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VIDOCQ 

tıem fr,ın_IZ, 

lı nı al siyon, lıeııı dijital 
yk 1830 arın Parıs inde geçmekte

~"- Dedektıf Fıaııc ıs Yidocq, ortağı 

Nımı yte bırlikte ık, zengin i~da 

ııı ve bir daktorun oldıırulıııesı olayı

'li ncelenırl.t cf.,_ Ancak peşinde ol· 

du u ' ınwau lakaplı katil tarafın 

d n oldurulur. Bu olay uzerine, aslın

da Vidocq'un ya~aınoykusuııu yaz 

nıakta olan gaz teci ~ tieııııe Boisset, 

dı'dektıfın katılinı bulmak için araştır

ın ara gırlşır. Genç gazeteci, böylece 

•ıainı kac nlık !luçlerin hakimiye

t rd kı gızeıııll olaylar zıncıriniıı ıçın

de b luı 

.ınrt ([ twnne R(Jissrtl, lıw~ 

•~ F oıth ~r,lb IS~IV'4'iJ1 Mou!ts.ı M.:ı.ıs~rl 

Conan Doyle'a esin k<wnağı olan Vi

docq, ı 8. yüzyılda Paris'te yaşayan 

lıir cfedektıfmiş. Eski bir hırsız olma

sı, onu meslektaşlarından üstün kılan 

yanıynıış. 'Sokakların ruhu'nu tanı

yan Vidocq, suçluların saklanabilece

ği yerleri en ınce ayrıntısına kadar bil

diğınden, işinde çok ba~rılıyıııış. 

Yönetmen Pitof ve senarist Jeaıı

Chrıstophe Grange, S irk'in aksine, çı

kış noktası olarak Vidocc(un ya~mını 

değil ölüıııüııii alıyor. Anlattığı öykü 

artık her yıl onlarcasını dinlediğimiz 

heyecanlı-gizemli merak uyandıran 

macera öykülerinden biri olsa da, Vi

docqu ilgi çekici kılan başka etkenler 

var, Bunlardan biri, hiç kuşkusuz, Ge

rard Depardieu gibi usta bir oyuncu

nun varlığı. Dedektif Vidocq daha fıl

nıin başında öldüğu için kendisini an

cak geriye dönüşlerin olduğu sahneler

de görebildiğimiz Depardieu, rolünün 

kısıtlılığına karşın göz dolduruyor. 

Pitof, ayrıca Jeanne O'arc'ta (1999) 

Luc Besson'la, Yarat1k: Dirifiş !Alien: 

ResurrectionYda 11997) Jean-Pierre 

Jeunet ile görsel efektler için çalışmış. 

Pitof'un yönetmen koltuğuna oturdu

ğu ilk film olan Vidocq, tümüyle diji

tal çekilen ilk film olma ünvanını taşı

yor ve bu, belki de filmi n sözünü etme

ye en çok değecek yanı. Zira pek çok 

kişiye göre senaryoda çeşiti i zaaflar 

var ve anlatılan öykü fazlasıyla sıra

dan. Ancak dijital teknolojinin tüm ni-

metlerinin kullanılması, eleştirmenle

re bakılırsa ortaya son derece etkileyi

ci bir görüntü kalitesi çıkarmış. Bilgi

sayar efektlerinin kullanımında da öl

çülü davranılmış ve bu sayede efektler 

anlatımı kesintiye uğratmak yerine 

onu güçlendi rmişler. 

Vidocqun Fransız tarzı aksiyon filmi 

hayranlarının yanı sıra teknik anlamda 

sinemanın geleceğini merak edenler 

için de uygun bir seçim olduğunu söyle

mek, sanırım yanlış olmaz. {B.G.) 

" pitof ile söyleşi (s. 36) 
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ŞEVTAN BUNUN NERESiNDE? 
Yonttmrn: • 

\ s.ıf'l Srıaı Aıpteknı, Fatcıa Murat, Selahattin 

dı Akaı nu Atıli o Pakdemır Teonıan 

bir levent kırca fılnıi gelen bir ıeeple çarpışması, Re

şo'nun umutla başlayan yolculuğu

nun yarım kalmasına yol açacaktır. 

Bu çarpışma anı, Şeytiln Bunun Ne

resmdt'de hikayenin kuruluşu açı

sından kilit bır nokta teşkil ediyor. 

Fılnll'ı heme~ başında yer alan bu 

sahnede ıeepten ınen çiftin çarptık

I kışınin ~ımliğını merak etmele

rı le, on ce Reşa ka ı akterinin ôykü-

·~e oc!Jk anıyoruz l'ılrrıin diğer ya

rıs daysa, bir gazetede donen çeşit-

ve gazetenin genel yayın yönetmeni 

YusuO birden canlandıran Kırca, yi

ne alışıldık perforıııansıyla karşımı

za çıkacak gibi gözuküyor. Her ne 

kadar ılk filnıı Son'la karşılaştırıldı

ğında, daha <onıpleks bır senaryoya 

salıipıııiş gibı gozukse de, Kırca·nın 

bu fılmire de Olacak O Kadar prog

raiT'ında yıll.ırdır surdurduğu 'du

rumlardan koıııedı çıkarma' anlayı

şını tıakı:n oıduğ~ soy erııyor Özel-

n ve b nu~ıa lıkle ıkı k.'! akte ı canlandırırken 

rakterı Reşo Olacak O Kadar da yaııtığı gibı 

gerçekleştirip vizyona sokarak, ı 

fılmi Sortun aldığı tepkilerden ol 

dukça rıemnun kaldığını ve sinema 

da kalıcı olrrıayı amaçladığını 

göstermiş oluyor. Onu ıster sevin, · 

ter (benırı gıbıl 'artık ondan çok sı 

lTiadar kaıandığı-ıı yıne 

değerlend '"" e çabasını tak-<ir 

ııız gerekıyar {N. O.) 




