Her feature debut, 
"Giass Tears" (200 1 )  was 
invited to rhe 33rd Directors' 
Forcnighc, Cannes and won the 
Special Jury Prize in the Young 
Faotastic Compecition at 
Yubari, Japan. THE 
FLOATING LANDSCAPE 
(2003) is her second fearure 
film. 
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FRANSA-IT AL YA FRANCE-ITAL Y VALERIA 1---------------------------------1 BRUNI-TEDESCHI 
BiR DEVE iÇIN DAHA KOLAY 

IL EST PLUS FACILE POUR UN CHAMEAU . . .  

IT IS EASIER FOR A CAMEL. . .  

Yönetmen Director: Valtria Brluıi
Ttdtıchi Senaryo Screenplay: Valtria 
8'1'1#ni-Tttkschi, Nolmit Lvovıky & Agnh 
de Sary Görüntü Yön. 
Cinematography:jeannt LApoir'it 
Kurgu Editing: Annt Wtil 
Oyuncular Cast: Valeria Bnmi
Tuksrhi, Chiara Mastroianni,jtan
H"g"u lınglad�. Dnı is Podalyd'tı, 
Lamhwt Wilson, Enunan�ttl!t Dn.w, 
Robtrto Htrlilılta, !ıfa,.isa Borini, Yı•an 
Anal Yapımcı Producer: Paulo 
Brant"O Yapım Production Co.: 
Gtmini Fi/ms Dünya Hakları World 
Sales: Gnnini Films 

2003 1 3.5 mm. 1 Renkli Color 1 J 10' 

• Yazar-yönetmen olarak bu ilk 
denemesinde, başarılı oyuncu Valeria 
Bruni-Tedeschi, bir ltalyan sanayicisini n, 
zenginliginden zarar gördügünü hisseden 
ve geldigi sınıf, Tanrı'ya inancı ve sol
egilimli prensipleri arasındaki çelişkiden 
kaynaklanan karmaşa ve belirsizligi itiraf 
eden zengin kızı Federica'yı canlandırıyor. 
Ölüm, sorumluluk ve para gibi sorunlarla 
bogtışurken yaşamının anlamını bulmaya 
çabalıyor. Bunlar parlak ve neşeli bir 
komedi için saglam bir temel gibi 
görünmese de, sonuç tamamen başarılı, 
gerçek bir komedi. Parlak ve yıldız 
yardımcı oyuncularını saymazsak, BIR 
DEVE IÇIN DAHA KOLAY büyük çapta 
Bruni-Tedeschi'nin cazibesine dayalı. 
Oyuncunun rolüne kattıgı espri anlayışı ve 
umutsuzluk ineelikle dengelenmiş dozlarda. 
Kindarlıgını enfes biçimde yansıtan Chiara 
Mastroianni'yle harika diyalog sahneleri var 
ve bunlar, ancak Eric Rohmer gibi 
ustalardan bekledigimiz tarzda, en önemsiz 
sayılabilecek duyguları mercek altına 
yatırıyor. "Başlangıçta fılmde oynama 
konusunda emin degildim. Bir sene kadar 
deneme çekimleri yaptım, oyuncu olarak 
yapacagım şeyi bulmaya çalışmak, kendimi 
seçmek gibiydi. Karakterin ve içimdeki 
yönetmenin çifte rolünü birleştirmeye 
çalıştım . . .  Işin otobiyografık yönü yerli 
yerinde. Rol yaptıgımız zaman kendimizi 
anlattıgımızı düşünürüm hep. Hayatınızdaki 
malzemeyi geliştirirsiniz. Ancak benim 
buradaki oyunculugum sadece bir filme 
dönüşen dünyamı aktarmak." -
Valeria Bruni-T edeschi 

• In her wriring-direcrorial debur, 
successful acrress Valeria Bruni-Tedeschi 
plays Federica -rhe rich daughrer of an 
ltalian indusrrialisr who feels crippled by her 
wealrh- and acknowledges rhe confi.ısion and 
uncerrainry resulring from a conflicr berween 
her class origins, her faith in God, and her 
lefr-oriented principles. She rries hard ro 
make sense of her life as she w resdes wir h 
issues of dearh, responsibiliry and money. 
This mighr nor sound like rhe basis for a 
brighr and breezy comedy, bur rhar's exacdy 
w har rhis is, and a good one ar rhar. IT'S 
EASIER FOR A CAMEL. . .  relies heavily on 
the charms ofBruni-Tedeschi, 
norwirhstanding rhe srerling and srarry 
supporring casr. The acrress injecrs a finely
judged m.ixture of hum or and despair i mo 
her role. Many grear dialogue scenes, some 
wirh rhe delighrfully spirefi.ıJ Chiara 
Mastroianni, ensue, examining rhe riniesr of 
emorions in rhe way we have come to expecr 
from masrers like Eric Rohmer. Co-scripred 
by rhe esrimable Noemi Lvovsky, rhe film is 
proof rhar enrertaining fi.ın doesn'r have ro be 
formulaic. "Ar rhe beginning J wasn'r sure 
abour playing in rhe film. I d id screen resrs 
for a year, ir was like choosing myself, ro find 
rhe rhing rhar I would have done as an 
accress. I rried ro unifY rhe dual roles of rhe 
characrer and rhe direcror in me . . .  The 
autobiographical element remains. l 've 
always had thar when I acr, you always ralk 
about yourself. You elaborare on marerial 
from life. B ur my acring is jusr an 
inrerprerarion of rhe world rhar becomes a 
film." - Valeria Bruni-Tedeschi 

1 6  Kasım 1 964'de !talya' da 
Torino'da doj!du. Küçük bir 
çocukken, ailesi ltalya'dan 
Fransa'ya taşındı. Yöneemen 
Patrice Chereau tarafından 
oyuncu olarak yetiştirildi ve 
Nanterre'deki tiyatro okulu 
L'Ecole des Amandiers'e gitti. 
Burada ilk sahne tecrübesini 
edindi. En Iyi Kadın Oyuncu 
dalında bir Cesar, Michel Simon 
ödülü ve Locarno Film 
Festivali'nden Bronz Leopar 
kazandıj!ı, "Les gens normaux 
n'ont rien d'exceptionnel / 
Normal lnsanların Olaj!anüstü 
Bir Yanı Yok" ( 1 993) adlı 
psikolojik dramdaki başrolüyle 
ün yaptı. Dij!er bir ödül 
( 1 996'da yine Locarno'da aldıj!ı 
Bronz Leopar) ve iki dili birden 
konuşması sayesinde hem 
!talyan hem de Fransız 
filmlerinde başrol oynadı ve 
Chereau, jacques Doillon, Pupi 
Avati, Diane Kurys, Alain 
Tanner, Bertrand Blier, Claire 
Denis, Claude Chabrol, 
Mimmo Calopresti ve Marco 
Bellocchio gibi saygın 
yönetmenlerle çalıştı. Ayrıca ilk 
yönetmenlik denemesi olan BIR 
DEVE IÇIN DAHA KOLAY'ın 
(2003) senaryosunu birlikte 
yazdıj!ı Noemie Lvovsky'nin 
filmlerinde de rol aldı. 
Bom on 1 6  November 1964, in 
Turin, lraly. Her fumily moved 
from lraly ro France when she 
was a child. She trained as an 
actress with direccor Patr.ice 
Chereau and arrended the drama 
school L'Ecole des Amandiers in 
Nanrerre, where she gained her 
first stage experience. She made a 
name for herself when she played 
the lead in the psychological 
drama "Les gens normaux n'ont 
rien d'exceptionnel / Normal 
People Aren"t Exceptional"" 
( 1 993), for which she won a 
Ci'sar, the Michel Simon award 
and a Bronze Leopard at the 
Locarno Film Festival. Further 
international recognir:ion 
-<ınother Bronze Leopard at 
Locarno in 1996-- and her bi
lingual abilities brought her 
leading roles in both Ira! ian and 
French fılms, working with 
eminent directors !ike Chfreau, 
Jacques Doillon, Pupi Avati, 
Diane Kurys, Alain Tanner, 
Berrrand Blier, Claire Denis, 
Claude Chabrol, Mimmo 
Calopresri and Marco Bellocchio. 
She also appeared in fılms by 
Noi'mie Lvovsky, who 
collaborated with her on the 
screenplay for IT IS EASIER 
FOR A CAMEL. . .  (2003), her 
düecrorial debut. 
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NORVEÇ NORW AY 

KAN KA 

BUDDY 

Yönetmen Director: Mortm Tyld1mı 
Senaryo Screen play: Lars Gudmutad 
Görüntü Yön. Cinemarography: 

john Andrtaı Andn-stn Kurgu Edicing: 
Eli Ni/sm Müzik Music: Ları Lillo
Sttnberg Oyuncular Casc: Nikolai 
C/tt-'t Broch, Akıti Hennit, Antkrs BaJmo 
Christiamm, Pia Tjtlla,Jannt Formot 
Yapımcılar Producers: Gudny 
HNmmtlvo/1, K nu/ Jtnstn & Bjorn }tnım 
V apım Production Co.: Happy 
Endingı Dünya Hakları World 
Sales: Norwtgian Film lnstitıllt 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 100' 

• Sıcak, mizahi, gürültülü, içli, safdil ve 
belki de biraz klişelere yaslanmış olan 
KAN KA, son derece keyif veren, eglenceli 
bir film. Kristoffer ve Geir, henüz yirmili 
yaşlarını süren ve işten, sorumluluktan 
kaçmayı hayal eden iki dosttur. Ilan asarak 
geçinmektedirler, ama bu aslında boş 
zamanları doldurmak için yapılan bir şey 
gibidir, günlerini genelde aylaklık ederek 
geçirirler. Bu ikili, daha ciddi bir insan olan 
web sitesi tasarımcısı Stig lnge'nin evine 
taşınınca, onun içedönük hayatına hareket 
getirirler ve üçü çok iyi anlaşmaya başlar. 
Kristoffer'ın, hayatlarını video günlüklerine 
kaydetme alışkanlıgı vardır. Günün birinde, 
bu kasetierin bir kısmı bir televizyon 
yapımcısının eline geçer. Çok geçmeden 
televizyonun yeni yıldızları arasına 
katılırlar, ama küçük bir şöhrete sahip 
olmanın getirdigi ayrıcalıklar başta 
hoşlarına giderken, kaçınılmaz olarak özel 
hayatiarına girilmeye başlanınca tatları 
kaçar . . .  Bu filmde dostluk, sevgi ve 
sadakat mercek altına alınıyor ve ustalıkla, 
sıcacık bir üslupla işleniyor. Yönetmen 
Morten Tyldum'la genç oyuncuları dogru 
kıvam ı tutturmuş -enerjik, eglenceli ve 
derin bir film bu- izleyicileri de filme 
baglamayı başarıyorlar. Bu sevimli, matrak 
ve kusurlu karakterleri izlemek bir zevk, 
ama işin en hoş tarafı da, KANKA'nın 
bilgili bir yaklaşım ile temel insanlık 
onurunun vurgulanması arasında hassas bir 
denge kurmuş olması. "KANKA dürüst 
olmak ve kendine sadık kalmak hakkında, 
ilişkilere dayanan bir komedi-dram. 
Dileklerinizin gerçekleşmesi, sizi 
zannettiginiz kadar mutlu etmeyebilir her 
zaman." - Morten Tyldum 

• Warm, humorous, boisrerous, sensirive, 
naive and maybe a lirtle cliched, BUDDY is 
a rhoroughly enjoyable and fun film. 
Krisroffer and Geir are a pair of early 
rwenries friends w ith slackerish aspirations. 
They have a job hanging bil lboards, bur 
essenrially this is jusr somerhing ro pass the 
rime inberween mucking around, and in 
Krisroffer's case prevaricating abour his 
relarionship. When the pair move in wirh 
the more reserved website designer Srig 
lnge, they liven up his ineroverred life, and 
the rrio rub along nicely rogerher. 
Krisroffer habitually records their lives in 
his video diaries, and one day a barch of his 
tapes fal! inro the hands of a TV exec. Soon 
the lads fınd rhemselves the next big rhing 
in reality broadcasting, but their initial 
enjoymenr of the perks of minor celebriry is 
rempered by the inevitable incursions into 
the ir  privare lives . . .  Friendship, love and 
loyalry all come under scruriny, and are 
explored w ith a defrness and warmth. 
Direcror Morten Tyldum and his young cast 
ger the rone jusr right -brisk and funny and 
perceprive- and make us care. Ir's a pleasure 
ro warch rhese characrers, l ikeable and 
funny and flawed, but most pleasing of all, 
BUDDY serikes a fıne balance berween 
knowingness and an affirmarion of 
fundamenral human decency. "BUDDY is a 
relationship d rama comedy abour being 
honesr, and rrue ro yourself. To have what 
you wish for come true does not always 
make you as happy as you rhoughr ir would. 
Ir is a srory about honesry, responsibility 
and growing up, and ro suddenly discover 
that your wild rwenries are over." -
Morren Tyldum 

MORTEN TYLDUM 

1 967'de Norveç'te dogdu. 
New York Üniversitesi'nden 
mezun oldu, ardından 
Norveç'te NRK televizyon 
kanalında çalı�tı. Çocuk 
programı "U" için birkaç 
belgesel film çekti. Hapisten 
çıktıktan sonra geçmi�inin 
pe�ine dü�en bir rock 
müzisyeni hakkındaki orta 
metrajlı televizyon filmi "En 
Mann mA gjıııre det han mA" 
( 1 996) büyük övgü topladı. 
Ayrıca birkaç yönetmenin 
birlikte çektigi "Utopia -
Nobody's Perfect in the 
Perfect Country 1 Ütopya -
Kusursuz Ülkede Kimse 
Kusursuz Degil"in (2002) 
bölümlerinden birine 
("Hoyre") imza attı. KAN KA 
(2003) ilk uzun metrajlı 
kurmaca film id ir. 
Born in 1 967 in Norway. He 
graduated from New York 
University, and then worked for 
NRK television in Norway. He 
shor several documentaries for 
the children's programme "U", 
and received accolades for his 
medium-length telefılm, "En 
Mann mA gjjilre det han m�" 
( 1 996), about a rock musician 
who takes stock of his past after 
being released from prison. He 
also comributed an episode, 
"Hoyre", co the omnibus film 
"Ucopia - Nobody's Perfect in 
the Perfect Coumry 

.
. (2002). 

BUDDY (2003) marks his 
feacure directing debuc. 
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AFGANISTAN-IRLANDA-JAPONYA AFGHANIST AN-IRELAND-JAPAN 

O SA MA 

Yönetmen Director: Siddiq Barmak 
Senaryo Screenplay: Siddiq Barmak 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Ebrahim Gha{Nri Kurgu Editing: 
Siddiq Barmak Müzik Music: 
Mohammad Rna Darwiıhi Oyuncular 
Cast: Atarilla Gollxıhari, Khu/aja Nadw, 
Arif H n-ali, Z11baida Sahar, Hamida 
Rifah, Gol Rabman Ghtwbandi 
Yapımc.ılar Producers: Siddiq 
8t1�,)111ia Fraıtr &}11/it UBTYKqiiJ 
Yapım Produccion Co.: Barmak Film 
(ltjghaniıtat�); LtBrotqıry Frastr 
Prrxhmions Lıd. (/"/and); NHK Uapan) 
Dünya Haklan World Sales: BKktr 
Films Türkiye Haklan Turki5b 
Rights: Barbar Film 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 83'  

• OSAMA, Taliban-sonrası Afgan 
sinemasının ilk uzun metrajlı kurmaca filmi. 
Afganistan'da bugüne dek gerçekleştirilen 
kısa ve uzun metrajlı filmierin sayısı 40'ı 
bile bulmuyor. Geçen yıl Kabil'de amatör 
bir oyuncu kadrosuyla çekilen ve bir Afgan 
yurttaşının bakış açısından Taliban 
rejiminin ilk zamanlarında işçi sınıfı 
kadınlarının öyküsünü anlatan film, bu 
ülkenin toplumsal çalkantıları üzerine çıgır 
açan bir inceleme. Ülkesinin bagımsızlıgına 
tutkulu bir baglılık sergileyen senarist
yönetmen Siddiq Barmak, yakın geçmiş 
üzerine bu müthiş bakışa, içeriden birinin 
algısını ve bir sanatçının dramatik sezgisini 
katıyor. Barmak, Taliban iktidarı sırasında 
sürgündeyken, Afgan kızları ve kadıniarına 
yasaklanmış egitime olan açlıgını gidermek 
için erkek kılığında gezen bir kızın 
öyküsünü duyup çok etkilenmiş. OSAMA 
kadınların hileye başvurmak zorunda 
kalışlarını, dul annesinin Taliban'ın baskıcı 
emirlerine boyun eğmemek için erkek 
kıyafeti giydirdiği 1 2  yaşındaki bir kızın 
öyküsü aracılığıyla inceliyor. Kız cinsiyet 
değiştirip Osama adını alır ve bir yandan 
askeri eğitim ile diger yeni toplumsal ve 
dini rollere alışmaya, öte yandan da 
maskesini korumaya çalışırken, dünyayı 
onun gözlerinden görüyoruz. "OSAMA 
hayatımızın acı ve trajik öyküsü. Kimsenin 
kendi adına karar verme hakkının olmadığı 
en kötü dönemlerimizin. OSAMA 
kimliklerini kaybetmiş olanlar üzerine bir 
öykü. Korkmak üzerine, insanların 
gölgelerin sesini duymaktan bile 
korktukları bir yer üzerine bir öykü. 
Hapsedilmiş kadınların daimi ve sonsuz 
öyküsü. Ve küçük bir kızın, onun 
omuzlarında taşınan tüm adaletsizliğin ve 
dinsel saçmalığın öyküsü." - Siddiq Barmak 

• Osama is che firsc feacure produccion of 
post-Talihan Afghan cinema. Fewer than 
forty shorc and feacure films have ever been 
produced in Mghaniscan. Filmed in Kabul 
lasc year using a non-professional casc, i c is a 
groundbreaking exploracion of this 
counrcy's social upheavals, teliing che stocy 
of working-class women during the early 
pan of che Talihan regime from che poinc of 
view of an Mghan nationaL W ith 
passionace cornmicment co his counccy's 
independence, wricer-director Siddiq 
Barmak brings an insider's percepcions and 
an arcist's dramatic flair to this devaseating 
refleccion on che pasc. White in exile during 
Talihan rule, Barmak was struck by the 
scocy of a girl who masqueraded as a boy to 
satisfy her hunger for the education 
forbidden to Afghan girls and women. 
OSAMA invescigaces cheir need for 
subterfuge through the stocy of a 1 2-year
old whose widowed morher dresses her in 
boys' dothes to evade the repressive 
commands of che Taliban. W e see che world 
through che girl's eyes as she changes 
gender, is renamed Osama and struggles to 
keep up her guise white adapting co 
military craining and other new social and 
religious roles. "OSAMA is a bitter and 
cragic stocy of our life. The worsc time 
when nobody had his or her own righc to 
make a decision. OSAMA is the story about 
those who had losc cheir idencicy. Ir is che 
scocy about be ing scared, where people are 
afraid of even the sounds of che shadows. It 
is the scocy abour che permenane and 
endless scocy of women in prison. And i c is 
the stocy about a litde girl and all the 
injustice and religious nonsense that is 
be ing carried on her shoulders."  -
Siddiq Barmak 

SIDDIQ BARMAK 

7 Eylül 1962'de Afganistan' da, 
Pancehar'da dogdu. 1 987'de 
Moskova Üniversitesi'nde 
sinema yönecmenligi mascer'ı 
yaptı. Bir üniversite mezunu 
olarak, Taliban rejiminin hem 
öncesinde hem de sonrasında 
Afgan sinemasında önemli bir 
yer sahibi oldu. Afganistan'da 
çok sayıda film senaryosu yazdı, 
birçok kısa film yönetti, 1992-
1996 arasında devlet teşkilacı 
Afgan'ın yöneticiligini yaptı. 
Taliban iktidara geldij!inde 
Pakiscan'a sürgüne gitti ve yeni 
hükümet kuruldugunda yeniden 
Afgan Sinema Kurumu'nun 
yöneticiligine seçildi. Taliban 
Rejimi sırasında tüm filmlerine 
el konmuşcu. Ayrıca Afgan 
Çocukları'nın Egitimi Hareketi, 
ACEM'in yöneticisidir. OSAMA 
(2003), yönettij!i ilk uzun 
metraj lı kurmaca filmdir. 
He was born on 7 Sepcember 
1 962, in Panjshir, Afghaniscan. 
He goc his masters in cinema 
direccion from che Moscow 
University in 1987. He has been 
deeply involved in Afghan film 
boch before and after che Taliban 
period. He has wrircen several 
film seripes and direcced several 
shorc films in Afghaniscan and 
has been che manager of rhe 
governmental organization, 
Afghan, from 1 992 co 1 996. He 
wenr into exile in Pakistan when 
the Taliban came to power and 
after the new government was 
established he was once again 
chosen to manage rhe Afghan 
Film Organizacion. All his films 
were confıscated during the 
Taliban Regime. He also works 
as che manager of the Afghan 
Children's Education Movemenc, 
ACEM. OSAMA (2003) is his 
fırst d.rarnaric fearure. 

Filmleri 
Filmography 
1 980 B illiard (short kısa film) 
1 983 W all (short kısa film) 
1 984 Cirt:le (short kısa film) 
1 986 S tranger (short kısa film) 
1 988 The Disasler ofWithtring 

(documencary belgesel) 
1 99 1 The Hadith of Conquer 

(documencary belgesel) 
2003 Osama 
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IRLANDA-HOLLANDA-ABD-ALMANYA-FINLANDIY A 
IRELAND-THE NETHERLANDS-USA-GERMANY -FINLAND 

DEVRiM TELEVIZYONDAN YAYIN LANMAYACAK 

THE REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED 

Yönetmenler Directors: Ki nı Bart/ey 
& Dotmacha O'Briain Görüntü Yön. 
Cinematography: Kim Bart/ey & 
Dotinadıa O Briain Kurgu Edi ring: 
Angtl Htmanda Zoido Katılanlar 
Participants: H11go ChavtZ, Ptdro 
Carmona, }tsıt Htlnıs, Co/in POWtll, 
Georgt Tmtt Yapımcı Producer: 
David Pou.ıtr Yapı m Production Co.: 
PIJU...-Pittms 2002 Lld.; NPS & COBO; 
RTE; BBC; ZDF/ARTE; YLE Dünya 
Hakları World Sales: P(IU.'tr Pirtilrtı 

2003 1 Bttacam Vitko 1 Renkli Color 1 
74' 

• Dogru zamanda dogru yerde olsalar 
bile, belgesel film yapımcıları Kim Bartley 
ve Donnacha O'Briain'in dogru şeyi de 
yapmaları gerekmekteydi. Yer Venezüella 
Başkanlık Sarayı, zamansa evvelki senenin 
1 1 Nisan'ıydı; ve Cumhurbaşkanı Hugo 
Chavez. kargaşa içinde geçen bir 48 saat 
boyunca görevinden alınmıştı. Bu belgeselin 
dogru yanı ise alçakgönüllülügü. Bartley ve 
O'Briain, DEVRIM TELEVIZYONDA 
YAYINLANMAYACAK'ta, kendilerini 
tamamen görüntülerin dışında bırakmışlar. 
Anlatımlarında da aynı şekilde kendilerini 
hissettirmemişler. Sempatilerinin ne yönde 
oldugunu açıkça belli etseler de, filmi 
etrafiarındaki kişilere ayırmışlar: bunlar 
entrika çevirenler, savunanlar ve ölüler. 
Sarayın kapılarında yıgılanlar; binayı geri 
alma planı yapan askerler. Ve tabii ki, muz 
cumhuriyetinin kabuklarını sıyırmaya çalışan 
son Latin Amerikalı lider olan Chavez. 
Zenginler tarafından küçük görüldügü 
kadar, alt sınıflar tarafından da sevilen 
Chavez. görevine başladıgından beri 
tartışmalı bir kişilik olmuştu. Olayı ele 
alırken gerçekleri propagandayla degiştiren 
özelleşti ri Imiş medya, onu istifaya zorlamıştı. 
Batı medyasındaki darbe haberleri de bu 
özel kanallardan alınan görüntüler 
kullanılarak hazırlanmıştı. Darbe esnasında 
Başkanlık Sarayı'ndaki dram ve gerilimin 
ortasında kalan film yapımcıları ise, Chavez 
ve diger resmi görevliler silah zoruyla esir 
alınırken bambaşka bir portre çiziyorlar. 
Olayların tam göbeginden gelen, daha önce 
hiç görülmemiş, şok edici bazı çekimler 
dünyanın ilk medya darbesine son derece 
yakından göz atmamamızı saglıyor. 

• Documenrary filmmakers Kim Bardey 
and Donnacha O'Briain may have been in rhe 
righr place ar rhe righr time, but they stili 
had ro do rhe righr thing. The place and 
cime were the Venezuelan Presidential Palace 
on April l lrh previous year, when President 
Hugo Chavez was briefly deposed in a 
rumultuous 48 hours. The right thing about 
their documentary is i ts humiliry. In THE 
REVOLUTION WILL NOT BE 
TELEVISED, Bartley and O'Briain rucked 
themselves away from sight. Their narrarion 
is likewise unobrrusive. Yes, rhey made rheir 
sympathies clear, bur rhey saved rheir film 
for rhe people around them: rhe plorrers, rhe 
defenders, rhe dead. Those crushing up 
againsr the gares of rhe Palace; rhe soldiers in 
seeret prepararion ro rerake rhar building. 
And they saved ir for Chavez who became 
rhe laresr Latin American leader arrempring 
ro peel away rhe layers of rhe banana republic. 
As popular wirh rhe lower class as he was 
despised by rhe rich, Chavez was a 
conrroversial figure si nce raking office. The 
privarized media covering rhe evenrs 
replaced fact wirh propaganda, reporting rhat 
Chavez ordered rhe execurion of derracrors, 
forcing his resignarion. When rhe coup was 
reporred in rhe Wesrern media, ir was done 
using foocage broadcasr by rhese privare 
channels. Trapped wirhin rhe rension and 
drama of rhe Presidenrial Palace during the 
coup, rhe filmmakers show a m uc h differenr 
picrure as Chavez and other officials are taken 
inro captiviry ar gunpoinr. Unprecedenred 
and shocking foocage from rhe hearr of rhe 
evenrs offers an unnerving inrimacy wirh 
w hat amounrs ro rhe world's firsr media coup. 

KIM BARTLEY 

Serbest çalışan bir yapımcı
yönermendir. Işi nedeniyle sık 
sık gittigi Afrika ve Güney 
Amerika'da kriz ya da çatışmalı 
durumlar içindeki birkaç 
uluslararası yardım kuruluşu 
için buralarda kısa metraj 
belgeseller yönetmiş ve 
çekmiştir. RTE ve TG4 için 
birkaç seyahat programı 
yönermiş, yakınlarda da, 2002 
Mayıs'ında RTE'de yayınlanan 
tarihsel belgesel 'The Hunt for 
Roger Casement 1 Roger 
Casement'ın Peşinde"nin 
yapımcılıgını üstlenmiştir. 
She is a freelance producer
direcwr whose work takes her 
mostly to Africa and Latin 
America where she direcrs and 
fılms shorr documenraries for a 
number of inrernarional aid 
agencies in erisis or conflict 
situations. She has direcred a 
number of travel programs for 
RTE and TG4 and recendy 
produced the historic 
documentary "The Hunr for 
Roger Casement" which was 
broadcast on RTE in May 2002. 

Serbest çalışan bir yapımcı
yönermendir. Mart 200 l 'de 
RTE'nin Gerçek Yaşamlar 
dizisinde yayınlanan, yönetip 
çekrigi belgesel "The 
Seminary l llahiyar Fakültesi", 
rahiplik egitimi gören üç genç 
adamı izliyordu. Avustralya. 
Rusya ve Güneydogu Asya'daki 
yapımiarda çalışmıştır. Bir 
önceki belgeseli, Iriandalı Kutup 
kaşifı Tom Crean hakkındaydı 
ve RTE için çekilmişti. 
He is a freelance producer
director. His documenta[Y "The 
Semina[Y", which he directed 
and fılmed himself, was 
broadcast on RTE's True Lives 
series in March 200 1 and 
followed rhree young men 
rraining for the priesrhood. He 
has worked on productions in 
Russia, South East Asia and 
Australia. His last documenrary 
was on the Irish Polar explorer 
Tom Crean, and shot for RTE. 
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TÜRKIYE TURKEY 

HANGI KIBRIS? 

WHICH CYPRUS? 

Yönetmen Director: Rii.!tnn BatJim 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
RJiJttlff Bat'"'' Kurgu Editing: Riistem 
Baf11111, 8irra11 Uysal & lifatı Erollll 
Müzik Music: MilziitOitit Yap1mc1 
Producer: Rliıtnn Ballim Yaprm 
Productioo Co.: Darkoni Lıd Dünya 
HakJan World Sales: Datkom Ltd. 

2004 1 Bttacam Vitko 1 Renkli Color 1 
I l  O' 

• "Dünyada Kıbrıs, Filistin, Keşmir gibi 
pek çok sayıda çatışma yaşanan toprak 
parçası var. Kıbrıs tüm bu problemli 
bölgeler arasında barış umudunun en fazla 
oldugu yer. Eger Kıbrıs'ta bir barış 
saglanabilir ve iki toplum tekrar birlikte 
yaşamaya başlayıp Birleşik Kıbrıs olarak 
AB'ye birlikte girerlerse, bu dünyanın 
birçok problemli ülkesi için yeni bir umut 
ışıgı olabilir. Bu filmi yapmaktaki amacım, 
hem geçmişte yaşananları, ileride 
sorunların ne olabilecegini ve ne 
hissettiklerini, Kıbrıslı Türk ve Rumların 
aÇından aktararak "Kıbrıs Sorunu"nu 
tamamıyla objektif bir şekilde ve 
olabildigince detaylı olarak ortaya 
koyabilmek, hem de iki tarafın birleşmesi 
ve barışın saglanması için yıllardır 
insanüstü bir gayretle çalışan barış 
aktivistlerinin çabalarına çok ufak da olsa 
bir katkıda bulunabilmek ve bu olaganüstü 
sürecin bir tanıgı olabilmekti." -
Rüstem Batum 

• 'There are many terricories in the world 
where conflict reigns, !ike Cyprus, 
Palestine, and Kashmir. Among these 
problem regions, Cyprus is the one where 
there's more hope for peace than the others. 
If peace is provided in Cyprus and the two 
communities start co live together again, 
entering the EU as United Cyprus, this 
would be a new lig ht of hope for many 
counrries with similar problems. My aim in  
making the film is both co  put forrh the 
"Cyprus Issue" in a completely objective 
way and with as much derail as possible by 
quoting Cypriot Turks and Greeks on what 
has been experienced in the past, what sort 
of problems co be encounrered in the furure 
and what they feel in this respect; and co 
make a conrribution, however smail, to the 
efforrs of the peace activitst, working w ith 
superhuman zeal for many years, and also 
becoming a wirness of this extraordinary 
process." - Rüstem Barum 

RÜSTEM BATUM 
Brüksel'de sinema 
yönetmeniili elitimi aldı. 
Brüksel ve Los Angeles'ta 
gazeteci ve fotolrafçı olarak 
çalıştıktan sonra Türkiye'ye 
dönüp yapımcı ve yönetmen 
olarak 1 OO'den fazla reklam 
filmi çekti. Kendi yazdılı "Iki 
ters bi düz laflar" adlı ilk 
"stand-up" komediyle sahneye 
çıktı ve Avni Dilligil Tiyatro 
Odülü'nü kazandı. Rüstem 
Batum Show ve Rüstem 
Batum'la 360 Derece adlı 
programların da aralarında 
bulundulu 200'e yakın TV 
programının yapımcılılını ve 
sunucululunu yaptı. 2004 
yılında tamamladılı HANGI 
KIBRIS1 belgeselinden önce, 
yine yapımcılııını, 
yönetmenlilini ve 
kameramaniılını üstlendili 
"Rüstem Batum'un Gözüyle" 
adlı, dünyanın 8 şehrini anlatan 
ve TV' de yayınlanan bir 
belgesel dizisi çekti. 
He srudied directing in 
Brussels. Following a carreer of 
journal i sm and phorography, he 
rerurned ro Turkey and direcred 
more than 100 TV commercials. 
He rook the srage w ith a "stand
up" comedy he wrote, and was 
given the Avni Dilligit Thearer 
Award. He produced and hosred 
more rhan 200 TV shows 
including his own "The Rüstem 
Barum Show" and "360 Degrees 
wirh Rüsrem Barum". Before he 
complered WHJCH CYPRUS? 
in 2004, he direcred a 
documenrary series for TV, 
depiceing 8 differenr ciries of 
the world, rirled "Through 
Rüsrem Barum's Eyes", which 
he also was the producer and the 
cinemarographer. 
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KÜBA CUBA 

ABD-KÜBA BAGLANTISI 

USA-CUBA LINK 

Yönetmen Director: Eıttla Braw 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Onajt Latailladt Kurgu Editing: Sara 
FritdlanJ Yapımcı Producer: Ernısto 
Bravo Yapı m Production Co.: Bmııo 
Filmı Dünya Hakları World Sales: 
Bravo FilmJ 

2003 1 Betacam VidttJ 1 Renkli Color 1 
30' 

• "Amerikan vatandaşlarının 
seyahatlerinin üzerindeki kontrolleri 
kaldırma e�ilimi yıllar boyunca güç kazandı 
ve iki partili bir nitelik edindi. Şu anda 
hem Meclis'te, hem de Senato'da eşit 
sayıda Demokrat ve Cumhuriyetçi'lerden 
oluşan gruplar kontrolleri kaldırmak için 
çalışıyorlar. Meclis son üç senede seyahat 
kontrollerini uygulamak için Hazine 
parasının kullanımını yasaklayan kanunları 
yürürlü�e geçirdi. Daha sonra, Eylül 
2003'te, 1 88'e karşı 227 oyla Meclis bu tip 
bir kanunu onayladı; Senato da, önemli 
birkaç Cumhuriyetçi'nin de katılmasıyla, 
59'a karşı 36 oyla onları takip etti. Utanç 
verici şekilde, ço�unlu�un iradesinin ve 
Kongre'nin prosedür kurallarının aksine, 
bu kanun eklendi�i Hazine-Taşımacılık 
Tasarrufları Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı. 
Ancak Cumhuriyetçi ve Demokratlada 
yaptı�ım röportajların da gösterdi�i gibi, 
bu gecikmeye ra�men, seyahat 
kontrollerini kaldırmak konusundaki 
e�ilim artıyor. Uluslararası Politika 
Merkezi'nden Wayne Smith'in belirtti�i 
gibi: "Sorun kontrollerin kaldırılıp 
kaldırılmayaca�ı de�il; ancak bunun ne 
zaman yapılaca�ı". Ve bu eninde sonunda 
gerçekleşecek, çünkü araştırmaların 
gösterdi�i gibi, Amerikalılar'ın ço�unun 
iste�i bu yönde." - Es te la Bravo 

• "Senriment in favor of removing conrrols 
on the travel of American citizens has 
gained srrength over the years and raken on 
an increasingly bi panisan cbaracter. There 
are now working groups in the USA to l ifr 
conrrols -composed equally of Democrats 
and Republicans- in both the House and 
the Senate. The House has for the pasr three 
years approved amendmenrs to prohibit the 
use of Treasury funds to enforce travel 
conrrols. Then, in September of 2003, the 
House approved such an amendment by a 
bi partisan vore of 227 ro 1 88, and the 
Senare followed suir in Ocrober by a vore of 
59 to 36, wirh a number of key Republicans 
voring in favor. Shamefully, in open 
violarion of the w i ll of the majority and the 
procedural rules of Congress, this 
amendmenr was srripped out of rhe 
Treasury-Transportation Appropriarions 
Bill to which ir was acrached. B ur as 
inrerviews wirh borh Republican and 
Democraric members of Congress make 
clear, this serback norwirhsranding, the 
morneorum to ease rravel control s w i ll 
continue ro grow. As Wayne Smith, of the 
Center for Jnrernarional Policy purs ir: "The 
question is not wherher the conrrols will be 
lifred, bur when. Jr will be done". And ir 
will be done because as polis indicare, ir is 
the w i ll of the majority of Americans that ir 
be so." - Esreta Bravo 

ESTELA BRAVO 
8 Haziran 1 933're New 
Y erk'ta bir işçi ailesinin kızı 
olarak dogdu. Amerikalı 
olmasına karşın 1 963'ten bu 
yana Küba' da yaşamakta ve 
1 979' dan beri Küba hakkında 
filmler çekmektedir. Uzun 
yıllar boyunca Latin 
Amerika'da yaşayıp çalıştıgı 
için, yapıtiarına önemli bir çift 
kültür deneyimi ve perspektifi 
taşımayı bilmiştir. Bugüne 
kadar yaptıgı ve Latin Amerika, 
Afrika ve Karayipler'deki 
olayları mercek altına alan 
30 filmin çogu uluslararası film 
festivallerinde çeşitli ödüller 
kazanmış, ABD'de PBS, 
Kanada'da CBC, Ingiltere'de 
Channel 4, ltalya'da RAl, 
Fransa' da Ca nal +, 
Avustralya'da ABC 
kanallarında gösterilmiştir. 
Londra'daki National Film 
Theater'da düzenlenen 
filmlerinin toplu gösterisinde 
"dünyanın en önemli belgesel 
sinemacılarından biri" olarak 
degerlendirilmiştir. 
Born on 8 June 1 93 3  in New 
York, i neo a working class 
family. She is an American who 
has been living in Cuba si nce 
1 963, and has been making 
films abour Cuba since 1 979. As 
a filmmaker who has l ived and 
worked for many years in Latin 
America, she brings an 
important biculrural experience 
and perspective in her work. She 
has made 30 films, many of 
which have won numerous 
awards at international film 
fesrivals and ai red on PBS 
(USA) CBC (Canada), Channel 4 
(UK), RAl (lraly), Canal + 
(France) and ABC (Ausrralia). A 
retrospective of her work, 
presenred by London's National 
Film Thearer (NFT), 
acknowledged her as "'one of the 
world' s foremosr documemary 
filmmakers". 
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BEY AZ RUSYA-POLONYA-ALMANYA BELARUS-POLAND-GERMANY 

KAFKAS MAHKUMLARI 

KAVKAZKİE PLENNİKİ 

PRISONERS OF THE CAUCASUS 

Yönetmen Director: YNri 
KhaJhclxvauki Senaryo Görüntü 
Yön. Cioemaıography: Tomasz 
Michalou'1b Kurgu Edicing: Tomaız 
Ostrowski Müzik Music: RysZ4rd 
Szemn�ta Yapımcıla.r Producers: 
Malgorza111 Mat111uwıka & F.ltna 
Pttlarskaja Yapım Producrion Co.: 
8tJta Film; ZDFIARTE Dünya 
Hakları World Sales: Bı11a Film 

2003 1 Bttacam Vida l Renkli Color 1 
52' 

• Sovyetler Birliği'nin çöküşünden beri 
Kafkasya kargaşa içinde. Çeçenlerle Ruslar 
arasındaki husumet, düşman topraklarda 
çözümsüz bir askeri çatışmaya yol açtı; 
daha güçlü olan Rus ordusu yıllardır gerilla 
savaşçılarını ve keskin nişancıları 
sindirmeye çalışıyor. Bu çatışmada 
muzaffer taraf yok -olamaz da- tek zafer 
kazanan, şiddetin kendisi. Çoğu kişi bu 
savaşın Komünizm'in çöküşüyle 
başlamadığının ve Grozni'deki asiler, ya da, 
gerek Yeltsin olsun, gerek Putin, 
Kremlin'deki yöneticiler tarafından 
körüklenmediğinin farkında değil. Çarlık 
dönemi Rusyası'nda çoktan ortalığı kırıp 
geçirmeye başlamış bir savaş bu aslında. 
1 850'de genç Leo Tolstoy, öğrenimini 
yarıda bıraktıktan sonra Rus ordusunda, 
Kafkasya'da askerlik yapmıştı. Görüp 
yaşadıkları onun üzerinde derin iz bıraktı 
ve bunlar, savaştan elli yıl kadar sonra 
basılan ve kahramanı Çeçen bir aşiret reisi 
olan son eseri Hacı Murat'ta yer aldı. Arşiv 
görüntülerinden yaptığı derlemelerle 
(bunlar arasında en çok "Orak ve Çekiç'in 
Tanrıları" adlı filmiyle) tanınan Beyaz Rus 
film yönetmeni Yuri Khashchevatski 
burada, güncel, sansürsüz, şimdiye dek 
görülmemiş dehşet ve şiddet görüntüleri ni, 
daha I SO yıl önce kaba kuvveti 
kucaklamaya korkutucu bir şekilde hazır 
olunduğunu fark eden Leo Tolstoy'dan 
alıntılada harmanlamış. Sonuçta ortaya 
çıkan film, bu talihsiz savaşın unutulmaz ve 
moral bozucu bir resmini çiziyor, 
yönetmen de "böyle bir filmi yapacak siyasi 
cesarete sahip olduğu" için övgü alıyor. 

• S ince the collapse of the Soviet U nion 
the Caucasus has been in curmoiL Enmicy 
between Chechens and Russians has 
resulred in an insoluble milicary conflicc in 
hoscile rerritory in which the stronger 
Russian army has for years been rrying ro 
subdue guerrilla fighrers and snipers. There 
are no victors in rhis conflicr -rhere cannot 
be- che only victor is violence. Many people 
are not aware of che fact rhar this war d id 
nor come about with che collapse of 
Communism and was nor incired by che 
rebels of Grazhny or che presenr rulers in 
the Kremlin, be ir Yelesin or Purin. This is 
a war that was raging aleeady in Tsarist 
Russia. In 1 850 the young Leo Tolsroy 
served in che Russian army in che Caucasus 
afrer giving up his studies. His experiences 
made a deep impression on him and re
emerged in his lasr work, Hadzhi Murat, 
published a good fifcy years afrer the war, 
which has as irs hero a Chechen chiefrain.  
The Belarussian film director Yuri 
Khashchevarski, well known for his 
compilarions of arehive mareri al (among 
orhers "Gods of che Hammer and SickJe") 
has here collared conremporary, uncensored 
pictures of rerror and violence not hirherro 
seen, wich quocacions from Tolsroy who 
- 1 50 years ago- recognized this terrifying 
readiness co embrace brural force. The resul c 
is a film that paincs an unforgercable and 
depressing picture of this unhappy war, and 
che director has been praised for having "che 
polirical courage needed to make this 
picrure". 

YURI KHASHCHEVATSKI 

1 947'de Ukrayna' da, 
Odessa'da dogdu. Leningrad 
Sinema Okulu'nda egitim 
gördü. 1 985'te belgeseller 
yapmaya başladı. Beyaz Rusya 
Televizyon Şirketi'nde, 
Minsk'reki Telefılm'de ve 
Beyaz Rusya Film 
Stüdyosu'nda çalıştı. 1 99 1  'den 
beri, bagımsız yönetmen ve 
muhabir olarak çalışmaktadır. 
Belgeselierinden bazıları 
Münih, San Francisco, 
Freiburg, Moskova ve New 
York gibi uluslararası film 
festivallerinde ödüller 
kazanmıştır. 
Born on 18 Ocrober 1 947, in 
Odessa, Ukraine. He studied at 
the Leningrad Film School. He 
scaned co make documencaries 
in 1 985.  He worked for Belarus 
Television Corporation and 
Telefılm at Minsk, as well as 
Belarus Film Studio. Since 1 99 1  
h e  has been working as an 
independent director and 
reporrer. Some of his 
documenraries won prizes in 
inrernarional f i lm fesrivals, such 
as Munich, San Francisco, 
Freiburg, Moscow, New York. 
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YUNANISTAN GREECE 

PiLE - BIRLiKTE AYRI YAŞAMAK 

PYLA, AFTI POU PANTA EMENAN MAZI 

PYLA - LIVING TOGETHER SEP ARA TEL Y 

Yönetmen DirectOr: Eliaı Dmwriou 
Senaryo Screenplay: Elias Dt11Kirio11 
Görilntü Yön. Cinemamgraphy: 
Nikoı Kanfllos Kurgu Editing: Eliaı 
DnnrmON Müzik Music: Nikoı 
PapadogoNias Yapım Production Co.: 
ERT (C mit National Broadcasti11g 
Compa11y); Porrolanos Film; Dünya 
Hakları World SaJes: ERT 

2003 1 BtltiCam Vuko 1 Renkli Col.or 1 
52' 

• 1 974'ten beri tüm Kıbrıs 
bölünmüştür . . .  ama gerçekten de tamamı 
mı1 Kendini Kıbrıs'ı ikiye bölen Ölü 
Bölge'nin tam ortasında bulan ve iki tarafa 
da ait olmayan bir köy bölünmeye karşı 
koymuştur. Bu belgesel, iki isimli bu 
köyde, Pyla ya da Pile'de yaşayanların 
belirsizlik içindeki hayatlarını inceliyor. 
Pile, Kıbrıslı Türk oteritelerin iddia etti�i 
gibi Kıbrıslı Türklerin u�radıkları 
baskıların bir örne�i mi1 Yoksa Pyla, 
Kıbrıslı Rum yöneticilerin ısrarla 
savundu�u gibi uyum içinde birlikte 
yaşamın bir örne�i mi1 Pile/Pyla'da kilise 
ve cami yanyana duruyor. Yoksa 
birbirlerinin önünü mü kapatıyorlar1 
Hocanın sesi, papazınkine karışıyor. Yoksa 
birbirlerini bastırmaya mı çalışıyorlar/ Köy 
meydanında, karşı karşıya, birinde Yunan 
bayra�ı. di�erinde Türk bayra�ı olan iki 
kahvehane bulunuyor; ayrıca köyün 
girişinde BM bayra�ının asılı oldu�u bir 
kontrol noktası var. Peki öyleyse 
Pyla/Pile'yi kim yönetiyor/ Kıbrıs'ın sınır 
kontrol noktaları açılana ve insanlar karşı 
tarafa geçmeye başlayana kadar, koca 
adada günlük temas sadece Pile/Pyla'daki 
insanlar arasındaydı. Ama bu nasıl bir 
ilişkiydi aslında/ Bu ilginç belgesel, bu can 
alıcı soruya dürüst bir yanıt getiriyor. 

• Since 1 974 all Cyprus has been 
divided . . .  All of ir, really? One vii iage 
scood ouc againsc che division finding irself 
in che middle, neirher on one side of rhe 
Dead Zone dividing Cyprus, nor on che 
ocher. This documenrary explores che 
precarious lives of rhe people who li ve in 
Pyla/Pile, this viiiage wirh two names. Is 
Pile an example of oppression of Turkish 
Cypriots as the Turkish Cypriot authorities 
daim' Is Pyla an example of harmonious 
co-existence as Greek Cypriot aurhoricies 
insist? In Pile/Pyla the clıurch and che 
mosque scand s ide by s ide. Or do c hey cry co 
black each ocher? The voice of che hoja 
mingles w i ch chac of the priesc. Or does 
each cry co overpower che orher? Two coffee 
shops in che square opposice each ocher, one 
wich a Greek flag, the ocher wich a Turkish 
flag and one checkpoinr wich che UN flag. 
So who conrrols Pyla/Pile' The people of 
Pi le/Pyla were che only ones having daily 
concacc in che whole island, uncil che 
checkpoinrs in Cyprus opened and people 
scarced co cross. B uc whac ki nd of a 
relarionship chey really had? The 
inceresring documencary gives an hanesr 
answer ro chis fundamenral quesrion. 

ELIAS DEMETRIOU 
1 96S'te Kıbrıs'ta Gazi 
Magosa'da do�du. Atina 
Üniversitesi'nde Teoloji ve 
Film Yönetmenli�i okudu. 
Yön etmen, asistan yönetmen 
ve kurgucu olarak çalıştı�ı 
Atina'da yaşamaktadır. lik kısa 
filmi "Petit Dejeuner 1 
Kahvaltı"yı 1 99 1  'de çekti. 
Çeşidi uluslararası film 
festivallerine katılan, kısa 
metrajlı kurmaca filmleriyle 
birçok ödül aldı. 2002'den 
beri, PILE - BIRLIKTE AYRI 
YAŞAMAK (2003) da dahil beş 
belgesel film yaptı. Şu anda ilk 
uzun metrajlı kurmaca filmini 
hazırlamaktadır. 
Born in 1 965, in Famagusra, 
Cyprus. He has srudied 
Theology and Film Directing in 
Arhens University. He lives in 
Arhens where he works as a 
director, assistane director and 
ediror. He rnade his fırsr shorr 
film "Perir Oejeuner 1 
Breakfasr" in 1 99 1 .  He has been 
awarded many rimes for his 
shorr ficrion films, which 
parricipaced in �arious 
im:ernarional film fesrivals. 
Si nce 2002, he has made five 
documenrary films, i ncluding 
PYLA - LIVING TOGETHER 
SEPARATELY (2003). Now, he 
is preparing his fi rsr fearure 
film. 

ı .•. . ·.,.,. �-. .  · .. ·· ı l�V/ -·· ·""� 
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!SRAIL-ALMANYA-FRANSA ISRAEL-GERMANY -FRANCE 

TERÖRISTIM 

MY TERRORIST 

Yönetmen Director: YNiie. Cohm 
Gm1ti Senaryo Screenplay: Y11lie 
CJxn Gmttl Görilntü Yön. 
Cinemarography: MDSht Gmul, Y11/ie 
Cohtn GtrJttl & Odttl Kim�a Kurgu 
Editing: Boaz Lion MUzik Music: Ta/ 
Stgev Yapı mc ı Producer: Y11lie Cohm 
GmıJ Yapı m Production Co.: Cohm 
Gentti ProdNctiom; ZDF/ARTE Dünya 
HakJan World Sales: CDhtn Gmul 
Pnx:llmionı 

2002 / llda<mn  Vid<o 1 Renkli Color 1 
j8' 

• TERÖRISTIM, 1 978'de Londra'da, 
yönetmen Cohen Gerstel ile o dönemde 
üyesi oldugu El-Al uçuş ekibinin 
bulundugu b.ir Londra otobüsüne binerek 
ateş açan ve iş arkadaşlarından 
birçogunun ölümü ya da yaralanmasıyla 
sonuçlanan saldırıyı düzenleyen, hüküm 
giymiş bir PLO (Filistin Kurtuluş Örgütü) 
üyesi olan Fahad Mihyi'nin şartlı tahliye 
edilmesini saglamak için, Gerstel'in 
başlattıgı tartışmalı kampanyanın 
tarihçesini yansıtıyor. Gururlu bir lsrail 
milliyetçisi ve gazi olan film yapımcısı, 
Gazze Şeridi'ndeki işgal edilmiş bölgede, 
fotograf muhabiri olarak çalışırken, Arap
Israii anlaşmazlıgıyla ilgili zor ve karmaşık 
duruma farklı bir bakış açısından bakmaya 
başladı. Nefret, dışlanma ve şiddetle ilgili 
bu kısırdöngüyü daha da arttıran 
ekonomik eşitsizlik ve insanlık dışı yaşam 
şartlarını gördükten sonra, Cohen 
Gerstel lsrailli lerle Filistinliler arasındaki 
derin ideolojik uçurumu aşmak için, izole 
durumda bulunan Fahad'la iletişim 
kurarak ve daha sonra da onun serbest 
bırakılması için bir dilekçe yazarak insani 
bir jest yapmak istedi. Fahad'ın kaderini 
(kasten) belirsiz bırakmasına ragmen, 
ortaya çıkan sonuç, kaçınılmaz bir şekilde, 
uzlaşma ve meseleleri kapatmayla ilgili 
dürüst, korkusuz ve derin bir ilham veren 
kişisel bir belgeseL "TERÖRISTIM 
etrafımdakileri ve kendimi, artık 
affetmenin zamanı geldigine ikna etmek 
için çıktıgım bir sinema yolculugu. ısrail'in 
35 yıllık işgali, Filistin terörünün hala 
devam etmesinde öneml bir rol oynuyor. 
Uzlaşma öçten çok daha iyidir." -
Yulie Cohen Gerstel 

• MY TERRORIST chronicles Yulie 
Cohen Gersrel's conrroversial campaign ro 
w in the parole release of a convicred PLO 
(Popular From for the Liberarion of 
Palesrine) rerrorisr Fahad Mihyi who, in 
1 978, had boarded and opened fire on a 
London bus occupied by Cohen Gersrel and 
the rest of the El Al flighr crew, resulring in  
the dearh and wounding of several of  her 
colleagues. A proud Israeli national and 
milirary vereran, the filmmaker neverrheless 
began ro examine the complex and difficult 
siruarian of the Arab-lsraeli conflicr from a 
differenr perspective after working as a 
phorojournalist in the occupied rerrirory of 
the Gaza Srrip. Wirnessing the profound 
economic dispariry and inhurnane living 
condirions rhar conrribute ro the cycle of 
hare, exclusion, and violence, Cohen Gerstel 
soughr to help bridge rhe deep-roored 
ideological gulf between the Israeli and the 
Palesrinians wirh a symbolic, hurnanitarian 
gesrure of imeracring wirh rhe isolared 
Fahad, rhen subsequenrly, writing a 
resrimonial lercer of supporr for his release. 
Inevirably, despite rhe (deliberarely) 
inconclusive fare of Fahad, whar emerges is 
a personal documenrary of reconciliation 
and closure rhar is borh honest, fearless, and 
profoundly inspiring. "MY TERRORIST is 
a cinemaric journey ro convince those 
araund me and myself rhar it is time to 
forgive. The Israeli occuparion for over 35 
years plays a major facror in the facr rhar 
the Palesrinian rerrorism stil! goes on. 
Reconciliarion is bere er rhan revenge." -
Yulie Cohen Gersrel 

YULIE COHEN GERSTEL 
1 956'da Tel Aviv, lsrail'de 
dotdu. Filmlerde çalışmaya 
başlamadan önce, Tel Aviv 
Ünivesiresi'nde sosyoloji ve 
antropoloji okudu; NYIT' den 
Iletişim Sanatları konusunda 
başarıyla Master derecesini 
aldı. 1 980'1erde New York ve 
Los Angeles'ta filmlerde çalıştı. 
1 993'te batımsız bir film 
yapımcısı oldu, "Hemdat 
Yanim" ( 1 995) ve "Altın 
Kafes"i ( 1 999) çekti. 2000-
200 1 'de Michal Aviah Ramleh 
ile beraber, 60 dakikalık bir 
belgesel olan "Benim 
Çocuklarım lçin"in 
yapımcılıtını üstlendi. 
TERÖRISTIM (2002) 
yönetmen/yapımcı olarak ilk 
uzun metrajlı belgeselidir. 
Sanatçı, !srail Belgesel Film 
Yapımcıları Forumu'nun 
başkanıdır . 
Born in 1956 in Tel Aviv, 
Israel. Before starting co work in 
fılms, she srudied sociology and 
anrhropology ar Tel Aviv 
Universiry and received an MA 
with d iseinetion in 
Communication Art from 
NYIT. During the 1 980s she 
was working in fılms in New 
York and LA. In 1993 she 
became an independent 
filmmaker, directing "Hemdar 
Yanim" ( 1 995) and "Golden 
Cage" ( 1 999). During 2000-
2001 she co-produced wirh 
Michal Aviad Ramleh, a 60-
minute documenrary, "For My 
Children". MY TERRORIST 
(2002) is her firsr long 
documenrary as a 
direcror/producer. She is the 
Head of the Forum of lsraeli 
Documenrary Filmmakers. 
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BULGARISTAN BULGARIA STEPHAN 

�---------------------------------------------------------t KOMANDAREV 
UMUT ALFABESI 

ALPHABEY OF HOPE 

Yönetmen Director: Srtphan 
KomandarttJ Senaryo Screen play: 
Yuri Datchtv Görüntü Yön. 
Cinematography: Anton Bakarski 
Kurgu Editing: N ina Altaparmak()l)a 
Müzik Music: Sufan Valdobrtv 
Kablanlar Panicipants: VOJko, 
Fanka & Mitio Nikolwi; Hawa, 
IVıdri)'t, Hawa & Ramadan Güler 
Yapımcı Producer: Stephan 
Komandorn� Yapım Producrion Co.: 
Argo Film Dünya Hakları World 
Sales: Argo Film 

2003 1 Btlafam VidtO 1 Renkli Color 1 
55' 

• Dinler arası çatışmalarla zedelenmiş 
karmaşık tarihi altyapısıyla, Bulgaristan, 
Yunanistan ve Türkiye sınırındaki da�lık 
sınır bölgesi. Ancak Bulgarlar, Türkler ve 
Çingeneler günlük yaşamlarında ortak bir 
anlayışın yazılmamış kurallarını 
benimsemişler. Seksenierin ortalarında 
komünist Bulgar rejimi, Türkleri Bulgar 
isimleriyle zorla tekrar adlandırdı. Bu 
durum karşısında pek ço�u Türkiye'ye 
yerleşmek için Bulgaristan'ı terk ettiler. 
Sonuç: birçok terkedilmiş köy, okul ve 
insani ba�ların kopuşu. Bu film, geriye 
kalanların umutları hakkında; ve bu umut 
insanlar arasında politik nedenlerle 
kaybedilmiş anlayışı tekrar kuvvetlendiren 
günlük yaşamın zorlukları ve varoluş 
mücadelesinden do�an, çocuklarının 
gelece�ine odaklı bir umut. Kamera, 
okulun son gününe kadar hem Türk. hem 
de Bulgar ailelerin çocuklarının okula 
gidişini takip ediyor. Zor şartlar altında, 
bölgedeki 1 6  köye hizmet vermek 
amacıyla açık bırakılan tek ve son okula 
ulaşabilmek için her gün 1 00 km yol 
gidiyorlar. Bulgar, Türk ve Roman 
çocukları burada beraber e�itim alıyor. 
Ancak farklı çocuklukları, "di�er inanca" 
saygı kuralıyla büyütülmeleri, genç yaşta 
çalışmayı ö�renmeleri, ana babalarının zor 
yaşamları, bu çocuklarda kayda de�er 
insani nitelikler geliştiriyor. 2 1 .  yüzyılın 
başına hiç uymayan yer ve şartları 
gösteren film, insanların, politik dar 
görüşlülük nedeniyle mahvolmuş bir 
bölgede, en zor şartlarda bile, 
çocuklarının gelecekleriyle ilgili umutlarını 
korumak için verdikleri çetin mücadeleyi 
belgeliyor. 

• A mountainous region in a border zone 
berween Bulgaria, Greece and Turkey wirh 
a complicared hisroric background marked 
by rhe inter-religious conflicts. But the 
Bulgarians, the Turks and the Gypsies have 
adopted unwritten rules of undersranding 
in rheir everyday way of life. In rhe mid
eighries rhe communisr regime in Bulgaria 
forcefully re-chrisrened rhe Turks wirh 
Bulgarian names. Many of rhem left 
Bulgaria ro reserde in Turkey. The resulr: 
a mulrirude of abandoned villages, schools 
and broken human bonds. This film is 
abour the hope of rhose who remained -
a hope bom out of rhe everyday hardships 
and srruggle for exisrence, reinforcing again 
rhe understanding berween rhe people 
broken by politics and centered on the 
furure of rheir children. Down ro rhe last 
day ar school rhe camera follows the path of 
the children of borh rhe Bulgarian and the 
Turkish families. The condirions being very 
difficulr they rravel 1 00 kilometers every 
day ro rhe lasr open school - one for the 
16 villages in the region. Bulgarian, 
Turkish and Roma children srudy rhere 
rogerher. B ur rhe differences of rheir 
childhood, rheir upbringing in rhe norms of 
respecr for rhe "other fairh", the early 
working ski lls, rhe difficulr lives of rheir 
parents, ereare remarkable human qualiries 
in rhese children. Showing places and 
siruations which look incomparible wirh 
rhe beginning of rhe 2 lsr century, rhe film 
documents the strenuous human efforrs ro 
defend hope -even in rhe worsr of 
hardships- for rhe furure of rhe children in 
rhis region devasrared by potirical short
sightedness. 

28 Eylül 1 966'da Bulgaristan'da 
dol!du. Önce Sofya Tıp 
Fakültesi'nde okudu ve 1 993'te 
mezun oldu. 1 994-98 arasında, 
Sofya' daki Yeni Bulgar 
Üniversitesi'nde sinema ve TV 
yönetmeniili el!itimi gördü. 
Fakültedeyken dört kısa film 
yaptı. Mezun olduktan sonra 
televizyonda çalışmaya başladı. 
2000'de, Berlin (Yeni Sinema 
Forumu), Montreal, Quebec, 
Saraybosna ve Varşova 
uluslararası festivallerinde 
gösterilen ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmi "Dogs' Home 1 
Köpek Evi"ni gerçekleştirdi. 
Ertesi yıl, 30'ar dakikalık iki 
belgesel olan "Please Shut-Up 
Band" ve "The Way of 
Harmony''yi çekti. Son 
belgeselleri "Bread Over the 
Fen ce 1 Telierin Arasından 
Ekmek" (2002) ve UMUT 
ALFABESI'dir (2003). Şimdi, 
ikinci uzun metrajlı kurmaca 
filmi "The World is Big and 
Salvation Lurks Areund the 
Corner 1 Dünya Büyük ve 
Kurtuluş Köşenin Arkasında 
Gizleniyor"u hazırlamaktadır. 
Born on 28 September 1 966 in 
Bulgaria. He first srudieel at the 
Sofia Medical Academy and 
gmduareel in 1993. from 1 994-
98 he studieel film and TV 
directing in New Bulgarian 
University in Sofia. While at the 
faculty he made fout shorr fiction 
fiıms. After graduaring, he 
starteel to work in TV. In 2000 
he made his fearure film debut 
wirh "Dogs' Home", which was 
screeneel at Berlin (Forum of 
New Cinema), Monrreal, 
Sarajevo, Quebec and Warsaw 
International FesrivaJs. Next year 
he made two 30-minure 
documenraries, "Please Shur-Up 
Band" and "The W ay of 
Harmony". "Bread Over the 
fence" (2002) and ALPHASET 
OF HOPE (2003) are his lasr 
documenraries. He is currendy 
working on his second fearure 
film, "The World is Big and 
Salvarian Lurks Around the 
Corner". 
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IRAN-FRANSA IRAN-FRANCE 

ÖGLEDEN SONRA BEŞTE 

PAN]-E ASR 

AT FIVE IN THE AFTERNOON 

Yönetmen Director: Samira 
hlakhmalbafSenaryo Screenplay: 
Samir·a lıfakhmalbaj. haıtd on a J/Dry by 
Mohım A!akhmalba[Görüntü Yön. 
Cinematography: Ebrahim Gha[flri 
Kurgu Edi ring: Moh.ım Makhm�Jibaf 
Müzik Music: Mohammui Rn.a 
Daroiıhi Oyuncular Casr: Aghtlth 
Rızait, Ahdolgani YoNstfrazi, Razi 
Mohtbi, Alarıith Amiri Yapımcı 
Producer: Mohsm Makhmalbaf 
Yapım Production Co.: Malthmalhaf 
Film HoNJt (/rat�); W i/d Bınırh (Frana) 
Dünya Haklan World Sales: Wi/J 
B11nch 

2003 / JJ mm. 1 Renkli Color 1 106' 

• Cannes'da Büyük Jüri Ödülü alan bu 
üçüncü filminde Samira Makhmalbaf, 
mekan olarak Taliban sonrası 
Afganistan'ını seçiyor ve cinsiyetinin 
devlet başkanı olmasına engel teşkil 
etmemesi gerektigine tutkuyla inanan bir 
kızın, Noqreh'in hikayesini anlatıyor. Işe 
ufak ufak başlayarak okul başkanı olmaya 
soyunan genç kızın ilk başlardaki 
iyimserligi ve kararlıligını görmek insana 
moral veriyor, ama günümüz 
Afganistan'ının gerçekleri ve acımasızlıgı 
yavaş yavaş kızın cesaretini kırmaya 
başlıyor. Makhmalbafın üç filminde 
geliştirdigi tarzı, toplumsal ve siyasal 
analizi dramatik ve şiirsel bir görsellikle 
harmanlıyor. Yeni filmindeki kimi 
sekanslar son derece vurucu. Mesela 
Kabil'in kararmış, harap olmuş 
sokaklarıyla parlak mavi burka denizini bir 
araya getiren görüntüler, filmi estetik 
düzlemde son derece tatmin edici kılıyor. 
Görsel zevkler bir yana, bu genç 
yönetmenin alameti farikası haline gelen 
zekice diyaloglarla handiyse gerçeküstü 
mizah da insana büyük keyif veriyor. Film, 
gizemli adını, en başta fısıldanan bir 
Federico Garcia Lorca şiirinden alıyor. 
Ne umut vaat eden, ne de trajediye işaret 
eden lirik finalde, şiirin temaları -hayat, 
ölüm, dogayla ve etrafımızdaki dünyayla 
ilişkimiz- tek bir genç kızın hikayesini 
aşarak çok daha geniş bir yelpazeye 
uzanıyor. 

• In her third feacure, awarded che Grand 
Jury Prize in Cannes, Samira Makhmalbaf 
chooses che sening of post Taliban 
Afghaniscan, and cells che scory of Noqreh, 
a young woman who believes passionacely 
that her gender should be no bar co her 
becoming che presidenc of her councry. 
Starting smail, by carnpaigning co be school 
presidenc, her inicial opcimism and 
decerminacion are uplifcing co observe, buc 
che realicies and harshness of concemporary 
Afghaniscan begin co bear down upon her 
spiric. Makbmalbafs scyle, developed over 
her three features, is a skillful melding 
cogecher of social and policical analysis wich 
dramacic and poetic visuals, and some of che 
sequences in this new film are simply 
scunning. Images such as che browned and 
ruined sereers oflc�abul juxcaposed wich a 
sea of brighc blue burkas for exarnple, make 
che film deeply sacisfying on an aesrhecic 
level, and visual pleasures aside, chere is 
much to enjoy in che sharp dialogue and 
almosc surreal humour which has come co 
characcerise this young director' s work. The 
film's myscerious cicle comes from a 
Federico Garcfa Lorca poem whispered at 
che beginning of che film. By che lyrical 
finale, which neicher offers hope nor 
suggescs cragedy, che che m es of che poem 
-life, deach and our relacion to nacure and 
che world around us- resonace far more 
widely than che story of one young gir!. 

SAMIRA MAKHMALBAF 
1 980'de Tahran'da do�du. 
Yedi yaşındayken babası 
Mohsen Makhmalbafın 
yönecrigi "The C yelise 1 
Bisikletli"de ( 1 988) küçük bir 
rolde oynayarak, sinemanın 
cadını ilk kez almış oldu. 
Ö�retmenlerini yetersiz 
buldu�u için I S  yaşında liseyi 
bıraktıkran sonra, genelde 
babasını seyredip ona yardım 
ederek. ayrıca özel bir okulda 
sinema kursuna giderek, film 
çekmeyi ö�renmeye başladı. 
Iki kısa video film çekti, sonra 
1 997' de "The Silence 1 
Sessizlik" adlı filminde 
babasının asisranlı�ını yaptı. Bir 
yıl sonra ilk uzun mecrajlı 
kurmaca filmi "The Apple 1 
Elma"yı çekti, ardından 
Çannes'da Büyük Jüri 
Odülü'nü kazanan 
"Biackboards 1 Kararahralar" 
(2000) ve çok yönetınenli 
" 1 1 '09"0 1 - September l l  1 
l l  Eylül"ün (2002) Iran 
bölümü "God, Construction 
and Deconscruction 1 Tanrı, 
Yaratım ve Yıkım" geldi. 
öCLEDEN SONRA BEŞTE 
(2003) yönetti�i üçüncü uzun 
mecrajlı fılmdir. 
Born in 1 980 in Tehran. Ar che 
age of seven s he goc her fır.ıc casce 
of che cinema playing a cameo 
role in "The C yel ise" ( 1988), 
direcced by her farher Mohsen 
Makhmalbaf. Afcer leaving high 
school ar 15 because she found 
che ceachers incompetenc, she 
began learning co make movies, 
mosdy by wacching and assiseing 
her farher, buc also in a film 
course ar a privace school. She 
direcced cwo shorc videos chen 
and in 1 997 she assisced her 
farher on "The Silence"'. She 
made her own feacure debuc a 
year lacer w i ch "The Apple"", 
followed by "Biackboards"" 
(2000), Grand Jwy Prize winner 
at Cannes, and the Iran segment 
"God, Conscruccion and 
Deconsrruccion'" co che omnibus 
work "" 1 1 "09"0 l - Sepcember l l  .. 

(2002). AT FNE IN THE 
AFTERNOON (2003) is her 
third fearure film. 
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ROMANYA-FRANSA-ALMANYA ROMANIA-FRANCE-GERMANY 

MARIA 

Yönetmen Director: Pttw-Ca/in 
Nttur' Senaryo Screen play: Ptttr 
Ca/in Naur & Gordan Mihic Görüntü 
Yön. Cinemamgraphy: Mihail 
Sarb11ıca Kurgu Editing: Mtlania 
Oproi11 Mü:ı.ik Music: Pttru Mıırgineanu 
Oyuncular Cast: Diana Dumbratıa, 
Sn-han lontıcu, Horali u MaltUit, 
Uminata Ghtorghiı;, Ana Ularu, lomtt 
Brutarll, EJ11ard Pali11, Rona Hartntr, 
Magda Catont, Silvia Codrumu, Cristian 
lacob, Florin Zamfirt.�cu Yapımcılar 
Producers: Adrian Popovici, Karl 
Baumgartner & Piern Ala in Mtitr 
Yapım Production Co.: Artiı Film; 
Pandora Fibrı; CinemanN/acllm Dünya 
Haklara World Sales: ltftdia l...Jina 
Entertaim11tnt Kaynak Princ Source: 
Romanian Film Ctnttr 

2003 1 35 nun. 1 Renkli Coıor 1 97' 

• Pazar ekonomisine anarşik bir geçiş 
yapan Romanya'da, ayakta kalmaya 
çalışan, yedi çocuklu bir annenin gerçek 
hikayesini anlatan MARIA, herşeyin 
de�işip ama aslında aynı kaldı�ı bir yerde, 
bebek satan rahibeler, fırsatçı politikacılar, 
çılgın girişimciler ve kamyon dura�ı 
fahişelerinin karmakarışık dünyasını 
gösteriyor. Filmin görsel esteti�i. 
kahramanlarının yaşadı�ı. dönemin 
kasvetine bürünmüş, sıkıntılara alışık bir 
dünyayı yansıtıyor: ışık şafak ile 
alacakaranlık arasında, rengi atmış gri 
mekanlarda görülen nadir renkler sadece 
transit geçen a�ır yük kamyonlarının 
taşıma bölümleriyle fahişelerin çekici 
kıyafetlerinde. Calin Netzer'in çizdi�i 
Romanya. yıkılan totaliter rejimin 
kasvetiyle gelmekte olan liberalizmin 
parlak fantezileri arasında sıkışıp kalmış, 
şüphe içinde, hayalleri yıkılmış, anlamsız 
hayatlar süren bir toplum. Bir 
alacakaranlık dünyası. "MARIA kaderle 
ilgili bir film. Bu (gerçek) olayın anlamı 
dışında, film aynı zamanda hiç bitmez gibi 
görünen, yaralayıcı bir dönüşümün 
getirdi�i sorunlara karşı mücadeleyi 
anlatıyor. lon, Milco ve Mala yaşamlarını 
de�iştirmeye çalışan karakterler. Aslında 
onlar için bu de�işim, hayatta kalmaktan 
başka bir anlama gelmiyor. Işsiz insanlar, 
kavşaklarda kamyonculara laf atan 
fahişeler, artık borçlarını ödeyemeyen 
kiracılar, küçük dolandırıcılar; bunların 
hepsi kaotik, acımasız ve en önemlisi hak 
etmedikleri bir hayatı yaşıyorlar. Yine de 
sorumluluk, arkadaşlık ve hatta sevgi bile 
işin içinde. Ancak karakterlerden hiçbiri 
kaderini de�iştiremiyor. " -

Peter Calin Netzer 

• A rrue srory abour a young morher of 
seven children rrying ro cope in a Romania 
making an anarchic rransirion ro a market 
economy, MARIA depicrs a ropsy-rurvy 
world, shared by baby-brokering nuns, 
opporrunisric poliricians, lunaric 
enrrepreneurs and rrucksrop hookers, where 
everyrhing, and yer norhing, has changed. 
The visual aesrheric of rhe film reflecrs rhar 
of rhe world his proragonisrs inhabir, 
pervaded by rhe bleal<ness of an era, 
habiruared ro adversiry: lighring thar is 
sornewhere berween dawn and dusk, dingy 
grey serrings where rhe only colors are the 
carriagework of rhe heavy goods lorries in 
transir and the al luring dothes of rhe 
prosrirures. The Romania depicred by Calin 
Netzer is a sociery of doubt, disillusioned, 
vegeraring, caughr between rhe blackness of 
rhe abolished rotalirarian regime and rhe 
dazzling fanrasies of rhe liberalism ro come. 
A rwilight world. "MARIA is a film abour 
desriny. Beyond rhe implicarions of rhis 
(real) case, rhe film also depicrs rhe srruggle 
againsr rhe adversiries of a seemingiy never
ending, mosr scarring transition. Ion, Milco 
and Mala are characrers who rry ro make a 
change in rheir lives. In facr, for rhem rhis 
change means norhing more rhan survival. 
Unemployed people, prosrirures who accost 
rruckers ar road juncrions, renanrs of flars 
who can no longer afford ro pay the 
mainrenance, rwo-bit crooks, all Li ve a 
chaoric, rurhless, and for rhe most parr 
unfair life. Stili, responsibiliry, friendship, 
eve n love are n or absenr from rhe picrure. 
Yer none of rhe characrers can acrually alter 
rheir desriny." - Peter Cal in Netzer 

PETER CALIN NETZER 
1 975'te Romanya'da, 
Petrosan i' de dotdu. 1 983'te 
ailesiyle Almanya'ya göç etti. 
Stuttgart'ta liseden mezun 
olduktan sonra, Bükreş'teki 
Tiyatro ve Sinema 
Akademisi'ne girdi. l 999'da 
yönetmenlikten mezun oldu. 
Kısa filmleri bazı film 
festivallerinde gösterildi ve 
birçok ödül kazandı. MARIA 
(2003) ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmidir. Son locarno 
Film Festivali'nde Jüri Özel 
Ödülü, Gençlik Jürisi Ödülü ile 
En Iyi Kadın Oyuncu ve En Iyi 
Erkek Oyuncu dallarında 
Bronz leepar ödüllerini 
toplayan bu film aslında, 
1 997'de aynı isim altında 
yaptıtı. 1 997 Berlin Film 
Festivali'nde Özel Jüri Ödülü 
ile Datıtım Ödülü'nU ve 
1 998' de Barsel ona' da En Iyi 
Kısa Film için Büyük Ödül'ü 
alan, çok betenilmiş kısa 
filminin daha geliştirilmiş 
halidir. 
Born in 1975 in Pecrosani, 
Romania. He immigrated to 
Germany with his family in 
1983. After graduating from 
high school in Stuttgart, he 
entered the Theatre and Film 
University of Bucharest. He got 
his degree in film directing in 
1 999. His short fılms have 
screened at a number of film 
festivals and won several prizes. 
Winner of Special ] ury Prize, 
Youth Jury Award, and Bronze 
Leopards for Best Actress and 
Best Actor in the last Locarno 
Film Festival, MARIA (2003) is 
his first feature. lt is a 
development of the well
received short film of the same 
title that he had made in 1 997, 
winner of the Special Jury Prize 
and Disrriburion Prize ar the 
Berlin Festival in 1997, and the 
Grand Prix for Best Short at 
Bareelona i n 1998. 
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KANADA CANADA 

KANDAHAR'A DÖNÜŞ 

RETURN TO KANDAHAR 

Yönetmenler Directors: Pa11l}ay 
& Ntloftr Pazira Görüntü Yön. 
Cinemarography: Martin D11rkworth 
Kurgu Editing: Paı�.l }ay & NtW[tr 
Pazira Müzik MU5ic: Tim Climnır & 
Mar-i Shannon Katılan Participant: 
Ntlofır Pazira Yapımcılar 
Producers: Pa11l jtıy & Ntloftr Pttzira 
Yapı m Production Co.: 6009948 
Caııada Ine. Dünya Haklan World 
Sales: Filmoption lnltn���Iİr!llal /11(, 

2003 1 Beıaıam Vidto 1 Renkli Color 1 
64' 

• Kabil'de aynı mahallede oturup aynı 
okula giden Dyana ile Nelofer Pazira, 
1 980'1i yıl larda arkadaş oldular. Bagımsız bir 
kişisel ve siyasi hayat hayallerini paylaşıyor, 
üniversiteye gidip doktor olmak 
istiyorlardı. Nelofer'in ailesi, Afganistan'ı 
1 989'da terk etti; Dyana'lar Afganistan'da 
yaşamaya devam ettiler. Mektupla temas 
halinde kaldılar, mülteci ailelerle mesajlar 
yolladılar. Dyana, Taliban tüm kadınları 
çalışmaktan menedene kadar, Kabil'de 
muhasebeci olarak çalıştı. Sonunda, büyük 
bir moral çöküntüsüne ugradı, intihar 
etmek istedi ve bu kararını da 1 998 
Mart'ında mektupla Nelofer'e bildirdi. 
Nelofer'in daha sonra arkadaşını kurtarmak 
umuduyla Afganistan'a girme yolundaki 
çabası başarısızlıga ugradı ama bu olay 
kurmaca film "Kandahar"a esin kaynagı 
oldu. Bir yıl sonra Nelofer, Dyana'nın 
hayatta oldugunu amcasından ögrendi. 
Ancak, Dyana'nın ailesi Mezar-ı Şerife 
taşındıgı için temas kuramadılar. Bu film, 
Nelofer'in Afganistan'a yaptıgı ikinci 
yolculugun belgesi. "2002 kışında, 
Nelofer'le ilk kez tanıştıgımda, projenin 
büyük belgeseliere özgü bir kumaşa sahip 
oldugunu fark ettim: ilgi çekici bir karakteri, 
epik bir fona yerleştirilmiş dramatik bir 
bireysel hikayesi vardı. Nelofer'in arayışı ve 
Dyana'nın hikayesi, ülkeyle Afgan kadınların 
kaderinin dogal ve güçlü bir metaforuydu . . .  
Bu filmi yapmakla b u  kadar ilgilenmemin bir 
nedeni, Nelofer'in seyahatinin, önemli bir 
tarihi hikayeyi anlatmanın emsalsiz bir şekli 
oldugunu hissetmem. Bugünün dünyasının, 
soguk savaş dönemindeki eylemlerin ve 
izlenilen politikaların bir ürünü oldugu 
gerçegiyle çok ilgiliyim." - Paul Jay 

• Dyana and Nelofer Pazira became friends 
in Kabul in che 1 980s, living in the same 
neighborhood and anenciing che same 
school. Sharing dreams of an independent 
personal and polirical life, they wanted ro go 
ro university and become docrors. Nelofer's 
family lefr Afghanisran in 1989; Dyana's 
continued to li ve in Afghanisran. They 
srayed in rouch by lerrer, sending messages 
with refugee families. Dyana worked as an 
accountant in Kabul before the Talihan 
banned all women from work. Eventually, 
she became deeply depressed and wanted ro 
commit suicide, a decision she 
communicared ro Nelofer by lerter in March 
of 1 998. Nelofer's subsequenc arrempr ro 
enter Afghanisran in che hope of saving her 
friend failed, bur ir inspired the ficrional 
movie "Kandahar". A year larer, Nelofer 
learned from her uncle rhar Dyana was ali ve. 
However, they losr concacr because Dyana's 
family moved to the ciry of Mazar-e-Sharif. 
This film is the documencary account of 
Nelofer's second journey. "When I firsr met 
Nelofer in the wincer of 2002, I knew righr 
away the project had whar great 
documenraries are made of- a compelling 
characrer, a deamaric individual srory, ser in 
an epic background. Nelofer's search and 
Dyana' s story were a narural and powerful 
meraphor for che fare of the councry and of 
Afghan women . . .  One reason I was so 
inceresred in making this film, was that I 
felr Nelofer's journey was a unique way ro 
teli an imporranc hisrorical srory. I' m very 
inceresred in che way in which roday's world 
is a producr of che acrions and policies 
pursued during che cold war." - Paul Jay 

PAUL JAY 
Kanada' da, Toroneo'da dogdu 
ve büyüdü. Üç yıl postane 
kamyonu sürücülügü yaptıktan, 
beş yıl da demiryollarında 
vagon camireisi olarak 
çalıştıkran sonra, film yapma 
vakti geldigine karar verdi. 
Aradan yıllar geçti, hala 
yapmayı sürdürüyor. Uzun 
metrajlı belgeselleri "losr in 
l.as Vegas" ile "Hirman Hart 
Wrestling With Shadows" 
bellibaşlı festivallerde gösterildi. 
Born and raised in Toronro, 
Canada. Afrer three years as a 
post office truck driver, and fıve 
as a railroad carman medıanic, 
he decided it was time to make 
fılms. Years later, he' s stili at ir. 
His fearure length 
docwnenraries, "Lost in !..as 
Vegas" and "Hirman Hart: 
W restiing With Shadows" were 
screened in major festivals. 

1 973'te Hindistan' da, bir Afgan 
ailesinin çocugtı olarak dogdu. 
O küçük yaşrayken ailesi 
Kabil' e döndü. Ülkedeki Rus 
işgali sırasında Kabil'de büyüdü. 
Aile 1 989' da önce Pakistan'a 
kaçtı, sonra Kanada'ya iltica 
etti. Ottawa'daki Carieton 
Üniversitesi'nden Gazetecilik 
ve Ingiliz Edebiyatı dalında 
mezun oldu, şimdi de 
Montreal'deki Concordia 
Üniversitesi'nde master tezi 
üzerinde çalışmaktadır. 
1 996'dan beri Iran üzerine iki 
belgesel yaptı. Mohsen 
Makhmalbafın filmi 
"Kandahar"ın başrolünde 
oynadı. 
Born in ı 973 in lndia, i mo an 
Afghan family. The family 
rerurned to Kabul when she was 
a child. She grew up in Kabul 
during the Russian occupation· 
of che country. Tbe family fled 
to Pakistan in ı 989, before 
migrating to Canada. She 
obtained her degree in 
Journalism and English 
Literature from Carieton 
University in Orrawa and is 
working on her MA thesis at 
Concordia University, Moncreal. 
Si nce 1 996, she has made rwo 
documentary fılms abour Iran. 
She played the lead role in 
Mohsen Mak.hmalbafs film 
" I<andahar". 
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LÜBNAN-FRANSA LEBANON-FRANCE RANDA 
�------------------------------------------------------� CHAHAL SABBAG 

UÇ U RTMA 

LE CERF-VOLANT 

THE KITE 

Yönetmen Oirecmr: Randa Chahal 
Sabbag Senaryo Screen play: Randa 
Clwhal Sahlwg Gör1lntü Yön. 
Cinematography: Ala in Ltvtnt Kurgu 
Editing: Marie-Pitrrt Rtrtalld Müzik 
Music: Ziad Rahhani Oyuncular 
Cast: F/avia Btchara, Mahtr Bıaibu, 
Randa Amıar, Rtnlt Dick, Ziad Rahbani 
Yapımcı Producer: H11mbt:rt Baluın 
Yapım Production Co.: Ulyııe 
Prwbl(tiom (Ltlxmon); Ognon Pirlllrtl 
(Frant:t) Dünya Haklan World 
Sales: Flach Pyramide International 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 80' 

• "Bu film, Suriye'de Golan yöresindeki 
köylerin, Haziran 1 967'de başlayan 
i srail'le savaş sırasında ayrılmaları üzerine 
kurulu. Olaylar rahatlıkla "Attila hattı" 
diye adlandırılan 1 80 kilometrelik dikenli 
telierin bulundugu Yunan-Türk sınırında 
da olabilirdi, ya da Kore' de, ya da 
Filistin'de, ya da . . .  sınırların Öteki'ni bir 
yabancıya, bir düşmana dönüştürdügü 
herhangi bir yerde. Lübnan lı bir annenin 
ve Iraklı bir babanın çocuğu, hayatı 
boyunca çatışma kurbanı olmuş, daimi 
tehlike hissinden hiç kurtulamamış biri 
olarak, düşmanca bir tavır takınmadan 
savaşı ele almak istedim. Gölge ile 
hareketliligi uzlaştırmak, lnanç'ı 
reddetmek, şüphenin içine dalmak ve onu 
görsel olarak ifade etmek gerekiyordu. 
Sınırda bir aşk filmi gerekiyordu, çatışma 
ya da barış görüşmeleri olmaksızın. 
UÇURTMA her şeyden önce bir aşk 
öyküsü, arzu ve felaket üzerine bir öykü." 
- Randa Chahal Sabbag 

• "The film is based on the separation of 
villages in Syria's Golan region, which 
began during the war w ith lsrael in June 
1 967. Ir could easily be situated along the 
Greek-Turkish frontier, where 1 80 
kilometres of barbed wire are called the 
"Attila Line", in Korea, Palesrine or . . .  
where borders transform the Other i mo a 
srranger, an enemy. Child of a Lebanese 
morher and Iraqi father, a life-long victim 
of conflict, never free from the feeling of 
permanent danger, I wanted to dea! with 
war wirhout being hosrile. I r  was necessary 
ro eeconeile shadow and mobility, reject 
Faith, plunge into doubt and express it 
visually. A film about love on the frontier 
was needed, without shooting, no talk of 
peace. THE KITE is first and foremost a 
love srory, a ta! e of desire and disasrer." -
Randa Chahal Sabbag 

1 953'te Lübnan'da, Trablus'ta 
do�du. Ülkesinin ça�da� tarihi 
üzerine, en önemli uluslararası 
film festivallerinde gösterilmi� 
birçok belgesel film çekti. lik 
kurmaca filmi "Ecrans de 
sable 1 Kumdan Ekran ları" 
1 99 1 'de yönetti. UÇURTMA 
(2003) ile Venedik'te Gümü� 
Aslan ödülünü kazandı. 
Born in 1 953, in Tripoli, 
Lebanon. She has filmed several 
documentaries on the 
conremporary hisrory of his 
country char have been 
presented at the most important 
film fescivals. She direcred her 
firsr ficrion film, "Ecrans de 
sable 1 Screens of Sand", in 
1 99 1 .  She won rhe Silver Lion 
in Yenice wirh THE KITE 
(2003). 

Filmleri 
Filmography 
1 979 Pas a pas Adım Adım 

(documemary belgesel) 
1 980 Liban d'aulrefois 

Bir Zamanların LObnan'ı 
(short kısa film) 

1 982 Liban wrvie Lübnan Yaşıyor 
(documemary belgesel) 

1 99 1  fl.crans de sable 
Kumdan Ekranlar 

1 995 Nos guerns imprudentes 
Basiretsiz Savaşlarımız 
(documemary belgeseı) 

1 997 Les infide/es K�fırler (TV) 
1 998 Civilisies Medeniler 
2001 Souha, survivre a /'enfer 

Souha, Cehennemde 
Ayakta Kalmak 

2003 Le cerf-volant Uçurrma 
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ISVIÇRE-ALMANYA-FRANSA SWITZERLAND-GERMANY -FRANCE 

D AZLAKLAR 

SKINHEAD ATTITUDE 

Yönetmen Director: Danitl 
Srhuttiur Senaryo Screen play: 
Danitl Schwtiur Görüntü Yön. 
Cinematography: Dmis}Mrulw 
Kurgu Ediring! Karhri11 Pliiıı 
Katdanlar Panicipants: Ksırolt, 
Ulı�r?l Aitktn,jimmy Pımty, Dt/ 
O'ConnfK, Gavin Watıon, Jan SINart 
Yapımcılar Producers: Samir )ama/ 
J\ldin & Wmtw Grtllttrt Yapı m 
Production Co.: Dıchoint VmudJr 
Filmprodulaion Dünya Hakları 
World Sales: Dsrlıoinr Vtntsrhr 
Filmproduktion 

2003 1 J) W�m. 1 Renkli Coıor 1 90' 

• Dazlaklar gerçekte kimlerdir? Daniel 
Schweizer uzun bir süredir bu soruyu 
cevaplamaya çalışıyor. Bu nedenle de pek 
çok senedir, önceki belgesellerinde bazı 
yönlerini ele aldıj!ı, bu alt kültürün bir 
portresini ve tarihçesini bir araya 
getirebilmek için dünyayı geziyor. 1 998'de 
""Skin or Die 1 Kazı ya da Öl" filminde 
!sviçre' deki bir "dazlak" grubunun arasına 
sızdı ve 2002 yılında "Helldorado"da 
günümüz punk'larının hayadarıyla ilgilendi. 
Taviz vermeyen bir üçlemenin zirvesi 
olan, DAZLAKLAR ise, 1 960'1ardan beri 
ABD ve Ingiltere'deki kült dazlak akımının 
bir araştırması ve tarihçesi. Uçlarda bir 
dünyaya bir bakış sunan film, çelişkili 
olduj!u kadar radikal bir karşı kültürü 
anlamamız için bazı anahtarlar veriyor. 
Orijinali Dijital Video olarak çekilen bu 
neredeyse-yol filmi, bir konsrden 
dij!erine, bir dazlak genç kızı takip ediyor. 
Ingiltere'den Fransa'ya, Almanya'dan 
lskandinayva'ya seyahat ederken akımın 
Avrupa'daki köklerini keşfediyor, daha 
sonra da Amerika'ya ulaşıp bugünkü 
evrimine ışık tutuyor. Filmdeki kişiler hafif 
modern tiplerden, aşırı neo-Nazi'lere 
kadar uzanıyor. las Vegas'ta iki "Birlik" 
dazlaj!ının öldürülmesine özellikle dikkat 
çekilenfilmde, laurel Aitken, Jimmy 
Pursey ve lan Stuart gibi müzisyenlerle 
röportajlar da var. "DAZLAKLAR 
kültürel, müzikal ve politik açıdan 
kültürün uç noktaları hakkında, 
toplumumuzla ilgili bir film. Bu belgeseli n 
tüm gücü, toplumun işleyişindeki hatalarta 
ilgili soruları ortaya atmasından ve 
yerleşmiş fikirleri sarsınasından geliyor." -
Daniel Schweizer 

• Who really are the skinheads? Daniel 
Schweizer has been trying for several years 
now co answer that quesrion. So for several 
years he has been craveliing the world co 
put cogether a porrrait and hjscory of this 
subculture, of which he has already tackled 
some aspects in his earlier documenraries. 
In "Sicin or Die" in 1 998, he infıltrated a 
"ski n" group in Switzerland, and 
"Helldorado", in 2002, dealt with the life of 
presem-day punks. The elimax of an 
uncompromising trilogy, SKINHEAD 
ATTITUDE is a history and invesrigarion 
inro the skinhead cult movemenr in the 
U.S. and U.K. si nce the 1 960s. A descem 
i mo a world on the margins, rhe film offers 
keys to understanding a counrerculture that 
is as radical as it is paradoxical. Originally 
shot on mini DV, this quasi-road-movie 
follows a female skinhead from concerr to 
concerr. Ir discovers the European roors of 
the movemenr, craveliing from England ro 
France, from Germany ro Scandinavia, 
finally arriving in America ro shed lighr on 
i ts evolution up to tbe presenr day. The 
subjects range from lighrweighr fashionable 
rypes to bardeere neo-Nazis. Special 
considerarion is pa id ro the m urder of rwo 
"Unity" skinheads in Las Vegas. I ncludes 
inrerviews wirh musicians Laurel Ai tken, 
Jimmy Pursey and Ian Stuart. 
"SKINHEAD ATTITUDE is a film on the 
verge of the culrural, the musical and the 
polirical, a film abour our sociery. The 
enrire power of this documenrary is ro 
evoke questions on the malhınction of ou.r 
sociery and ro shake esrablished ideas. " 
Daniel Schweizer 

OANIEL SCHWEIZER 
1 959'da Cenevre'de do�du. 
Direkt filme alınan gerçekli�in 
kurgu gibi şekillendirildi�i 
belgeseller çekmektedir. 
Cenevre'de Ecole Superieure 
d' Art Visuel (Görsel Sanatlar 
Yüksek Okulu}'nda okuduktan 
sonra, sinema e�itimine 
1 982'de Paris'teki Ecole 
Superieure d'Etudes 
Cinematographiques' (Sinema 
Yüksek Okulu)'nda devam etti. 
Birkaç deneysel belgeselden ve 
tek kısa metrajlı kurmaca filmi 
"Dernier amour 1 Son Aşk"tan 
( 1 988) sonra AIDS'li bir 
insanın günlük hayatını 
yakından inceleyen ilk film olan 
ilk belgeseli "Vivre avec 1 
Beraber Yaşamak"la ( 1 993) 
uluslararası bir başarı elde etti. 
Şu anda yeni uzun metrajlı 
belgeseli "White Terror 1 
Beyaz Terör" üzerinde 
çalışmaktadır. 
Born in Geneva in 1959. He 
makes documenraries in which 
realiry, fılmed head-on, is 
srrucrured like fıccion. Having 
srudied at the Ecole superieure 
d'Art Visuel in Geneva, he 
continued his cinema tra.ining 
in 1982 at the Ecole Superieure 
d'Etudes Cinemarographiques 
in Paris. Afrer a few 
experimenral documeraries and 
"Dernier amour / Last Love" 
( 1 988), his fırst short and only 
fıction film, he enjoyed 
inrernarionaJ success wirh his 
firsr documenra.ry, "Vivre avec 1 
To Live W ith'" ( 1 993), the first 
film to study dose-up the daily 
life of a person with AJDS. He 
is currently working on a new 
fearure-length documentary, 
"White Terror". 
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FRANSA-ARJANTIN FRANCE-ARGENTINA 

CONDOR: ŞER EKSENi 

CONDOR: LES AXES DU MAL 

CONDOR: THE AXIS OF EVIL 

Yönetmen Director: RoJrigo 
Vdzqıu:z Senaryo Screenplay: Rodrigo 
Vtizqutz Görüntü Yön. 
Cinematography: Rodrigo VtizqJitı 
Kurgu Editing: Piwrr Habtm- Müzik 
Music: Mamul Cu:lrdn,jqrgt Llılotltt & 

}ıNın EspinOJa Yapımcı Producer: 
Patrict Ba"ar Yapım Production 
Co.: Artide Z Dünya Hakları World 
SaJes: Artide Z 

2003 1 Belacam Vidto 1 Renkli ve 
Siyah-Beyaz Co ı or and B& W 1 90' 

• Dünyanın en netarneli uluslararası degiş
tokuş girişimlerinden biriydi: Güney 
Amerika'nın askeri diktatörleri solcu 
muhaliflerini, entelektüelleri ve örgütlü 
emegi acımasızca bastırmak için birbirlerine 
yardım etmişlerdi. ABD, terrörizme karşı 
kendi savaşını başlatmadan 25 yıl önce 
Arjantin, Paraguay ve Şili diktatörleri, 
iktidariarına yönelik herhangi bir tehdidi 
ortadan kaldırmak için, lnterpol ve CIA ile 
işbirligi yaparak, mahpusları ve işkence 
tekniklerini paylaşmak üzere Condor 
Harekatı'nı başlatmışlardı. 1 970'1i ve SO'Ii 
yılların özel operasyonlarını soruşturmak 
için ateşli ve zeki bir yaklaşım benimseyen 
genç Arjantinli yönetmen Vazquez'in 
CONDOR'u izleyiciyi, özellikle de siyasetle 
ilgilenenleri hemen avucunun içine alıyor. 
Aralarında Paraguaylı bir avukat ve eski bir 
mahpus olan Martin Almada ve Şili'deki 
"Patria Libre" hareketinin lideri Juan Arron 
gibi solcu eylemcilerin de olan kurbanlar ve 
ailelerinin birinci elden tanıklıklarının 
yanısıra, Pinochet'nin sabık yardakçısı 
Manuel Contreras ve bir adamı bogmanın 
ne kadar vakit aldıgını ayrıntılarıyla 
anlatırken çarpık çarpık gülümseyen, eski 
temerküz kampı sorgulayıcısı (yani 
işkencecisi) Osvaldo Romo gibi sagcılarla 
yapılmış şaşırtıcı söyleşiler de var. Her ikisi 
de, Vazquez'in tezinin tek bir noktasını bile 
yalanlamıyor. Ve, siyasi belgesel filmierin 
takipçilerinin tahmin edecegi gibi, Kissinger 
da hep hazır ve nazır. Hareketli bir kurgusu 
olan CONDOR, bilgilerini kıvrak bir 
90 dakikalık çerçeveye yogun biçimde 
sıkıştırıyor. 

• Ir's one of rhe world's more sinister 
inrernarional exchange iniriarives - rhe 
collusion of Sourh America's milirary 
dictarors ro help each orher brurally clamp 
down on lefr-wing dissidenrs, inrellecruals 
and organized labor. 25 years before rhe US 
launched irs own war on rerrorism, dictarors 
in Argenrina, Paraguay and Chile creared 
Operation Condor ro share bor h prisoners 
and rorture rechniques, working rhrough 
Inrerpol and the CIA ro eradicare any rhrear 
ro rheir power. CONDOR gers irs hooks 
inro rhe audience, parricularly a polirically 
savvy one, as young Argenrinean fılmmaker 
Rodrigo Vazquez takes an inrelligenr and 
impassioned approach ro investigaring rhe 
special operarions in rhe 70s and 80s. Along 
wirh rhe expecred fırsr hand tesrimonies 
from rhe vicrims and rheir families, 
i ncluding lefr-wing acrivists !ike Marrio 
Almada, a Paraguayan lawyer and former 
prisoner, and )uan Arron, leader of rhe 
"Parria Libre" movemenr in Chile, are rhe 
surprising inrerviews wirh right-wing 
players I ike former Pinochet associate 
Manuel Conrreras and ex-concenrrarion 
camp inrerrogator -cu m torturer- Osvaldo 
Romo, who smiles crookedly while 
derailing how long ir takes to suffocate a 
man. Neirher of them denies a single aspect 
of Vazquez's rhesis. And, as fallawers of 
pelirical documentary fılms might expect, 
Kissinger fıgures prominenrly. Briskly 
edited, CONDOR densely packs i ts 
information ima a svelte 90-minure frame. 

RODRIGO VAzQUEZ 
8 Eylül 1 969'da Arjantin'de 
Buenos Aires'te do�du. 
Çocuklu�u, Arjantin tarihinin 
en kanlı askeri rejiminin 
etkisinde geçti. Kısa bir süre 
Hukuk okuduktan sonra, 
sinema e�itimi almaya karar 
verdi. 1 994 yılında 
Arjantin'deki Sinema 
Üniversitesi ve Ulusal Sinema 
Okulu'ndan film yapımı ve 
yönetimi dallarında diplema 
aldı. O yıl ilk deneysel video 
belgeselini çekti. Daha sonra 
bazı reklam filmlerinde 
yönetmen yardımcılı�ı ve 
Sinema Üniversitesi'nde 
hocalık yaptı. Ingiltere'deki 
Ulusal Sinema ve TV 
Okulu'nda 3 yıllık post
doktora çalışması yaptı. Bu 
dönemde, dünyanın farklı 
köşelerindeki festivallerde 
gösterilip ödüller alan 1 6mm 
filmler çekip yönetti. l 998' de, 
Ingiltere'deki ilk TV 
programını BBC World için 
hazırladı. O zamandan beri, 
dünyanın her tarafında her 
türlü şartlar altında (yani savaş 
bölgelerinde ya da gizli olarak) 
uluslararası belgesellerde ve 
güncel konuları yansıtan 
programlarda yapımcı 1 
yönetmen 1 kameraman olarak 
çalıştı. 
Born on 8 Seprember 1 969 in 
Buenos Aires, Argentina. His 
childhood was marked by the 
bloodiest military regime in 
Argentina' s history. After a 
brief srint at law-school he 
decided ro study film. He 
earned a BA in Film Producing 
and Directing from the 
National Film School and the 
University of Cine ma in 
Argentina in 1 994. He made his 
first experimental documentary 
on video rhe same year, rhen 
worked on a number of TV ads 
as assistant director while 
teaching at the University of 
Cinema upon graduation. He 
was then selected to attend a 3-
year post-graduate course by the 
National Film and TV School in 
the United Kingdom. During 
that time he produced, filmed 
and directed fılms on 16mm 
which were shown in film 
festivals araund the world and 
received awards. In 1 998 he 
made his first TV program in 
the UK for the BBC World. 
Since then, he has worked as a 
producer 1 direcror 1 cameraman 
on international documenraries 
and current affairs programs 
anywhere in the world, u nder 
any condirions (ie. undereover 
or in war zones). 
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SRI LANKA SRI LANKA PRASANNA r-----------------------------------------------------------� VITHANAGE 
AGUSTOS GÜNEŞI 

IRA MAVIYAMA 

AUGUST SUN 

Yönetmen Director: Praıa"'ıa 
Virhanagt Senaryo Screen play: 
Priyath Liyanagı Görüntü Yön. 
Cinemarography: M. D. Mahindapala 
Kurgu Editing: A. Smkar Praıad 
Oyuncular Casr: Ptıır D'Aimtida, 
Nimmi Ha,.aıgama, NamaljayaJingbt, 
Mohamd &hfi•lla. Na:li 
KammaUıuwra, A.A. Mallloor, 
Mahesbu.'a,.i Ralnanı, Rajmıa BtgNm 
Yapımcı Producer: Stmıa Ediriıingbt 
Yapım Production Co.: E.A.P. Films 
and Theatm Dünya Hakları World 
Sales: E.A..P. Film.r and Tlxatrrs 

2003 1 3 5  mm. 1 Renkli Color / 108' 

• Festival izleyicilerinin 1 998'de gösterilen 
"Purahanda Kaluwara 1 Bir Dolunay 
Gününde Ölüm"den hatırlayabilecegi, Sri 
Lanka'nın belli başlı sinemacılarından birinin 
yönettigi bu etkileyici filmde, üç öykü, hiç 
zahmetsizce kayarak birbirlerinin içine 
giriyor. Filmin büyük kısmı Sri Lanka'nın 
kuzeyinde, fiilen ayrı bir devlet yaratmış 
olan asi Tamil gerillalarının hakimiyetindeki 
bölgelerde geçiyor. Öyküleri n hepsi devam 
eden Sri Lanka iç savaşını fon olarak alıyor 
ve her an patlak verebilecek bir şiddet 
tehdidi söz konusu. Bu durum, baş 
kahramanların, yaşamı hafife alan kontrollü 
tavırlarıyla güçlü bir zıtlık yaratıyor. 
AGUSTOS GÜNEŞI açık bir şekilde, savaşa 
ülkede hakim güç olan Sinhala toplumunun 
penceresinden bakıyor, ama uzadıkça 
uzayan ve hiçbir sonuç vermeyen bu 
çatışmanın getirdigi özlemin, kaybın ve 
acıya teslimiyetin küçük ayrıntılarını da 
hassasiyetle inceliyor. "AGUSTOS 
GÜNEŞI savaş hakkında bir mesaj degil. 
Sıradan insanlar, insan dayanıklılıgı, vakar ve 
mutluluk arayışı hakkında. Ben mesaj veren 
filmler yapmam. Insani duyguları ve 
çatışmayı yakalamaya çalışırım. Bir savaş 
durumu söz konusu olsa da, olmasa da, 
umarım insanlar filmi n içerigiyle 'baglantı 
kurabilirler'. Sadece belli bir zaman 
diliminde geçerli olan özel sorunlardan söz 
eden filmierin zamanla hükmü geçer. SO yıl 
sonra, Ikinci Dünya Savaşı üzerine hala film 
yapılıyor. Iyi olanları, o savaşın 
evrenselliginden ve zaman ötesi 
niteliginden söz eden filmler." -
Prasanna Vithanage 

• Three srories slide effordessly over one 
another, !ike sheers of glass lubricated by a 
melancholy score, in this intense film by 
one of Sri Lanka's leading direcrors whom 
Festival audiences may remember from his .. 
Purahanda Ka]uwara 1 Death on a Full 
Moon Day", screened in 1998. The main 
action of the new fi lm rakes place in Sri 
Lanka' s norrhern terrirories, parrs of which 
are controlled by rhe Tamil rebels who have 
created a de-facro separare stare. The 
narrarives are all set against che backdrop of 
the on-going Sri Lankan civil war, wirh the 
rhrear of violence, which might erupr at any 
momenr. This powerfully conflicts with che 
controlled underplaying of rhe principal 
protagonisrs. AUGUST SUN presents a 
clearly Sinhalese perspective on the war, but 
sensirively explores the subderies of rhe 
longing, loss and resignation ro suffering 
brought abour by w hat has become a 
lengrhy and arguably fruidess conflict. 
"AUGUST SUN is nor a seatement about 
war. It is abour common people, abour 
human endurance, digniry and the quest for 
happiness. I don'r make seatement films. I 
rry ro capture human emotion and conflict. 
With or wirhour a war situation, I hope 
people w ili be able ro 'connecr' wirh the 
film's content. I' m trying ro achieve 
something universal and timeless. If we talk 
of specific problems in a specific timeframe, 
a film will become outdared. More than 50 
years larer, World W ar Two stili inspires 
films. Those which speak about i ts 
universaliry and timelessness are the better 
on es." - Peasan na Vi thanage 

1 962'de Sri Lanka'da dogdu. 
Kariyerine Sri Lanka 
tiyatrosunda, George Bernard 
Shaw'un Silahlar ve Insanlar'ını 
( 1 986) ve Dario Fo'nun 
Çilekler ve Trompetler'ini 
( 1 99 1 )  tercüme edip 
yöneterek başladı. Film 
yönetmenligine, ülke çapında 
pek çok ödül alan 1 992 yapımı 
"Sisila Gini Gani 1 Ateşteki 
Buz"la adım attı. Ikinci filmi 
"Anantha Rathriya 1 Ruhun 
Karanlık Gecesi" ( 1 995) 
benzer bir başarı kazandı ve 
ülke dışında da ödüller aldı. Bir 
sonraki filmi 1 996 tarihli 
"Pawaru Walalu / Içimizdeki 
Duvarlar" Amiens'de üç ödül 
birden kazandı. Festival'de de 
gösterilen dördüncü filmi 
"Purahanda Kaluwara 1 Bir 
Dolunay Gününde Ölüm" 
( 1 997), yarım as rı aşan Sri 
Lanka sinema tarihinin en 
ba�arılı filmi oldu. AGUSTOS 
GUNEŞI (2003) yönettigi 
beşinci ve son kurmaca filmdir. 
Born in ı 962 in Sri Lanka. He 
began his career in the Sri 
Lankan theatre, translaring and 
directing George Bemard 
Shaw's Arms and the Man 
( 1 986) and Dario Fo' s 
Strawberries and Trumpets 
( 1 99 1 ). He made his direcrorial 
debut in films in ı992 with 
"Sisi la Gini Gani / Ice on Fire", 
which went on to win most 
domestic awards that year. His 
second fearure, "Anantha 
Rathriya 1 Dark Night of the 
Soul" ( ı  995 ), earned a s imilar 
success and won prizes abroad as 
well. He followed it w ith 
"Pawaru Walalu 1 Walls 
Within" in ı 996, which won 
three awards at Amiens. The 
fourth fearure film he directed, 
"Purahanda Kaluwara 1 Death 
on a Full Moon Day" ( ı 997), 
which has been shown in the 
Festival, became che most 
successful film in the more than 
half a century of cinema in Sri 
Lanka. AUGUST SUN (2003) 
is the fifth and last fearure film 
he directed. 
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FRANSA-ABD FRANCE-USA 

SON M EKTUP 

LA DERNIERE LETTRE 

THE LAST LETTER 

Yönetmen Director: Frnkrick 
Wistman Senaryo Screenplay: 
Prnlerirk Wi.stman, bastd on the novtl 
uı;ft and FtJte" by Vaiıili Gromnan 
Görüntü Yön. Cinematography: 
YorgM Arıtanitiı Kurgu Editing: 
Frwlerick Wimnan Oyuncu Can: 
Cathtrine Samie Yapımcı Producer: 
Pitrrt-0/ivin- Bardll Yapım 
Producrion Co.: Ilkale Auditnct 
(France); Zipporah Filmı (USA) Dünya 
Hakları World SaJes: Films 
Distribution 

2002 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
61' 

• Tanınmış belgesel sinemacı Frederick 
Wiseman, bu ilk kurmaca denemesinde, 
Paris'te Comedie Française'in müthiş 
duayeni Catherine Samie'yi yönettigi tek 
kişilik, tek perdelik oyunu filme çekmiş. 
Sonuç, olaganüstü dramatik güce sahip bir 
monolog . . .  Anna Semionovna, kısa süre 
önce Almanların eline geçmiş küçük bir 
Ukrayna kasabasında yaşayan, Rus 
Yahudisi bir doktordur. Geri hizmette, 
güvende olan ogluna son bir mektup 
yazar. Anna Semionovna birkaç gün 
içinde, diger Yahudiler'le birlikte, 
Almanlar tarafından "bertaraf' edilecegini 
bilmektedir. Mektup, hayatının belli başlı 
olaylarını anlatır: ogluyla ilişkisi, ona olan 
sevgisi, Paris'te yaşadıgı ögrencilik hayatı, 
başarısız evliligi. Işgal'ın gaddarlıgını ve 
dehşetini, neler oldugunu itiraf etmeye 
yönelik isteksizligini, bazı Ukraynalı ve Rus 
komşularının işbirlikçiligini, kayıtsızlıgını, 
açgözlülügünü ve Yahudi kökenli 
olmasının onun için Rus milliyetinden ve 
komünist inançlarından daha önemli 
oldugunun yavaş yavaş farkına varışını 
anlatır . . .  

• I n  his firsc foray imo ficcion, che 
acclaimed documemary filmmaker 
Frederick W iseman fılms a one-person, one
an play he direcced in Paris wich che superb 
Comedie Française doyenne Catherine 
Samie. The resulc is a monologue of 
phenomenal deamaric power . . .  Anna 
Semionovna is a Russian Jewish doccor 
living in a smail cown in che Ukraine which 
has jusc been invaded by che Germans. She 
wrices a lasc leccer co her son safely behind 
che from lines. Anna Semionovna knows 
chac in a few days, she, amongsc che other 
Jews, will be "eliminaced" by che Germans. 
The leccer recoums some of che major 
evencs in her life: her relacionship wich her 
son, her love for him, her scudenc life in 
Paris, her failed marriage. She deseribes che 
cruelcy and horror of che Occupacion, che 
reluccance co admic whac is happening, che 
collaboracion, indifference and greed of 
some of her Ukcainian and Russian 
neighbors, che help and concern of ochers 
and che gradual realizarion rhac her Jewish 
bericage is more imporcanc co her rhan her 
Russian nacionalicy and communisc 
beliefs . . .  

FREDERICK WISEMAN 
1 Ocak 1 930'da ABD'nin 
Boscon kentinde dogdu. 
Hukuk egitimi gördükten 
sonra ilk kez Boston 
Üniversitesi'nde hocalık yaptı. 
Egitim yöntemini uygulamaya 
dayandırdı ve ögrencilerini 
hapishaneleri, suçluların 
yargılandıgı mahkemeleri, vb. 
ziyaret etmeleri için teşvik etti. 
1 966 yılında, Warren Miller'ın 
Harlem'deki asi gençleri 
anlatan romanı The Coo/ 
World'ü okuduktan sonra, 
sinemayı Amerikan toplumu 
hakkında yorumda bulunmak 
için kullanmaya karar verdi. 
Harlem sokaklarında seyyar 
bir kamerayla siyah-beyaz 
olarak çektigi ilk film, büyük 
başarı kazandı. Bundan sonra 
yönetmenlige ve yapımcılıga 
başladı. Kendi yapım şirketi 
Zipporah Films'i kurması, 
onun tam bir özgürlük içinde 
çalışmasını, üzerine filmler 
yaptıgı kurumlar konusundaki 
görüşünde bagımsızlıgını 
korumasını sagladı. 1 967'den 
beri, Amerikan toplumuna ait 
gözlemlerin ötesine taşarak 
batı dünyasının bir 
vakayinamesine dönüşen, son 
derece özgün yapıtların 
yaratıcısı oldu. Filmleri 
dünyanın dört bir yanındaki 
festivallerde ödüller kazandı. 
Bom on 1 January 1930, in 
Bostan, USA. Qualifıed in law 
studies, he fırst caught at 
Bostan University. He has based 
his teaching method on hands
on experience and incired his 
studencs to visit prisons, erials 
of criminals, ete. In 1 966, the 
reading of Warren Miller's 
novel The Cool World, abour 
juvenile delinquents in Harlem, 
urged him ro use fılm as a way 
of commenting on American 
society. Filmed in black and 
white in the streecs of Harlem 
w ith a mobile camera, his first 
fılm obtained great success. 
From then on he became a 
director and a producer. He 
started his own production 
compan Zipporah Films and 
this allowed him to work in 
complete freedom, maintaining 
his independence with regards 
to his vision of che institutions 
he fılmed. E ver since 1 967, he is 
che author of an arypical body of 
work, which, by trnnscending 
the observation of American 
society, becomes a chron_icle of 
the western world. His fılms 
have won many awards in film 
fescivals around the world. 
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TÜRKIYE-YUNANISTAN TURKEY -GREECE PANICOS 
1---------------------------------1 CHRYSANTHOU 

PARALEL YOLCULUKLAR 

P ARALLEL TRIP S 

Yönetmenler Directors: Paniros 
ChrysanlhoM & DtrviJ Zaim Senaryo 
Screen play: Panit'O! Chrysantho11 
& Dm:iJ ZtJim Görüntü Yön. 
Cinematography: Fna Çaldu·an & 
Andras Gwo Kurgu Ed.iting: Brrkt 841 
Müzik Music: A1rtt Hatay 
Yapımcılar Producers: Panicos 
Chrysanıbtm & Dtroi1 Zaiwı Yapım 
Productioo Co.: Aiaratlxm Ftlmfllik; 
Artimagu Dünya Haklan World 
Sales: MarathDn Ftlmciliki 1\rtimagu 

2004 1 Bttacam Vidto 1 Renkli Color 1 
120' 

• PARALEL YOLCULUKLAR, Do�u 
Akdeniz'de yaklaşık yarım yüzyıldır 
Türkler ve Yunanlılar arasında sorun 
teşkil eden Kıbrıs adasının insan dramına, 
Türk ve Rum yönetmenlerin 
perspektifinden mercek tutuyor. Rum 
yönetmen Panicos Chrysanthou, Kıbrıslı 
Rumların 1 974 yılındaki sıcak savaş 
esnasında yaşadı�ı deneyimlere kamerasını 
yöneltirken, Derviş Zaim de Türklerin 
benzer deneyimlerini açı�a çıkarmaya 
çalışıyor. Adanın duygu ve acı haritasının 
bir izdüşümünü beliekiere nakşetmeye 
çalışan belgeselde, toplu kıyımlara maruz 
kalmış köyleri, kocası kayıp kadınları, altı 
yaşında babasını kaybeden çocukları, 
savaşta sakat kalmış ama yine de yaşama 
ba�lılı�ını kaybetmemiş eski askerleri, 
babası Rumlar tarafından öldürüldü�ü 
halde barış için iki toplumlu koroda şarkı 
söyleyen insanların deneyimlerini bulmak 
mümkün. Kıbrıs sorununun 
çözümlenmesine yönelik çabaların doru�a 
ulaştı�ı bir dönemde, konuyla ilgili ortak 
bir perspektifle kotarılmış çok ender 
yapımiardan biri. lık özel gösteriminde 
Türk ve Rum ço�u izleyicileri gözyaşiarına 
bo�mayı başaran belgesel, 
sıradan insanların yalın ve iç titretici 
öyküleriyle akıllarda yer edece�e 
benziyor. 

• PARALLEL TRIPS, holds the objective 
ro the human d rama of the isiand of Cyprus 
-a problematic isiand in the Eastern 
Mediterranean between Turks and Greeks 
for almost half a century- from the 
perspeccives of Turkish and Cypriot Greek 
directOrs. While Greek direcror Panicos 
Chrysanrhou rurns his camera ro che 
experiences of che Greek population in 
Cyprus during che war of 1 974, Turkish 
directOr Derviş Zaim strives to reveal 
similar experiences of che Turks. In che 
documentary, attempcing ro engrave on 
memories the map of senrimenrs and pains 
of the island, we can find experiences of 
villages subject ro massacre, women whose 
husbands are losc, children who have lost 
their fachers when only six years of age, old 
soldiers who were crippled in war but have 
not lost their attachment ro life, and people 
who are singing in che cwo-communicy 
chorus even chough cheir fachers were killed 
by Greeks. In a period when che efforcs ro 
sol ve the Cyprus problem have reached their 
apex, c his is one of those very ra re 
produccions dished out wich a comman 
perspeccive on che subject. The 
documenrary, which has achieved ro put 
boch the Turkish and Gteek audience to 
tears in its privace premiere, seems ro be 
engraved on one' s mind with i ts simple and 
poignant srories. 

1 5  Aguscos 1 95 1 'de Kıbrıs'ta, 
Kythrea'da dogdu. 1 970- 1 975 
arasında devam eccigi Atina 
Üniversitesi'nden edebiyat ve 
felsefe dallarında mezun oldu. 
1 976-77'de gazeteci, 1 973-84 
arasında Yunan ve Kıbrıs 
filmlerinde yönetmen 
yardımcısı ve yapım yönetmeni 
olarak çalıştı. 1 977-85 arasında 
film eleştirmenligi yaptı; 1 98 1 -
85 arasında Kıbrıs Sinema 
Arşivi'nin küratörüydü. 
Born on ı 5 Augusr 1 95 ı in 
Kyrhrea, Cyprus. From 1 970-
ı975 he srudied ar University of 
Arhens and gor a degree in 
lirerarure and philosophy. I n  
1 976-77 h e  was a journalisr. 
From ı 97 3- ı 984 he worked as 
assistant direcror and execurive 
producer in Greek and Cyprior 
fılms. From 1 977-85 he was a 

Detaylı biyografı için lütfen 
333. sayfaya bakınız. 
Please see page 333 for derailed 
biography. 
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FRANSA-BELÇIKA FRANCE-BELGIUM 

OTAR GiTTIGINDEN BERI 

DEPVIS QU'OTAR EST PARTI 

SINCE OTAR LEFT 

Yönetmen Director:}Miit BtrtN«tlli 
Senaryo Screenplay:Ju/ie Btrtu«ttli 
& Btmard Rmucri Görüntü Yön. 
Cinematography: Chriıtopht Poll«k 
Kurgu Editing: EtttmanNtllt Castro 
Müzik Music: Hikan� Hayaıhi 
Oyuncular Casr: Esthw Gwinıin, 
Ni no K.hotn4sJouridu, Dinara 
DroNkarova, T mıo11r Kalandadu, 
Roımoıulan Bolk:vadu, Sarha Surirhvili 
Yapımcı P['(xtucer: Ya�t Fogitl 
Yapım Production Co.: LA FiiMJ dk 
Poiııo11; ARTE Fra11ct Cinmıa: Enrrt 
Chim tl Lo11p; Studio 99 Dünya 
Haklan World Sales: Ctlbı.loid 
o,., 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 102' 

• Julie Bertuccelli'nin günümüz 
Gürcistan'ında geçen bu ilgi çekici ilk filmi, 
komünizm-sonrası Avrupa'daki sosyo
ekonomik sorunları bir aile açmazı içinde 
ele alıyor ve üç ayrı kuşaktan kadının 
birbirlerine rakip emelleri arasında 
tatminkar bir denge tutturuyor. Doksan 
yaşındaki Eka, geçinmesine yetecek ücret 
alabilecel!i bir iş bulmak üzere Paris' e giden 
oglu Otar'ın hasretini çeker. Onu 
heyecaniandıran tek şey, Otar'ın arada bir 
gönderdil!i mektuplar ve telefonlarıdır. Elli 
küsur yaşındaki dul kızı Marina ise, erkek 
kardeşi hasta annesinin bakımını ona 
bırakıp gittil!i için küskündür - üstelik 
annesinin sürekli kusur bulmasına da 
katlanmak zorundadır. Eka'nın yetenekli ve 
duygulu kızı Ada, hem kadının dırdırını 
çeker, hem de ülkenin bocalayan 
ekonomisi yüzünden karanlık bir hal almış 
gelecegiyle boguşur. Özlemleri, rüyaları ve 
umutlarıyla, birlikte yaşayan bu üç kadın, 
bazen kavga eder, bazen birbirlerine 
destek olur, büyük, beyaz yalanlar söyler, 
birbirlerinden hakikatin nahoş yanlarını 
saklarlar. OTAR GITilGINDEN BERI, bir 
bakıma, geçici ya da tarihsel yabancılaşma 
üzerine. Eka, Stalinist geçmişte yaşıyor, 
ülkenin o andaki liderlerinden acı acı 
yakınıyor. Marina, asla bitmeyen bir 
şimdide kısılıp kalmış. Ada ise, varolmayan 
bir gelecekte. Başroldeki üç aktrisin, 
özellikle de Eka rolünde Gorintin'in 
performansları tilmin başarısının temel 
diregini oluşturuyor. Bertuccelli bu cana 
yakın, usta işi filminde, izlemeye deger bir 
yönetmen olarak kendini hemen kanıtlıyor. 

• See in concemporary Georgia,Julie 
Bertuccelli's compelling fırsc feacure film 
ereats socio-economic problems in posc
communisr Europe in che conrexr of a 
family dilemma, holding in a sarisfYing 
balance rhe compering aspirarions of 
women from three generarions. Ninery
year-old Eka pines for her son, Orar, who 
has lefr for Paris ro make a livable wage. 
His inrermirrenr lerters and phone calls 
provide her only exciremenr. Her fıfry
someching, widowed daughrer Marina is 
resenrful rhar her beorher has lefr her ro 
rend ro rheir aiting morher - and ro suffer 
her conscanc disapproval . Eka' s ralenred and 
ineense granddaughrer Ada endures che 
women's bickering and wresrles wirh her 
own bleak furure given rbe counrry·s 
spurrering economy. Three women wirh 
longings, dreams and hopes, living rogerher 
- in rurns quarrelling and supporring each 
orher, relling large, whire lies, hiding 
unpleasanc sides of che crurh from each 
orher - wir h che besr inrenrions! In one 
sense, SINCE OTAR LEIT is abour 
remporal or hisrorical alienarion. Eka lives 
in rhe Stalinise pasr, complaining bicrerly 
abour che counrry's current leaders. Marina 
is rrapped in a never-ending presenr 
-unable ro move forward- white Ada is 
caughr in a non-exisrenr furure. Cemral ro 
che fılm's success are che performances by 
che three leads, mosr norably Gorinrin as 
Eka. In her debur feacure, a disarming and 
very accomplished work, Berruccelli 
immediarely esrablishes herselfas a director 
ro warch. 

JULIE BERTUCCELLI 
1 968'de dogdu. Felsefe 
okuduktan ve aynı dalda 
master yapcıkcan sonra, 
Paris'deki Areliers Varan'da 
belgesel yöneonenlik egicimi 
aldı. OTAR GITilGINDEN 
BERI (2003), ilk uzun metrajlı 
kurmaca fılmidir. 
Born in 1 968. She srudied and 
got her masters degree in 
philosophy, before training as a 
documemary fılmmaker at che 
Ateliers Varan in Paris. SINCE 
OTAR LEFT (2003) is her fırst 
fearure film. 

Filmleri 
Filmography 
1993 u, metier com me fes autres 

Digerleri Gibi Bir Meslek 
(documencary belgesel) 

1 994 U1u / ibertl 
Bir Özgürlük 
(documencary beıgesel) 

1 998 Fabrique des juges 
Hakim Fabrikası 
(documencary belgesel) 

1 999 Bienvenue au gra11d 
magasin 
Büyük Magazaya Hoşgeldiniz 
(documencary belgesel) 

2000 Voyages, wyages • 
The Aeolian ls/es 
Yolculuklar. Yolculuklar · 
Ege Adalan 
(documen<ary belgesel) 

200 1 Un momk en fu.sion 
Erimekte Olan Bir Dünya 
(documencary belgesel) 

2003 Depuis qu'Otar est parti 
Otar Giniginden Beri 
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YUNANISTAN GREECE KYRIAKOS 
r-----------------------------------------------------------� KATZOURAKIS 

BATlYA GiDEN YOL 

O DROMOS PROS Tl DYSSI 

THE W AY TO THE WEST 

Yönetmen Director: Kyriakoı 
KatZONralüı Görüntü Yön. 
Cinematography: Alexi.ı Griı•as 
Kurgu Editing: Kyriakoı Katzo11rakiı 
& Daphne To/i Müzik Music: Rou 
Daly Oyuncular Cast: Katia Yerou 
Yapımcı Producer: Kyriakoı 
Katz.ourakiı Yapım Production Co.: 
Omada Techniı; EKK; Grttk Film Cmttr, 
Net. Video Dünya Hakları World 
Sal es: G retk Film Cmtrt 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 80' 

• Bir gün ülkelerini ve ailelerini bırakmak. 
kendilerinin bir parçasını terk etmek ve 
hayatlarını başka bir yerde yeniden 
kurmaya çalışmak zorunda kalanlar için bir 
a�ıt olan BATlYA GIDEN YOL, Atina'ya 
yerleşmiş genç Rus lrina'nın hikayesini 
anlatıyor. Yaşıdarının ço�u gibi, hayatında 
umut etti�i gelişmeleri gerçekleştirece�ine, 
göçmen olarak geçimini sa�lamanın tek 
yolunun fahişelik yapmak oldu�unu 
anlamış. Esrarengiz bir şekilde ortadan 
kaybolan bir arkadaşını ararken, vaktiyle 
demokrasinin -ya da bunun bir 
yanılsamasının- beşi�i olan şehirde, 
yabancılık durumu üzerinde düşüncelere 
dalarak dolanıp duruyor. En geniş 
anlamıyla "yabancı"lık; sadece göçmenleri 
de�il, şehirlerimizin kıyılarını, Batı'mızın 
Do�u'sunu işgal etmiş bütün o anonim 
figürleri de içerecek bir şekilde; çünkü 
lrina şöyle diyor: "Kendi ülkesinde işsiz 
kalmış biri de, yabancıdır". lrina seyirciyi 
yasadışı yabancılar ile işsiz ve meteliksiz 
insanların korkunç dünyasına götüren 
aracı oluyor. Bu yüzlerce erkek ve kadın, 
havasızlıktan, açlık ve so�uktan ölerek. her 
gün korkunun ve keyfi şiddetin kurbanı 
olarak. sa�lıksız alanlarda tıkış tıkış 
yaşıyorlar. Kyriakos Katzourakis'in 
kurmaca olanla belgeseli, geçmişle bugünü, 
sinemayla resim ve tiyatroyu, felsefi 
sorgulama ile çarpıcı sosyolojiyi bir araya 
getiren bu filmi, bizi hem uza� hem daha 
yakın çevremize bakmaya, yabancının 
ebedi durumunu oldu�u kadar yı�ınsal 
göçlerin ça�daş koşullarını da göz önüne 
almaya zorluyor. 

• A larnem for all those who one day had ro 
leave c heir coumry and family, to abandon a 
part of rhemselves and arrempc to rebuild 
cheir lives elsewhere, THE W AY TO THE 
WEST follows che srory of Irina, a young 
Russian who has moved to Achens. Like so 
many of her peers, inscead of che hoped-for 
improvemems ro her life, she has found that 
as a migram her only means of making a 
!iv ing is as a proscicuce. While searching for 
a friend who has di sappeared mysceriously, 
she wanders che cown chac had once been che 
cradie of democracy -or che illusion of ic
medicaring on che sracus of che foreigner. 
"Foreigner" in che broadesc sense, embracing 
not only migrancs, bu c all those anonymous 
figures coo, who occupy che margins of our 
ciries, che East of our W esr, for she says: 
"Anyone who is unemployed in his own 
coumry is a foreigner". Iri na becomes che 
imermediary who leads rhe specraror imo che 
cerrible world of illegal aliens and down-and
ours. These hundreds of men and women 
huddie in insalubrious areas, dying from 
asphyxia, hunger and cold, prey to fear and 
to ar bi crary violence on a dail y basis. Behind 
every face, chere is a cragedy. Behind every 
cragedy, is disclosed che inhumanicy of a 
system. Combining ficcion w i ch documemary 
pasr wich presem, cinema wich paiming and 
thearre, philosophical quescioning wich hard
h iceing sociology, Kyriakos Kaczourakis's 
work forces us to look closer co home as well 
as furcher afield and consider che erernal 
scacus of che foreigner as well as che 
comemporary condirions in which mass 
migracion cakes place. 

1 944'ce Atina'da do�du. Atina 
Güzel Sanatlar Okulu'nda 
resim ve tiyatro tasarımı 
e�icimi aldıkcan sonra, 
Londra'da Sc. Marrin's Sanat 
Okulu'nda gravür e�itimi ve 
sinema dersleri aldı. 
Yunanistan'da ve ülke dışında 
(Londra, Sao Paulo Bienali, 
Paris Bienali, vb.) birçok sergi 
açtı. Pandelis Voulgaris'in filmi 
"The Engagement of Anna 1 
Anna'nın Nişanı .. nın setini ve 
Theo Angelopoulos'un "Days 
of '36 1 36'nın Günleri"nin 
kostümlerini casarladı. 
1 988' den beri, Sanat 
Tiyatro'suyla işbirli�i 
yapmakta; 1 99 1 '  den beri de 
"Omada Technis" Sanat 
Grubu'yla çalışmaktadır. 
BATlYA GIDEN YOL (2003) 
ilk yönetmenlik denemesidir. 
Born in Athens in 1 944. He 
studied painting and theatre 
design at the Athens Srhooı of 
Fine Arrs, before rraining as an 
engraver at the St. Martin's 
Srhool of Art in London, where 
he also attended courses on 
cinema. He has held numerous 
exhibitions of his works in 
G reece and ab road (London, Sa o 
Paulo Biennale, Paris Biennale, 
eec.). He designed che sers of 
Pandelis Voulgaris' film "The 
Engagemenr of Anna" and the 
coscumes for "Days of '36" by 
Theo Angelopoulos. Si nce 1 988 
he has collaborated wich the Are 
Theatre. Si nce 1991 he has been 
working with the Art Group 
"Omada Technis". THE WAY 
TO THE WEST (2003) marks 
his directorial debuc. 
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SLOVENY A SLOVENIA 

YEDEK PARÇALAR 

REZERVNI DELI 

SPARE PARTS 

Yönetmen Director: Damjan Kozo/e 
Senaryo Sc.reenplay: Datnjan Kozo/e 
Görüntü Yön. Cincmawgraphy: 
Radislav jovanov-Gonzo Kurgu 
Edi ring: Andrija Zafranwir Müzik 
Mu sic: lgor Ltonardi Oyuncular 
Cast: Puw MmtvJki, Aljoıa KOflaCit, 
Pritmız Ptrltrn'Stk, Valtw Draga11, 
Altiuandra Balmazot:ic, Vladimir 
Vlaıltalic, Vtrica Nttkska Yapımcı 
Producer: Danijel Hom'tlr Yap1m 
Producrion Co.: EllfiJiionfil• Dünya 
Hakiart World aJes: MOC 
11flmtalional GmbH Kaynak Print 
Source: Sltn.'tlfian Fılm F11tUI 

2003 1 35 nım. 1 Renkli Color / 87' 

• Sinemacı olarak meslek hayatı bu 
yakınlarda hayli heyecanlı ve telaşlı geçen 
Damjan Kozole, Slovenya'nın kıdemli 
punk rock'çısı. En büyük başarısı YEDEK 
PARÇALAR, göçmenleri Slovenya'dan 
ltalya'ya taşıyan iki insan kaçakçısının 
üzücü kaderleri üzerine. Son yıllarda 
mültecilerin kaçınlmasına ilişkin çogu 
filmde, iç karartıcı olaylar, dogdukları yeri 
terk etmeye mecbur edilenlerin açısından 
sunuldu. Kozole ise kahramanları olarak 
sömürücüleri seçmiş, ama onlar da 
kurbanlarından çok daha iyi durumda 
degil. Avrupa'nın bu mülteciler için temsil 
ettigi daha iyi bir gelecek umudu, çogu 
kez "rehber"lerinin sefil varoluşlarının 
-iktidarsızlıgın, kanserin, suçun, pisligin ve 
sevgi eksikliginin kasıp kavurdugu bir 
dünyanın- gösterilmesiyle ciddi bir insan 
dramına dönüşüyor. Siyaseten dogru 
duyarlıl ıkları rencide etme pahasına, 
Kozole kahramaniarına derin kişilik 
özellikleri vermeyi tercih ediyor, onların 
dünyasını siyah ve beyazın dışında 
renklere boyuyor. Sonuçta ortaya iyi 
kotarılmış, son derece cüretkar bir dram 
çıkmış. "Pasaportlar ve vizeler, bunlara 
sahip olanlar için birer formalitedir. 
Bunlara sahip olmayan kişi ise, düşman bir 
gezegende mahsur kalmış bir Merihli'den 
farksızdır. Her gün 400 yasadışı göçmen, 
"Avrupa" yolculugunda Slovenya'dan 
geçiyor. Bu da insan kaçakçıları için çok 
para ve çok insan kaderi demek . . .  
YEDEK PARÇALAR Krsko'lu iki kaçakçı 
ve pek çok yasadışı göçmen hakkında bir 
film." - Damjan Kozole 

• Damjan Kozole is che veceran Slovenian 
punk rocker whose recenr film career seemed 
qwce heccic. His full success, SP ARE 
PAR TS covers che sad fare of rwo immigranr 
smugglers who operace in Slovenia and 
transfer immigranrs inro Icaly. In most of 
the fılms made in recenr years abouc che 
smuggling of refugees, che depressing events 
are presented from che viewpoint of those 
forced ro leave the place of their binh. 
Kozole chooses the exploicers as his 
procagonists, alchough chese are only 
sligbdy bener off chan cheir victims. The 
hope for bener fucure, which Europe 
represencs co che refugees, ofren rurns inro 
serious human d rama through rhe depicrion 
of the miserable exiscence of che ir "guides"" -
a world plagued by imporence, cancer, guilt, 
dirr and absence of love. At che expense of 
offending policically correcc sensibilities, 
Kozole prefers co give his protagoniscs deep 
personaliry rraits, paincing their world in 
more than just black and white. The result 
is a well-made, very gricry drama. ""Passporrs 
and visas are a formality co those who have 
them. Bur the person who does noc is like a 
marrian stranded on a hosrile planet. In the 
year 2000, 36.000 i llegal immigrancs were 
capcured in Slovenia: Africans, Kurds, 
Albenians, Chinese, Pakistanis, 
Macedonians . . .  400 i llegal emigranrs pass 
Slovenia each day on cheir journey to 
" Europe"". A lot of m on ey for the smugglers 
of human souls and loc of human fates . . .  
SP ARE PAR TS is a film abour two 
smugglers from Krsko and many illegal 
immigranrs."" - Damjan Kozole 

DAMJAN KOZOLE 
1 964'ce Slovenya'da Brezice'de 
dogdu. YEDEK PARÇALAR'ın 
geçtigi Krsko'da büyüdü. Şimdi 
de Ljubliana'da yaşıyor. 
1 987'de gerçekleşcirdigi ilk 
yönetmenlik denemesi 
"Usodni 1 Telefon", sabık 
Yugoslavya'da gerçekleşcirilmiş 
ilk bagımsız filmlerden biriydi. 
Daha sonraki filmleri, çeşitli 
uluslararası festivaller için 
seçildi ve kendi ülkesinde 
büyük ticari başarı kazandı 
(Nüfusu sadece 2 milyon olan 
ülkede "Porno Film"i (2000) 
60,000 kişi izledi). 
Born in 1 964 in Brezice, 
Slovenia. He grew up in Krsko 
where SP ARE PAR TS is set. He 
now lives in Ljubliana. His fırst 
film as a director, ""Usodni 
Telefon"", made in 1 987, was 
one of the fırst independent 
fılms to be m ade i n former 
Yugoslavia. His later fılms have 
been selected for numerous 
incernacional fescivals and have 
enjoyed greac commercial 
success at home ("Porno Film"' 
(2000) garnering 60,000 
admissions in a country of jusr 2 
million inhabitants). 

Filmleri 
Filmography 
1 987 UsoJ,; Telefon 
1 989 Remington 
1 992 f.n/ant Terrible 

Yaramaz Çocuk 
(Documemary Belgesel) 

1 993 Rojevatıje Uara 
(Documemary Belgesel) 

1 995 Negativtıi Total 
Tamamen Olumsuz 
(Documenı:ary Belgesel) 

1 997 St<.-.otip 
2000 Porno Film 
2003 Rezenmi Deli 

Yedek Parçalar 
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BULGARISTAN BULGAR1A 

AYNI  GÖGÜN ALTINDA 

POD EDNO NEBE 

UNDER THE SAME SKY 

Yönetmen Director: Kra.sıimir 
KrNm(}f) Senaryo Screen play: 
Kra.sıimir Krumw Görüntü Yön. 
Cincmawgraphy: Emi/ Hriıtov Kurgu 
Editing: Yordanka Racbtrova Müzik 
Mu sic: Ef'fan lrmak Oyuncular Cast: 
Marta KondOf!a, Ivan Kondw, Kraısimir 
Dokuv, Nikolai Urumov, Maurıo 
Sultiman, Plamın Dimitrov Yapım 
Production Co.: Bulgarian National 
TtlwiJion Dünya Hakları World 
Sales: 811/garian National TJt��iıion 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor /86' 

• 1 980'1i yıllarda, birçok Türk asıllı 
Bulgar vatandaşı ülkelerinden ayrılmak ve 
Türkiye'ye göç etmek zorunda 
bırakıldılar. Günümüzde de Bulgar 
mültecileri, daha iyi yaşam şartları 
bulacakları bir "vaad edilen diyar" 
arayışıyla, ekonomik göçmenler olarak 
daj!lık sınırı geçiyorlar. Babasını özleyen 
I S  yaşındaki Roufıe gibi birileri hep 
arkada kalıyor. Küçük bir Müslüman 
köyünde anneannesiyle birlikye yaşayan 
kız, bir gün babasını takip etmeyi hayal 
ediyor. Artık çok tehlikeli hale gelen sınırı 
geçmek için kaçakçı çetelerinden birinin 
kendisini götürmesi için para biriktiriyor. 
Sınırı beraber geçen bu grubu bir arada 
tutan şey, onun babası için duyduj!u 
sevginin gücü olacaktır. Roufıe bu mülteci 
grubuna katılabilmek için saçlarını kesip, 
bir erkek çocuj!u gibi giyinir. Sevgi yalnız 
bir duygu dej!ildir. Bulaşıcıdır ve 
başkalarında da dayanma gücü ve umut 
uyandırır. Yörenin manzarası filme 
damgasını vuruyor; geniş plato, dev daj!lar 
ve üzerilerindeki gökyüzü, milli sınırları 
aşan muazzam bir manevi manzara 
oluşturuyor. 

• In the Eighties, many Turkish 
Bulgarians were forced ro leave rheir 
counrry and move ro Turkey. Today, 
Bulgarian refugees cross che moumainous 
fromier as economic migrams in search of a 
"promised !and" with berrer living 
conditions. Somebody always gers lefr 
behind, !ike 1 5  year-old Roufıe, who misses 
her farher. She lives alone wirh her 
grandmorher in a smail Moslem viiiage and 
dreams of one day being able ro follow him. 
She saves money in order ro be raken by one 
of the smuggling gangs across rhe border, 
which has now become dangerous. Ir w ili  be 
the power of her love for her farher which 
keeps rogecher ch is group of people crossing 
the border togerher. Roufıe cucs off her hair 
and dresses as a boy to be able to join che 
group of refugees. Love is not a lonely 
feeling. lt is infecrious and awakens in 
orhers sol idari ry and ho pe. The landscape 
defines this film - the broad plain, the 
massive moumains and the heaven above 
rhem merge imo a grandiose landscape of 
souls, transcending national boundaries. 

KRASSIMIR KRUMOV 
1 965'te Bulgaristan'da, 
Shumen'df! dogdu. Veliko 
Tornavo Universitesi'nde 
Bulgar Dili ve Edebiyatı egitimi 
ve Sahne Sanatları Yüksek 
Enstitüsü'nde sinema 
yönetmenligi egitimi aldı. 
1 994'te Berlin Sinema ve 
Televizyon Akademisi'ne 
ögretim vermek için atandı. 
Boğulan Adam ve Suçun Ruhu 
adlı iki roman, Cesetsiz 
Cenaze adlı bir oyun ve 
Sinema'nın Şiirselligi adında 
edebi teori üzerine bir 
çalışmayı kaleme almıştır. 
Born in 1965 in Shumen, 
Bulgaria. He srud ied Bulgarian 
language and lirerature at the 
University of Veliko Tornavo 
and cinema directian at the 
Higher Institute for Thearrical 
Arrs. In 1 994 he was appoinred 
ro reach ar Berlin Academy for 
Cinema and Television. He has 
wrirren rwo novels, The 
Drowııing Man and The Spirit of 
C rime, the play Funeral Wirhour 
a Corpse and a work of lirerary 
rheory, The Poerry of Cinema. 

Filmleri 
Filmography 
1 989 Exitus Çıkıi 
1 990 Waste Ziyan 
1 994 Tbe Forhidtk11 Fruit 

Yasak Meyve 
2003 U11der the Same Sky 

Aynı Gögün Altında 



272 UMUDA YOLCULUK: GOÇMENLER 1 ( ) 1  ıc \ ı '  l< l  J l()i'ı ı \l l( , ){ \ '-.  ı '  

AVUSTURYA AUSTRJA 

MÜCADELE 

STRUGGLE 

Yönetmen Director: R11th Madtr 
Senaryo Screen play: R111h Madtr, 
Martin Uidmfroıt & Barbara Albm 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Btnliml Ktlltr Kurgu Editing: Niki 
MOJsiH.d Oyuncular Cası: Altluandra 
]ıma, Goufritd Brtil/ım, Margir Wrobtl, 
Martin Bramharh, Raintr Eggtr 
Yapımcı Producer: Gabritlt 
Kranztlbindt:r Yapım Production Co.: 
Str11gglt Filmı; Amour FoN 
FilmprodNktion Dünya Hakları 
World Sales: Aımrian Film Commiısio11 

2003 135 """· 1 Renkli Coıo, 1 74' 

• Avusturyalı film yapımcısı Ruth Mader 
ilk uzun metrajlı kurmaca filmine konu 
olarak yalnızlık ve yabancılaşmayı seçmiş. 
Yönetmen, bazen yolları birbiriyle çakışan, 
bazen birbirinin yanından geçen, yalnız 
insanın varoluşunun zavallılı�ının farklı 
şekillerde ortaya çıktı�ı. iki ayrı dünyayla 
yüzleşiyor. Zorlu ve sert bir film olan 
MÜCADELE, yeni Avrupa'daki hayata 
kesin bir biçimde duygusallıktan uzak bir 
bakış açısıyla e�iliyor. Mekanı Do�u ile Batı 
sınırında ve bu nedenle zengin l i  kle fakirlik 
arasında bir yerde olan film, daha iyi 
imkanlar bulma umuduyla kendi ülkesinden 
kaçıp Avusturya'ya gelen genç bir Polonyalı 
kadının, Ewa'nın günlük yaşamını anlatıyor. 
Fakat kaçak göçmenler için fırsatlar, meyve 
toplama, fabrika işçili�i ve temizlikçilik gibi 
en az para ödenen ve en çok suistimal 
edilen işler. Bunların her biri, belgesel film 
ve foto�rafa göndermeler yapılarak, ince 
detaylada çekilmiş. Görüntü yönetmeni 
Keller'in yardımıyla Mader, Ewa'nın 
şartlarının a�ırlı�ını minimal diyalog içeren 
uzun çekimlerle gerçekçi hale getirmiş. 
Canlı renklerle, yüzlerin ve ellerinin detaylı 
görüntüleriyle, çalışma alanlarına ve rutin 
işlerin sürelerine neredeyse bilimsel bir 
biçimde yaklaşarak, işçilerin gitgide artan 
umutsuzlu�unu yakalamışlar. "Mücadele 
konusuyla genelde ilgileniyordum: yaşamını 
kazanmak için mücadele, varolma 
mücadelesi, toplumun her seviyesindeki 
mücadele. Herbirimizin çalışabiirnek için 
vermesi gereken mücadeleyi göstermek 
istedim. Bana göre film, çalışma 
mücadelesinin do�sında bulunan, günlük 
hayatımızda hepimizin aşması gereken 
zorlukları irdeliyor." - Ruth Mader 

• Ausrrian filmmaker Ruth Mader chose 
the theme of solirude and alienation for her 
feature debur. She confronts rwo worlds 
which sometimes cross paths, at other times 
pass each other by, and in which the 
wretchedness of lonely human existence 
assumes different forms. A rigorous picture, 
STRUGGLE is a determinedly 
dispassionate view of life in the new Europe. 
Set close ro the border between East and 
West, and hence between wealth and 
poverry, it maps the daily life of Ewa, a 
young Polish woman who flees her own 
counrry and comes ro Ausrria with the hope 
of finding better prospects. But the 
opporrunities for illegal immigrants lie in 
the lowest paid and most casually 
exploitative work -fruit picking, facrory 
work, cleaning- each filmed in meticulous 
detail ,  referencing documenrary film and 
pborography. W ith the collaboration of 
cinemarographer Bemard Keller, Mader 
makes the oppressiveness of Ewa's situation 
palpable through long shots containing 
minimal dialogue. They capture the 
increasing desperation of these workers' 
ficrional counterparts in vibrant colors, 
detailed images of faces and hands and an 
almost scientific approach ro work spaces 
and the d uration of routines. "I was 
inceresred in the subject of 'struggles' in 
general: the struggle ro earn a living, the 
struggle for existence, the srruggles at all 
social levels. I wanred ro show the effort 
that each of us must make in order to work. 
For me, the film treats the inherent 
diffıculties in the struggle for work, 
diffıculties that each of us must overcome 
every day of our lives." - Ruth Mader 

RUTH MADER 
1 974'te Avusturya' da, 
Viyana' da do�du. Viyana 
Sinema Film Akademisi'nde 
okudu; kurmaca filmlerde ve 
reklamlarda yönetmen asistan ı 
ve kast direktörü olarak çalıştı. 
Saarbrücken Film Festivali'nde 
Max Ophüls ödülünü kazandı�ı 
kısa filmi "Gfrasta" ( 1 999) ile 
adını duyurmaya başladı. 
Ayrıca "Endstation Obdachlos 1 
Son Istasyon Obdachlos" 
( 1 992) ve "Ready for What 1 
Neye Hazır" ( 1 997) isimli 
belgeselleri ve "Kilometer 
1 23,5 1 1 23,5'uncu Kilometre" 
( 1 994) ve "Nu ll Defizit 1 Sıfır 
Zarar" (200 1 )  isimli kısa 
filmleri de yaptı. lik uzun 
metrajlı kurmaca filmi 
MÜCADELE (2003) belgesel 
filmdeki becerilerini ele 
veriyor ve kendi özel 
deneyimlerine (babasının, 
Avusturya'da daha iyi bir 
yaşam isteyen Do�u Avrupalı 
bir kız arkadaşı varmış) 
dayanıyor. 
Born in 1 974, in Vienna, 
Ausrria. She scudied ar rbe 
Vienna Film Academy and 
worked as an assistant director 
and head of casring in fearure 
film and advertising. She began 
ro make a name for herself wirh 
rhe short film "Gfrasra" ( 1999), 
for which she won rhe Max 
Ophüls prize ar rhe Saarbrücken 
Film Fesrival. She alsa made rhe 
documentaries "Endstation 
Obdachlos" ( 1 992) and "Ready 
for Whar'' ( 1 997) and che sham 
"Ki lamerer 1 23,5" ( 1 994) and 
"Null Defizir" (200 1 ). Her 
feacure-lengrh debur 
STRUGGLE (2003) berrays her 
skills in documenrary 
filmmaking and was based on 
her own private experiences (her 
farher had a girlfriend from 
Easrern Europe who yearned for 
a bercer life in Ausuia). 
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INGILTERE UNITED KINGDüM MICHAEL 1---------------------------------t WINTERBOTTOM 
BU DÜNYADA 

IN THIS WORLD 

Yönetmen Director: Michael 
Wintn-bouom Senaryo Screenplay: 
Tony Griıoni GörOntU Yön. 
Cinematography: Marrtl Zyskind 
Kurgu Edi ring: Peter Chriiteliı Müzik 
Music: Dario Marianelli Oyuncular 
Cast:Jamal Vdin Torabi, Enayarullah, 
lım·an Paracha, HidddyatNIIah,Jamau, 
W aleeti Khan, La/ Ztrin, Ahıan Razıı. 
Ktram Alabeyol,/11, Erham Sekizran 
Yapımcılar Produceu: Amlmu 
Earon & Anita Oıwland Yapım 
Production Co.: Rm;l11tıon FilmJ 
Dünya Hakları World Sales: 
The Workı 

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color / 90' 

• "24 Hour Party People"ın yönetmeni 
Michael Winterbottom, yeni filmi için, 
biçimi aynı kalsa da, tamamen farklı bir 
tema seçmiş. Burada da kurmaca ve 
belgesel arasındaki sınırı ustaca 
bulanıklaştırıyor. Peşaver'de, tam Pakistan 
sınırının berisinde yaşayan bir milyon Afgan 
mülteci var. Çogu buraya, Amerikalılar 
ülkelerini bombardıman etmeye başlayınca, 
200 1 Ekim'inde geldi. Özgün mekanlarda 
dijital kamerayla çekilen ve başlangıçta adı 
M 1 1 875 1 1 olan BU DÜNYADA, bu 
durumdaki iki mültecinin hikayesini 
anlatıyor. Film onların Ingiltere sınırına 
ulaşmak için çektikleri zorlukları ve göze 
aldıkları riskleri adım adım izliyor. 
Yolculuklarında, günümüzde de Batı'ya 
araba parçaları, petrol, afyon ve tütün 
kaçırmak için kullanılan eski bir kaçakçı 
güzergahını takip ediyorlar. Ne yazık ki 
çabaları trajediyle sonuçlanıyor, birçok 
göçmene oldugu gibi. "M 1 1 875 1 1 ,  Jamal 
Udin T orabi'ye Içişleri Bakanlıgı tarafından 
verilen numara. Onunla ilk kez 2002'nin 
Ocak ayında, Pakistan'dan kara yoluyla 
Iran, Türkiye, ltalya ve Fransa'dan geçerek 
seyahat edecek iki mülteci ararken 
karşılaştık. Yolculuk, Londra'ya varmayı 
başaran Afgan mültecilerle yapılmış 
söyleşileri temel alıyor. Jamal ile 
Enayatullah'ın yolculuklarını biz düzenledik. 
Tren de karşılaştıkları insanlar, yolda 
karşılaştıgımız insanlar. Durumlar önceden 
düzenlenmiş, ama tepkiler onlara ait, 
kendiliginden tepkiler. Film hem kurmaca, 
hem de belgeseL Hikaye, yaşanmış 
hikayeler üzerine kurulu. Film, bizim ve 
Jamal ile Enayatullah'un seyahatinin bir 
belgesi." - Michael Winterbottom 

• Michael Winrerbocrom, the director of 
"24 Hour Parry People", chose a completely 
differenr theme for his new film, although 
i ts form remains the same. Here, too, he 
masrerfully blurs the border between feature 
and documemary. There are one million 
Afghan refugees living in Peshawar, just 
inside the Pakistan i border. Many of them 
came here in Oetober 200 1 ,  when the 
Americans began bombing the ir coumry. 
IN THIS WORLD, which was initially 
called Ml l875 1 1 , was shot using a digital 
camera at original locations; it tells the story 
of two such refugees. The film follows theit 
hardships step by step and the risks they 
undergo to reach the English border. Theirs 
is an old smugglers' roure; once part of the 
"Silk Road", it is stili used to smuggle car 
parts, oil, opium and tobacco to the W esr. 
Unfortunately, however, their erials end in 
tragedy - as it is the case for many 
immigrams. "Ml l 87 5 1 1  is the Home 
Office number for Jamal Udin Torabi .  W e 
first met him in January 2002 whilst 
looking for two refugees to travel overland 
from Pakistan to London, craveliing through 
Iran, Turkey, Italy and France. The journey 
is based on imerviews with Afghan refugees 
who had been successful in gerring to 
London. W e organized the journey for Jamal 
and Enayarullah. The people they meet in 
the film are people we came across on the 
way. The situations are organized bur their 
reactions are their own and spomaneous. 
The film is both fiction and documemary. 
The story is based on real stories. The film is 
a document of our and Jamal and 
Enayatullah's journey." -
Michael Wimerbottom 

29 Mart I 96 1 'de Lancashire'da, 
Blackbum'de do�du. Oxford 
Üniversitesi'nden Ingiliz 
Edebiyatı diplaması aldı. 
Ardından Bristol' da ve 
Londra'da sinema ögrenimi 
gördü, Thames TV' de kurgucu 
olarak çalışmaya başladı ve 
böylece TV dünyasına adım attı. 
I 986 yılında gerçekleştirilen 
Ingiliz Sineması dizisinin "Free 
Cinema" (Özgür Sinema) 
bölümünde Undsay 
Anderson'ın asistanlıgını yaptı; 
daha sonra Ingmar Bergman 
üzerine iki belgesel çekti. 
Televizyonda adını duyurdu. 
Sinema için ilk uzun metrajlı 
filmini 1 994'te çekti. 1 996 
yapımı "Jude" ve ardından gelen 
"W eleome to Sarajevo 1 
Saraybosna'ya Hoş Geldiniz" 
( 1 997) filmleriyle uluslararası 
arenada sesini duyurdu. 
Born on 29 March 1 96 1  in 
Lancashire, Blackburn. He 
earned an English degree at 
Oxford and then trained in film 
in Bristol and London, breaking 
inro TV via che curring room at 
Thames. He assisted Lindsay 
Anderson on the "Free Cinema" 
episode of the 1 986 British 
Cinema series and then made 
rwo documenraries about Ingmar 
Bergman. He made his mark in 
TV. He made his cinema feature 
debut in 1994. He made a name 
in the international arena wirh 
"Jude" ( 1 996) and his fallawing 
film "W eleome to Sarajevo" 
( 1 997). 

Filmleri 
Filmography 
1 994 Bt�llerfly Kiss 

Kelebek Öpüıü 
1 996 )11de 
1 997 Welcome lo Sarajew 

Saraybosna'ya Hoı Geldiniz 
1 998 Old New Borrowed Bl11e 

Eski, Yeni, Ödünç Alınmıı. 
Mavi 
/ lı:' ant You Seni Istiyorum 

1 999 W ith or Witb.t�t Yo11 
Seninle ya da Sensiz 
Wonderland Harika Kent 

200 1 24 Ho11r Parly People 
2002 In This World Bu Dünyada 
2003 Code 46 Kod 46 
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TAYVAN-ÇIN-HONG KONG TAIWAN-CHINA-HONG KONG 

SÜRÜKLENENLER 

ER DI 

D RIFTERS 

Yönetmen Director: Wang 
Xill()ıhuai Senaryo Screenplay: 
Wa.ıtg XUtosh11m Görüntü Yön. 
Cinematography: WM Di Kurgu 
Edirin� LiaD Chi,g-JDng Müzik 
Music: Wang Ftng Oyuncular Casl: 
DNan l..ong, Shu Yan, Wang Zhi-liang, 
Zhao Yiwti, Tang Yan&Jin Ptizhll 
Yapımcı Producer: Ptggy Chiao 
Yapım Produclion Co.: Purple L ighr 
Filtn.J Dünya Hakları World Sales: . 
Arr Ligh1 Filmı 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 120' 

• Wang Xiaoshuai'nin son filmi, bu başarılı 
Çinli yönetmeni, eski filmlerinin sımsıkı 
kapalı, a�ır üsiObuna geri döndürüyor. 
SÜRÜKLENENLER'in Mandarin dilindeki 
adı (ve kahramanının lakabı) olan "Er Di", 
"küçük erkek kardeş" anlamına geliyor. 
Nefis bir şekilde kotarılmış bu film, 
merkezindeki karakterin tecrit edilmişli�ini 
incelerken -hem yaşça, hem de toplumsal 
durumu ve takma adı bakımından bir küçük 
erkek kardeş- aynı zamanda hayattaki 
amaç eksikli�i üzerinde de akıl yürütüyor. 
Bugünlerde Çin toplumu modernite ile 
gelenek arasında hassas bir dengede 
durmakta; Wang da bu rahatsız edici 
durumu zarif ayrıntılada ele almış. Genç 
hayalcilerin yalnızlı�ı üzerine bu serinkanlı, 
i ncelikli araştırma, yer yer Çin'in Dünya 
Ticaret Örgütü'ne girmesine ilişkin 
haberlerle kesiliyor. Böylece, onların göç 
etme konusundaki yo�un isteklerinin büyük 
ölçüde demode bir yanılsamaya 
dayandı�ının işaretlerini veriyor. Yine de 
SÜRÜKLENENLER hala dışarıda yaşamaya 
istekli olanların bulundu�nu kabul ediyor. 
Film, meçhul olana karşı duyulan bu arzu ile 
geleneksel toplumun örtlerinin ve aile 
ba�arının a�ırlı�ı arasındaki çelişkileri 
izliyor. Wang filmini, ABD'deki yolunda 
gitmeyen bir evlili�in ardından Çin' e geri 
dönen ve "üçüncü dünya"daki hayata uyum 
sa�lamakta çok güçlük çeken bir dostunun 
deneyimi üzerine kurmuş. Ama ortaya çıkan 
sonuç, gerçek olayları yeniden yaratan bir 
belge-dram olmaktan çok, Hong Kong, Kıta 
Çini ve Tayvan arasında, ça�daş bir yaraya 
parmak basan, benzersiz bir işbirli�i. 

• Wang Xiaoshuai's laresr fearure returns 
rhe accomplished, ofren conrroversial 
Chinese fılmmaker ro rhe hermeric, languid 
sryle of his earlier work. "Er Di", rhe Chinese 
rirle for DRIFrERS (and irs proragonisr's 
nickname), means "younger brorher". The 
beaurifully crafred film simulraneously 
explores rhe isolation of irs cemral characrer 
-a younger brorher by birrh, social posirion 
and moniker- white mediraring on the 
absence of purpose in life. Nowadays Chinese 
sociery srands poised berween moderniry and 
rradirion and Wang renders this poignanr 
siruarian in eleganr derail .  This cool, subde 
survey of rhe loneliness of young dreamers is 
puncruared wir h news of China's enrry inro 
the World Trade Organization, signalling 
that rheir ineense desire ro emigrare is based 
largely upon an obsolere illusion. Nonerheless 
DRIFfERS acknowledges rhere are many 
stili willing ro pursue life abroad and the fılm 
skilfully rraces the conrradicrions berween 
this desire for the unknown and rhe weighr 
of a rradirional sociery's riruals and familial 
bonds. Wang based his film on the experience 
of a friend who came back ro Ch ina afrer a 
f.ı.iled marriage in rhe US and had a !or of 
rrouble readjusring ro life in the third world. 
The resulr is not a docu-drama recrearing 
acrual evenrs, bur a unique cooperarion 
berween Hong Kong, Mainland China and 
Taiwan, that rou.ches a conremporary nerve. 
W ith irs impeccable mise-en-scene and an 
undeniably im porram socio-polirical subrexr, 
this family melodrama srands as one of 
Wang's most rewarding works, reconfirming 
his eminence in conremporary Chinese films. 

WANG XIAOSHUAI 
1 966'da Çin' de, Şanghay'da 
dogdu. Çin'in "Altıncı Kuşak" 
yönetmenleri arasında en 
yeteneklilerden biri olarak 
tanınır. 1 988 de Peki n Film 
Akademisi'nden mezun oldu. 
Meslek yaşamına, Fujiang film 
srüdyosunda, yönetmen 
yardımcısı olarak başladı. l ik 
uzun metraj lı kurmaca filmi 
"Donchun de rizi 1 Günler"i 
1 993'te yaptı. Ikinci bagımsız 
yapımı "Jidu hanleng 1 
Donmuş"u ( 1 997) ise, Wu 
Ming rakma adıyla gösterime 
sokru. Çok ödüllü filmi "Shiqi 
su i de dan che 1 Peki n 
Bisikleti" (200 1 )  2002 yılında 
Festival'de de gösrerilmişti. 
Diger filmleri arasında 
"Suicides / lntiharlar" ( 1 994) 
ile "Biandan, guniang 1 
Cennete Çok Yakın" ( 1 998) 
da vardır. SÜRÜKLENENLER 
(2003) yönerrigi altıncı filmdir. 
Born in 1 966 in Shanghai, 
Ch ina. He is known as one of 
che most ralenced direcrors of 
China's "Sixrh Generarion". He 
graduared from che Beijing 
Film Academy in 1 988. He 
scarced his career as assiseant 
direcror ar rbe Fujiang film 
studio. He made his firsr fearure 
film, "Donchun de rizi 1 The 
Days", in 1 993 and released his 
second i ndependent production, 
"Jidu hanleng 1 Frozen" ( 1 997) 
under the pseudonym W u 
Ming. His award-winning 
"Shiqi sui de dan che 1 Beijing 
Bi cycle" (200 l )  played ar che 
Festival in 2002. His other 
films include "Suicides" ( 1 994) 
and "Biandan, guniaog 1 So 
Close ro Paradise" ( 1 998). 
DRliTERS (2003) is the sixrh 
feature film he direcred. 
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TÜRKIYE TURKEY 

PENCEREMDE SARDUNYALAR 

GERANIUMS AT MY WINDOW 

Yönetmen Director: Engin Ayra 
Tasarım Concept: Engin Ayfa 
Metin Text: Engin Ayça & 
GUistn T•nar Görilntü Yön. 
Cinematography: Engin lı.y(a Müzik 
Music: Og11z Abadan Yapımcı 
Producer: 1/han Giiltk Yapım 
Production Co.: Kxrpm Ka/mı Dünya 
Hakları World Sales: IVI']IIn Ka/mı 

2004 1 Bıt«am Vit:ko 1 Renkli Color 1 
JB' 

• "PENCEREMDE SARDUNYALAR'ın 
çekimleri Fethiye'nin Kayaköyü'nde 
yapıldı. Kayaköyü mübadelede boşaltılmış 
eski bir Rum köyü; şimdilerde kimse 
oturmuyor, evlerin yalnızca duvarları 
kalmış geriye. Film, özelde, Kayaköyü'nün 
öyküsünü anlatmıyor, hatta ondan hiç söz 
etmiyor. Film, genelde bir metafor olarak 
bütün boşaltılmış, terkedilmiş yerlerin, 
orada yaşamış insanların, orada yaşanmış 
aşkların, ayrılıkların öyküsü. Ya da belki, 
kendi yaşantımızın, çocuklu�umuzun, terk 
etti�imiz geçmişimizi n, mahallemizin, 
soka�ımızın, evimizin, evlerimizin, 
aşklarımızın öyküsü. Hatta belki de . . .  Bu 
film, seyircilerin, kendilerinin de öyküye 
katılımını, öyküyü kendilerine göre 
okumalarını, tamamlamalarını, 
yorumlamalarını, onu kendilerinin öyküsü 
yapmalarını amaçlıyor. Buruk, hüzünlü, 
ama umutlu, lirik bir öykü bu. Bir çeşit 
a�ıt. Bir taş plaktan gelen sesler, 
ça�rışımlar . . .  Film bir belgesel mi1 Belki 
evet. Bir kurmaca mı1 Belki evet. Hem 
öyle, hem böyle. Ya da yalnızca film, 
sinema, bir anlatı . . .  " - Engin Ayça 

• The filming ofGERANIUMS AT MY 
WINDOW was made in the Kayaköyü of 
Fethi ye. Kayaköyü (V iliage of Stone) is an 
old Greek village, evacuated during the 
exchange of people between Greece and 
Turkey. Now nobody lives there, only the 
walls of the houses have been left. The film 
does not teli the story of Kayaköyü in 
particular; in fact, it does not mention 
Kayaköyü. The film, as a metaphor in 
general, tells the srory of all evacuated, 
abandoned places, of people who have lived 
there, of loves and separations experienced 
there. Or maybe the story of our own life, 
childhood, the past we have deserted, our 
neighborhood, street, house, loves . . .  In facr, 
perhaps . . .  The film aims the audience to 
parricipate in the srory, read it  according ro 
themselves, ro complere ir, interprer ir, ro 
make ir rheir owo srory. This is an acrid, 
sad, bur hopeful and lyrical srory. A kind of 
requiem. Voices, connotarions coming from 
an old 78 rpm record . . .  Is rhe film a 
documentary? Perhaps, yes. Is ir ficrion? 
Perhaps, yes. Borh. Or only a film, cinema, 
a narrarion . . .  " - Engin Ayça 

ENGIN AYÇA 
I 94 I yılında Edremit'te dotdu. 
Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 
Roma'da, Centro 
Sperimentale di Cinema' da 
sinema etirimi gördü. Istanbul 
Universitesi Foto Film 
Merkezi'nde çalıştı. 1 973-75 
arasında Nezih Coş ve Atilla 
Dcrsay'la birl ikte 7. Sanat adlı 
sinema dergisini çıkardı. 1 974-
86 yılları arasında, TRT'nin 
Istanbul Televizyonu'nda 
çalışırken belgeseller ve 
kültürel filmler çekti. 1 987 
yılında yönettiti ilk uzun 
metraj lı sinema filmi "Bez 
Bebek" ulusal ve uluslararası 
festivallerde büyük başarı 
kazandı. Bunu 1 992'de 
yönettiti "Sotuktu ve Yatmur 
Çiseliyordu" izledi. Sinema 
üzerine iki çeviri kitabı vardır: 
Ayzenştayn'm Ders Notlan ve 
Sinemanın 100 Yılı. Mimar 
Sinan Üniversitesi Sinema-TV 
Enstitüsü'nde ders vermekte, 
sinema üzerine kuramsal 
yazılar yazmaktadır. 
Born in Edremit in 1 94 1 .  He 
graduaced from che Galatasaray 
High School and scudied film at 
rhe Centro Sperimentale di 
Cinema, in Rome, lraly. He 
worked in che Phoro & Film 
Center of che Istanbul 
University. From 1973-7 5,  he 
published che cinema magazine 
7.  Sanar (7rh Are) wir h Nezih 
Coş and Atilla Dorsay. He 
worked in TR T (Turkish State 
Broadcasting Company) 
Istanbul Television as director 
from 1 974-86, making 
documentaries and cultural 
films. His first feature film, 
""Bez Bebek 1 Rag Doll" ( l 987) 
won much acclaim in national 
and international festivals. He 
direcred his second feature film, 
""Soğuktu ve Yağmur 
Çisdiyordu 1 lt W as Cold and 
Raining"", in l 992. He has 
rranslared two books on cinema: 
Eisemtein's Lecture Notes and 100 
Years o[Cinema. Presendy he is 
teaching at the Mimar Sinan 
University Film & TV Institute 
and wriring cheorerical anides 
on cinema. 
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ALMANYA GERMANY 

KENDINi GELIŞTIR YA DA ÇEK GIT! 

GROW OR GO 

Yönetmen Director: Man- Ba11tkr 
Senaryo Screenplay: Marc Baıukr & 
Dörlt Franlet Görüntü Yön. 
Cinematography: 8ÖfTtJ Wtif/enbach 
Kurgu Ediring: Rımt Scbwtitztr 
Müzik Music:janjtlintle Yapımcı 
Producer: Marr Ba11tkr Yapı m 
Production Co.: Baı#kr Film Dünya 
Hakları World Sales: Baudtr Film 

2003 1 Digihtl Vitko 1 Renkli Coıoc 1 
95' 

• Özel bir işletme okulunun dört genç 
ö�rencisi meslek hayatına danışman 
olarak atılmak istemektedir. Gerçekleri 
gözler önüne seren bu belgesel, son 
derece seçici başvurma süreci boyunca ve 
genç profesyoneller olarak ilk adımlarını 
attıklarında onlara eşlik eder . . . . Di�er 
mezunlardan çok daha genç oldukları 
halde, "yüksek potansiyelliler" denen bu 
çocuklar disiplin, hırs ve yerine 
getirmeleri şart olan ola�nüstü 
gereklilikler hakkında pek çok şey bilirler. 
Sonuçta, önde gelen danışmanlık 
şirketlerinden birinde iş bulabilenlerin 
kazanacak çok şeyi vardır: $ 60.000 
civarında yıllık toplam maaş, bir araba, cep 
telefonu, vb. Thomas ile Diana bir çifttir 
ve daha mezun olmadan önce 
sözleşmelerini yapmışlardır - ama 
birbirine rakip iki şirketle. Steffi ve Marc
Philip'in yalnızca mesleki becerilerini de�il, 
bundan da önce "kişisel verimlilikleri"ni 
kanıtlamaları gerekir. Ve hepsinin 
ö�renmeleri gereken tek bir şey vardır: 
"kendini geliştir ya da çek git" sadece bir 
slogan de�ildir, iş dünyasında ayakta kalıp 
başarıya ulaşmanın yegane yoludur. 
Kendilerini ve performanslarını sürekli 
olarak optimize etmeleri gerekir, çünkü 
"müşteri daima haklıdır" ve küreselleşme 
döneminde, gelişme, toplumsal 
sorumluluktan daha önemlidir . . .  
"KENDINI GELIŞTIR YA DA ÇEK GIT! 
sınırsız ve samimi gelişmenin hikayesini 
anlatıyor. Küreselleşme döneminde 
ayakta kalmak için büyümesi ve gelişmesi 
gereken yalnızca şirketler de�il, insanların 
kendileridir de. Iyi ama, bütün bunlar 
nerede sona erecek?" - Marc Bauder 

• Four young studenrs of a privare 
business-school want ro start a career as 
consulranrs. The eye-opening documenrary 
accompanies rhem on rheir way through rhe 
exrremely selecrive process of applicarion 
and rhe fırst sreps as young professionals . . .  
Despire much younger rhan other 
graduares, rhese so-called "high porentials" 
know a !or abour discipline, ambirion and 
rhe extraordinary requirements they have ro 
meer. Those who fınally ger a job at one of 
rhe leading consulcant companies have a !or 
to gain, such as salaries of $ 60.000, a car, a 
mobile, phone ete. Thomas and Diana are a 
couple and they signed rheir conrracrs 
already before graduaring - bur ar two 
compering companies. Sreffı and Marc
Philip musr prove not only rheir 
professional skills, bur also "personal 
effecriveness" before. And there's one rhing 
they all have ro learn; "grow or go" is more 
than jusr a slogan, bur rhe only way ro 
survive and succeed. They have to 
constanrly optimize rhemselves and rheir 
performance, because "the client is the 
hero" and in times of globalizarion growrh 
is more imporranr, than social 
responsibiliry . . . "GROW OR GO rells the 
srory of unlimired and wholehearred 
growrh. In times of globalizarion not only 
companies have ro expand and grow ro 
survive, but also people rhemselves. But 
where will this all end?" - Marc Bauder 

MARC BAUDER 
21 Aralık 1 974'te Almanya'da 
Stuttgart'ta dogdu Constanz 
Gölü'nde büyüdü; Berlin'de 
yaşamaktadır. 1 996-200 1 
arasında Köln, St. Gallen ve 
New York'ta Iş Idaresi okudu. 
200 1 '  den beri, Potsdam
Babelsberg Film Okulu'ndadır. 
Bauderfılm'in kurucusudur. 
Born on 21 December 1 97 4 in 
Srungart, Germany. He has 
grown up ar the Lake of 
Constanz; he currencly lives in 
Berlin. From 1 996-2001 he 
studied Business 
Adminisrration in Cologne, St. 
Gallen and New York. Since 
2001 he's been studying at Film 
School Potsdam-Babelsberg. He 
is the foundet of Bauderfılm. 

Filmleri 
Filmography 
2000 No Lost Time 

Kaybedecek Zaman Yok 
(documenra'l' belgesel) 

2003 G row or Go 
Kendini Geliştir ya da 
Çek Git! 

2004 i\fany Greetings from Your 
Pasi Geçmişinizden 
Pek Çok Selam 



278 
ı BELGESELLER IH ıı ı \ l l '\ 1 \ 1< 1 1 ' 

ABD USA 

DÜŞLERIN AGI RLIGI 

BURDEN OF DREAMS 

Yönetmen Director: Lts Blan1. 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Us 8/ank Kurgu Editing: Ma.ıt:rl\'1'1 
Gosling Anlatan Narrator: Candaa 
IAı�ghlin Katılanlar Participa.n.ts: 
Candau L:ıı�ghlin, Wmıtr HtrUg, Klam 
Kinski, Cla11dia Cardinalt1 Tixnnaı 
Ma11ch,)aıon Roôardı, Afirkjagger,joıe 
Lnvgoy, Pa11/ Himrhtr Yapımcı 
Producer: Lts B/ad Yapım 
Production Co.: Flown- Filmı Dünya 
Hakları World Sales: FIDU�rr Filmı 

1982 1 Belaram Vidto 1 Renkli Color 1 
94' 

• DÜŞLERIN ACIRLICI, normalde 
sanatsal ahmaklık sayılabilecek bir şeyin, 
Alman sinemacı Werner Herzog'un 
"Fitzcarraldo" filminin son derece sorunlu 
orman çekimlerini tamamlama konusundaki 
saplantısının, ürpertici ama çok dengeli 
öyküsünü sunuyor. Başrolünde Klaus 
Kinski'nin yer aldı�ı "Fitzcarraldo", yüzlerce 
yerlinin devasa bir buharlı gemiyi bir da�ın 
üzerinden sürükledikleri inanılmaz sekans 
da dahil olmak üzere, unutulmaz imgelerle 
doludur. Söz konusu sekans kula� her ne 
kadar tuhaf gelse de, DÜŞLERIN ACIRLICI 
çok daha fazla merak uyandırıcı, çünkü 
Blank oyuncu kadrosundaki ve teknik 
ekipteki herkesi, özellikle de Herzog'u 
devam etmeye iten sapiantıiarı gözler 
önüne seriyor. Hatta, belgesel ilerlerken, 
Herzog'un delili�e sürüklenmeye başlayışını 
izliyoruz: filmi tamamlama saplantısı, hem 
onun hem de çevresindekilerin hayatını 
yönetmeye başlıyor. En kötüsü de, 
delili�inin farkındaymış, ona kollarını 
açıyormuş gibi görünmesi. Set her türlü 
felakete u�ruyor: Herzog ve Blank, kendi 
aralannda savaşan yerli kabileler, hastalık, 
ça�daş konfordan mahrumiyet ve en 
kötüsü, çekimler sırasındaki kazalar sonucu 
meydana gelen ölümlerle u�raşıyor. Yine 
de Herzog'un cinneti sürekli artıyor, 
giderek projesini daha da büyük bir 
saplantıya dönüştürüyor. DÜŞLERIN 
ACIRLICI'ndaki açık ironi, "Fitzcarraldo" 
filmini yaratmanın da, o filme konu olan 
öyküdeki kadar tehlikeli bir girişim halini 
alması. "Düşler olmasa bir çayırdaki inekler 
gibi olurduk ve ben öyle yaşamak istemem. 
Hayatımı ya bu projeyle yaşarım, ya da bu 
projeyle sona erdiririm." -Werner Herzog 

• BURDEN OF DREAMS is a chilling bur 
finely balanced accoum of what might 
ordinacily be considered arciscic folly: 
German fılmmaker Werner Herzog's 
obsession to complece the painfully plagued 
jungle shoocing of "Fitzcarraldo". Tale of a 
penniless opera-mad dreamer who risks 
everything co build a grand opera house in 
the middle of che South American jungle, 
"Fitzcacraldo" features Klaus Kinski in the 
tide role. The film is fılled with 
unforgettable imagery, including an 
incredible sequence using hundreds of 
natives dragging a huge seearnship over a 
moumain. As oudandish as that sounds, 
BURDEN OF DREAMS is actually even 
more compelling, as Blank shows the 
obsessions that drive everyone in the cast and 
crew, especially Herzog himself. lndeed, as 
the documemary wears on, we wacch as 
Herzog begins to descend i mo madness: his 
obsession with completing the film begins to 
rule his life, and the lives of those acound 
him. Worst of all, he seems co be awace of his 
madness, and almost embraces it. All sorcs of 
disasters serike che set, as Herzog and Blank 
dea! with watring native tribes, sickness, a 
lack of any modern conveniences, and worst 
of all, actual deaths due to accidenrs while 
fılming. And stili, Herzog's mania grows, as 
he becomes more and more obsessed with his 
project. The obvious irony running through 
BURDEN OF DREAMS is that creating the 
movie "Fitzcacraldo" proved jusc as dubious 
and perilous an enrerprise as che one on 
which it was based. "W ithout dreams we 
would be cows in a field, and I don't want co 
li ve like that. l live my life or I end my life 
with this project." - Werner Herzog 

LES BLANK 
27 Kasım 1 935'te Tampa. 
Florida'da doıdu. New 
Orleans'taki Tulane 
Üniversitesi'ne devam etti, 
burada Bunuel, Bergman ve 
Fellini'nin filmlerinden çok 
etkilendi. Mezun olduıunda. 
kurmaca film senaristi
yönetmeni olmak için 
Hollywood'a taşındı; bu 
hedefinde en fazla yapabildiıi 
şey, "Easy Rider"daki Mardi 
Gras sekanslarına yardımcı 
olmak oldu. Güney California 
Üniversitesi sinema okulundaki 
iki yılın ardından, eıitimsel 
filmlerle reklam filmleri 
yapmaya başladı. Los 
Angeles'te beş yıl serbest 
çalıştıktan sonra ilk baıımsız 
filmlerine, Amerikan 
toplumunun kıyısında yaşayan 
tutkulu insanların hayat ve 
müziıine mahrem bakışlar atan 
bir diziye başladı. Kendi 
filmlerini finanse edebilmek 
için sanayi filmleri ve tanıtım 
filmleri yapmayı sürdürdü. 
Filmlerinin belli başlı toplu 
gösterimieri ABD, Ingiltere, 
Meksika, Fransa, Almanya ve 
Bulgaristan'da düzenlendi. Pek 
çok ödül aldı ve 1 990' da 
bagımsız bir sinemacı olarak 
yaşam boyu başarısı için 
Amerikan Sinema 
Enstitüsü'nün Maya Deren 
Ödülü'ne layık bulundu. 
Born on 27 November 1 935 in 
Tampa, Florida. He arrended 
Tulane University in New 
Orleans, where he was deeply 
influenced by the fılms of 
Bufiuel, Bergman and Fellini. 
When he graduared, he moved 
to Hollywood to become a 
writer-director of fıctional fılms; 
the dosesr he came was helping 
to film the Mardi Gras sequences 
of "Easy Rider''. After two years 
of film school at the University 
of Sourhern California, he found 
work making educarionaJ and 
advertising fılms. After fıve 
years of freetaneing in Los 
Angeles, he began his fırst 
independent fılms, a series of 
inrimate glimpses inro the lives 
and music of passionate people 
who li ve at the periphery of 
American society. To finance his 
own fılms, he cominued to make 
indusrrial and promotional 
fılms. Major retrospectives of his 
fılms have been mounted in 
USA, UK, Mexico, France, 
Germany and Bulgaria. He won 
numerous awards and in 1 990, 
he received the American Film 
lnstiture's Maya Deren Award 
for outstanding lifetime 
achievemenr as an independent 
fılmmaker. 
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ABD USA 

TOPRAK ADAMI 

THE AGRONOMIST 

Yönetmen Directoc:Joruıthan 
Dmmu Görüntü Yön. 
Cinematography: Abo11dja,jonathan 
Dmıme, Btvin MeNarnara & Peter Sara/ 
Kurgu Editing: Btt�in MeNarnara 
Müzik Music: Wydif }tan, Robert 
Aaron & Mtlltyjtan Yapımcılar 
Producrrs:jonarhan Demme, Peter 
Sara/ & Btvhı AleNamara Yapı m 
Production Co.: BAC Filmı Dünya 
Hakları World Sales: Wild BNnch 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 98' 

• Insan haklarının ateşli bir savunucusu 
olan Jonathan Demme, Haiti hakkında 
birkaç belgeselin yapımcılı�ını ve 
yönetmenli�ini yapmıştı. Son yapıtı 
TOPRAK ADAMI, 1 S yılı aşkın bir sürede 
çekilmiş görüntüleri biraraya getirerek, 
Haitili gazeteci ve siyasi eylemci Jean 
Dominique'in, ola�nüstü karısı ve yoldaşı 
Michele Montas'ın ve çok sevdikleri 
Haiti'nin portresini çıkarıyor. Dominique, 
1 956'dan 1 986'ya kadar süren Duvalier 
rejiminin sonuna kadar halk adına konuşan 
güçlü bir ses olarak kaldı. 2000 Nisan'ında, 
ülkeyi seçimlere götüren iç karmaşa 
ortamında, radyo istasyonunun dışında 
suikasta u�radı. Dominique kendisini, 
demokratik ideallere ulaşmak için çalışan 
militan bir gazeteci olarak tanımlamıştı ve 
hazırladı�ı haberleri karizmatik sunuşunda 
bu tavrı açıkça ortaya konuyordu. Günlük 
bültenlerinde siyasi sorunları tartışıyor, 
gündemde tartışma yaratan meseleler 
hakkında serbestçe konuşuyordu. 
Demme, Dominique'in öyküsünü 
geleneksel siyasi kışkırtmacı üsiObu 
kullanarak, perdeye esin verici anekdotlar 
yansıtarak, bilgi verici metinlere ve tarihi 
haber görüntülerine bol yer vererek 
anlatıyor. " 1 99 1 'de Jean Dominique'e bir 
'belgesel portre' teklifiyle gittim; aslında 
bu, önceden yalnızca bir kez karşılaştı�ım 
bu şaşırtıcı adamı daha yakından 
tanıyabilmek için bir mazeretti. O sırada 
sürgündeydi. Canı sıkılıyordu. Kabul etti. 
Dost olduk. Yaşamı ve demokratik bir 
Haiti ideali, son on yılda ülkesinin yaşadı�ı 
kargaşa içinde yitti gitti. Bu film, büyük bir 
adama ve gerçekleşmeyen düşlerine bir 
saygı gösterisidir." - Jonathan Demme 

• A scrong advocare of human righrs, 
director Jonathan Demme has produced and 
direcred a number of documenraries about 
Haiti. THE AGRONOMIST, his most 
recenr work, gathers foocage shot over a 
fıfteen-year period ro presenr a porrrair of 
Hairian journalise and palirical activisr Jean 
Dominique, hjs exrraordinary wjfe and 
partner Michele Monras, and rheir beloved 
Hairi. Dominique remained a sreadfasr 
voice for the people unril the end of the 
Duvalier regime that prevailed from 1 956 
unril 1 986. Ulrimarely, in April 2000, 
during the turmoil leading up ro elecüons, 
Dominique was assassinared outside his 
radio station. Domjnique clearly defined 
himselfas a miliranr journalise working to 
realize democratic ideals - and this stance 
was never more clear than in his own 
charismatic reporring. In his daily 
edirorials, he debated political questions 
and spoke freely about controversial issues 
of the day. Demme tells Dominique's srory 
in cradirianal agit-prop style, shattering the 
screen with inspirational anecdotes, hard
hitting informational rexr and histarical 
news footage. "I approached Jean 
Dominique in 1 99 1  to propose a 'portrait 
documenrary' as an exeuse to ger ro know 
this amazing man I had met only once 
previously. He was in exile. He was bored. 
He agreed. W e became friends. His life and 
his visian of a democratic Haiti got swept 
up in his counrry's rurmojl over the next 
ten years. This film is a tribute ro a great 
guy and his unfulfılled dreams" -

Jonathan Demme 

JONATHAN DEMME 
22 Şubat 1 944'te New Y ork'ta, 
long Isiand'da dogdu. Önce 
New York'ta reklamcılık yaptı, 
ardından 1 97 1  'de yazar, 
yapımcı ve yönetmen olarak 
verimli meslek yaşamına atıldı. 
Aynı zamanda yönetmenligini 
de yaptıgı "Melvin and Howard 
1 Melvin ve Howard"ın ( 1 980) 
senaryosuyla New York Film 
Eleştirmenleri Ödülü'nü aldı. 
Diger ödülleri arasında. "The 
S ilence of the Lam bs 1 
Kuzuların Sessizligi" ( 1 99 1 )  ile 
En Iyi Yönetmen dalında aldıgı 
Oscar ve "Mandela" ( 1 996) ile 
aldıgı Uluslararası Belgesel 
Birligi Odülü sayılabilir. 
Filmleriyle 20 kez Oscar'a aday 
olmuştur. TOPRAK 
ADAMI'ndan (2003) önce, 
Haiti'de demokrasi 
mücadelesinin izini süren dört 
belgesel yaptı. 
Bom on 22 February 1 944 i n 
Long lsland, New York. He 
worked as a publicist in New 
York before launching his 
prolifıc career as a wrirer, 
producer and director in 1 97 1 .  
He won a New York Film 
Critics Circle award for the 
screenplay of "Melvin and 
Howard" ( 1 980), which he also 
directed. Among his other 
honors are an Oscar for Best 
Director for "The Sitence of rhe 
Lambs" ( 1 99 1 )  and an 
lnrernacional Documenrary 
Associacion prize for "Mandela" 
( 1 996). His fiJms have been 
nominaced for 20 Oscars. Before 
THE AGRONOMIST (2003), 
he made four documentaries 
tracing che struggle for 
democracy in Haici. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 
1 977 Handie W ith CaN! 
1 979 Tb. Last Embrac. 
1 980 1\le/vin and Howard 
1 98� S top Making S ense 
1 986 Something Wild 
1 987 Swimming to Cambodia 
1 988 lllamed to tb. 1\lob 
1 99 1  Silen« of the Lam bs 
1 993 Philadelphia 
1 998 Beloved 
2002 The Truth About Charlie 
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BUKOWSKi: BÖYLE GELDi,  BÖYLE GiTTi 

B UKOWSKI: B ORN INTO THIS 

Yönetmen Director: john Dulinghan 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
Mali Mind/in & Bill Langley Kurgu 
Edicing: Victor Livinguon Müzik 
Music:Jamu Stmıplt Katılanlar 
Participants: Charltı Bllkowrki, Stan 
Penn, Bono, Unda Bukowıki, Taylor 
Harltfort4 Harry Dtan Stanton Yapımcı 
Producer:john Dullaghan Yapım 
Producrion Co.: Pictum Frwn E!.anh 
Dünya Hakları World Sales: Films 
Transit lnttrnational 

2003 1 Bettf'am Video 1 Renkli Color 1 
121'  

• Efsanevi edebiyat ozanı Charles 
Bukowski'nin renkli hayatına ve ya�adı!ıı 
döneme odaklanarak müteveffa �air, yazar 
ve adı çıkmı� hedonist üzerine aydınlatıcı 
bir genel bakı� sunan bu film, muazzam bir 
seyir keyfi veriyor. John Dullaghan'ın 
belgeseli, metafor ve betimlemeden uzak 
duran, toplumun karanlık uçlarından 
uzla�maz, zalim raporlar sunan bir yazara 
son derece yakı�ır �ekilde, Amerika'nın 
en büyük yazarlarından birinin süssüz, 
dürüst bir portresi. BUKOWSKI: BÖYLE 
GELDI, BÖYLE GITTI, sürekli içen ve 
genellikle ayya� gezen, iptila, mizantropi 
ve kendine duydu!ıu nefretle eli kolu 
ba!ılanmı� ozanı oldu!ıu gibi gösteriyor, 
buna raıımen, eserlerindeki inkar 
edilemez dehayı da gözler önüne seriyor. 
"Bir reklam ajansında çalı�ıyordum; 
amanın, �irket hamurundan yo!ıurulmamı� 
olanlar için çok korkunç bir yer orası. 
Gerçekten büyük baskı var. l�inizi elinizde 
tutmak istiyorsanız, ona bütün bedeninizi 
ve ruhunuzu vermeniz gerekiyor. Düzenli 
bir �ekilde haftada 60 saat çalı�ıyordum, 
ayda üç haftasonu i�e gidiyordum. Ailem 
yüzümü bile göremiyordu. Sonunda, 33 
ya�ında gö!ısüme aıırılar girdi. Karım beni 
acil servise götürdü. Beni orada, koroner 
gözlem ünitesinde bir hafta tuttular. 
O sıralarda Postane'yi bulup okumu�tum. 
Gördüm ki Bukowski bu olumsuz 
deneyimi alıp, faydalı bir �eye 
dönü�türmeyi becermi�. Benim gibi 
insanlara, o kabusun içinde olanlara 
yardım eden bir �eye. Bana ilham verdi. 
Onu okudukça, giderek daha çok 'bu herif 
gerçe!ıi yakalamı�· diye dü�ünmeye 
ba�ladım." - John Dullaghan 

• Focusing on the colotful life and times of 
legendary literary bard Charles Bukowski ,  
rhis illuminaring overview of rhe !are poet, 
aurhor and nororious hedonisr makes for a 
vasrly enrerraining viewing experience. 
Fireing for a wrirer who shunned meraphor 
and imagery, fıling uncompromising, brural 
repores from rhe darker edges of sociery, 
John Dullaghan's documenrary is an 
unfussy, ho n esr porcra ir of one of America' s 
grearesr wrirers. BUKOWSKI: BORN 
INTO THIS presenrs rhe man, always 
drinking and ofren drunk, crippled by 
addicrion, misanrhropy and self-harred, yer 
ir srill manages ro i l lusrrare rhe undeniable 
genius of his work. "I was working ar rhe ad 
agency, and boy, if you' re nor corporare 
marerial, ir' s a  horrible place ro be. Ir' s real 
high pressure. You've gorra give your body 
and soul ro your job, if you're gonna keep 
your job. I was working 60 hour weeks, 
rourinely, working 3 weekends our of rhe 
monrh. My family never saw me. I wound 
up gerring chesr pains ar age 33 .  My wife 
drove mer o rhe emergency room. They 
kepr met here, on rhe coronary observarion 
un ir for a week. Around rhar rime, I' d 
encounrered Post Office. I sa w rhar Bukowski 
was able ro rake rhar negarive experience, 
and transform ir inro somerhing rhar was 
worrhwhile. I mo somerhing rhar helped 
people !ike me, who were in rhar 
nighrmare. He inspired me. The more I 
read him, rhe more I thoughr, 'this guy is 
hooked inro rhe rrurh' ." - John Dullaghan 

JOHN DULLAGHAN 
B.erkeley' deki California 
Universiresi mezunu olan 
yönetmenin reklam 
sektöründe 1 S yılı a�kın 
deneyimi vardır. Apple 
Computers için ödül kazanan 
reklam filmleri ve basın 
kampanyalarının yanısıra, !BM 
için Errol Morris'in yönettigi 
bir imaj filminin tasarımını 
yapmı�rır. Şu sıralarda Güney 
California'da ya�amaktadır. 
Edebiyar devi Charles 
Bukowski üzerine uzun 
süredir planlandıgı portreyle 
yönetmenlige adım armı�rır. 
Kendisiyle aynı adı ta�ıyan 
sinema, sahne ve TV 
oyuncusuyla 
karı�rırılmamalıdır. 
A graduare of the University of 
California ar Berkeley, he has 
more than 1 5  years experience 
in the advenising indusrry, 
where he has written a number 
of award-winning commercials 
and prim campaigns for Apple 
Computers, as well as an image 
film for !BM directed by Errol 
Morris. He currencly lives in 
Sourhern California, and makes 
his fearure debur wirh his long
gestating profıle of lirerary 
giant Charles Bukowski. He is 
nor ro be confused wirh the 
screen, stage and TV actor of 
che same name. 
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YERAL Tl HÜCRESl 

THE WEATHER UNDERGROUND 

Yönetmenler Directors: Sam Grmı 
& Bill Siegtl Görüntü Yön. 
Cinematography: Andrw Black & 
Fttkriro Sabano Kurgu Editing: Sam 
Gmn & Down Logıdon Müzik Music: 
Daıtt Ctr/ & lı my Dominguu 
Yapımcılar Producers: Sam Gmn, 
Bill Siegel, Carrit Lozano & A1t�rc 
Snıolowitz Yapım Production Co.: 
The Fm Hiııory Projta Dünya 
Hakları World Sales: Roco Film.ı 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Colo' 1 93' 

• "Merhaba, bir savaş ilanı okuyaca�ım . . .  
önümüzdeki 1 4  gün içinde Amerikan 
adaletsizli�inin bir simgesine ya da 
kurumuna saldıraca�ız." Otuz beş yıl önce, 
bir grup genç Amerikalı radikal -daha çok 
orta sınıftan beyaz üniversite ö�rencileri
ABD hükümetini terrörist araçlarla 
devirme niyetlerini bu sözlerle duyurdular. 
Etkinliklerini 1 970'1i yılların büyük 
bölümünde sürdürdüler: ülke sathında, 
ABD'nin dünyanın her yerinde uyguladı�ı 
gerçek şiddeti temsil etti�ine inandıkları 
hedefleri bombaladılar. O çalkantılı yılların, 
yani idealizmin geçerli oldu�u o ilk günlerin 
çok ilginç bir portresi olan bu güvenilir 
belgesel geniş kapsamlı ve nadir bulunan 
arşiv çekimlerinden yararlanıyor. Yeraltı 
hücresinin "meteorolog" üyelerini, yani 
Weathermen'i (adlarını Bob Dylan'ın şarkısı 
"Subterranean Homesick Blues"daki bir 
satırdan almışlardı: "Rüzgarın ne yönden 
esti�ini anlamak için meteorologa ihtiyacın 
yok") o dönemin toplumsal hareketleri 
ba�lamında ele alıyor. Demokratik Toplum 
Yanlısı Ö�renciler ve Kara Panterler'in eski 
üyeleriyle çok şeyi açı� çıkaran söyleşiler 
var. Film ayrıca, ABD hükümetinin, kötü 
şöhretli FBI birimi COINTELPRO'nun gizli 
eylemleri vasıtasıyla 1 960'1ı ve 1 970'1i 
yıl larda muhalefeti sindirmesini de inceliyor. 
Green ve Siegel, bir zamanlar J. Edgar 
Hoover'ın "Amerika'nın en tehlikeli kadını" 
diye tanımladı�ı Bernardine Dohrn'un ve 
Columbia Üniversitesi'ndeki ö�renci 
boykotunun lideri Mark Rudd'ın da 
aralarında bulundu�u. birkaç sabık 
Weathermen'i, pişman olsalar bile pek de 
tövbekar olmadıklarını gösteren anlamlı bir 
otopsi için biraraya getirmiş. 

• "Hello, I' m going to read a declaration of 
a state of war. . .  within the next 1 4  days we 
will attack a symbol or institution of 
American injustice." Thirty-fıve years ago, 
with those words, a group of young 
American radicals -mostly middle-class 
whitebread college kids- announced their 
intenrion: to overthrow the U.S. government 
through terroristic means. They conducted 
the ir activities through m uc h of che 1 970s -
bombing targers across the country that they 
considered emblematic of the real violence 
that the U.S. was wreaking throughout the 
world. A compelling portrait of rroubled 
times -those early days of idealism and their 
transition i neo a period when American 
society seemed for an instant on che point of 
revolurion- this is an authorirative 
documentary which uses extensive rare 
archival footage, explores the Wearhermen 
(after che line from the famous Bob Dylan 
song "Subterranean Homesick Blues": "You 
don't need a weatherman ro know which 
way the w i nd blows. ") in the conrext of 
other social movements of che time. lt 
features revealing interviews with former 
members of the Students for a Democraric 
Society (SDS) and the Black Panthers. lt also 
examines the U .S. government's suppression 
of dissent in the 1 960s and 1 970s through 
the covert actions of COINTELPRO, the 
nororious FBI task force. Green and Siegel 
round up several former Weathermen, 
including Bemardine Dohrn (once called 
"the most dangerous woman in America" by 
]. Edgar Hoover) and Mark Rudd (leader of 
Columbia University' s srudent srrike), for a 
thoughtful postmorcem that fınds them 
regretful but not exactly repentant. 

SAM GREEN 
Gazetecilikte lisansüstü 
derecesini, yönetmen Marlon 
Riggs'le belgesel konusunda 
çalıştıgı, Be_rkeley'deki 
California Universitesi'nden 
aldı. Daha önceki belgeseli 
"The Rainbow Man/john 3: 1 6" 
dünyanın dört bir yanındaki 
festivallerde gösterildi, 
Dallas'taki ABD Film 
Festivali'nin Büyük Ödülü'nün 
yanısıra Ann Arbor Film 
Festivali ile New York ve 
Chicago Yeraltı Film 
Festivlaleri'nde En Iyi Belgesel 
Film ödüllerini aldı. Şu sıralarda 
San Francisco' da yaşamakta ve 
San Francisco Üniversitesi'nde 
ders vermekte. 
He received his Master' s Degree 
in Journalism from Universiry of 
California at Berkeley, where he 
studied documenrary w ith 
acclaimed fılmmaker Marton 
Riggs. His previous 
documentary, "The Rainbow 
Man/john 3: 16" screened at 
feselvals worldwide, winning the 
Grand Prize at the USA Film 
Festival in Dallas and Best 
Documentary awards ar the Ann 
Arbor Film Festival and the New 
York and Chicago Underground 
Film Festivals. He currently lives 
in San Francisco and reaches ar 
the University of San Francisco. 

Chicago'da çalışan bir egitimci, 
belgesel fılmci ve Serbest Tarih 
Projesi'nin kurucularındandır. 
Minneapolis'te büyüdü. 
Wisconsin-Madison 
Üniversitesi'nden Tarih lisansı, 
New Y ark'taki Columbia 
Üniversitesi'nden de 
Gazetecilik'te master derecesi 
aldı. Birkaç belgesel fılmde 
çalıştı. Şu sıralarda, okur
yazarlıga ve ömür boyu 
ögrenmeye adanmış, kar amacı 
gütmeyen bir egitim kurumu 
olan Onemli Kitaplar Vakfı'nın 
okul programları yöneticisidir. 
He is a Chicago-hased educaror, 
documentary fılmmaker, and 
co-founder of The Free History 
Project. He grew up in 
Minneapolis. He gor a BA in 
History from the University of 
Wisconsin-Madison and an MS 
in Journalism from Columbia 
Universiry in New York. He has 
worked on a number of 
documenrary fılms. He is 
currently the director of school 
programs for rhe Great Books 
Foundation, a non-profır 
educarianal organization 
dedicated to literacy and 
lifelong learning. 
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TÜRKIYE TURKEY 

ALlN KULLANlN BENi!  -
BIR OYUNCUNUN PORTRESi: NECDET MAHFI AYRAL 

T AKE ME AND USE ME! -
PORTRAIT OF AN ACTOR: NECDET MAHFi A YRAL 

Yönetmen Director: Mthmtl Giirtli 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Hald1111 Uı/11 Kurgu Editing: Alpıtl!in 
Ozıiirk Müzik Music: MthtMt Giirtli 
Katılanlar Participancs: Ntcdtı 
Mahfi Apal, jrya• Mahfi Töıiim, 
Fwhan Şt111uy, Ştnw Sm, Yav.ın T 11rg111, 
Kayhan Yıldızoll" Yapımcılar 
Producers: Mthtrut Giirtli & Bahar 
Erl!11m Dünya Haklan World Sales: 
Mthmtt Giirtli 

2003 1 Bttaram V iliM 1 Renkli Color 1 
45' 

• "Ülkemizdeki birçok sanatçı için 
tasarladıgım portreler projesinin birincisi 
Necdet Mahfi Ayral üzerine. Onun adıyla 
ilk karşılaşmam ünlü ltalyan komedyen 
T oto'yu seslendirdigi yıllara kadar uzanır. 
Yani bundan kırk yıl önceye, yani 
çocukluguma. Bu projeden söz ettigirnde 
de dostlarım Şener Şen ve Kayhan 
Yıldızoglu, beni Necdet Mahfi'yle 
tanıştırma inceligini gösterdiler. Kalktık, 
Bahçeşehir'deki evinde onu ziyarete gittik. 
Tabii daha önce birçok hazırlık yapılmıştı. 
Necdet Mahfi Ayral'ın da olaya çok sıcak 
yaklaşmasıyla, iki hafta sonra, Mart 
2002'de çekimiere başladık. Dört ay 
süren çekimler sonrasında, on saati aşan 
malzemeyle montaja başladık. Bir ay sonra 
da filmi bitirebildik. ALlN KULLANlN 
BENI!, sanatçının hayatından kesitler, 
Muhsin Ertugrul'la birlikte tiyatro ve 
sinema serüveni, Elia Kazan ve T oto 
bölümlerinden oluşuyor. Filmde Ferhan 
Şensoy, Jeyan Mahfi Tözüm, Yavuz Turgul, 
Şener Şen ve Kayhan Yıldızoglu da 
sanatçıyla ilgili düşüncelerini dile 
getiriyorlar. Film ekibinin aynı apartmanda 
oturan kişilerden oluşması ise, ilginç bir 
dayanışma örnegi olarak düşünülebilir. 
Filmin fınansmanını da birlikte 
karşıladıgımızı belirtmek isterim." -
Mehmet Güreli 

• "Necdet Mahfi Ayral is che firsr in the 
portraits project that !'ve been planning for 
many artists of our country. My first 
encoumer with his name dares back ro the 
years when he dubbed che famous ltalian 
comedian Toro. That is, almosr forry years 
ago, meaning my childhood years. When I 
spoke of this project, my friends Şener Şen 
and Kayhan Yıldızoğlu showed the good 
grace ro introduce me to Necdet Mahfi . W e 
got off and wem ro his house in Bahçeşehir 
ro visit him. Of course many prior 
preparations have been made. When Necdet 
Mahfi Ay ral also aprroached the project 
wirh emhusiasm, we started shooting in  
March 2002. At the end of the shooring, 
which cook four momhs, we started ediring 
w ith a material of more rhan ren hours in 
length. And we were able ro have the film 
completed after a month. T AKE ME AND 
USE ME! consists of parts from the arrist"s 
life, his film and theatre advemure wich 
director Muhsin Ertuğrul, the sections of 
Elia Kazan and Toro. In the film, Perhan 
Şensoy, ]eyan Mahfi Tözüm, Yavuz Turgul, 
Şener Şen and Kayhan Yıldızoğlu express 
the ir feelings about the artist. The fact that 
the film crew was formed of people living in 
the same aparement building may be 
considered as an inceresting example of 
solidari ey. And I would also like ro say that 
we financed che film rogether." -
Mehmet Güreli 

MEHMET GÜRELI 
7 Nisan 1 949'da Istanbul'da 
do�du. Ortaokulu Avusturya 
Lisesi'nde, liseyi Hürriyet 
Koleji'nd� okudu. Iki yıl 
Istanbul Universitesi Edebiyat 
Fakültesi'nde, Felsefe 
bölümüne devam ettikten 
sonra 1 976'da Hürriyet 
Gazetesi'ne girdi. Sinema, 
müzik sayfaları hazırladı. 
1 984'te Nisan Yayınları'nı 
kurdu ve Nisan dergisini 
yayınlamaya başladı. 1 98S'te 
Sıcak Bir Göz, 1 993'te Alope'nin 
Odası adlı öykü kitapları 
yayınlandı. 1 987'de "Vapurlar" 
adlı 1 8  dakikalık, 1 6mm bir 
belgesel çekti. Ertesi yıl 
bestelerinin yer aldı�ı. bu 
film in albümünü çıkardı. 
Sonraki yıl larda, "Cihangir'de 
Bir Gece" ( 1 995), "Ya�mur" 
ve "Odamda Yolculuk" adlı 
müzik albümleri piyasaya 
sunuldu. 1 998' den bu yana 
resim çalışmalarını da 
sürdürmekte ve eserlerini 
sergilemektedir. 
Born on 7 April 1949 in 
Istanbul. He got his secondary 
school diplama from rhe 
Ausrrian Sankr Georg and his 
high school diplama from 
Hürriyet Kolej i .  He srudied 
philosophy for two years ar the 
Istanbul University Faculry of 
Lirerarure. In 1976 he joined rhe 
sraff of rhe Hürriyet newspaper 
and wrore arricles on film and 
music. 1 984 saw rhe appearance 
of rhe magazine Nisan and rhe 
founding of Nisan Editions. He 
published his first book Sıcak 
Bir Göz (A Waroı Eye), a  
collecrion of shorr srories. in 
1 985. In 1987 he produced an 
1 8-minure, 16 mm film enrided 
··vapurlar 1 Boars ... Nexr year he 
released rhe soundrrack of rhe 
film, made up of rhe music he 
wrore. His second book of shorr 
srories, Alope'nin Odası (Aiope'ı 
Chamber), appeared in 1993. He 
made three records, .. Cihangir"de 
Bir Gece .. , .. Yağmur"" and 
.. Odamda Yolculuk"'. He has 
alsa been painring and 
presenring his work in 
exhibirions since 1 998. 
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CANlM BABACIGIM 

CAPTURING THE FRIEDMANS 

Yönetmen Director: Andnw)arrt:ki 
Senaryo Görüntü Yön. 
Cinemacography: Adolfo Ooring 
Kurgu Edi ring: Richard Hankin 
Müzik Music: Andrta M,.,.kont 
Katılanlar Parricipancs: Arnold 
Friedman, E/aint Friedman, David 
Friedman, Stth Fritdman,}tsst Fritdman, 
H(!Uitlrd Friedman Yapımcılar 
Producers: Andrtw Jaml:i & Marc 
Smn"ling Yapım Pcoduction Co.: H it 
Tht Gro11nd Rımning Films Dünya 
Hakiart World Sales: Fortissimo Film 
Sale.s Türkiye Haklan Turkish 
R.jghu: Barhar Film 

2003 1 3� mm. 1 Renkli Colo• 1 107' 

• Aile hayatı her zaman, esasen özel bir 
alan; bir sırlar ve kapalı kapılar, ihtiyatlı 
ilişkiler ve hiçbir zaman gün ışı�ına 
çıkmayan sevimsiz gerçekler dünyası 
olmuştur. Andrew Jarecki'nin şaşırtıcı bu 
ilk filmi, görünüşte tipik bir üst-orta sınıf 
ailenin hayatını yansıtıyor. Karmaşık, zıt 
hisler uyandıran ve ev yapımı filmierin 
varlı�ı nedeniyle son derece sürükleyici bir 
portre yaratıyor. Baba Arnold ve en küçük 
o�lu Jesse tutuklanıp şoke eden, korkunç 
iddialarla suçlandıkları anda Friedman'ların 
hayatı dönüşüme u�ramıştı. Kendilerini bir 
isterinin içinde bulan, parçası oldukları 
toplum ortalı�ı velveleye verirken, amansız 
bir medya saldırısına da maruz kalmışlardı. 
Iki erkek suçlu bulundu. Arnold hapiste 
öldü, Jesse ise on üç yıl yattıktan sonra 
200 1 'de salıverildL CANlM BABAClClM 
tesirini her şeyden çok, Friedman'ların 
günlük yaşamlarının görsel kayıtlarını tutma 
alışkanlıklarına, bunun sonucunda Bmm'den 
video filme kadar çeşitli mecralarda 
saatlerce uzunlukta bir görüntü arşivi 
oluşturmalarına, ve krizin doru�undayken, 
aile parçalanırken bile kameraları çalışır 
durumda tutmalarına borçlu. Başka bir 
belgeselin elinde böylesine sıradışı 
malzemenin bulunaca�ını, ya da başka bir 
ailenin böylesine büyüleyici olaca�ını hayal 
etmek çok zor. Aile videolarına ulaşmayı 
başaran Jarecki, filmini bir soruşturma gibi 
yapılandırıyor, ama beklentilerimizi sürekli 
altüst ediyor. Film sadece bir ailenin 
yaşamını de�il, bir toplumu, bir adli sistemi 
ve bir devri de soruşturuyor. CANlM 
BABACICIM, do�ruyu söylemenin ne 
anlama geldi�i konusundaki kanaatımızı da 
de�iştirmeyi başarıyor. 

• Family life has always been essenrially a 
privare preserve, a world of secrers and 
closed doors, of guarded relarionships and 
unarrracrive rrurhs rhar never see che lighr 
of day. Andrew Jarecki's amazing debur 
film caprures che world of a seemingiy 
rypical, upper-middle class family on film. 
Ir ereares a porcrair,  which is complex, 
ambivalenr, and absolurely engrossing 
because of home video. The life of che 
Friedmans' was insrandy transformed when 
che farher Arnold and his youngesr son Jesse 
were arresred and charged wirh shocking 
and horrible crimes. Caughr up in hysreria 
and wirh rheir communiry in an uproar, che 
family underwenr a media onslaughr. The 
rwo men were found guilry. Arnold was ro 
die in prison and Jesse was freed in 200 1 ,  
afrer rhirceen years o f  derenrion. 
CAPTURJNG THE FRIEDMAN$ owes irs 
impacr above all ro che Friedmans' habir of 
making visual records of rheir everyday life, 
accumularing hours of foocage on various 
media, from Bmm film ro videorape, even 
keeping che cameras running ar che heighr 
of che crisis, when che family was falling 
apan. Ir's diffıculr ro imagine anorher 
documenrary having such exrraordinary 
marerial ar irs disposal, or anorher filmed 
family being as spellbinding. Given access 
ro che family videos, ]  areeki consrrucrs his 
film as an invesrigarion, bur our 
expecrarions are consranrly subverred. The 
film inquires not jusr i mo che life of a 
family bur inro a communiry, a legal 
system, and an era. CAPTURING THE 
FRIEDMANS also succeeds in subverring 
our very norions of w har ir  means ro re! i the 
rrurh. 

ANDREW JARECKI 
Princeton Üniversitesi 
mezunudur. Yönetmeniille ek 
olarak yapımcılık ve 
müzisyenlik de yapmaktadır. 
Sundance Film Festivali'nde 
g?sterilen ve Focus Film 
Odülü'nü kazanan "Swimming" 
adlı kısa film in yapımcılııtını 
yapmıştır ve TV yapımiarı için 
şarkılar yazıp icra etmiştir. 
Ayrıca 1 999'da AOL'un satın 
aldıltı Moviefone fırmasının da 
yönetim kurulu başkanı ve 
kurucularından biridir. Belki de 
2003'ün en iyi belgeseli olan 
CANlM BABACIGIM, 
yönertilli ilk uzun metrajlı 
fılmdir. 
Graduate from Princeron 
University, he is a producet and 
musician in addition ro direcror. 
He produced the shorr 
"Swimming", screen ed ar 
Sundance Film Festival and 
winner of the Focus Film 
Award, and has written and 
performed theme songs for TV. 
He is moreover a founder and 
CEO of Moviefone, a company 
acquired by AOL in 1 999. 
Arguably the best documenrary 
of the 2003, CAPTURING 
THE FR1EDMANS is his fırst 
fearure length film. 
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BREZILYA BRAZIL 

SAMBA 

Yönetmen Director: Thnna 
}tssouroun Görüntü Yön. 
Cinematography: Rti11alekJ Zmgrandi, 
Dib Unfi & G11skıVf Habda Kurgu 
Editing: Diana VIIJrollltlos Müzik 
Music: Carli11bos Vtrgıttiro, E/ton 
A1tdtiroı & C«all Oavila Yapımcı 
Producer: TlxrnajtssOIINJI/11 Yapım 
Production Co.: Ki11o FiltMS Dünya 
Haklan World Sale" G .. po Now tk 
Cıtmna e 1V  

200/ / Bttacm�� Vitko 1 Renkli Coıor 1 
H' 

• Çocuklardan, büyükanne ve 
büyükbabalara kadar herkesle konuşan ve 
onların danslarını belgeleyen Thereza 
Jessouroun, Rio de Janerio'daki Morro da 
Mangueira toplumunda sambanın 
geçmişinin ve bugününün dikkat çekici 
hikayesini anlatıyor. Karnavaliarın ve 
gösterilerin hayati bir unsuru olan samba, 
bu insanların yaşamlarının ayrılmaz bir 
parçası. Çocuklar çok küçük yaşlarda 
evde ve okulda dansetmeyi ö�reniyorlar. 
Içlerinden en iyi ve kararlı olanlar 
profesyonel dansçı oluyorlar. Insanı günün 
kaygılarından arındırmaya yarayan samba, 
Rio'da yaşayan birçok kişi için bir yaşam 
tarzı: ayakların, kalçaların ve kıvırmanın, 
ritmle görülmemiş adımların dans ı, 
okuldan sonra çocukları sokaktan uzak 
tutup meşgul etmenin bir yöntemi, 
melezler için sosyal ilerleme yöntemi ve 
bir zamanlar tarlalardan kaçmış olan 
Afrikalılar tarafından kurulmuş olan 
toplumun kültürel kimli�inin önemli bir 
parçası. Film yabancı turistler için yapılan 
karnaval sambasına pek az yer veriyor ve 
genelde sıradan Brezilyalılar'ın içlerinden 
geldi�i gibi ettikleri dansa odaklanıyor. 
Ayrıca geleneksel samba ile yeni diya 
adlandırılan sambayı karşılaştırıyor. Film, 
Rio toplumunun en yaşlı üyelerinin bile 
muhteşem dans hareketlerini kolayca 
yapıverdi�ini kanıtlıyor. 

• Speaking wich and documencing che 
daneing of everyone from children co gceac
grandparencs, Thereza Jessouroun offers an 
incriguing accounc of samba pasc and 
pcesenc in che communiry of Morro da 
Mangueica in Rio de Janeiro. An essencial 
parc of carnival and parade, che samba is an 
incegral parc of life for chese people. 
Children learn che dance from an early age 
ar home and in school. The best and che 
mosc persevering of rhem become 
professional dancers. The samba, which 
helps overcome everyday worries and, for 
many Rio inhabicancs, is a way of life, is 
revealed co be many rhings ar che same 
rime: a dance of feec, hips and swing; 
unheard sceps w i thin the chythm of the 
beac; a means co keep kids engaged and off 
the sereers afrer school; a way ro social 
advancement for mulata; and a key aspect of 
che cultural identity of the communiry on 
che hill once founded by Africans escaping 
che plantations. The film captures only 
fragments of the carnival samba performed 
for foreign tourists, focusing chiefly on che 
sponcaneous dance of ordinary Brazilians. Ir 
also compares the craditional to the so
called new samba. The film proves that 
brillianc dance moves come easily to even 
the oldesr members of the Rio community. 

THEREZA JESSOUROUN 
1 955'te Brezilya' da, Rio de 

Janeira'da dogdu. Sinemada 
profesyonel çalışma hayatına 
fotografçı olarak başladı ve 
daha sonra Walter Uma 
Junior, Oswaldo Caldeira ve 
Fabio Barreto ile senaryo ve 
editör asistanı olarak devam 
etti. 1 990' da ödüllü Brezilya lı 
belgesel yapımcısı Eduardo 
Coutinho'nun yönetmen ve 
yapımcı asistanı olarak 
çalışmaya başladı. Son 1 O yılda 
sadece belgesel yapımına 
odaklandı. 1 998' de Rio de 
Janeira'nun travestilerinin 
günlük hayatıyla ilgili bir 
belgesel olan "Alma de 
Mulher"i yönetti ve bununla 
birçok ödül kazandı. Bunu 
SAMBA (200 1 )  takip etti. 
Ayrıca Brezilya kanalları ve 
Channel 4, BBC, Discovery 
Channel ve HBO gibi, 
uluslararası TV kanalları için 
belgesel dizileri de çekti. Son 
dönemde post-prodüksiyon 
aşamasındaki "Arturos" isimli 
bir belgeselin yapımı ve 
yönetmenliginde çalışmaktadır. 
Born in 1 955,  in Rio de janeiro, 
Brazil. She srarred working 
professionally in cinema as srill 
phorographer in fearure fılms 
and chen as sccipc and editor 
assistant with W alter Lima 
Junior, Oswaldo Caldeira and 
Fabio Barreto. In 1 990, she 
srarred working wirh Brazilian 
award-winning documencarisr 
Eduardo Courinho as assisranr 
direcror and producer. For rhe 
lasr 1 O years, s he has focused 
exclusively on making 
documemaries. In 1 998, she 
direcred "'Alma de Mulher'", a 
documemary on rhe daily life of 
Rio dejaneiro's rransvesrires, 
which won a number of prizes. 
She followed ir wich SAMBA 
(200 1 ). She has also produced 
series of documenraries for 
Brazilian and international TV 
necwocks such as Channel 4, 
BBC, Discovery Channel, and 
H BO. She is currendy 
producing and dieeecing a 
documemary rided '"Arruros"", 
which is in rhe posr-producrion 
phase. 
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TÜRKIYE TURKEY 

ÖMER KA VUR'LA YOLA ÇlKMAK 

JOURNEY WITH ÖMER KA VUR 

Yönetmen Director: Rrza Kmır 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Sm/ar Giiz & Rtu.ı Ktrar Kurgu 
Editing: Agah V arık Müzik Music: 
LNdwig Van Bttlhtn.ıtn & Dmitri 
Shoıtakoı'lrh Katılan Participant: 
Omtr KavNr Yapımcı Producer: Rıza 
Ktrar Yapı m Production Co.: B Gntp 
Dünya Hakları World Sales: Rtza 
Ktra( 

2003 1 Seraram Vit:ko 1 Renkli Color 1 
59' 

• Türk sinemasında "kendine ait" bir 
sinema dili oluşturan, her filmi ulusal ve 
uluslararası sinema otoritelerince ilgiyle 
izlenen Ömer Kavur'un hayata bakışını ve 
sinema anlayışını, filmlerinde kullandı�ı 
belirgin kavramlardan yola çıkarak anlatan 
bir belgeseL Filmde, "bir yere ait olmama" 
duygusu kılavuz alınarak, Kavur'un 
filmlerinde öne çıkan "aşk", "yol", 
"beklemek", "arayış", "yabancılaşma" ve 
"zaman" gibi kavramlar sorgulanıyor. 
ÖMER KA VUR'LA YOLA ÇlKMAK, aynı 
zamanda, bir sinemacının otuz yıllık 
sinema yaşamında geçirdi�i de�işimleri, 
sanatsal tercihlerinin piyasa koşullarıyla 
savaşımını ve her şeye ra�men kendi 
sinemasını yapmak isteyen bir yönetmenin 
mücadelesini anlatıyor. 

• This is a documencary, serring off from 
disrincrive conceprs that are drawn upon in 
che films of Ömer Kavur, who has formed a 
cinemaric language of "his own" in Turkish 
cinema and every film of whom is 
anenrively viewed by national and 
international film aurhoricies. In che film, 
che sense of "noc belonging ro any one 
place" is caken as guide and concepcs that 
stand ouc in Kavur's films, such as "love", 
"che road", "waicing", "quesr", "alienation" 
and "rime" are explored. JOURNEY 
WJTH ÖMER KA VUR also rells abouc che 
changes chac a filmmaker has gone through 
in his ehirey-year career, che clash of his 
arciscic preferences wich che condirions of 
che market, and che srruggle of a director 
who wancs ro make his own cinema ar all 
coscs. 

RlZA KlRAÇ 
I 970 yılında Istanbul'da doltdu. 
Dokuz Eylül ve Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Bölümü'nde sinema eltitimi 
aldı. 1 997 yılında çektilti ilk 
kısa filmi "Son Bakışta Aşk" 
çeşitli festivallerden ödüller 
aldı. Belgesel ve tanıtım 
filmlerinde yönetmen 
asisranlıltı, metin yazarlıltı ve 
yönetmenlik yaptı. Çeşitli 
dergi ve gazetelerde sinema 
yazıları yazdı. Cin Treni adlı ilk 
romanı 2000 yılında yayınlandı. 
Yönetmenliltini yaptıltı ilk 
belgesel, Alim Şerif Onaran'ın 
hayatını konu alan, "Alim 
Hoca"dır ( 1 998). Bunu 
"Meleltin Selamı" ( 1 999) ve 
ÖMER KA VUR'LA YOLA 
ÇlKMAK (2003) izledi. 
Born in 1 970 in !stanbul. He 
srudied cinema ar che Fine Ares 
Deparrmenrs of Dokuz Eylül 
and Marmara Universities. The 
fırsr short film he made in 
1977, "Son Bakışta Aşk 1 Love 
at Lasr Glance", has received 
awards at various festivals. He 
served as assistant director, text 
writer and director in various 
documentaries and commercials. 
He has written in various 
magazines and newpapers on 
cinema. His first novel Cin Treni 
(The Demon Train) was 
published in 2000. The fırst 
documentary he direcred was 
"Alim Hoca / Professor Alim" 
( 1 998), on che life of Alim Şerif 
Onaran. "Mele,l!in Selamı 1 
Greeting of che Angel" ( 1 999) 
and JOURNEY WITH ÖMER 
KA VUR (2003) followed it. 
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YUNANISTAN-FRANSA-ALMANYA GREECE-FRANCE-GERMANY 

REMBETiKONUN RENKLERI 

I DROMI TOU REBETIKOV 

W A YS OF REBETIKO 

Yönetmenler Directors: Ti,on 
K.oulm4Jis & (ro Siafliaki Senaryo 
Screen play: Koulmasis & /ro Siafliaki 
Görüntü Yön. Cinemamgraphy: 
Boriı Brrdt.of!Kurgu Edicing: Auriq11t 
Dtlannoy & Bo11ita Papaıtathi 
Yapımcılar Producers: Timon 
KfJII/maıiı & /ro S iafliakt Yapı m 
Produccion Co.: AlA Piltm; Ztta 
Prodıictionı; Artt; EPTIERT; KYMATA 
Film Prodr�rtions Dünya Hakları 
World Sales: Ztta Prodımirnu Kaynak 
Prim Source: Aia Filmı 

2003 1 Bttaram VidtJJ 1 Renkli Color 1 
66' 

• Rembetiko diye bilinen şarkı formu ilk 
kez 1 922'de, Türk lstiklal Savaşı'nın 
ardından, bir buçuk milyon Rum'un 
Anadolu'dan ihracı ve Yunanistan'ın en 
büyük şehirlerinde zorunlu yerleşiminin 
bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu 
travmatik olay, aslında hapishane ya da 
tekkelerde toplu do�açlama şeklinde 
varolmuş bir müzikal ifade türünün, 
şimdilerde yoksul kesimlerle yeraltı 
dünyasının popüler şarkısına dönüşmesine 
yol açtı. "Rembetikonun tarihi üzerine bir 
film yapmak istemedik. Filmde hiç bir 
araştırmacının yorumu yer almıyor. Bu 
müzi�i yaratan, kaydeden ya da yaşayan 
insanların sesleri, modern Yunanistan'ın 
sesleriyle ve meçhul rembetiko aşıklarının 
notalarıyla söyleşiyor. Anlatı, kelime 
parçacıklarından oluşmuş - rembetikonun 
yapıldı�ı zamanlardaki hayatın, bu müzikte 
oldu�unca, sanki hiçbir şey başlamamış ve 
hiçbir şey bitmemiş gibi, sanki hiçbir şeyin 
yerleşik olması gerekmiyormuş gibi, 
mısraların yaşayan yorumlarıyla kesişen 
izleri ya da gölgele ri. Geçmişin bir 
izlenimini yaratmak için baş vurulan 
görüntülerle sesleri bugünün imgeleri 
kesiyor ki, bu da onların bugüne kaçışı ya 
da insanların anılara gömülmeyi reddi diye 
algılanabilir. Geriye kalan tarih de�il. 
hayata, yerleşik davranış modellerinin 
reddine ve bunu yaratanların yardakçı 
tavrına ilişkin bir tür coşku." -
Timon Koulmasis & lro Siafliaki 

• The song form known as che rebeciko 
fi rsc emerged from che afcermach of che 
expulsion of a million and a half Greeks 
from Asia Minor following che Turkish W ar 
of Independence in 1 922, and cheir forced 
seedemem in che suburbs of che largesc 
rowns in Greece. This rraumacic evenc !ed ro 
che cransformacion of a form of musical 
expression which had originally exisced as 
colleccive improvisacions in prisons or in che 
"cekke"s and now evolved i neo che popular 
song of che poorer quarrers and underworld. 
"W e d id noc wanc co make a film on che 
hiscory of rebeciko. The film does noc 
contai n any commencs by researchers. The 
voices of che people who creaced ir, recorded 
or li ve ir, converse wich che sounds of 
modern Greece and che noces of che 
anonymous lovers of rebeciko. The narracion 
is consccucced of word fragmencs - craces or 
shadows of life ac che rime when rebeciko 
was produced, which are incersecced by che 
living commencs of che verses and come 
back, like in c his music, as if noching scarced 
and noching was finished, as if noching 
should be escablished. The images and che 
voices which are called forch co ereare an 
impression of che pasc are incercupced by 
images of coday, which could be che ir escape 
imo che presenc or people's refusal co be 
immersed inco memory. Whac remains is 
noc history, ir is a cercain enchusiasm abouc 
life, che rejeccion of che escablished models 
of behavior and an accicude of complicicy of 
chose who creaced ir." - Timon Koulmasis & 
Iro Siafliaki 

TIMON KOULMASIS 
Yunanlı anne-babadan, 
Almanya'da dogdu. Almanya 
ve Fransa'da tarih ve felsefe 
okudu. Şu sıralarda Paris'te 
yönetmen ve senarist olarak 
çalışmaktadır. 
He was bom in Germany of 
Greek parents. He srudied 
history and philosophy in 
Germany and France. He is 
currently working as a di rector 
and screenwriter in Paris. 

Yunanistan'da Selanik'ce 
dogdu. Evgenia Haczikou 
Sinema Okulu mezunudur. 
Ayrıca Fransa'da (Paris VIII St 
Denis ve Paris 1 Sorbonne 
üniversitelerinde) sinema ve 
felsefe okumuştur 1 997'de 
"Sinassos, A Survey of 
Memory 1 Sinassos, Hafızanın 
Incelenmesi" adlı belgeseli 
yönetmiştir. 
Bom in Thessaloniki, Greece. 
She is a graduare of rhe Evgenia 
Harzikou Film School. She has 
also srudied cinema and 
philosophy in France (ar 
Universiries Paris VIII Sr Denis 
and Paris I Sorbonne). She 
direcred a documentary, 
"Sinassos, A Survey of Memory", 
in 1 997. 
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KANADA CANADA 

H i PERAKTiFIM AMA . . .  

ODD KID OUT 

Yönetmen Director: IVınn 
O'Donne/1 Stnaryo Screenplay: Karnı 
O'Donne/1 Görüntü Yön. 
Cinemaıography: Michael Grippo 
Kurgu Editing: Ktvin Ro/lins & David 
Battisttlla Müzik Music:John PNchiele 
Katılanlar Participants: K.ail 
O'Oomu/1, Karen O'Donne/1, Prof Dr. 
Aliila Turgay Yapımcı Producer: 
Karen O'Do�tne/1 Yapı m Producrion 
Co.: Wordshop Prodımiom Ine. Dünya 
Hakları World Sales: Fi/,ıoption 
lnternalional /nc. 

2002 1 Betaca111 Vitko 1 Renkli Color 1 
58' 

• HIPERAKTlFlM AMA. . .  Dikkat Eksikliği 
Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) ile 
yaşamanın samimi bir portresi. Bu son 
derece kişisel filmde, yapımcı-yönetmen 
Karen O'Donnell, beyni farklı biçimde 
çalışan ADHD'Ii çocukları olan, kendisininki 
de dahil üç ailenin hayatlarını, ADHD'nin 
günlük yaşamiarına getirdiği değişken engel 
ve sorunlarla başa çıkarlarken, yakından 
kayda alıyor. O'Donnell ve yedi 
yaşındayken teşhis konulan oğlu Kail 
beraber yaşadıkları sorunları anlatıyorlar. 
Kail 1 2  yaşındayken yapılan testler, 
çocuğun bazı konularda bir lise son 
öğrencisinin, diğer dersler içinse dördüncü 
senesindeki bir üniversite öğrencisinin 
seviyesinde yeteneklere sahip olduğunu 
göstermiş. Buna karşın, ADHD'nin 
belirtileri tekrar tekrar okuldan atılmasına, 
öğretmenleri tarafından dışlanmasına ve 
hatta okula polis çağrılmasına neden olmuş. 
1 6  yaşındaki enerjik Daniel'de de ADHD ve 

genelde onunla birlikte görülen T ourette 
Sendromu var. Çok zeki ve sosyal olmasına 
karşın, Daniel üç dersten başarısız olmuş 
ve okuldan atılmış. 7 yaşındaki Sarah ve 
küçük kardeşi Kira'nın ebeveynleri Jennifer 
ve Fred, Sarah'nın hastalığının evliliklerine 
getirdiği zorluklar konusunda samirniyetle 
konuşuyorlar. Ona ilaç vermemeye ve 
başka çözümler bulmaya çalışmışlar. "Bu 
müthiş çocuklar tamamen farklı bir yapıya 
sahipler; çok yaratıcılar ve öğrenmeleri için 
doğru ortam yaratılırsa yetişkinliklerinde 
çok başarılı oluyorlar. Insanlar bakmaya, 
anlamaya ve tavırlarını değiştirmeye istekli 
olunca çözümler uzakta değil. ADHD'yi bir 
hastalık olduğu kadar bir nimet gibi 
görmeyi öğrendim." - Karen O'Donnell 

• ODD KID OUT is a sineere porcrait of 
living with Attenrion Defıcit Hyperacriviry 
Disorder (ADHD). In this deeply personal 
film, direcror-producer Karen O'Donnell 
provides an inrimate accounr of three 
families, including her own, wir h a  
'differently wired' ADHD child, as they 
dea! w ith the scope of the pervasive 
inrerruptions and frustrations ADHD 
brings ro daily life. O'Donnell and her son 
Kail, who was diagnosed at age seven, speak 
out about the problems they face rogerher. 
Ar age 1 2, Kail was tesred and found to 
have the abilities of a Grade 1 2  srudenr in 
some subjecrs and, in orhers, those of a 
fourth-year university studenr. The 
manifestarions of ADHD have nevertheless 
resulred in repeated suspensions, 
discrimination by reachers, and even a cal! 
for police inrervenrion at school. Ex:uberanr 
Daniel, 16,  has ADHD and Tourecce 
Syndrome which ofren accompanies 
it .  Although bright and sociable, Daniel has 
failed three subjects and been suspended 
from school. Jennifer and Fred, parenrs of7-
year-old Sarah and her younger sister Kira, 
talk candidly about the rol! Sarah's disorder 
has raken on their marriage. They've rried 
to avoid puccing her on drugs, and search 
for other answers. "These amazing kids 
work on a complerely differenr level, are 
exrremely creative, and if given the conrext 
to learn, are usually very successful adults. 
When people are w iliing to look, 
understand and change their attitudes, 
many of the solutions are not very far away. 
I' ve come ro see ADHD as a gift as much as 
an afflicrion." - Karen O'Donnell 

KAREN O'DONNELL 
Kanada'da doj!du. 
Toroneo'daki York 
Üniversitesi'nde okudu ve 
Güzel Sanatlar Bölümü'nden 
mezun oldu. Süregelen 
duruma meydan okuyan ve 
ruhu güçlendiren programların 
yaratımında uzman bir 
yapımcı-yönetmen-senaristtir. 
Born in Canada. She srudied at 
York Unjversiry in Toronto and 
gor her bachelors degree of Fine 
Ares. She is a producer-direcror
wrirer specializing in the 
crearion of programıning rhar 
empowers the spirir and 
challenges the status quo. 
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DANIMARKA DENMARK ANDERS H0GSBRO 
r-----------------------------------------------------------� 0STERGAARD 

TENTEN VE BEN 

TlNTlN ET MOI 

TINTIN AND I 

Yönetmen Director: Anders H1gsbro 
Ssttrgaard Senaryo Screenplay: 
Anders H1gsbro 0stn-gaard Görüntü 
Yön. Cinemamgraphy: Simon Pbm1 
Kurgu Edicing: Andm V illadmı 
Milz.ik Music:}Dat"hım Holbde, 
Ht�/fdan E Yapımcı Producer: Ptrtr 
Btch Yapım Producrion Co.: Angtl 
PrrxiNctionıj Ptriscopt Productionı; D1mt; 
AffJIIIittSIIrt Dünya Hakları World 
SaJes: Angtl Scandinıtı:ia 

2004 1 3J mm. 1 Renkli Color 1 74' 

• "Herge milyonlarca Avrupalı çocugun 
hayallerini ve umutlarını besledi. Işine hakim 
olan görsel kuvveti göz önüne alırsanız, 
yüksek sinemasal emelleri olan bir fılmde 
portresinin çizilmesini hakediyor . . .  Tenten 
bir izcidir, ama gerçekte Tenten kitapları 
Tenten karakteri hakkında degildir. 
T enten'i kuşatan çevre hakkındadır: hepsi 
çocukluk dünyalarımıza fiilen ilham kaynagı 
olmuş heyecanlı özellikleri olan olay 
örgüleri, yerler, hayaller, halüsinasyonlar ve 
birçok küçük karakter hakkındadır . . .  Beni 
asıl ilgilendiren şey, hayat ile sanat 
arasındaki ilişki. Herge'nin iç dünyasının 
psikolojik dramı, son derece sıkı biçimine 
ragmen çizgi romana giriyor. Çizgi roman, 
Herge'nin kişisel olgunlaşma sürecinden 
etkilenmiş; sanatçı hayatını dönüşüme 
ugratıyor ve Tenten evreni bir daha asla 
aynı olmuyor . . .  TENTEN VE BEN' i bir tür 
'zihin belgeseli' olarak izlemek daha dogru 
olur. Ben bir bilinç portresi çizmeye ve 
katıksız bir duygudaşlık yaratmaya 
çalışıyorum: dünyaya Herge'nin gözlerinden 
bakmamız gerekiyor: Tenten ile deli 
profesörün bir lah it içinde açık denizlerde 
sürüklendigi ya da Hadclock'un bir mitolojik 
yaratıga dönüştügü Tenten'deki o yüce 
vizyonların psikolojik baglamı nedir1 Özel 
alanlarında özdeşleşebilecegimiz noktaları 
bulmaya çalışıyorum. Bir savaş muhbiri 
olarak Herge'nin özgeçmişiyle ya da bunun 
için çektigi cezayla özdeşleşemeyiz, ama 
dünyanın dertlerinden kaçmayı, 
hayalkırılıgını ve bir gecede büyürnek 
zorunda kalmayı anlarız. " -
Anders H0gsbro 0stergaard 

• "Herge fuelled the dreams and hopes of 
millions of European children. Considering 
che visual srrengrh rhar pervades his work, 
he deserves ro be porrrayed in a film wirh 
high cinemaric ambirions . . .  Tinrin is a 
boyscour, bur in reality che Tinrin books are 
nor abour che Tinrin characrer. They'ce 
abour che milieu surraunding Tinrin: che 
plors, che places, the dreams, che 
hallucinarions, and the many minor 
characrers, all of which are che vibranr 
features and have acrually inspired our 
childhood worlds . . .  My prime incerest is che 
relarionship berween life and an. Herge's 
inner psychological d rama makes i ts way 
i neo the comic srrip in spire of che very righr 
form. The comic srrip is influenced by 
Herge's personal maruration process; he 
rransforms his life, and che Tinrin un i verse 
is never che same again . . .  Ir would be more 
correcr ro view TINTIN AND I as a sorr of 
'documenrary of che mind'. I' m teying ro 
portray a consciousness and genecare pure 
empathy: we have ro view che world 
through Hergfs eyes. Whar is the 
psychological comexe of che sublime visions 
in Tinrin in which Tinrin and a mad 
prnfessor float araund on che high seas in a 
sarcophagus, or when Hadclock is 
transformed inro a cenraur? I' m teying ro 
fınd the aspecrs of his privare sphere rhar we 
can idenrify wirh. W e can'r idenrify with 
Hergfs background as a warrime 
collaboraror or che punishmenr he suffered 
for ir, bur we recognize rhe escapism and the 
disillusionmenr and being forced ro grow up 
overnighr." - Anders H!1lgsbro 0srergaard 

1 965'te Danimarka'da do�du. 
Aslında müzisyen olmak 
istiyordu ama, toplumsal 
koşullarla da ilgilendi�i için 
gazetecilik okudu, tıpkı Tenten 
gibi! Araştırmacı gazetecilik 
merakı, Danimarka Gazetecilik 
Okulu'nda kabardı. Bir süre 
londra'da, Central 
Television'da çalıştı, daha sonra 
da Danimarka'nın TV2'sinin 
belgeseller dalında amiral 
gemisi Fak2eren'de çalıştı. 
Güney Afrika'daki ayaklanma 
üzerine "Gensyn med 
Johannesburg 1 Johannesburg'a 
Dönüş" ( 1 996) adlı bir film ve 
ilaç sanayiinin ciddi bir üçüncü 
dünya hasralı�ı konusundaki 
ilgisizli�i hakkında "Malaria!" 
(200 1 )  adlı bir film yaptı. Ama 
sonunda müzik ve gazetecilik 
yeteneklerini, müteveffa lsveçli 
cazcı Jan Johansson'un insanı 
kapıp götüren portresi 
"Troldkarlen The Magus"da 
( 1 999) bir araya getirdi ve 
kişisel, özgün bir film 
yönetmeni olarak adını 
gerçekten duyurdu. 
Born in 1 965 in Denmark. He 
had originally wamed w be a 
musician, bur as he is also 
inceresred in socieral condirions, 
he studied journalism - jusr like 
Tinrin! His incerest in 
invesrigarive journalism was 
aroused ar the Danish School of 
Journalism. He worked for a 
while ar Central Television in 
London and was larer affiliared 
wirh Fak2eren, rhe documemary 
flagship of Denmark's TV 2. He 
made a film abour the upheaval 
in South Africa emirled "Gensyn 
med Johannesburg 1 
Johannesburg Revisi red" ( 1996) 
and a film enrirled "Malaria!" 
(2001) abour rhe pharmaceurical 
indusrry's lack of interesr in a 
serious third-world illness. Bur 
he ultimarely united his musical 
and journalisric ralenrs in 
"Troldkarleo The Magus" 
( 1 999), a gripping portrair of the 
Iate Swedish jazz musician Jan 
Johansson, in which he made a 
name for himself in earnesc as a 
personal, original film directOr. 



289 BELGESELLER lll ıı ı \ 1 1  ' ı  \IU I ' 

TÜRKIYE TURKEY 

SIRTLARlNDAKI HAYAT 

LIFE ON THEIR SHOULDERS 

Yönetmen Director: Yqim Ustaol,/11 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Ali Rıza Mohavtd, Yqim Ustaol/11, 
Ouan Alpn- & Fred Ktlemen Kurgu 
Editing: Thomas Balkmholm & Ytiim 
Ustaog/11 Müzik Music: Ozan Akıoy & 
Aysm11r Koliı,ar Yapımcılar 
Producers: Yqim Uıtaol,/11 & Behrooz 
Hashemian Yapım Producrion Co.: 
Ustaof,fll Filmdlile; Silkroad Prod11ction 
Dünya Hakları World Sales: 
Ustaol,/11 Filmcililt. & Si lleroad Prodtmion 

2004 1 Bttacam Vidto 1 Renkli Color 1 
35' 

• "SIRTLARINDAKI HAYAT, Ayşe, 
Fatma, Havva, Hatice'nin hikayesi. Onların 
hayatlarının kısa bir parçası. Dinrnek 
bilmeyen ya�murların, selierin altında, 
sırtlarındaki kilolarca a�ırlıkla ezilirken, 
binlerce metre yükseklikteki yaylalarına 
çıkışlarının kısa öyküsü . . .  Ancak bu kısa· 
öykü, ne öyle herkesin kolaylıkla cesaret 
edebilece�i. başa çıkabilece�i bir öykü, ne 
de onların asla yazmaktan vazgeçebilece�i 
bir mücadele. Ve belki de aslında kısaca 
onların hayatlarını yüzyıllardır nasıl 
sessizce sırtlarında taşıdıklarının öyküsü . . .  
SIRTLARlNDAKI HAYATı "Bulutları 
Beklerken" isimli projemin gelişme, 
araştırma döneminde çektim. Zaten uzun 
yıllarımı Karadeniz bölgesinde geçirmiş 
olmama ra�men, son yıllarda yeniden 
yaşadı�ım yo�unluk, tanıklık, bende bu 
belgeseli karşı konulmaz bir şekilde 
yapma arzusu ve sorumlulu�u yarattı. 
Sessizce tanık oldu�um hayat beni, var 
olmanın, zamansızlı�ın anlamını yeniden 
sorgulamaya ve yaşadı�ım, tanık oldu�um 
her anı, tanıdı�ım, beni hayatlarının içine 
coşkuyla sokan bu kadınların inanılmaz 
mücadelesini, en azından unutulmamak 
üzere fılmleştirme arzusuna itti." -
Yeşim Ustao�lu 

• "LIFE ON THEIR SHOULDERS is che 
srory of Ayşe, Farma, Havva, Hatice. A 
shorr part of rheir lives. The shorr srory of 
rheir elim b ro che plareaus rhousands of 
merers high, under endless rains and in 
flood, crushed under che heavy load on rheir 
backs . . .  However, c his sh o re srory is n or 
one rhar everyone will easily dare ro or cope 
wirh, neirher is ir a srruggle rhar they 
would ever renounce from wriring . . .  And 
maybe ch is in facr is che srory of how c hey 
silenrly carried rheir lives on rheir shoulders 
for cenruries . . .  I have shor LIFE ON 
THEIR SHOULDERS during che 
development and research period of my film 
"W ai ring for che Clouds". Anyway, even 
rhough I had spenr long years in che Black 
Sea region, che inrensiry and che resrimony 
c har I have experienced i n recenr years had 
creared in me a desire along wirh a feeling 
of responsibiliry rhar cannot be resisred ro 
make c his documenrray. The life I had been 
a silenr wirness ro forced me ro quesrion che 
meaning of exisrence and rimelessness, and 
drove me ro a desire ro make a film rhar 
would ar leasr enable every mornem rhar I 
have lived, have been a wirness ro, che 
unbelievable srruggle of rhese women rhar 
enrhusiasrically ler me emer rheir lives nor 
ro be forgorren." - Yeşim Ustaoğlu 

YEŞIM USTAOGLU 
1 8  Kasım l 960'ta Sarıkamış'ta 
do�du. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nde mimarlık 
okuduktan sonra, 1 985'te 
Yıldız Üniversitesi'nde 
restorasyon üzerine lisansüstü 
e�itimini tamamladı. Çeşitli 
sanat dergilerinde, sinema 
teorisi ve günümüz sineması 
üzerine makaleler yayınladı. 
Birçok ödüllü kısa film 
yaptıktan sonra, 1 994 yılında 
yönettigi "lz"le ilk uzun merrajlı 
kurmaca filmini gerçekleştirdi. 
Film pek çok uluslararası 
fesrivalde sunuldu. Bir sonraki 
filmi "Güneşe Y olculuk"la 
( 1 999) uluslararası ölçekte 
adını duyurdu. Berlin Film 
Festivali'nde yarışan film, Mavi 
Melek Ödülü'nü (En Iyi Avrupa 
Filmi) ve Barış Ödülü'nü aldı. 
"Bulutları Beklerken" (2004) 
yönettigi üçüncü kurmaca 
fılmdir. SIRTLARlNDAKI 
HAYAT (2004) belgeselini 
"Bulutları Beklerken" 
projesinin gelişme, araştırma 
döneminde çekmiştir. 
Born on 18 November 1 960 i n  
Sarıkamış. After studying 
archirecrure ar Karadeniz 
Technical University, she 
received her master' s degree ar 
Yıldız University in İstanbul in 
1985, specialising in restoration. 
She has written articles on film 
in various art magazines. Afcer 
making several award-winning 
shorts, she made her fearure film 
debut with "İz 1 The Trace'" 
( 1 994). The film was presenced 
ar numerous international 
fesrivals. She received 
international recognirion for her 
next feature film, "Güneşe 
Yolculuk 1 Journey tO the Sun·· 
( 1 999). In comperirion at the 
Berlin Film Festival, it received 
the Blue Angel Award (Best 
European Film) and the Peace 
Prize. ""Bulutları Beklerken 1 
W aiting for the Clouds"" (2004) 
is her third fearure film. She shor 
UFE ON THEIR SHOULDERS 
(2004) documentary during the 
development and research period 
of "W aiting for the Clouds"". 

Filmleri 
Filmography 
1 984 Bir Anı Yakalamak To Catch 

a Moment (shorc kısa film) 
1 987 Magnafantagna 

(shorr kısa film) 
1 990 Düet Duet (shor< kısa film) 
1 992 Otel Hotel (shorr kısa film) 
1 994 Iz The Trace 
1 999 Güneşe Yolculuk 

jounıey lo the Sun 
2004 Sırtlarındaki Hayat 

Life o" Their Shoulders 
(documemary belgesel) 
Buludarı Beklerken 
\Vaitirıgfor the Clouds 
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YUNANISTAN GREECE 

BANA SENI SEVHEMEMI SÖYLÜYORLAR 

MOU LENE NA MI S'AGAPO 

THEY TELL ME NOT TO LOVE YOU 

Yönetmen Director: G iorgos C. 
Ztrt�as Senaryo Screenplay: Giqrgrn 
C. Ztrvaı & Vangtliı Papadalıiı 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
Altkos AnaıtauioN Kur-gu Edicing: 
Dupina MaroulakoN Yapımcı 
Producer: Gitwgos C. Zmf4.1 Yapım 
Producrion Co.: Gmk Film Cm1rı; 
Giorgos C. ZtrtJai Film Productionı: 
H tilmit B roadeasting Corporation 
DOnya Haklan World Sales: Gm 
Film Ctnlrt 

2002 1 Bttaamı V itfa 1 Renkli Color 1 
89' 

• Istanbul ve lzmir gibi kozmopolit 
şehirlerde, işçi sınıfından ve kısmen orta 
sınıftan olan Rum cemaati tarafından 
yaratılan müzik tarzının bir portresi olan 
film, buralarda yaşayan insanların 
hayatlarının bu müzik tarafından ifade 
edilen tüm yönlerini yansıtıyor: işte, 
e�lencede, aşkta, barışta, savaşta ve 
sürgünde. Rum musiki gelene�inin (Bizans 
müzi�i, halk müzi�i ve ada müzi�i) 
etkilerini içine alarak çok kültürlü bir 
süreçte, belirli bir tarihsel oluşum içinde, 
farklı halkların beraber yaşamasından ve 
iletişiminden ortaya çıktı ve daha sonra, 
1 922'de Rumlar Anadolu'yu terk ettikten 
sonra Yunanistan'da gelişmeye devam 
etti. Filmin ana ekseni, bu müzi�in bazı 
(Rum, Türk ve Yahudi) ustaları ile 
Istanbul'dan ve Anadolu'dan kaçan en 
yaşlı i lk neslin başından geçenler. Bunlar 
di�er milletlerden (Türkler, Ermeniler, 
Yahudiler, Fransızlar, lngilizler, vs.) 
insanlarla birlikte, abartıya ve görsel 
tasvirlere yönelmeden, bu çok yönlü 
olguyu anlatıyor. Detaylı veya özet bir 
tarih niteli�i taşımayan film, öncelikle 
hiçbir yol güzergahı olmayan, orada 
burada, geçmişte ve bugünde, insanların, 
yerlerin, objelerin ve farklı müzik ve dans 
tarzlarının içinde, bu eski şarkıların izlerini 
arayan bir yolculuk. 

• A porcraic of che musical genre which 
was born in che mulcinacional cicies of 
Conscanrinople (Istanbul) and Smyrna 
(Izmir) by che working class and, in part, 
che middle classe of che Greek communiry, 
the film picks up on che life of che people 
who lived chere, whose life was expressed 
through this music in all ics manifescacions: 
at work, ar play, in love, in peace, in war, in 
exjle. Transfering elemenrs of Greek 
musical cradieinn (Byzanrine music, folk, 
island . . .  ) ir  was formed ouc of a mulci
culcural process ar some given hiscorical 
enineidence as a resul c of che creative co
exiscence and communicatioo of differenc 
peoples and cheo evolved in Greece afcer 
Greek people !efe Anacolia in 1 922,  
expressing che new living condicions. The 
film' s main axis is che presence of cercrun 
imporcanr musicians (Greek, Turks, Jews, 
eec) of ch is musical genre and che accounrs 
of elderly firsc generatinn refugees from 
Asia Minor and Conscancinople {Istanbul) 
who, alongside those of people of other 
nacionalicies (Turks, Armeoians, Jews, 
Frenchmen, Bricons, eec) skecch che porcraü 
of ch is manifold phenomenon wichouc 
resorting co bombasc and piccuresque 
descripcions. N oc a decailed or synopcic 
history, che film is firsc and foremosc an 
odyssey wich no fıxed icinerary, here and 
chere, chen and now, that seeks che craces of 
chese songs in people, places, objeccs, 
differenc kinds of music and dance . . .  

GIORGOS C. ZERVAS 
1 960'da Prosimna, Argolis, 
Yunanistan'da dotdu. Atina'da 
(Stavrakos Sinema Okulu'nda) 
kimya ve sinema okudu. Daha 
sonra Paris' e (Sorbonne Paris 
1) giderek sinema etitimini 
ilerierirken Eric Rohmer, Jean 
Rouche'tan eticim ald< ve Don 
Foresta' dan (Ecole Nacionale 
Superieure des Arts 
Decoracifs - ENSAD'ta) krearif 
video etirimi aldı. Şu anda 
filmlerde ve celevizyonda 
yönetmen-yaporncı olarak 
çalışmaktad<r. 
Born in l 960 in Prosymna, 
Argolis, Greece. He srudied 
chemisrry and cinema 
(Sravrakos Film School) in 
Arhens. He rhen wenr co Paris 
where he pursued posr-graduare 
studies in cinema (Sorbonne, 
Paris I) raughr by Eric Rohmer 
and Jean Rouche and creative 
video (Ecole Narionale 
Superieure des Arrs Decorarifs -
ENSAD) raughr by Don 
Foresta. He now works as a 
direcror-producer in fılms and 
relevision. 

Önemli Filmleri 
Selecred Filmogcaphy 
1 993 In Search of Public Space 

Kamu Alanını Araraken 
(documencary belgesel) 

1 995 T!Nat<r for Childmı 
A)ourneyfrom A to Z 
Çocuk Tiyatrosu -
A'dan Z'ye Yolculuk 
(documencary belgesel) 

1 996 When Chaga/1 W as 
Worthless Than a. Pound of 
PotatO<s Chagal Bir Kilo 
Patates'ten Degersiz 
Oldugunda 
(documentary belgesel) 

1 998 Freedom, Resistance, 
Solidarity Özgürlük, 
Direniş, Dayanışma 
(documencary belgesel) 

1 999 1 Regrt:l Nolhing 
Hiçbir Şeyden Pişmanlık 
Duymuyorum 
(documencary belgesel) 

2000 1 Lilte Hearls Lilte llline 
Benimki Gibi Yürekleri 
Severim 
(documencary belgesel) 

2002 T!Ny Teli Me Not to Love 
You Bana Seni Sevrnememi 
Söylüyorlar 
(documentary belgesel) 
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KÜBA-ISPANYA-ALMANYA CUBA-SP AIN-GERMANY 

HA V ANA'DAKi VAM PIRLER 

V AMPIROS EN LA HARANA 

VAMPIRES IN HA V ANA 

Yönetmen Director:J��all Padnf11 
Senaryo Screenplay:}Nan P11dr611 
Görüntü Yön. Cinemaıography. 
Adalbtrto Hmıamla Kurgu Editing! 
Rosa Maria CafTtl'as Müzik Music: 
Rmıbm ErgNtr Canlandırma 
Animation: MariD Garria Mo111t1, josı 
Reyıs & N Dt/ Limı Yapımcı Producer: 
PtWJ Pratı Yapı m Production Co.: 
/CA/C Dünya Haldan World Sales: 
/CA/C 

1 985 1 35 mm. 1 Renkli Color / / lJ' 

• Kübalı yönetmen Juan Padr6n'un 
üçüncü uzun metrajlı animasyon filmi olan 
HAYANA'DAKI YAMPIRLER, vampir ve 
gangster filmlerinin kalıplarıyla çok etkili 
bir biçimde dalga geçiyor. Yetişkinlere 
yönelik bu açık saçık, edepsiz ve nükteli 
anime korku-komedisinde çıplaklık, cinsel 
mizah, kutsal şeylere saygısızlık, şiddet, 
basmakalıp etnik tiplerneler var. Ünlü 
Kent'un Transilvanya'dan ayrılıp Küba'ya 
giden bilgin yegeni Profesör Wolfgang 
Amadeus von Dracula. vampirlerin güneş 
ışıgına dayanmalarını mümkün kılan bir 
formül geliştirir ve bu formülü yegeni 
Joseph "Pepito" Emmanuel üzerinde 
dener. Formül öyle başarılı olur ki, Pepito 
kendi dogasına ilişkin gerçegin hiç farkına 
varmaz; bir gece kulübünde trompet çalar 
ve baskıcı bir generali alaşagı etmeyi 
planlayan bir hücreye katılır. Çok 
geçmeden, hem generalin beceriksiz 
gorilleri, hem de kıymetli formüle 
ulaşmaya çalışan rakip vampir hizipleri 
Pepe'nin peşine düşer. Basit, karikatür 
tarzında çizilmiş olan HAYANA'DAKI 
YAMPIRLER, Küba'nın en önde gelen çizgi 
filmeisinin dünyasına eşsiz bir pencere 
açıyor. Bu olagandışı film, uluslararası 
vampir alt-kültürünün çok katmanlı harika 
bir portresini çıkarıyor. Kapitalist 
açgözlülük ve otoriter şiddet de filmde 
akıllıca hicvediliyor. Seslendirmede harika 
performanslar, Arturo Sandoval'in 
trompetinden müthiş bir müzik ve çok 
sevimli basit animasyon teknigi, filmin 
cazibesine çok şey katıyor. 

• The third fearure by Cuban direcror 
J uan Padr6n, V AMPIRES IN HA V ANA is 
effecrively spoofs the convenrions of 
varnpire and gangsrer films. This bawdy, 
ourrageous, and wirry an imared horror
comedy for adulrs includes nudiry, sexual 
humor, profaniry, violence, ethnic 
srereotypes, so ir is not appropriare for 
young audiences. Professor W olfgang 
Amadeus von Dracula, rhe scientist nephew 
of the famous counr who leaves 
Transylvania for Cuba, invenrs a formula 
that allows vampires ro endure the deadly 
rays of the sun - which he tesrs on his 
nephew Joseph "Pepiro" Emmanuel. Ir 
works so well that Pepiro is complerely 
unaware of his true nature; he plays jazz 
rrumper in a nighrclub and joins a cell 
plorring ro overrhrow a repressive general. 
Pepe soon fınds himself dodging the 
general' s inepr henchmen and riva! vampire 
facrions who wanr the valuahle form ula. 
Drawn in  a simple, carroony sryle, 
V AMPIRES IN HAY ANA offers a rare 
glimpse of the work of Cuba's leading 
animaror. The really offbear film ereares a 
marvelously mulrilayered porrrair of an 
inrernarional vampire subculrure. 
Capiralisric greed and authorirarian violence 
are also cleverly sarirized in the film.  
Excellenr vocal performances, a rerrific 
musical soundrrack from Arturo Sandoval's 
rrumpet, and a charmingly crude animarinn 
rechnique all add ro the film' s appeal. 

JUAN PADR6N 
1 947 yılında Cardenas, 
Matanzas'ta doj!du. Resim 
ej!itimi görmemesine karşın, 
çocukluj!undan itibaren 
yeteneklerini geliştirip kendini 
yetiştirmiştir. Meslek yaşamına 
"Mell�"

.
�ergisinde b?,ş��yıp "�! 

Sable , la Chıcarra , P.P.T. 
ve "Pionero" gibi yayın 
organlarında ça.l_ı�mıştır. 1 970 
yılında, Kübalı Oncüler 
Sendikası'nın yayın organı olan 
"Pionero"da Elpidio Valdes 
adlı popüler çizgi karakteri 
yarattı. Küba sineması için 
birçok çizgi film gerçekleştiren 
sanatçının mizahi ve tarihi 
"Vinyet"leriyle çizimieri birçok 
ülkede yayınlanmıştır. 
Born in 1947 in Cardenas, 
Matanzas. Although he had no 
offical art education he 
developped his skills since 
childhood. Starting his career in 
the periodical "Me Ila" he then 
conrinued to work for such 
publicat���

.
s as "El .. Sable" "la 

Chıcarra , P.P.T. and 
"Pionero". In 1970 he created 
his famous carroon character 
Elpidio Valdes for "Pionero", 
offical publication of the 
Syndicat of Cuban Pioneets. He 
realized lots of cartoons for the 
Cuban cinema. His histarical 
and satirical "Vinyet"s and 
drawings has been published in 
various counrries. 

Önemli Filmleri 
Selected Filmography 
1 974 La si/la lskemle 

Mi pano/eta Atkım 
1 975 El maclH/e Pala 

El enenito Sudo Tabey 
Aerodinamica Aerodinamik 

1 976 Clarin 1\fambi 
Zip Xerep 
Las manos Eller 

1 977 Los valientes Kahramanlar 
1 978 El sutmo de Titi 

Titi'nin DüşO 
1 980 La pregurıla Soru 

Pilminuto 2 
1 9 8 1  N'vula 

Filminu/o lll 
1 982 Viva Papi! Y;qasın Papi! 
1 983 Celedonio 
1 985 Vampiros en la Habana 

Havana'daki Vampirler 
1 987 Kolia 
1 988 Filminu/o 1 7  
1 989 Elpidio Va/des y la abuelita 

de W eyler Elpidio V al des ve 
Weyler'in BUyükannesi 
Filminu/o 1 9  

1 990 L a  fiesta de /os bongos 
Mantarların Partisi 
Filminuto 20 
Filminuto 21 

2003 Mds vampiros e11 la Habana 
Havana'daki Vampirler 
Çogaldı! 
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KÜBA-ISPANYA CUBA-SPAIN 

HA V ANA'DAKI VAMPIRLER ÇOGALDI! 

MAS V AMPIROS EN LA HARANAl 

MORE VAMPIRES IN HAVANAl 

Yönetmen Director:}Nan Padrl, 
Senaryo Screenplay:)11an Padrln 
Görüntü Yön. Cinematography: 
AnN�nlh Alba Müzik Mu.sic: Rtkrt 
Egüts Yapımcllar Producers: Cami/o 
Vive.r, Norma Marlfntz, Paco Pra/J & 
Aramis Aroıta Yapım Production 
Co.: Prod11cttwa lnttrnational lCAIC 
Dünya Haklan World Sales: 
/C/ı/C 

2003 1 35 ,. ... 1 Renkli Color 1 80' 

• Küba'nın önde gelen çizgi sinemacısı 
Juan Padr6n'un en yeni uzun metrajlı 
çalışması, 1 985 yapımı ünlü "Havana'daki 
Vampirler"in devam filmi. Muziplik, açık 
saçıklık ve sifasi hicvin bu enerjik ve 
kemik karışımı, daha fazla yetişkin 
animasyon merakiJiarına uygun. 1 933 
yılında vampir bilim adamı Wolfgang 
Amadeus von Dracula, vampirlerin güneş 
ışı�ında yaşamasına imkan sa�layan bir 
formül olan "Vampisol"u geliştirmişti. 
Chicago'daki Capa Nostra ile 
Düsseldorfdaki Avrupa Vampir Grubu, 
formülün kontrolünü ele geçirmek için 
Havana'da çatışmış, ama Von Dracula'nın 
ye�eni Pepito, karışımın reçetesini 
herkese bedelsiz olarak iletmek amacıyla 
formülü bir şarkı şeklinde Uluslararası 
Vampir Radyosu'ndan açıklayarak 
meseleyi kurnazlıkla halletmişti. Bu sefer 
de Pepito, Vampisol'u savaş amacıyla 
kullanan Nazi vampirlerle karşı karşıya 
gelmek ve daha da güçlü bir iksir olan 
"Vampiyaba"yı icat etmiş olan o�lunu 
kurtarmak zorunda . . .  

• Leading Cuban animacor Juan Padr6n's 
laresc feacure-lengch film is a sequel co his 
famous work, 1 985 "Vampires in Havana". 
This energecic and funny m ix of whimsy, 
bawdiness and policical sacire is best suiced 
for adult animarian enchusiascs. In 1933, 
vampire sciencisc Wolfgang Amadeus von 
Dracula invenced "Vampisol", a formula 
which allowed vampires co live in  che 
sunlighc. The Capa Noscra from Chicago 
and che European Vampire Group from 
Düsseldorf clashed in Havana co gee comrol 
of che formula, buc Pepico, Von Dracula's 
nephew, finessed che sicuarian by revealing 
che recipe for che concoccion, in song, on 
Radio Vampire Incernacional so ir would be 
available co all and sundry, free of charge. 
Now Pepico musr face che Nazi vampires 
who use Vampisol for war purpose, and save 
his son, who has invenced a more powerful 
pocion: "Vampiyaba" . . .  

JUAN PADR6N 
1 947 yılında Cardenas, 
Macanzas'ta dogdu. Resim 
egitimi görmemesine karşın, 
çocuklugundan itibaren 
yeteneklerini geliştirip kendini 
yetişrirmiştir. Meslek yaşamına 
"Mell�" 

.
�ergisi�de b���yıp "�! 

Sable , La Chıcarra , P.P.T. 
ve "Pionero" gibi yayın 
organlarında çalışmıştır. 1 970 
yılında, Kübalı Öncüler 
Sendikası'nın yayın organı olan 
"Pionero"da Elpidio Valdes 
adlı popUler çizgi karakteri 
yarattı. Küba sineması için 
birçok çizgi film gerçekleştiren 
sanarçının mizahi ve tarihi 
"Vinyet"leriyle çizimieri birçok 
ülkede yayınlanmıştır. 
Born in 1 947 in Cardenas, 
Maranzas. Alrhough he had no 
offical arr educarion he 
developped his skills since 
childhood. Srarring his career i n  
rhe periodical " M e  !la" h e  rhen 
conrinued ro work for such 
publicarions as "El Sable" "la 
Chicarra", "P.P.T." and 
"Pionero". In 1 970 he creared 
his famous carroon characcer 
Elpidio Valdes for "Pionero", 
offical publicarion of me 
Syndicar of Cuban Pioneers. He 
realized lors of carroons for the 
Cuban cinema. His hisrorical 
and sarirical "Vinyer"s and 
drawings has been published i n  
various countries. 

Önemli Filmleri 
Selected F ilmography 
1 974 La si/la lskemle 

Mi pa,ıoleta AtkJm 
1 975 El machete Pala 

El enenito Sucio Tabey 
Aerodinamica Aerodinamik 

1 976 Clarin Mambi 
Zip Xerep 
LAs manos Eller 

1 977 Los valien/es Kahramanlar 
1 978 El sueno de Titi 

Titi'nin Doıu 
1 980 La pregunla Soru 

Filminu/o 2 
1 98 1  N'vula 

Filmirmto lll 
1 982 Vi va Papi! Yaşasın Papi! 
1 983 Celedonio 
1 985 Vampiros en la Habana 

Havana' daki Vampirler 
1 987 Kolia 
1 988 Filminu/o 1 7  
1 989 Elpidio Va/des y la abuelita 

de \Veyler Elpidio Valdes ve 
Weyler'ln BOyUkannesi 
Filminuto 19 

1990 La fiesta de /os oongos 
Mantarların Partisi 
P;/minuto 20 
P ilmi,uto 21 

2001 Mds vampiros en la Habana 
Havana'daki Vampirler 
Çogaldı! 
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KÜBA CUBA 

KISA FILMLER PROGRAMI 1 
COLLECTION OF SHORT FIIMS I 

A.E.I.O.U. 
Yönetmen Director:Jcılls ek Arma.s 
Senaryo Screenplay:Jıs.U tk Anna.s 
Müzik Music: ET�riqNt Ubitta 
Yapım ve Dünya Haklari Production Co. & 
World Saleso /Cil/C 
1961 1 35 mm. 1 Renklô Color 1 10' 

• 5 sesli harfi ö�retmek için yapılmış bir 
ses ve renk oyunu. 

• A game of voice and color co ceach che 
5 vowels. 

AERODINAMIK 
AERODINAMICA 
AERODYNAMJCS 
Yönetmen Director:jNan Padrln 
Senaryo Screenplay:}Man Padron 
Müzik Music: /.Jicas tk U, G��ardia 
Yapım ve Dünya H�an Production Co. & 

World Sales: /CA/C 
1975 1 3.5 mm. 1 Renkli Color / 6' 

• Tarih boyunca de�işik aerodinamik 
modellerin gelişimi; bumerangdan uzayın 
keşfine . . .  

• The evolucion of various aerodynamic 
models through hiscory; from boomerang co 
che exploracion of space . . .  

BABAMIN ILK ADlMI 
EL PRIMER PASO DE PAPA 
DADDY'S FIRST STEP 
Yönetmen Director: T11/io RPggi 
Senaryo Screenplay: T11lio Raggi 
Müzik Music:j�Uın BlaMO 
Yapım ve Dünya Haklan Production Co. & 
World Sales: /CA/C 
1977 1 35 mm. 1 Renklô Color / 6' 

• Bir baba, eşi alışverişe giderken evde 
kalır ve ev işleriyle u�raşır. Bu yolla 
çocu�una problemlerini çözmeyi ö�retir . . .  

• While his w i fe goes shopping, a father 
scays at home and does home work. He ch us 
ceaches his child co solve problems . . .  

TITI'NIN DÜŞÜ 
EL SU ENO DE TITI 
TITI'S DREAM 
Yönetmen Director:Jıum PaJron 
Senaryo Screenplay:Ju.ır Pmlr6n,jwgt 0/itıtr & 
Ernmo Padron 
Yapım ve Dünya Haklan PrOOuction Co. & 
World Sales: /CA/C 
1978 1 35 mm. 1 Renklô Color 1 5'42' 

• Yuva ö�rencisi küçük bir kız olan Titi, 
a�beyi gibi bir gençlik kampına gitmek 
istemektedir. Rüyasında, küçük tavşanı ve 
ayısıyla bu kampa gider ama acemili�i 
yüzünden başına pek çok sorun açılır . . .  

• Tici, a kindergarten gir!, wams to go to 
a youch camp jusc !ike her big brocher. I n  
her dream, she goes to che camp wich her 
li etle bunny and ceddy bear, buc gecs 

'
i neo a 

lot of trouble due to her greenness . . .  

CELEDONIO 
Yönetmen Director:}Nan Padr6n 
Senaryo Screenplay:}11an Padr6n 
Hü:ıik Mu.sic:}11an Mtlrqım. 
Yapım ve Dünya Haklan Production Co. & 
World Sales: /CA/C 
1983 1 35 mm. 1 Renkli Color / 7' 

• lne�ini, Kurtuluş Savaşı sırasında Sierra 
Maestra da�larındaki gerillaların kampına 
do�ru süren küçük köylü çocu�un 
başından geçen tehlikeler . . .  

• The perils of a li etle peasam boy who 
leads his cow to che guerilla camp in che 
Sierra Mascra moumains during che W ar of 
Liberarion . . .  

RÜYALAR VE KABUSLAR 
SUENOS Y PESADILLAS 
DREAMS AND NIGHTMARES 
Yönetmen Director. T11/io Raggi 
Senaryo Screenplay: T11/io Raggi 
HO:ıik Mu.sic:)11an Mtfrqlltz 
Yapım ve Dünya Haklan Production Co. & 
World Sales: /CA/C 
1984 1 35 mm. 1 Renklô Color / 8' 

• Çocukları uyumaya ça�ıran calabacita 
(küçük kabak) kaçırılır ve kabuslar 

· 

ülkesine götürülür. Arkadaşları, 
oyuncaklarla birlik olup onu kurtarırlar . . .  

• La calabacica (licde pumpkin) calling che 
children to sleep is abducced and caken to 
che land of nighcmares. His friends unice 
wich toys and rescue him . . .  

K OLlA 
Yönetmen Direcror:J.ıtan Padr6n 
Senaryo Screenplay:J.uan Padrrfn 
Yapım ve Dünya Haklan Producıion Co. & 
World Sales: /CA/C 
1987 1 35 mm. 1 Renklô Color 1 7'43" 

• Ikinci Dünya Savaşı sırasında, bir Sovyet 
denizaltısına, gizli bir faşist deniz üssünü 
bulma görevi verilir. T orpidocu Kolia, bu 
gizli üssü bulur, ama bununla yetinmez, 
gizlice üsse sızar, oradaki yakıt tanklarını 
patlatır, düşman denizaltılarının mayınlarını 
işlemez hale getirir ve Sovyet havacılarına 
üssün yerini gösterir. Bu saldırılardan 
ayakta kalabilen Almanlar, Kolia'nın teknik 
arıza yüzünden bir türlü suyun dibine 
i nemeyen denizaltısına saldırıdar . . .  
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KÜBA CUBA 

KISA FILMLER PROGRAMI 1 
COLLECTION OF SHORT FIIMS I 

• During rhe Second World W ar a Sovier 
submarine is given rhe rask ro find a hidden 
facisr navy base. Kolia, rhe rorpedo-man 
finds rhe hidden base bur he' s nor sarisfied; 
so he penerrares rhe base seered y, explodes 
che fuel ranks, renders rhe mines of che 
enemy submarines ineffecrual and shows che 
Sovier pilors rhe si re of che base. Germans 
surviving rhese arracks assaulr Kolia's 
submarine, which cannot di ve down because 
of a rechnical defecr. . .  

BIR ÇOCUK KADAR SAF 
Y PURO COMO UN NINO 
PURE AS A CHILD 
Yönetmen Director: Mario Rivaı 
Senaryo Screen play: Mario Rivas & TMiio Raggi 
Yapım ve Dünya Haklan Production Co. & 
World Sales: /CA/C 
1988 1 35 mm. 1 Renkli Colo• 1 8'50"' 

• Ernesto "Che" Guevara'yı bir çocuk 
olarak nasıl hayal ederiz? N icolas 
Guillen'in bir şiirinde yazdı�ı gibi: "Bir 
çocuk kadar saf ve temiz". Babasının 
anekdotlarından ve Oğlum, Che adlı 
kitabından seçilen anılarla, ünlü gerilla 
savaşçısının çocukluk yıllarına bir bakış. 

• How do we imagine Ernesro "Che" 
Guevara as a child? Like Nicolas Guillen 
w ri res in one of his poems: "Pure as a 
child". A glance ar rhe childhood of che 
nored guerilla fighrer, wirh rhe anecdores of 
his farher and rhe memories chosen from 
che book Che, My Son. 

TOP SEKTIRME 
DRIBLEANDO 
DRIB B LING 
Yönetmen Direc(Or: Mario Garrfa-i\1onleı 
Senaryo Screenplay: Viılian Gamontda & 
Mario Garria-Montes 
Yapım ve Dünya Hakları Production Co. & 
Wodd Sale" ICMC 
1989 1 3.5 mm. 1 Renkli Color 1 7'39" 

• Pepito, topuna çok ba�lı bir çocuktur, 
ancak bu düşkünlü�ü başına birçok 
problem açar . . .  Bu çizgi filmi n amacı, 
anne-babalar ve çocukları arasındaki 
ilişkileri anlatmaktır. 

• Pepiro is a child very much dedicared ro 
his bali ,  bur rhis fondness causes a lor of 
rrouble for him . . .  The ai m of rhis 
animarion is ro re! I abour rhe relarions 
berween parenrs and children. 

ELPIDIO VALDES VE 
WEYLER'IN BÜYÜKANNESI 
ELPIDIO VALDES Y 
LA ABUELITA DE WEYLER 
EP I D  I O  V ALD ES AND 
WEYLER'S GRANDMA 
Yönetmenler Directon:}Nan Padr6n, Mario Riı-aı & 
T11/io R.agg1 
Senaryo Screenplay:j.ı�an Pad,-1,, Mario Rivas 6 T11lio Raggi 
Yapım ve Dünya Haklan Producrion Co. & 
Wodd Sales: ICAIC 
1989 1 35 "'"'· 1 Renkli Coıo, 1 9'40" 

• Birbirinden farklı ve şüpheli yükleri 
olan iki tabut, hızla yol alan bir trenin 
içinde gitmektedir. Elpidio Valdes, eski 
düşmanlarını hınzır ve tehlikeli tuzaklarıyla 
yeniden karşısında bulur . . .  

• Two coffins wirh differenr and doubrful 
loads are craveliing in a fasr-moving rrain. 
Elpidio Valdes find his old enemies once 
more facing him wirh rheir wicked and 
perilous rraps . . .  

TAKDIR GÖREN ADAM 
EL HOMBRE AGRADECIDO 
THE APPRECIATED MAN 
Yönetmen Director: T11/io Raggi 
Senaryo Screenplay: Tulio Raggi 
Yapım ve Dünya Haklan Pnxluction Co. & 
Wodd Sales: /CA/C 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli Coıo, / 6' 

• Bir adam, ona yardım etmiş olan 
birisine karşı müteşekkirli�ini o kadar 
abartır ki, o kişi sonunda rahatsız olur . . .  

• A man exaggerares his grarefulness ro 
anorher, who has helped him, so much rhar 
che person finally becomes uncomforrable . . .  

MANTARLARlN PARTISI 
LA FIESTA DE LOS HONGOS 
FEAST OF THE MUSHROOMS 

Yönetmenler Dicect:ors:juan Padr6n & Mario GardtıwMontu 
Senaryo Screenplay:juan Padrln 
Yapım ve Dünya. Haklan Production Co. & 
Wodd Sales: /CA/C 
1990 1 3_,: mm. 1 Renkli Color / 7' 

• Kötü kalpli bir kolonici çift, bir general 
için mantarh bir yemek partisi verirler. 
Ama Ganalı bir çocuk ile köpe�inin herkesi 
mantarların zehirli oldu�una inandırması 
yüzünden parti gerçekleşemez . . .  

• A malicious colonial couple decide ro 
rhrow a feasr of mushrooms for a general. 
B ur rhe parry is nor held when a child from 
Ghana and his dog persuade everyone thar 
rhe mushrooms are poisonous . . .  



296 
CANLANDlRMA SIN EMASI: KUBA I l l i  \\ < ll{! ll < ll \ '\ l \1 \ l l < l'\ c l  B \  

KÜBA CUBA 

KISA FiLMLER PROGRAMI ll (MiNIK F iLMLER) 

COLLECTION OF SHORT FILMS II (FILMINUTOS) 

MINIK FILM 2 
FILMINUT0 2 

Yönetmen Direcror:}.ıt.aır Padr6n 
Senaryo Screenplay:}ttan Patitin 
Müzik Music: DaniJ Uı11grts 
Yapım ve Dünya Haldan Produccion Co. & 
World Sales: /CA/C 
1 980 1 3' mm. 1 Renkli Color / 6' 

• Şakalar: Kutup'ta Buluş; Kapı T okma�ı; 
Çöl; T Harfi; Vampirin Sıcaklı�ı; Paralı 
Asker; Duşta Sürpriz. 

• Jokes: Discovery ar rhe Pole; Door 
Knob; Deserr; The Lerter T; Vampire's 
Warrnrh; The Mercenary; Surprise in rhe 
Shower. 

MINIK FILM 5 
FILMINUT0 5 

Yönetmen Director: T11/io Raggi 
Senaryo Screen play: T11/io Raggi 
Yapım ve Dünya Haldan Production Co. & 
World Sales: /CA/C 
1982 1 3' mm. 1 Renkli Color 1 ''  

• Şakalar: Nişancılık; Aşkta Hayal 
Kırıklı�ı; Işkence; Piramitte Terror. 

• Jokes: The Marksmanship; Frusrrarion 
in Love; Torrnent; Terror in rhe Pyramide. 

MINIK FILM 7 
FILMINUTO 7 

Yönetmen Oirecmr: Maris Rivas 
Senaryo Screen play: Mario RitJaJ 
Yapım ve Dünya Hakları Production Co. & 
World Sales: /CA/C 
1982 1 3 5  mm. 1 Renkli Color 1 5 '  

• Şakalar: Kurt Adam; Hamilelik; 
Kararsız Oyuncu; Samuray'ın Ba�ışı. 

• Jokes: Werewolf; Pregnancy; The 
Doubrful Player; Gift of rhe Sarnurai. 

MINIK FILM 1 7  
FILMINUTO 1 7  

Yönetmenler Directors: Mario Ritıaı, T11lio Raggi & 
}114n Padr6n 
Senaryo Screenplay: MariD Riva.r, T11lio RPggi & )uan Padr6n 
Yapım ve Dünya Haklan Production Co. & 
World Sales: ICMC 
1988 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 5' 

• Şakalar: Cadılar; Batan Geminin 
Kazazedeleri; Beklerken; Büyük Acı; 
Korsan Mutlulu�u: Neron'un Yaşgünü. 

• Şakalar: Wirches; Shipwreckeds; While 
Wairing; Grear Pain; Pirare Happiness; 
Nero's Birrhday. 

MINIK FILM 1 9  
FILMINUTO 1 9  

Yönetmenler Directors: }11a11 Padron, T11/io Raggi & 
Mario Riıw 
Müzik Mwic: Danitl Lungrtı 
Yapım ve Dünya Haklan Production Co. & 
World SaJes, /CA/C 
1989 1 35 "1111. 1 Renkli Color / 6' 

• Şakalar: Bir Sanatçının lzdırabı; Sioux 
Kabilesine Saldırı; Maden Ararken; Kopuk 
El ve Sadist Halı. 

• Jokes: Suffering of an Artisr; Arrack on 
rhe Sioux Tribe; Looking for a Mine; 
Severed Hand and rhe Sadisric Carper. 

MINIK FILM 20 
FllMINUTO 20 

Yönetmenler Directors: Mario RivaJ, T11/io Raggi & 
}11a11 Padr6, 
Senaryo Screen play: Mario Rivas, T11/io Raggi & ]��an Padr6n 
Yapım ve Dünya Hakları Production Co. & 
World Sale" /CA/C 
1990 1 35 mm. 1 Renkli Color / 6' 

• Şakalar: Ma�rada Bir Sıçan; Özel 
Kalite; Arkeoloji Müzesi; Pepito'nun Işi; 
So�uk Işık; Kuş Avlamak; Lüks. 

• Jokes: A Rar in rhe Cave; Special 
Qualiry; Archeological Museurn; Pepiro's 
Job; Cold Lighr; Huming for Birds; Luxury. 

MINIK FILM 2 1  
FILMINUTO 21 

Yönetmenler Direcrors:J��an Padrln, T11lio Raggi & 
Mario RitJaJ 
Senaryo Screenplay:Jun Padr6n, T11/io Raggi & Mario Rivm 
Müzik Music: Danitl Longrtı 
Yapım ve Dünya Haklan Producr.ion Co. & 
World Sales' /CA/C 
1 990 1 35 mm. 1 Renkli Color / 6' 

• Şakalar: Cankurtaranlar; Baştan 
Çıkarma; Kirlenme; Tüfekli; Reich'in 
Paraşütleri; Kıskançlık. 

• Jokes: Lifeguards; Seducrion; 
Comarninarion; The Gunner; Paraebures of 
che Reich; Jealousy. 

MINIK FILM 23 
FILMINUTO 23 

Yönetmen Director: Mario Rivm 
Müzik Music: Danitl Lungrtı 
Yapım ve Dünya Haklan Producrion Co. & 
World SaJes, ICAJC 
1990 1 35 .,,._ 1 Renkli Color 1 5' 

• Şakalar: Av Tekni�i; Hayatta Kalmak; 
Parkta; Çift Terimli; Sevgili Köpekçik. 

• Jokes: Huming Technique; Surviving; 
In rhe Park; Binornial; Dear Doggy. 
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KÜBA CUBA 

KISA FiLMLER PROGRAMI ll (MiNiK FiLMLER) 

COLLECTION OF SHORT FIIMS ll (FIIMINUTOS) 

MINIK FILM 24 
FILMINUTO 24 
Yönetmen Director: Mario Rivas 
Senaryo Screen play: Mario Rivaı 
Yapım ve Dünya Haklan Production Co. & 
World Sales: /CA/C 
1991 1 3) mm. / Renkli Color 1 6' 

• Şakalar: Artist Sezar; Haydi Bul; 
Bürokrat; Potensiyel; Yanlışlık; Büyü; 
Yasaklama. 

• Jokes: Caesar rhe Anisr; Go Find Ir; 
Bureaucrar; Porancial; Blunder; Magic; Ban. 

MINIK FILM 28 
FILMINUTO 28 
Yönetmen Director: Mario Rivaı 
Senaryo Screenplay: Ma,.io Rivas 
V apım ve Dünya Hakları Producrion Co. & 
World Sales: /CA/C 
1992 1 35 mm. / Renkli Color / 6' 

• Şakalar: Noter; Mesaj; Maskeler; 
Gezegen; Her Şeye Ragmen; Ihtiyacım 
Var; Kan-Kan. 

• Jokes: Norary; Message; Masks; Planet; 
Againsr All Odds; I Need Ir; Can-Can. 

MINIK FILM 33 
FILMINUTO 33 

Yönetmen Director: Tulio Raggi 
Senaryo Screenplay: Tu/it; Rpggo, Mario Care/a-Montes & 
Paco Pratı 
Yapım ve Dünya Haklan Production Co. & 
World Sales: /CA/C 
1994 / J) mm. / Renk� Color / 6' 

• Şakalar: Celladın Merhameti; Müzeye 
Saldırı; Kurbaga Prens; Modernizasyon; 
Yaramazlık; Kendi Kendine Telkin; Saldırı; 
Rahibin Şeytana Uyması. 

• Jokes: The Compassian of rhe 
Execurioner; Arrack on rhe Museurn; Frog 
Prince; Modernizarion; Mischief; 
Aurosuggesrion; Arrack; Tempration of the 
Priesr. 





LATIN AMERiKAN SINEMASI: ARJANTiN, BREZILYA VE DiGERLERI 

LATIN AMERICAN CINEMA: ARGENTINA, BRAZIL AND THE OTHERS 
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BREZILYA BRAZIL 

DÜNYANIN ORTASI 

O CAMINHO DAS NUVENS 

THE MIDDLE OF THE WORLD 

Yönetmen Dirrclor. Vumrı Amtlri"' 
Senaryo Screen play: DIIVid Fr'all{a 
M'"J.s Görüntü Yön. 
Cinematography: GNsknJf Had/Ja 
Kurgu Edi ring: Ptdro A�Mri111 Müzik 
Music: lvıdrt lı.bıtjrllllra Oyuncular 
Ca.st: CIJNdia lı.brtM, W,rgıttr' M011r•, 
Rıwi RiliflM LanrJa, s;a, Magal, 
MltJ'UJtl St/JaıriM Alıa Filho, FJijN 
Ntwt��t� Sılııa RodrıgMG Yapımcılar 
Producers: /..M(y Barrtıo & LMiı CarltJS 
Bamıo Yapı m Production Co.: LC 
Btnrt�o Lıdtı..; B11ttta Vista 11lltr111JtionAI 
Dünya Haklan Wodd SaJes: LC 
BamtoLıda. 

2003 / JJ .,,., 1 Renkli Coıo, I BJ' 

• Ço�u kişi, temel gerekierin ötesine 
uzanan daha iyi bir hayata ilişkin hayalleri ve 
arzuları paylaşır. Vicente Amorim'in ilk 
Iii mindeki karakterleri harekete geçiren şey 
de, aşınmış, hırpalanmış, yoksul ve 
dayanılmayacak kadar sıcak Brezilya'yı 
harikOiade şekilde yansıtan bu arayış. 
Karısını ve beş çocu�unu yanına alıp, iş 
bulmak üzere, Brezilya'nın fakir kuzeydo�u 
bölgesinden Rio de Janeiro'ya kadar 
bisikletle giden bir aile babasının gerçek 
öyküsüne dayanan DÜNYANIN ORTASI, 
düşler ve onları elde etme cesareti üzerine 
nefıs şekilde çekilmiş, sevecen bir film. 
Ailenin babası Romao asla açgözlülük 
etmiyor, ihtiyaçlarından fazlasını da 
aramıyor. O sadece hayatın tadını çıkarıp 
sevdiklerine layı�ınca bakmak istiyor. Dört 
bisikletle seyahat eden aile yolculuk 
boyunca dayanışmanın, kayıtsızlı�ın. 
saldırganlı�ın ve samimiyetin ne oldu�nu 
anlıyor. Geleneksel aile ba�ları ve sadakat 
ise zorlu bir biçimde sınanıyor. Birbirlerine 
olan sevgilerine ra�men Romao ve Rose 
aynı zamanda aralarındaki gerilimleri ve en 
büyük o�ullarının rüştüne erişmesinden 
do�n sorunları da gö�üslemek zorunda. 
Amorim, ailenin iç dinami�ini çok güzel bir 
şekilde araştırırken, Brezilya'daki erkek ve 
dişi rollerini soruşturmak için de 
karakterlerinden yararlanıyor. Insan 
ilişkileri üzerine ola�nüstü bir hikaye 
olmasının ötesinde film, ortaya birkaç 
siyasi, toplumsal ve ahlaki soru da atıyor. 
Özellikle Katolik kilisesinin yoksul 
ülkelerde pek çok kişi üzerindeki güçlü 
etkisi, nefıs ve çekici bir şekilde inceleniyor. 

• Most people share che dream and desire 
for a beccer life, one chac excends beyond che 
basic necessicies. This quesr mocivaces che 
characcers in Vicence Amorim's debuc fearure 
film, which mirrors the worn-down, worn
ouc, poor and insufferably hor Brazil in a 
fascinacing way. Based on a crue scory of a 
family farher caking his wife and five 
children on a cycling trip from che poor 
norcheascern corner ofBrazil co Rio de 
Janeiro co find work, THE MIDDLE OF 
THE WORLD is a beautifully shoc, render 
film abour dreams and having che courage co 
achieve chem. Ic is a 3,000-kilomecer odyssey 
through che hinrerlands of Brazil all che way 
co Rio de Janeiro, Brazil's besc-known 
posccard, and for Romao, che Promised Land. 
Romao is never greedy, nor is he looking for 
more rhan he needs; he jusc wanrs co enjoy 
life and supporc his loved ones. Traveling on 
four bikes, the family knows solidaricy and 
indifference, aggressiveness and cordiality. 
Traditional family ties and loyalcy are 
subjected ro a tough test. In spite of their 
love, Romao and Rose also have to dea! w ith 
the rensions that rise among themselves and 
the coming-of-age of cheir eldest son. 
Amorim explores che inner dynamics of the 
family beautifully, ar che same time making 
use of his characters to question mal e and 
female roles in Brazil. In addition to being a 
marvelous srory alxıut human relations, the 
film raises several political, social and ethical 
questions. In parricular, the strong influence 
of the catholic church on many people in 
poor countries is examined in an exquisite 
and engaging way. 

VICENTE AMORIM 
Sinemaya, Mika Kaurismaki'nin 
"Amazon"u ( 1 990), Hecror 
Babenco'nun "At Play in the 
Fields of the Lord"u ( 1 99 1 )  ve 
Carlos Diegues'in' "Tieca of 
Agresre"si ( 1 996) ile 
"Orfeu"sunda ( 1 999) 
yönetmen yardımcılıgı yaparak 
girdi. YUzden fazla reklam filmi 
ve mUzik videosu yönetti; 
1 994 DUnya Kupası'nın resmi 
filmi "Two Billion Hearcs"ın da 
( 1 994) )IÖnetrnenlerinden 
biridir. ÖdUIIU kısa film 
"Vaidade!"yi ( 1 990) ve 200 1 
yılında Miami'deki Brezilya 
Film Festivali'nde ödUI alan 
belgesei "Too Much Brazil"i 
(2000) de David França 
Mendes'le birlikte çekti. 
DÜNYANIN ORTASI (2003) 
yönettigi ilk uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 
He has srarced in film as 
assistant direccor on such films 
as Mika Kaurismaki's "Amazon" 
( 1 990), Hecror Babenco's "At 
Play in the Fields of the Lord" 
( 1 991 )  and Carlos Diegues' 
"Tieta of Agresre" ( 1 996) and 
"Orfeu" ( 1 999). The directOr of 
more rhan one hundred 
commercials and music videos, 
he co-direcred "Two Billion 
Hearts" ( 1994), rhe official film 
of the 1 994 World Cup. He also 
collaborared with co-directOr 
David França Mendes on the 
award-winning shorr film 
"Vaidade!" ( 1 990) and the 
documenrary fearure "Too Much 
Brazil" (2000), winner of an 
award ar the Miami Brazilian 
Film FesrjvaJ in 200 1 .  THE 
MIDDLE OF THE WORLD 
(2003) is the first fearure film 
he direcred. 
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ARJANTIN ARGENTINA 

MARSLI MERCANO 

MERCAN O, EL MARCIANO 

MERCANO THE MARTIAN 

Yönetmen Director:Jı.tan Anlin 
Senaryo Screenplay:Juan Antin & 
Laıilaro Nı.tfieı Dt Arro Canlandırma 
Animation: Ayar Blaıro Müzik 
Music: Uandro Fre.1ro, Rohtrro Ainıtein, 
Trigltxitu, & Arnalt:UJ Di Paa 
Yapımcılar Producers:Jwm Antin & 
Carolina Cwtkro Yapım Produccion 
Co.: Malcriados, Uniwnidad tk/ Cini 
Dünya Hakları World Sales: Tht 
Coprodımion Office, Gmnany 

2002 1 35 mm. i Renkli Coıor 1 72' 

• MARSLI MERCANO, yakın tarihte 
aklımızda kalan ender uzun metrajlı Güney 
Amerika animasyon filmlerinden biri. 
Buenos Aires'te Sinema Üniversitesi'nin 
Dijital Animasyon Bölümü'nü idare eden 
yönetmen Juan Anti n ile Ayar Blasco, 
Mercano karakterini ilk olarak 1 988'de 
Much Music adlı müzik kanalında 
programları ayıran iki dakikalık animasyon 
aralıklarında ortaya çıkardılar. Gülünç, 
küfürlü lisanı, politik cin fikirlilil!i ve insanı 
ekrana yapıştıran bir espri anlayışını 
dönüşümlü olarak barındıran bu filmle, 
Mercano beyaz perdeye cesurca 
yansıtılıyor. Arjantin'i avucunun içine alan 
günümüzün politik ve sosyal sorunlarını 
deşmek için espri yetenel!ini kullanan 
Antin, herşeyden önce yaşam dolu, komik 
ve el!lendirici bir film tasarlamış. Cesurca 
çizilmiş ve olgun bir seyirciyi hedefleyen bu 
çekici, aıızı bozuk, uzun metrajl ı  kurmaca 
animasyonda, yıkıp elde etme anlayışındaki 
çok uluslu kurumsal sömürüyü bir uzaylının 
gözünden görüyoruz. MARSLI MERCANO 
geleneksel elde çizim animasyonlarla, üç 
boyutlu bilgisayar efektlerinin harmanından 
oluşuyor. Sahneler ve karakterlerin hepsi 
önce elle çizilip, taranarak bilgisayara 
aktarılmış; kurgusu, kompozisyonu ve dijital 
renklendirilmesi yapılmış; Mercano'nun 
dünyası ise tamamen üç boyutlu 
modelierne yazılımlarıyla yaratılmış. Bu da 
filme, kurumsal hırsı açıl!a vuran tarzına çok 
yakışan, eskiden kalma ham bir yapıt hissi 
veriyor (ve tabii aynı zamanda, çal!ımızın 
toplu üretim ürünü, parlak ve homojen 
animasyonuna karşı en iyi panzehir oluyor). 

• MERCANO THE MARTIAN is one of 
che few independent South American 
animaced features in recenc memory. 
Director )uan Amin, who runs the Digiral 
An imation Department ar Buenos Aries' 
Universidad del Cine, and Ayar Blasco 
originally launched che characcer of 
Mercano in  1998 in the rwo-minute 
animated intedudes which separated 
programs on che Argentine music channel 
Much Music. Mercano has been boldly 
raken to che big screen with a film that is 
by turns hilariously vulgar, polirically 
asture and infused wirh a visceral wir rhac 
sticks to che screen !ike a spray of gore. 
U tilising hum or to del ve beneath the 
current pol i tical and social problems c har 
have gripped Argentina, Antin has devised 
a film rhar is above all else vibrant, 
hilarious and unashamedly fun. Boldly 
drawn and squarely aimed ar a mature 
audience, this cutely scurrilous animated 
feacure allows us to wirness our smash and 
grab world of multinational corporate 
exploitation through alien eyes. 
MERCANO THE MARTIAN features a 
combination of tradicional hand-drawn 
animarion wirh some 3D computer effects. 
The scenes and characters were all hand
drawn and scanned into a computer, where 
they were edited, composiced and coloured 
digirally, whereas Mercano's virrual world 
was created with 3D modeliing software. 
The effect gives the film a raw rerro feel, 
perfect for irs scabrous expose of corporare 
greed (and the perfect antidore to sleek 
homogenized mass-produced animacion). 

JUAN ANTIN 
1 969'da Buenos Aires'te 
dogdu. Arjantin'deki lnsticuto 
de Artes Cinematogr.l.fıcas de 
Avellaneda'da animasyon ve 
Centro de Altos Escudios en 
T ecnologia' da Üç Boyutlu 
Animasyon egicimi aldı. 
Universidad de Buenos 
Aires'te bilgisayar egitim i aldı. 
Montreal'deki NAD 
Merkezi'nde, Safeimage'dan Üç 
Boyutlu Animasyon ögretmeni 
belgesi aldı. 1 998 Annecy Film 
Festivali'ndeki ögrenci filmleri 
jürisinin üyesiydi. Kısa filmleri 
arasında "Mala Leche" ( 1 997), 
"El Nifio Malcriacdo" ( 1 988), 
"Ruleta Rusa" ( 1 998) ve "Los 
Derecho s del Nifio" ( 1 999) 
vardır. Bu filmler, dünyanın 
dört bir yanındaki festivallerde 
gösterildi. Şu sıralarda, Buenos 
Aires'teki Universidad del 
Cine'deki dij ital-animasyon 
bölümünü yönetmektedir. 
Born in Buenos Aires in 1 969. 
He studied animarion ar che 
l nstituro de Arres 
Cinemarogcifıcas de Avellaneda 
in Argentina and 3-D 
An imation at the Centro de 
Alros Esrudios en Tecnologia. 
He also srudied computer 
science ar che U niversidad de 
Buenos Aires. At the NAD 
Cenrre in Monrreal, Canada, he 
was cerrified by Sofrimage as an 
insrrucror of 3-D Animarion. 
He served on the srudenr film 
jury ar the 1 998 Anne<:y Film 
Festival. His shorr films include 
"Mala Leche" ( 1 997), "El Niiio 
Malcriacdo" ( 1 988), " Rulera 
Rusa" ( 1 998) and "Los Derechos 
del Niiio" ( 1 999). They have 
screened ar fesrivals worldwide. 
Currently, he runs the digiral
animation department at the 
Universidad del Cine in Buenos 
Aires. 
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EKVATOR ECUADOR VICTOR MANUEL 
�----------------------------------------------------------� ARREGUI 

OFSAYTTAKILER 

FUERA DE]UEGO 

OFFSIDES 

Yönetmen Director. Virtor Afam1�1 
Arrtg11i Senaryo Sc.reenplay: Uti.J 
Arrtg11i & Virtor ManliLI Amg11i 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Gtrmdn Valwrtk Kurgu Ediüng: 
Carlos Ct�nrillo Müzik Music: Fabidn 
Vtlasco Oyuncular Casr: Mano/o 
Santii/Jn, Danny Bıutamantt, Ximena 
Ganchala, Fahidn Ve/as((), Gtrardo Pinto, 

jimmy Paımiiio, Si/11ia Vi mos, Nardıa 
RNL�Ieı, Altjandro Cruz Yapımcı 
Producer: Alwro Mllt'itl Yapı m 
Production Co.: B()(hincht 
Ctmumiraciln Dünya Haklan World 
Sales: Virt()f" Man11tl J\rrrgıu 

ıooı 1 3) "''"· 1 Renkli Color 1 90' 

• Çaresizlik sonucu suça sürüklenen 
masum ve hassas bir genç olan Juan'ın, ve 
ülkesinin toplumsal, ekonomik, mali 
çöküşünün, ailesi ile çevresi üzerindeki 
etkilerinin öyküsü bu. Bütün bu durumdan 
usanan Juan, en büyük düşünü 
gerçekleştirmek amacıyla bir soygun 
düzenler. Söz konusu düş, ülkesinden 
ayrılmak ve şansını başka bir kıtada 
denemektir. Ülkesindeki sosyal, ekonomik, 
finansal ve ahlaki çöküşün ve bu durumun 
ailesi üzerindeki olumsuz etkisinin 
sonucunda, masum bir genç olan Manolo 
Santillan, büyük düşünü gerçekleştirmek 
için tek bir çıkış yolu oldu�unu düşünür: 
şansını başka bir kıtada denemelidir. 
Çekingenli�inin, karşılıksız aşkının, ailesinin 
gün geçtikçe fakirleşmesinin, iyi bir 
arkadaşının hapse düşmesinin, ülkedeki 
genel baskı, yozlaşma ve çaresizli�in, ve 
kötü tavsiyelerin kurbanı olan genç, 
hayatının düşünü gerçekleştirebilmesi için 
gerekli parayı bulmak amacıyla suça 
yönelir. Ancak bu büyük soygunda işler 
yolunda gitmezse ne olacaktır1 .. "Üç yılda 
zorluklarla geliştirilen OFSA YTT AKILER, 
ça�daş Ekvator sinemacılı�ındaki yeni bir 
akıma katkıda bulunan sinemasal bir proje. 
Başkent Quito'da geçen film ülkemizin 
yakın tarihini kapsar. Mekan çekimlerinin 
ço�. olayların oldu� yerlerde ve tam olay 
anında çekilmiştir. Karakterleri canlandıran 
aktörlerin daha önceden başka oyunculuk 
tecrübeleri yoktu. Bir kurmaca ve belge 
olarak OFSA YTT AKILER, kolektif Ekvator 
hafızasının önemli bir tamamlayıcısı olma 
iddiasındadır." - Victor Manuel Arregui 

• This is the tale of J uan, a young, 
innocent and sensitive boy driven to erime 
by despair and che effects on his family and 
surroundings of his country's social, 
economic and fınancial collapse. Tired of 
the whole situation, Juan stages a heist in 
the attempt to achieve his golden dream: to 
leave his country and try his luck on 
another continent . . .  In the wake of his 
country's social, economic, fınancial and 
moral collapse, and i ts effects on his family, 
innocent kid Manolo Santillan feels as 
though he' s got just one way out to his big 
dream: to try his luck on another continent. 
Marked by a mixture of timidity, 
unrequited love, his family' s 
i mpoverishment, a good friend's 
imprisonment, generalized repression, 
corruption, despair and bad advice, the 
youngster turns to erime for the money he 
needs to make the dream of his life come 
true. But what if that big heist goes 
wrong? .. "Underdeveloped the last three 
years, OFFSIDES, is a cinematographic 
project that inscribes in  a new current of 
Ecuadorian contemporary movie. The 
sening is Quito, the film recovers the 
history of o ur country. Most of the locations 
were fılmed in the place and the exact 
moment that the things occured, and the 
characters didn't have any experience. As a 
fıction and document, OFFSIDES, purports 
to be an im porram collecrive Ecuadarian 
memory." - Victor Manuel Arregui 

1 963'te Ekvator'da, 
Guaranda'da doj!du. Çok 
sayıda kısa fılmde görüntü 
yönetmenlij!ine, BM ve 
UNICEF için belgesel ve 
reklamlarda yönetmenlij!e ek 
olarak, 1 993'te ilk kısa filmi 
"Tiling"i yazdı ve yönetti. Ikinci 
kısa filmi "El tropezon"u 
1 999' da çekti. 
OFSAYTTAKILER (2002), 
yönetmenlij!ini yaptıj!ı ilk uzun 
metraj lı kurmaca fılmdir. 
Born in l 963 in Guaranda, 
Ecuador. In addirion ro having 
worked as a director of 
phorography on numerous 
shorrs and having directed 
documentaries and commercials 
for UN and UNICEF, in 1993 
he wrore and direcred his firsr 
shorr film, "Tiling". The 
second, "El rropezon", came out 
in 1 999. OFFSIDES (2002) is 
rhe firsr feature film he directed. 
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BREZILYA BRAZIL 

MANGO SARISI 

AMARELO MANGA 

MAN GO YELLOW 

Yönetmen Direccor: Cltludio Asıis 
Senaryo Screenplay: Hillon Ltımda 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
Walıtr Carvalho Kurgu Ed it ing: Paulo 
Sarramtn/o Müzik Music: Lıkio Maia 
6 jorge Du Peixt Oyuncular Cast: 
Aiatht11s NachurgaJt,Jona.r B/()(h, Ltona 
Cavnlli, D ira Paa, Chiro D laz., Conniçao 
Camaroti, l'ıfagtkılt Ah'ti,)onts Mtlo 
Yapımcılar Producers: C/audio AsJis 
& Pa11/o Sacramento Yapı m 
Producrion Co.: Oihoı tk C.io Prod11;öneı 
Filmworks Dünya Haklan World 
Sales: Grupo N ()V() ek Cintma t TV 

2002 1 35 mm. 1 Renkli Coıo, 1 103' 

• Claudio Assis'in ilk filmi MAN GO 
SARISI, Brezilya'nın kıyı kenti Recife'deki 
düşük kiralı evlerde yaşayan, kaybetmeye 
mahkum insanlar arasındaki aşki 
buluşmalada anlaşmazlıkların kışkırtıcı 
hikayesi. Bir Karnaval cehenneminden 
fırlamış karakterler gibi, maço bir kasap ve 
dini bütün karısı, yalnız, genç ve güzel bir 
barmeyd, tekinsiz bir saclist ve Hotel 
T exas adlı bir berduş otelinin eşcinsel 
aşçısı, onlar kadar çapaçul, pespaye, 
pejmürde ve hayat dolu bu filmde, 
birbirlerinin yaşamiarına girip çıkıyorlar. 
Rio de Janeiro ve Sao Paulo gibi bellibaşlı 
film yapım merkezlerinden uzakta kotarılan 
yeni bir sinemanın temsilcisi olan Assis, 
kapitalizmin kıyısındaki şehirlerin üçüncü 
dünya çelebiligini terk etmiyor. Egzantrik 
karakterler, eski günlerini mumla arayan 
bir otelin konukları, bir barın müdavimleri 
ve buralarda dolaşan diger insanlar; ama bu 
metropolün arabaları, çöktü çökecek 
duvarları, televizyonu, radyosu ve farklı 
sesleri de önemli rollerde. Gerçekligin bu 
kadar çok parçasına yer verilmiş olması, 
keskin bir kurmaca ve belgesel harmanıyla 
filmin estetigini tanımlıyor. Assis, tecrübeli 
bir barmen gibi, derme çatma ama aşina 
mekanlarında karakterlerini karıştırıp 
çalkalıyor. Eger ufuktaki yüksek bi nalara ait 
birkaç görüntü olmasa, insan Recife'de 
başka bir sınıf oldugunu asla anlayamaz. 
Mango sarısı hem onların kırık hayallerinin 
sararmış tonu, hem de, son sahnede Kika 
uzun siyah saçlarını kesip boyadıgında, 
kurallara uymamanın ve kendini canlı 
hissetmenin rengi. 

• Claudio Assis' debut fearure MAN GO 
YELLOW is a provocarive tale of amorous 
meetings and misundersrandings among 
low-renr losers, ser in the coastal rown of 
Recife, Brazil. Like characrers our of some 
Carnival hel!, a macho burcher and his born
again wife, a forlorn, young and beauriful 
barmaid, a sinister sadist, and the gay cook of 
a flophouse called the Horel Texas run in and 
out of each other' s lives, in a film as sloppy, 
sluttish, scruffy and viral as they are. A 
represenrarive of rhe new cinema being 
crafred away from the main film producrion 
centers of Rio de Jane i ro and Sao Paulo, Ass is 
does not abandon the third-world urbanity of 
large cities locared on the outskires of 
capitalism. This is exactly the case of Recife, 
the rown where Assis lives and where the 
srocy of MAN GO YELLOW rakes place. 
The eccenrric characters are the guests of a 
decadenr hotel, the habiruees of a bar and the 
people who room about these si tes, bur also 
the cars, the decaying walls, the relevision, 
the radio and the many sounds of this 
metropol is. The presence of so many pieces of 
reality marks the film's aesrherics with a 
sharp blend of ficrion and documentaty. Like 
a peaetised barman, Assis mixes and srirs his 
characrers around in rheir slummy but 
familiar surroundings. Here the people relate 
srrictly to each other. If not for a few shors of 
tali buildings on the skyline, one would never 
know anorher class exisred in Recife. Mango 
yellow is borh the jaundiced shade of the ir 
broken dreams and, when Kika cuts and dyes 
her long black hair in the lasr scene, the color 
is of nonconformity and feeling ali ve. 

ClADIO ASSIS 

Brezilya' da, Caruaru, 
Pernambuco'da do�du. Ilk 
uzun metrajlı kurmaca filmi 
MANGO SARISI'nı (2002) 
çekmeden önce birkaç kısa 
film yönetmişti. 
Born in Caruaru, Pernarnbuco, 
Brazil. He has made several 
shorc folms before directing 
MAN GO YELLOW (2002), his 
debut feacure film. 
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BOLIVYA-ABD BOLIV I A-USA 

CINSEL BAGIMLILIK 

DEPENDENCIA SEXUAL 

SEXUAL DEPENDENCY 

Yönetmen Director: Rodrigo Bt.llou 
Senaryo Screen play: RoJriıo Bdlou 
& Lmtllt N. Moist Görüntü Yön. 
Cinernarography: Roıtlrigo Bt/1011 & 
Daryn IR UKo Kurgu Edidng: 
Adria11a Pa�htco Müzik Music:john 
Dobry & jmmiah Vanram Oyuncular 
Casr: Alexand,.a A.ponu, Ronald FlfJrtJ, 
Maria E/va Sa11ttdo, Rotlolfo QNizhn-t, 

Javier Yabtta, Arturo Lora, Charilo 
Rojtn, Franto NogaltS, E/bt F/om 
Yapımcılar Producers: Rodrigo 
Be/1011 & Ara Kııtı Yapı m 
Production Co.: BOSD Film.r, LLC 
Dünya Haklan World Sales: 
Cirtemavalllı Rtleaıing lnr. 

2003 1 3) """ ' Renkli Colo. t 104' 

• 1 997'den bu yana Bolivya'da yapılan ilk 
film olan CINSEL BACiiMLILIK, aynı 
zamanda dijital olarak çekilmiş ilk kurmaca 
Bolivya filmi. Görsel sanatların mirasyedi 
o�lu, yönetmen Rodrigo Bellott, senaryoyu 
birlikte yazdı�ı Lenelle N. Moise ve 
profesyonel olmayan aktörlerle yakın bir 
işbirli�ine girerek, perdeyi bölme tekni�inin 
kullanımıyla yörüngeleri zekice biraraya 
getirilmiş, içiçe geçmiş beş portre sunuyor. 
Görüntünün bu şekilde parçalanması, hem 
kaderin müdahalesini gösterme, hem de 
ergenlikten yetişkinli�e geçmenin ve cinsel 
kimli�i tanımlamanın sorunlarına işaret 
etme imkanı sa�lıyor. Imgeler üstüste 
bindirilerek, birleştirilerek ve kamera bir 
tarayıcı gibi kullanılarak çelişkiler ortaya 
çıkarılıyor; böylece halen belirsiz olan 
sözcük, bakış ve jestlerin gerisine gizlenmiş 
arzular, korkular ve rekabetierin şifresi 
çözülüyor. Bu akış içinde tek gerçek 
karşılaşmalar, şu ya da bu ölçüde dolaysız 
olarak ırkçılık ve homofobiyle başa çıkmaya 
çalışan genç insanlar için tek rahatlama olan 
cinsell i�in sunduklarıymış gibi görünüyor. 
"Ikimizin de yaşadı�ı şeylerin hikayesi bu; 
Bolivya'da do�uş, orada güzel bir kentte 
büyümüş, daha iyi bir hayat aramak için 
ABD'ye gitme hayalleri kuran bir ergen 
olarak benim; önyargılı Amerika'da 
büyümüş Haitili karaderili yeniyetme bir kız 
olarak da onun deneyimlerin in . . .  Perdeyi 
bölerek tek bir aniatısal imgenin (monolog) 
bunaltıcı dilini bozmak ve pasif seyircinin 
kendinden hoşnutlu�unu bozan görsel
işitsel bir diyalog yaratmaya çalışmak 
istedim." - Rodrigo Bellott 

• The fırsc film made in Bolivia since 
1 997, SEXUAL DEPENDENCY is also che 
fırsc Bolivian feacure film shoc digically. 
Prodigal son of che visual ares, filmmaker 
Rodrigo Bellocc, in close collaboracion wich 
his co-scripcwricer and non-professional 
actors, offers us fıve inrerlinked porcraics 
whose crajectories are ingeniously linked by 
che use of che split screen. This 
fragmentarion of che image enables boch a 
depiccion of the interventions of fare and a 
signalling of che problems of moving from 
adolescence to adulchood and defıning 
sexual identity. Images are superimposed, 
combined, and che camera is used !ike a 
scanner, revealing contradiccions, decoding 
desires, fears, rivalries hidden behind words, 
looks and gestures c hac are stili uncercain. 
In ch is scace of flux, che only real encounters 
seems co be those offered by sex, which is 
che only relief for young people grappling, 
more or less directly, wich racism, 
homophobia. "Ic is an account of whac we 
(myself and che co-wricer Lenelle N. Moise) 
have boch experienced, myself as an 
adolescenc, born in Bolivia and raised in a 
beauciful town chere, dreaming of leaving 
for che USA in search of a beccer life, she as 
a Haician black female ceenager growing up 
in a prejudiced America . . .  By dividing che 
screen, I wanted ro cransgress che oppressive 
language of a single narrative image 
(monologue), and to cry and ereare an 
audiovisual dialogue chac discurbs che 
complacency of che passive speccator." -
Rodrigo Bellocc 

RODRIGO BELLOTT 
1 978'de, Bolivya'da Santa Cruz 
de la Sierra'da do�du. 1 3  
yaşında tiyatro okuluna girdi, 
1 8  yaşındayken ABD' deki 
lchaca Üniversitesi'nde 
okumak için burs aldı, ve 
burada sinema bölümünü 
bitirdi. 2 1  yaşında Göze 
Çarpan Genç Bolivyalı 
ünvanına hak kazandı. 
Foto�rafçılık ve görsel 
enstalasyonlar tasarımı dalında 
profesyonel meslek hayarına 
başladı, özellikle Meksika ve 
New York'ta çalıştı. Hep 
görsel olarak yeni şeyler 
denemeye hazır, deneysel bir 
sanatçı olarak, on altı kısa 
fılmde çalıştı, dört tane kısa 
filmi de kendisi yönetti. 
Bunların arasında, birçok 
fesrivalde gösterilen ve En Iyi 
Ö�renci Filmi Oscar'ına aday 
olan "Destierro 1 Sürgün" de 
vardır. 200 1 'de Yılın Sanatçısı 
seçilmiştir, 1 8. Bolivya Sanat 
Bienali'nde birincilik ödülü 
almıştır. 24 yaşında ilk uzun 
metraj lı kurmaca filmi CINSEL 
BACIMLILIK'ı (2003) 
yönecmiştir. 
Born in 1 978 i n Sanca Cruz de 
la Si erra, Bolivia. At 1 3  he 
emered d rama school and at 
18 received a grant ro study ar 
Jrhaca University in che US, 
where he cook a degree in film. 
At 2 ı ,  he won che rirle of 
Outstanding Young Bolivian. 
He began his professional career 
in the field of phorography and 
the design of visual 
inscallarions, notably in Mexico 
and New York. An 
experimencal artist, always 
ready ro ro rry new rhings 
visually, he worked on sixreen 
shorr fiıms and direcred four 
himself, including "Desrierro 1 
Exile", which was screened ar 
several fescivals and was 
naminared for che Best Srudenc 
Film Oscar. In 200 ı ,  he was 
named Artise of che Year and 
was awarded firsr prize ar the 
l 8ch Boıivian Are Biennale. Ar 
24 he direcred his firsr feacure 
film, SEXUAL DEPENDENCY 
(2003). 
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ARJANTIN ARGENTINA 

KAYlP KUCAK 

EL ABRAZO PARTIDO 

LOST EMBRACE 

Yönetmen Direcror: Danitl Burman 
Senaryo Screenplay: Danitl B11rman 
& Marct/o Binnajt:r Görüntü Yön. 
Cinematography: Ramiro Civita, ADF 
Kurgu Editing: Alejandro Brodmohn 
Müzik Music: Cesar l....erntr 
Oyuncular Cast: Danitl Hmdltr, 
Adriana Aiumbtrg,Jorge D'Eiia, Strgio 
Boriı, Ditgo K()r()/, Atilio Pozzob6n, 
Silvina Bosco, lsaac Fajn Yapımcılar 
Producers: Diego Dubc()f)Jity & Danitl 
Bımnan Yapım Production Co.: 
BD C int Sri.; PartıdiJ Films; Cla1ıic; 
W anda Viıion Dünya Hakları World 
Sales: 8tWaria Film lntmuıtioMI 
Türkiye Hakları Turkish Righu: 
Pi Film Prodiikıiyon 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Colo• / 100' 

• Bir göçmen toplulugunu fona alan ve 
yerinden edilmiş gençlik üzerine bir etüd 
olan KA YIP KUCAK, kimlik sorunuyla ilgili 
neşeli ama ciddi bir gözlem. Arjantin' de, 
Buenos Aires'te, gayet sıradan bir ortamda, 
daha iyi günler görmüş bir alışveriş 
merkezinde geçen film, 25 yıl önce !srail' de 
savaşmak için aileyi terk eden babası 
tarafından kucaklanmaya hasret genç bir 
adam hakkında zeki bir hikaye. Arjantinli 
Yahudi yönetmen Daniel Surman'ın 
karakterleri, ya Yahudiler, ya da Güney 
Amerika'nın dışından göçmenler; hepsinin 
ortak yönü, başka bir yere ait oldukları 
duygusuyla başa çıkmak zorunda kalmaları. 
Görüntü yönetmeni Ramiro Civita el 
kamerası nı karakteriere yakın tutuyor. 
Alışveriş merkezinin ya da etrafındaki 
caddelerin geniş görüntüsünü vermek için 
nadiren kameranın açısını genişletiyor. 
KA YIP KUCAK, emektar dükkan sahipleri 
gibi bizi de bu küçük dünyanın içinde 
tutuyor. Bu içine kapalı, bazen çılgın 
dünyaya tuhaf bir bakış açısıyla yaklaşan film 
herkesin garip yanlarının göze çarpmasına 
fırsat veriyor. Burman ve ortak-yazarı 
Birmajer, karakterlerindeki garip yanları 
vurgulayıp, filmi çok daha ciddileştirecek 
konuların üzerine gitmemişler. Aynı onlar 
gibi, oyuncular da canlandırdıkları 
karakterlerin etnik yanlarını, alaycılıga veya 
aşagılamaya yönelmeden, eglendirici bir 
şekilde abartmışlar. "Küçük anektodlar, 
trajediler ve kemik olaylar kadar, 
gerçekiere ve yalaniara dayanan bir kimligin 
oluşmasına götüren yolu göstermek 
istedim:." - Daniel Burman 

• A scudy of dislocared you ch againsr a 
backdrop of a communiry of immigranrs, 
LOST EMBRACE is a lighrhearred bur 
nonerheless earnesr look ar a quesrion of 
idenriry, which occurs in che mosr mundane 
of circumsrances - a shopping mali in Buenos 
Aires, Argentina, rhar has seen berrer days. 
lr's a wirry Jewish oedipal srory abour a 
young man who is searching for che "losr 
embrace" of a farher who abandoned che 
family rwenry years ago ro fighr in lsrael. 
Direcror Dan i el Burman, an Aegemine Jew, 
makes mosr of his characrers eirher Jewish or 
iınmigranrs from ourside South America, 
each coming ro rerms wirh che feeljng rhar 
maybe he or she belongs elsewhere. 
Cinematographer Ramira Civira keeps his 
hand-held camera righr on che characrers. He 
seldam widens ro give us che vancage poinr 
of che mali in general or che srreers 
surraunding ir. LOST EMBRACE keeps us 
confıned ro rhis smail world, as are i es 
longrime shopkeepers. The film rakes a 
whimsical view of rhis insular and sametimes 
dafr environmenr where everyone's 
eccenrriciries are given an opporruniry to 
shine. Burman and co-wrirer Marcelo 
Birmajer emphasize all rhar is quirky in rheir 
characrers, never pushing rhemes rhar could 
yield a much more serious film. Fallawing 
suir, che acrors amusingiy exaggerare che 
erhnic angles to rheir characrers wirhour 
mockery or condescension. "I rried to show 
che road rhar leads towards che consrrucrion 
of an idenci ey, one based on upon smail 
anecdores, rragedies and comic evenrs, as 
well as on rcurhs and lies." - Daniel Burman 

DANIEL BURMAN 
28 Agustos 1 973'te 
Arjantin'de Buenos Aires'te 
dogdu. Polanya Yahudisi 
kökenlidir. Buenos Aires'te 
audiovizüel medya 
prodüksiyonu ve hukuk egitimi 
aldı. 1 992'den beri film 
yapımlarında çeşitli görevler 
aldı. Aynı zamanda birçok kısa 
filmi yazıp yönetti. ilk uzun 
merrajlı kurmaca filmi, 23 
yaşında yaptıgı "Un crisantemo 
estella en Cincoesquinas 1 
Cincoesquinas'ta Bir 
Krizanrem Açrı"dır ( 1 997). 
KAYlP KUCAK (2003) 
yönettigi dördüncü uzun 
metrajlı kurmaca filmdir. 
Born on 28 August 1 973 i n  
Buenos Aires, Argentina. Of 
Polish Jewish descenr, he 
studied audiovisual media 
producrion and law in Buenos 
Ajres. He has worked in film 
produccion in various capacities 
si nce I 992 and has alsa wrinen 
and directed several shott fılms. 
He made his feature debur at 
age 23, wirh "Un erisantema 
escella en Cincoesquinas 1 
A Chrysanrhemum Burst in 
Cincoesquinas" ( 1 997). LOST 
EMBRACE (2003) is his fourth 
feacuce film. 
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BREZILYA-FRANSA BRAZIL-FRANCE 

MASALClLAR 

NARRADORES DE]AVE 

THE STORYTELLERS 

Yönetmen Director: EliaM Caf/1 
Senaryo Screen play: Eliant Ca/fl 
& /..Nh lılb<rto Abm< Görüntti Yön. 
Cinemarogntphy: Hugo Koı/ltllslty 
Kurgu Eclicing: Danitl Ranırk 
Müzik Music: Dj DoltMf & Orrhatra 
Santa Mas.ra Oyuncular Cast:}oıl 
D11mont, Gero Cami/o, R11i Rt.ınıdt, 
Ne/son X11vitr, /..ıKi Pmi,-a, NtlJon 
Dantas, Mathem NarhtergaJe, Alusandr-o 
lı.:uı.ıuio, Mtı11ricio Tiuunlxz Yapımcı 
Producer: Vtinia Cata,i Yapı m 
Production Co.: Bt�nantira FilmtJ; 
Riofiht�t; Gullant Films; Laıtrit 
Pr'Oiillct1on.s DUnya Hakları World 
Sales: Gn�po Nrn'D de Cintma e TV 

200) 1 )) •m. l  Renkli Color 1 100' 

• Küçük kasabalar ve sakinleri hakkında, 
evrensel öneme sahip güzel, hayal gücünü 
serbest bırakmış bir çalışma olan 
MASALCILAR, büyük Latin Amerika 
aniatı gelenel!ini temsil ediyor. Eliane 
Caffe'nin, köylerini kurtarmaları gereken 
bir grup köylünün emellerini traji-komik 
bir biçimde anlatan bu ikinci filmi, hayali 
dünyaların zevkleri ve hikaye aniatma 
sanatı açısından zengin. Bir uçurum 
hakkındaki bir dizi hikayeyi (bir anlatıcı, 
trajediyi anlatan insanların hikayesini 
anlatıyor), zamanın her şey olduııu. 
olalıandışı karakterlerin yarışının filmi 
hızlandırmanın bir aracı olarak kullanıldı!!ı, 
canlı bir anlatım izliyor. Nakledilen olaylar 
bize, temelde trajik bir balılam içinde, 
farsın komik yanlarını hatırlatıyor. 
Yönetmen Caffe'nin ilk filmi "Kenoma" 
da, uzaklardaki bir köydeki donkişotvari 
maceraların üzerine kurulmuştu ve 
MASALClLAR da yönetmenin sıradışı ve 
olal!anüstü olanla arasındaki yakın il işkiyi 
teyit ediyor. Hikaye anlatıcılara yönelik bu 
komik, bazen kaba biçimde gülünç saygı 
duruşu, birçok temayı inceliyor: do!!ruluk 
fikri ve bunun belirsizlil!i, sözlü tarihçeleri 
yakalamanın zorlul!u ve kimin 
hikayelerinin anlatıldı!!ı meselesi - ve 
aslında kimin hikayelerinin anlatılması 
gerekti!!i. Film, sözlü ve yazıl ı  kelam 
arasında bir tercihte bulunmaksızın 
hayatın mucizesini, rüyaların gücünü ve 
ortak bir geçmişin şiirini keşfediyor. 

• A beaurifuJ and imaginative work of 
universal imporcance abour small rowns and 
their inhabirancs, THE STORYTELLERS is 
represenrarive of rhe grear Latin American 
narrative tradirion. Tragicomically evoking 
rhe aspirarions of a group of villagers who 
musr save rheir village, Eliane Caffe's 
second film abounds wirh the pleasures of 
imaginary worlds and of rhe arr of 
storytelling. A series of stories abour an 
abyss (a narrator rells rhe srory of rhe people 
who rell che rragedy) is followed by a lively 
accounr in which rime is everyrhing, where 
rhe race of che picruresque characrers is used 
as a means ro accelerare the film. Told 
evenrs reminding us of rhe comic aspecrs of 
rhe farcical in a basically tragic conrexr. 
Director Caffe's first film, "Kenoma", was 
also ser am id quixoric exploits in a remote 
viiiage and THE STORYTELLERS 
confirms her affiniry wirh rhe our-of-rhe
way and che unusual. This funny, 
somerimes slapstick rribute to srorytellers 
explores many rhemes: rhe idea and 
uncerrainry of w hat is rrue, the difficulry of 
capruring oral hisrories, and rhe quesrion of 
whose stories are cold - and whose should 
be. Wirhout choosing berween rhe spoken 
and wrirren word, che film discovers che 
wonder of life, rhe power of drearns, and rhe 
poetry of a collecrive pasr. 

ELIANE CAFFE 
1_986 yılında Sao Paolo Karelik 
Universitesi'nin psikoloji 
bölümünden mezun oldu. 
1 992'de de Madrid 
Üniversitesi'ndeki Sanat 
Kuramı ve Esterik 
Enstitüsü'nde yüksek lisansını 
yaptı. Meslek hayatına, 
uluslararası çapta yaygın 
övgüler alan üç kısa film le, 
senarist-yönetmen olarak 
başladı: "The Nose" ( 1 987), 
"Arabesque" ( 1 990) ve 
"Caligram" ( 1 995). l ik uzun 
merrajlı kurmaca filmi 
"Kenoma"yı 1 998'de yönetti. 
MASALClLAR (2003) ikinci 
kurmaca fılmidir. 
She graduared from the Carholic 
University of Siio Paolo in 1 986 
wirh a degree in psychology, 
rhen received a Master' s degree 
from rhe Institute for Art 
Theory and Aesrherics ar the 
University of Madrid in ı 992. 
She launched her career as a 
writec-director w ith three shorr 
fılms that were widely praised 
i nrernarionally: "The Nose" 
( ı  987), "Arabesque" ( 1 990) and 
"Caligram" ( 1 995). She direcred 
her fırsr fearure, ''Kenoma", in 
ı998. THE STORYTELLERS 
(2003) is her second fearure 
film. 
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URUGUAY-ARJANTIN URUGUAY-ARGENTINA GUILLERMO 
�--------�-----------------------------------------------i CASANOVA 

DENiZE YOLCULUK 

EL VIA]E HACIA EL MAR 

SEA W ARDS JOURNEY 

Yönetmen Director: Guillmno 
Casanwa Senaryo Screen play: 
GNilltmlo Casamlt'a & julio Clsar Ca.rtro, 
baJtd on t1 /ale by jlkJn joıi 1\i(Jr()JOii 
Görüntü Yön. CinematOgraphy: 
Bdrbara Alı'tlre% Kurgu Editing: 
Santiago Svirıky MUzik Music:)aime 
Roos Oyuncular Ca.u: Hugo Arma, 
Diego Delgrossi, Hlcıor G11ido, Clsar 
Troncruo,julio Calcagno,julio CIJar 
Castro, Varina tk Cısart, Raqutl Armaı 
Yapımcı Producers: Natacha Upn. & 

Jrwgt Rocca Yapım Production Co.: 
Lavordgine Films Dünya Hakları 
World SaJes: GuavJ Mtdia 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 80' 

• Yapımı dört yıl süren DENIZE 
YOLCULUK, Guillermo Casanova'nın 
yönetmen olarak ilk filmi ve görüldü�ü 
kadarıyla, kendisi ümit vaat eden bir 
sinemacı. Bu kadar az parayla ortaya 
çıkardı�ı eseri görünce etkileniyorsunuz. 
Ondan önce pek az Uruguaylı yönetmen 
aynı ölçekle bir şeyler başarmaya kalkıştı, 
bunda başarılı olanların sayısı ise çok daha 
azdı. Casanova gerçekten de bu arenada 
bir öncü. Ayrıca, fılmin prömiyerinden 
birkaç gün sonra ölen oyuncu arkadaşı 
(Yedi Artı Üç On'u canlandıran) Julio 
Cesar Castro'yla birlikte, filmin 
senaryosunun da yazarı. Bu film Uruguay'ın 
en tanınan yazarlarından biri olan Juan Jose 
Morosoli'nin, kırsal toplumu şaşırtıcı bir 
isabetle resmeden bir kısa öyküsünden 
uyarlanmış. 60'1ı yıllarda, birkaç arkadaş, ilk 
kez denizi görmek amacıyla, ülkenin iç 
kısımlarındaki kasabalarından yola 
koyuluyorlar. Film izleyici üzerinde öyle 
muazzam bir etki yaratmaya çalışmıyor. 
Yönetmen, naif karakterlerin yolculukları 
boyunca yaşadıkları etkileşimler aracılı�ıyla, 
seyircinin de onların duygularını anlamasını 
istiyor ve bunu büyük ölçüde başarıyor. 
Sonuçta ortaya yalın ve olay örgüsünden 
çok karakterler üzerinden ilerleyen bir film 
çıkmış. Bu karakterlerin her biri Uruguay'ın 
kırsal toplumunun farklı yönlerini temsil 
ediyor. "Her şeyin minimalist ve sevecen 
bir atmosferde gelişti�i. çok dürüst bir 
öykü anlatıyorum . . .  lstedi�im, insanların bu 
filmden heyecan duyarak çıkması. Burun 
kıvırmalarını istemiyorum." -
Guillermo Casanova 

• Four years in the making, SEA W ARDS 
JOURNEY represencs Guillermo Casanova's 
di reccorial debut, and he seems co be a 
promising filmmaker. It' s impressive co 
wimess what he has crafred with so little 
money. Few Uruguayan directors before him 
have attempted to achieve something with 
this same scope, much less attained it. He is 
indeed a pioneer in rhjs arena. Casanova also 
gets to co-write the film along fellow actor 
Julio Cesar Castro (Seven Plus Three Ten), 
who died some days after rhe premiere. The 
fi !m is based on a short story by J uan J ose 
Morosoli ,  one of Uruguay's most 
acknowledged writers, which depicts the 
rural society with surprising accuracy. Some 
fellow men set out from a smail town iniand 
ro see the sea for rhe firsr time. The movie 
doesn't incenci ro have a huge impact on the 
viewer, or anything like ir. The director 
wancs the audience ro understand the 
emotions felt by the na'ive characters in their 
unique journey through their interactions, 
and he succeeds for the most part. As a 
result, we have a simple and mostly 
character-driven film without so much plot. 
All of these characters represenr differenc 
aspects of Uruguay's rural society. 
SEA W ARDS JOURNEY has some 
beautiful shots of the Uruguayan 
councryside and the cinematography is 
compelling. "I  teli a deeply honest story in 
which everything unfolds in a minimalist 
and tender atmosphere . . . W hat I want is 
people coming out of rhe movie thrilled. 
I don't wanc them to be condescending." 
Guillermo Casanova 

Bir dizi sanat videosu, belgesel 
ve televizyon programı 
yönetmiştir. Bunlar arasında 
"Mother W as Punk" ( 1 988), 
"The Deads" ( 1 992) ve "jaime 
Roos at 1 O" ( 1 994) vardır. 
DENIZE YOLCULUK (2003) 
yönetti�i ilk uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 
He has direcced a number of are 
videos, documentaries and 
relevision programs, among 
chem "Mocher W as Punk" 
( 1988), "The Deads" ( l 992) and 
"Jaime Roos at L O" ( 1 994). 
SEA W ARDS JOURNEY 
(2003) marks his feacure 
direecing debuc. 
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BUGÜN VE YARIN 

HOY Y MANANA 

TODAY AND TOMORROW 

Yönetmen Oirecmr: Altjantlro 
ChomJki Senaryo Screenplay: 
Altj•ndro Chomsk; Görüntü Yön. 
Cinemacography: Guil/m11o Nitto 
Kurgu Edidn� Altjandro Ziıo Müzik 
Mu.sic: Ll«hi Ca!Mn'a & Adrian 
Dar-gelfJS Oyuncular Cast: Antonella 
Cos1a, M11n11tl NavarTO, Romina Ricri, 
Car!fJI D11ranona, Ricarth Mtrkin, 
Horacio Arwta Yapımcılar 
Producers: Ftrnanth Safdit, Oıca,. Aza,. 
& Richard Prxkrt11 Yapım Production 
Co.: MKı\f Protl11«iontı; Cintma Digital; 
Aliklxzron F;!,., & Am Dünya 
Haklan World Sales: W i/d Bnch 

2003 1 3' mm. 1 Renkli Color / 87" 

• Herhalde bu yakınlarda Güney 
Amerika'dan çıkan en heyecan verici 
yönetmenin ilk filmi. Iki yıl önce piyasaya 
çıkan (ve Festival'de de gösterilecek olan) 
kısa metrajlı belgesel "Kim Bu Alejandro 
Chomski?" sayesinde, her genç sinemacının 
hayalindeki gibi bir reklam yapmıştı 
kendine. Jarmusch'tan Emir Kusturica'ya 
kadar pek çok ünlü, bu eglenceli belgeselde 
o zamanlar 34 yaşında olan Chomski'yi 
hem önemli bir şahsiyet, hem de daha film 
çekmeden bir yaratıcı yönetmen olarak 
sunuyordu. Bu yüzden yönetmenin, tek bir 
gün ve gece zarfında geçen ilginç bir 
karakter çözümlemesi olan ve baş 
karakterin üstesinden gelmesi gereken bir 
dizi çileli durumu ortaya koyan, bu ilk filmi 
merakla bekleniyordu. Dijital kamerayla 
serbest, yarı belgesel tarzda çekilen, 
Alejandro Zito'nun cüretkar kurgusuyla 
can bulan ve ilk kez Marco Seehis'in 
"Oiimpo Garajı"yla dikkatleri çeken 
Antonella Costa'nın başroldeki çarpıcı 
performansıyla ayakta duran bu film, hem 
müstesna bir sinemacılık örnegi, hem de 
çagdaş Arjantin sinemasının yeniden 
doguşunun bir diger kanıtı. Iç karartıcı, 
uyarıcı hikaye sokaktaki tatsız hayatın 
acılarını sergilerken, Chomski'nin aynaları 
stilize bir şekilde kullanışı ve motosikletin 
arkasından çekimleri tercih edişi, başına 
buyruk Paula'yı hep biraz mesafe koyarak, 
daima arkadan gözlemliyormuşuz, sanki o 
bizi arka plana itiyormuş gibi bir izienim 
doguruyor. Chomski'nin, şöhretinin 
dogurdugu beklentileri karşılayıp 
karşılayamacagını bekleyip görecegiz. 

• Debur fearure from possibly rhe horrest 
director breaking onro rhe South American 
scene, rhanks ro a shorr documenrary, "Who 
is Alejandro Chomskj)"", released earlier lasr 
year (and w ili be screened ar rhe Festival) 
as expedienr a piece of publiciry as any 
young fi lmmaker could wish for. Packed 
wirh rallcing heads, everyone from Jjm 
Jarmusch ro Emir Kusrurica, rhe lighr
hearred study served ro esrablish rhen 34-
year-old Chomski as borh a personality and 
an aureur before he' d even shor a film - no 
smail achievemenr, all rhings considered. 
Expecrarions were rherefore high for this, 
hjs firsr fearure, an inceresring character
srudy which cakes place over the course of a 
single day and nighr, and weaves a series of 
perilous situarjons for his central characrer 
ro ovetcome. Shot on djgiral in a 
freewheeling, semi-documenrary sryle, 
propelled by Alejandro z;ro's nervy ediring 
and held rogerher by an elecrrifying cemral 
performance from Antonella Cosra (who 
firsr came ro arrenrion in Marco Bechis' 
"Garage Olimpo""), rhjs is not only 
exemplary filmmaking, bur furrher 
evidence of rhe renaissance in conremporary 
Argenrinean cinema. While rhe grim 
caurionary rale brings ro lighc the perHs of 
seedy Life on the srreers, Chomskj's srylish 
use of mirrors and back of motorcycle 
viewpoinrs gives rhe sense that we are 
always observing headstrong Paula from a 
slighrly derached, always behjnd, posirion 
as if she is pushjng us inro the background. 
W herher Chomski can live up ro his own 
repucarion, remajns ro be seen. 

ALEJANDRO CHOMSKI 
1 968'de Arjantin' de, Buenos 
Aires'te do�du. Buenos 
Aires'te sosyoloji okuduktan 
sonra, ABD'ye yerleşerek bir 
yandan ufak tefek işlerde 
çalışırken, bir yandan da sinema 
eıtitimi gördü. Fulbright bursu 
alarak Amerikan Sinema 
Enstitüsü'nde okumaya hak 
kazandı. Kısa metrajlı filmler 
yapmaya başlamıştı bile 
("Wrinkles 1 Kırışıklar", 1 992; 
"Escape to the Other Side 1 
Öbür Tarafa Kaçış", 1 993; 
"Any Questions? 1 Sorunuz Var 
mı?", 1 996; "A Day in the Life 
of an Artist 1 Bir Sanatçının 
Hayatında Bir Gün", 1 997; 
"Alexander and the Terrible . . . 
1 Alexander ve Korkunç . . .  ", 
1 997; "A Moment of Silence 1 
Bir Sessizlik Anı", 1 998 ve "Dry 
Marrini", 1 998). Yönetmen 
asistanlıj!ı yapmaya başladı ve 
Spike Lee, Emir Kusturica ve 
Jim Jarmusch'la çalıştı. 
Arjantin' e döndügünde 
anlattıklarına inanan olmayınca, 
belgesel parodisi "Who is 
Alejandro Chomski? 1 Kim Bu 
Alejandro Chomski?"nin (2002) 
fikri ortaya çıktı. BUGÜN VE 
Y ARlN (2003) ilk fılmidir. 
Born in 1968 in Buenos Aires, 
Argentina. He studied sociology 
in Buenos Aires before moving 
to the United States, where he 
worked bit-jobs while studying 
film, before receiving a Fulbright 
scholarship to study at the 
American Film Institute. He was 
aleeady making shorts, such as 
"Wrinkles" ( 1992), "Escape to 
the Other Side" ( 1993), "Any 
Questions?" ( 1996), "A Day in 
the Life of an Arrist" ( 1997), 
"Alexander and the Terrible . . ... 
( 1997), "A Moment of Silence"" 
(1998) and "Dry Martini" 
( 1998). He began to wotk as an 
assistanr, working for Spike Lee, 
Emir Kusturica and Jim 
Jarmusch. When he returneel to 
Argentina hjs stories were 
treated w ith incredulity and this 
inspired the spoof documenrary, 
"Who is Alejanciro Chomski?" 
(2002). TODA Y AND 
TOMORROW (2003) marks his 
directorial debur in features. 
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BREZI LYA BRAZIL JOSE HENRIQUE �------------------------------------------------------� FONSECA 
YillN ADAMI 

O HOMEM DO ANO 

THE MAN OF THE YEAR 

Yönetmen Director:Jos/ Henrique 
Fomeca Senaryo Screenplay: Rubnn 
Fomtca, ba.ıeJ on ıht novtl ;<O Maıador" 
by Paıricia Mtlo Görüntü Yön. 
Cinemacography: Bmro Silvtira 
Kurgu Editing: Slrgio M tk/er Müzik 
Music: Dado Villa-Loboı Oyuncular 
Cast: Muri/o Bm/rio, Cldudia Abrtu, 
Nalrilia Lagt,}twgt D6ria,josl Wilktr, 
Agildo Ribtiro, Paolo Clsar Ptn�io, Andri 
Gonçalı�, Pa11/inho M01ka Yapımcılar 
Producers: Fliivio R. Tambellini, 
Uonardo Monteiro tk Barros &,josl 
Henriqut Fonstca Yapım Production 
Co.: Conspi,.afiiO Pilmes Dünya 
Hakları World Sales: Grupo Navo tk 
Cinnna e TV 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor 1 1 16' 

• Geçen yıl Festival'in favorisi olan 
"Cidade de De us 1 T anrıkent"teki gibi, en 
yenilikçi Brezilyalı yönetmenlerden çogu, 
cüretkar şehir dramlarının sundugu 
olanakları araştırıyor. Çagdaş Brezilyalı 
romancı Patricia Melo'nun ödüllü çok 
satan kitabı O Matador'u beyazperdeye 
uyariayan Jose Henrique Fonseca da onları 
izliyor ve ilk filmi olan stilize, Tarantinovari 
destan YlLlN ADAMI'yla, izlenmeye deger 
bir yönetmen oldugunu kanıtlıyor. Film, 
iyilik yapma adına ruhsuzca bir gaddarlıga 
kayan bir hayatın etkili portresi. Senarist
baba Rubem ile yönetmen-ogul Jose 
Henrique yeteneklerini çok güzel şekilde 
bir araya geti rm işler. Sırasıyla seksi, komik, 
şiddetli, trajik ve heyecan verici olan film, 
büyüleyici bir inişe geçmiş, aslında hiç te 
ilginç biri olmayan Maiquel'in ahlaki 
mücadelesini izliyor. Genç adam, iyisiyle 
kötüsüyle, baba, katil ve şöhret olarak yeni 
üç yönlü hayatını dengeleme mücadelesi 
veriyor. Ortalarına dogru hızı biraz kesilen 
bu çılgın film, tam her şey Maiquel'in 
aleyhine dönmüşken karışık, şoke edici ve 
hayli hüzün verici oluyor. Hayatın akışına 
karşı gitmenin ne kadar zahmetli oldugu 
konusunda hayrete düşürecek kadar etkin 
bir darbımesel halini alıyor. Bir de, o akışla 
mücadele etmenin, aslında varligını 
sürdürmenin tek yöntemi oldugu 
hakkında. Bütün oyuncu kadrosu 
muhteşem. Fonseca'nın hikaye anlatımı 
taptaze ve her türlü iddiadan uzak - her 
şeyin saç rengi yüzünden olması da, 
hayatın saçmalıgı üzerine özür dilerneyen 
bir kıssadan hisse. 

• Many of the most innovative Brazilian 
directors are exploring the possibiliries 
offered by che grirry urban drama, as seen in  
lasr year' s Festival favorire "Ciry of God". 
Adapting conremporary Brazilian novelise 
Parrfcia Melo's award-winning besc-seliing 
book O Matador, firsr-rime director Jose 
Henrique Fonseca follows suit wirh his 
srylized, Taranrino-esque saga, THE MAN 
OF THE YEAR - and establishes himselfas 
a filmmaker to warch. This is a teliing 
porrrair of a life d rifring inro soulless 
bruraliry in che name of doing good. W ri ter
farher Rubem and direecor-son Jose 
Henrique combine rheir talenrs here 
beaurifully - a snappy script and visually 
ar resring directian ger well benearh che 
surface of the characrers and siruarions. 
Alternacely sexy, funny, violenr, cragic, and 
rivecing, che film follows che moral srruggles 
of Maiquel, an ocherwise uninrerescing 
persona, on a fascinaring downward spiral. 
He srruggles to balance his new triple-life as 
a farher, a killer and a celebriry wirh all that 
means, good and bad. When everyrhing 
rurns back in on Maiquel, the over-che-cop 
film which runs out seearn towards che 
middle, shifrs inro a more choughtful gear 
messy, shocking and quire sad. Ir becomes a 
srardingly effecrive parable abour how 
difficulr ir is to go againsr che flow of life. 
And how fighring againsr that flow is che 
only way to survive. The en tire casr is superb, 
Fonseca's marrer-of-facc srorycelling is fresh 
and unprerenrious - and che conclusion rhac 
ir' s all abouc hair color is an unapologetic 
rake on che absurdity of life irself. 

�---------------
1 964'te Brezilya' da, Rio de 

Janeira'da dogdu. Walter 
Salles ile Hector Babenco'nun 
asiscanı olarak çalıştı. MTV 
ödüllü bir müzik videosu 
yönermeni olarak, Salles ile 
birlikte televizyon belgeseli 
"Caecano Veloso: SO Years"ı 
ve mini dizi "Agosto"yu 
yönecci. 1 99 1  'de Conspiraçao 
Filmes'in kurucu ortaklarından 
biri oldu. lik yönetmenligini, 
1 998' de Brasilia Film 
Festivali'nde Seyirci Ödülü'nü 
alan "T raiçao / lhanet"in 
( 1 998) üç episodundan birinde 
yaptı. YlLlN ADAMI (2003) ilk 
uzun metraj lı kurmaca filmidir. 
Born in 1 964 in Rio de Janeiro, 
Brazil .  He worked as an 
assistane ro W alter Salles and 
Heccor Babenco. An MTV 
award-winning music video 
director, he co-di eecred w ith 
Salles rhe relevision 
documencary "Caetano Veloso: 
SO Years" and the mini-series 
"Agosto". He was a founding 
partner of Conspiraçiio Filmes in 
199 1 .  He made his directorial 
debut with one of the three 
ep isodes of "Tra.içao 1 Berrayal" 
( 1 998), which won the 
Audience Award at the Brasilia 
Film Festival in 1 998. THE 
MAN OF THE YEAR (2003) is 
his fırst feature-lengrh film. 
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MEKSIKA MEXlCO 

BIN BARIŞ BULUTU GÖGÜ KUŞA TlYOR, 
AŞKIM, SEN DAIMA AŞKIM OLARAK KALACAKSIN 

MIL NUBES D E PAZ CERCAN EL CIELO, 
AMOR, ]AMAS ACARARAS DE SER AMOR 

A THOUSAND CLOUDS OF PEACE FENCE THE SKY, 
LOVE, YOUR BEING LOVE WILL NEVER END 

Yönetmen Director:}Niidn 
/ünuindn Senaryo Sc.reenplay: 
}11/idn Htmdndn Gör-üntü Yön. 
Cinemarography: Ditgo Ariımındi 
Kurgu Editing:Jarobo Hemdntkz 
& Emiliano Amıalu Oıorio Oyuncular 
Cast':)11an Carlo! OrtllfiD,)Nan Caı·los 
Torm, Ptrla tk la Rosa, Salvab 
Alııarn., Rosa Maruz Glmez, MtJrio 
0/iı'tr', C/ama RtndOn, Salvador 
Htrnıindn Yapımcı Producer: 
Rohtrto Fiuro Yapım Produccion Co.: 
i'rli/ NMbes Chtt & C(J(;ptratiı•a 
Cinnnatogrdfira t\1ortlos; Tiıan 
Prodımionu Dünya Hakları World 
Sales: lnıtit11to Mtxirano M 
Cilımwtografia 

2003 1 3) mm. 1 Siyah-Beyaz B& W 1 
BO' 

• Düşsel bir hava yaratan siyah beyaz 
görüntüleriyle duyulara hitap eden ve 
dokunaklı oldugu kadar çekici bir 
melankoliyle dolu bu film, aşk arayışının 
ince ve dokunaklı bir canlandırması; Gus 
Van Sant'ın "Mala Noche"si ve Wong Kar
Wai'ın "Mutlu Beraberlik"i gibi klasik gay 
filmlerinin takipçisi olarak anılmaya layık bir 
film. Sevgilisinden ayrılan 1 7  yaşındaki 
Gerardo günlerini bilardo salonlarında ve 
kafelerde dolaşarak, bir dizi rastgele 
ilişkide teselli arayarak ve dünyadaki yerini 
arayarak geçirir. Julian Hernandez'in 
şaşırtıcı, acı-tatlı bu ilk filmi, açılıştaki ince 
zevkli jeneriginden itibaren, günahkar 
şiirsellikle dolu bir çalışma oldugunu ilan 
ediyor. Bu, seks hakkında ancak daha çok 
sevgiyle ilgili bir film, sevginin yokluguyla 
zorlaşan bir aşk hikayesi. Hernandez'in 
toplumun sınırlarına karşı özel bir 
hassasiyeti var: hem piyasa yapılan yerlerle, 
hem de oralardaki huzursuz ruhlarla ilgili. 
Siyah beyaz görüntü yönetimi en kirli 
mekanları bile insanı kendinden geçiren, 
yogun ve muhteşem bir hale getiriyor. 
Buna karşın, zevki damla damla sunan 
filmin düşüneeli tonu (En Iyi Eşcinsel Filmi 
için Teddy Ödülü'nü kazandıM Berlin Film 
Festivali'nde bazı izleyicileri çileden 
çıkarmıştı. Bunlar filmin gay hayatını azimle 
olumsuz bir biçimde resimiernekte 
oldugunu; yalnızlık ve özlemin üzerinde 
fazla durdugunu iddia etmişlerdi. 

• Shor in dreamy black & white, richly 
sensual and imbued wirh a melancholy as 
lovely as ir  is poignanr, rhis is a delicare, 
quierly hearrbreaking evocarion of the 
search for love, a worrhy successor ro such 
gay classics as Gus Van Sanr's "Mala 
Noche" and Wong Kar-Wai's "Happy 
Togerher"'. Having broken up wirh his 
!over, 1 7-year-old Gerardo spends his days 
cruising pool halis and cafes, raking solace 
in a string of random encounrers and rrying 
ro d iseover his righrful place in rhe world. 
From irs eleganr opening credirs, Julian 
Hernandez's srunning, birrersweer debur 
fearure annouııces irself as a work of profane 
poerry. Ir is a fil m  abour sex rhar's rarher 
more concerned wirh affecrion; a love srory 
rroubled primarily by irs absence. 
Hernandez has an acure feeling for rhe 
fringes of sociery: borh rhe cruising spors 
-empry alleys, deserred parks, railway 
bridges- and rhe resrless souls who inhabir 
rhem. Black & whire cinemarography 
rransforms rhe mosr squalid serring inro 
somerhing raprurous, ineense and sublime. 
Neverrheless, rhe film yields irs pleasures 
slowly, and irs conremplarive ro ne 
infuriared a number of viewers ar rhe Berlin 
Film Festival (where ir won rhe Teddy 
Award for besr gay fearure); ir was, rhey 
claimed, roo resolurely negarive a porrrayal 
of gay life - roo m uc h concerned wirh 
loneliness and yearning. 

JULIAN HERNANDEZ 
l 972'de Meksika'da Mexico 
City'de do�du. 1 994'te 
Meksika Milli Üniversitesi'nde 
film yönetmenli�i ve senaryo 
yazarlı�ı e�itimini tamamladı. 
Henüz okuldayken birkaç kısa 
filmin çalışmalarına katıldı. 
1 996' da Morelos Sinema 
Kooperatifi'ni kurdu ve orada 
içlerinden birkaçı uluslararası 
festivallerde ödüller kazanan 
"El dolor 1 Acı" (200 1 )  ve "Los 
rios en tiempos de lluvia 1 
Ya�mur Döneminde 
Nehirler"i de (2002) içeren 
yedi kısa filmin yönetmenli�ini 
yaptı. Tiyatro'da set 
tasarımcısı olarak ç�_lı�t! : BIN 
BARIŞ BULUTU GOGU 
KUŞA TlYOR . . .  (2003) 
yönetti�i ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmdir. 
Born i n  Mexico City, Mexico in 
1 972. He completed his studies 
in film directing and 
scriprwriring at the National 
University of Mexico in 1994. 
Whilst there he collaborated on 
a number of short films. In 
1996 he founded the Morelos 
Cinematographic Cooperarive, 
where he has direcred seven 
short films i ncluding ""El dolor 1 
Pain" (200 1 )  and "'Los rfos en 
tiempos de lluvia 1 R ivers in 
Times of Ra in" (2002), a 
number of which have won 
prizes at international fesrivals. 
He has also wotked in the 
thearre as a setbui Ider. A 
THOUSAND CLOUDS OF 
PEACE FENCE THE SKY . .  
(2003) is his feature film debut. 
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ARJANTIN ARGENTINA SANTIAGO 
��-------------------------------------------------------t GARCIA ISLER 

KiM BU ALEJANDRO CHOMSKi? 

�·QUIEN ES ALE]ANDRO CHOMSKI? 

WHO IS ALEJANDRO CHOMSKI?  
rw�����.r.� 

Yönetmen Direccor: Santiago Garria 
!Jier Görüntü Yön. 
Cinematography: Sa!lliago Garria ls/w 
Kurgu Edi ring: Lia D11mktr & AllNrıo 
Cortis Müzik Music: Albtrto Cortls 
Katılan Participant: Altjandro 
Chomıki Yapımcı Producer: Ricardo 
Sosa Yapım Produccion Co.: 
l.aftıamienıo M11ndial Dünya Hakları 
World Sales: Riuırdo Soıa 

2002 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 1 5' 

• "Bir yıl kadar önce, bir insan hakkında 
bir film yapmaya karar verdik. Tarzı 
belgesel özellikleri �ısa da içinde biraz 
kurmaca barındıracaktı; yani bazen tam 
gerçeklik, bazen esnetilmiş gerçeklik. lik 
toplantıda birinin adı ortaya atıldı: 
Alejandro Chomski. Neden A.Ch.? 
Do!!rusu bunu anlatmak zor. Filmin A.Ch. 
hakkında konuşan bir dizi insandan 
oluşmasını istemedik; bizce bir insanı 
tanımanın en iyi yolu onun gerçek 
yaşamdaki hareketlerini görmek. Bu 
anlamda iki büyük takıntısını vurgulamayı 
seçtik: Hafıza kaybı nedeniyle hayatının 
parçalarını tekrar bir araya getirme iste!!i 
ve umutsuzca bir film yapma istel!i. 
Örnel!in: A.Ch. 1 996-99 arasında yaşadı!!ı 
Los Angeles'a varır. Oradaki yaşamını 
tekrar bir araya getirmeye çalışırken onu 
izleriz: yakın arkadaşları, sinema okulu, 
komşusu, vs. Aynı zamanda Chomski uzun 
metraj lı bir filmi n finansmanı na yardımcı 
olabilecek yapımcı, oyuncu ve 
yönetmenlerle temasa geçmeye çalışır. 
Filmi ilerleten iki ana unsur çakışıp 
birbirleriyle öncelik için yarışmaya başlar. 
Her altı mekanda aynı süreç tekrarlanır: 
Chomski hem hafızasını, geçmişini, 
sevdiklerini geri kazanmaya, hem de film 
yapması için gerekli imkanları elde etmeye 
çalışmaktadır. Bu çekim sistemi iki ayrı 
konunun kesişmesine neden olur, film daha 
sonra kurguda çözülen bu diyalektikle 
zenginleşir. Filmin yapısını ortaya çıkaran 
ana eksen, yolculul!u boyunca A 
Chomski'nin yarattı!!ı durumlardan 
oluşur." - Santiago Garcia lsler 

• "Abouc a year ago, we scarced co consider 
the possibilicy of making a film about a 
human be ing - Person. The characcer-scyle, 
would be that of a documencary, bm with 
some of che ingrediencs of fiction, i.e. 
sometimes the real realicy, somecimes the 
forced reality. In che first meeting, che name 
of the person came up: Alejanciro Chomski. 
Why A.Ch.?, Well, ir is hard co explain.  W e 
didn't wanc che film co be only a series of 
people sicring and calking abouc A.Ch.; we 
think that the best way co know a human 
being is seeing him act in real life. In this 
case we wenc co film two of his main 
obsessions: The desire co reconstruct his past 
life, due co che loss of his memory, and his 
desperare desire co make a film. For example: 
A.Ch. arrives in Los Angeles where he lived 
between 1 996-99. W e see him while he is 
teying co reconstrucr his life rhere: close 
friends, cinema school, neighbor, ere. 
Simultaneously Chomski rries co contact 
producers, accors and direccors who could 
help finance his project of making a fearure 
film. The rwo engines of the film overlap and 
compete for the hegemony of it. In each of 
the six locations the scheme was repeated: 
Chomski rries co recover his memory, his 
his co ey, his loved ones, and on the other s ide 
he tries co ger the means co make a film. 
This filming system made che plot lines 
overlap, the filming co ger richer w ith this 
dialecric which was resolved later in the edir 
room. The main axis strueturing che encire 
film consists of siruations generated by 
A. Chomski throughout his journey." 
Sanriago Garcia Isler 

1 969 yılında Arjantin'de 
dotdu. Disney senaristi, 
kameraman ve ses tasarımcısı, 
ayrıca radyo şovları 
yapımcısıdır. Alejandro 
Chomski'yi 1 98 1 '  den beri 
tanır. KIM BU ALEJAN DRO 
CHOMSKI? (2002) ilk 
yönetmenlik denemesidir. 
Born in 1969 in  Argentina. 
He is a scriptwriter for Disney, 
a cameraman and a sound 
designer. He alsa produces radio 
shows. He has known Alejandro 
Chomski since 1 98 1 .  WHO IS 
ALEJANURO CHOMSKI' 
(2002) is his direecing debut. 
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PERU PERU 

SANTIAGO'NUN GÜNLERI 

DfAS DE SANTIAGO 

DA YS OF SANTIAGO 

Yönetmen Director:joıMI Albuln 
Senaryo Screenplay:Jaud Mhuln 
Görüntü Yön. Cinemarography: 

}Nail D11ra11 Kurgu Editing: RohmD 
Botaı:idt:s Eli''"' Müzik Music: 
MJ. umırlx, Mogam!Jo, Malaıjntas, 
AfnxliıiatDS & C. Vtta Oyuncular 
Casr: Pıttro Stbillt, üil Urbi111ı, 
Mtlllgros Vulal, Mat'istla P11ico•, lllM/i 
CmtiiiD Yapının Producer:jQJNI 
tılmdn: Yapım Pnxluction Co.: 
ChMilacha�s PrrxiMcrioM:J; Mil Co/(JI'tS 
MtJia Dünya Haklan World Sales: 
Cach«ira PiiiiU 

2004 1 3j mm. 1 Renkli ve Siyah
Beyaz Color and Black& White 1 83' 

• Peru'lu yönetmen Josue Mendez'in 
şaşırtıcı derecede yol!un ilk filmi 
SANTIAGO'NUN GÜNLERI, genç bir 
savaş gazisinin sivil topluma alışmakta 
çekti!!i trajik zorlul!u detaylarıyla 
anlatıyor. Mekanı, Lima'nın aşal!ı bölgesi 
olsa da, hikaye farklı yerlerde ve 
zamanlarda eski askerlerin yaşadı!!ı 
evrensel bir gerçel!i içeriyor. Peru'dan 
gelen bu ça!!daş, rahatsız edici derecede 
gerçekçi film, büyük bir üçüncü dünya 
kentindeki yaşamın enerji ve 
umutsuzlul!una etkili bir bakış açısı 
sunuyor. Genç Santiago, yıllarca ülkesi 
için savaştıktan sonra Lima'ya geri döner. 
Herşeyi yapmaya hazırdır ama Lima'da 
kurallar ordudakilerden çok farklıdır. 
Hem filmin gerçekçilil!ini, umutsuzluk 
duygusunu, hem de kahramanının iç 
çatışmasını vurgulayan siyah-beyaz ve 
renkli çekimleri beceriyle birleştiren 
Peru'lu genç yönetmen, Uma'daki hayatın 
kendine has bir portresini yaratmış. Genç 
adamın aldı!!ı e!!itim yüzünden yaşamının 
nasıl engellendi!!ini, orduda onlar için 
hizmet etmiş olsa da, verdi!!i tepkiler 
nedeniyle insanların varsayımlarının 
kurbanı oluşunu çok gerçekçi bir hale 
getirmiş. Yakın planlarla takip eden 
kamera, dar görsel kompozisyonlar ve 
aralıklı bir üst-ses, seyirciyi kahramana 
yakınlaştırıyor ve iç çatışmalarını, 
kızgınlıl!ını ve durumun trajedisini 
gerçekten canlı bir biçimde yansıtıyor. 

• A surprisingly ineense debuc from 
Peruvian direcror Josue Mendez, DA YS OF 
SANTIAGO derails a young war veteran's 
tragic inability ro adjusr ro civiüan society. 
Though convincingly set in the lower 
deprhs of Li ma, rhe srory embodies a 
universal rrurh about the experience of 
former soldiers in many times and places . . .  
Modern, gritty realism from Peru gives an 
impressive face to the energy and 
hopelessness of life in a large third-world 
ciry. Young Santiago is back in Lima, after 
fighring for hjs counrry for years. He w il !  
do anything, but the rules in  Li ma are very 
differenr from rhe army. Skilfully 
inrerweaving black & white and color 
foocage in a way that borh heightens rhe 
fılm's realism and the sense of despaü and 
frustration of his proragonist, the young 
Peruvian director has created a distinctive 
porrrait of life in Li ma. He rnakes very 
palpable the way the young man's training 
has circumscribed his life, made him the 
vicrim of assumptions in the reactions of 
others, in spite of rhe fact that his army 
career has been in the ir service. A close and 
following camera, tighr compositions and 
an inrermirrenr voice-over positions the 
audience close to our hero and the 
frustration, anger and rragedy of the 
siruarian is brought vividly ro life. 

JOSUE MENDEZ 
Peru'da Uma'da dogdu. 
1 998'de Yale Üniversitesi'nin 
Sinema ve Latin Amerikan 
Araştırmaları dallarından 
mezun oldu. Birçok fescivalde 
gösterilen üç kısa filmi yazıp 
yönetti. Yıllar boyunca, çeşitli 
belgesellerde, tiyatro ve 
televizyon projelerinde çalıştı. 
SANTIAGO'NUN GUNLERI 
(2004) yönerigi ilk uzun 
metrajlı kurmaca fılmdir. 
Born in Li ma, Peru. He 
graduared from film studies and 
Latin American studies ar the 
Yale University in 1 998. He has 
wrirren and direcred three shorr 
fılms which ahve been shown ar 
several fesrivals. Over the years, 
he has worked on various 
documencaries, rheacrical and 
relevision projecrs. DA YS OF 
SANTLAGO (2004) is his fırsr 
fearure film. 
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ARJANTIN ARGENTINA 

ANA VE DiGERLERI 

ANA Y LOS OTROS 

ANA AND THE OTHERS 

Yönetmen Director: Ct/ina ı\fl.·rga 
Senaryo Screen play: Ct/ina M.ıtrga 
GöriintO Yön. Cinematography: 
Marn/o i...dvintmnn & joıl Marta GrJmn. 
Kurgu Editing: Martin Mauıoli 
Oyuncular Can: Camila Tokw,)11an 
Cruz Diaı La Barba, lgnario Uslenghi, 
Natacha Mamra Yapımctlar 
Producers: C tl iM M11rga & Carolina 
KonslantinDIIlky V apım Pnxluction 
Co.: Ctlma MII"Ktıi Caroluıa 
KonslantinMdy Dünya Haklan 
World Sales: Ct/ina ı\1.1frga; Carolina 
Kon.uanlimwsl!y 

2003 1 3' .,,., 1 Renkli Coıor 1 80' 

• Şartların da zorlamasıyla, Arjantin 
sinemas ı, son zamanlarda marjinal 
karakterleri ve toplum sorunlarını 
incelemeye yönelik bir egilime tanık 
oluyor. Sanki Eric Rohmer'in Arjantin'de 
yaşayan yegeni tarafından yapılmış izlenimi 
uyandıran ANA VE DIGERLERI, bu 
egilimden belirgin ama aynı derecede 
dinamik bir sapmayı temsil ediyor. Celina 
Murga'nın dogdugu kent olan Parana'yı, 
orta sınıftan sakinlerini ve onların bireysel 
kaygılarını hayata geçiren bu ilk filmi, sıcak, 
güneşli renklerle dopdolu. Camila Toker, 
yıllar sonra ilk kez dogdugu yere dönen ve 
vaktiyle bildigi yerleri, anılan, mahremiyeti 
boşu boşuna arayan genç kadını çarpıcı bir 
biçimde canlandırıyor. Filmde bulunmadıgı 
tek bir sahne bile yok ve Ana'sı baştan 
sona kadar son derecede dogal, hem sakin, 
hem de gizemli. Ana'nın Rohmervari 
arayışı, onu gelecek hakkında düşünmeye 
iten geçmişine ilişkin soru ve yanıtları da 
beraberinde getiriyor. Murga'nın yönetimi, 
neredeyse fılmin yapısını oluşturan bir 
rahatlık içinde. Bu mütevazi fılmin igneleyici 
bir gözlem üsiObu ve onu çok çekici hale 
getiren sıcak bir mizahı var. Herkes 
beklentilerinden ve önceden tahmin 
edilemeyen hayat yolu seçimlerinden söz 
ederken, dış yüzeyin altında pek çok şey 
olup bitiyor. Bir şeyler degişmiş . . .  ama 
bazıları da degişmemiş! "Ana'yla ortak bir 
noktamız var: ikimiz de 'bırakıp gittik'. 
Gitmek, benim bu farklı bakışa sahip 
olmarnı sagladı; hala burada yaşayan 
birininki gibi degil, ama bir yabancınınkinden 
de farklı bir bakışı." - Celina Murga 

• Argemine cinema has recenrly witnessed 
a compelling trend roward studies of 
marginal characcers and sociecal problems. 
As if it  were made by Eric Rohmer's niece 
in Argemina, ANA AND THE OTHERS 
represems a discinct, but equally dynamic, 
deparrure. Celina Murga's first feature is 
filled wich warm, sunny colors as it brings 
ro life her homerown of Parana, i ts middle 
class inhabicams and cheir individual 
concerns. Stunning Camila Toker plays a 
young woman who rerurns ro her birrhplace 
for the first time in years and seeks in vain 
the places, memories and imimacy she once 
knew. There is not a single scene in che film 
w ithout her and her Ana is equally natural 
throughout, both calm and mysterious. 
Ana' s Rohmerian quest presems her own 
quescions and answers abouc the past that 
set her thinking about her furure. Murga's 
filmmaking is relaxed al most co the poim of 
deconscruccion. Beautifully shoc, chis 
modest film has a wry observacional scyle 
and warm humor that make it deeply 
engaging. There's a lot going on under che 
surface as everyone talks about expeccacions 
and life pachs, which haven't been 
predictable for any of chese people. Some 
things have changed . . .  bu c ochers haven'c! 
"Ana and I are relaced in one thing: we both 
' !efe'. Leaving allowed me co have this 
differem gaze, unlike that of someone who 
stil! lives chere, yec also differem from a 
scranger's gaze." - Celina Murga 

CELINA MURGA 
1 973 yılında Arjantin'de, 
Parana'da dol!du. 1 990'da 
Buenos Aires Üniversitesi'nde 
toplumsal iletişim okumak için 
Buenos Aires'e gitti, 
Universidad del Cine' de de 
sinema ellirimi gördü. Daha 
sonra burada ders verdi. Son 
yıllarda bir dizi kurmaca fılmde 
yönetmen yardımcılıllı yaptı, 
aralarında "Frio afuera" 
( 1 996 ), "lncerior-Noche: 1 .  
Luci / Içeri-Gece" ( 1 998) ve 
"Una carde feliz 1 Mutlu Bir 
Ögleden Sonra"nın da (200 1 )  
bulundullu birçok kısa filmi 
yazp yönetti. ANA VE 
DIGERLERI (2003) ilk uzun 
metraj lı kurmaca fılmidir. 
Born in 1 973 in Parana, 
Argentina. She moved to 
Buenos Aires in 1 990 co study 
social communicacion at Buenos 
Aires University and film at the 
at the Universidad del Cine, 
where she later taught. In recem 
years she has worked as an 
assistane director on a series of 
feature films and has written 
and directed several shorts, 
including "Frio afuera" ( 1 996), 
"lnterior-Noche: 1 .  Luci 1 
lmerior-Night" ( 1 998) and 
"Una tarde feliz 1 A Happy 
Afternoon" (2001 ). ANA AND 
THE OTHEI.l.S (2003) is her 
first feature film. 
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VENEZÜELLA-FRANSA-ALMANYA VENEZUELA-FRANCE-GERMANY 

BETON AŞKLAR 

AMOR EN CONCRETO 

LOVE IN CONCRETE 

Yönetmen Director: Franro tk Ptiia 
Senaryo Screen play: Franto ik Pdia, 
Tomarz Ktpıki, Andrh Srhalftr 6 An1oinı 
Vivas Dtniı{)f) Görüntü Yön. 
Cinematography: 1\ntoint Viı•aJ 
DtntsOfl Kurgu Ediring:Jtan Robtrt 
Tbomann Müzik Music: ılw 
Kypourgos Oyuncular Casr: Btatnı 
Vtildo., Aro/Jo Bttanroılrl, Carloı 
Miranda, Erich Wildprtt, AltJnndro 
Chabdn, Gladyı Prıntt, Alıjo FıliJıl, 
Grtgorio Mi/a,o, Marfa Alıjandn Es/N}o 
Yapımcılar Producers: Annmı 
Pi.sacant, Franco tk Pma & Clairt 
L:ıj011mard Yapım Production Co.: 
Zyga Films; Camto Films Dünya 
Hakları Wodd Sales: CNAC 
(National Film Boa,..d ofVnmutla) 

2003 135 mm. / Renkli Color / 102' 

• Caracas - trafikten tıkanmış devasa bir 
yol agıyla birbirinden ayrılan, hemen 
yanlarındaki kenar mahallelere bitişik 
yüksek bina yıgınlarından oluşan, daglarla 
çevrili dev bir metropol. Bir gece 
Caracas'ın ana caddelerinden biri olan 
Avenida Libertador'da filmin karakterleri 
birbirleriyle karşılaşırlar. Gecenin geriye 
kalan bölümünde ve ertesi iki gün 
boyunca, her biri kendine göre, şehrin 
ruhunun bir parçasını açıga çıkarır. 
"Mekan tarzı belirliyor: Caracas, dagları 
gözlerden saklayan beton binaların üstüste 
istiflendigi, trafikten rahatsızlık duyulan, 
hırsızlık ve cinayetlerden yaralanmış, 
karmaşa içinde bir şehir. Insanların 
parasızlık ve suçluluk oranı nedeniyle acı 
çekerek yaşadıgı bir yer, politikacıları 
tarafından yagmalanan bir ülke, Los 
Angeles'ın tropik versiyonu: burası, 
kıyamet alametlerinin yer aldıgı, yani bir 
muz cumhuriyetinde geçen bilim kurgu 
westernli aşk hikayesi anlatan bir suç filmi 
için harika bir mekan olurdu . . .  Ancak hiç 
de bir bilim kurgu filmi, hele hele bir 'suç' 
filmi yönetmedigimi belirtmeliyim . . .  
Şehrimde beni ilgilendiren daima duygular 
olmuştur: tamamen acayip bir toplumda, 
her an neşelenmeye yatkın ama nereye 
gideceklerini bilmeyen tutkulu, çabucak 
aşık olan ve tamamen kayıp insanların 
duyguları. Aslında kadınlar sayesinde 
ayakta kalan bir yerde, içine komedi ve 
gizli bir trajedi hissi karışmış bir melodram 
olan bu şehirde, bu insanlar "hi kayeler 
anlatıyor", "hava atıyor", "rol yapıyor"lar 
ve aslında "sahtekarlar". - Franco de Peiia 

• Caracas - a huge metropolis surrounded 
by mouncains, a pile of buildings nexc co 
che slums, dissecced by a gigancic network 
of sarurared roads. One nighr on che 
Avenida Liberrador, one of the main arreries 
of Caracas, the characrers come across each 
other. For the rest of that nighr and over the 
nexr rwo days, each one reveals, in his 1 her 
own way, part of the soul of the city. "The 
place imposes the genre: Caracas, a chaoric 
ciry, sracked by che concrere buildings that 
hide che mouncains, burdened by che rraffic, 
mucilared by the robberies and murders. A 
place where people live, anguisbed by che 
lack of money and the erime rare, a councry 
plundered by her poliricians, the rropical 
version of Los Angeles: i c would be the 
perfecc seering for an apocalypric movie, a 
banana wesrern science ficrion criminal love 
srory film . . .  B ur however I should say that 
I never direcred a science ficrion film and by 
no means a 'criminal' one . . .  W har always 
inceresred me from my ciry were the 
emorions: passionare, easily enamored and 
complerely losr people, who don'r know 
where ro go, wirh a sense of the immediare 
joy, amid a cocally absurd sociery. They 
"teli stories", "show ofl", "prerend to be", 
"are rascals" in a place c har works really 
chanks ro the women, a ciry that is a 
melodrama, w ith elemencs of comedy and a 
hidden sense of rragedy." - Franco de Pefia 

FRANCO DE PENA 
Venezüella'da Caracas'ta 
1 966'da doj!du. Montreal ve 
Caracas'ta ekonomi, 
Varşova'da tiyatro yönetmenlij!i 
ej!itimi aldı ve Lodz'daki sinema 
okulundan 5 üzerinden 4.87 
gibi yüksek bir dereceyle film 
yönetmeni yüksek lisans 
diplomasıyla mezun oldu. 
Varşova Tiyatro Stüdyosu'nda, 
janusz Wisniewski'nin yönettij!i 
"Kamaştır" adlı oyunda rol aldı. 
Polanya'da Canal+'da yaraeıeı 
direktör olarak çalışcıktan 
sonra Avrupa Birlij!i tarafından 
Nipkow Program Bursu'yla 
ödüllendirildi ve 2000 yılını 
Berlin'de, DAAD'nin "lkamet 
Sanatçısı" Programı'nın davedisi 
olarak geçirdi. lik uzun metraj lı 
kurmaca film projesi BETON 
AŞKLAR (2003) 2000'de 
'Berlinale' tarafından organize 
edilen Avrupa Çıkış Noktası 
programına alınma başarısını 
gösterdi. 1 992'den itibaren, 
yazar ve yönetmen olarak, 
dünya çapında ödül alan "El 
susurro del viento" ve "El 
porvenir de una ilusi6n" gibi bir 
çok belgesel ve kısa film yaptı. 
Born i n 1 966 i n Caracas, 
Venezuela. He studied 
Economics in Monrreal and 
Caracas, cheatre directing in 
Warsaw and graduaced (MA) as 
film director in Polish Film 
School in Lodz with an 
outstanding mark of 4.87 out of 
5. He played as acror at the 
Thearre Studio in W arsa w, in 
the play "Dazzle", directed by 
Janusz Wisniewski. After 
working as a  ereari ve director in 
Canal + ,  Poland he was awarded 
with the Nipkow Program 
Fellowship by E. C. and by the 
famous DAAD Fellowship 
Program "Artist in Residence" in 
Berlin for 2000. His fırsr feature 
film LOVE IN CONCRETE 
(2003) was classifıed for che 
European Pirch Point, organised 
by the 'Berlinale' in 2000. Since 
1 992 he has made -as aurhor and 
1 or director- several 
documentaries and shorr films, 
such as "El susurro del viemo" 
and "El porvenir de una ilusi6n", 
which were awarded worldwide. 
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ARJANTIN-ISPANYA ARGENTINA-SPAIN 

KAMÇATKA 

KAMCHATKA 

Yönetmen Director: Marn/o Pifleyro 
Senaryo Screenplay: Mara/o Fig11mn 
& Marn/o Piifeyro Görüntü Yön. 
Cinematography: A/frtdo Mayo 
Kurgu Editing:Juan Carloı MadaJ 
Müzik Music: Bingt11 Mtndizabal 
Oyuncular Cast: Ricardo Darin, 
Ctrilia Rorh, Ftrnandn M iıtral, Htrtor 
Alltrio, Tamos Fonıi, Milton dt la Cana/, 
ft1arias tki Pozo Yapımcılar 
Producers: Oscar Kramtr, Pablo Boııi & 
FranriJfO RattiOJ Yapım Production 
Co.: Paragonik Film Gro11p; Alquima 
Cine111a Dünya Hakları World 
Sales: /ıfentnJJha FiltnJ 

2002 1 J) •1m. 1 Renkli Colo• 1 10)' 

• Oynadıgı her festivali n favorisi olan, 
Marcelo Piiieyro'nun olaganüstü insancıl bu 
filmi, acımasız bir darbeden sonra binlerce 
Arjantinli'nin yeni rejim aleyhinde 
konuştukları için ortadan kayboldugu 
1 976'da Arjantin'in dokunaklı ve çarpıcı bir 
portresi. Sadece, şehir dışında daha 
güvencede olacakları bir yere gitmek için 
şehirdeki evlerinden ayrılmak zorunda 
kalan, bir avukat, onun ögretmen eşi ve iki 
küçük çocuktan oluşan bir ailenin kaderine 
odaklansa da, bu Oscar adayı film, kayıplar 
ve sevgi hakkında evrensel bir beyana 
dönüşüyor. Gaddar bir baskının gölgesinde, 
aile içindeki günlük olayları yansıtırken 
çarpıcı bir güç ve dokunaklık kazanıyor. 
Piiieyro, ailenin politik kökenli korkularını 
incelemek için, tema ve mecazlarını, ince 
bir espri anlayışıyla, çocukların öncelik ve 
cezalarının fıltresinden geçirip, katmanlar 
halinde sergiliyor. On yaşındaki erkek 
çocugun -ailesiyle saklanırken soyadını 
kullandıgı- Houdini'nin efsanevi kaçışiarına 
olan tutkusu, ailesinin otoritelerden 
kaçışını çagrıştıran bir şekilde, onu da 
dayanıklılık ve becerisini ispat edecek işler 
yapmaya yöneltiyor. TV' deki kayboluş 
hikayelerinde, kaçıranlar ülkeyi yöneten 
askeri güçler degil, çok sevilen bir TV 
dizisinin uzaylıları oluyor. Ailenin bagları, 
etrafı sarılanların kaçacagı en son kalenin 
Kamçatka oldugu Risk oyununu oynarken 
kuvvetleniyor. Harry'nin söylediklerine 
bakılırsa, eger bir saldırıya karşı direnmek 
istiyorsanız, burası bulunabileceginiz en iyi 
yerdir. Bir anne babanın ogullarına verdigi 
şefkatli sevgi mirasının zevkli bir incelemesi 
olan fılmin nostaljik lirikligi, politik beyanının 
açık oldugu kadar özenli olmasını saglıyor. 

• A festival favorice everywhere it plays, 
Marcelo Piiieyro's marvelously human film 
is a couching and pocenc evocacion of 
Argentina in 1 976, immediacely afcer che 
brucal coup d'ecac, when chousands of 
Argencineans "disappeared" for speaking 
out againsc che new regime. Though 
focusing on che plighc of a single family - a  
lawyer, his ceacher wife and cheir cwo kids, 
forced co leave cheir ci ey home for a councry 
hideaway - this Oscar-nominared film 
becomes a sensicive universal scacemenc 
abouc loss and love; a porcrayal of everyday 
family evencs, under che shadow of vicious 
repression, i c achieves remarkable power 
and poignancy. Wich genele humor, 
Piiieyro beaucifully layers chemes and 
mecaphors co examine che parencs' 
policically charged fear through che lens of 
childish prioricies and punishmenc. Their 
ren-year-old boy' s passian for che legendary 
escapes of Harry Houdini - whose name he 
adopcs white che family is in hiding 
pushes him co feacs of endurance and 
ingenuicy in a playful refleccion of his 
parencs' flighc from che auchoricies. When 
che celevision blares cales of disappearances, 
che abduccors are noc che milicary powers 
c hac h old sway over che councry, bu c che 
aliens of a favorice TV series. Family bonds 
are reinforced by games of Risk, in which 
Karncharka is che lasc scronghold of che 
beleaguered, che best place co be, Harry 
says, when you wanc co resise assaulc. The 
film's noscalgic lyricism makes a palirical 
scacemenc that is as delicare as i c is lucid, a 
delighcful study of che legacy of render 
affeccion chese parencs give cheir sons. 

MARCELO PINEYRO 
1 953'ce Arjantin'de Buenos 
Aires'ce dogdu. La Plata 
Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nde görüntü 
yönetmenligi okuduktan sonra, 
1 980'de Luis Puenzo'yla 
birlikte, reklam filmlerinde 
uzmanlaşan bir yapım şirketi 
olan Cinemania'yı kurdu ve 
Luis Puenzo'nun ünlü filmi 
"Scoria official / Resmi 
Tarih"in \ 1 985) yapımcılıgını 
üsclendi. lk uzun metraj lı 
kurmaca filmi ''Tanguito 1 
Çılgın Tango"yu 1 993'te 
yönetti. Diger kurmaca 
filmlerinin arasında birçok 
uluslararası fescivalde 
gösterilen ve ödüller alan 
"Caballos Salvajes 1 Vahşi 
Atlar" ( 1 995), "Cenizas del 
Paraiso 1 Cennetin Külleri" 
( 1 997), "Piata Quemada 1 
Yanık Para" (2000) ve 
KAMÇA TKA (2002) 
bulunmaktadır. 
Born in 1 95 3  in Buenos Aires, 
Argentina. He studied 
cinematagraphy at the 
University of La Plata's School 
of Fine Arts before forming 
Cinemania, a producrion 
company specializing i n  
commercials, with Luis Puenzo 
in 1980 and produced Luis 
Puenzo's famous film, "Storia 
offıcial 1 The Offıcial Srory" 
( 1 985). He direcred his fırst 
feature, "Tanguita 1 Wild 
Tango", in 1 993. His other 
fearure fılms, which include 
"Caballos Salvajes 1 Wild 
Horses" ( 1 995), "Cenizas del 
Paraiso 1 Paradise Ashes" 
( 1 997), "Plara Quemada 1 Burnt 
Money" (2000) and 
KAMCHATKA (2002), have 
screened ar nurnerous fesrivals 
incernationally and won many 
awards. 
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ARJANTIN-ALMANYA ARGENTINA-GERMANY 

SIHIRLI ELDIYENLER 

LOS GUANTES MAGICOS 

THE MAGIC GLOVES 

Yönetmen Director: Ma,.tfn Rtjt1fllltl 
Senaryo Screenplay: Martlll Rtjl'fll4fl 
Görüntü Yön. Cinematography: 
joJI LMiı Garria Kurgu Editing: 
Rosario Slldrn Müzik Music: Gabritl 
Ftrnandiı Capt/lo Oyuncular Cas-t: 
Gabritl Ferndnda Capello, Valwia 
Dtrt11mlli, Fabidn Arrnilla.ı, Susana 
Pampin, Ctôlia B iagini, Ditgo 0/ivera, 
Leona,.Jo Azamor Yapımcılar 
Producers: Hmuin Mll..ldlappi & 
Martin Rejtman Yapım Production 
Co.: Rizoma Fi/IIIS (ArgentiM); Pa11dllra 
Film ProJNkrion (Germany) Dünya 
Haklan World Sales: BavMia Film 
lnttntational 

2003 1 J:J mm. 1 Renkli Color 1 90' 

• Kasvetli bir Buenos Aires fonu önünde 
geçen acı, özlü bir komedi olan SIHIRLI 
ELDIVENLER'de hüzün ve nostalji hakim. 
Alejandro kadar ana karakterlerden birini 
oluşturan Arjantin'in başkenti, filmdeki 
zengin karakter yelpazesinin parlak bir 
metaforu adeta. Bir zamanlar Avrupa'nın 
ince zevkini temsil eden, dünya ayarında bir 
yerken, artık kendi kendisinin gölgesi haline 
gelmiş bir kentte yaşayan -tam anlamıyla 
tutunamayan sayılamayacak, ama ekonomik 
bunalımın ardından sıkıntıya düşmüş orta 
sınıfın temsilcileri olan- bu karakterler, her 
günün tekdüzeligine kendilerini bırakmış 
sürüklenirken, kimi zaman da ani ve etkili 
iniş çıkışlar yaşıyorlar. Bagımiıiı kiar, 
ayrılıklar, karşılaşmalar oluyor; bir anda 
zenginleşiyor veya fakirleşiyor, kendilerini 
tekrar ediyor ve tıpkı ülkenin kurtuluş için 
dışarıdan gelecek bir yardıma bel baglaması 
gibi, onlar da belirsiz dış etkenlerden 
kaynaklanacak bir gelişme bekliyorlar. Bu 
bekleme oyunu, üç arkadaşı n bir şekilde 
mucize yaratacagına inandıgı, Çin malı bir 
çift sihirli eldivende somutlaşıyor. Rejtman, 
içinde bulundukları duruma getirecek 
yaratıcı çözümleri olmayan bu karakterlerin 
etrafında, onları gelecege yönelik 
umutlardan, kaçış yollarından koparan bir 
kent ortamı oluşturuyor. Duygusallıktan 
uzak görsel üslubu, kim oldugumuzu ve 
çevremizdekilerle nasıl ilişki kurdugumuzu 
belirleyen takıntıları ve paranoyaları gayet 
etkili bir şekilde iletiyor. Zamanın sanki 
durmuş oldugu "yarım yamalak" bir dünya 
çizen Rejtman, yılın en dikkat çekici 
Arjantin filmlerinden birine imza atıyor. 

• A sense of sadness and nosralgia 
permeares THE MAGIC GLOVES, a wry, 
laconic comedy ser againsr the backdrop of a 
grey Buenos Aires. As much a proragonisr as 
Alejandro, the Argenrine capital is a 
brillianr meraphor for rhe richly drawn array 
of characrers that populare the film. I n a 
o nce world-class ciry of European 
sophisricarion, which is now a shadow of irs 
former self, rhese characrers -not really 
losers bur worrhy represenrarives of a ki nd of 
alrernarive middle-class, worn down by the 
economic crisis- ler rhemselves drifr along 
on rhe monoronous everyday, bur are also 
somerimes subject ro d ramatic ups and 
downs rhar com e rheir way. They experience 
addicrions, separarions, encounrers, ger 
richer or poorer ar the drop of a har, go 
round in circles, and wair for some 
improvemenr ro come from unspecifıed 
exrernal facrors, jusr as the whole counrry 
seems ro be wairing for salvarion from 
abroad. This wairing game is crysrallised in 
the pair of magic gloves from China that the 
three friends hope will somehow produce a 
miracle. Around rhese characrers who have 
no imaginarive solurions ro rheir siruarion, 
Rejrman ereares an urban space that seerus 
ro cur rhem off from any furure hope, any 
escape roure. His unsenrimenral visual sryle 
effecrively conveys rhe obsessions and 
paranoias rhar defıne who we are and how 
we retare ro those around us. And in his 
porrrair of an 'al most' world where rime 
appears ro have stood srill Rejrman crafrs 
one of the most remarkable Argenrine fılms 
of the year. 

MARTIN REJTMAN 
1 96 1  'de Buenos Aires'de 
dogdu. 20 yaşına kadar orada 
�adı. New York 
Universitesi'nde sinema egitimi 
aldı. ltalya'daki Cinecitta 
Stüdyoları'nda birkaç filmde 
kurgu asistanı olarak çalıştı. 
Ülkesine döndükten sonra, ilk 
başlarda yönetmen yardımcılıgı 
yaptı, ardından iki siyah beyaz 
kısa film çekti: "Doli vuelve a 
casa 1 Doli Evine Dönüyor" 
( 1 985) ve ::sitting on a Suitcase 
1 Bavulun Ustünde Oturmak" 
( 1 987). 1 992' de yönettigi ilk 
uzun metraj lı kurmaca filmi 
"Rapado", uluslararası düzeyde 
başarılı oldu. Ikinci filmi "Silvia 
Prieto" da ( 1 999) pek çok 
uluslararası film festivalinde 
gösterildi ve Nanres'taki Üç 
Kıta Festivali'nde En Iyi Senaryo 
ve En Iyi Kadın Oyuncu 
ödüllerini aldı. Bunun yanısıra, 
Arjantin'de ve Avrupa'da 
kitapları sevilen bir yazardır. 
SIHIRLI ELDIYENLER (2003) 
yazıp yönettigi üçüncü kurmaca 
fılmdir. 
Born in Buenos Aires in 1 961 .  
H e  lived there unril the age of 
rwenty. He studied film ar New 
York University. He worked as 
assiseant editor on several fılms 
at the Cinecirra Srudios in !taly. 
Upon returning home he worked 
inirially as an assistant director, 
befi:ıre making rwo black-and
white shorr films, "Doli vuelve a 
casa 1 Doli Rerurns Home" 
( 1985) and "Sirring on a 
Suircase" ( 1987). In 1992, his 
firsr feature film, " Rapado", 
achieved international success. 
His second feature film, "Silvia 
Prieco" ( 1 999), was screened at 
many i nternational film festivals 
and won awards for Best 
Screenplay and Best Actress at 
the Festival de 3 Conrinenrs in 
Nantes. He is also a widely
published author in Argentina 
and Europe. THE MAGIC 
GLOVES (2003) is the rhird 
feature film he wrote and 
directed. 
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KOLOMBIYA COLOMBIA LUIS ALBERTO 

�------------------------------------------------------� RESTREPO 
ILK GECE 

LA PRIMERA NOCHE 

THE FIRST NIGHT 

Yönetmen Director: LNis Albtrlo 
Rt�trepo Senaryo Screenplay: Alhtrto 
Q11iroga & Lll is Albtrto Rutn!po 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Stt"gio Garrfa Kurgu Editing: Danitl 
A1ourt, LNiı Albmo Rutrepo, Virtur R11iı 
& Ctcilia Vthq11n. Müzik Music: 
Gtnndn Arritta & Gonzalo Sagamıfnaga 
Oyuncular Cast: Carolina Liuırazo, 

john Alex Toro, Hmufn Mlndn, Enriq11t 
Carriazo, Andrta Castafio, Alfonıo Ortiı, 

josiOrtiı,}Niidn Rom4n Yapımcı 
Producer: LNis Albtrto Rmrrpo Yapım 
Production Co.: Lııis Albmo Rmrtpo 
Dünya Haklari World Sales: Ctnrro 
Filmı 

2003 1 35 •1m. 1 Renkli Coıor 1 90' 

• Nihayet Kolombiyalı film yapımcıları 
ülkelerinin karşı karşıya kaldı�ı şiddet ve 
zorunlu sürgünlerin yakın tarihiyle ilgili 
zor bir konuyu ele almaya ve bunu 
kişilerin onur ve insanlı�ına saygı 
göstererek yapmaya karar verdiler. Son 
1 S yılda, iki milyon çiftçi gaddar bir 
biçimde Kolombiya'daki topraklarından 
atıldılar. Ço�u ekonomik, psikolojik ve 
kültürel açıdan acınacak koşullarda 
yaşıyor. Kırsal alandan kentlere do�ru bu 
zorunlu göç, Kolombiya tarihi boyunca 
süregelmiş ve toplumun birçok 
sorununun kökünde yatmıştır. ILK GECE 
savaş, şiddet ve cehalet tarafından 
tüketilmiş ve parçalanmış bir toplumun 
tam kalbinde gerçekleşen bir aşk 
hikayesini anlatıyor. Filmin arka planında 
Kolombiya'daki çatışma yer alsa da, asıl 
sahne kahramanların yüre�i. Tüm 
oyuncuların, özellikle Carriazo, Mlmdez 
ve Lizarazo'nun şaşırtıcı derecede iyi 
oyunculukları hikayenin yürekten ve 
duygulandırıcı olmasını sa�lıyor; ancak 
maalesef, filmin temposu biraz sorunlu. 
"ILK GECE bir fikirden de�il bir 
görüntüden do�du. Kolombiya'nın 
şehirlerinden Pereira'da, bir gece sokakta, 
bebe�ini yatırmak için gazete parçalarını 
katiayan bir kadın gördüm. Hareketleri 
kayıtsızlı�ına karşın öylesine akıcı ve emin 
görünüyordu ki uzun zaman bu 
gördüklerimi unutamadım." -
Luis Alberto Restrepo 

• Ar lasr Colombian filmmakers decide ro 
taekle rhe difficulr subject of the recenr 
history of violence and forced displacemenr 
Colombia is facing, and do ir wirh respecr 
for rhe digniry and humaniry of rheir 
subjecrs. Two million famers have been 
brurally rhrown off their lands in Colombia 
during rhe pasr 1 5  years. Most of rhem have 
gone ro rhebig ciries ro live, economically, 
psychologically and culrurally speaking, in  
piriful condirions. This forced exodus from 
rhe counrryside ro rhe ciry has been a 
consranr in rhe history of Colombia and rhe 
roor of many of sociery's problems. THE 
FIRST NIGHT is a love srory rhar rakes 
place in rhe hearr of rhis sociery rorned 
aparr and drained by war, violence and 
ignorance. If rhe backdrop for rhis movie is 
rhe conflicr in Colombia, the real srage lies 
in rhe hearrs of irs proragonisrs. 
Surprisingly good performaces by all of rhe 
casr, especially Carriazo, Mendez and 
Lizarazo, allow che srory ro be heartfelr and 
moving; but sadly, rhe pace is a bir 
conrrived. "THE FIRST NIGHT was born 
of a vision, nor rhoughr. One nighr in rhe 
ciry of Pereira, Colombia, I sa w a young 
woman folding newspapers on rhe street, 
gerring ready ro pur her infane son ro bed. 
Her gestures were so fluid and sure while 
full of abandonmenr rhar for a long rime 
I couldn't forger whar I'd seen." -
Luis Alberro Restrepo 

�---------------
1 0  Mayıs 1 956'da Medelin, 
Kolombiya'da dogdu. Yirmi 
seneden fazla bir süredir, kısa 
ve uzun metrajlı kurmaca 
filmler, belgeseller, videolar ile 
aralarında (Ispanya' da 1 996'da 
en iyi uzun metrajlı kurmaca 
televizyon filmi olarak Midia 
ödülünü alan) "Bituima 1 780" 
de bulunan TV filmleri ve 
dizileri çekmekte ve yapımcılık 
yapmaktadır. 
Born on 1 O May 1956 in 
Medeli n, Colombia. For over 
twenty years, he has been 
directing and producing shorts, 
features, documenraries, videos 
and relevision series, among 
them: "Bituima 1 780" (awarded 
Spain's 1 996 Midia Prize for 
best television feacure film). 
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MEKSIKA-ARJANTIN-ISPANYA MEXICO-ARGENTINA-SPAIN 

NICOTINA 

NİCOTİNA 

NICOTINE 

Yönetmen Director: H11go Rodripn 
Senaryo Screen play: Martin Safirtas 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Marct/o larraritıo Kurgu Edidng: 
Albtrto d4 TrmJ Müzik Music: FmrandD 
Corona Oyuncular Can: Ditgo Lıma, 
Marta BtlalliltgMi, I.JicaJ Crtspi,julis 
Ochoa, Dawıtl Gunlnn Cacho, R0111 
Mtırfa Bianthı, Canntn Madrid. Rafati 
Inelan Yapımcılar Producers: Laura 
lmptrialt & Martha Sosa Yapı m 
Production Co.: Altavista Film.ı; 
Carmıla Filmı; Vitk«int (Mtxiro)j Aroz 
Di/NıiOn (Argmliu); Obtron 
CintrrU�togrtlfica (Spai11); Fond4 de 
lnvmion y EstımNiosal Cute Dünya 
Hakları World Sales: Lightning 
Enıtrtainmmt Türkiye Haklan 
Turkish Rights: Pı Film Prodiiluiyon 

2003 1 35 "'"'· 1 Renkli Colo• 1 93' 

• NICOTINA gerçek zamanda (93 
dakikada) geçen ve sigara dumanı temasıyla 
gevşekçe dokunmuş kara bir fars; anlatmak 
istedigi ise, herkesin kaderinin dumanla 
noktalandıgı. "Y tu mama tambien 1 Ananı 
da"nın yıldızlarından Diego Luna, keman 
çalan güzel komşusu Andrea'ya olan 
sapiantısı yüzünden diger ana karakterlerin 
başına iş açan "hacker" Lolo'yu oynuyor. 
Lo lo ve yardakçıları El N en e ile T omson, 
herkesi -hatta Rus çetelerini bile
sokaklara döken bir el mas avına 
sürüklüyor. Tütün ve pasif sigara içmenin 
etkileri, film boyu süren motifler. Kimi 
karakterler birbiri ardınca sigara içiyor, 
kimi tartışıyor - El Nene, sigaranın yol 
açtıgı ölümün genetik olarak önceden 
takdir edilmiş bir kader oldugu konusunda 
ısrar ederken, T omson, hiç bir şeyin 
önceden tayin edilmedigini söyleyerek ona 
mukabele ediyor ve arabasında sigara 
içilmez kuralını uyguluyor. Rodriguez bu iki 
dünya görüşünü -kadere karşı özgür 
seçim- meşum bir komedi anlayışıyla 
muzipçe inceliyor. Olaylar, önceden 
tahmin edilmeyecek bir helezonla inişe 
geçerken, olgun kamera çalışması ve 
müthiş kurgu, tempoyu hızlı, gerilimi 
yüksek tutuyor. Filmi n şiddet sahneleri son 
derece stilize, bir miktar grotesk mizah da 
mevcut. Tarantine tarzıyla, insanlar birden 
binbir parçaya ayrılıyor, nabız gibi atan bir 
aksiyenun orta yerinde can veriyorlar. 
Hoşça vakit geçirttigi ve eğlenceli oldugu 
halde, NICOTINA tıpkı bir sigara gibi 
seyirciyi gaza getiriyor ama onu daha 
fazlasını ister halde bırakıyor. 

• NICOTINE is a black farce ser in real 
rime (93 minutes), loosely srrung rogecher 
by che cheme of cigacecre smoke - the point 
is that everyone's fare ends up in smoke. "Y 
cu mama rambieo" co-seat Diego Luna plays 
hacker Lolo, whose obsession wirh his 
beauriful, violin-playing neighbor Andrea 
leads ro dire consequences for all the main 
players. Lolo and cohorrs El Nene and 
Tomson launch on a diamond chase, which 
has everyone -even the Russian mob
pounding che srreers. Tobacco and the 
effeccs of second-hand smoke are morifs that 
run throughout the film. Some characrers 
chain-smoke, nchers argue - El Nene insists 
that cigarerre-induced dearh is generically 
preordained, while Tomson councers that 
nothing is predecermined and upholds a no
smoking rule in his car. Rodrlguez playfully 
examines rhese rwo world views -desrioy 
versus free choice- with a macabre comic 
rouch. Sophiscicaced camera work and 
cerrific ediring keep the tempo upbeat and 
rensions high as evencs continue on an 
unpredicrable downward spiral. Violence is 
highly scylized and some grotesquely 
humorous sequences rake place. A la 
Tarancino, people are suddenly blown ro 
smirhereens, ceasing ro exisr in che middle 
of the pulsating acrion. The souodrrack, 
part sixries lounge songs, part rhrobbing 
techno by Terrestre of Norrec Colleccive, is 
excellenc, giving the film a kineric energy 
that fuels che srory perfecdy. Alrhough ir is 
emerraioing and fun, NICOTINE, !ike a 
cigarerre, gives the viewer a rush bur leaves 
him wancing more. 

HUGO RODRIGUEZ 
Arjantin'de Buenos Aires'te 
doj!du. 1 98 1 '  den beri 
Meksika'da yaşamaktadır, 
1 995'de de Meksika uyruj!una 
geçmiştir. Mexico City'deki 
Centro de Capacitaci6n 
Cinematografica' da sinema 
okudu ve oradayken Rodrigo 
Pla'nın, 200 l 'de öj!renci 
Akademi Ödülü alan "The Eye 
on the Nape"inin (2000) 
yapımcılıj!ını üstlendi. Meslek 
hayatı boyunca birkaç kısa film, 
belgesel ve uzun metrajlı 
kurmaca fılmin yapımcılıj!ını 
gerçekleştirmiş ve Carlos 
Carrera ile Alfonso 
Cuar6n'nun filmlerinde 
yönetmen yardımcısı olarak 
çalışmıştır. 1 993'te uzun 
metrajlı kurmaca film "En 
medio de la nada 1 Hiçbir 
Yerin Göbej!inde"nin 
yapımcılıj!ını üstlenmiş, 
yönetmiş ve kurgulamıştır. 
NICOTINA (2003) yönettij!i 
ikinci kurmaca fılmdir. 
Born in Buenos Aires, 
Argemina. Since 198 1 ,  he has 
lived in Mexico and in 1995 he 
adopted Mexican nationality. 
He studied film at Mexico 
Ciry·s Centro de Capacitaci6n 
Cinemacogr:ifica, where he 
produced Rodrigo Plas "The 
Eye on the Nape" (2000), which 
won a student Academy Award 
in 200 1 .  He has produced a 
number of short fılms, 
documenraries and feature fılms 
over the course of his career and 
has worked as an assistant 
director on films by Carlos 
Carrera and Alfonso Cuar6n. I n  
1993, h e  wrote, produced, 
directed and edited the feature 
"En medio de la nada 1 In the 
Middle of Nowhere"; 
N!COTINE (2003) is his 
second fearure film. 
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ŞILI CHILE 

ACEMILER 

LOS DEBUTANTES 

THE DEBUTANTS 

Yönetmen Director: Andris 
\flainbluth Senaryo Screenplay: 

Julio Rojaı & Andris Waisıhluth 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Ama/® Rodrfguez Kurgu Editing: 
Gal11t Alarrln Müzik Music: Cristidn 
Heynt Oyuncular Cast: Antontl/o 
Rlos, Nl.rtor Caıtillana, Altjandro Tnjo, 

)uan Pablo Mh·anda, Eduardo Barrif 
Yapımcı Producer: Seba11idn M11iioı 
Yapım Producıion Co.: Zoo Film & 
Audio; Rttaguardia Film Dünya 
Hakları World Sales: Rttag11ardia 
Films; ViJion lnternatiollal 

2003 1 35 mm. / Renkli Color 1 1 1 5' 

• Ülkesi Şili'de şaşırtıcı bir başarı 
kazanan ACEMILER, Tarantine tadında 
zekice oluşturulmuş bir gangster 
üçlemesi. 25 yaşındaki Silvio, porno film 
patronu, karanlık işler çeviren Don 
Pascual'ın şoförüdür. Patronunun 
uyuşturucu satışı ve kadın ticaretiyle ilgili 
striptiz klübündeki bazı ufak işlerini de 
halleden Silvio'nun, bir öfke nöbeti anında 
yanlış tarafta olma tehlikesi de büyüktür. 
1 7  yaşındaki küçük kardeşi Victor'u tüm 
bunlardan uzak tutmak istese de, delikanlı 
organize suçun parlak dünyasına hayran 
kalmıştır, üstelik striptizci Gradeila ve 
onun kremalı performansıyla baştan 
çıkmıştır. Ne yazık ki bu genç kadın Dos 
Pascual'ın sevgilisidir. Filmin ilk bölümde 
olaylar Victor'un bakış açısından 
anlatılıyor; ikinci bölümdeki şaşırtıcı 
eklemeler Silvio tarafından yapılıyor ve 
üçüncü bölüm "femme fatale" 
Gradeila'nın bakış açısından yansıtılıyor. 
Zeki kurgusu sayesinde farklı niyetler ve 
bunların önemi yavaş yavaş açı�a çıkıyor. 
Daha önce aniden yarım kalan sahneler, 
sonradan başka birinin bakış açısından 
tamamlanıyor. Bu sosyal gerçeklik ve suç 
dramının finaline do�ru, farklı bakış açıları 
birleşiyor ve tüm resim netleşiyor. Acemi 
Şili'li yönetmen Waissbluth, bu klişeleşmiş 
suç ortamında 'hayatta kalan' gençlerin 
ham enerjisini güzel bir biçimde 
yakalamayı başaran, enerjik ve etkili bir 
hikayeci oldu�unu gösteriyor. 

• A surprising success back home in Ch ile, 
THE DEBUTANTS is a cleverly 
consrrucred gangsrer rrilogy wirh a 
Taranrino rouch. 25-year-old Silvio works 
as a driver for the shady Don Pascual, the 
boss of che porn film business. Silvio carries 
out some small jobs for his boss in his 
srriprease cl u b involved in drug deals and 
prosrirurion, and rhere is no small danger of 
be ing on the wrong end of a fir of anger. He 
wanrs ro keep his 1 7  -year-old beorher 
Vicror our of this, bur the young man is 
fascinared by the glirzy world of organİsed 
erime, and jusr as rurned on by the 
srriprease dancer Graciella and her erearn 
acr. Unfortunarely the young woman is Don 
PascuaJ' s lo ver. E venrs i n che fi rsr part are 
rold from che perspecrive of Vicror, the 
surprising addirions in che second part 
come from Silvio and che third part is seen 
through the eyes of the femme farale 
Graciella. In che elever edi ring, che differenr 
morifs are gradually revealed and given a 
significence. Scenes rhar srarred previously 
and ended abruprly are larer complered 
from someone else's perspecrive. As the 
denouemenr of the socially realisric erime 
d rama approaches, the various poinrs of 
view come rogerher and whole picrure 
becomes clear. Chilean deburanr 
Waissblurh reveals himself ro be an 
energeric and effecrive narraror who 
manages ro caprure beaurifully che raw 
energy of che young 'survivors' in the 
hackneyed criminal milieu. 

ANDRES WAISSBLUTH 
1 973'te, ABD'de Wisconsin'de 
do�du. Şili Karolik 
Üniversitesi'nden mühendis 
olarak mezun oldu. San 
Antonio de los Baiios (Küba) 
Uluslararası Sinema ve 
Televizyon Okulu'nda (EICTY) 
e�itim görmek için burs 
kazandı. 1 996'da Film 
Yönetimi'nden lisans diploması 
aldı. Birçok kısa film ile 1 6  
mm'lik belgeselierin yapımına 
katıldı. Iki kısa filmi yazıp 
yönetti: "Amen 1 Amin" 
( 1 994); ve "Suburbios 1 
Varoşlar" ( 1 996); ayrıca Küba, 
Almanya ve Şili'de ödüller 
kazanan belgeseller "El 
Principe Carlos" ( 1 995) ve " 1 8  
in el Parque"yi ( 1 999) yaptı. 
200 1 yılında Ulusal Şili 
Televizyonu (TYN) için "Los 
Tiranos" adlı bir belgesel yaptı. 
ACEMILER (2003) yönetti�i ilk 
uzun metrajlı kurmaca fılmdir. 
Bir süredir üniversitede 
sinema dersleri vermektedir. 
Born in 1 97 3  in Wisconsin, 
USA. He graduared as an 
engineec from Carholic 
University ofChile. He 
obtained a fellowship ro study 
in the Inrernarional Film and 
Television School (EICTV), of 
San Anronio de los Baiios 
(Cuba). He graduared wirh a 
degree in Film Direcrion in 
1996. He rook part in a score of 
shorr films and documenraries 
in I 6mm. He wrote and 
direcred rwo shorrs: "Amen" 
( 1 994) and "Suburbios" ( 1 996), 
the documenraries "El Prfncipe 
Carlos" ( 1 995), which won 
prizes in Cuba, Germany and 
Cb ile, and " 18 in el Parque" 
( 1 999). In 2001 ,  he made a 
documentary, "Los Tiranos", for 
Televisi6n Nacional de Ch ile 
(TVN). THE DEBUTANTS 
(2003) is his firsr fearure film. 
For some rime he has been 
reaching film in the university. 
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TÜRKIYE TURKEY 

N EREDESIN F IRUZE? 

WHERE'S FIRUZE? 

Yönetmen Director: Eul t\kay 
Senaryo Screenplay: Uv"'' !Gtzak 
Görüntü Yön. Cinemacography: 
Hayk Kirakosyan Kurgu Editing: 
Mı11ta[a Prqtı.•a Müzik Music: S11nay 
Ozgii,- & Endw Akay Oyuncular Can: 
Haluk Bilginn-, Oıran Dtniz, Dem�/ 
Akbaı Cem Our, Ştbnn11 Oiinmtı, R11hi 
Sarı, Ata Dnnirtr,}anstı Yapımcılar 
Pnxlucers: Eul lıkay & Yonra E rtlirk 
Canikligi/ Yapım Producrion Co.: 
IFR; Cintmdya A.Ş. Dünya Haklan 
Wodd Sale" UIP T••iı<y 

2004 1 JJ mm. 1 Renkli Colo• / J3j' 

• Gerçeküstü, hatta fantastik bir 
atmosfere sahip, farklı bir "müzik 
piyasası" filmi. . .  Hayri ve Orhan piyasaya 
sürdükleri başarısız kasetler sonucu borç 
bata�ında olan iki prodüktördür. Istanbul 
Plakçılar Çarşısı'nda borçlu olmadıkları 
kimse kalmadı�ı gibi, Orhan yaşadı�ı 
otelden atılmak üzeredir. Alacaklılar, 
hacze gelen avukatlar, vadesi gelen çek ve 
senetler karşısında bunalan Hayri ve 
Orhan, Sansar isimli menajerin "genç 
yetenek" diye lanse etti�i. o sıralarda 
Almanya'da yaşayan Ferhat'la irtibata 
geçerler. Telefon da şarkı söylettikleri 
Ferhat'ın sesini çok be�enirler. Şarkıcı 
olmak düşüncesine sapiantıiı bir şekilde 
ba�lı olan Ferhat, Hayri'nin kaset teklifini 
düşünmeden kabul eder, eşyalarını toplar, 
solu�u Istanbul'da alır ve ertesi sabah 
stüdyoya girer. Ancak kasetleri basacak 
olan Osman'a, da�ıtımını yapacak olan 
lbrahim'e büyük miktarlarda borç 
takılmıştır. Tam bu sırada, Hayri ve 
Orhan'ın arkadaşı olan, set işçisi Seyfi'nin 
girişimiyle, Ferhat'ın televizyondan canlı 
yayınlanan bir programa katılması 
ayarlanır. Ferhat, canlı yayında söyledi�i 
şarkıyla da hem stüdyodakileri, hem de 
ekran başındakileri büyüler. Ertesi gün 
ofise, Firuze isimli, gizemli, kararlı ve 
zengin bir kadın gelir. Ferhat'ı 
televizyoncia seyretmiş ve çok 
be�enmiştir. Parası oldu�unu ve Ferhat'a 
yatırım yapmak istedi�ini söyler . . .  

• An unconvemional film on che "music 
induscry" wich a surreal, even famascic 
mood and approach . . .  Hayri and Orhan are 
cwo music producers who are deep in debc 
as a consequence of che failure of che 
cassettes they have markeced. There's no 
one in che Istanbul Recording Market chac 
they are not indebced ro, and furrhermore 
Orhan is abour ro be kicked out of che hotel 
he scays in. The cwosome, distraughr wirh 
credirors, acrorneys arriving for confiscacion, 
cheques and bonds that have become due, 
ger in  contacc wirh Ferhar, rhen living in 
Germany and inrroduced ro rhem as a 
"young talent" by a manager named Sansar 
(Skunk). They rhink Ferhat's voice is great, 
when he sings ro c hem on the phone. 
Ferhat, who has an obsession on becoming a 
singer, accepcs Hayri's offer of recordjng a 
cassene wirhout even giving ir a choughc, 
packs up and comes ro Istanbul in a j iffy, 
entering che studio che nexc morning. B uc 
big amounts of money are owed ro Osman 
who w ili release che casserre and İbrahim 
who will discribuce ir. Jusc chen, through 
che initiative of see worker Seyfi, a friend of 
Hayri and Orhan, Ferhat has che 
opporcunicy co parcicipace in a live TV 
show. He fascinares bor h che audience in  
che studio and those wacching che screen. 
The nexc day a myscerious, decermined and 
rich woman named Firuze comes ro che 
office. S he has see n Ferhat on TV and has 
liked his show. She cells chem chac she has 
m on ey and wants ro invesc in Ferhat . . .  

EZEL AKAY 
1 96 1  yılında do�du. Bopziçi 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi'nden mezun olduktan 
sonra Amerika' da Viilanova 
Üniversitesi'nde tiyatro 
ö�renimi gördü. IFR'nin kurucu 
orta�ı olarak film prodüksiyonu 
sektörüne girmeden önce 
reklam metin yazarlı�ı. tiyatro 
yönetmenli�i ve oyunculu�u, 
yapım asistanlı�ı ve amirli�i 
yaptı. IFR'nin kurulu�undan bu 
yana, 400'den fazla reklam 
filmine yönetmen olarak imza 
attı. 1 996 yılında Dervi� 
Zaim'in "Tabutta Rövaşata" 
filminin yapımcısıydı. 1 999' da 
Ye�im Ustao�lu'nun yönetti�i 
"Güne�e Y oku luk" filminde 
genel yapım sorumlulu�unu 
üstlendi. Yönetmenli�ini Semir 
Aslanyürek'in yaptı�ı "Şellale" 
(200 1 )  filminin yapımcısıydı. 
Ahmet Uluçay'ın yönetti�i 
"Karpuz Kabu�undan Gemiler 
Yapmak" (2004) adlı fılmin de 
genel yapım sorumlusudur. 
NEREDESIN FIRUZE! (2004) 
yönetti�i ilk uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 
Bom in 1 96 1 .  Afrer graduaring 
from che Bosphorus University, 
Engineering Faculry, he srudied 
drama in che Viilanova 
University in USA. Before 
emering che film producrion 
secror as the founding partner of 
İFR, he worked as a copywricer 
for ads, srage director and actor, 
produccion assistant and chief. 
Since iFR was founded, he has 
direcced more than 400 
commercials. ln 1996, he 
worked as producer wich Dervi� 
Zaim in "Taburra Rövaşaca 1 
Somersault in a Coffin". In 1999, 
he cook all general responsibiliry 
for the producrion of "Güneşe 
Yolculuk 1 Joumey ro che Sun" 
direcred by Ye�im Uscaoğlu. He 
was che producer of "Şellale", 
direcced by Semir Aslanyürek in 
200 l. He has also caken general 
responsibiliry for che producrion 
of" Karpuz Kabuğundan 
Gemiler Yapmak 1 Boars Out of 
Wacermelon Rinds" (2004), 
directed by Ahmer Uluçay. 
WHERE'S FIRUZE? (2004) is 
rhe fırsc fearure fılm he direcced. 
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TÜRKIYE-ALMANYA TURKEY -GERMANY 

INAT HIKAYELERI 

T ALES OF INTRANSIGENCE 

Yönetmen Director: Rti.ı Çtlilt 
Senaryo Screenplay: Rtis Çtiiie 
Görüntü Yön. Cinematography: 
RtU Çelik Kurgu Editing: Rtiı Çel i� 
Müzik Music: Rtiı Çti ik Oyuncular 
Cast: T unrtf l(;miz, Sabri T ula/, Ktmal 
Giilltk.in, Aslı Sulan, Reyhan Ulu, Ali 
Baıkan, M11Ja Oz.mm Yapımcı 
Producer: Rtis Çtlik Yapım 
Production Co.: Rh Politik 
lnttrnalioruıl Dilnya Hakları World 
Sales: Rh Politik lntmıational 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıo, 1 90' 

• Yönetmen, kendi doğduğu bölgedeki 
doğaçlama hikaye anlatıcıları ve aşıklardan 
etkilenip, "Acaba sinemada da böyle bir 
şey yapılabilir mi1" sorusundan yola 
çıkarak bir çalışma başlattı. Ana koşul 
şuydu: Elde yazılı bir senaryo olmayacak, 
bir anahtar sözcükten yola çıkılarak 
doğaçlama yapılacaktı. Bir yıllık teknik 
hazırlık evresinden sonra yönetmen Reis 
Çelik ve oyuncu Tuncel Kurtiz'den oluşan 
iki kişilik bir film ekibi, iki bin kilometre 
uzaklıktaki Ardahan'ın Çıldır kasabasına 
gitmek üzere yola çıktılar. Senaryoları 
sadece bir sözcüktü: "Inat". Filmde tek bir 
oyuncu olacak ve kamera, ışık, ses ve tüm 
diğer görevleri yönetmen tek başına 
üstlenecekti. 1 8  Şubat 2003'te Çıldır'a 
vardıklarında orada kalacak otel de 
olmadığını gördüler. Çıldır Belediyesi, 
belediye binasında başkanlık odasını 
geceleri kullanılmak üzere Tuncel Kurtiz'e 
yatak odası yaptı, yönetmen için de Hesap 
Işleri Müdürlüğü'nü tahsis etti. Kısa süre 
içinde bölgedeki tüm aşıklar, hikayeciler 
biraraya getirildi ve inat sözcüğünden yola 
çıkılarak doğaçlama hikayeler 
uydurulmaya başlandı. Tüm bölge insanları 
seferber olmuş ve büyük bölümü buz 
tutmuş Çıldır Gölü'nün üzerinde 
birbirinden güzel hikayelerin çekilmesine 
girişilmişti. Gölün üzerine kardan evler 
inşa edildi ve onların içinde uzun süre 
kalındı. Ağır tipi ve eksi 37 dereceye 
varan soğuk altında yapılan ve toplam üç 
aylık bir sürede tamamlanan çekimler 
sırasında zaman zaman hayati tehlike 
atiatan film ekibini köylüler kurtarmıştı. 

• The director, influenced by rhe 
improvised story-tellers in the region he 
was born in, started a project, serring out 
from the question "Can such a thing be 
done in films?". The main condition was as 
such: There would be no writren script, all 
would be improvised starting from a key 
word. Afrer a rechnical prepararion phase of 
one year, the rwo-men film crew, comprised 
of director Reis Çelik and actor Tuncel 
Kurtiz, ser off to go the the Çıldır rown of 
Ardahan, two thousand kilomerres away. 
The script cansisred of one word: 
"inrransigance". There would only be one 
actor in the film and the director would 
undertake all other technical rasks such as 
camera, lighting, sound, ere. When they 
arrived at Çıldır on 18 February 2003, they 
saw that there wasn'r even a hotel to stay. 
The Municipaliry of Çıldır transformed the 
municipal's office in the Town Hall as a 
bedroom for Tuncel Kurriz to be used at 
nighrs. The Directory of Accounting was 
assigned ro the director. Shordy, all the 
storyrellers in the region came cogether and, 
starting off from the word "inrransigence", 
improvisatory stories srarted co be created. 
All the people of rhe region had been 
mobilized and stories -each more beauriful 
rhan rhe other- began to be filmed on the 
Çıldır Lake, a large part of which was 
frozen. Houses made of snow were built on 
rhe lake and were dwelt in for a long rime. 
During the three-monch shooring, which 
was made under a heavy blizzard and a 
remperarure of dow n co -3 7°C, the film 
crew from time to time were ar peril of 
the ir lives and were saved by the peasanrs. 

REIS ÇELIK 
1 0  Ocak 1 96 1 'de Ardahan'da 
dogdu. Orta ögrenimini 
tamamladıkran sonra lsranbul'a 
yerleşti. Istanbul Belediye 
Konservatuarı'nda müzik ve 
tiyatro okudugu sıralarda 
çeşitli edebi ve siyasi 
dergilerde yorum, öykü, 
eleştiri yazılarını ve çok sayıda 
şiirini yayınladı. 1 982 yılından 
itibaren çeşitli gazetelerde 
ekonomi-politika muhabiri 
olarak çalışmaya başladı. 
Türkiye' deki ilk özel televizyon 
yayını özelligi taşıyan "Video 
Gazete"de sırasıyla 
kameramanlık, kurguculuk, 
yönetmenlik ve genel 
yönetmenlik yaptı. Bu 
dönemde belgesel filmler de 
çekmeye başladı ve çeşitli 
kuruluşlara 600 dolayında 
reklam filmi, çok sayıda da 
siyasal kampanya filmi çekti. 
Almanya, Danimarka, Hollanda 
ve Avustralya'da fotograf 
sergileri açtı. 1 996 yılında, 
senaryosunu ortaklaşa yazdıgı 
"Işıklar Sönmesin" adlı ilk uzun 
metrajlı kurmaca filmini 
yönetti. Bunu 1 998 yılında 
"Hoi_çakal Yarın" izledi. INAT 
HIKAYELERI (2003) yönenigi 
üçüncü uzun metrajlı kurmaca 
fılmdir. 
Born on 10 January 1 961 in 
Ardahan. After completing 
secondary school, he moved to 
Istanbul where he studjed music 
and rheatre at the Istanbul 
Municipal Conservatory. During 
those years, he had several 
essays, stories, and poems 
published in a variety of l iterary 
and political magazines. I n  
1982, h e  embarked on a career 
in jou.rnaJism, working as an 
economic/political 
correspondent for various 
national daily newspapers. At 
the same time, he became 
involved in relevision. He 
worked as ca.meraman, editor, 
and director of "Video Gazete", 
the fırst example of a privare 
television program in Turkey. 
He has also made araund 600 
com_mercials for various 
companies and several fılms for 
polirical campaigns. He has held 
photography exhibitions i n  
Germany, Holland, Denmark 
and Ausrralia. In 1 996, he 
directed and co-wrote the 
screenplay for his fırst full-
1ength feamre fılm, "Işıklar 
Sönmesin 1 Let There Be Light". 
He followed it with "Hoşçakal 
Yarın 1 Goodbye Tomorrow" in 
1 998. TALES OF 
INTRANSIGENCE (2003) is 
the third fearure fılm he 
direcred. 
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TÜRKIYE TURKEY 

BEKLEME ODASI 

THE W AITING ROOM 

Yönetmen Director: Zeki 
Dtmirkı�hn Senaryo Screen play: 
Ztki DemirkNbllz Görüntü Yön. 
Cinematography: Zeki DmıirkNbltZ 
Kurgu Editing: Ztlei Dtmirl!libll% 
Oyuncular Cast: Zdi DtmirkNbNı, 
Nurhayat K.avrak, Nilli/tr Apkalın, 
Strdar Orrin, U/Nk Bayraktar Yapı m ca 
Producer: Zeki Demirkubıa Yapım 
Production Co.: Mavi Film Dünya 
Hakları World SaJes: Mavi Film 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coı.o, 1 94' 

• Yüksek de�erler, maneviyat ve 
yalnızlık, kibir ve kendini be�enmişli�in 
gönüllü olarak yapılmış seçimi olabilir mi? 
Dahası bugüne kadar yalnızca 
kahramanlara, çektikleri çilenin ödülü 
olarak ba�ışlanan bu yüce makamlar, 
günümüzün bencil ve ahlaki sorunları 
bulunan bir anti-kahramanına yakışır mı? .. 
"Bugüne kadar yaptı�ım beş filmde 
onlarca insanın öykülerini anlatmaya 
çalıştım. Ancak her filmden sonra, film 
yapmanın kendisinin de en az filmlerde 
anlatılan ölçüde güçlü insanlık 
durumlarına, kuşkulara, sorulara ve 
ternalara sahip oldu�unu gördüm. Bizzat 
yaşanmış olmasının ise ayrı bir çekicili�i 
vardı. lik kez "Üçüncü Sayfa" filminin 
ardından aklıma gelen bu fikir, "Yazgı" 
filminin ardından bir düşünce haline geldi. 
Öfkelerimden ve duygularımdan arınınam 
ve yaşanmış olmasının öznelli�inden 
kurtulabilmem için iki yıl daha geçmesi 
gerekti. Ve sonuçta en azından bunların 
başarıldı�ını düşündü�üm, hiçbir biyografik 
ya da kişisel özellik taşımayan mesafeli bir 
film ortaya çıktı." - Zeki Demirkubuz 

• Can high values, such as spirirualiry and 
solirude, be willful choices induced by 
haughriness and arrogance? Furrhermore, 
can rhese lofry posrs which have only been 
granred ro heroes as a reward for the ordeal 
they have suffered su ir an anri-hero of 
roday, who is an egoise with moral 
problems? . .  "In the fıve films I have m ade 
u ne il roday, I rried ro nar ra re the srories of 
rens of people. However, afrer each film I 
saw that filmmaking irself has human 
siruarions, suspicions, quesrions and rhemes 
ar leasr as powerful as that rold in the fılms. 
The facr that ir has been personally 
experienced has a separare allure ro irself. 
This idea that firsr hir me afrer the film 
"Üçüncü Sayfa 1 The Third Page", became a 
real rhoughr afrer "Yazgı 1 Fare". In order 
for me ro purifıed from my anger and my 
emorions, ro escape the subjecriviry of ir' s 
being experienced rook rwo more years. As 
a resulr, a film wirh a disrance emerged in 
which I rhoughr all of this has been 
achieved, wirh no biographical or personal 
characrerisrics."- Zeki Demirkubuz 

ZEKI DEMIRKUBUZ 
1 964'te Isparta'da dogdu. 
Istanbul Üniversitesi'nin Iletişim 
Bölümü'nden mezun oldu. 
1 986'da Zeki Ökten'in asistanı 
olarak meslege başladı ve 
1 994'te ilk kurmaca filmi "C 
Blok"u çekene kadar yönetmen 
yardımcılıgı yapo. Bu film ve 
onu takip eden çalışmaları 
agırlıklı olarak kendi yararrıgı ve 
yazdıgı fikirlere dayanan özgün 
senaryoları temel aldı. Venedik 
Film Festivali'nde gösterilen 
"Masumiyet" (1 997) ve Locarno 
ve Retterdam da dahil olmak 
üzere birçok uluslararası film 
festivalinde gösterilen "Üçüncü 
Sayfa" ( 1 999) ile eleştirmenlerin 
ve yurtdışı seyircisinin dikkatini 
s.ekti. Ardından, "Karanlık 
Ustüne Oyküler" üçlemesinin 
ilk iki filmi olan ve her ikisi de 
Cannes Film Festivali'nin 
"Belirli Bir Bakış" bölümünde 
gösterilen "Yazgı" ve "ltiraf'ı 
200 1 yılında gerçekleştirdi. 
"Bekleme Odası", bu 
üçlemenin son fılmidir. 
Born in Isparta in 1964. He has 
graduared from the Department 
of Communicarions ar Istanbul 
University. He began his film 
career as as assiseane ro director 
Zeki Ökren in 1986 and worked 
as assistant director uncil making 
"'C Blok 1 B lock C', his fırsr 
fearure film, in 1994. This and 
his larer work have main Iy been 
based on original screenplays 
conceived and wricren by 
himself. He fırsr gained the 
notice of film critics and 
international audiences wirh 
"'Masumiyer 1 Innocence"' (t 997) 
whjch was screened ar Venice 
Film Festival and '"Üçüncü Sayfa 
1 The Third Page" ( 1999) which 
was screeoed ar many fesrivals in 
Turkey and Europe, such as 
Locarno and Roterdam. This was 
followed by rhe successful 
reception of "'Yazgı 1 Fa te"' and 
'"İtiraf 1 Confession" (borh 2001 ), 
w hi ch were borh screened ar U n 
Cerrain Regard at Cannes, and 
are che fırsr rwo features in Tales 
About Darkness, a rrilogy which 
concludes with THE W AITING 
ROOM (2003). 



325 ULUSAL YARIŞMA '\ \ ı  l O'\ \1 < 1 )\1 1' 1  1 ı ı lo'\ 

TÜRKIYE TURKEY 

INSAN NEDiR Ki. . .  

WHA T'S A HUMAN ANYW AY  . . .  

Yönetmen Director: Rtha E,.Jnn 
Senaryo Screen play: Rtha Erdnn & 
Ni/Jiftr GiingiinniiJ Görüntü Yön. 
Cinemawgraphy: FIIJ'ffllt Herry 
Kurgu Edi ring: Nathalit le Guay 
Oyuncular Cast: Ali Diljenkalhr, IJtl 
Yiinıoy, Kiikıal Engiir, Şenay Giirltr, 
ArıN Batman, T11rgay Aydın, Aydof.an 
Of/u, Biilent Yarar. Yapımcı 
Producer: A. Omw Atay Yapım 
Production Co.: Atiantik Film Yapım 
Ltd. Dünya Hakları W'orld Sales: 
Allıullik Film Yapun Ltd. 

2004 1 35 mm. 1 Renkli Coıoc / 126' 

• Ali ve babası Rasih . . .  Terzi Neriman ve 
o�lu Keten . . .  Karnında bebe�iyle Ipek . .  . 
Kapıcı Rıza, karısı Selvi ve o�lu Çetin . .  . 
Mahallenin kasabı Kemal. . .  Neriman'ın 
köpe�i Çakır . . .  Ipek'in kiracısı jimnastikçi 
Ümit . . .  Eski boksör Aytekin ve dostu 
Zambak . . .  Film Ali'nin geçirdi�i bir kazayla 
başlar. Ali, kazada hafızasını kaybetmiştir. 
Filmin bütün 'insanları' kendilerini Ali'nin 
kafa karışıklı�ıyla gelen bir karmaşanın 
içinde bulurlar: Bu karmaşa her günün 
karmaşasıdır; bu karmaşanın bir başka adı 
da hayattır. Bu karmaşayı, elden ele 
dolaşan, sahibini arayan de�erli bir yüzük 
ve uzak bir hırsızlık hikayesi ve yalan bir 
polis soruşturması daha da renklendirir. 
Ama INSAN NEDIR KI. . .'nin buna paralel 
akan bir hikayesi daha vardır. Insan 
vücudunun hikayesidir bu. Insan nedir ki? 
Korkulardan, zaaflardan, arzulardan, 
özlemlerden örülü bir hafıza ve kandan, 
etten, kemikten oluşan kırılgan bir vücut. 
Kürek kemi�i. gö�üs kafesi, omurga, 
kafatası, tırnak, bir a�ız dolusu diş . . .  
Romatizma, bel a�rısı, kemik erimesi. Bol 
et. Bol kemik. Bol damar. Kilolarca 
ba�ırsak. Iri gö�üsler. Sarkık ci�erler. 
Ülser, halsizlik, ameliyat, kahkaha, tokat, 
küfür, tümör, meme, aşk, gözlük, kepek . . .  
Iş bulur, borç alır, altına kaçırır, yalan 
söyler, sivileesini patlatır, kaşınır, övünür. 
Üzülür, düşünür, korkar. Insan nedir ki? 
Film, bunu merak ediyor. Istanbul' un, 
vapur sesleri ve martı çı�lıklarıyla 
yankılanan sokaklarında ve evlerinde, çı�lık 
çı�lı�. omuz omuza, sırt sı rta, dudak 
duda�. el ele, yumruk yumru�a. göz göze, 
yanak yana� yaşayan insanlar arasında 
dolaşıyor. 

• Ali and his farher Rasih . . .  Neriman the 
tailor and her son Keten . . .  Ipek w ith her 
unborn child in her belly . . .  The doorman 
Riza, his w i fe Selvi and c heir son Çetin . . .  
The neighborhood burcher, Kemal . . .  
Neriman's dog, Çakır. . .  lpek's gymnasr 
roommare, Ümit . . .  Ex-boxer Aytekin and 
his friend Zam bak . . .  The film begins w ith 
Ali's accidenr. Ali has losr his memory. Wirh 
Ali's confusion, all che characrers of che story 
find rhemselves in a srare of chaos: this is 
being che chaos of daily life, of life irself. The 
mysrery of a precious ring passing from one 
hand ro anorher wirh each daiming to be che 
owner, che d iseane story of a robbery, and a 
mock police invesrigarion add even more 
flavor to che story. Bur rhere is a parallel 
srory wirhin WHAT'S A HUMAN 
ANYW AY . . .  This is che story of che human 
body. Whar's a human anyway? A memory 
woven by fears, weaknesses and desires and a 
fragile body made up of flesh, blood and 
bones. Blade bone, ribcage, backbone, skull, 
finger nail, a mouthful of teeth. Rheumarism, 
lumbago, bone disinregrarion. An abundance 
of flesh. An ab u ndance of bones and of veins. 
1Glograms of gurs. Big breasrs. Pendulous 
lungs. Ulcers, farigue, operarion, laughrer, a 
slap, swearing, rumors, ri ts, love, eye-glasses, 
dandruff . . .  Finds a job, borrows mo ney, wers 
hirnself, lies, bursrs his pimple open, irches, 
brags. Becomes sad, rhinks, is frighrened. 
Whar's a human, anyway? This is che 
quesrion che film explores. Through che 
sereers of Istanbul, echoing wirh seagull cries 
and boar whisdes, through che people in 
rheir homes who, scream, shoulder ro 
shoulder, back ro back, !ip to lip, hand in 
hand, fisr ro fisr, eye ro eye, cheek ro cheek. 

REHA ERDEM 
1 960 y1lında Istanbul'da dogdu. 
Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten 
sonra Bogaziçi 
Üniversitesi'nde 3 yıl Tarih 
okudu. Sinema okumak üzere 
Fransa'ya giderek, Paris VIII 
Üniversitesi'nde Sinema ve 
Plastik Sanatlar Bölümü'nü 
bitirdi. Fransa'da üç kısa film 
çekti, çeşitli filmlerde 
kameramanlık yaptı, ses 
mühendisi olarak çalıştı. 
1 989'da Fransız-Türk ortak 
yapım1 olarak, senaryosunu da 
yazdıgı, ilk uzun metraj lı 
kurmaca filmi, "A Ay" ile 
Nantes Film Festivali'nde ödül 
aldı. Aynı yıl TYB tarafından 
"Yılın Yönetmeni" seçildi. 
1 990' dan bu yana reklam filmi 
yönetmenligi yapmaktadır. 
l 996'da Kültür Bakanlıg1 için 
Yahya Kemal'in "Deniz 
Türküsü" şiir-filmini çekti. 
Senaryosunu kendi yazdıgı 
ikinci uzun metrajlı kurmaca 
filmi "Kaç Para Kaç" ( 1 999) 
birçok uluslararası film 
fesrivaline kat1ld1 ve Türkiye 
adına Oscar'a adar. oldu. 
INSAN NEDIR K . . .  (2004) 
yönerrigi üçüncü filmdir. 
Born in Istanbul in 1 960. He 
srudied history for three years ar 
Boğaziçi University afrer having 
complered Galatasaray High 
School. Larer he would 
evenrually go ro France ro srudy 
film, where he graduared from 
the Paris VIII University in che 
Film and Plasric Acts 
Department. While in France 
he made 3 shorr films, worked 
as cameraman for a variety of 
films, and also gained 
experience as a sound engineer. 
In 1 989, through a French
Turkish partnership, he made 
his firsr fearure-length film 
based on his own screenplay, "A 
Ay", which rook a prize ar that 
year' s Nanres Film FestivaL 
That same year the director was 
chosen by che Associarion of 
Turkish W ri ters as the Director 
of the Year. From 1990 ro the 
presenr, he has been ar work 
directing relevision 
commercials. 1 n 1 996 he 
direcred a poem-film of Yahya 
Kemal' s "Deniz Türküsü" for 
che M inistry of Culture. The 
second fearure film he wrore and 
direcred, "Kaç Para Kaç 1 Run 
for Money" ( 1 999) parricipared 
in many internarioanl fesrivals 
and has been Turkish candidare 
for Oscar. WHAT'S A 
HUMAN ANYWAY . . . (2004) 
is che third fearure film he 
direcred. 
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VIZONTELE TUUBA 

Yönetmen Director: Yılmaz Erdolan 
Senaryo Screenplay: Yılifiiiz Erd!Jlan 
Görüntü Yön. Cinematograpby: 
UlNr lrfıak Kurgu Editing: Engin 
Oztiirk Müzik Music: Kmdq Tiir}Uiltr 
Oyuncular Cast: Yılmaz Ert4lan, 
Demtt Akbal, Afta, ErM/i, T artk 
Akan, Tuba O nsa/, Tolga Çtvik, Şenol 
Bal/ı, /dil Fıral, /dal Aydın Yapımcı 
Producer: Ntcati Akptnar Yapı m 
Production Co.: BKM Film Dünya 
Haklan World Sales: 8Kıll Film 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Coıor / l l l '  

• Türkiye'nin Güneydo�usu'nda, 
herkesin ve her şeyin uza�ında, küçük bir 
masal şehrinde geçer hikaye. 1 980 yılının 
yaz aylarıdır. Tüm ülke siyasi bir kaosun 
içindedir. Siyasi şiddet ülkeye egemendir. 
Sa�' da ve Sol'da onlarca de�işik fraksiyon 
türemiştir. Bu anlaşılmaz, saçma, acıklı ve 
komik "anarşik" atmosfer "Vizontele" 
şehrine çok başka ve kendine özgü 
biçimde yansımıştır. Bu şehirde hiç sa�cı 
yoktur. Bunun yerine hangi konuda 
anlaşamadı�ı bilinmeyen iki solcu dernek 
vardır; DEKD ve DFKD! Kütüphaneci 
Güner Sernikli, bu uzak şehre sürgün 
edilmiş bir devlet memurudur. Her şeyin 
saçma bir rota izledi�i günlerde Sernikli 
ailesi uzun ve çileli bir yolculu�un 
sonunda "Vizontele" şehrine gelirler. 
Kızları Tuba ise belki de o şehre 
"dışarıdan" gelmiş en güzel "şey" dir. 
Şehre gelen tüm aykırı şeylerin tanışaca�ı 
bir başka "şey" ise Deli Emin'dir elbette. 
Sernikli Ailesi, o yaz şehre sanki bir 
hediye paketi gibi gelir. Güner bilgiyi, 
Tuba güzelli�i, safıyeti ve bizzat "aşk"ı 
getirir. Belediye Başkanı Nazmi Do�an ve 
Deli Emin bu "güzel" şeylerin kıymetini 
bilenlerin safındadır elbette. Ama 
azınlıktadırlar. Dönem karışıktır . . .  

• The story takes place i n  the Southeast of 
Turkey in a smail fairy-tale town far away 
from everything. lt's the early summer of 
1 980. The whole country is in political 
chaos. Policical violence is ruling che 
country. A lot of hoscile policical groups 
have appeared on the Left and Right. This 
incomprehensible, ridiculous, cragic and 
funny "anarchic" acmosphere is being 
reflecced on che ciry of "Vizontele" in a very 
different and unique way. There are no 
right-hand radicals in this ci ey. Inscead, 
chere are rwo lefcisc associacions, DEKD 
and DFKD, which boch don'c exaccly know 
why they are incompacible! Librarian Güner 
Sernikli is a government offıcial who has 
been banished co chis far away ci ey. 
Everyching starcs taking an absurd rouce 
and che Sernikli family arrives exaccly 
during chese days in rbe ciry of "Vizontele" 
after a long and exhauscing trip. Their 
daughter Tuba is probably che most 
beauciful "ching" chac has ever come co che 
ciry from "outside". Anaeber "ching" chac 
all scrange chings encounter when coming 
co che city is of course crazy Emin. Sernikli 
family comes co che ci ey !ike a gift package 
in summer. Güner brings wisdom; Tuba 
brings beaucy, innocence and personifies 
"love". Mayor Nazmi Doğan and crazy 
Emin are of course on che side of those who 
value chese "beautiful" chings. Buc cbey are 
in che minority. lt's a confusing period 
indeed . . .  

YILMAZ ERDOGAN 
1 968 yılında Hakkari'de dogdu. 
lik, orta ve lise ögrenimini 
Ankara'da tamamladı. Tiyatroya 
1 987 yılında Nöbetçi Tiyatro'da 
amatör oyuncu ve yazar olarak 
başladı. 1 994'te, Necati 
Akpınar'la birlikte, Beşiktaş 
Kültür Merkezi'ni ve BKM 
Oyuncuları'nı kurdu. Aynı 
zamanda oyunculuk ra yaptıgı 
"Kanuni Sulran Süleyman ve 
Rambo", "Kadınlık Bizde 
Kalsın", "Otogargara", 
"Cebimde Kelimeler", "Sen Hiç 
Ateşböcegi Gördün mü1" ve 
"Bana Bir Şeyhler Oluyor" 
oyunlarının yanısıra, başta "Bir 
Demet Tiyatro" olmak üzere 
birçok televizyon yapımının 
senaryosunu yazdı. Oykü, şiir, 
oyun ve deneme kirapiarı 
yayınladı. Türkiye'de tüm 
zamanların gişe rekorunu 
kırarak 3.5 milyon seyirciye 
ulaşan "Vizontele" (200 1 )  
filminin senaryosunu yazdı, 
Ömer Faruk Sorak'la birlikte 
yönetmenligini yaptı ve 
başrollerinden birini üsdendi. 
VIZONTELE TUUBA (2004) 
yazıp yönettigi ikinci uzun 
merrajlı kurmaca filmdir. 
Born i n  1968 in Hakkari. He 
complered his primary and 
secondary educacion in Ankara. 
He started working in theater as 
an amaceur acror and writer in 
the Nöbetçi Tiyatro. In 1994, he 
established the Beşiktaş Cultural 
Center and BCC Players. He 
furher wrote che plays "Kanuni 
Sulcan Süleyman ve Rambo", 
"Kadınlık Bizde Kalsın", 
"Otogargara", "Cebimde 
Kelimeler", "Sen Hiç Ateşböceği 
Gördün mü)" and "Bana Bir 
Şeyhler Oluyor" and the seripes 
of many TV productions, 
i ncluding "Bir Demet Tiyatro". 
He published his srories, poems, 
plays and essays. He scarred i n  
and wrote the script for 
"Vizontele" (2001 ), which broke 
rhe boxoffice record for Turkey 
of all rime, reaching 3,5 million 
speactarors, and directed the film 
to,ııether wich Ömer Faruk Sorak. 
VIZONTELE TUUBA (2004) is 
che second feacure he wroce and 
direcced. 
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M ETROPOL KABUSU 

THE NIGHTMARE OF THE METROPOL 

Yönetmen Director: O mit Cin 
Ciiı'm Senaryo Screenplay: O,ıir 
Cin Giiven Görüntü Yön. 
Cinematography: Bahadır E mı 
Kurgu Editing: )'akup Baysal Müzik 
Music: M. Kaf.an Ergiin Oyuncular 
Casr: Mi nt Çay1rof,lu, Titmlr 0/Ju/;aJ, 
Hasan A1NIIaofh1, M ural Baran, 
A1ustafa Ostiindaf., Ayla Algan Yapım 
Production Co.: MGD Filmeilik 
Dünya Hakları World Sales: MGD 
Filmri/ik 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 83 1  

• METROPOL KABUSU, kapkaç 
terörüne eleştirel bakış açısını 
beyazperdeye yansıtan Ümit Cin 
Güven'in, "Sır Çocukları"ndan sonra, 
ikinci filmi. Mazlum, doğudan göç etmiş, 
fakir bir ailenin en büyük oğludur. Babası 
uzun bir süre cezaevinde kalmış, orada 
hastaianmış ve ölmüştür. Babasının 
ölümünden sonra evin büyüğü olarak iş 
arar, fakat bulamaz. Annesinden gizlice 
kapkaççılık yapmaya karar verir. 
Kapkaççıların ağabeyi konumunda olan 
Şahin, çocukluğunda cezaevine girmiş, 
genç yaşlarda çıkmıştır. Ailesini beş 
yaşlarındayken kaybetmiştir. Sicilinin 
bozuk olmasından dolayı iş bulamamış, 
kapkaççılığı bilerek ve isteyerek 
sürdürmüştür. Şahin ve arkadaşları Eşkıya 
ile Behlül, Mazlum'un da isteğiyle ona 
kapkaççılığı öğretmeye karar verirler. 
Melek, küçük yaşlarda ailesini kaybetmiş 
ve yetiştirme yurtlarında büyümüştür. 
Hayatını uyuşturucu kuryeliği yaparak 
kazanmaktadır. Metropolün gayri meşru 
trafiğinin içinde aslında hepsi de birer 
küçük insandırlar. Yaşamları pamuk 
ipliğine bağlıdır ve metropol son oyununu 
oynayacak, bu beş gencin yollarını 
acımasızca birbiriyle kesiştirecektir. 

• THE NIGHTMARE OF THE 
METROPOL, is the second fi lm of Ümit 
Cin Güven, who has projecred his crirical 
poinr of view on rhe purse-snarching rerror, 
afrer his firsr film "Sır Çocukları 1 Children 
of Secrecy". Mazlum is the oldesr son of a 
poor family who have migrared from the 
easr. His farher has srayed in jail for a long 
rime, gor sick rhere and had died. Afrer the 
dearh of his farher he begins ro look for 
work as the oldesr male of the house, bur 
can'r find ir, upon which he decides ro work 
as a snarch-and-run rhief, hiding the facr 
from his morher. Şahin, who acts as a big 
beorher for the purse-snarchers, has been in 
jail when a child and has come out when 
stili young. He has losr his family when he 
was abour five. As he has a bad record, he 
couldn'r ger a proper job and has carried on 
purse-snarching willingly, of his own 
accord. Şahin and his friends Eşkıya and 
Behlül decide ro reach Mazlum ro be a 
snarch-and-run rhief, when he pleads for ir. 
Melek has losr her family when smail and 
has grown up in fostering homes. She earns 
her l ife operaring as a dope courier. In facr, 
rhey're all smail people caughr in the illegal 
rraffic of the metropol. The ir lives hang by 
a rhread and rhe metropol will play irs lasr 
rrick, rurhlessly inrersecring the parhs of 
rhese five youngsrers. 

ÜMIT CIN GÜVEN 
1 972'de Adana'da dogdu. 
Amatör tiyatro oyunculuguyla 
başladıgı sanat yaşamına genç 
sinemacıların yanında çeşitli 
görevler alarak devam etti. 
Aralarında "Ben Gazeteciyim", 
"Geçişler", "Yanılsamalar" da 
bulunan kısa filmler yaptı. 
Yönettil!i ilk uzun merrajlı 
kurmaca film olan "Sır 
Çocukları"nın (2002) 
senaryosuna zemin oluşturan 
ana metni, uzun süre sokak 
çocuklarını gözlemledikten 
so.nra yazmıştır. METROPOL 
KABUSU (2003) yönettil!i 
ikinci uzun metrajlı fılmdir. 
Henüz filme alınmamış birçok 
senaryosu vardır. 
Born in Adana in 1 972. Starting 
as acror in amareur thearer, he 
funhered his arrisric endeavours 
working in various posrs wirh 
young cineasres. He made 
several short fılms, "Ben 
Gazereciyim 1 I"  m a Journalisr", 
'"Geçişler 1 Transirions'", 
'"Yanılsamalar 1 Illusions"' 
among rhem. He has wrirren 
the original srory, which served 
as basis for his firsr fearure film, 
"Sır Çocukları 1 Children of 
Secrecy'" (2002), after observing 
urchins for a long rime. THE 
NIGHTMARE OF THE 
METROPOL (2003) is the 
second fearure film he direcred. 
He has many seripts not yer 
filmed. 
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OKUL 

SCHOOL 

Yönetmenler Directors: Yağm11r 
Taylan & DNrMl Tay lım Senaryo 
Screenplay: Dolll Yiial Görüntü 
Yön. Cinemacography: Soykut T11ran 
Kurgu Editing: Atu,-at Bolayır Müzik 
Music: Ktvin Moort Oyuncular Casr: 
811rak lı. hay, Nthir Erdolttfl, Sirmn 
Kobal, Mtlısa Söı.m, Ctm Kılıf 
Yapımcı Producer: Sinan Çttin 
Yapım Production Co.: Plato Film 
Dünya Hakları World Sales: Plato 
Film 

2004 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 97' 

• "Türkiye'de gençlik filmi yok, yapılmadı 
bugüne kadar. "Hababam Sınıfı" çok 
başarılı bir edebiyat uyarlamasıdır ama bir 
gençlik filmi degildir. Kadrosu yaşlıdır. Biz 
bu filmi gençler için yaptık. Bir açıdan 
bakıldıgında, evet OKUL bir ilktir. Sadece 
türünden ve anlatımından bahsetmiyoruz 
burada. Altını çizdigirniz şu: Lisede geçen 
kıpır kıpır bir öyküyü lise çagındaki 
gençlerle çektigimiz. O nedenle çok 
umutluyuz, çocuklar bu filmi sevecekler. 
Çünkü kendilerinden birşeyler bulacaklar 
mutlaka." - Taylan Biraderler 

• "There are no films for youch in Turkey, 
haven't been made until today. "Hababam 
Sınıfı" is a very successful adapeation of a 
work of lirerature, but it' s not a film for 
youth. The cast are old. W e made rhis film 
for young people. When viewed from a 
cerrain angle, yes, SCHOOL is a firsc. And 
we don't only mean che genre and che 
narration. What we would like to underiine 
is this: This is a fidgery, lively story at high 
school that we have made with young 
people of high school age. That's why we're 
hopeful, youngsters will love this fi lm. 
Because here they will find something of 
themselves for sure." - Taylan Brothers 

DURUL TAYLAN 
1 969 yılında dotdu. 1 987_- 1 99 1  
arasında devam ettili ITU 
Endüstri Mühendisligi 
bölümünden mezun oldu. 
Agabeyiyle birlikte, "Sır 
Dosyası" ( 1 998), "Yıldız Tepe" 
(2000), "Cinler ve Periler" 
(200 1 -02), "Beşik Kertmesi" 
(200 1 -02), "Vaka-i Zaptiye" 
(2002) ve "Baba" (2003) adlı 
TV dizilerinin yönetmenlitini 
yaptı. OKUL (2004) birlikte 
yönettikleri ilk uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. 
Born in 1 969. He graduared 
from Istanbul Technical 
University, lndusrriaJ 
Engineering Department which 
he arrended from 1987- 1 99 1 .  
W ith his older beorher he 
direcred che TV series "Sır 
Dosyası" ( 1 998), "Yıldız Tepe" 
(2000), "Cinler ve Periler" 
(2001 -02), "Beşik Kerrmesi" 
(2001-02), ··vaka-i Zapriye· 
(2002) and "Baba"' (2003). 
SCHOOL (2004) is che first 
fearure film they have co
direcred. 

1 966 yılında doldu. 1 983- 1 989 
arasında Uludag Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nde okudu. 1 990-
1 995 arasında Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesinde, 
psikiyatri bölümünde Uzmanlık 
Ej!itimi aldı. 
Born in 1966. During 1983-
1989 he srudied ar che UludaJı 
University FacuJry of Medicine. 
From 1990-1995 he gor 
specialisr rraining in the 
Bakırköy Menral Hospiral. 
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KARPUZ KABUGUNDAN GEMILER YAPMAK 

BOATS OUT OF W ATERMELON RINDS 

Yönetmen Director: Ahmtl Ulllfay 
Senaryo Screenplay: Ahm11 UIN(ay 
Görüntü Yön. Cinematography: 
//lur Btrkt Kurgu Edi ring: AtNJtafa 
Prqn.'lt & Smad Prqtı!a Müzik Music: 
Ktdi Müzik Oyuncular Casr: /smail 
Hakki Ta.IIak, Kadir Kaymaz, Gülayıt 
Erkor, BonCNk Yılmaz, Haıbiyt Giinay, 
Afll!tafa Çoban, FizN/i Cafrrw, AhrMt 
Uluray, Ayıel Y1/maz Yapımcılar 
Producers: Swdar Tahinii/u & Di/oy 
Gllliin Yapım Production Co.: IFR 
Dünya Hakları World Sales: IFR 

2004 135 nmı. 1 Renkli Coıo, 1 98' 

• Bu otobiyografık öykü, Tepecik 
köyünde dogan ve hala orada yaşamakta 
olan Ahmet Uluçay'ın i lk uzun metrajlı 
filmi . . .  60'1ı yıllarda Tepecik, küçük bir 
Anadolu köyü. Recep ve Mehmet yazları, 
köylerinin yakınındaki Tavşanlı 
kasabasında çıraklık yapmakta olan iki 
köylü çocugudur. Recep bir karpuz 
satıcısının, Mehmet ise bir berberin 
yanında çalışmaktadır. Her ikisi de 
sinemaya delicesine tutkundur. Bu 
tutkunun sonucu olarak geceleri köydeki 
evlerinin terkedilmiş ahırında bir yandan 
derme-çatma bir film projeksiyon 
makinası yapmaya çalışırken, diger yandan 
da hayatlarını tümden degiştirecek olan 
rejisörlük hayalleri kurmaktadırlar. Köyün 
delisi Deli Ömer de çocukların bu sinema 
sevdasının tek tanıgı ve destekçisidir. 
Recep bir gün, kasabada oturan ve 
ineklerine yedirmek için ham karpuzları 
toplamaya gelen Nezih e adlı, iki kız 
çocugu olan dul bir kadınla tanışır. O 
günden sonra sık sık çay içmek veya 
kahvaltı etmek için bu kadının evine giden 
Recep, yaşça ondan büyük olan 
Nezihe'nin büyük kızı Nihai' e ilgi duymaya 
başlar. Nihai ise bu yabancı, köylü oglan 
çocugun eve girip çıkmasından bile 
rahatsız olmakta, ona elinden geldigince 
ters davranmaktadır. Küçük kardeşi Güler 
ise abiasının aksine Recep' e ilgi duymakta, 
ancak o da bu ilgisine karşılık 
bu lamamaktadır . . .  

• This aucobiographical smry is che firsr 
feacure film by Ahmer Uluçay, who was 
bom and s cil! lives in Teecik village . . .  The 
'60s in Tepecik, a smail Anamlian village. 
Recep and Mehmer are rwo young peasancs, 
working as apprencices in che Tavşanlı mwn 
near rheir village. Recep is helping a 
wacermelon vendor, Mehmer is working 
wirh a barber. Boch are madly in love wirh 
cinema. As a resulr of ch is obsession, c hey 
are rrying co make a jerry-builc film 
projeerer in  che abandoned s cable of rheir 
house in che village ar nighr. They also have 
dreams of be ing directors and changing 
cheir whole lives. The foo! of che village, 
Crazy Ömer, is che sole wirness and 
supporrer of ch is love che children harbor 
for cinema. One day Recep meers a widow 
named Nezihe wirh rwo daughcers, who 
lives in che rown and has come ro pick 
unripe wacermelons for her cows. 
Frequenrly vis i ring che house of c his woman 
from char day on m have rea or breakfasr, 
Recep has srarred ro have same feelings for 
Nezihe's elder daughrer, Nihal. As for che 
girl, she is disrurbed by rhis peasanc boy 
frequencing che house, and creacing him as 
brusquely as she can. Her younger siseec 
Güler, on che concrary, is inceresred in 
Recep, bur her feelings are nor 
reciprocaced . . .  

AHMET ULUÇAY 
1 954 yılında Kütahya'nın 
Tavşanlı Ilçesi'ne ba�lı Tepecik 
Köyü'nde do�du. Ö�renim 
hayatı ilkokulu bitirmesiyle 
sona erdi. Sinemayla tanışması, 
1 960'1arın ortalarında köye 
seyyar bir sinemacının 
gelmesiyle oldu. 1 2- 1 4  
yaşlarındayken, arkadaşı Isınail 
Mutlu ile uzun u�raşlar ve 
deneyler sonunda tahtadan bir 
sinema makinesi yaparak 
gelişen sinema tutkusu, 
terkedilmiş eski bir ahırda 
köylülere, kasabadaki 
sinemanın çöplü�ünde 
bulunmuş kırpıntı fılmlerle 
gösterimler yaparak devam 
etti. 1 994 yılında bir 
"Aimancı"dan aldı�ı eski püskü 
betamax video kamerayla ilk 
kısa filmi olan "Opcik Düşler"i 
çekri. Filmin kurgusunu ve 
seslendirmesini de köyünde 
yaptı. Bu filmi n geniş ilgi 
görmesi üzerine kısa filmler 
çekmeye devam etti. 
Senaristli�ini ve yönetmenli�ini 
yaptı�ı. süreleri 4-30 dakika 
arasında de�işen kısa filmlerinin 
tümü, fesrivallerde gösterildi, 
ödüller aldı. KARPUZ 
KABUGUNDAN GEMILER 
YAPMAK (2004), dokuz kısa 
filmin ardından yaptı�ı ilk uzun 
metrajlı kurmaca fılmidir. 
Born in 1954, in rhe Tepecik 
V iliage of Tavşanl ı Dimicr, in 
rhe ciry of Kütahya. His 
education ended wirh his 
graduacion from ptimary school. 
He was inrroduced co films when 
a travelling projectionist came ro 
his viiiage in rhe middle of rhe 
'60s. His cinema obsession which 
developed while 1 2- 1 4  years old, 
as they made a wooden cinema 
projecror wich his friend !smail 
Mu du as a resulr of a long labour 
and experimenrs, continued wirh 
screenings co che peasanrs in an 
abandoned old srable, using rhe 
clippings of films found in rhe 
garbage dump of rhe rhearre in 
cown. In 1 994, he made his firsc 
shorr film "Optik Düşler 1 Opric 
Dreaıns", w i ch an old and 
bacrered beramax video camera 
he boughr from a Turkish 
worker living in Germany. He 
also carried out the ediring and 
sound recording ar rhe village. 
When chis film was widely 
appreciared, he wenr on making 
shorr films. All che shorr films of 
4 co 30 minures char he wrore 
and directed, were shown at 
national and international 
fesrivals, and won numerous 
awards. BOATS OUT OF 
W ATERMELON RlNDS 
(2004) is his firsr fearure film 
following his nine shorrs. 
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TÜRKIYE-FRANSA-ALMANYA-YUNANISTAN TURKEY -FRANCE-GERMANY -GREECE YEŞIM USTAOGLU 

BULUTLARl BEKLERKEN 

W AITING FOR THE CLOUDS 

Yönetmen Oirecwr: Yqim Ustaol,/11 
Senaryo Screenplay: Yqim Ustaoil" 
& Pttros A1arkariJ, basni on tht 
"T amama" by Gtorgt Andmzdis 
Görüntü Yön. Cinemacography: 

)aak Peıryrki Kurgu Editing: Timo 
Linaso/h & Nir:olas Caster Müzik 
Music: Mirhael Gala.mı Oyuncular 
Cast: Rii(han ÇalıJkllr, R1dvan Yaln, 
/smail Baysan, DimitriJ Kanı/Nridis, Sıma 
Stltn, Ftridt IWrmnan,JamtU Geqrgiadiı 
Yapımcılar Producers: Bthrooz 
Hashemian & Yqim Ustaol,lu V apım 
Production Co.: Uıtaof/11 Filmeilik 
Dünya Hakları World Sales: 
Cell11loid Dr-tams 

2004 1 J) •tm. 1 Renkli Color 1 92' 

• Yeşim Ustaoglu, BULUTLARI 
BEKLERKEN'in senaryosu için 2003'te 
NHK-Sundance Uluslararası Sinemacılar 
Ödülü'nü ve Berlin'de Sanatçılar 
programının (Alman Akademik Degiştokuş 
Hizmeti Vakfı) DAAD bursunu aldı. 
Gizlenen bir kimligin rahatsız edici sırlarıyla 
50 yıl yaşamak zorunda kalmış bir kadının 
hikayesini anlatan film, küçük liman kasabası 
Tirebolu'da sabah erken saatlerde nüfus 
memurlarının gelmesiyle başlar. Sokaklar 
boş ve sessizdir. Herkes sayılmayı göze 
alamaz. Insanın geçmişine ilişkin sorular pek 
çok yarayı açabilir. Ayşe, Selma'nın kardeşi 
olma konumunu korumak için 50 yıla yakın 
süre sessiz kalmıştır. Aslında 1 9 1 6'da 
Karadeniz bölgesinden çıkartılan Rum 
ailelerden birinin kızı olan Ayşe, ya da asıl 
adıyla Eleni, annesiyle kızkardeşi soguktan 
ve açlıktan öldükten sonra kendini ve altı 
yaşındaki erkek kardeşi Niko'yu kurtarmak 
için cesaretle yola devam etmiştir. Uzaktaki 
bir köyün kıyısına vardıklarında bir Türk 
ailesi, neredeyse ölü olan Eleni ve Niko'yu 
evlerine alır. Küçük Eleni'nin acımasız 
deneyimin travması, yeniyetme Selma'yla 
kurdugu sevgi dolu bag sayesinde hafıfler. 
Sevgili Sel ma' sı vefat edince, Ayşe uzun 
zaman önce kaybolmuş erkek kardeşi Niko 
tarafından bagışianmak için acı çeker. Ama 
Ayşe'nin Yunanistan'a dönüşü, mantıksız 
siyasi zulümün insan hayatlarını psikolojik 
ve zihinsel olarak nasıl yerinden 
oynattıgının kanıtını sunar. Ayşe, Türkiye'de 
bir yabancı olduguna inandırılmıştır. 
Türkiye'de dogdugu halde, Yunanistan'a 
anavatanı gözüyle bakmıştır, ama 
Yunanistan'a ilk kez adım atar atmaz, 
durumun asla böyle olmadıgını anlar. 

• Yeşim Ustaoğlu was awarded NHK
Sundance International Filmmaker's Award, 
2003 and the (Foundation of the German 
Academic Exchange Service) DAAD 
scholarship, Artists in Berlin program, tO 
write the script of W AlTING FOR THE 
CLOUDS. The staty of a woman forced to 
live fot 50 years with the hauming secrets of 
a hidden identity, the film begins while the 
census clerks arrive early one morning in the 
smail port town of Tirebol u. The streers 
remain empty and silent. Not everyone can 
afford to be coumed. Questions about one' s 
past can open up coo many wounds. For 
so me 5 O years, Ayşe has kept si le m about 
her true identity to protect her status as 
Sel ma' s sister. Actually the daughter of one 
of the evacuaced Greek families fwm che 
Black Sea region in 1 9 1 6, Ayşe aka Eleni 
bravely pushed on to save herself and Ni ko, 
het six-year-old brother, after cold and 
starvation killed her morher and siscer. Neat 
dead upon theit arrival at the outslcirts of a 
faraway village, Eleni and Ni ko were taken 
in by a Turkish family. The crauma of young 
Eleni's brutal experience subsided through 
the loving bond she established wich the 
teenaged Selma. When her beloved Selma 
passes away, Ayşe suffers fot the forgiveness 
of her long lost brother Niko. Ayşe's return 
to Greece w ili show ptoof of how irrational 
political cruelty can psychologically and 
memally displace human lives. Ayşe was !ed 
to believe that her status in Turkey was that 
of a foreigner. Although born in Tutkey, she 
has tegarded Greece as her native countty, 
but she realizes that this was never the case 
at all, as soon as she secs foot in Greece for 
the first time. 

18 Kasım 1 960'ta Sarıkamış'ta 
dotdu. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nde mimarlık 
okuduktan sonra, 1 985'te 
Yıldız Üniversitesi'nde 
restorasyon üzerine lisansüstü 
etitimini tamamladı. Çeşitli 
sanat dergilerinde, sinema 
teorisi ve günümüz sineması 
üzerine makaleler yayınladı. 
Birçok ödüllü kısa film 
yaptıktan sonra. 1 994 yılında 
yönettiti "lz"le ilk uzun metrajlı 
kurmaca filmini gerçekleştirdi. 
Film pek çok uluslararası 
fescivalde sunuldu. Bir sonraki 
filmi "Güneşe Yolculuk"la 
( 1 999) uluslararası ölçekte 
adını duyurdu. Berlin Film 
Festivali'nde yarışan film, Mavi 
Melek Ödülü'nü. (En Iyi Avrupa 
Filmi) ve Barış Odülü'nü aldı. 
BULUTLARl BEKLERKEN 
(2004) yönettiti üçüncü 
kurmaca fılmdir. Bu tilmin proje 
geliştirme, araştırma 
döneminde "Sırtlarındakı 
Hayat" (2004) belgeselini 
çekmiştir. 
Born on 18 November 1 960 in 
Sarıkamış. Afrer studying 
archirecrure at Karadeniz 
Technical University, she 
received her master' s degree ar 
Yıldız University in İstanbul in 
1 985, specialising in resrorarion. 
She has wrirren arricles on film 
in various art magazines. Afrer 
making several award-winning 
shorts, she made her fearure film 
debur wirh "iz 1 The Trace" 
( 1 994). The film was presenred 
at nunıerous international 
fesrivals. She received 
international recognirion for her 
oext fearure film, "Güneşe 
Yolculuk 1 Journey ro rhe Sun" 
( 1 999). In comperition ar the 
Berlin Film Festival, it received 
rhe Blue Angel Award (Best 
European Film) and rhe Peace 
Prize. W AlTING FOR THE 
CLOUDS (2004) is her third 
fearure film. During the 
development and research period 
of this film, she shor "Life on 
Their Shoulders' (2004) 
documentary. 

Filmleri 
F ilmography 
1 984 Bir Anı Yakalamak To Catch 

a Moment (short kısa film) 
1 987 Magnafantagna 

(short kısa film) 
1 990 Düet Duet {short kısa film) 
1 992 Otel Hotel (short kısa film) 
1 994 Iz The Trace 
1 999 Güneşe Yolculuk 

)ourney to the Sun 
2004 Sırtlarındaki Hayat 

U fe on Their Shoulders 
(documemary belgesel) 
Buludarı Beklerken 
Waititıgfor the Cloudr 
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iNŞAAT 

UNDER CONSTRUCTION 

Yönetmen Director: Omtr Varg1 
Senaryo Screenplay: Onıer Vargt 
& Strdar T anttkin Görüntü Yön. 
Cinemarography: Ftmte Pap Kurgu 
Edi ring: Bı�tyin Çmar, Yqim Ataman 
& Burak Aritel Müzik Music: Omer 
Ozgiir Oyuncular Cası: ŞtrJiett Ç(lfuh, 
Emrt Kmay, S1ma PekJJysal, Yqim Biilxr, 
Ahmet Miimlaz Taylan, Binn11r Kaya 
Yapımcılar Producers: Mine & Omtr 
Vargt Yapım Production Co.: Fi/ma. 
Cass Film Yapun w Paz. A.Ş. Dünya 
Hakları Wocld Sales: Filma·Caıs 
Film Yapmt vt Paz. A.Ş. 

2003 1 3.5 mm. 1 Renkli Color 1 108' 

• Ali ve Sudi Istanbul'un gecekondu 
semtlerinin birindeki inşaatta çalışan 
amelelerdir. Tek hayalleri yeterli parayı 
toplayıp, kaçak işçi olarak ltalya'ya 
gitmektir. Bir akşam inşaatın sahibi olan, 
aynı zamanda bir mafya babasının 
şoförlül!ünü yapan Nizamettin, Ali ve Sudi 
uykudayken, inşaata gizlice gömmek üzere 
bir ceset getirir. Ancak Ali ile Sudi 
durumu fark eder ve cesedin 
bulunmasından korkarak yerini 
degiştirirler. Ertesi gün gelen Nizamettin, 
cesedin yerinin Ali ve Sudi tarafından 
degiştiri ldil!ini anlar. Iki arkadaş hiç 
istemedikleri halde bu işe bulaşırlar. Bir 
süre sonra, olaylar tam düzeldi derlerken, 
başlarında Şevket adlı birisinin bulundugu, 
Nizamettin'in getirdil!i cesedin katilleri 
olan bir grup kirli polis, gömülmesi için 
inşaata başka bir ceset daha getirir. Ali ve 
Sudi, çaresiz, bu cesedi de gömerler, 
karşılıgında istemedikleri halde para da 
alırlar. Yine tam işler yoluna girmişken, bu 
sefer Şevket'in tanıdıgı televizyon 
muhabiri bir kız. başka bir cesedi inşaata 
gömülmesi için getirir. Bu kız oradan 
ayrılırken video kamerasını unutur. Artık 
Ali ile Sudi cinayet işleyen kişilerin 
getirdikleri cesetleri yok eden iki mezar 
kazıcısına dönüşmüş ve bu işten para 
kazanmaya başlamışlardır. Ali ve Sudi, 
olayların üzerlerine kalacagından korkarak 
her ceset getireni gizlice videoya çekmeye 
başlarlar . . .  

• Ali and Sudi are construction workers in 
a construccion si ce, in a slum discricc of 
lscanbul. Their only dream is co accumulace 
sufficienc money and go co I caly as illegal 
workers. One evening, Nizamettin, who is 
the owner of the construction s ice and the 
driver of a mob boss at the same time, 
brings a corpse to che si ce to bucy, while Ali 
and Sudi are asleep. However, Ali and Sudi 
become aware of che situation and, afraid 
chac che corpse will be found, change ics 
place. Nizamectin, arriving the next day, 
noces c hat the corpse has been moved by Ali 
and Sudi. The cwo friends gee involved in 
che job, againsc their will. A liccle lacer, jusc 
when they think all is well, a bunch of 
corrupt cops, headed by someone named 
Şevket, who are the murderers of the corpse 
brought by Nizameccin, bring another 
corpse co che construction sice for burial. 
Ali and Sudi are helpless and chey bucy this 
corpse, coo, and take money for this, again 
againsr rheir w i ll .  Scill, when chings once 
more setcle, a gir! whom Şevket knows, a 
TV correspondenc, brings anorher corpse co 
the conscrucrion sice ro be buried. While 
leaving, she forgers her video camera on che 
site. Now Ali and Sudi have rurned inco ro 
grave diggers who dispose w i ch the corpses 
broughc by murderers and have srarced ro 
make money from chis job. Afraid rhac they 
will be held responsible for che murders, Ali 
and Sudi srarc secretly shooting on video 
everybody who brings a corpse . . .  

ÖMER VARGI 
1 953 yılında, Istanbul'da 
dogdu. 1 976 yılında Orradogu 
Teknik Üniversitesi Fizik 
Bölümü'nü bitirdi. lik film 
deneyimini 1 974'de bir Yılmaz 
Güney-Şerif Gören filmi olan 
"Endi�e"de, Şerif Gören'in baş 
asistan ı olarak yaptı. 1 977 
yılına kadar kariyerine "Bir 
Gün Mutlaka", "Deprem", 
"Taksi Şoförü", "Nehir" gibi 
filmlerde yönetmen 
yardımcılıgı yaparak devam 
etti. 1 977' den sonra reklam 
filmleri yönermeye ba�ladı ve o 
tarihten bu yana 700' den fazla 
reklam filmi yönetti. 1 982 
yılında Filma-Cass �irketine 
ortak oldu ve hem yurt içinde, 
hem de yurt dışında reklam ve 
sinema filmleri yapımcılı�ına 
ba�ladı. 1 998'de ilk uzun 
metraj lı kurmaca filmi "Her 
Şey Çok Güzel Olacak" ı 
yönetti. INŞAAT (2004) 
yönetti�i ikinci filmdir. 
Born in 1953 in Istanbul. He 
graduared from Ankara Middle 
Eascern TechnicaJ Universiry's 
Physical Sciences Department in 
1976. In 1 974, he began his 
career in film produccion wich 
Yılmaz Güney and Şerif Gören"s 
.. Endi�e 1 Anxiety .. as che first 
assiseant ro Şerif Gören. From 
then unril 1 977, he conrinued 
his career as Firsr Assiseant 
Director in Bilge Olgaç"s .. Bir 
Gün Mutlaka 1 One Day for 
Sure·· and ŞerifGören"s 
.. Deprem 1 Earchquake', "Taksi 
Şoförü 1 Taxi Driver .. , and 
'"N ehir 1 Ri ver ... In 1977 he 
began ro direec commercials and 
has made over 700 of them si nce 
then. In 1 982, he became a 
partner in Filma-Cass 
production company and 
conrinued to make commercials 
both nationally and 
inrernarionally, as well as 
fearure films. He direcred his 
first fearure film, .. Her Şey Çok 
Güzel Olacak 1 Everything"s 
Gonna Be Great .. , in l 998. 
UND ER CONSTRUCTION 
(2004) is the second fearure film 
he dire<:red. 
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ALMANYA-TÜRKIYE GERMANY -TURKEY 

KÜÇÜK ÖZGÜRLÜK 

KLEINE FREIHEIT 

A LITILE BIT OF FREEDüM 

Yönetmen Director: Yliksıi Yawz 
Senaryo Screen play: Yillutl YaVNz 
Görüntü Yön. Cinematography: 
Patrkk Onh Kurgu Edjting: Lan Spa�t 
Oyuncular Ca.": ÇaldaJ Bozhirt, 
Leroy De/mar, NtmUIIÜt ÇobanoliN, 
Na.ı.mi Kır� k, Sımay G iri ı km 
Yaparncılar Producers: Ptrn
StoclthaNs Ralp G01ta Yapı m 
Production Co.: Ptltr StrxiJJaMJ 
F ilmprrxi11klion; C ot ta Mtdia 
Enttrtainmmr GtnhH Dünya Haklan 
World Sales: C01ta Mtdia 
Enttrtainment Gm/JH Türkiye 
Haklan Turkish Rigbu: Bdgt Film 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 98' 

• Hamburg'taki Altona adlı göçmen 
bölgesinde geçen KÜÇÜK ÖZGÜRLÜK, 
iki genç adam arasındaki arkadaşilgın 
alışılmadık öyküsünü anlatıyor. 20 yıldır 
Hamburg'da yaşayan yönetmen Yavuz, 
Almanya'daki genç yasadışı göçmenlerin 
gerçekligini çok etkileyici ve keskin bir 
şekilde yakalamış. Mütevazi bir bütçeyle 
ve i lk kez kamera karşısına geçen 
oyunculada çekilen fılmin görsel tarzı, 
kaybolma, dengeyi kaybetme ve yalnızlık 
içinde bogulma hislerini gerçekçi biçimde 
hissettiriyor. Avrupa'nın büyük 
şehirlerinin göbegindeki saklı dünyanın 
çarpıcı bir tablosu bu. "Dogrusu, şu anda 
Türkiye'de yaşadıgımdan daha uzun bir 
süre Almanya'da yaşamış durumdayım. 
Aslında, özyaşamımla eserlerim arasında 
bir ilişki var. Çocuklugumu ve gençligimin 
bir bölümünü Türkiye'de geçirdim; bu 
yüzden de farklı bir egitim gördüm. Bütün 
bunların kahramanlarımı geliştirmeme, 
seçtigim öykülere, bundan dolayı da özel 
yaklaşımıma etkisi oluyor. Çocukların 
öyküsü yogun sinernatografik araçlarla, 
kaybolmanın görsel yansıtılmasıyla 
anlatılıyor ve her tür dengeyi yitirmenin, 
resmen yalnızlıga bogulmanın ne demek 
oldugunu gösteriyor. Çok hızlı sekanslara 
karşın, fılmin olaganüstü sakin bir havası 
var. Karakterlerin hislerini ve yaşam 
biçimlerini gösteriyor. Çogunlugu amatör 
olan oyuncular sayesinde, KÜÇÜK 
ÖZGÜRLÜK çok gerçekçi ve otantik bir 
duygu veriyor. Benim de en baştan beri 
istedigim buydu zaten." - Yüksel Yavuz 

• Set in Hamburg's immigrant discricr of 
Al tona, A LimE BIT OF FREEDüM 
re lls the unusual srory of the friendship 
between two young men. Director Yavuz, 
who has been living in Hamburg for almosr 
20 years now, captures the reality of young 
illegal immigranrs in Germany in a very 
moviog and intense way. Sbot on a modesr 
budger wirh firsr-rime actors, the visual 
sryle of the movie conveys an aurhentic 
sense of being losr, losing srabiliry and 
drowning in solirude. This is a srunning 
porrrai r of the bidden world i n rhe hearr of 
Europe's big ciries. "I am living now for a 
longer term in Germany rhan in Turkey. 
Actually, rhere is a relarion berween my 
biograpby and my work. I spent my 
childhood and a part of my yourh in Turkey 
and so I experienced a different ki nd of 
educarion. All this has an influence on my 
development of rbe ptoragonisrs, the srories 
that I selecr, and rherefore my special 
approach. The story of the boys is rold by 
intensive cinemarographic means, a visual 
translation of be ing losr and ir show s, w har 
ir  means to lose any srabiliry and to lirerally 
drown into solirude. The film has an 
exrraordinary calm aura, in spire of 
breakneck sequences. It shows the feelings 
of the personages and the way they li  ve. 
Lirrle common rhings, the everyday life, bur 
ir never ralks abour politics in the 
foreground. Due ro the main amareur 
acrors, A LimE BIT OF FREEDüM has a 
very realisric and aurhentic feeling. And 
this was exactl y w har I wanted from rhe 
very beginning." - Yüksel Yavuz 

YÜKSEL YAVUZ 
1 964'te Türkiye'de, 
Karakoçan'da dotdu. 1 980 
yılında Almanya'ya gitti. 
1 986'dan 1 989'a kadar, 
Hamburg'daki Ekonomi ve 
Siyaset Universitesi'nde 
okudu. Daha sonra, 1 992'den 
1 998'e kadar, yine 
Hamburg' daki Güzel Sanatlar 
Akademisi'ne devam etti. Bu 
süre boyunca birkaç film 
gerçekleştirdi. Bunlardan 
"Mein Vater, der 
Gasrarbeiter" Münih'teki 
Uluslararası Belgesel Film 
Festivali'nde Olatanüstü 
Belgesel Ödülü'nü kazandı. ilk 
uzun metrajlı kurmaca filmi 
"Aprilkinder 1 Nisan 
Çocukları"yla ( 1 998) daha 
geniş bir izleyici kitlesinin 
ilgisini çekti ve uluslararast 
festivallerde birçok ödül aldı. 
Bunun ardından, kısa filmi 
"Beyaz f1anrolu Adatıı" (2000) 
geldi. KUÇUK OZGURLUK 
(2003), yönettiti ikinci uzun 
metrajlı kurmaca filmdir. 
Born in 1 964 at Karakoçan in 
Turkey. He moved ro Germany 
in 1 980. He srudied from 1 986 
until 1989 at che University of 
Economics and Politics in 
Hamburg. Subsequendy he 
srudied from 1 992 uncil 1 998 
film at the Academy of Fine 
Ares in Hamburg. In this rime 
he realized several films, such as 
"Me in Va ter, der Gasrarbeirer", 
which was awarded wirh che 
prize for an outstanding 
documenrary film at the 
l nrernational Documenrary 
Film Festival in Munich. Wirh 
his first fearure film 
"Aprilkinder 1 April Children" 
( 1 998), he gained the attencion 
of a broader audience and won 
several awards in international 
fesrivals. Nexr came che shorr 
film "Beyaz Manrol u Adam" 
(2000). A LIITLE BIT OF 
FREEDüM (2003) is his second 
fearure film. 
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ÇAMUR 

MUD 

Yönetın en Director: Derviı Zaim 
Senaryo Screenplay: DtrviJ Zaim 
Görüntü Yön. Cinemarography: 
Fna Çaldıran Kurgu Ediling: 
Franamz Calve/li Müzik Music: 
Mirhad GaLmo Oyuncular Cast: 
Mımafa UXNrlu, Ytlda RtynaNd, Taner 
Birstl, Biiltnt Yarar, Af"tlan Karar 
Yap1mcdar Produccrs: M am� Milller 
& Dervii Zaim Yaptm Production 
Co.: OtJUmltJUm Picturtı; Marathcfl 
Fihn<ilik Dünya Haklan World 
Sal es: F ilms D istrib11tion 

2003 1 35 mm. 1 Renkli Color 1 98' 

• Kırk küsur yaşında dört arkadaş, 
bölünmüş Kıbrıs'ın şiddet dolu geçmişini 
bir türlü akıllarından çıkaramazlar . . .  
Temel umutsuzca, bir yeniyetme olarak 
işledi�i intikam kaynaklı suçlar hakkında 
konuşmak ister. Kurumuş bir tuz 
gölündeki çamurlu arazi parçasına 
gömdü�ü cesetlerin yerini itiraf etmek 
niyetindedir ama, korkusu oraya gitmesini 
bile engeller. Halil, geçmişi gömülü tutma 
yanlısıdır, bu yüzden de Temel'in 
ıstırabına karşı kayıtsız kalır. Ali, Temel'in 
Kıbrıs'taki Rum ve Türk toplumlar 
arasındaki gerilimi azaltınayı amaçlayan 
BM projesine katılır. Kendisinin gerçek 
boyda alçı bir heykelinin adanın 
güneyindeki Rum kesimine, onlarca yıl 
önce kaçtı�ı eve götürülmesine izin verir. 
Ali, esrarengiz bir hastalık sonucu sesini 
kaybetmiştir ve konuşamamaktadır. Ayşe 
ise, başarısızlıkla sonuçlanmış birçok 
girişime ra�men, hala bilimin kardeşi 
Ali'ye yardımcı olaca�ına inanır. Ama Ali, 
bazen bunun için tıptan fazlasının 
gerekti�ini bilir. Bu nedenle de, tuz 
gölünün rivayete göre şifa verici olan 
çamurundan medet umar. J inekolog Ayşe, 
biraz da kendi sihirini katarak, 
hastalarında, suni döllenme yüzünden 
kaybettiklerini geri getirebilecekleri 
duygusunu uyandırır. Ali, çamura gömülü 
kadim bir do�urganlık heykeline 
rastlayınca, Halil bunun çok para 
kazanmak için muhtemel bir fırsat 
oldu�unu düşünür. Ancak bu kısa yoldan 
zengin olma projesi, herkesi tehlikeye 
atar . . .  

• Four 40-somerhing friends are haunced 
by rhe violenc pasr of a divided Cyprus . . .  
Temel wancs desperarely ro speak abour che 
crimes of vengeance he commitred as a 
reenager. He would !ike ro confess abour 
che bodies buried in che muddy parch of a 
dried-up salr lake, bur fear holds him back 
from even going rhere. Halil would rather 
keep che pasr buried, so he is indifferenc ro 
Temel' s anguish. Ali parricipares in Temel' s 
UN projeers aimed ar defusing rension 
berween Cyprus' Greek and Turkish 
communiries. He allows a life-size plasrer 
replica of himself ro rravel ro che island's 
sourhern Greek side ro che house he fled 
from decades ago. Ali would speak our, if 
only he had nor losr his voice ro a 
mysrerious illness. Despire numerous fai led 
arremprs, Aisha stili believes science w i l i  
help her brorher Ali .  Bur Ali knows 
somerimes more rhan medicine is required. 
So he rurns ro che rumored healing powers 
of che salt lake' s mud. Working a lin le 
magic of her own, gynecologisr Aisha gives 
her pariencs che feeling they can bring back 
those they have los c through in vi rro 
ferrilizarion. When Ali srumbles on an 
ancienc ferriliry srarue buried in che mud, 
Halil sees a porencial opporruniry ro ınake 
rhem lors of money. B ur his ger-rich-quick 
sc he me purs everyone in danger . . .  

DERVIŞ ZAIM 
1 964 yılı�da Kıbrıs'ta dogdu. 
Botaziçi Universitesi Iktisadi 
ve Idari Bilimler Fakültesi, 
Işletme Bölümü'nU 1 988 
yılında birirdikten sonra, 
Ingiltere'de Warwick 
Üniversitesi'nde Kültürel 
Çalışmalar dalında master 
yaptı. Film çalışmalarına 
1 99 1 'de "Kamerayı As" adlı 
deneysel video filmini çekerek 
başladı. Ertesi yıl "Rock 
Around the Mosque" adlı TV 
belgeselini çekti. 1 992-95 
arasında TV yazarlıgı, 
yapımcılıgı ve yönetmenligi 
yaptı. Yurtdı�ındaki 
festivallerde pek çok ödül alan 
ilk uzun metrajlı kurmaca filmi 
"Tabutta Rövaşara"nın ( 1 996) 
senaryosunu da kendisi 
yazmı�tır. Bunu yurtiçi ve 
yurtdışındaki festivallerde aynı 
başarıyı gösterdigi, "Filler ve 
Çimen" (200 1 )  izledi. Venedik 
Film Festivali'nde Karşıt 
Akımlar bölümünde gösterilen 
ve UNESCO Ödülü'nü 
kazanan ÇAMUR (2003) 
yönetti�i üçüncü uzun metrajlı 
kurmaca fılmdir. Son olarak 
"Paralel Y oku luklar" (2004) 
adlı belgeseli yönetmiştir. 
Born in 1 964 in Cyprus. In 
1988 be graduated from the 
Manage m e nt Department of the 
Boğaziçi University, Faculty of 
Economics and Adminisrrarive 
Sciences, and larer did bis MA 
in Cultural Studies at Warwick 
University in England. He 
began his work in film witb tbe 
experimenral video "Hang the 
Camera" in 199 1 .  The next year 
be made the TV documentary 
"Rock Araund the Mosque". 
From 1992 ro 1995 he worked 
as a relevision wrirer, producer 
and direcror. He wrote the 
screenplay for his fearure debut, 
"Tabutta Rövaşata 1 Somersaulr 
in a Coffin" ( 1 996), which was 
awarded wirh four Golden 
Orange awards for Best Film, 
Best Screenplay, Best Acror and 
Best Ediring at the Antalya 
Film Festival, in addition to 
receiving many prizes at film 
festivals abroad. He repeated rhe 
same success at national and 
international fesrivals wirh his 
next film "Filler ve Çi men 1 
Elepbants and Grass" (2001 ). 
MUD (2003), screened in tbe 
Counrer Currenrs seetion of the 
Yenice Film Fesrival and winner 
of the UNESCO Award, is his 
third feature film. His laresr 
project is a documenrary, 
"Paralel Yolculuklar 1 ParaHel 
Trips" (2004). 
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BIR ADADAN F ILM AFIŞLERI 

FILM POSTERS FROM AN ISLAND 

Küratör: Sara Vega 
(Küba Sinematek Yöneticisi) 

• 1 960-2000 yılları arasındaki devrim sonrası 
dönemden seçilmiş 75 adet Küba film afişi 

1 O - 25 Nisan 2004 
Karşı Sanat Galerisi 

Sergide yer alan afişler 
(Filmin adı. Grafik sanatçısı. Tasarım yılı) 

Niiios desaparecidos. Eduarda Muiioz Bachs. 
1 985 

El bohfo. Eduarda Muiioz Bachs. 1 985 
Cines m6viles en la escuela rural. Eduarda 

Muiioz Bachs. 1 97 1  
E l  Ilaoto del fdolo. Eduarda Muiloz Bachs. 1 966 
Cuentos del Alhambra. Eduartdo Muiloz Bachs. 

1 964 
En compaiifa de Max Li nder. Eduarda Muiioz 

Bachs. 1 966 
Rogopag. Eduarda Muiloz Bachs. 1 966 
La dulce vida. Eduarda Muiioz Bachs. 1 966 
El arpa de Birmania. Eduarda Muiioz Bachs. 

1 969 
Desierto roje. Eduarda Muiioz Bachs. 1 966 
La vieja dama indigna. Eduarda Muiioz Bachs. 

1 966 
Por primera vez. Eduarda Muiioz Bachs. 1 968 
Soy Cuba. Rene Portocarrero. 1 964 
Avaricia. Antonio Perez (Niko). l 97 1  
A l  filo d e  l a  muerte. Anteni Perez. (Niko). 1 970 
Arsenal. Antonio Perez (Niko). 1 977 
Nadieshda. Antonio Perez (Niko). 1 974 
La ciudad negra. Antonio Perez (Niko). 1 974 
El corredor. Antono Perez (Niko). 1 970 
El padrino. Antonio Perez (Niko). 1 974 
Siete horas de violencia. Antonio Perez (Niko). 

1 976 
Llovizna. Antonio Perez (Niko). 1 979 
Celos estilo italiano. Antonio Perez (Niko). 

1 974 
La linea delgada. Antonio Perez (Niko). 1 969 
A sangre frfa. Anton i o Pe rez (Ni ko). 1 972 
Una pelea cubana contra los demonios. Antonio 

Perez (Niko). 1 97 1  
La vieja escopeta. Antonio Perez (Niko). 1 976 
La quimera del o ro. Antonio Pe rez (Ni ko). 

197 1  
1 7  invisibles. Antonio Pe rez (Ni  ko). 1 97 1  
Golgota. Antonio Perez (Niko). 1 968 
Nos arnabamos tanto. Antonio Perez (Niko). 

1 977 
T rapecio. (Ni ko). 1 969 
Cinemateca de Cuba. Rafael Morante. 1 96 1  
Madre ]uana d e  los Angeles. Rafael Morante. 

1 963 
El piloto del Danubio. Rene Azcuy. 1 976 
La guerra y la paz. Rene Azcuy. 1 969 

Curator: Sara Vega 
(Director, Cuban Cinemarheque) 

• 7 5  Cuban Posrers of films designeel in rhe 
post-revolutionary period, between l 960-2000. 

10 - 25 April 2004 
Karşı Art Gallery 

Posters included in the exhibirion 
(Name of rhe film. Graphic arrist. Year of design) 

Dodes'ka-den. Rene Azcuy. 1 972 
Casta de malditos. Rene Azcuy. 1 974 
El chicuelo. Rene Azcuy. 1 975 
La trampa. Rene Azcuy. 1 975 
Murallas de arcilla. Rene Azcuy. 1 97 1  
Rita. Rene Azcuy. 1 98 1  
Besos robados. Rene Azcuy. 1 970 
La ultima palabra. Rene Azcuy. 1 975 
La primera carga al machete. Rene Azcuy. 1 969 
La batalla de Okinawa. Rene Azcuy. 1 973 
Marilyn Monroe In Memoriam. Rene Azcuy. 

1 967 
Cicl6n. Rene Azcuy. 1 965 
El acorazado de Potemkim. Rene Azcuy. 1 977 
La ultima cena. Rene Azcuy. 1 977 
Luz de esperanzas. Rene Azcuy. 1 97 1  
Conoce Ud. A Urban. Rene Azcuy. 1 973 
La bella del Alambra. Julio Eloy Mesa. 1 98 1  
Clandestinos. Julio Eloy Mesa. 1 987 
Julieta de los espfritus. Antonio Fernandez 

Reboiro. 1 967 
LB.J. Antonio Fernandez Reboiro. 1 968 
El monstruo en primera plana. Antono 

Fernandez Reboiro. 1 973 
Cariiio. Antonio Fernandez Reboiro. 1 974 
La chica terremoto. Antonio Fernandez 

Reboiro. 1 975 
Juego de masacre. Antonio Fernandez Reboiro. 

1 968 
Overlord. Antonio Fernandez Reboiro. 1 077 
Harakiri. Antonio Fernandez Reboiro. 1 964 
Los dfas del agua. Raul Oliva. 1 97 1  
Pirosmani. Damian Gonzalez. 1 972 
Waterloo. Jorge Dimas. 1 973 
Sacco y Vanzetti. Jorge Dimas. 1 972 
Memorias del subdesarrollo. Antonio Saura. 

1 968 
Desarraigo. Raul Martinez. 1 965 
Lucfa. Raul Martfnez. 1 968 
La muerte de un bur6crata. Alfredo Rostgaard. 

1 968 
Now. Alfredo Rostgaard. 1 965 
El quid. Alfredo Rostgaard. 1 967 
El caso Morgan. Alfredo Rostgaard. 1 987 
La furia de los vikingos. Alfredo Rostgaard. 

1 965 
Hasta la victoria siempre. Alfredo Rostgaard. 

1 968 
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CONTACTS: PRODUCTION COMPANIES; WORLD SALES; TURKISH RIGHTS 

009948 Canada Ine. 
480 Adelaide Street West 
3rd Floor, Toronto, Ontario 
Canada 
tel: 1 4 1 6  703 1 2  65 
fax: 1 4 1 6  504 03 29 
e-mail: marilyn@counterspin.tv 

lB Produetions 
83a rue Bobillot 
750 1 3  Paris 
France 
tel: 33 1 43 1 3  1 O 60 
fax: 33 ı 43 1 3  l O  66 

Aeademy of Media Arts Cologne 
Peter-Welter-Piatz 2 
50676 Köln 
Germany 
tel: 49 22 1 20 1 89 330 
fax: 49 22 1 20 1 89 1 7 
e-mail: dilger@khm.de 

Agat Films 
52, rue Jean-Pierre Timbaud 
750 1 1 Paris 
France 
tel: 33 1 53 36 32 32 
fax: 33 ı 43 57 00 22 

Aia films 
38, rue Dunois 
750 1 3  Paris 
France 
tel: 33 1 45 65 42 4 1  
e-mail: aia.fılms@wanadoo.fr 

Alfa film 
lstiklal Cad. No: 1 40 Halep Iş Hanı 
K: 5 D: 49 Beyoglu-lstanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  243 63 40 
fax: 90 2 1 2 245 3 1  08 
e-mail: alfafılm@turk.net 

Alizes Films 
1 9, rue de Bassano 
750 1 6  Paris 
France 
tel: 33 1 47 23 90 35 
fax: 33 1 47 20 1 9  36 
e-mail: alizesfılms@alizesfilms.com 

Allianee Atlantis 
Entertainment Group 
1 2 1  Bloor St E 
T oronto, Ontario 
Canada 
tel: 1 4 1 6  967 l l  74 
fax: 1 4 1 6  960 09 7 1  

Altavista Films 
Pas eo Las Palmas 1 005 
Lomas de Chapultepec 
CP l l  000, Mexico D.F. 
tel: 52 55 53 22 45 4 1  
fax: 5 2  5 5  5 3  22 46 54 
e-mail: lauraimp@prodigy.net 

Angel Seandinavia 
Stockholmsgade 43 
DK-2 1 00 Copenhagen 
Denmark 
tel: 45 35 25 36 00 
fax: 45 35 25 36 l O  

Are Light Films 
1 9, Lane 2, Wan-Li St. 
Taipei 1 1 6 
Taiwan 
tel: 886 2 22 30 76 39 
fax: 886 2 22 30 74 54 
e-mail: mail@arclightfilms.com.tw 

Argo Film 
5, lantra str, entrance B 
1 1 24 Sofıa 
Bulgaria 
tel: 359 2 944 96 48 
fax: 359 2 98 1 67 40 

Armada Pictures International 
9720 Wilshire Boulevard, Sth Floor 
Beverly Hills, CA 902 1 2  
USA 
tel: 1 3 1  O 205 96 00 
fax ı 3 ı o 205 96 ı o 

Article Z 
e-mail: agence@articlez.fr 

Artis Film 
tel & fax: 40 21 322 36 48 
e-mail: artis@airpal.ro 

Atiantik Film Yapım Ltd. 
Üst Zeren Sokak No: 2 
1 .  Levent 
80620 Istanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  278 36 l l  
fax: 90 2 1 2 278 1 9 7 1  
e-mail: gulinustun@atlantikfilm.com 

Austrian Film Commission 
6 Stiftgasse 
A- 1 070 Wien 
Austria 
tel: 43 1 526 33 23 
fax: 43 1 526 68 O l  
e-mail: festivals@afc.at 

Aviator Films 
1 53 1  N. Cahuenga Blvd 
90028, California Hollywood 
USA 
tel: 1 323 465 44 00 
fax: ı 323 465 48 00 
e-mail: dante@aviatorfilms.com 

Azor films 
4, rue de Braque 
75003 Paris 
France 
tel & fax: 33 1 48 04 73 04 

BAC Films 
1 O, avenue de Messine 
75008 Paris 
France 
tel: 33 1 53 53 52 52 
fax: 33 ı 53 53 52 53 

Barbar Film 
Ahmet Adnan Saygun Cad. 
Yüksel Apt. No: 34/43 
2. Ulus 
80600 Istanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  283 93 59 
fax: 90 2 1 2  283 93 89 
e-mail: mujgan@barbarianturk.com 

Barmak film 
Karteh 5 Kabul 
Afghanistan 
tel: 93 70 27 68 45 
e-mail: s.barmak@yahoo.com 

Bauder Film 
Ebertystr. 1 9  
D- 1 0249 Berlin 
Germany 
tel: 49 30 420 872 32 
fax: 49 30 420 872 33 

Bavaria Film International 
Bavariafılmplatz 8 
D-8203 1 Geiselgasteig 
Germany 
tel: 49 89 6499 3727 
fax: 49 89 6499 3720 
e-mail: brigitte.suarez@bavaria-film.de 

BBC Worldwide 
Room BG I O  
Woodlands 80 Wood Lane 
London W 1 2  OTT 
England 
tel: 44 208 433 20 00 
fax: 44 208 433 23 4 1  
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Belge Film Bonhinehe Comunieaci6n 
Gazeteci Erol Dernek Sok. Lazardo Garcia E9- 1 04 
No: 3/4 Kat: 3 Quito 
Beyo�lu-lstanbul Ecuader 
Turkey tel & fax: S9 32 2S2 74 27 
tel: 90 2 1 2  2S2 2S 2S e-mail: bochinche_3@hotmail.com 
fax: 90 2 1 2  2S I 36 37 
e-mail: belgefılm@belgefilm.com 

Besta Film 
Ordynacka 1 4S 
00-3S8 Warsaw 
Potand 
tel: 48 22 82 64 026 
e-mail: besta@besta.pl 

Beşiktaş Kültür Merkezi 
Ltd. Şti. (BKM Film) 
Maya Meridyen Plaza 
Ebulula Cad. Cad. D2 Blok D: 1 2  
Akatlar 
80630 Istanbul 
Turkey 
te1: 90 2 1 2 3S2 1 8 1 8  
fax :  90 2 1 2  3S I 2 1  68 
e-mail: bkm@bkmonline.net 

Beta Cinema 1 Beta Film GmbH 
Robert-Bürkle-Strasse 3 
D-8S737 lsmaning 
Germany 
tel: 49 89 99 S6 27 44 
fax: 49 89 99 S6 27 03 
e-mail: beta@betacinema.com 

BFI (British Film Institute) 
2 1  Stephen Street 
London W 1 P 2LN 
England 
tel: 44 207 9S7 47 09 
fax: 44 207 S80 S8 30 

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 1 
e-mail: info@birfilm.com 

The Blues Ine. 
60 1 West 26th Street, 1 7th Floor 
New York, NY 1 000 1 
USA 
tel: 1 2 1 2  3S2 30 1 O 
fax: 1 2 1 2  3S2 30 I S  
e-mail: agnes@60 1 nw.com 

Blue Dolphin Film & Video 
40 Langham Street 
London W l  W ?AS 
England 
tel: 44 207 2SS 24 94 
fax: 44 207 S80 76 70 

leBroequy Fraser Produetions Ltd. 
64 Monk's Hill Terrace 
Singapere 228S47 
tel: 6S 68 36 67 1 0  
fax: 6S 68 36 67 30 
e-mail: jfraser@lebrocquyfraser.com 

Bravo Films 
16 Court St. Suite 2200 
Brooklyn, NY 1 1 24 1  
USA 
e-mail: ebravo@yahoo.com 

BuiBul Film AS 
Helger0dveien 1 7 1  
3233 Sanderfjord 
Norway 
tel & fax: 47 33 46 48 9S 
e-mail: odysse@online.no 

Bulgarian National Television 
29 San Stefano Str. 
I S04 Sofıa 
Bulgaria 
tel: 3S9 2 963 30 9S 
fax: 3S9 2 963 40 4S 
e-mail: junkata@bnt.bg 

Caehoeira Films 
Lembergstr. S I  
D-72072 Tübingen 
Germany 
tel: 49 707 1 760 42S 
fax: 49 707 1 770 I S6 

Carlotta Films 
6, rue Gavarni 
7SO I 6  Paris 
France 
tel: 33 1 42 24 1 0  86 
fax: 33 ı 42 24 1 6  78 

Celina Murga & Carolina 
Konstantinovsky 
Paraguay 464S 1 °6 ( 1 42S) 
Ciudad de Buenos Aires 
Argentina 
tel: S4 l l  47 7S 1 6  1 4  
fax: S4 1 1 48 S4 87 6 1  
e-mail: celina@escape.com.ar 

Celluloid Dreams 
2, rue Turgot 
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 Partnership Ltd. 
1 Zatschaschevskij Pereulok 
Dom I S  Moscow 
Russia 

Centro Films 
1 3 1  Varick Street, Suite 1 O 1 O 
New York, NY 1 00 1 3  
USA 
tel: 1 2 1 2  367 90 7S 
fax: 1 2 1 2 367 90 78 
e-mail: rodrigo@centrofilms.com 

Chullachaki Produeciones 
Malecon Cisneros 9 1  O 
Apt. 1 80 1 ,  Miraflores Li ma 
Peru 
tel: s ı  ı 242 22 S3 
fax: s ı  ı 242 22 S2 
e-mail: josumendez@hotmail.com 

Cinecitta Holding S.p.A 
Via Tuscolana, I OSS 
00 1 73 Rome 
ltaly 
tel: 390 6 722 28 6 1  
fax: 390 6 722 1 8  89 

Cineclick Asia 
3F Ineline Bldg. 
Daechi-dong, Gangnam-du, 
Seoul 1 3S-280 
Korea 
tel: 82 2 S38 02 1 1 
fax: 82 2 1 86 S i l 32S 
e-mail: jeong@cineclickasia.com 

Cinemasia 
?SIS Ladprao 23 
1 0900 Bangkok 
Thailand 
tel: 662 939 06 93 
fax: 662 939 06 9S 

Cinemavault Releasing Ine. 
4S4 Queen Street East 
Toronto, Ontario, MSA ITS 
Canada 
tel: 1 4 1 6  363 60 60 
fax: ı 4 1 6  363 23 os 
e-mail: nataliekampel@cinemavault.com 

Cinema Support Foundation 
Moscow, Russia 
tel: 7 09S 248 1 O 27 
fax: 7 09S 248 os S6 
e-mail: cinemasupport@mtu.ru 
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Cineteca Nazionale di Cinema Czech Television ERT (Greek National 
Centro Sperimentale di Kavci Hory Broadcasting Company) 
Cinematografia 1 40 70 Prague 4 Mesoghion Av. 402 
Via Tuscolana I S24 Czech Republic I S342 Athens 
00 1 73 Roma tel: 42 O 26 1 1 37 047 Greece 
ltaly fax: 42 O 26 1 2 1 1 3S4 tel: 30 21 O 60 80 390 
tel: 390 6 722 94 1 06 e-mail: telexport@czech-tv.cz fax: 30 2 1  O 63 90 6S2 
fax: 390 6 72 1 1 6  1 9  06 e-mail: nikikarra@ert.gr 
e-mail: info@snc.it 

CNAC (National Film Board 
of Venezuela) 
Av. Diego Cisneros 
Centro Monaca, Ala Sur, P. 2 N° 2-B 
Los Ruices, CP 1 07 1 ,  Caracas 
Venezuela 
tel: S8 2 1 2  237 69 48 
fax: S8 2 1 2  239 47 86 
e-mail: festivalcnac@cantv .net 

Cohen Gerstel Productions 
Schaffhauserstrasse 3S9 
CH-80SO Zurich 
Switzerland 
tel: 4 1  1 3 1 2  20 60 

Columbia Tristar Film 
Distributors International 
2S Golden Square 
London W 1 R 6LU 
England 
tel: 44 207 S33 1 0  00 
fax: 44 207 S33 ı o 83 

Conspiraçao Filmes 
Praia de Botafoga 
228/ 1 8th Fl 
222S0-040 Rio de Janeiro 
Brazil 
tel: SS 21 32 37 1 0  00 
fax: ss 2 1  32 37 ı ı 03 

The Coproduction Office 
Mommsenstrasse 27 
1 0629 Berlin 
Germany 
tel: 49 30 32 77 78 79 
fax: 49 30 32 32 091 
e-mail: festivals@thecopro.de 

The Coproduction Office 
24, rue Lamartine 
7S009 Paris 
France 
tel: 33 1 S6 02 60 00 
fax: 33 1 S6 02 60 O l  
e:mail: info@thecopro.de 

Cotta Media Entertainment GmbH 
Friedensallee 7 
2276S Hamburg 
Germany 
tel: 49 40 39 1 0  96 
fax: 49 49 39 ı o 96 
e-mail: info@peterstockhausfilm.de 

Danish Film Institute 
Gothersgade SS 
DK 1 1 23 Copenhagen K 
Denmark 
tel: 4S 33 74 34 37 
fax: 4S 33 74 34 4S 

Datkom Ltd. 
Akyol Sok. No: 24/8 
Cihangir-Istanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  293 4S 6S 
fax: 90 2 1 2  2S I 94 37 
e-mail: temba@minidev.com 

Dschoint Ventschr 
Filmproduktion 
Zentralstrasse I S6 
8003 Zurich 
Switzerland 
tel: 4 1  1 4S6 30 20 
fax: 4 1  ı 4S6 30 2S 
e-mail: dvfılm@dschointventschr.ch 

Dulcine 
62, Quai de Jemmapes 
7SO I O  Paris 
France 
tel : 33 1 44 S2 23 23 
fax : 33 ı 44 S2 23 24 
e-mail : courrier@lesfilsdici.fr 

E Pictures 
1 0- 1 2  Haelhua-dong, jongro-gu 
Seoul l l  OS30 
Korea 
tel: 82 2 36 73 3S 4S 
fax: 82 2 36 73 3S 44 
e-mail: ep@ep-korea.com 

E.A.P. Films and Theatres 
No. 1 2, Savoy Building 
Wellawatte, Colombo 6 
Sri Lanka 
tel: 94 1 SS 28 77 
fax: 94 1 SS 28 78 
e-mail: inquiries@iramadiyama.com 

Emotionfilm 
Kersnikova 4 
1 000 Ljubljana 
Slovenia 
tel: 1 430 3S 3 1  
fax: ı 430 3S 30 
e-mail: danijel@emotionfilm.si 

f for film 
1 1 ,  rue Riguier Batiment A 
2nd Floor 27200 Vernon 
France 
tel: 33 2 32 S4 OS 96 

Fandango Australia 
Level 4, 228 Pitt St. 
Sydney NSW 2000 
Australia 
tel: 2 92 67 06 09 
fax: 2 92 67 08 66 
e-mail: suemurray@infolearn.com.au 

Farabi Cinema Foundation 
No. SS Si-e-Tir, Tehran 
Iran 
tel: 98 2 1  670 1 0  1 0  
fax: 98 2 1  670 8 1  ss 
e-mail: ffcffl @dpl.net.tr 

Filmoption International Ine. 
2S2 Oriole Parkway 
Upper Floor, T oronto Ontario MSP 2HI 
Canada 
tel: ı 4 1 6  S98 ı s  S7 
fax: 1 4 1 6  S93 00 1 3  
e-mail: mrosilio@filmoption.com 

The Film Library 
334S Wilshire Boulevard 
Suite 700, Los Angeles 
CA 900 1 0  
USA 
tel: 1 3 1  O 603 8748 
fax: ı 3 1  o 362 8890 
e-mail: thefılmlibrary@aol.com 

Filma-Cass Film 
Yapım ve Paz. A.Ş. 
Dereboyu Cad. 
G 4 1  Sok. No: 303/4 
Masiak-Istanbui 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  286 09 40 
fax: 90 2 1 2  286 20 82 
e-mail: fılmacass@filmacass.com.tr 

Filmik 
402 9th Street 
No. 4H, Hoboken NJ 07039 
USA 
tel & fax: 1 20 1 792 3S 90 
e-mail: regina@filmik.com 
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Filmko Films Distribution First Floor Features Gecko Films 
1 3S7 HITEC, 1 Trademart Drive Czaar Peterstraat 2 1 3  P.O. Box 337 
Kowloon Bay, Kowloon 1 O 18 Pl Amsterdam 306S Fitzroy Victoria 
Hong Kong Ho Ilan d Australia 
tel: 8S2 23 79 99 99 tel: 3 1  20 330 22 22 tel: 6 1  3 94 1 7  2 1  SS 
fax: 8S2 27 36 7 1  l l  fax: 3 1  20 622 72 82 fax: 6 1  3 94 1 7  73 36 
e-mail: ahkat@fılmkoholdings.com e-mail: melinda@fırstfloorfeatures.com e-mail: chams@netspace.net.au 

Filmauro First Look Media Generatian Blue Films 
tel : 39 06 699 S8 1 8000 Sunset Blvd. 86-2S, Myongrun-dong 2ga 
fax :  39 06 699 S84 l O  Los Angeles, CA 90046 Jongro-gu, Seoul 

USA Korea 
Filmoption International Ine. tel: 1 323 337 1 O 3S tel: 82 2 766 1 2  82 
340 1 St. Antcine Quest fax: ı 323 337 ı o 37 fax: 82 2 766 1 2  84 
Westmount, Quebec H3Z l X I  e-mail: hyun@gbfılms.co.kr 
Canada Flach Pyramide International 
tel : I S I 4 93 1 6 1 80 S. rue du Chevallet de Saint-George Gemini Films 
fax :  ı S l 4  939 20 34 7S008 Paris 34, boulevard Sebastopol 
e-mail : email@fılmoption.com France 7S004 Paris 

tel: 33 1 42 96 02 20 France 
Filmoption International Ine. fax: 33 ı 40 20 os s ı  tel: 3 3  1 44 S4 1 7  1 7  
2S2 Oriole Parkway fax: 33 ı 44 S4 1 7  2S 
Upper Floor Flower Films 
Ontario MSP 2H 1 1 034 1 San Pablo Ave. Giorgos Chr. Zervas Film 
Canada El Cerrito, CA 94S30 Productions 
tel: ı 4 1 6  S98 ı s  S7 USA S4 Orfanidou Str. 
fax: ı 4 1 6  S93 00 1 3  tel: 1 S I O  S2S 09 42 1 1 1 4 1  
e-mail: mrosilio@fılmoption.com fax: I S I O S2S 1 2 04 Greece 

e-mail: blankfılm@aol.com tel & fax: 30 2 1 0  2 1  1 3  698 
Films Distribution e-mail: yoze@in.gr 
6, rue de l'ecole de medecine Fortissimo Film Sales 
7S006 Paris Veemarkt 77-79 Gloria Films 
France 1 O 1 9  DA Amsterdam 6S, rue Montmarte 
tel: 33 1 S3 1 0  33 99 Holland 7S002 Paris 
fax: 33 ı S3 l O  33 98 tel: 3 1  20 627 32 I S  France 
e-mail: info@fılmsdistribution.com fax: 31 20 626 ı ı ss tel: 33 1 42 21 42 1 1 

e-mail: info@fortissimo.nl fax: 33 ı 42 2 1  43 3 1  
Les Films de I'Etang e-mail: mel@gloriafılms.fr 
Ave des Klauvaaerts 1 2  Framework Entertainment 
1 OSO Brussels 90S7 Nemo Street Good Film Co. 
Belgium West Hollywood, California 3A, No. 9 
tel : 32 2 2 1 9  28 42 USA San Min Road, Taipei 
e-mail : tournelles@tournelles.be tel: 1 3 1  O 8S8 03 33 Taiwan 

fax: ı 3 1 0 8S8 1 3  S7 tel: 886 2 27S 34 OSS 
Les Films du Poisson fax: 886 2 276 os 1 88 
S4, rue Rene Boulanger Fraser Productions Ltd. e-mail: goodfılm@ms74.hinet.net 
7SO I O  Paris 1 9  Anglesea Road, Dublin 4 
France l reland Les Grands Film Classiques 
tel: 33 1 42 02 S4 80 tel: 3S3 1 6 1 8  88 68 49, av Theophile Gautier 
e-mail: fılmsdupoisson@wanadoo.fr e-mail: julielb@eircom.net 7S0 1 6  Paris 

France 
Les Films Terre Africaine The Free History Project tel: 33 1 4S 24 43 24 
BP l l  3 7 1  Yaounde I S63Solano Ave. n. 1 97 fax :  33 ı 4S 2S 49 73 
Cameroon CA 94707 Berkeley grands.fılms.classiques@wanadoo.fr 
tel: 237 22 1 49 4 1  USA 
e-mail: ta@iccnet. com tel: 1 4 1 S  383 88 72 Greek Film Centre 

fax: ı 4 1 S  383 88 96 1 O, Panepistimiou Ave. 
Films Transit International 10671 Athens 
402 est, rue Notre-Dame Fresdeval Films Greece 
# 1 00, Montreal Quebec H2Y 1 CB Gran Via de les Corts Catalanes, 672-4° ı •  tel: 3 0  2 1 0  3 6  48 007 
Canada 080 1 O Bareelona fax: 30 2 1 0 36 1 4 336 
tel: 1 S l 4  844 33 SS S pa in e-mail: info@gfc.gr 
fax: ı S l 4 844 72 98 tel & fax 34 93 4 1 2  S3 43 
e-mail: info@fılmstransit.com e-mail: fresdevalfılms@eresmas.com 
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Grupo Novo de Cinema e TV ldeale Audience Kanoon 
R. Capitao Salomao 42 6, rue de L'Agent bailly Hejab St. Fatemi Ave. 
Humaita, Rio de Janeira 2227 1 -040 75009 Paris Tehran 1 4 1 56 
Brazil France Iran 
tel: ss 2 1  25 39 ı s  38 tel: 33 1 53 20 1 4  00 tel: 98 2 1  896 73 92 
fax: 55 2 1  22 66 36 37 fax: 33 1 53 20 1 4  O l  fax: 9 8  2 1  882 l l  2 1  
e-mail: international@gnctv.com.br e-mail: ideale@ideale-audience.fr e-mail: intl_affairs@jamejam.net 

Guaz(ı Media lnDigEnt Kasander Film Company 
Sim6n Belivar 1 3 1 9  1 35 W. 26th Street # 1 2A, Schiedamsedijk 64a 
1 1 300 Montevideo New Y ork NY 1 000 1 30 1 1 EJ Retterdam 
Uruguay USA Halland 
tel: 59 82 707 93 52 tel: 1 2 1 2  929 77 l l  tel: 3 1  1 0  43 33 043 
fax: 59 82 707 27 82 fax: ı 2 1 2  929 77 22 fax: 3 1 1 0 43 33 06 1  
e-mail: guazumedia@aol.com e-mail: info@indigent.net e-mail: kassander@kassanderfilm.nl 

Happy Endings In-Motion Pictures Ltd. Kevin Williams Assodates 
Riddervoldsgt. 1 O 5 Percy Street Gale6n, 32 Bajo A 
0258 Oslo London WIT 1 DG 28042 Madrid 
Norway England Spain 
tel: 47 22 1 2  87 40 tel: 44 207 467 68 80 tel: 34 9 1  747 3 1  00 
fax: 47 22 1 2  87 4 1  fax: 44 207 467 68 90 fax: 34 9 1  747 70 00 
e-mail: gudny@happyendings.no e-mail: fırstname.lastname@in- e-mail: kwa@kevinwa.com 

motionpictures.com 
H it The Ground Running Films The Klockworx Co. Ltd. 
200 West 57th Street lnstituto Mexicano de MF Bldg. 4F 
New Y ork Cinematografıa 1 -6- 1 O Ebisu Mi nam i, Shibuya 
USA Mexican Film Institute (IMCINE) 1 50-0022 Tokyo 
tel: 1 2 1 2  58 1 3 1 73 lnsurgentes Sur 674, 2nd Floor Japan 
fax: ı 2 1 2  586 30 59 Del Va lle 03 1 00 Mexico City tel: 8 1  3 57 20 77 9 1  
e-mail: jennrogo@aol.com Mexico fax: 8 1  3 57 20 77 92 

tel: 52 55 544 85 345 e-mail: kana@klockworx.com 
Hollywood Classics fax: 52 55 544 85 380 
8 Cleveland Gardens e-mail: difuinte@imcine.gob.mx Kurşun Kalem 
London W2 6HA Kültür Mah. 
England lntercinema Art Ageney Y aprak Sok. No: 1 0/2 
tel: 44 207 262 46 46 1 5, Druzhinnikovskaya Ulus-lstanbul 
fax: 44 207 262 32 42 1 23242 Moscow Turkey 

Russia tel. 90 2 1 2  387 86 44 
Homegreen Films Co. tel: 7 095 255 90 82 e-mail: ilhangulek@hotmail.com 
No. 27, Shuang He Street fax: 7 095 255 90 52 
Y ung Ho, Taipei 234 e-mail: intercine@edunet.ru Kültür ve Turizm Bakanlıtı 
Taiwan Telif Hakları ve Sinema 
tel: 886 2 292 08 422 IFR Genel Müdürlütü 
fax: 886 2 292 08 42 1 Alt Zeren Sokak No: 1 Anatartalar Cad. 
e-mail: goodfılm@ms74.hinet.net Levent-lstanbul Eski Adiiye Binası No: 67 

Turkey 06250 Ulus-Ankara 
ICAIC tel: 90 2 1 2  324 76 24 Turkey 
Calle 23, N° 1 1 07 entre 8 y 1 0  fax: 90 2 1 2  324 76 36 tel: 90 3 1 2  3 1 O 03 2 1  
Velado 1 0400 La Habana e-mail: fılm@ifr-productions.com fax: 90 3 1 2  309 07 79 
Cuba 
tel: 537 55 3 1  28 lrfan Film Lavoragine Films 
fax: 537 55 37 07 Gazeteci Erol Dernek Sok. 3/ 1 Mendez Nuiiez 27 1 2  
e-mail: interprod@icaic.inf.cu Beyo�lu-lstanbul Apt. 90 1 Montevideo 

Turkey Uruguay 
Icelandie Film Fund tel: 90 2 1 2  244 l l  63 tel & fax: 59 82 707 84 63 
Tungata 1 4  fax: 90 2 1 2  252 4 3  63 e-mail: elviaje@netgate.com.uy 
1 O 1 Reykjavik e-mail: irfana@teklan.tr 
lceland Lenfilm Studios 
tel: 354 562 35 80 Jafar Panahi Productions 1 O Kamennoostrovsky Pr 1 97 
fax: 354 562 7 1  71 3 Vozara Street 1 O 1 St. Petersburg 
e-mail: iff@iff.is 37th Street, 2nd Floor Russia 

Tehran tel: 7 8 1 2  326 82 24 
Iran fax: 7 8 1 2  232 88 8 1  
e-mail: jafarpanahi@yahoo.com e-mail: prdept@lenfilm.ru 
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LC Barreto Madragoa Filmes 
Rua do Passeio 70/502 Rua da Palmeira No 6 
CEP 2002 1 -290 Rio de Janeiro 1 200-3 1 3  Lisbon 
Brazil Portugal 
tel & fax: 55 2 1  22 40 8 1  6 1  tel: 35 1 2 1  325 58 00 
e-mail: lcbarreto.adm@uol.com.br fax: 35 1 2 1  342 87 30 

geral.madragoa@madragoafilmes.com 
Li Yang and Tang Splendour 
Films Ltd. 
Rm 302, 5-8 Queen Victoria Street 
Central 
Hong Kong 
tel: 852 2 1 1 1 3  8 1 5  
fax: 852 287 78 570 

Light Night Production 
22, rue de la Filature 
1 227 Carouge 
Swiuerland 
tel: 4 1  22 342 3 1  3 1  
fax: 4 1  22 300 00 7 1  
e-mail: info@lightnight.ch 

Lightning Entertainment 
30 1 Arizona Avenue 
4th Floor, Santa Monica CA 9040 1 
USA 
tel: 3 1 O 255 79 99 
fax: 3 1 O 255 79 98 
e-mail: lightning-ent.com 

Lions Gate Films 
5750 Wilshire Blvd., Suite 50 1 
Los Angeles CA 90036 
USA 
tel: 1 323 692 73 00 
fax: 1 323 692 73 73 

LJ Films 
2nd Fl. Dong-A Bldg. 
585- 1 Shinsa-dong 
Gangnam-gu, Seoul 1 35- 1 20 
Korea 
tel: 82 2 3444 2466 
fax: 82 2 3444 6858 
e-mail: hanci@ljfilm.comx 

Luis Alberto Restrepo 
Carrera 4a #25C- 1 7  Apt. 
1 1 O 1 Bogo ta, Colombia 
South America 
tel: 57 1 283 08 70 
fax: 57 1 562 8 1 59 
luisalbertorestrepo@cable.net.co 

Mact Productions 
27, rue de Fleurus 
75006 Paris 
France 
tel: 33 1 45 49 1 0  1 0  
fax: 3 3  1 45 49 30 60 
e-mail: mactprod@aol.com 

Makhmalbaf Film House 
32 1 6th North Felestin Avenue 
Tehran 1 4 1  57 
Iran 
tel: 98 21 895 83 84 
fax: 98 21 895 22 00 
e-mail: mmm@makhmalbaf.com 

Malcriados, Universidad del Cine 
PJE Giuffra 330 
Buenos Aires, C 1 064 ADD 
Argentina 
tel: 54 1 1 4 300 1 4  1 3  
fax: 54 l l  4 300 06 74 
e-mail: fuc@ucine.edu.ar 

Marathan Filmeilik 
Ferah So k. No: 1 0-4 
Nişantaşı-lstanbul 
Turkey 
tel: O 542 4 1 6  34 00 
fax: 90 2 1 2  23 1 43 1 9  

Mavi Film 
Bolahenk Sok. 1 9/3 
Gümüşsuyu 
80090 Istanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  252 83 20 
fax: 90 2 1 2  292 7 1  70 
e-mail: zekidemirkubuz@ttnet.net.tr 

MDC International GmbH 
Schillerstrasse 7a 
1 0625 Berlin 
Germany 
tel: 49 30 26 49 79 00 
fax: 49 30 26 49 79 l O  
e-mil: info@mdc-int.de 

Media Luna Entertainment 
GmbH & Co. 
KG, Hochstadenstr 1 -3 
50674 Cologne 
Germany 
tel: 49 22 1 1 39 22 22 
fax: 49 22 1 1 39 22 24 
info@medialuna-entertainment.de 

M ediaset 
tel: 39 02 25 1 49 1 65 
fax: 39 02 25 1 466 75 
e-mail: evangelista@mediaset.it 

Medyavizyon 
Cumhuriyet Cad. 
Pegasus Evi No: 26/4 
Harbiye-lstanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  296 05 05 
fax: 90 2 1 2  296 65 67 
emre.akpinar@medyavizyon.com.tr 

Mehmet Güreli 
Havyar Sok. 25/4 
Cihangir-Beyo�lu 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  245 09 46 
e-mail: mgureli@hotmail.com 

Menemsha Films 
1 1 57 S. Beverly Drive 
2nd Floor, Los Angeles 
California 90035 
USA 
tel: 1 3 1 0  7 1 2  37 20 
fax: ı 3 1 0  277 66 02 

Mercure International 
6, rue de I'Ecole de Medecine 
75006 Paris 
France 
tel: 33 1 53 1 0  33 99 
fax: 33 ı 53 l O  33 98 
e-mail: sales@mercureinternational.com 

Messider Films 
Arag6, l l  
080 1 5  Bareelona 
Spain 
tel: 34 93 323 69 40 
fax: 34 93 45 1 86 1 8  
e-mail: messidor@messidor.net 

MGD Filmeilik 
Sıraselviler Cad. 
Billurcu Sok. Asaş Han No. 3/1 
Istanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  245 05 39 
fax: 90 2 1 2  25 1 35 53 

MGM 
5 Kew Road 
Richmond, Surrey TW9 2PR 
England 
tel: 44 208 939 94 26 
fax: 44 208 939 94 30 
e-mail: rgregg@mgm.com 

Mike Hoolboom 
521 -680 Queen's Quay West 
T oronto, Ontario MSV 2Y9 
Canada 
tel: 1 4 1 6  260 2 1  85 
e-mail: fringe@interlog.com 
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MiiColores Media PBOUL Pierre Grise Productions 
Kreuzweg 6 Chuksin Tupik S-36 Paris, France 
D-82 1 3 1  Stockdorf Moscow 1 2S206 tel: 33 1 40 27 99 06 
M ünehen Russia fax: 33 1 40 27 97 1 6  
Germany tel & fax: 7 09S 1 07 OS 9S e-mail: pierre-grise-
tel & fax: 49 89 899 49 1 60 e-mail: kktebel@umail.ru productions@wanadoo.fr 

Mine Film Pandora Cinema Plato Film 
Ayhan Işık Sok. 4000 Warner Boulevard Akyol Cad. Vişne Sok. No: 1 4/2 
No: 28/2 Girik Han Building 66 Suite 1 1 8  Cihangir 
Beyoj!lu-lstanbul Burbank, California 9 1 S22 80060 Istanbul 
Turkey USA Turkey 
tel: 243 02 00 tel: 1 8 1 8  9S4 48 S3 tel: 90 2 1 2  2S2 4S 83 
fax: 24S 67 74 fax: ı 8 1 8  9S4 72 47 fax: 90 2 1 2  249 3S 84 
e-mail: minefılm@superonline.com mwuertemburg@pandora-usa.com e-mail: salparslan@platofilm.com 

MKM Producciones Payarn Films Portman Film 
2298 Ciudad de la Paz 32 Mousan Street, U nit 4 2 1 -2S St. Anne's Court 
C 1 428 Buenos Aires Palestine Avenue North London W 1 F OBJ 
Argentina Tehran England 
tel & fax: S4 l l  47 88 90 02 Iran tel: 44 207 494 80 24 
e-mail: fernando@mkm-group.com tel & fax: 98 2 1  89S 1 8  49 fax: 44 207 494 80 46 

e-mail: babak@payamfilms.com e-mail: sales@pormanfilm.com 
Movimento Productions 
40, rue du Paradis Paulo Films Power Pictures 2002 Ltd. 
7SO I O  Paris 1 1 1 bis blvd Menilmontant 4/S High Street, Galway 
France 7SO l l  Paris lreland 
tel: 33 1 42 46 Ol 66 France tel: 3S3 9 1  S6 97 07 
fax : 33 ı 42 46 02 70 tel: 33 1 43 1 4  08 l l  fax: 3S3 9 1  S6 22 02 
e-mail : info@movimento.fr fax: 33 1 43 1 4  08 2S e-mail: powerpix@iol.ie 

Moviola Film & Television Photoplay Productions Ltd. Pra Films 
Box 20 1 0S 2 1  Princess Road Harman Cad. Ali Kaya Sok. 
SE- 1 6 1 02 Bromma London NW I 8JR Polat Plaza B Blok K: 2 D: 7 1  
Sweden England Levent-lstanbul 
tel: 46 8 SSS 248 S8 tel: 44 207 722 2S 00 Turkey 
fax: 46 8 29 1 3  86 fax: 44 207 722 66 62 tel: 90 2 1 2  279 83 1 8  
e-mail: post@moviola.se fax: 90 2 1 2  327 29 72 

PIEF First and Experimental e-mail: hakandurdag@prafilms.com 
Non Stop Production Film Studio 
Mosfilmmovskaya St. 1 Kamennostrovsky 1 O Purple Light Films 
1 1 9992 Moscow 1 97 1  O 1 St. Petersburg 1 9, Lane 2, Wan-Li St 
Russia Russia Taipei 1 1 6 
tel: 7 09S 1 43 9 1  60 tel: 7 8 1 2  237 07 09 Taiwan 
fax: 7 09S 1 43 49 1 7  fax: 7 8 1 2  237 07 O l  tel: 886 2 22 3 0  76 39 
e-mail: kinoslovo@kinoslovo.ru e-mail: pief@mail.wplus.net fax: 886 2 22 30 74 S4 

e-mail: mail@arclightfilms.com 
Nordisk Film International Sales Pi Film Prodüksiyon 
Halmtorvet 29 lstiklal Cad. Arda Apt. r fılm 
1 700 Copenhagen No: 471 Kat: 2 D: 3 Aydın Sokak. No: 2/6 
Denmark Beyoj!lu-lstanbul Levent 
tel: 4S 33 26 68 80 Turkey 80600 Istanbul 
fax: 4S 33 26 68 89 tel: 90 2 1 2  292 04 1 0  tel: 90 2 1 2  282 83 29 
e-mail: contact@nordiskfilm.dk fax: 90 2 1 2  292 30 67 fax: 90 2 1 2  282 83 32 

e-mail: info@pifilmproduction.com e-mail: erdizencirli@ixir.com 
Norwegian Film Institute 
P.O. Box 482 Sentrum Pictures From Earth Refresh Production 
Oslo O l OS 1 086 E Mariposa St. Splitska l l  
Norway Altadena, CA 9 1  00 1 7 1  000 Sarajevo 
tel: 47 22 474 SOO Canada Bosnia 
fax: 47 22 474 S97 tel: 1 626 296 93 S9 tel: 387 332 1 1 093 
e-mail: nfi@nfi.no fax: ı 626 296 92 06 fax: 387 332 08 3 1 4  

e-mail: dullaghan@earthlink.net e-mail: fresh@bih.net.ba 
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Ren TV Roissy Films SUR Films 
1 7  Zubovsky Boulevard S8, rue Pierre Charon P.O.B. 1 02S06 
1 1 9847 Moscow 7S008 Paris D-2802S Bremen 
Russia France Germany 
tel: 7 9S 2SS 90 S2 tel: 33 1 S3 S3 SO SO tel: 49 42 1 S98 04 83 
fax: 7 9S 246 06 SS fax: 33 1 42 89 28 93 fax: 49 42 1 S98 04 8S 
e-mail: you@rentv.dol.ru e-mail: contact@roissyfilms.com e-mail: surmepro@t-online.de 

Retaguardia Films 
Alberto Decombe 1 242 
Santiago 
Chil e 
tel: S62 22S 73 39 
fax: S62 23S 64 70 
e-mail: awaissbluth@mi.ci 

Revolution Films 
9a Daliington Street 
London EC 1 V OBQ 
England 
tel: 44 20 7S 66 07 00 
fax: 44 20 7S 66 07 O l  
e-mail: revolution-fılms.com 

Rh Politik International 
Imam Adnan Sok. No: 1 O 
Beyoj!lu-lstanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  249 70 46 
fax: 90 2 1 2  249 80 06 
e-mail: reiscelik@yahoo.com 

Rhombus Media Ine. 
99 Spadina Ave, Suite 600 
Toronto, Ontario MSV 3P8 
Canada 
tel: 1 4 1 6  97 1 78 S6 
fax: 1 4 1 6 97 1 96 47 
e-mail: rhombus@rhombusmedia.com 

Rıza Kıraç 
Özyurt Sokak 1 9/3 
4. Levent-lstanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  244 2S 29 1 278 S3 6S 
e-mail: rizakirac@yahoo.com 

Rizoma Films 
Virrey Loreto 3709 
Buenos Aires 1 427 
Argentina 
tel & fax: S4 1 1 4S S6 1 S I 9 
e-mail: info@rizomafilms.com.ar 

Roco Films 
I S63Solano Ave. n. 1 97 
CA 94707 Berkeley 
USA 
tel: 1 4 1 S  383 88 72 
fax: ı 4 1 S  383 88 96 

Romanian Film Center 
Centrul National al 
Cinematografıei 
Str. Dem. 1. Dobrescu nr. 4-6 
Seeter 1 ,  Sucuresti 
Romania 
tel: 40 1 3 1 04 30 1 
fax: 40 1 3 1  04300 

Shree Venkatesh Films 
6 Waterloo Street, Suite S08 
Kolkata 700069 
lndia 
tel: 9 1  33 22 48 02 67 
fax: 9 1  33 22 1 O l l  24 
e-mail: info@vankateshfilms.com 

Shanghai Film Studio 
S9S Cao Xi Road 
North Shanghai 2000030 
Ch ina 

Silkroad Production 
8, rue Myrha 
7SO I 8  Paris 
France 

Slovenian Film Fund 
Miklosiceva 38 
1 000 Ljubljana 
Slovenia 
tel: 386 1 43 1 3  1 7S 
fax: 386 ı 43 06 2SO 
e-mail: festivals@film-sklad.si 

Smokescreen Ine. 
c/o Exoskeleton, 208 East Sixth Street 
New York NY 1 0003 
USA 
tel: 1 2 1 2 477 S4 48 
fax: ı 2 1 2  477 S6 6 1  
e-mail: exostacey@mindspring.com 

Soandbrad 
6636 Drexel Ave. 
Los Angeles CA 90048 
USA 
tel: 1 323 823 27 74 
fax: 1 323 6SS 6S 7S 
e-mail: soandbrad@yahoo.com 

Swedish Institute 
Skeppsbron 2 
Box 7434 
1 03 9 1  Stockholm 
S wed en 
tel: 46 8 4S3 78 00 
fax: 46 8 20 72 48 
e-mail: jorgen.burberg@si.se 

Tali Stories 
Studio 40, Clink Street 
London SE 1 9DG 
England 
tel: 44 207 3S7 80 SO 
fax: 44 207 3S7 08 89 
e-mail: ben@tallstories.net 

Struggle Films 
Canisiugasse I S/7 
A- 1 090 Vi en na 
Austria 
tel: 43 1 3 1 9  S6 67 
e-mail: rutis@aon.at 

Tang Splendour Films Ltd. 
Room 302 
S - 8 Queen Victoria Street, Central 
Hong Kong 
tel: 8S2 2 1  ı ı 38 ı s  
fax: 8S2 28 77 8S 70 

Tartan Works Ltd. 
Atlantic House 
S Wardour Street 
London 
England 
tel: 44 207 49 1 400 
fax: 44 207 439 1 22 

T echShastra 
2A Turner Road 
The Dawn, 2nd Floor, Bandra 
Mumbai 4000SO 
lndia 
tel: 9 1  22 S6 9S S7 77 
fax: 9 1  22 S6 98 93 34 
e-mail: shailja@techshastra.com 

Tesela P.C: 
Gran Via, 32 
3' Planta 
280 1 3  Madrid 
S pa in 
tel: 34 9 1  367 67 76 
e-mail: mktg@tesela.com 
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Trust Film Sales Wanda Visi6n Wüste Filmproduktion 
Filmbyen 1 2  Avda. Europa, 1 6  - Chalet 1 Schulterblatt 58 
DK-2650 Huidovre 28224 Pozuelo, Madrid D-20357 Hamburg 
Denmark Spain Germany 
tel: 45 36 86 87 88 tel: 34 9 1  352 83 76 tel: 49 40 43 1 70 60 
fax: 45 36 77 44 48 fax: 34 9 1  352 83 7 1  fax: 49 40 430 00 1 2  
e-mail: post@trust.fi lm.dk e-mail: wanda@wanda.es e-mail: wuste@wuestefilm.de 

TS Productions 
73, rue Notre Dame des Champs 
75006 Paris 
France 

UIP Turkey 
Spor Cad. Acısu Sok. 
Tahsin Bey Apt. No: 1 D: 7-8 
Maçka-lstanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  227 82 05 
fax: 90 2 1 2  227 82 07 
e-mail: atilla.hopanoglu@tr.net 

Ulysse Productions 
8, rue Victor Hugo 
Quartier Monod Achrafıef 
Beyrouth 
Lebanon 
tel: 96 1 1 33 70 96 

Umut Sanat Filmeilik 
Akasyalı Sok. No: 1 8  
4. Levent-lstanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  325 88 88 
fax: 90 2 1 2  278 32 82 
e-mail: infoumut@umutsanat.com.tr 

Ustaoğlu Filmeilik 
Kumrulu Sok. 24 1 A 1 
Cihangir-Istanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  25 1 90 77 
fax: 90 2 1 2  507 3 1  43 
e-mail: yesimustaoglu@superonline.com 

Vans Film, TV & Video 
Distributors 
Ul. Resavska 78 
1 1 000 Belgrade 
Serbia & Montenegro 
tel & fax: 38 1 l l  36 1 9  338 - 339 - 340 
e-mail: vans@tehnicom.net 

Victor Manuel Arregui 
e-mail: victora@pi.pro.ec 
victorarregui@hotmail.com 

Warner Bros. Turkey 
Cumhuriyet Cad. 
Pegasus Evi No: 26 Kat: 5 
Harbiye 
80200 Istanbul 
Turkey 
tel: 90 2 1 2  2 1 9  20 30 
fax: 90 2 1 2  2 1 9  20 32 

Werner Herzog Film GmbH 
Turkenstrasse 9 1  
80799 Munich 
Germany 
tel: 49 89 33 04 07 67 
fax: 49 89 33 04 07 68 
e-mail: worldsales@wernerherzog.com 

Wide Management 
42 Bis, rue de Lourmel 
750 1 5  Paris 
France 
tel: 33 1 53 95 04 64 
fax: 33 1 53 95 04 65 
e-mail : wide@widemanagement.com 

Wild Bunch 
99, rue de la Verrerie 
75004 Paris 
France 
tel: 33 1 53 O l  50 24 
fax: 33 1 53 O 1 50 49 
e-mail: vmaraval@exception-wb.com 

Wild Horses Film Co. 
1 3 1  Kilburn Park Road 
London NW6 5LD 
England 
tel: 44 207 328 1 6  6 1  
fax: 44 207 625 1 2  76 
e-mail: ggpltd@aol.com 

Wordshop Productions Ine. 
85 Holborne Ave. 
T oronto, Ontario M4C 2R3 
Canada 
tel: 1 4 1 6  42 1 28 48 
fax: 1 4 1 6  42 1 28 59 
e-mail: 
karen@wordshopproductions.com 

The Works 
4th Floor, Portland House, 4 
Great Portland Street 
London W 1 W 8Qj 
England 
tel: 44 207 6 1 2  1 0  80 
fax: 44 207 6 1 2  l O  8 1  
e-mail: rachel@theworksltd. com 

World Cinema Publieity 
Paris, France 
tel: 3 3 1 48 04 5 1  73 
fax: 33 ı 48 04 80 43 
e-mail: intlpress@aol.com 

X Filme Creative Pool GmbH 
Buelowstr. 90 
D- 1 0783 Berlin 
Germany 
tel: 49 30 23 08 33 l l  
fax: 49 30 23 08 33 22 
e-mail: x-fılme@x-filme.de 

Zentropa Entertainments 6 
Filmbyen 22 
DK-2650 Huidovre 
Denmark 
tel: 4S 36 78 00 55 
fax: 45 36 78 00 77 
e-mail: receptionen@filmbyen.com 

Zero Film 
Lehrter Strasse 57 
D- 1 05 5 7 Berlin 
Germany 
tel: 49 30 390 66 30 
fax: 49 30 394 58 34 
e-mail: offıce@zerofilm.de 

Zeta Productions 
26, rue de I'Etoile 
750 1 7  Paris 
France 
tel: 33 1 45 75 98 58 
e-mail: mbw@zetaprod.com 

Zoo Film & Audio 
Alberto Decombe 1 242 
Santiago 
Ch ile 
tel: 562 946 27 25 
fax: 562 269 46 02 
e-mail: sebastian@zoofılm.cl 

Zyga Films 
Av Sucre, Res Yutaje Torre B Apto 1 72 
Los Dos Caminos, Caracas 
Venezuela 
tel: 58 2 1 2  284 30 20 
e-mail: fdepenal@poczta.onet.pl 
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ULUSLARARASI iSTANBUL FiLM FESTiVALi 

1 .  TARIHLER 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve 
Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu 
(FIAPF) tarafından resmen tanınan 23. Uluslararası 
Istanbul Film Festivali, 1 0-25 Nisan 2004 tarihlerinde 
gerçekleştirilecektir. 

2. AMAÇ 
Festivalin amacı, Türkiye'de sinemanın gelişimini 
destekleyerek nitelikli filmierin Türkiye'de ticari 
dagıtımını teşvik etmektir. 

3. PROGRAM 
23. Uluslararası Istanbul Film Festivali aşagıda belirtilen 
bölümlerden oluşmaktadır: 
a) Yalnızca sanat (yazın, tiyatro, edebiyat, müzik, dans, 

sinema ve plastik sanatlar) teması üzerine filmierin 
veya edebiyat uyarlamalarının katıldıgı bir Uluslararası 
Film Yarışması. 

b) Festivalin özel temaları üzerine , yarışma dışı, 
bilgilendirici bölümler. Bu bölümlerde uzun metrajl ı  
kurmaca filmler, belgeseller ve kısa filmler gösterime 
sunulur. 

c) Ustalara Saygı 
d) Özel Bölümler 
e) Türk Sineması 2003-2004 

4. ULUSLARARASI YARIŞMA 
a) Optik ses bantlı, 35 mm'lik, en az 1 .600 m 

uzunlugunda, (sanat teması üzerine veya edebiyat 
uyarlamaları olan) konulu filmler yarışmada 
gösterilmeye aday olabilir. 

b) Yarışma filmlerinin seçimi ve programlanması 
konusunda son karar Festival Yönetmenligi tarafından 
verilir. Yapımcılar, yönetmenler, dagıtımcılar, ulusal 
film kuruluşları ve yabancı elçilikler film önerebilirler. 

c) Yarışmaya kabul edilen tüm filmler özgün kopyalarıyla 
sunulacak, olanaklar elverdigince Ingilizce, Fransızca 
veya Türkçe altyazılarıyla gösterileceklerdir. 

d) 1 Ocak 2002'den önce gösterime giren filmler ve 
Türk filmleri dışında, Türkiye'de ticari dagıtıma çıkmış 
olan filmler yarışmaya kabul edilemez. 

e) Gösterim programı ve düzeni Festival Yönetmenligi 
tarafından belirlenir. 

f) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, 
film eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında 
tanınmış benzeri kişilerden oluşan uluslararası bir 
seçici kurul tarafından degerlendirilir. 

g) Seçici kurul, Uluslararası Istanbul Film Festivali Büyük 
Ödülü olarak, "En Iyi Film" seçilen yapıtın 
yönetmenine "Altın Lale Ödülü"nü verir. Büyük ödül 
paylaştırılamaz. Seçici kurul, gerekli gördügü takdirde, 
gösterilen özel bir başarı için, bir yönetmen, senarist, 
oyuncu, görüntü yönetmeni, besteci veya sanat 
yönetmenine "Seçici Kurul Özel Ödülü" verebilir. 

h) Yarışmaya kabul edilen filmierin yönetmenleri 4 gün 
süreyle Festival'in konugu olurlar. 

S. KATILIM 
Filmler, Festival'in yarışma dışı bölümlerinde gösterilmek 
üzere de seçilebilir. Yapımcılar, yönetmenler, 
dagıtımcılar, ulusal film kuruluşları ve yabancı elçilikler 
film önerebilirler. (Başvuru için son tarih, 3 1  Aralık 
2003'tür). Festival' e katıl ım için, filmin bir VHS video 
kaseti (PAL veya NTSC formatında) ve film ile ilgili basılı 
malzemeler Festival bürosuna yollanmalıdır. Yollanan 
malzemeler iade edilmeyecektir. 

6. SIGORTA 
Festival tarafından seçilen filmiere ait kopyaların, Festivale 
teslimi nden, kopyayı saglayan kuruluşa gönderilmesine 
kadar geçen süre içindeki sigortasından Festival 
sorumludur. Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı 
halinde, film şirketinin katılım formunda belirttigi deger 
tutarını tazmin etmekle yükümlüdür. Katılımcının, katılım 
formunu 1 Şubat 2004 tarihine kadar Festival bürosuna 
yollamadıgı durumlarda, sigorta şirketi kopyaya 2.500.
Amerikan Doları deger biçecektir. 

7. TAŞI MA 
a) Festivalde gösterilecek filmler, ön kontrol, çeviri ve 

basın gösterileri için, I S  Mart 2004 tarihine kadar 
lstanbul'a gelmiş olmalıdır. 

b) Kopyaların geliş-dönüş navlunları, Türkiye'deki 
depolama, gümrük, sigorta ve işlem masrafları Festival 
tarafından karşılanacaktır. Dönüş navlunları, film 
ancak kopyayı saglayan kuruluşa iade ediliyorsa 
Festival tarafından karşılanır. 

c) Filmler, Festivalin bitiminden sonraki iki hafta içinde, 
belirtilen adrese gönderilecektir. Taşımayla ilgili 
ayrıntılar alıcıya ayrıca bildirilecektir. Festival, filmierin 
yollandıgı havaalanındaki depolama masraflarından 
sorumlu degildir. 

d) Kopyalar ve konşimentolar dogrudan Festival 
adresine yollanmalıdır: 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
23. Uluslararası Istanbul Film Festivali 
lstiklal Caddesi, No. 1 46 Luvr Apt. Kat 2 
Beyoglu 34435 - Istanbul / TÜRKIYE 

e) Gönderenin adresi her filmi n üzerinde belirtilmelidir. 
Katılımcı, filmin adını, nakliye tarih ve türünü belirten 
bir gönderi notunu posta, e-posta ya da faksla Festival 
bürosuna yollamalıdır. 

8. FESTIVAL HAKLARI 
Festival Yönetmenligi, gösterim için yeterli teknik 
özelliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma 
hakkına sahiptir. 
23. Uluslararası Istanbul Film Festivali'ne katılanlar, bu 
yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 
Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diger 
hususlar hakkındaki kararlar, FIAPF'ın film festivalleriyle 
ilgili uluslararası yönetmelikleri dogrultusunda, Istanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı tarafından verilir. 
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REGULATIONS 

INTERNATIONAL İSTANBUL FILM FESTIVAL 

l. DATES 
23rd International İstanbul Film Festival, organised by the 
İstanbul Foundation for Culture and Ares and recognised as a 
specialised competitive event by FIAPF, w i ll take place from 
1 0 - 25 April 2004. 

2. AIM 
The aim of the Festival is to encourage the development of cinema 
in Turkey and ro promore films of qualiry in the Turkish market. 

3. PROGRAM 
The program of the 23rd International İstanbul Film Festival 
consisrs of the following sections: 
a) An international competition open only to feacure and animated 

films on art (literacure, thearre, music, dance, cinema, plastic 
arrs) and adaptarions. 

b) Non-competitive, informative sections on the specialised 
themes of the Festival. Features, documentaries and shorcs can 
be selecred for rhese secrions. 

c) Tribures 
d) Special secrions 
e) Turkish Cinema 2003-2004 

4. INTERNATIONAL COMPETITION 
a) Feature or animated films (on art and adaptations) in 35 mm. 

with oprical soundtrack and a minimum length of ı ,600 m. 
can be selected for the competition. 

b) The final decision for selecrion and scheduling will be raken by 
the Directorare of the Festival. Producers, directors, 
disrributors, film institutes and embassies may propose titles. 

c) All films in rhe comperition w i ll be screened at the Festival in 
their original version, whenever possible with English, French 
or Turkish subtitles. 

d) Films w i ll not be considered if: 
- released before ı January 2002, 
- already released in Turkey, excluding the Turkish enrries. 

e) The screening schedule is decided upon by the Directorare of 
the Festival. 

f) Films in the comperirion will be judged by an international 
jury composed of directors, wrirers, producers, actors, crirics, 
cinema-historians and orhers known for rheir involvemenr in 
cinema. 

g) The jury presenrs: 
- "Golden Tulip Award", as the Grand Prize of the 

International İstanbul Film Festival, to rhe director of rhe 
se leered film. 

The Grand Prize may not be shared. 
The jury may also give: 
- A "Special Prize of the Jury", for a specific contriburion (by a 

director, writer, player, director of photography, composer, 
ere.) 

h) The directors of films admitted to the competition w i ll be the 
guests of rbe Festival for 4 days. 

5. PARTICIPATION 
Films can also be selecred for non-comperiri ve seetion of the 
Festival. Producers, directors, distributors, film insricures and 
embassies may propose ritles. (The deaciline for application is 
3 ı  December 2003) In order to apply for the considerarion of the 
Festival, inceresred parti es should send a VHS video-cassene (PAL 
or NTSC) of the film w ith appropriate printed marerial. These 
rapes and documenrs will not be recurned. 

6. INSURANCE 
The Festival is responsible for the insurance of the prinrs selecred, 
from the moment they are received by che Festival to che moment 
they are collecred by the forwarding agenr. Should a prim be lost 
or damaged, the Festival's responsibility could be engaged only to 
the extenr of the value indicated by che producer on che entry 
form. If the enrranr does not send the enrry form to the secrerariat 
of che Festival un til ı February 2004, the prim will be valued by 
the insurance company on 2.500.- US Dollars. 

7. TRANSPORT 
a) Film prinrs to be screened in the Festival musr arrive in 

İstanbul for checking, rranslarion and press screenings by 
ı 5  March 2004. 

b) Shipmenr cosrs of the prinrs for borh ways will be paid by the 
Festival only if the prinrs are senr from and returned to rheir 
sources. 

c) In case the prim is shared w ith anorher festival, the İstanbul 
Film Festival will pay for rhe rerurn transportation charges only. 
The films must be senr prepaid by the other festival. No collecr 
shipmenrs are accepted unless aurhorized by the İstanbul Film 
Festival. Turkish storage, customs, insurance and hanciling 
charges will be covered by the İstanbul Film Festival. 

d) Films will be rerurned wirhin two weeks after the dosing of the 
Festival. The consignee will be norified of rhe shipping derails. 
The Festival is not responsible for storage fees at the airporr. 

e) Prinrs and airway bills should be sent directly to the Fesrival's 
address below: 
İstanbul Foundation for Culrure and Ares 
23rd International İstanbul Film Festival 
İstiklal Caddesi ,  No. ı46 Luvr Apt. 
Beyoğlu 34435 İstanbul - TURKEY 
Phone: +90 2 ı 2  334 07 24 Fax: +90 2 ı 2  334 07 02 
e-mail: film.fesr@isrfest.org 

f) The returo address of the sender should be marked on each 
film. The enrranr should send a notice of dispatch by airmail, 
e-mail or fax ro the secrerariat of the Festival indicaring the 
title, dare and way of shipmenr. 

8. RIGHTS 
Films not meering rhe rechnical requirements for public 
screening may be disqualified. 
Participation in the 23rd International İstanbul Film Festival 
implies the acceptance of rhese regulations. 
All issues not covered by rhese general regularions will be resolved 
by the İstanbul Foundation for Culture and Arrs in accordance 
w ith the international regularions of FIAPF for the film fesrivals. 
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ULUSAL YARIŞMA YÖNETMELICil  

ULUSLARARASi iSTANBUL FILM FESTIVALI 

Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin "Türk Sineması" 
bölümünde gösterilen filmler arasında, bir Ulusal Yarışma 
düzenlenir. 

1 .  TARIH 
23. Uluslararası Istanbul Film Festivali 1 0-2S Nisan 2004 
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

2. AMAÇ 
Ulusal Yarışma'nın amacı, Türkiye'de sanat degeri yüksek 
filmierin yapımını özendirmek. gelişmesini desteklemek; Türk 
sinemasının nitelikli yapıtların ı  izleyiciye ulaştırmak; bu filmierin 
uluslararası sinema yazarları, festival yöneticileri, dagıtımcı 
kuruluş ve televizyon temsilcilerine gösterilmesini saglamak; bu 
yolla Türk sinemasının dış tanıtırnma da katkıda bulunmaktır. 

3. ÖDÜLLER 
Uluslararası Istanbul Film Festivali kapsamında yer alan Ulusal 
Yarışma'ya katılan filmierin degeriendirilmesi sonucunda jüri: 
En Iyi Film, En Iyi Yönetmen. En Iyi Kadın Oyuncu ve En Iyi 
Erkek Oyuncu'yu seçer. 
a) En Iyi Film ve En Iyi Yönetmen degerlendirmelerinde jüri 

her iki ödülü ayrı filmiere sunabilecegi gibi, gerek 
duydugunda aynı filme de verebilir. 
Jürinin seçtigi En Iyi Film'in yapımcısına "Dr. Nejat F. 
Eczacıbaşı Vakfı Yılın En Iyi Türk Filmi" ödülü olarak SO 
milyar TL ve bir plaket sunulacaktır. Bu ödül ilke olarak tek 
filme verilir. Ancak jüri, zorunlu gördügü durumlarda, ödülü 
en çok iki film arasında paylaştırabilir. Payiaştırma kararının 
oybirligiyle alınması gerekir. 
Jüri, degerlendirme sonucunda uygun bulunan yönetmene 
de, yine SO milyar TL degerindeki "Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 
Vakfı Yılın En Iyi Türk Yönetmeni" ödülü ile bir plaket 
verecektir. Bu ödül de, ilke olarak tek bir filmin 
yönetmenine verilir. Ancak jüri, zorunlu gördügü 
durumlarda, ödülü en çok iki filmin başarılı yönetmeni 
arasında paylaştırabilir. Ödülü iki filmin yönetmeni arasında 
bölüştürme kararının, yine oybirligiyle alınması zorunludur. 

b) Jüri, En Iyi Kadın Oyuncu ve En Iyi Erkek Oyuncu dallarında 
ilke olarak başrolleri degerlendirir. Ancak bu ödüller, üstün 
performans gösteren yan rollere de verilebilir. Seçilen En Iyi 
Kadın Oyuncu ve En Iyi Erkek Oyuncu'ya, IKSV tarafından, 
onursal nitelikte birer plaket verilir. 

c) Jüri, dört ana ödülün yanısıra, yönetmen ve oyuncular 
dışında, filmin oluşumuna katkıda bulunan herhangi bir dalda 
(senaryo, görüntü yönetmenligi, kurgu, müzik. vb.) üstün 
başarı gösteren bir kişiye, onursal nitelikte bir Jüri Özel 
Ödülü verir. IKSV'nin verdigi Jüri Özel Ödülü paylaştırılmaz; 
tek bir kişiye verilir. 

d) FIPRESCI - Onat Kutlar Ödülü; Uluslararası Sinema 
Eleştirmenleri Dernegi (FIPRESCI) üyelerinden oluşan jüri, 
Ulusal Yarışma'ya katılan filmleri degerlendirerek en iyi 
filmi seçer. Efes Pilsen, seçilen filmin yönetmenine bir 
sonraki filminde kullanılmak üzere 30.000 $ tutarında bir 
para ödülü verir. 

4. KATILMA KOŞULLARI 
Uluslararası Istanbul Film Festivali çerçevesinde düzenlenen 
Ulusal Yarışma'ya katılacak filmler için şu koşullar öngörülür: 
a) Yarışma'ya 1 Şubat 2003 - 3 1  Ocak 2004 arasında çevrilmiş 

konulu ve uzun metraj lı Türk filmleri katılabilir. "Türk Filmi" 
tanımından, "yönetmeni ya da yapımcılarından en az birisi 
T.C. vatandaşı olan film" anlaşılır. 

b) Filmler en az 1 600 m. uzunlugunda, 35 mm., optik sesli ve 
sinema salonlarında ticari gösterime uygun nitelikte 
olmalıdır. 

c) Katılacak filmin Eser Işletme Belgesi'ne sahip bulunması 
gereklidir. 

d) Başka festivaliere katılmış ya da ödül almış olmak, yarışmaya 
başvurmaya engel degildir. 

S. BAŞVURU 
Yarışmaya katılabilmek için filmin yapımcısı başvuruda bulunur. 
Yapımcı, yarışmaya istedigi sayıda filmle katılabilir. Yarışmaya 
başvuran filmierin kamuoyuna tanıcılması ve Festival katalogunda 
yer alması amacıyla, başvuru formlarıyla birlikte, ekte istenilen 
belgelerin 30 Ocak 2004 Cuma günü saat 1 7.00'ye kadar 
Festival Merkezi'ne teslim edilmesi gereklidir. Yarışmaya 
katılması kesinleşen filmierin son kopya teslim günü, Festival'in 
başlamasından en geç bir hafta öncesidir. Filmler, Beyoglu Luvr 
Apartmanı'ndaki, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nda Festival 
Yöneticiligi'ne teslim edilir. Festival bittikten sonraki hafta içinde 
filmler yine aynı yerden alınır. 

6. JÜRI 

Yarışmada gösterime sunulacak filmler, Uluslararası Istanbul 
Film Festivali Danışma Kurulu'nca saptanan bir jüri tarafından 
degerlendirilir. Beş kişilik jüri, Türk ve yabancı film yapımcıları, 
yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, 
sinema tarihçileri, ögretim üyeleri ve sinemayla ilgili sanat 
dallarının önde gelen kişilerinden oluşur. Yarışmaya başvuran 
filmler, gerekli görüldügünde, Danışma Kurulu'nca belirlenen üç 
kişilik bir Ön Seçici Kurul tarafından degerlendirilir. Yarışmanın 
yapılabilmesi için en az 6 filmi n katılımı gereklidir. Son başvuru 
tarihi olan 30 Ocak 2004'e kadar katılması kesinleşen film sayısı 
6'ya ulaşmazsa yarışma yapılmaz; başvuran filmler Festival'de 
yarışma dışı gösterilir. Jüri Başkanı, Festival Yönetimi'nce atanır. 
Jüri çalışma düzenini kendisi belirler. Jüri üyeleri, gösteri m 
düzeni Festival Yönetimi'nce saptanan yarışma filmlerini, Festival 
süresi içinde, sinemalarda resmi ya da özel gösterilerde, tek tek 
ya da toplu olarak izler. Festival Yönetimi, jüri karar 
toplantısında oy hakkı olmayan bir gözlemci bulundurur. Jüri 
Başkanı, kararın duyurulmasından önce, bütün üyelerce 
imzalanmış tutanakları gerekçeli sonuçlarla birlikte Festival 
Yönetimi'ne teslim eder. 

7. YETKI 

Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen konularda karar yetkisi, 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'na aittir. Uluslararası Istanbul Film 
Festivali programına katılan Türk film yapımcıları ve 
yönetmenleri, bu yönetmeligin kurallarını kabul etmiş sayılırlar. 
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REGULATIONS OF NATIONAL COMPETITION 

INTERNATIONAL İSTANBUL FILM FESTIVAL 

A National Comperirion is held among che films screened in the 

"Turkish Cinema" seetion of the International Istanbul Film 

Festival. 

1. DATE 

The 23rd International Istanbul Film Festival w i ll be held 
between 1 0-25April 2004. 

2. A I M  

The aim n f  the National Competirion is r o  encourage the 

realizarion of highly qualified film s of art in Turkey, tO supporr 

the development thereof; co make sure that the qualified products 

of the Turkish cinema reach the viewers; co provide for these films 

co be screened for international film critics, festival directors, 

represenracives of disrribucors and celevisions; and chus concribuce 

ro the foreign promotion of the Turkish cinema. 

3. AWARDS 

The j ury, upon evaluarion of the films parcici paring in the 

National Comperirion wirhin the scope of the International 

Istanbul Film Festival: 

Selecrs Best Film, Best DirectOr, Best Actress and Best Aceor. 

a) In the appraisal for Best Film and Best Direcror, the jury may 

present borh awards ro different films as well as giving borh ro 

the same film. 

A monerary prize of 50 billion TL and a plaquette will be 

presented to the producer of the Best Film as the "Dr. Nejat F. 
Eczacıb�ı Foundation Best Film of the Year" award. In 

principal this award is given ro a single film. However rhe 

jury, in cases it deems necessary, can divide che award among 

rwo films ar rhe mosr. The decision for rhe sharing of rhe 

award should be taken unanimously. 

The jury will also besrow the directOr deemed appropriare as a 
result of the appraisal rhe 50 billion TL. "Dr. Nejat F. 

Eczacıb�ı Best Director of rhe Year" award, and a plaquette. 
This award is also given ro the direcror of a single movie in 

principal. However che jury, in cases ir deems necessary, can 

have rhe award shared among rhe rwo successful directors of 

rwo films at the most. The decision ro split the award among 

rwo directors should also be raken unanimously. 

b) The Jury evaluares the srarring parrs for the Best Actress and 

Best Actors branches, in principal. However, these awards can 

be given ro supporting patts of superb performances. The Best 
Actress and Best Actor rhus selecced are bequearhed an 

honorary plaquette each, by the IFCA. 

c) The jury, along wirh rhe four main awards, can besrow an 
honorary Special Jury Award in any branch contributing ro the 

composition of the film (script, phorography, ediring, music, 

ete.) apart from the directOr and the acrors. The Special Jury 

Award bequeathed by IFCA is not divided; it is given ro a 

single person. 

d) The FIPRESCI - Onar Kutlar Award; The j ury comprising of 
the members of the International Film Crirics Association 

(FIPRESCI) evaluates the films patticipating in the National 

Competition and selecrs the best film. Efes Pilsen delivers a 
monetary prize of 30,000 US dollars ro the direcror of the 

selecred film, ro be used in his next film. 

4. CONDITIONS OF PARTICIPATION 

For the films ro parricipate in the National Competirion organized 
w i thin the framework of the International istanbul Film Festival, 

the following conditions are envisaged: 

a) Turkish feature films realized berween 1 February 2003 and 
3 1  January 2004 can parricipate in the Festival. By "Turkish 

Film" it is meant ro be a "film the direcror and at leasr one of 

the producers of which are cirizens of the Turkish Republic". 

b) The films should ar least be 1 ,600 ms. long, 35 mm., with 

oprical sound and fir ro be commercially screened in movie 

rhearres. 

c) Each film partic i paring in rhe competirions should have a 

Work Operation Document. 
d) Parriciparion in other fesrivals or any awards received from such 

do not binder applicarion for the competition. 

5. APPLICATION 

The producer of the film applies to parricipate in the comperirion. 

The producer can parricipate in the competition with as many 

films as he wishes. In order for the films applying for the 

competition to be promored to the public and ro be included in the 

Festival caralogue, the documenrs lisred in the appendix should be 
submirred to the Festival Centre until Friday, 30 January 2004, 
5 P.M., rogerher wirh the application forms. The lasr day for 

submission of the copies of the films the participation of which in 

the comperirion are finalized is one week before the Festival, at the 
laresr. The films are submitted ro rhe Festival Directorare at the 

ls tanbul Foundation of Culture and Arrs, in the Luvr Aparrment in 

Beyoğlu. The films are raken back from the same place within a 

week afrer the Festival ends. 

6. JURY 

Films ro be screened for the comperition are evaluared by a jury 

derermined by the Consulration Commirtee of the International 

Istanbul Film Festival. The jury of five members comprises of 

Turkish and foreign film producers, direcrors, cinema wrirers, 

acrors, film crirics, hisrorians of cinema, members of university 

and prominent people in branches of art connecred ro rhe cinema. 

Films applying for the compet i tion may be assessed by a Advance 

Selecrion Commirree derermined by the Consultation Commirtee, 

when deemed necessary. In order for the competition ro be held, 

at least 6 films should compete. If the number of fılms fınalized 

until 30 January 2004, the deadline for application, does nor 

reach six, then rhe competition is not held; the fılms which have 

applied are screened ar the Festival out of competition. President 
of the Jury is appointed by the Festival Direcrorare. The j ury 

designares i es own working system. Members of the jury should 

view che films in comperition, the screening arrangemenr of 
which is derermined by the Festival Directorare, within the 

d uration of the Festival, in formal screen ings in movie thearres or 

in private screenings, individually or collectively. The Festival 

Directorare keeps an abserver w ith no varing rights ar the 

decision-making session of the jury. The President of the Jury, 

before the decision is announced, submits to the Festival 

Directorare the minutes signed by all members, together with the 

juscifıed resolurions. 

7.  AUTHORITY 

The authoriry of any resolution concerning subjecrs not separately 

escablished in the regulations, belongs to the Istanbul Foundation 
of Culture and Arrs. The Turkish film producers and directors of 

the Turkish fılms parricipating in the program of the International 

Istanbul Film Festival are considered to have accepted the rules of 

these regularions. 
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YÖNETMEN DIZINI INDEX OF DIRECTORS 

Akay, Ezel 3ll 
Amorim, Vicente 300 
Angelopoulos, Theo llO 
Antin, Juan 301  
Antonioni, Michelangelo 1 13 
Armas, Jesus de 194 
Arregui, Victor Manuel 301 
Assis, Claudio 303 
Ayça, Engin 176 

Bahloul, Abdelkrim 61 
Barmak, Siddiq 150 
Bartley, Kim 15 1 
Batum, Rüstem l5l 
Bauder, Marc 177 
Bayzai, Bahram 1 16- 130  
Bellocchio, Marco ll l 
Bellott. Rodrigo 304 
Belvaux, Lucas 86-9 1 
Bensa"idi, Faouzi 104 
Berman, Shari Springer 59 
Bertuccelli, Julie 166 
Bergman, Ingmar 1 14 
Blank, Les 178 
Bobrova, Lidia lll 
Boe, Christoffer 64 
Borries, Achim von 63 
Bravo, Estela 153 
Breillat, Catherine 1 85 
Brooks, Sue ll3 
Brown, Clarence 78 
Bruni-Tedeschi, Valeria 146 
Burman, Daniel 305 
Burnett. Charles 99 

Caffe, Eliane 306 
Casanova, Guillermo 307 
Cassavetes, John 1 04- 1 1 6  
Chanok, Park l l l  
Chereau, Patrice ll4 
Chomski, Alejandro 308 
Choudens, Xavier de 105 
Chronopoulou, Elissavet 65 
Chrysanthou, Pankos 166 
Crowley, John ll5 

313 

Demetriou, Elias 155 
Demirkubuz, Zeki 66, 314 
Demme, Jonathan 179 
Dullaghan, John 180 
Dumont, Bruno 1 88 

Falcao, Renato 1 89 
Fellini, Federico l ll 
Ferreri, Marco 1 70- 1 79 
Figgis, Mike 1 0 1  
Fly, Per ll6 
Fonseca, Jose Henrique 309 

Garda-Montes, Mario 195, 197 
Gay, Cesc 227 
German, Aleksei Jr. 190 
Gerstel, Yulie Cohen 156 
Ghosh, Rituparno ll8 
Gita'i, Amos 6 7 
Gray, Bradley Rust 1 9 1  
Green, Sam 18 1 
Greenaway, Peter 1 91 
Guiraudie, Alain 1 93 
Güney, Yılmaz 1 1 8  
Güreli, Mehmet l8l 
Güven, Ümit Cin 327 

HMstrom, Mikael 68 
Hamer, Bent ll9 
Hedges, Peter 106 
Heer, Rolf de 130 
Hernandez, Julian 31 O 
Herzog, Werner 1 3 1 - 1 41 
Hoolboom, Mike 194 
Hoursoglou, Pericles 13 1 
Hrebejk, Jan 69 

Jarecki, Andrew 183 
Jarmusch, Jim l3l 
Jay, Paul 160 
Jessouroun, Thereza 184 
Jobson, Richard 107 

Katzourakis, Kyriakos 169 
Kavur, Ömer 143- 1 5 1  
Kechiche, Abdellatif 70 
Khashchevatski, Yuri 154 
Khlebnikov, Boris 108 
Khudojnazarov, Bakhtiyar 133 
Kıraç, Rıza 185 
Ki-duk, Kim 134 
Kobhio, Bassek ba 136 
Komandarev, Stephan 157 
Koulmasis, Timos 186 
Kovacevic, Dusan 7 1  
Kozole, Damjan 170 
Kraus, Jan 135 
Krumov, Krassimir 171 

71 

Maddin, Guy 195 
Mader, Ruth 172 
Makhmalbaf, Samira 158 
Maiias, Achero 73 
Mendez, Josue 3 1 1  
Miike, Takashi 1 81 
Mindel, Allan 109 
Ming-Liang, Tsai 74 
Monteiro, Joao Cesar 1 96 
Moutout, Jean-Marc l l  O 
Murga, Celina 3 1 3  
Murnau, Friedrich Wilhelm 81 
Müller, Franz l l l  

O'Brian, Donnacha 1 5 1  
O'Donnell, Karen 187 
Oliveira, Manoel de 197 
0stergaard, Anders H0gsbro 188 
Ouenangare, Didier Florent 136 
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YÖNETMEN DIZINI INDEX OF DIRECTORS 

Padr6n, Juan 292, 293, 294, 
295, 296 

Panahi, Jafar 237 
Payami, Babak 198 
Pazira, Nelufar 260 
Pearce, Richard 98 
Pena, Franco de 3 1 4  
Pineyro, Marcelo 3 1 5  
Pintilie, Lucian 238 
Popogrebsky, Alexander 208 
Prats, Paco 297 
Pulcini, Robert 59 

Raggi, Tulio 294, 295, 296, 297 
Ratanaruang, Pen-Ek 199 
Ray, Billy 239 
Rejtman, Martin 3 1 6  
Renfroe, Jeff 1 83 
Renoir, Jean 1 20 
Restrepo, Luis Alberto 3 1 7  
Rivas, Mario 295, 296, 297 
Rivette, Jacques 240 
Rodrfguez, Hugo 3 1 8  
Rosales, Jaime 2 1 3  
Rucker, Mark 200 
Ruiz, Raoul 24 1 ,  242 
Russell, Ken 1 53- 1 68 

Sabbag, Randa Chabal 26 1 
Saleem, Hiner 243 
Scherfıg, Lone 2 1 4  
Schweizer, Daniel 262 
Scorsese, Martin 96 
Siaflaki, lro 286 
Sidorov, Gennadi 2 1 5  
Sil i, Jukka-Pekka 75 
Sokurov, Aleksander 244 
Suet, Carol Lai Miu 245 

Taylan, Durul 328 
Taylan, Ya�mur 328 
Thorsson, Marteinn 183 
Tyldum, Morten 247 

Waissbluth, Andres 3 1 9  
Welles, Orson 1 2 1  
Wenders, Wim 97 
Winterbottom, Michael 273 
Wiseman, Frederic 265 

Yang, Li 2 1 6  
Yavuz. Yüksel 332 
Ye, Lou 202 
Young, Emily 2 1 7  
Yuen, Cory 1 86 

Zaim, Derviş 266, 333 
Zalica, Pjer 2 1 8  
Zervas, Giorgos C .  290 
Zvyagintsev, Andrey 58 



352�-------------------------------------------------------------------
FILM DIZINI  

ABD-KÜBA Ba�lantısı 2Sl 
Acemiler l l 9  
Acı 1 1 8  
Açılış Gecesi 1 1 4  
A.E.I.O.U. 294 
Aerodinamik 294 
Aguirre, Tanrı'nın Gazabı l l 7  
A�layan Çayır 220 
�ustos Güneşi 264 
Alexandra'nın Planı 210 
Alın Kullanın Beni! 282 
Alila 67 
Alkolle Geçen 16 Yıl 207 
Ana ve Di�erleri l l l  
Anayurt Oteli 1 SO 
Annemler Yeme�e Geliyor 206 
Ara 22S 
Asılsız Haber 219 
Aşık Kadınlar 1 64 
Aşk ırmakları 1 1 6  
Aynı Gö�ün Altında 271 

Baba ve O�lu 244 
Babalar ve O�ulları 1 00 
Babamın lik Adımı 294 
Bana Seni Sevrnememi 

Söylüyorlar 290 
Batıya Giden Yol 269 
Bekleme Odası 66, l24 
Belki Bir Başka Vakit 1 29 
Beton Aşklar l l 4  
Beyaz Kadına Dokunma! 1 77 
Bilim Kurgu 2 1 1  
Bin Ay 204 
Bin Barış Bulutu, 

Gö�ü Kuşatıyor Aşkı m, ... ll O 
Bir Adamın Ruhu 97 
Bir Çocuk Kadar Saf 29S 
Bir Deve Için Daha Kolay 246 
Bir Japon'un Öyküsü 22l 
Bir Nokta Sıfır 1 8l 
Bir Şarkı Yetmez 6S 
Bu Dünyada 273 
Bugün ve Yarın 308 
Bukowski: Böyle Geldi, 

Böyle Gitti 280 
Bulutları Beklerken llO 
Büyük Tıkınma 176 

Canım Babacı�ım 28l 
Canlılar Arasında Bir Yer 24 1 
Celedonio 294 
Cinsel Ba�ımlılık l04 
Condor: Şer Ekseni 26l 

Damgalı Kadın 78 
Dazlaklar 262 
Delius - Yaz Şarkısı 16l 
Denize Yolculuk l07 
Devrim Televizyondan 

Yayınianmayacak 2S 1 
Dönüş SS 

l l l  

Dünyanın E n  Hüzünlü Müzi�i 19S 
Dünyanın Ortası lOO 
Düşlerin A�ırlı�ı 278 
Düşüncelerdeki Aşk 6l 

Elpidio Valdes ve W eyler'ın 
Büyükannesi 29S 

Elveda Erkeklik 1 78 
Elveda Sinema 74 
Erkek Kardeşler 20S 
Etki Altında Bir Kadın 1 1 2  
Evrendeki Son Yaşam 1 99 

Geber Anneci�im! 200 
Gece Y olculu�u 1 S 1 
Gecenin Gözleri 2l l 
Gel ve Git 196 
Gelecek Düşleri 20 1 
Genç Tanrılar 7S 
Gizli Yüz I S 2  
Gloria l l S  
Gozu 1 82 
Göbek Adım Kıskançlıktır 2 1 2  
Gölgeler 1 09 
Görkemli Hayatım S9 
Gözümdeki Kum 228 
Günaydın Gece 22 1 
Gündüz Saatleri 2 1 l  
Güneşe Suikast 62 

Hangi Kıbrıs? 2S2 
Havana'daki Vampirler 292 
Havana'daki Vampirler Ço�aldı ! 29l 
Hayat Öpücü�ü 2 1 7  
Hayatın Taklitleri 194 
Hiperaktifım Ama... 287 

Iki Düşünce Arasındaki Sessizlik 198 
i lk Gece l l 7  
I lkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ... ve 

i lkbahar 214 
Inat Hikayeleri l2l 
Insan Nedir ki . . .  l2S 
Inşaat l l l  

Kaçak 70 
Kaçış 89 
Kafkas Mahkumları 2S4 
Kahramanlara Rahat Huzur Yok 1 9l 
Kahve ve Sigara 212 
Kamçatka ll S 
Kandahar'a Dönüş 260 
Kanka 247 
Kanlı Altın 217 
Kardeş 224 
Karpuz Kabu�undan 

Gemiler Yapmak 329 
Kasaba 23S 
Kasım 73 
Kayıp Kucak lOS 
Kendini Geliştir ya da Çek Git! 277 
Kırmızı, Beyaz ve Blues 1 O 1 
Kim Bu Alejandro Chomski? l l l  
Kocakarılar 2 1  S 
Kocalar l l l  
Koktebel'e Yolculuk 208 
Kolia 294 
Konuşmalı Bir Film 1 97 
Kör Kuyu 2 1 6  
Küçük Gariban Bashu 1 28 
Küçük Özgürlük ll2 

Macera 1 2l 
Mango Sarısı lOl 
Mantarların Partisi 29 S 
Margarette'in Şöleni 1 89 
Maria 2S9 
Marie ve Jul ien'in Hikayesi 240 
Marslı Mercano l O I  
Masalcılar l06 
Memphis'e Giden Yol 98 
Metropol Kabusu l27 
Milwaukee, Minnesota 209 
Minik Filmler 296-297 
Miras 226 
Misafirler l lO 
Mor Kelebek 202 
Mutfak Hikayeleri 229 
Mücadele 272 
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FILM DIZINI 

Neredesin Firuze? 322 
Niki ve Flo 238 
Nicotina 3 1 8  
Nine 222 
Nosferatu 82 

O Gün 242 
Ofsayttakiler 302 
Okul 328 
Ormanın Sessizli�i 236 
Osama 250 
Otar Gitti�inden Beri 268 
Oyunun Kuralı 1 20 

285 

Paralel Yokuluklar 266 
Penceremde Sardunyalar 276 
Persona 1 24 
Pile - Beraber Ayrı Yaşamak 255 
Piano Blues 1 02 
Profesyonel 7 1  
Pupendo 69 

Samba 284 
Sanki Yuvama Dönüyorum 96 
Santiago'nun Günleri 3 1 2  
Sevgili Can Düşmanım 1 42 
Sıkı Çalış, Iyi E�len 2 1 0  
Sıradan Delilik Öyküleri 1 79 
Sırtlarındaki Hayat 289 
Sihirli Eldivenler 3 1 6  
Son Mektup 265 
Son Tren 1 90 
Sonsuz Sokaklar 1 22 
Sürüklenenler 274 

Şahane Bir Çift 90 
Şehirde 227 
Şeytana Karşı 68 
Şeytanın Ateşiyle lsınmak 99 
Şifre 1 84 

Tahta Kamera 72 
Takdir Gören Adam 295 
Takım Elbise 233 
Tenten ve Ben 288 
Teröristim 256 
Titi'nin Düşü 294 
Tommy 1 66 
Toprak Adamı 279 
Top Sektirme 295 
Tulse Luper'ın Çantaları 1 92 
Tuz 1 9 1  
Twentynine Palms 1 88 

Yakın Temas 1 86 
Yalnız Kalpler 165 
Yanan Ateş 2 1 8  
Yaşamdan Sonra 9 1  
Yedek Parçalar 270 
Yeniden Sev Beni 64 
Yeraltı Hücresi 281  
Yeşil Kobra 14 1  
Yılın Adamı 309 
Yurttaş Kane 1 2 1  
Yusuf ile Kenan 1 49 
Yüzler 1 1 0  

168 

214 
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INDEX OF FILMS 

Advencure, The 1 23 
A.E.I.O.U. 294 
Aerodynamics 294 
After Life 9 1  
Agronomist, The 279 
Aguirre, the Wrath of God 1 3 7  
Alexandra's Project 230 
Alila 67 
All Tomorrow's Parties 20 1 
Alphaber of Hope 2S7 
American Splendor S9 
An Amazing Couple 90 
Ana and the Orhers 3 1 3  
Anatomy of Hell 18S 
Appreciated Man, The 29S 
At Five in the Afternoon 2S8 
Augusr Sun 264 

Bashu, the Li etle Stranger ı 28 
Blind Shafr 2 ı 6  
Blow-Out ı 76 
Boars Out of Warermelon Rinds 329 
Brothers 20S 
Buddy 247 
Bukowski: Born i neo This 280 
Burden of Dreams 278 
Bye Bye Monkey ı 78 

Capcuring the Friedmans 283 
Celedonio 294 
Citizen Kane ı 2 ı  
Coffee and Cigarenes 2 3  2 
Come and Go 1 96 
Condor: Axis ofEvil 263 
Crimson Gold 237 
Cypher 1 84 

Daddy's Firsr Step 294 
Days of Sanciago 3 1 2  
Deburancs, The 3 1 9  
Delius - Song ofSummer 1 63 
Die Mommie Die! 200 
Don'r Touch the White Woman! 1 77 
Dreams and Nighrmares 294 
Dribbling 29S 
Drifrers 274 

Elpidio Valdes and 
Weyler's Grandma 29S 

Evi! 68 
Eyes ofNighr 23 1 

Faces 1 1 0  
Fall of the Lo use of U s her 1 68 
Farher and Son 244 
Feasr of the Mushrooms 29S 
Feel Like Going Home 96 
Filminuros 296-297 
Firsr Nighr, The 3 1 7  
Firzcarraldo 140 
Floating Landscape, The 24S 
Forest, The 236 
Fuse 2 1 8  

Geraniums at My Window 276 
Gloria l l S  
Godfarhers and Sons ı oo 
Good Morning, Nighr 221 
Goodbye Dragon Inn 74 
Gozu 182 
Granny 222 
Grow or Go 277 

Imitations of Life 1 94 
In the City 227 
In This World 273 
Inheritance 226 
JncerMission 22S 

2 1 3  

It's Easier for a Camel 246 

Karncharka 3 ı S  
Killing of a Chinese Bookie, The 1 1 3  
Kiss o f  Life 2 1 7  
Kitchen Stories 229 
Kire, The 26 1 
Kolia 294 

L'esquive 70 
Last Letter, The 26S 
Last Life in the U ni verse 199 
Last Train, The 190 
Life o n  Their Shoulders 289 
Litde Bit of Freedom, A 332 
Lost Embrace 30S 
Love in  Concrere 3 1 4  
Love in  Thoughts 63 
Love Streams ı ı 6  

Magic Gloves, The 3 ı 6  
Man of the Year, The 309 
Mango Yellow 303 
Margarene's Feast 189 
Maria 2S9 
Maybe Some Other Time ı 29 
Mercano the Martian 3 0 ı  
Middle o f  the World, The 300 
Milwaukee, Minnesota 209 
More Vampires in Havana 293 
Morherland Hotel ı so 
Mud 333 
Music Lovers, The 16S 
My Best Fiend 142 
My Terrorist 2S6 

Nicorine 3 1 8  
Nighr Journey ı s ı  
Nightmare of the Metropol, The 327 
Niki and Flo 238 
No Rest for the Brave 1 93 
Nosferacu, A Symphony of Terror 82 
Nosferatu the Vampire 1 39 
November 73 

Odd Kid Out 287 
Offsides 302 
Old Women 2 ı s  
O n  the Run 89 
One Poinc Zero 183 
Opening Night 1 1 4  
Osama 2SO 



355�--------------------------------------------------------------
I N DEX OF FILMS 

Pain 1 1 8  
Parallel Trips 266 
Passion Play, A 228 
Persona 1 24 
Piano Blues 102 
Pieces of April 206 
Place Among the Living, A 24 1 
Prisoners of Caucassus 254 
Professional, The 7 1  
Pupendo 69 
Pure as a Child 295 
Purple Butterfly 202 
Pyla - Living Togecher Separately 255 

Reconscruccion 64 
Red, Whice and Blues 1 0 1  
Return co Kandahar 260 
Return, The 58 
Revolution Will Not Be 

Televised, The 25 1 
Road to Memphis, The 98 
Road, The 1 22 
Roads co Kokcebel 208 
Rules of che Game 1 20 

Saddese Music in the World 195  
Salt 1 9 1  
Samba 284 
Sexual Dependency 304 
School 328 
Science Ficcion 2 1 1  
Seawards Journey 307 
Seeret Face 1 5 2  
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