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sahıplerıni bulau FlmB&t Gı'ımtı eaıiyHilın 
üdulf1n() kazarmken, Tom Hanks bu flliıi 
deki roluyle en ıyı erkek eyuncu, Rpbeıı: 
Zemei:ki& de en ıyı ytmermen seçildıler 
En ıyikadın oyuncuodülüne ise, BINe 8k 
Mavi Gökylitıi adlı fdmde, bit' asker eştfti 
canlandıran Jeasiııa Langıı sahıp eldlh En 
iyi müıikal veya komedi filmi ödülünü, bir 
animasyon olan Lıon King-Aslan Kral kıım
nırken, en iyi kadın komedi oyuncusu ola
rak Tnıe Lies Gertek Yt.danlar fılmındeki 
rolüyle )amie Lee Curtiıı, en tyi etkek ko
medi oyuncusu olarak da Four Weddıngs 
anda Funeral-Dllrı Nikalı ve Bır C~e ad
lı flmdeki roluyle Hugh Grant ödüle de
ğer görülduler. En iyı yıırdtmcı erkek 
oyuncu ödülünü Ed Wood'dalci rolüyle 
Martin Landau kazanırken, yönetmenliği
ni Woody Alien'ın yapuğı Bulleıs Over 
Broadway adlı filmdeki rolüyle Diana Wi· 
est en iyi yardımcı kadın oyuncu seçildi 
.Pulp Ficcioıı adlı filmin senarisri ve yönet· 
meni Quentin Tarantine en iyi senaryo 
ödülünü kazandı. 

Bu yılın onur konuğu ise Sophia Lo
ren'di. Loren, Cecil B. DeMille Ödü
lü'nün sahibi oldu. En iyi yabancı film 
ödülünüyse, Belçika yapımı olan Fannelli 
kazandı. 

Adaylar 
Altın Kür€: Ödülleri'nin galipleri dı

şındaki adaylanysa şunlardı: 

Foresr Oump, En İyı Fılm, Yonetmen v~ Erkek 
Oyuncu ödüllerint aldı . 

Man Woman, Queen Margot, Red, To Li
ııe; 

En iyi yardımcı kadın oyuncu dalında, 
Kirsten Dunst ( lnıeroiew wiıh the \ arnpi
r e), Umma Thurman (Pulp Fıcııon), 
Sophia Loren (Ready ıo Wear), Robin 
Wright (Forresı Gump). 
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DERGiMiZiN YE 

SiNEMA GAZETESi'NiN 

SENARYO YARlŞMASI 

SONUÇLANDI 
Türk sinemasına yeni senaryoların ka

zandırılması, ınemaya gönul veren genç se
narlııthti btkıda btıhınmak amacıyla, dergi· 

Sinema Gazetesi'nin 
btrlltlıt' ··cnillbı1.1ıl~l'iiti ··oınuı>•"' ve Senaryo 

Yarışması"nın ikincı aşaması olan "senaryo 
yarışması" sonuçlanmış ve Cemal Şan'ın 
Herkes Iyi Herkes Kötü adlı senaryosu oy 
çokluğuyla ödülv değer görülmüştür. 

lkı aşamada düzenlen~n yarışmanın si· 
napsis aşamasına 85 sinopsis katılmış ve 
JO'u, hikaye bürünlüğu ve umut veren senar
yo malzemesi içermesi bakımından ödüle de
ğer görülmüştü. Seçilen 10 sinopsisin yazar
larından senaryo yazımiarına geçmeleri b· 
renmiş ve gelen 8 senaryo, Füsun Demirel'in 
başkanlığında Hüseyin Kuzu, Kadri Yurda

tap, Isınet Kurtuluş, Tarık Dursun K. 
ve Turgut Yasalar'dan oluşan jüri 
üyelerince değerlendirilınişti. "Si
nopsislerdeki hikayeleri senaryoları
na raşıyamadıkları, hikaye kurguları
nın başarılı olmadığı ve televizyon 
jantından kurtarılmadtları" sonucuna 
vanldığı ıçin 7 senaryo elenmiş ve 
Cemal Şan'ın Herkes Iyi Herşey Köıü 
adlı senaryosunun, belirtilen zaafları 
içermeyen tek çalışma olarak ödüle 
değer görüldüğu jüri başkanı Füsun 
Demirel rorafmdan açıklanmıştır. 

FiDA FiLM'DEN 

SiNEMA SiNEMADA izLENiR! 

Bu yıl 30 yaşına basan Fida Film, inema
nın 100. yılı ıçin anlamlı hır rekLım bın
panyası başlattı. Fida Film'ın 3 yıldır birlikte 
çalıştığı reklam ajansı 1. Kuşak'ın luzırladığı 
ve yalnızca sinemalarda gösterilecek "Kıya;·, 
"Evde", "Tutsak" iiimli üç ayrı reklam fılmı · 
nin yönetmenliğini Ali Erdeınci üstlendi. 

35 mm filmle çekilen reklam filmlerind.,, 
TV ile izleyicileri arasında geçen komık, 
ama düşündürücü ilişkiler ele alınıyC>T. Film· 
!erin uçu de siırprde bitivor. Sinema ve 
TV'nin karşılaştırıldığı ilk filmde, sinemanın 
gürsel ve ~itsel farkı çarpıcı bir şekilde lcay
beden "ev insanını" genç yetenek Ercan Di· 
ler ustalıkla canlandırıyor. "'inema sinema· 
da izlenir" sloganıyla biten filmleri sinema 
salonlarında seyircilerden olumlu tepkiler 
alıyor. 

Ayrıca Fida Filın'in bu rekl.ım fimlerıyle , 
Türkiye'de ilk kez, bir medya kendi tanıtımt· 
nı yapıyor ve filmlerinı sinemada göstererek 
gerçek bir "medya spesifik" örneğı st>rgiliyor. 




