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Cemal Şan'ın senaryosu 

Arzu Film'de 
Cem:ıl San'in senaryosu ~azdı~ı. çı~ 

.ıllında kal.ın bir ~nilla ve }iizha ının do
~:ıya karsı verdikleri mü,·addeyi konu 
.ılan ve henüz hmi netle. meyen tilm, Ar
lll rilııı taralından filme çekiliyor. Ismi
nin ''hıklar Hi~- Sönmcye<·ek" vey.ı Acı 

Ate~ olma ihtimali olan filmin tahmini 
hütı;esi 20 milyar. Yönetmenligini Re" 
<.,;elik'in, görüntü }'i>netmenligini ise Ay
tekin Çakmakçı'nın ppacagı filmin çe
kimleri Suhat .ı}·ıncla Kayseri de ha !aya
cak Berhan Şim ek oynaması kesinleş
ınıs tek oyuncu. 

"Hamam"ın kast çalışmalan 
Dramatik Sanatlar Akademisi ve Ro

ma i'ıniversitesi Edebiyat Fakültesi Sine
ma Böl(ıınünü bitiren, Ferzan Özpetek 
uzun rııetrajlı ilk filmi "Hamam"ı ~·elane
n: hazırlanıyor. 1 ~ yaşında ltalya'ya gi
den Özpetek. ltalya'nın i.inlü yi'ınetmen
lerinden 1\larLo Risi, Ricky Tognazzi ve 
,\laurizio Ponzi ile de çalışmış. "Hamam", 
~o·1ı yıllarda !talya 'dan lstanhul'a gelip 
yerlesen bir kadının ölümünden sonra, 
mirasa konan yegeninin lstanbul'a gel
mesiyle geli en olayları aktarıyor. Yef\e
ne miras olar.ık kalan ise bir hamam. Fil
mirı kesinleşen oyuncuları, Fransız Hip
polyt Gir.ırdot ve !talyan Fr.ıncesca 

f)'Aloia. Marcello Mastroianni ile de 
prensipte anlaşılmış. Ferzan filmin ana 
karekterlerinden dördünü bulmak için, 
su sıralar Istanbul'da kast çalısnıası yapı
yor. 

"Sinemayı Sanat Yapanlar" 
Emin Gerçeker ve Kcrime enyücel, 

Türk sinemasının Lütfi Ömer Akad, Me
tin Erksan, Atıf Yılmaz. Osman Seden, 
Memduh On ve Halit Retiii ~ibi önemli 
isimlerini biraraya getiren "Sinenıayı Sa
nat Yapanlar'' isimli bir belgesel hazırla
dı. Jenerik ve i'ızgün müziklerini "'\eni 
Türkü"nün yaptığı belgeselde yönetmen
lerin sinenıas:ıl anlatımları incelene<ek (ı 
bölümden olu~an "Sinemayı Sanat Ya
panl.ır' belgeseli, 2"' Ocak'tan itibaren 
TRT 2'de "Iki Film Birdt"O" ku ·agında ek
r.ına gelecek. Program içinde önce bel
geseldt·n lıir lıülüm yer alacak, daha son
ra da im elenen yönetinenın bir filmi gös
terilec·ek. 

"Yaban" 
'\.ı kup 1\.ıdri'nin "Yaban" adlı romanı, 

Nihat Durak yönetmenliginde T\' filmi 
uldu. Fserı Ziy.ı Öztan ve Nih.ıı Durak 

A B E R L E 
senal)olaşıırdı. ~ilmin ha rollerinde Ay
taç Arman, Sanem Çelık, Mendere Sa 
mancılar. Tornris Oıtuzalp, Can Kolukı a 
Cezmi Baskın ve Le\enı Ozdilek \ar. 
Yakla ık olarak 6 milyara malolan fılmde, 
2 bin fıgur.ın, 3 bin asker 'e SOO m ari 
yer almış. Askerlerı ve köylulerı yöre hal
kı canlandırmı~. Kurtulu clizisinde kul
lanılan kamyon, top arabaları 1e dijter as
keri teçhizat bu tllmde de kullanılmış a~
rıca döneme uygun olar.ık 10 ev in a 
edilmi Mi.izikleri Timur Sel~uk a aıt olan 
filmde, SO kişilik bir teknık ekıp çalı mı 

"Bir Pulsuz Dilekçe" 
Uğur Mumcu ve demokrasi sa\aşımı 

i.izerine, yapımcılıf\ını ·bir l 1gur Mumcu 
okuru olan Erol Geyr.ın'ın üstlendigi Bir 
Pulsuz Dilekçe" adlı belgesel çekildi. 
Montaj çalışrn:ıları da tanıamlan.ın :10 da
kikalık belgeselin. progranı tasarıını ve 
senaryosu Nihai G. Kolda 'a ait. 
Yönetmenligini ise TRT'de ~.ı~ın
lanan "Işıklar Sönünçe" adlı 

programın yönetmenlerinden Di
lek Içinsel i.istlenml'. Ömiınuz

deki günlerde 1\' kanallarında 

gösterime girecek olan belgesel, 
bir y.ından Mu mc u·nun k.ı} hının 
çe itli kesimler üzerindeki etkisi
ni araştınrken. diğer y.ından ya
kın tarihimizin 30 yılık bir hiılü
münü ele alınayı amaçlıyor. Bel
geselde, yönetmen Dilek Içinse!, 
ınüziklere imzasını atan Ezginin 
Günlügi.i'nden Nadir Gökti.irk, 
seslendirmesini yapan ~acit 

Onan. montajını gerçeklestirt·n 
Aydın A ydemir ve görüntü yö
netmeni Kudret Sabancı dı dahil 
olmak üzere pek çok ki i gönül
lü olarak çalısmış. "Bir Pulsuz Di
lekçe" iç·in 2. ~ aylık titiz bir aras
tırma yapan Nihai Koldaş H~ Di
lek Içinsel'in bir sonraki projeleri 
Rıfaı llgaz üzerine bir lıel~esel 

çekmek. 

Çizgi film stüdyosu 

açıldı 

Yavuz Özkan. hu nlın hasında kurdu
~u sinema okulunun ardından cızgi fılııı 
okulunu da hizmete soktu. Simdilik ~ öğ
rencisi olan okul, Z Film .ıt<ıl\'i,~sinde e~i
tim veriyor. Çizgi !ilm yapııncıları )t'll'tır· 
me} i amadayan okulda. Çekoslm aky.ı. 
Polonya, Fr.ınsa "' i\la<.ıri.st.ın'd,ın gelen 
uzmanlar da e!\itime vardı mc ı ol.ıc.ık 

Baskanlığını MerJI ve Cenul Erez vürüt
tüf\ü stüdyııda, artan talep dııl.ısı1·IJ dılu 
fazla ü~renci alabilmek içın ç;ılısııı:ıl,ır 

}·1(1IIı}'<ır 

R 
Oscar gözdeleri 

Her 

lity" ve -n,v Stof\ ı n f\'1 erk ·k c., un< 
oduliı Kin, Md Gth,nn ı C{ ur '\ urek ) 
Clint Ea mood ( Ya ak lliskı- l r ım 
Hanks c·Apollo-1 r 1 john fr. ılt.ı (·<rtt 

Shnıt} 1, Anthon} Hopkin ın ı L~on 1 

isını g<'\I)Or. En J}I kadın ovı.ıncu cxlulu 
içinse, . 'icol<> Kidnun ı "To Dıe Fo rı flı 

sabeth Shue ı -ı..e,l\ ıng l.ıs \ ~:ga' 1, lerlv 

~treep ı") J'ak lli,-ki"), frnnı.ı Thumpson 
!"~ense and ~ensılıılil\ 1 \ıırıeıre Benıng 

l .\n American !'re iJcnt"l. ~u~.ın ~arJn~ 
don dan (-Dead \l;ı.n \\alkıng" 1 uz edı
lı}'llr 

.\k.ıdeıııı·nın lxısk.ını Arthur Hillefın 
y.ıptıgı .ıçıkl.ını.ı\,ı gör~: hu ,,ı ıınur odu· 
lü, '0 yıldır sinenı.ıd.ın kcıpnı,l\an Kırk 

1 lııugl.ıs J \'erilt'cek [)ougl.ıs dah.ı one< 
OscJr'.ı ''o,ınıpı}clll ı 1919) "Guzd \C 

Çirkin" (19,21 '\incenı \'an .oglı 

II'J'!ıl tilmleride de· .ıJ:ı\' olmustu 'Hnl"
ıu.ıy.ı k.ı:ı.ındırdığı ı"ınler Jı ısınd.ı -;ıan

ley 1\ubnck 1·e \\,ılter \l.ıttlı.ıu J.ı ,ıLın 

s.ın.ıt\ının J)Tı<.l. The· R:ıgman s ~on 

;ıdlı bır ptııhi} >gr.ıftsı H' ik ı de romanı 1 ,ır 
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