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Ulusal Film Yar1şmas1'na 
katilacak filmler 

Kızılırmak·Karakoyurı ı Sahın Gokı 

Gölge Oyunu (Yavuz Turgulj 

lskılıplı Atıf Hoca !Mesut Uçakanı 
Yolcu !Başar Sabuncuı 

Vagon (Semır Arslanyurek) 

Kız Kulesi Aşıkları (irfan Tozüm) 

Agrı·ya Dönuş (Tunca Yönden 

Hoşçakal Umut iCanan Evcinıen lçöz) 

Ay Vakti (Mahinur Ergunı 

Zıkkınıın Kökü (Memduh Unı 

Bir Sonbahar Hikayesı !Yavuz Özkan) 

Bir Dugün Masalı 1Ragıp Taranç. Faik Ikiteli i) 
Çıplak (Ali Özgentürk) 

Yaz Yağnıuru (Tomris Giritlıoglu) 
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Festlvıoll'ı•de gosterlleeek filmlerden ikisi. Genç yönetmen Zeki Oemlrkubu:ı'un ilk uzun metrajh filmi olan C Blok'ta, Flkret Kuşkan, 
ve Zuhal Gencer ba,rıca rolleri payıa,ıyorlar. (solda). Amos Gutman'ın yönettiği Amaı.lng Grace-şa,ııası Lutuf lee, geçen yıl Istanbul 
i de tanıdığımız bir yapım (aağda). 




