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ULU MANITU 
OriJınal Adı : Manıtu M.ınitou ~ho 

YOnetmt n: ,., ı Ht' oıq 
Oyuncular: Mutweı ,eıhıq fAb.liHllııWnn.:r..,ullıl lhmtıan lrarnıt ıR.ınye1J c;kv 

rıt.l Man,ıJ Maııe Baumer w-.clıı Hilmı SoZN ıHombrPl Rı< k Kıv.1maf' 

'Jı1 "'" Tın Wilcıe ı oh.ıJ, Sıgi Terpoorten 1 un) Robm m Reıchf'd (Joe 

ırı) W1 ~~ rnn 8" d~. WBtLoniJ 

Viıyon Tarihi: Mayı. ?00 
yıllar SOnra bir atman bileceği bir lokal satın alır. Kafeyi 
westerni satın alabilmek için eskiden olduğu 
Yönetmen Mu.:hael Herbiq 2000 yı· qibi kredi olarak Schoschonen'lerden 

unda <ıektıgi wec,t~rn komedi filmi altın dolu bir torba üzerine anlaşır. 
Ulu Mdrıltı.~ le Alınan sinema ızleyı Abahac hı ve kan k ndeşi Range!' lo-

c ısır ı zun yıllardan sonra Kn::ılderı kal in teslınıı ,ı rasında, ı~adamı :san 

lı •t>ma ıy~a buluş.urmuştu. Alman ta Maria'nır arkalarından entrtk"" 

,.a .. 1r K.:ırl M~ıy, Amerika'ya hiç yol· "evirdiğinı fark ederlE-r "e bunun ~:ıo-
Jiuk etmemekle beı1ber, Alınc:ııı sı 1ucunda aıalarlllda tartı~ma çıkaı. 

nem ır~a er ~ek lde 1960'Iı yıllar Santa M•rıa o anda torbayla altını 
da Yı :ıoc;.lavya da fılmP :ılınar Kızıl· 

derılı fdnılenniıı yaz:ır \llarak uwn 

yıllar Alman sınenıa ktorum~ ayrı 

bır t.drZ qetirmı~tı YOnetmen Herbig 

ı e sor vd larda Alman sınenıa r:.ektö 

nındı yı nar karaıns..;ırlıga, tarihi 

l.ıır v lt l..ıiUK \ieııerııesı vlan 1paçiler 

ve dcfınf" :WtL rını Guney Aı 

nı.:ır '1 C :ı ye ı n "er!)ıyvrlu le fılm· 

getiren ~clloschonen başınH' oglunu 

vurur ve 1daınlanyla bırlikte Jltın 

dol<. torbayı al•rak kJÇJr. Abatıachı 
oldukça zor durumdadır. 1:3ir yandan 

borç aldıgı paralari• ~afeyi do,ediqi 

mobilyalar ortad;1 kalmış diqer yan 

dan paralar k1ybolmu1 butun bunla· 

ra ek olarak da bnrç aldığı >eho c 

han n ın oqlu rylduruımu~tur 

oıan Santa M ana 1/e .ıdanılarr bu ıkı 

Glıneylı'nin peşıne duşmuitlk A 

n anya'da 76 hafta yosterımde k.ılan 

ve 64 milyon 886 bin 51 b euro (Yak 

la~ık 120 trilyon 512 milyar TU h" 

.itlat elde eden; sadece Almanya'd,, 

ı 1 milyon 651 bin 686 ki0i tarafın 

dan ızlenerek bir rekora imz<'l alan 

bu ""estern-komedi fılminin Turkı 

yr'dek mizah anlayı~ıyla nasıl ortu· 

ıe0tı. rek k qetırTJı,tı 
Gunrylı ır k trdeşıer Ab hat! ı ve 

bile Bu dururıda Abah.:ıcllı çın tek 

seçenek buylık bab.;&sından mıns kı 

lan defineyı bulmak ve Schos ho 

nen e olan borc ımı odeıııektır Anc.ık 

Abahachi'nin miras kdl<ın deflneyı 

bulması o kadar kolay degildir. Yılitır 

om:e dedesınde-n kalcın nunsın yerinı 

tf)lirten Kagıdı dorde dytrmış" par 

\ı.ılar nı ıJZun ~ arnandır ;li~kısinı ur 

dlıı medıqi rk..adaşlanna daqıtmı~tır 
13ı ı Pdenle daha fc1zla Jd;:ım ıht ya· r Pi}in merak etmemE"k elde değıl 

vardır. Bır vondan (E.U.i .) ~ amı "Jrt.. 
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Vizyon Tarıhi : ~ yı or 

çocuk filmlerinin parodisi 
..., J y a ~ı n ıkı Turk fıını luk 

nda SOIIennı~ ı qereke bır y '.Idr 

!k. o da bu fi rı ler n y, tmenıerıı 

Ç k y.l!)lll1CIIJI nın 1 ımler y1e one \: k 

tı ı. ı qQ.:: yapımı &oJge Jyunu'ntiJn 

ne 1 filr'' vaı~"""' lıgı ,.apfY\3 
yan T uı ke " noqlı c ç tı.ıfu rayla 

v o ~~ ı ek i kı filmlf' di .. n Fa

pat)J ıle 1\.ar.ıbd.>er ını maya hız! ı bır 

donu va~ ı yar urk ıı nıa.ırı1a 1 

pımcıı doııemır ıç ık y ııerde 1 rık 

gı ı 

ri 
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' ııer n 
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u qu ıerd 

ı ık lll r 

bnqıden J.nlaşılr ıgı kddarıyı fı m 

Lımere ık A r- K C.e:e"Cık v vıımur 

ak ı bi o ı yılı r Ja hayıı ba r lı l
TtU bugun l.i teıe\ ııy ni arda sık 

ık gos~er \pı \ı u TWtCJdr mı ı.;tye 

di mdınbılrı..e~ıı ' fıjmlerıı p._.r ıdi 
nı yaprr qıbı bır ddı k.jıyor. T.\bll 

1 ıddıa ılk anda datı once wrıhı 

furtr ılırılt>rmır paradisını y ıpnıayı 

ı;.• lı< nı ~ ılı> E ı " ; hatırlatıyor 
E:iu i kı fıımd~n hrmPrı genel bır ,,u, ı ayakta ~ ılrnay cı\ ı ımı LJktr ıır~ 

pek oı urlu AdnJr yet t • ıt · lrrindek 
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