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BIR KADININ ANATOMISI 
Bir iç-mimar olon Sibel. holdinglerin ve büyük iş yer· 

lerinin iç dekorasyonunu yapmaktadır Bir özel televizyon 
kurumunun genel koordinatörü olan Mehmet ile evlilik 
lerinin ilk günleri rüya gibi geçer. ancak giderek 
+ekdüzeligin. kendine güvensizilgin tuzaklanno düşerek 
teklerneye boşlarlar. Bir gün Mehmet işinde . Sibel evinde 
iken. telefonda agır bir tartışma yaşarlar Sinir krizi geçiren 
Sibel için endişelenen kocası. işini bırakıp eve giderken 
arobast takla atar ve ölür. Sibel olaydon 
kendini sorumlu tutar Aradan Iki yıl geçer 
ve Sibel bir müzisyenle tanışır. Kısa süreli 
arkadaşlıkları evlilikle noktalanır Ancak bu 
sefer de kocasının aşırı ilgisi Sibel'i bunaltır 

Geçen yıl "Yengeç Sepeti" filmiyle 
önemli festivallerdeki ödülleri toplayon 
Yavuz Özkan'ın üçlemesinin ilk filmi olan "Bir 
Kadının Anatomisi"inin başrolünde "Berlin In 
Berlin"den beri beyazperdede görünmeyen 
ve genelde oyuncu olarak hakkının ver 
ilmedigine inandıgım Hülya Avşar var Filmin 
kadrosundaki diger isimler de oldukça etkı
leyici Son üç yıldır Antalya Altın Portakal 
Film Festivali'nden eli boş dönmeyen 
Mehmet Aslantug. üstlendigi her rolün 
hakkını veren Ugur Polat ve yine daha 
önceki sinema denemelerinde çok başarıli 
performanslar çıkaran Hümeyra. bu isimler
den birkoçı. . 
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