
ı aberler 

GEZiCi FESTiVAL 
YAKLAŞlYOR 
1 AvrıJpa Fılmlen fe~tıvali, bu yıl 3-28 

E kim tcmhleı inde Ankar.ı, 1\ay!>eri, Malat 

Ye\ lznıır Bur-.a ~,,~ 1 ar./a gidecek, Kultıjı 

Aakanlıgı, Open c:;ocıeıy lnstıtute (Açıl< 

Torılurn E.nstitusiı) E.urop,ı Cinemas Bursa 

13uyukşehıı Belediyesi ve ı,ars Buyukşehir 

Beledi:Vf',i'nin katkılarıyla düzenlenecek 

C ez ıcı Festıval, 3-9 Ekim'de Arıkara'da 

Ankapol ve k.avaklıdere C..jnpnıaları nda. 

lO· ll Ekım'de Malatya da Ye~il ıneırıa 

Kon'Ini Pk ındı' 1 ,.ı 'i Ekım'de Kclyseri de 

rcıye> lımvr,-,ıtr<>ı ir rna Salonunda, 1;-19 Ekım'de lzmırde f,.mir t:.dna1 

v Fr.m .. Kultur Merkezi'nde 17-2.3 Ekım'de Bur1 drl T,ı )'~rt' kuıtur Merk· 

ı• r:1e 24 28 'kım de Kars ta il Kultur MerkPZt Salonu nd,1 ge-rçek leş eel 

Fe tıval pı ~ramma gelme e sinefiller içın dk goze çdroan bohım unlu Fnnsı yo 

rı tınen JeJn Luc Gadard'ın toplu gösterimı GcdaıcJ'm 1'1?9 l'H:·~ yılları :ı.ra

sınd3. ;,eldUJt SerSerı Aşıklar Alph~'lv'llc Çmli 1\ı? çı tm n Pu:o ıoı ve /\adın Ka

dı lt retıo pektiftı.: yer alan filmler. Avrupa Avr Jpa bolumunde <.lınud'm i 1 ·1k 

!}ıle/d r: Lec:ontt•'un TrP~ıdek· Adam KonchalovskV'nın Delı/er Ev Nellıl·ın Bat• 

)III<Jı \ardır, Avnıp,:rnln En Iyilerı boiUrnuııde Bergman'ın 811 fvlıliAtt•n Ma. 

zanlar Haneı...e·nın Teı;..jdufı Bır Krorıoloıir•ın 1 Pu~:ısı Akı Kaurı~mıkı 1111 

SunıJ..Ienen Bılftıtlar Sautet in Vmcerıt Franç~Jis Paul vı. Oıge.~!erı TaV""ı 1i 

" CINECITY 
SiNEMALARI 
ANADOLU 
YAKASINDA 
Alarko Grubu, inemaya 

yaptığı yatı rımları .1rttırıyor. 

Bu ay l<.oı y.:ıt.ağı ' nd.ı 

açılaca k olan H Hiside City 

Club -Trio yedı <)!onuyla 

bölgedeki oneml i bi r bo~luğu 

dolduracak. H!ll!.ıde Cily 

Club Trio, konforlu 
sinemalar dışında -;por 

merkezi, r storın , cafele rıyle 

vt: ?:zelli kle i ş mrrkezl e rıne 

yakın konumuyla 
l< 'lzyatağ ı'ndd ven b ı r 

y1 ~am ,ılanı yaratmayı 

h~ defliyo r S inemaların 

kalıtesıne gelınc 

C ineC ıty n ın ı ~tanbu l dak. 

dığer itr.emaları an sında 

Etıler CineC ıty \. 
Zey ti nburnu Olıv l um Ci ne. ity 

olduğunu eylemek veteri ı 

herhalde 

" AKADEMi'DE 
ARTiZ MEKTEBi 

er in 1( rd Btr Prı 3r Truffaut nun Amerıklrı Ge( ı Jul s lım Reed'ın Uç yıld ır Befoğ lu' ;ı 

l Çt. u Adam Almod var ın Sımr fl.rı.ımm E ıgmdeh I<.dd!fliJı ve Anders

on un ı.. /ı1p ıdlı fılrnleri ık gr.'Sterilec k. 

tı~atde bu yıl d kı 3 ftln"' ·nutulrn nuş. A...-rupa PJnor 1 ı a~lıqı ltınd 

yerı ı kı 3 4·1mler :tenev .ı.:' sınemanıfl onemli )ı ncı t'rıııd'"n olu1-ir Cja Fılmler 

ıe A~.: ı upa VII n.nlandırn..ı. filmlerırdım uş.ın Kınoshı ., n SeçtiK' ı, c n 

br dır ıa sırPma ının en one ıli ustalar ndar. lS 1asını..akı Raouı ç-~r" ı , ın bu 

tun tilllllerın,.iı:.•l olu, :ı.n bır toplu go~terın Akı Kduıı..Jlld' ıın 1'18tı-lJ91 ıra 

rnd ._ektiqı J<ı J filmler veRoyAnde on Ye Jan troel Jibı 1 rrıa.cıldr• yetı~tır

n ış Stodholm f-ılll' Akadernı ı nin oğrePcı filmler l ezıcı F tıval de yf': r atan 

kı ı fılm bolumlerı. A.,, ıntılı bııgi ıcir 'JiıNI. wQJlfilllf!lınt~ 

40 . ALTIN PORTAKAL GELiYOR 

ANT AL VA AL TtN PDR"T"AK.Aı. 
F11.M FESTIVAL. 

~-15 EKivı = 
Bu yıl 1 S Ekim arasında kırkınc ı sı ger 

çek leştiri lecek Anta lya Alt ı n Portakal 

Film Festivali ulusal uzutı metraJ ılı r ı! ı 

belli oldu. Oduller belirleye.;e< JUrt S E 

'SAM ldıncı Nıda Korabol Akdenız FI 

YAP adına Şev<ı Tosunoijlu, FI LM-YÖN 

adına Erden K.raı, SENDER ıdına Saf 

On•l SINE SE~ ıdına Sevda Sevıl Ak 

tolga, )ODER tidırld Su leyınan Turan 

ÇASOD adına Enqin i nal, SfYAD adına 

Mehın""'t AÇdr, MESAM .ıdına Murat 

H asarı AKSA'v adına F.ıtma Pehlivan 

ve Galatı1Sdray Unıversıtesi'nden Prof. 

Or. Özden Cank.iya'dan oluşuyo r. Ödüller 

geçen yıla gore yuzde yüzelli oranında 

:ırttırılırken yarıvrıa yont!ltneli9inde bu 

't.ınn yurt i çınde yıpılan u ı u~ll/u luslaransı hıçbir yarı~aya katıln am.:ı l'lrtı 

SJ.dec bu yıl geçer ı olm=.ık Jzere film Sdyısını arttırabılmek ıçın kaldırıldı 

• KÖYCEGIZ FILM FESTiVALI 

4 n 

AkadPrı ıı de ırı m 

Oyunc Jluk Atölye§· devam 

ed ıyo r u ~ l>tlık bır egi t ım 

.Jresince he hafta b ı r 

yönetmen ~ )yunc Jnun 
ıt Iye ~a l ışm1 larıncı 

k t ıldıgı progr1m bir 

belgesel halıne ;t tirıld ı . 

Belge!.el ;Je~tig ımı z yedı 

;ıyhk atolye o,ah~ma l rında 

eği t im qOren oyuncu 
ıday ları rı ın performansl arı 

ozel ya~mları, ka t ıldık la r 

deneme Çt>kım l erı 

Oyn.Jdıktarı reklam 'ıl(. 

filmterin y.ınında, ato lye'te 
katılan yonttmen ve 
cıyunrııların çek.ımlerlnden 

oruşuyor. Ayrıntılı bil91 içın 
~-.ir.tı.m:ıt.kt"-'>tt..!ITl 

SENARYO 
YAZARLARI 
DERNEGi KURULDU 
117Lin ll< dı INf 
1 ;;ı- t l , J Eıne .,.~IP ri 

Sendikası> w: FILM YON 
Fılm Yonetmenler Dernt!) ı l 

çatısı altında ,.·arlı~ ı nı 

surdurmU~ oları )enaryo 
yalarları kendi örgut!rrini 

ıı:urdular. Oern gın geç ı cı 

yonetım kurulu ad On ll 

b:ı.~k ını Macı! 1< lper 
Eraogan -1\kdum.ın Hakan 
Hak ..ın Atay t:.o;rer Huseyın 

Kuzu Vf' H alulot ınal dan 

olu~uyor DerneQe U'Je olmak 
ıçın ınema vh"J TV ıerden 

gosttrdmıj bır eser .ahıhı 

olmak yrtPrli 

2. KOMEDi FiLMLERi FESTiVALI 
BAŞLIYOR 

15·25 Evitil tarihteri :ırasrml,ı TUP~AI\. tar.:lfından 

tluıt•nlenen festival bu yıl da t.ıanntı Bank.ısı Oo· 

nus Card _;ponsorlugumla gerçekleşti ri lıyor. 8Pynı] 

lu Sinernası, Levent Kültür MerkP'i C.mema Tur

' lk Fr,uısız i talyan ve Atman 1\ultuı Merkezie

n'nde elliyt• yakın uzun metraı komedi lılmi sine 

m:ıseverle-~le bulw,arak FestıvaldP- gr-ze .ırp,uı bd 

tumler c1n.sında Sın('m Tarihinde Fransız I<Jrn~ 

dile rı' ı ı O. Oogunı Ytldonumunde Bir l<omedı 

Uı;tası: Harold Llo:vd Norr·ıarı Wısdom Toplu 

Gosterısı ·u~taya Saygı: Boh Hone ve 'k,ır.a Kn 

rm•dı FılmiE"rı yer alıyor 

COSTA GAVRAS FiLMLERi 
BOGAZiÇi ÜNiVERSiTESi'NDE 
Boljazıçı Urııveı'iitesr 140. yılı kutlanıiları çerçı>ve 

sı nde E.ylul .:ı:~ı Jnunda ii nlü yönetmen 1 .ost:\ Gav 

rol retrospektıfi ile gdsterim programına baılaya. 

c~1k ot.1n Boğazıçı Unıversıtesı Mıthdt Al,un Film 

Merkezı Ef<inı ayında Nurı Bilge Cl"ylan Derviş 

Zıirn ve Rehı Enlem toplu gOsterimlerı ile etkinli~ 

lt> n ne dev.:ım edecr:•k Film Me ı k.ezi'rıin gosteruıı 

proqraını hakkındaki ayrıntılı bilgiye wwN filmcen 

.ttr~_..tr_adresindt•n ulaşılabilir 

YÖNETMEN T.FiKRET UÇAK 
ARAMIZDAN AYRILDl 
Yonetmerı T Fikret Uçak ll Temmuz'da lramız

dar ayrıldı. 1 q ;3 doğumlu T. Fikret Uçak 

ı ı; ı de Aydın Arakon'un V atar Jçm fılmındekı 

kuçuk bır rol il~ >lll~>ma dünyasna cldım ~ttı 

1 :,ısq da 1 ral Ozon'un ba§ladıgı Merl•aoıet fılminı 

t.:ıınarnl,ı'{;;ır;~k yörıetnıenlige ballıldı Ardından 

Sonstı Acı ve O/om Ka.yalllr./arı gıbı filrnlerle yO 

netnumliğini surduren Uçak zaman zaman ba~k-.:ı 

vonetmenlerin yanında ikinci yönetmen olarrık da 

çalı~.maya d,.vam ettı. YOnetmı>nlığinin llt>rleyen 

yıllarınd<J bır k :;rnı Ulkemizdf' çekılerı Hafif Suva 

r, A1av nın Hucumu himının çalı~rrwları :.ı rasında 

yonetmen Tony Rlchard<"JO'rn dSI tanlMından bırı 

.:>ldu ..... ınem fılmlerının y.:ınınrk ,.,.kl,lrn filmleri, 

nuııkıl ~vlar ye tanıtım fılmlc. de ~~ ken Uç.ık 

TRT yapımı DuvJ~ ki K~n ıd/ı dizide de :~rı t yo 

netrrPn/ıgı )'aptı. ı qq4'e k.ıd :ır ellidt'n f ı~ l 'ılıne 

yônetmPn Jl nk irn .. :ı ttı. C: on çalışmalarını 1 lh 

ç,ok taıııttııı fılmlerirıtlı> yoyunl.1ştıran Fıkret Uç,1k 

televııvon I<.Jnallarının çogal~sı ve dizı fılmlerın 

rilqbet qörrne>i u.rerınf! htı .ı/anda da çalı~mak için 

pro1eler hi.ı.zırlamaktaydı. 

( 


