
7. ULUSLARARASI ANKARA FiLM FESTiVALi 
10 MART'TA BASLIYOR . 

Ankara'ya selam! 

u yıl yedincisi düzenle
necek olan Uluslararası 
Ankara Film Festivali, 
geçmi; yıllara göre daha 
ço~ filmin katılımıyla, 
daha kap"'mlı bir prog

ramla 1 O Mart'da başlıyor. 19 Mart'a ka
dar sÜrt!Cek olan festivalin yarışma bölü
münde, "Ulu'"! Uzun Metrajlı FilmYan;
ma""• "Ulusal Kısa Film Yarışması", 
"Ulu'"! Belgesel Film Yarışması" ve 
"Uluslararası Canlandırma Filmleri Yarış
ma"" bulunuyor. "Dünya Sinemasından 
Örnekler" bölümü dışında, "Bosna Film
leri", Yılmaz Güney'in filmlerinden olu
şan "Eski Dosta Selam", festivali oluştu
ran diger başlıklar. 

Festivalin tarihçesi 
I 987 yılında, Bilar A. Ş. adına Aıiz Nesi n, 

Haluk Gerger, Mahmut Tali Öngören \'C 

Prof. Ca h it T ala s, Mülkiyeliler Birliği adına 
Alper Aktan ve Ülkü Orbay, Bilim Sanat 
Dt-rgisi adına Varlık Öımenek ve İlhan Al
kan'la hirlikt<· hirkaç sinemast:ver biraraya gele
rek, Ankara'da hir film şenliği düzenlemenin 
gerekliliğini ıartışırlar. Oluşturulan genel kuru· 
lun ha;kanlı~ına Mahmut Tali Öngören'in gcti
rildigi toplaııtıda. genel sekreterliğe Ülkü Orbay 
getirilir. Ankaralı sincma•nerlere nitelikli film
Ierin sunumu dı~ındaki en önemli amaç, Türk 
:o.intma~ıımın nırt dı)ında tamtımı ve ulw.larara· 
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" pazarlara açılmasını sağlamaktır. 
Festival, planlanandan daha geniş bir kap'"· 

ma ulaşır. Genç yönetmenlerin, \O yıları ı 2'ye 
varan yapıtlan yankı uyandırırken, gözler festi· 
val programı içinde oldukça geniş yer tutan kı
'" filmiere çevrilir. Zacharis, Olmi, Carax, 
Björkman, Koncahalo,·sky, Bondarchuk, Alien 
yapıtlanyla, Ankara, ilk kez böylesine geniş çap· 
lı kültürel yakıniaşmaya tanık olur. 

Ikincisi 3 · 12 Mart 1989 tarihleri arasın· 
da gerçekle~tirilen festivalde, ilk şenliktc "'dece 
yeni yönetmeniere açık olan ulusal yarışma, ye· 
tt•rli sayıda yapıt olmaması nedeniyle tüm yerli 
filmiere açılır. Costa Gavras'ın Z adlı filmiyle 
açılan festivalin toplu gösteriler hölümündc, 
Lütfi Ö. Akad, Mumau ve Chaplin'c yer veri
lir 

Her yıl, bir öncekine oranla daha yo· 
ğu n olan fesrivalin üçüncüsü 9 ·ı 7 
Mart 1990 tarihleri arasında düzenle· 
nir. Tevfik Başer'in Strashourg Film Fes· 
tivali Büyük Ödülü'nü alanSahte Cenne· 
te \'eda'sıyla açılan şenliğin toplu gösteri· 
ler programında, Metin Erksan'ın sekiz, 
Fritz lang'ın dört, Clıarlie Chaplin'in ye
di 'e Luis Sunuel'in beş filmi yer alır. 

ı 991 yılına gelindiğinde, 4. Şenlik, 
Körfez Savaşı nedeniyle yapı lamaz; fakat 
bu arada ~enlik yürütme kurulu çalışan· 
lan, bir vakıf kurarak şenliği rc,mi kim li 
ğe kavuşıurur. Artık ~enlik Ankara 
Film Festivali adıyla, Dünya Kitle ile
tişimi Araştırma Vakfı tarafından dü
zenlenecektir. 

Fesrivabiz geçen bir yıl, 28 Şubat · 8 
Mart ı 992'de düzenlenen 4. Ankara 

Film Festivali'nin "!eyirci ~ay ı sını aıalramamı~, 

aksine arttırmıştır. Canan Gert:·de'nin Rohen'ın 
Filmi'yle açılan festivalde, !talyan politik sine· 
ması, Ka ren SahnazarO\, Françuis T ruffaut, Pal 
Sandor toplu gösterilerinin yanı sıra Oantc, 
Lee, Waters, Balkenhol, Meerapfel, Wenji, Li, 
Becker, Davila, Miller, Swaim, Zidi, ltami ve 
Ferri~'in ')()n yapıtlanna yer verilir. 

5 · ı4 Mart ı993 yılında düzenlenen 5. 
Uluslararası Ankara Film Festivali'nde 
önemli bir gelişme olur. Festival programına ek· 
lenen "Uluslararası Canlandırma Filmleri Yarış· 
ması" bölümüyle, dünyanın bu alanda yarışma 
düzenleyen sayılı festivalleri arasına girer. Yaşar 
Kemal'in onur konuğu olduğu fcstivaldc, Go· 
dard ve Rosi toplu gösterileri seyirci katılımını 
rekor düıeye çıkarır 

• 



• 

ZS Şubat • 6 Mart tarihleri ara•ında ger
çckkştirilen 6. Ulu•lararası Ankara Film 
l'estivali, <konomik :orluklar nedmivle barı 
bi\liımlerde k"ıtlamaya gidilerek gt·rçcki<-~1irilir. 
Bu yüulcn "Türk Sinema Tarihi"nden başlıklı 
bölüm, karikahir yanşması, sergilcrin hir bıilii
mü, yeterli bütçe oluşturulamadıgı için rrog
ramda yer alamaz. Yine de dopdolu bir prog
ram hazırlanmı~tır: Torlam 301\ iilmin <unul
duğu fc,tivaldc, 7 sövleşi, 2 açıkotururola 49 si
nema adamının katıldığı "Tiırk Sinema"" ko
nulu bir forum düzenlenir. 

Festivalele bu yıl 
Dünya sinemasından örnekler 
Fe-tivalin toplu gösteriler bölümünde bu yıl 

üç ağır top var; Yves Montand, Satyajit Ray ve 
Etorc Sc ola. 

Yves Montand'ın kariyerine bir hak ış fırsa
tı verecek olan programda, Moııtand'ın başrolü
nü oynadığı şu filmiere yer verilecek: Lı Guı-r· 
re cst Finie Savaş Bitti (1966, A. Resnais), 
L'Awu - Itiraf (1970, C. Gavras), Le Salaire de 

Yves Montand 

la Peur - Korkunun Bedeli (1953, H. G. Clo
uwt), Vincent, François, Paul et les Aııtres · 
Vincent, François, Paul ve Diğerleri (C. Sa· 
uteı), Cesar et Rooellc - Cesar ve Rosdle (C. 
Sautet) ve L. Wie Ikarus · lkarus'un İ'si (H. 
Vemeuil). 

Satyajit Ray, kırk yıllık sinema >ierüvenin 
önemli köşe taşı olmuş filmleriyle anılacak. 
Program, 1959 tarihli bir ilk dönem filmi olan 
Apur Sansar - Apu'nun Dünyası ile başlaya
cak. 1992'de ölmeden önce yaptığı son filmi 
olan Agantık - Yab-dncı'ya kadar olan dönem
de, yönetmeni en iyi tanımlayan filmler festival 
programında yer alıyor: jal Sagar · Müzik Oda
sı, Charaluta, Shakha Proshakha · Ağacın Dal
ları, Ganasatru - Halk Düşmanı. 

Etore Scola, toplu gösterinin üçüncü ismi. 
Mizah dergilerinde ressam olarak çalı~ırken si
nemaya başlayan ve 1 970'lerde yaptığı Dram ma 
Della Gelosia - Kıskançlık Dramı (1970) ile 
dünyaca üne kavuşan &:ola, Stefannia Sandrel
li tarafından "kadınları herkesten iyi anlayan 
yönetmen" olarak tanımlanıyor. Sophia Loren, 
De Sica ve Russelini'nin geleneğini sürdürdüğü
nü, oyuncuianna kal"jı sabırlı ve duyarlı bir yö
netmen olduğunu söylerken, tutucu çevreler 
onu "Anarşist" olarak tanımlıyorlar, 

Eleştirmenler tarafından komedileri "fazla 
kara mizahla yüklü", dramlanysa "çok ağır" bu
lunurken, bazı eleştirmenler onu çok yünlü lıir 
yönetmen olarak tanımlıyorlar: Bazen halka ya
km, bazen devrimci lıir entellektüel, hazen de 

hir •uytarı Scola 
filmkrinde, küçük 
inı;;anlann büvlık 

öykülerini anlafır. 
1 ler filmi izlenıneye 
degm.lir, çünkü onun 
ince mizahla yüklıi 
filmlerinin ~r birind<·. 
bir 'üpriz ve ayrı bir w 
vardır. 'Xola'nın festhal 
programında yer alan 
filmleri şunlar: Uç direni}
çinin düş kınklıklarının an
latıldığı I'IH tarihli Cerava
mo Tantn Arnanti - Birbiri
mizi Öyle Sevıniıtik ki, Can 
ne5da iüri Cr.el lıdülfınü alan, 
s~ıvaşın \'(' fa.,izmin insanlar 
üzerindeki etkilerini anlatan 
Lna Gioniara Particalari · Özel 
Bir Gün ( 1977), Fransa'nın ya

~An.arşi.t 

olarak görülen 
Ettore Scola ve Marcelln 

Ma trioanni çallfma sır1tS1nda. 

ler'ın en bılirıen şa
irl.rınden ol n 

fledd \\ vn'ın )J..~ 
ının• k Jno ed4nı 

kın tarihini hir dans salonunun yarını ~üzyıllık 
geçmi~i ;,inde anlatan Le Bal - Balo ( I'IR-1) <e 
tek mekanda geçen, bir adamın ~a}amı süresin 

ce hir ailenin ya,arnmı 
anlatan La Famiglia 
Aile (1987). 

Dünya S.ineına~ın
dan Örnekler bölü 
ınündc son vıllarda 
üretilmiş önemli film
ler yer alıyor. Progra· 
ma 19 ülkeden başvu
ran 60 iilmden ba.:ılan 
şunlar. 

Almanya'dan iesti
\ale katılan l8l2-IH33 
yılları arasında ı aşamıı 
Bavyera'lı Kaspar Ha
usefl konu edinen ve 
aynı adı taşıvan tilmin 
yönetmeni Peter Sehr. 
Kimliği ve doğumuyla 

ilgili bilgiler her zaman belirsiz olan K"'par Ha 
user, çe~itli oyun. şiir ve romanlara konu ol
mu0. Ünlü yönetmen W. Her:ug da, 19/S'te hu 
konuyla ilgili olarak ]eder für Sich und Gott 
Ge~en Aile adlı fılmi yapmı~tır. Haıı,er ,;;ylen
ccsi, kaynağını yalanlardan alır. HJu,er'in psı
kolojik durumu da bu söylcnce~ i körükler. 

Kara sinemanın merkezi olarak bilinen 
Burkina Faso'dan, Cannes n Venedik'te 
ödüller kazanmış hir yönetmen olan idris Qu
edraogo, feotivale üç filmiyle katılıyor: Tilai. 
Berlin 'de Altın Ayı 
alan filmi Sanıba Tra
ore ,.e son filmi Le 
Cri du Coeur. 

Macaristan'dan, 
bu yıl Yabancı Film 
Oscar'ına aday olan 
ve Georg Büchner'in 
tiyatro }apttından 

uyarlanan \Voyzeck 
katılıyor. Janos 
Sz3sz'ın yönettiği 
filmde, tahta kulübe
'inde bekı;ilik yapan 
muhtız \V uyz.eçk'-in 
övküsii anlatılıyor. 

. Bu yıl İngilte
re'den katılan filmler 
şunlar: Yönetmen Pa
ul Turner'ın filmi 

Y<•r lngılter~ den 
bir ba;ka iilm de Reony R)'e'nın ~···,eni~; 
\lidnight Movie. filmin >enarısti •· )apımı;I"J 
olan Dennis Potter, filmili senarw•ıınu günde 
lQ sayfa \'a:arak uç a~da ta m.ımlamavı planlar
ken, Jrıktorunun bn kadar iirnni kalmadığım 
'SÖy[t>mc-~i üzerine günde li $avb. ya:arak ta
mamlamı>. Diğer film. tating komedilerinden 
hugüne gelen gii!dü rü anlayışının bir •nt e:: i 
olan 'ııargate. Filmiıı ~:ıpımmı, • ~.ger rekl•m 
bütçemi:: daha geni~ olo;aıdı ve )OIK'tınenımi:: 
anlam"z •uratlı bir Amerikalı ,,fs.ııdı, ıilm, 
mutlaka listelerde lıir nurnaraya ,-ük,elirdi 
Ama, o kadar paramız yoktu" div< r fılmin ,.,. 
netmeni Marrio Clun.,. 

Türk ~inema Lrihınder: 
E•ki Do6ta Selam 
Türk Sinema Tarihinden b,;fümu hu "1 

"&ki D\lsta Selam" alt başlığıyla , "'"-gısla anaaı
ğımız büyük u'ta Yılmaz Güneyin tilmlerine 
ayrılmış. Programda, yönettiği üç filmi L mut 
(1970), \ğıt 097!). Arkadal 0974) w S<·nar
yosunu ya:dığı iki filmi Sıiru (1978 i'9), \ot 
(1982) ile Fransa'da yaşadığı yıllarda yaptığı 
son filmi Duvar Le \lur denebilecek. 
. Güneı'in va.o;akh filmi Duvır Türkive"de ilk 
defa gösterilecek. 1976 yılının lllart ayında An
kara Cezae,i 'nin 4 num.ıralı ,ocuk koguıunda 
isı an çıkar. Tanıklar arasında soyasi hıiLiimlü 
Him ıönetmeni Yılmaz Güner d,· \ardır. L,yanı 
izleyen günlerde Güney, çocuk ların nlın istem
lerini özetleyen bir bildin ıa:ar. Bu bildirinin 

'Yılmaz Güney'in "Du,•ar"t. 
ı -



Türk sinemasına verilen destek 
\n~ara lllu,Jarara-.ı Film Ft-..th·a li hünyc .. intlc, TürJ.. -.int·ma,ında ürctik•n '\-cni filmlı.:ri H' 'int·ma ta 

rihimi!:in ônemli \'ttpıtlarını "'int:mawH"rll·rc 'unmak amacıyla t :zun Mctrajlı Tıırt.. hlmkri Yarı)m~ı-.ı H' 

TürJ.. Sinema Tarihinden ~lllımlcri ytra lmal...ıadır. Bu hölümk·r, ft-.;tival ik Hynı )a-,tadır ve gidtrck gdl'· 
nck halim· gelmh~rir. 

h·.,ti\'alin yurtdı~ınJan gelcn konu"..lan en ,ol.. Türk sincm:ı .. ı ik· ilgili g,\,tcrimlcn: ilgi ~ü,tcrdil..k-ri 
idn, sint.>mamı:;::ın tanırılnthına kı..,mcn dl• tll"<l aracılı l ı:dildiği inancından:. Ne \ar ki, filmlt·rin S<ıdt'<e 

Tiirl...çe gö .. rcrilme,i, hu ilgivi olumsu:: olarak ctkilc:mcl..ıcdir. Bu \üzckn ônürnlız.dcki ft: ti,aldc. yarı~ma 
fi lmk•rinin lngili::ce altya:ılı kopyalarını J~tô.,terme)i anıadıyonı:. 

U:un Metrajl ı Türk Filmleri Yarı~ma.,ı çcrc,:en·.,inJl· .,jnemamı:ın ovun(ulann;ı H teknik dt·manları 
na para'\.81 ödul ilk kez fe-.thalimi::de \Crilmi~. oyun(u \C teknik ekip dı.:md. V(" kurulu~ları hu gcli~nw~·i 
çnk olumlu kar~ılamı.ştır. Ancak bu olumlu gdi~mt, fe.,th·al yeterli finan'\manı hulduğu '\Ürt."Ce dn.un t-de

bileu~ktir. Nitekim, 1994 ydında ödüllerio par.t\011 kar~ ı lıklan n·rilt:rm·mi~ fakat ~incmamız .;:alışanlan hu 
durumu hüvük bir an layı)la kar~ılayarak fcsth ali de ... teklcmhll·rdir. Bil) !cu·, fl· ... th al in katkı..~ ... int·ına ç;ılı· 
şanlarının ,·crdigı dt...,tck le .. ürdürülebilmi~ıir 

Türk Sinema Tarihinden bölümünde i-.e, '\im·ma tarihimizin ünt·mli )'Ünctmcnlcrinin toplu gi) .. ıailni 
veralmıştır. Özcllildt• genç 'inema'iC\crlcr hu Urfınleri bir.uaJa görııw \'C tanıma ubna~ı hulmu)lardır 
Önümü:deki ft:'.,tivalin Türk Sinema Tarihi'nden hölümündt• "bki Bir I.A) ... t<l Selam .. althrt>jlıRJ ile Yı lma.: 
Günl'\ 'in altı filmi 'unu lacaktır. Bu lx.llüm \ılmaz ( ... ünt:') 1\.ülrlir \t." ""anat\ akfı il~ y.ıpılan <lrtak çalı')ma 
.. onucunda olu~turulrnuştur. 

'lilmJI Kısa Film' \'l' Bel!!e~el Yamıııa~ı·m rerılen önem 
-\nkara Him Ft"itivali her zaman. 'int'mamı:ın gdi~me!':ıim· l'O htiyül.. ıatkının kı~ı filmden gl·çtigınin 

farkında olmu~tur. TUrL kı'\3 filmi, 60'1ı yıllarda, çogunluğu bclgl·~l olan hirLaç örnt·k ün.;tmi~. d;lha 'on· 
raki vıllarda bir duraksama gt:çirm~ vl~ HO'Ii )'ıllarda, 'iim:ma ol.. u Ilarının açılma~ıyla, \t·nidt'n canlılıı.... ka· 
:anmı~tır 80'li y·ılların ilk yarı .. ında gözlt:'ntn canlanma,·a kar:ıın, gôo;.terimlt:r okul çe\ rt'!t-ri ik ... ınırlı kal 
mı~. daha ~cni~ hir i:::lcyid kitlt: ... ine ula)Clmamışur 

1988 yılında, ilk k~z hir ~cnlikte i:IL·yici l..arşı~ında 'ı na\' \'t~rcn kı '\S fılml·ikr, toplam l)fldört film .,un 
mu~lan.lır. Yıldan )tla, üretilen kı...a filmk·rin nitdik \(' nicelik olarak gdhtigi gü:lemni-:tir linnun ncJcnı 
t..llarak, "ıincma okullarının sa)ı.,mdaki artış ve özellikle ~nlik ... ,ra,ında kı-.a filmdlcrin hirhirll·ri H~ i:ll'yid 
ilc kurdukları ilt:ti~imi gö.,tcrL-biliriz. Bu ileti~im ortamı, kı...a fılmdll'rc denqlmlcrini p<nla,rna olan.a~ı ""g 
lamı~tır 1990'da Türkive'de üretilen kı\3 fılmin ~yNnda hü~ük hir anı~ olmu)ttır. 3. \nkara film Şt·nli· 
ği'ne toplam altmı,dürt kı'<l film ve helgc>el katılmı)tır. 

6. Ft ... rival '<lnra.,ı yapılan Jcgerlendirmc sonucu kı"1 filmdll·rimi::in bir~ aratım sorunu )aşadıgı '" 
üretilen filmlerde ortak -.ıkınhnm -.enaryo olduğu gündcme gtlmi~tir. \"akfımız hu ~ ınınun a.,ıJnw ına hir 
parça aracı olmak için bir "-Cnar)'O varı'lma.~ı düumleml" çalı";~ma~ı vaprnaktaJır 

Belgesel Sinema konu ... unda i~ 7. Ankara Ulu ... larara ... ı Film h:,ti\ali'nJc dü:enlen~:t..t'k yarı~mada kü· 
nu .,ınırlaınasına gidilmiş n· bclge"el film yünenncnlerinl' "Sinema ve Sim-macılar" haşhğı wrilmhtir. Hu 
nunla amaçlanan, 'incmacılarımızın k~ndi incmamı! üzl'rinc dü~ünmelcri. bt.·l~demdcri \to; tamkhl.. t·tmc· 
!eridir. l3ununla, "ıinemamı:.a ili~ . .\.. in bir belgc-.ı.:-1 ar)i\' olu~turulm ~ı amaçlanmı~tır. 

Ankara L'lu~ larara"ıı Film Fe!oıtivali'nin, diger fL .... rhallerh: ili.. kez 199ü yılında l..urdugu ili~ki, zamo.ınla 

geli~miş ,.e '\Onuç vermeye başlamış; yurtdışındaki ba:ı fe-.tivallcrc: Türki)c'dcn kısa filmit-r gi'mdt·rilmöine 
araçılı k l...:lilmi~tir. Cinema Glovanni, St. Petef'burg (Ma ... ...age to Men), Oht:rhau~t:n. Klıln, Kahire, Ck'
mount·ferrand. Hong Kong bu (csth·allerdcn bazılarıdır 

SEVNA A YGÜN (FESTIVAL YÜRÜTME KURULU SEKRETERi) 

ı 

gözle görülür bir tek o;onucu olur: Güney, bir· 
kaç çocuğun ölümü ve sakatlanmasıyla sonuçla
nan bu isyanm kı~kırtıcısı olarak suçlanır. Ara· 
dan geçen yedi yılın sonunda Güney kendini 
sürgünde bulur. Sürgünde yaptığı filmde, dör· 
düncü koğuşta geçen bu isyan olayından yola 
çıkar. 

Duvar, en yalın, en insanca dilekierin ikti· 
dar güçleri için en iyi biçimlendirilmi~ siyasal 
s(i=l,•r kadar yıkıcı ve meydan okuyucu nitelik 
te gi\rüldüğü bir dönemi anlatan, ~iir-ellikle \e 
insan aklına aykırı düşen bir umutla dolu bir 
fılmdir. 

Fadıla (Ned::an BcgO\ic), ''"a~m en kütiı 
döneminde, dokuz ay hoyunca KızılHaç'tan ge· 
len yiyecekleri muhtaç khilcrc dağıtan emekli 
bir l..adm hal..l..mda bir belge 1. "Oğlumu kur· 
tardığı için Tanrı'ya ~ükretmck amacıyla ha~ka 
!anna yardım etmeye karar verdim. Oğlum bir 
çetnik tarafından vurulmuştu. Elimdt• silah ç-.ır· 

pı~amayacak kadar yaşlıyım. &n de faşi,tlerle 

bu şekilde savaşıyorum." 

Bosna Filmleri 
Festivalde "Yaşam biçimi olarak ölümü" 

anlatan filmler \ar. Üstelik bu filmler, herhangi 
hir türe dahil edilemiyorlar. Ölümü gören ve 
g(l'>tercn, olanca anlamsızlığına karşın yaşamak 
için anlam arayan birer çaba hepsi de. Altı kısa, 
bir u:un fılmin yer aldığı bölüm "Bosna Bel
geleri" haşlığıyla gösterilecek. Antrakt'ın Ocak 
w Şubat sayılarmda "E.,ki Yugoslavya Cum
huriyetleri'nde hareketli görüntü" ve 
"MGM • Sarajevo" ba~lıklanyla yer verdiği

miz, Bosna'nın tüm dünyada '"' getiren fılmle· 
rinı yapan, S3\a')ın içinde savaşı anlatan sine· 
macılarının şu filmleri i:lencbilecek: 

İşim Bacak Yakınaktı (Srdan \'uletevic), 
savaşın >ah\etini, ~ zamanlarında hastabakıcı· 
lık yapan bir sinema öğrencisinin gö:ündcn an· 
!atıyor. Öğrencinin görevlerinden biri h·silmiş 
u:u' ları fınnda yakmak. 

Fotoğraflar (Mirosla\ &nko,ic), sava~ yÜ· 

zünden oturduklan daireyi terk etmek zorunda 
kalan bir çiftin öyküsünü anlatıyor. Daire hom· 
bardımana maru: kalır. Hiçbirşey kurtaramaz· 
lar. Evden geriye kalan yalnızca fotoğratlardır 

Melekler Saraybosna'da (A. Nino Zalica), 
Loui' Jammı:s'm ""nat projc>i "Melekler Duvar· 
larda"dan ve Saraybu,na'lı kült rock grubu 
SCH'nin müziğinden e;inlenilmiş. Sarayho>· 
na'daki 'ruhani gerçekliğin' yansıtılması aınacıy· 
la sadect• görüntüler , müzik ve gürültüler kul· 
lanılmış. 

Serseriler ve Köpekler (Ziatko lavanic), 
')l'hir mt·rke~inde bir otele "gınmış pek çok Sa· 

Dünya kısa filminden bir örnek: "la Nocc" . 
Düğün, Joelle &>u\ icr, Regh Obadia 
(Fran .... ). 

rayhosnalı'nın kader hirliğini .mlatıyor. 

Saraybosna Dörtlüsü (\'dik Hadismailo), 

!>araybı."nalı dört mü:isycnin gerçekçi '" nes· 
nd üykü,üdür. 

MGM-Saraybosna-İnsan, Tanrı, Can a· 
ur (P Zalka, 1. Amoutali, \1. ldri:o,i, A. Kc
no), 

orta\.ı koydugu kaHarn "' form itibariy le 
"Saraybı.»na l\t-gerçek\ iliği" diye adlandırılahi
lecek yeni hir l...,ttrik \aratıyor. Bu e'itt:tik, lu· 
-,atma altındaki Sarayho."na'da ya-,ayan \C hura· 
da savaşın etkisiyle yeni bir yaŞJm görü~ü ka 
:wnmı~ 'incmacılar tarafından yaratıldı. Kayhol
ınu, umutL.ır, ha')-3tlar, uzudar 'c ü:lcmlcr yo
luy-la dünyaya bir uyarı günderrnek için ... 

··Kısa Film Özgürdür, 
Özgürlc>ştiricidir" 

Fesrhalin en renkli bölümlerinden hiri olan 
"Dünya Kısa Filmlerinden Örncklcr"d<' hu yıl, 
25 ülkeden toplanı 89 k"a film gösteri lecek. 
Dramatik, tkney,el, bdge'cl \e canlandırma 
türlerinden olu-,an holümde, filmierin ilk g<l'>tc· 
rimleri Ankara Fran'lz Kültür Merke:i'nde, 
ikinci gösterimieri ise Alman Kültür Mt·rkc· 
:i'nde gerçeklc~tirilecck Ilk gö,terimdt" bazı 
filmler, ,imültane Çt.'\ iriyle sunulacal... 

CILısall zun \letraj Film Yarısması 
Ulusal yarışmaya bu yıl 35 mm formatında 

1 5 film katılmal..tadır Bu filmler \Un l ardır: Acı 

lar \e Arzular (Ahmet Ho~sôılt-r). ,\ylaklar 
(Aiıug Sa\a~al), Babam Aokcrde (Handan 
İpekçi), Balkan Balkan (Gyula Maar), Batık 
A~ıklar Müzc,i (Adnan Aı.ır), Bir Aşk Ugruna 
(Tunca ) önder), Hulu~ma (Art un Yer,;), Cadı 
Ağacı (Fide Motan), (,.'ö:ülmekr (Ymuf Kur· 
çenli), Gece, Melek \C Bizim Çocuklar (Atıf 
Yılına:), h (F Ahmet Akmcı), Karanlık 'mlar 
(E Kuıluğ Ataman), l'vlanisa Tarzanı (Orhan 
Oguz), Yengeç Sepeti (Yavuz Özkan), Lillcr 

(ber Lorlu). • 




