
H A 
Gene Kelly'nin son dansı 

Adı sıneınada dans ile hiitünk~en. 
:ı) nı zaııı;ında da knrcogr.ıf ve yi'ınl'l
ıııen ol:ın <;e ne Kelly, H.3 ·asınd.ı ha
\ .ı ta gi>zkrini yuıııdu. Figürlerinde 
yar.ıttıf::ı zerafet ve estetik ıle isıninı 

he\ Mperdenın en iyi lbnsilrlerinden 
hırı olarak tarihe yazJıran sanat1.1. 2) 

Fylül 1912.dt· Petersburg'da doğrııus
tu Dan.sa "çocuk ' denehilecek ya~-

larda lxt?byan Gene Kelly, yıllar bo
yu dans dersleri aldı. 19,ı0'da '·Hilly 
Rose\ın Flmas Atnalı" adlı yapıının. 

1911 'de de ha-.ka h ir önemli basan 
kazanan ' Best Foot Foıward" adlı 

Broadway müzikallerinin koreografi
sini üstlendi. 1910'da ··Pal Joey" ınü
ziblının lxNolünü k.ıprı \e MG\rnin 
müzikal ve Jraına türlerinin .-.ran ha
line geldi. Gene Kell) 'nin müzikal fil
me belli bır erotızın ve a1. ık bir cin
sellik ka ttığı ua >Ô} lenebilir 19'i !'de 
Özel Akademi Odülı..i"nü aldı. Hi,bir 
dialog kermeyen \C ılk kez ımizik.ıl 
y<ınerınenlik \aptığı Dans;ı l>a\l"t", 
Kuzev Berlin Film Fesli\alı nde Bii 
yük Ödülü kazandı. 'For "\le and !\Iy 
Gal "Pilot "<o. 'i", "Cmu <,iri" "An 
\nıerican In J';,ıris-Parisk l:lir \ıııeri

kalı " , ''Singin' in the Rain-'\ağıııurda 
';arkı , 'Deep in l\.ly Heart ', "LL•s 
c.ırb , "l!ello Dolly!-1\lerhaba Doll)" 
iineınli filmlerinden bırkaçı. 

Modern zamanlar, kent 
ve sinema 

B11.AR bünyesinde. Mart .ıyının 

her pn~eınhe günü saat lK .'>0 d.ı. 
'Modern z.ınunlar. kent ve sinema. 
Kuranı t;ırih n· 100 yılın öykünısü ' 

haslıllı ı seminer gerçeklcstıriklek 
A~ la K.ınhur, 1\ecla Algan n.· dngi-

B E R L 
miz genel y.ıy ın yonetnıenı H u e\ ın 
Kuzu'nun t.ını~ınau C>lar.ık k,ıtıla~ağı 

~c·nıinerlerin "ıruııılusu Z Tut \khal 
Sıı;ılp. etkinlik h;ıkkında sunları ~c.y 
lüyor; "Sinema 1 ROfJ'Iii yıll.ırın su

mında, empcry;ılizmin, san.ıy i kenıll·
rinin, modernızmin İ\ ine yeni bir 
ara\· olarak girdi. Sanarın mı, popüler 
külrünin ınü ifade aracıvdı; y ıksa cg

lencc sanayiinin y:ı u:ı kitle ikti imi
nin bir :ır;ın mıydı' Kimlerin, kimler 
adına, neleri ifadekndirdiğine. nere
den h~kılıp, nevi seslendirdiklerine 
ghrc Ct'\ ap hep değisti. ll u nedenle 
anlatım, temsil ve dogrusal öyküler, 
an;ıhtar kaHarnlar olarak karsımız:ı 

~ıkınakta. Bu dört hafta hoyunca yüz· 
yılın i'ıykü ,ınlatıusına elestin~l bakar
ken, \'Ö7iimlenıeleri günümüz med
yasını da kaHayacak hiçinıde yap· 
nıayı amadıvonız. Bunu ger,·ekle~
ririrken. lR. ,.e 19. \'}'. :n·.ındgard

larına. de\'fınıci n· karsır kültür 
'inenıal:ırından. postmodern t;ınım

bıııalar k·indeki hareketlere kau:ır 

uzanan, k.tr';>tlastırnıalı bir sorgul:ıma 
pratiğine girmeyi uınuyonız " 

Seminerierin baslıkları ve ıarılılerı· 

7 Mart ·'Yüzyılın ö\·kücükri yüz
) ılın izleyicbi: lik kar~ılasına" 

14 Mart ''Emperyalizm \l' sanayi. 
kameranın arkasında; nıelodranı 

re\ 31, t.ı 

21 Mart "Kanıer;ı sokakların. öy
kü anlatılmı)tır'' 

28 Mart "Öykü anlatıcılar ~·oğalın 
Gl. Deneyimk kurgunun nıüL.tdelesı 
mümkün mi.V 

Bozkurt Palanduz 
"Gölgeler Ülkesindeki 

Işığın Peşinde" 

(",.e(tiğımiz vıllarda. Aıııerik.ı'd,ıki 

ha~anlı çalısınalanı l.ı ıkı Emnıa Ödü
lü · ,ılan Ye çalışınalarını su :ınd;ı Ff
fendı Production~ ik Türkiye de sür
düren Bozkurt Palanduz, ılk uzun 
metraj tilmin in senaryosunu ) azı) or. 
Yünetınen, Furimages Jesteğı ile ger
~.·eklestırmek i.ste,i!;ı ··cülgclcr l lkt·sın
dekı hığın Pesınde" isıııılı filminin. 
postmodern sincınada ya)gtn ol.ırak 
kullarıılan dairesel senaryo kurgusun
da ulustumlması i~·in }alıancı drama
turglaılı ç.ılısıvor. l':ılamluz, böyle 
bir seıı.ıryo vazmasının ııedenk·rinı 
ise su ~ekilde açıklıyor ·ı.ıs;ıdı.t:ıınız 

E R 
bu ıılkt· 1 >o~u e B tı ıt p 
d ın e ınkrlt:- dıılu grot ·k t·' k 1 ı 

Rur.ıd<ı 'i\ k hir film v ır nrr 

~n u ın .ın tiplı rı dün ·a ü7lrınd~ tır 
iırneği daha olam.ıv.ıc.ık t< ntLır .ı 

dolu hır düs ülk~·~inde (\.ını bu,.;ün
kü Türki H· tk). IJ<:Iki vine yalnız bır 
dü5tt: gerçek oLıhılecek ıurdcn bt 
kır~ılasıııavLı bir ,ıra .ı ).(el L!lkr t· 

bıı düsler i.ılkc ındt· ~ııdılen \<"rıı bel 
lı olmadığı bır }tılculuğa bırlıkte ık 
5tnl.ır \c bu ;oh ııluk ı,,, ıınc ı hı ı ın 

~anlar gcçeu:kkrı o k ır.ıltıl.ır koı ,ı· 

ğıııdan, o dus dnl unhcH,I.ırırıclın ~ık
tıktan nıır<~. }tnc .ıkıll ın lxı larınd..ı 

U}arNnbr O ısıkt.ı gmdııklt-rı verıı 

ger~ekliğc H' hu yt'nı ger ekiıkte bu 
tıh:ınl.ır kendılerıyle sonsuz<.{ kez 
yülyl.l7.e geldikleri hir .ında son-uz.ı 
dek t:mııııbnsınlar bir nıiros tnLsalı 

\'e uLısıl.ın o noktad.ı Dol(u ıl • !:la· 
tı nın senıhnlizc ettıgi her değer \ cnı 
bir vü< utta tekrardan du ılcbılınek 
i<,; in birbirinin içınde eri) ıp k.t\ bol 
sun·· 

"Bir Toplum, Bır Inanç Bır Etsa
ne isımli belgeseli . Dt)r~ '>ham· Film 
Festh·ali nde fın.ıle kılan Bozkurt l.ı
landuz, bir dığer helge,dinde ise 
Türk'ün Hatılı nın gt.izünJekı barhar 
nnajırun olu~nı.ısının nedenlerinı lll· 

ce !cd ı. 

SİYAD Genel Kunılu yapıldı 
StnLma Y,ız ,ııl.ırı n e rn e ~ ı 

StYAD ın ub.ıt h,ı~ınd.ı \apılan genel 
kurulunda \tılLı nors.l\ }'Lntll ·n 
genel basbnlığ.ı '>.ıını Ya\ uz Genel 
: ekretedıge ı ·,i\ur \'ard..ın , lun( ,, 
Arslan \L' Tur.ın Akso~ \ ı netıın 

kurulu Ü) etikler; ne seöldıkr 
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