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l 1PHJLA. DAN NEW YORK TA. KlYAMET 

Ktyamet ir, cApocal_ypse Now! yeniden kurgulanmış versiyonu olan Apocalypse 

Now Redux'ı bitiren Francis Ford Coppola'nın önümüzdeki yıllarda, on yıldır se 

naryosu üzerinde çalıştığı Megalopolis projesini hayala geçirmeyi planlıyor ... Mo

dern New York'la geçecek film, Coppola'nın kendi sözleri ile "geleceğin ütopik 

şehrini kurmak isteyen bir adam ve bu şehrin şekiilendiril işinde söz sahibi olan 

gu~ler hakkında." Megalopolis, yine Coppola'nın kendi deyimi ile New York ve 

Antik Roma'nın karışımı. 2002'de çekimleı·ine başlanması düşünülen filmirı bir 

kısmı, George Lucas'ın şu sıralar S tar Wars Episode II: Attack of the Clones'un 

çekimlerinde kullandığı, dijital Sony 24p hi-def video kamera ile çeki lecek. Cop

pol;ı, özeı efektler konusunda George Lucas'la beraber çalıştıklarını sözlerine ek

lıyor Baba !The Godfather! ve KlYamet gibi bir başyapıt olması beklenen filmi n 

bııtçesi 65 milyon dolar. Fakat Coppola ekliyor: "120 milyon dolar

lık gibi göziJkecek." Filmin görüntü yönetmenliğini, Baraka ve ya

pınıcılığını Coppola'nın yaptığı l<oyaanisqatsi belgeselleri ile kendi

ni fazlasıyla kanıtlayan Ron Fricke üstlenecek. Filmin yapı m 

tasarımcısı ise Baba ve KlYamet dahil Coppola'nın bir 

çok filminde çalışmış olan Dean Tavoularis. Film in oyun

cı.. kadrosu için düşünülen isimler: Nicolas Cage, Russell 

C-owe Robert De Niro, Paul Newman, Parker Posey ve 

Kev·n Spacey. Filmin çekımierine 2002 yılının ilk ay

la-ında başlanacak. 

CANNC FILMLERI ViZVONDA 

1998-2000 yıllan arasında Meleklerin Duş Yaşanıt !Dreanı 

UfP of Angefs! Vrgo, Tango ve Hayvanlar, Melekler ve In

sanlar cAmnıa/s.J gibı önemlı ı; ım l erı ülkemize getiren Denk 

Sinema ve Tanıtım Ltd. Aş. önümüz

dekı sezon sinemaseverleri sevindir

roeye devam edecek. 2001 Cannes 

F Inı Festivalı'ıde Altın Palmi 

ye'nın '.al .ibi olan Nan ni Mo ret

ı• nır Oğulun Odası !La Stanza del 

Fıglio! f•lmınin yanı sıra aynı testi

lalde yar.şan frar"z ~inemas nın ozgun isimlerinden Cia

re 0Pı.ıs .n k er Gw ı Bı.i:tka 81r Bela ı Trouble Everday, ve 

i ra c ~ ~er -~sı·nır U' ta lar rdar Morsen Maklımalba!'ın 

l<.mdı.h.J,. f.imıeı·ı. or umuzdet·ı sezon sınenıa !)alonlanmızı 

rer.kıtndırece" Efes ' lrrcdik'ın de katkısı ile gösterilecek 

f IT.'f't" se P;,:; ~rı ce ... ecoııte'un ->on f~/mı Zevkler Sokağ1 (Lo 

.. ~tmL ve FPr·ı ~ı"ıU'O Tr,ıeba·r·ın Latırı caz muı · "yenlen 

~ak~ ·.dak ııeoge eıı 54 ·)ok1K ı54th < treeti Fılmler, U,ın 

ı J, d:ı Al~ .. r ('ırıemiiS!''•'İa, Anl<d.!a da ıse Kavak· dere ve 

Ev1 .... ı, ~em'• '_ ·r,t'T'.Jiar --.da •ntı .. ·~ever erle bulıı~a:~ı. 

BRIAN DE PALMA DAN 

KARA FiLM 

Brian De Palma, başrollerini Re

becca Romijn-Stamos ve Anton i o 

Banderas'ın paylaşacağı Femme 

Fatale'in çekimlerini tamamladı. 

Adından da anlaşılacağı üzere 

film-nair (kara film) türüne öykü

nerek yazılan senaryo Brian De 

Palma'nın kendisine ait. De Pal· 

ma, 1992 yapımı Raising Ca

irtden bu yana ilk kez çektiği bir 

filmi n senaryosunu yazdı. Fenıme 

Fatale'in, l<asım ayında bitirilip 

Berlin Film Festivali'ne yetiştiril 

mesı duşünülüyor. De Palma'nııı 

Scarface'in devam filmıni yöne

teceği konusundaki söylentiler ıse 

yalaniand ı. 

)) ll 1~1 F-{,R .AKAl 'JA YAcııştvtA F;LMLERI BELLI OLUYOR 

MONTREAL'DE TÜRK FiLMLERi 

23 Ağustos-3 Ekim 2001 arasında düzenlenecek olan 

Montreal Dünya Film Festivali'nde Türkiye'den Vizonrele, 

Herkes Kendi Evindeve DarAlanda Kısa Pasiaşmaiar fiim

Ieri, ''Dünya Sineması: Çağımızdan Yansımalar" bölümün· 

de gösterilecek. Festivalin bu yılki programında "Dünya 

Büyükleri", \\Latin Amerika Sineması 11 , ''Yarının Sinema· 

sı: Yeni Eğilimler" ve "Alman Sineması'na Bakış" gibi bö

lümler var. 66 ülkeden 388 tilimin gösterileceği festival in 

onur konuğu ise Sophia Lo ren. 

iSTANBUL BiENALi FiLM SEÇKiSi DÜZENLiYOR 

"EGOKAÇ: Gelecek Oluşum İçin Egodan Kaçış" başlıklı 

7. Uluslararası İstanbul Bienali, Yuko Hasegawa'nın küra

törlüğünde 22 Eylül-17 Kasım 2001 tarihleri arasında dü

zenleniyor. Hasegawa, bienalin kavramsal çerçevesini 

açıkladığı yazısında "7. Uluslararası İstanbul Bienali, Ba

tı'nın bireyciliğini ve etkili işbirliği yöntemlerini, Doğu'nun 

bilinç paylaşma ve doğayla birlikte varolma bilgeliğiyle 

birleştirerek, 21. yüzyılda hayatta kalabilmek için çeşitli 

vizyonlar ve stratejiler öneriyor." diyor. Bienal kapsamın

da, Istanbul Kültür Sanat Vakfı'nın hazırladığı anket so

nucu halkın seçimleriyle belirlenen dünyadan ve Türk sine

masından en beğenilen ikişer film, Tayland asıllı Amerika

lı sanatçı Rirkrit Tiravanija tarafından Taksim Gezi veya 

Tüyap Sergi Sarayı önündeki meydanda kurulacak dört 

dev ekrandan gösterilecek. 

İZMiR ' DE GEÇMIŞiN VE BUGÜNÜN TÜRK SINEMASI 

70. Uluslararası İzmir Fuarı çerçevesinde "Sinema Bura

da: Geçmişin ve Bugünün Türk Sineması lzmir'de" başlığı 

altında bir etkinlik düzenlenecek. Prof. Dr. Oğuz Makal'ın 

danışmanlığında oluşturulan programda, izleyenler 1960-

65 yıllarına bir yolculuk yapıp Geceler/n Ötesi, Ktrtk Ça

nak/ar ve Sevmek Zamanı gibı dönemin başarılı örnekleri

ni izleme fırsatı bulacaklar. 1961-65 yıllarında İzmir'de 

yapılan film yarışmalarının anısına Atıf Yılmaz, Nurhan 

Nur, Memduh Ün, Fikret Hakan, Fatma Gırik, Metin Erk

san, Çalpan İlhan, Yalçın Tura ve Lütfi Ömer Akad'a birer 

onur ödülü verilecek. Fotoğraf-resim sergileri ve paneller 

ile desteklenecek etkinlikte günümüz Türk Sineması'ndan 

örneklere de yer verilecek. 

1 r ·k, tır er•. ·as, da ger~ekl~~tırııecek 38 Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarış· 

:.J'ı na tU< ıJnr k0ıd.ır fk z fılm başvurdu. E<unl..ırın arasında Zekı Demirkubuz'un merakla beklenen uçlemesinin ilk iki filmi Yazgı ve Itiraf ın ya

' r vını U/e ( ~ılıııaz Erdoğan-ümer Farı k Sorak), Fotoğraf Ck.azım Öz), Dansöz (Savaş Ay), O da Beni Seviyor C Barış Pirhasan), Maruf C Ser-

ci r t ·.ı" 1ark <' ' r,, P rtan) <:lt>ıle·, ye ı Jlıyor. Başvuruların 15 Eylül 'e kadar devam edeceğı yarışmanın seçicı kurulu ise şu isimlerden olu

<uy ' k· t llh, r F uruz ;ı, I zzet Gunay, Fusun Demirel, Şerif Gör~n. Tunca Arslan, Ahmet Selim Servidal , Enver Özer, Melih Kı bar, Prof. Dr. Ün

k. ; ı rk ,t r ı· ı-e-. •· kap~. rr ında ger~eklr-tırılecek bır başk.1 y,ırışma ise bu yıl 7 .ı düzenlenecek olan Altın Portakal U luslararası Kı 

F •rr J aeo v..ırı~ 'la ı AJ,a temJso , N; c C 2001 lletışıııı Yılı'ıdan vola çıkılarak Iletişim " olarak belirlenen testıvalde İtalyan Sineması ' ndan 

·ıurt y [ Fr E bı u, .r ~ Or e : Mutı, •}., .gh r--' 13uy ve K•ıbPrto Benıgnılestıvale davet edi eP simlerden bazıları . 
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