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1 uçan süpürge 
1 la aras1 kadm filmleri festivali 

• şükran yücel 

B u yıl 'Bır Ulke' bôlümünde Ispanya'dan değişik ve ilginç beş 

filrn yer Jlıyor. Her Bırı Ayrı Renk' bolilmünde bulunan çeşit

li 'E .tıvallerd8 odul almış ve beğenı toplamış on sekiz film in 
rı ok .ı FIPRE3CI ıurisınin değerlendirecegı yarışmaya katılıyor 'Anı-

ll ,:ı' t'lıL rr ı..ndı tra1ık bır bıçımde kaybettiğırıiz feminist oyuncu Ma

'lE 'rrı!·p• ocr>t'ın •ol aldığı C rabrol'un Betty 0992) adlı filmi gösterile

c 'k r.,ırv t3rJ>ı ~' vn-ryor tKeıner liebt m1Cht, 1995) lı Imiyle tanınan 
A;rr ın 1 :.ımtm·r· Dı:.rrı'O Oorrif uç filmıylc fe~tivalde yer alıyor Haya

tm: (,alift 1 BE K'ıbrt rBuıd lt Ukt. Becl<ham, 2002) adlı filmiyle 

lık 1101 E I<E ı H ır 1 a· ıl lı lr>gıliz ye netmen Gurınder C had ha ıkı filmıyle 

e.r . ne , nk 1\Gtıyor Kısa Olmazsa Olmaz' ve 'Belgeser bolümle 
r "· Cl" ı-~, tarnarı"J gibı ilginç fılmler yer alıyor. 

'~ . ~·.,-.· ı Yar f" Jz' rı·~ .. ':Jın Yonftmenleıimız' konulu fotograf .ergisı 

1< . "~k •d r ' ort T.J 'ı..Jve ınd~ .~cı lıyor Ca!herıne Breillat'nın film 

1· r lF r, ık· .ı ·k e•01 ,rr lı ponogratınır tırtışılaorı panele Ha-

~ oıE•t~.ı rTJil Ay .JLlkanvcNec..ıtıSoıırıızlebırlıkteAit 

,, r ır • ıı Gv ı Dıınıu• ,, 111 l<)ı ı.·r arı ciarak katılıyJr 

Bir Japon'un Hikayesi (Japanese Story, 2003) 
Sue Brooks'un olgi çeken Bir /npoıı'ım Hikayesi adlı filmi, Tonı Colette'in başarıyla 

canlandırdığı Avustralyalı oldukça erkeksi jeolog bır kadınla, buraya geznıeye ge

len genç bir japon i~adamının Avustralya'nın ıssız doğa" nda çıktıkları ve iki;ini de 

değı~tiren bır yolculuğu başarılı görüntiller e~liğınde anlatıyor. Kültür farklılıkları 

üzerine rogunlaşan film başlangıçta birbirlerinden nefret eden kadınla erkeğin gi

derek yakınlaşmalarını oldukça gerçekçi bir biçimde yansıtıyor Y önetnıen ilginç bır 

yol filmiyle farklı bir aşk hıkayesını anlatıror. 

Miş li Geçmış Zaman (Passato Prossimo, 2003) 
,\taria Sole Tognazzı'nin ilk fılmı M ış/ı Geçmiş Zıımaıı, Roma'da bir grup gencin ha

yallerini, aşklarını ve ilişkilerını anlatan sevimli ve aynı zamanda hUJünlü bir ko

medi. Ovunculuklarını kanıtlamava çalışan Andrea (Ciaudio Santamarra), Fduardo 

(lgnazio Olivıa), Larola (\'alentıııa Cervi) ,.e kızlada ilişki kurıııakta güçluk çeken 

Cianmarta (< :laudıo t oioe) hafta,onunu geçırmek llzere arkadaşları< 'laudia'nın (Pa

ola Cortelle\Sı) Roma yakınlarındakı bllrük ve güzel evine giderler. h 'atılmak üze· 

redir. Bu evde ge,ıre(eklerı bu hafta sonundan <onra herbıri kendi voluna gidecektir 



H • f!'lltv .ı dr (,.ıktıiHu 
lr.ıııtl.ıunlulıın unı.u(_,l ıv 

kıt,io,ıl.ı ıııııı ıuıucU loJ ~o ıyiJ l.aı ı( 

M(ıcadel~ {~truggle , :li)OJ) 

lüıtlı N.ı<kr'ııı fılıııı l'<~lııııyalı ın v•ıınlık ı~çıkrın Av u ıurya d., kı g ı lıa> .ı(.,, br bd 

kıı)ullaı.ı s.ılıip ol,,ıl.ır d.ı Avıı>tuı y.ılıiMın lıa)atı da "nlaıddlı <'..ı ha ıı, a~ .c dq:ıldır ~ 'n11l •ınd 

n nı (o\<'r~ı·kk)t ırcrck kurtul ın•}" ~alıı.ın Avusturyalı ona y• ; . oda m la kızı)1J hurad V< nı .. r h 

flolony.ılı Lv anın lıirlıktclıklnı onl.ır ı~ ın bır unut olabılır mı• ı ~H ı ~ yel. rı u<, ları a~ ~bı ır 

kendı nt> <lig u 'incma eli lı, helgescll,•lant,ıllkrı lıulu}turırı~ ı dıkk.ıt \<ki)Ur 

Wilbur Ölmek istıyor (Wilbur begar selvmord, 2003) 

Danimarkal ı yonetmen l.one \<herlıR'ın, Yem Ha;lııycmlar Ip n /talywıc./da lltcılıınsk /or btı:yndac, 2001 J nr 
ıli~kilcrindcki ın<diklcre mercek tuttugu hu! ılınınde ıntıhartakıııtı<ı ola•ı \\ı lıur le yıın.er <re ~a·d, :-ı " r.ı '>cv. H r'xı 

ur, babalarından kalan 'aha! dükk:ınınJa yaşari Jr ~aha! Jukk.ınıııa kıtaplMını &a!ıııaya gelen \ldfy uc Harbuur vakınl ı ri ~ 

Maryile Harbour'un cvlcıınıe>ıııden -.ın ra Wilbur'ün de har.ııa hakışı dcğıjlr. A k i nsa oları hav.ı!a bag!Jyan bır mu.ı1e mıdır' 

( one ~cherfig kuzeyin yainıtın"ınl,ırınrn dokunaklı fııkaycierını ctkıie}'ICı O ır lııçımde Jl1 Jlll< IT 

Bulutları Beklerken (2004) 

Ye)inı U>taoglu'nun mcrakl,ı bt-klencn '"n film ı Hıılııtları lkklcrkm, 1\Jrad< 1111 ın c~ ız doı;a gor ıntulc•ı <·nu. de J.ıık.ıv 

ni duru bir \Ine ma diliyle anlatan etkileyici bir film. Lstaoglu 'kimlik' ve aidııct' •orununu gerçeK<,• bır bı~ımde ırdt'edı lı! 

m inde kamera>ını 'in,an'a odaklıvar Bill komıumuzdan !arklı kılan nedır' 19111 da ·ı rabzrın dak· k·ıylerını tc•k dcr k t:ıJ<,c 

zorlanan Rumlardan o "rada on yaıında olan Hem ile kızkardc\i anne w babalarının ıılumund<n o;onra bır ı urk ııle lar.ıfın 

Jan eYiat edinılir. Türk olarak yctiıen Ayıe. k11kardeşi Sdma'nın CllünıunJcn >onra ~owklugundakı kınılıgıne gen de,; ·er. Yo· 
re halkından kiıılerin de rol aldığı filmde doğal ve abartısil oyunculuk dıkkatı çekiyor Ye,iın l!•taoğlu, kr.nusuna •erınkarılı 

lıkla yaklaııyorwduygu'"llığa kaçmadan ızleyeni etkılenıeri baıarıyor. 

UÇAN SÜPÜRGE'DE KATHARINE HEPBURN 
Kathanne Hepburn, 60 yıllık sanat hayatında her zaman aklın tımsali 
olmayı başarmış, Hollywood gibi sahte yıldızların bir yanıp bır söndü

ğu bir aldatmaca dünyasında 'kendi' olarak kalmayı becermiş güçlü bir 

sanatçıydı. Başarıyla canlandırdığı zekı, farklı ve guçlu kadın modelle

n gibi yaşadı. Yıldız fabrikası Hollywood onu bir ·model'e uyduramadı, 

o kendi 'imge'sini filmlenndeki kadınlar gibı mücadele ederek yarattı. 

Güzel ve seksı dişilerin yıldız olduğu bir dönemde Kalharine Hepburn, 

'oyunculuk' gücuyle sınemada 60 yıl başrolde kalmayı başarmış bir 
aktristi. Sanat hayatına ı928'de tiyatroda oynadığı küçük rollerle baş

layan Kathan ne Hepburn, George Cukor'un Boşanma mn Faturası (A 

Bill of Oıvorcement) filmtyle sınemaya ilk adımını attı. Uçuncu filmı 

Morning Glory (1933) ile ili< Oscar ödülünü ı 933'de kazandı. Kil

çuk Kadınlar (Uttle Women, ı933l en sevdiği filmlerinden birıydi. 

Uçan Süpürge'de göslerilecek olan Philade/phıa Oykusil (Philade/phia 

Story, ı 940) Hepburn'u zırveye taşıyan filmdi. Spencer Tracy ile ta

nıştıgı George Slevens filmı YI/m Kadını (Woman of The Year, 1942) ve 

'>Onrasında gene birlikte aynadıkları kadın haklarını savunan Adem'in 

Kaburga Kemiği (Adam's Rib, ı949) onun senaryo aşamasında pro

ıe uretımıne katıldığı önemli filmler olarak festival programında yer alı 

yor Katharine Hepburn, yaşlılık yıllarında da önemli filmlerde başrolde 

oynayarak yaşlanınca kızağa çekilen Hollywood yıldızlarının makus 
talihını yendı ı 967'de Beklenmeyen Misafir (Guess Wfıo's Comıng 

To Dinner) ile ikıncı Oscar'ını kazandı. ı 968'de The Lion in Winter ıle 

Akademı tarihınde· uç kez En iyı Kadın Oyuncu Oscarı'nı alan ilk oyun· 

cu oldu. ı98l'de Alim Gol <On Golden Pondl ile dordüncu kez Oscar 

aldı. Hep tıtızlıkiE. ,eçti~i düzeyli filmlerde rol aldı Bır kadın olar ak ay· 

kır ı. f.ırklı ve guçlü kişiliğını sınema dünyasına kabul etiirdi Kendi de

vışıyle 'l. insanlar ıçın Ozgurluk Heykeli gibı bır simgeydi 

CANLANDlRMA Si"JEMASINDA BIR ILK: LOHE. ı:.cE•NIGE.R 
Sinema tarihinın ılk uzun metraj lı siluet filminı çeken Lotte RPınır~r buguro r .ı nlar 

d ırma sinemasının onculerinden bı rı olarak kabul edıliyor Prt ns Ahmef'lf' Mar"' -
lan r:The Adventures of Prince Achmed. ı 926) adlı uzun fılrr>ı c ıni ı "1UZ'k esııgındE 
Uçan Supurge'de gösterilecek. Uç yıllık zorlu bir çalışma soruct. karton fıgurıe· ke ;e 

rek gerçekleştırdiği bu uzun film, gerçek bır sanat eo;er• ve canlandırrıanın b€,ZE rsız 

bir örneğı Reiniger hayatı boyunca seksenden fazla animasyon filmı çek! Cogunluk 
la ünlu masalları siluetlerle canlandırdı. Sıyah-beyaz sıluetlerı kendılerıne ozt;t. esie
tık güzellikleri, hareketlerindeki ıncelık, ınsani duyguların dışavurumundaki gerçeklık 
le dikkati çekiyor Lotte Reiniger 'ın yedi kısa filmıyle, sanatı uzerine yapılmış bır belge

sel film, festıval kapsamında gösterilecek. Reıniger'ın filmlerı yarattıkları bı.ıy•.ılu roıcsal 

atmosferiyle fantastik sınemanın da öncülerinden olarak görülmeli. 
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