
EN iYi ON TÜRK FiLMi SEÇiLDi 
Arıkara ~inema Derneği'nin bugüne dek çekilrnı~ 'En !yı On Türk Filmi'ni be 

lırleıııe> amacıyla lll k e çapında sıııemayla profesyonel olarak ılgılenen kı?ıler 

ara mdcl duzenledi(Ji ankPt sonuçldrıdı. Bu anketin arn.lcı, ilk ona giren tilm· 

lerın Ingilizce altydzılı yerıı kopyalarını basmak ayrıca Ingilizce ve Türkçe 

olaıak lı.ızırlc·nacak bır kıtap/o Türk sınenıasının En lyı On Filmi'ni yurtdışın

<1~ da taıııtnıak ve gösterimlerini sa9Lam.1k . "En Iyi On Turk Fılmı'' adlı Hap 

'"' sınema yazarı Tunca Arslan tarafından kaleme alınacak Anketin sonucu 

na gore Tıirk >iııemasının En Iyi On Filmi şuıılar· ı Yol (Şerif Göreni 2 Umut 

ı Yılmaz Güney ı 3 'üni !Zeki Öktenl 4 Muhsin Bey ıYavrız Ttırguf) 5· M aso 

mı;et Cleki Denıırktıbuzı b· Selvi Boy/um Al Yazm.ılmı (Atıf Yılmaz) 7 

A'L.ı_vurt Oteli !Ömer k.avurl. 8· Susuz Yaz !Metın Erksanı q Gelin ıb Lutfi 

Abdi 10 lızak tNurı Bilge Ceylan> 

2. JAPON FiLMLERi HAFTASI 
2 1 .tanbul Japon Filmleri H a ftası 31 Ekim- 4 Kasım ta r ihlerı a rasında Istanbul 

Japonya B,1<korı,o l osluqu ve Türk Japon Dostluk Derneqi tarafından düzenleniyor 

Ak. M Sinema Salonu'nda gösteri lecek olan filmiere gi riş geçen yı l ol duğu gibi uc 

retsiz aıır;ık bu sefer film başlama saatinden bir saat önce g ı şedeıı bi let a lmanız 

gerekıyor. H ı dea Nakata'nın şımdiden bir •u lt filrT>e dönüşen ve Hollywood'1 mal· 

zeme olan Rıngu llıin yanı ;ıra. Ringu 2 ve l<.aranl!k Sular rDark Wa teri fi lmle

rı de seyırcıyle buluşacak Seijun Suzukı ustanın Çmgene Şarkıları (ZigeuneiW!'

se~! ve YunıeJı fılnılerinin, Shohei Imamura ustanın ı se !<.ara Yağmur !The Black 

Ran ı filminın gosterıleceqi testiva/de yer alan diğer filmler ist• şunlar· Sessiz Ol! 

ıHush!J Ping Pong Su Çowkları (Watelboys!, Alacakaranlık Samurayı 

1Ta5<>gare Seibei! Gülen kurbağa IWarau kaeru!, Tanrının S.ıvaşçıs1 Hala Iş 
13aşmda ı Yu/d Yukite shıngun!, Haziran YI/anı rRokugatsu no hebi) 
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MUAMMER YANMAZ'DAN 
IKI SERGI BiRDEN 
A'tvazı nın ba;l .nı ıı ır Jaı bL, rıa ''"'·' fat ı ı 

far maı n Ekıı ,yıı da k 

tdnbul Fran ız 

:rııt\~u J.·.ınstek 

bl ~.m 

" iSPANYOLCA 
BiLENLER! 
Geçen Xlyımı ıda 
yayınl ad ı gıını z Hlisryin 

Karabey ,)Oyleş i slnde bahsi 

geçen, Arjantın ' de 

yerçek l eştir i l en belgese l 

çekimlerinin hpanyolca'd,m 

çevirisine yardım etmek 

isteyenler H useyın Karabey lle 

tema~a geçebil irler· e-posta~ 

huseyinkar.1beyl 1yahoo.com 

" DVD-VCD 
PiYASASlNDA BiR 
iLK 
Colurnbia Tr istar Home 

E ntertainınent, Kasım .ıyında 

DVD-VCD Urün l erin ı 

Türkıye'de piyas.:ıya, lirırıeye 

başlayacak ilk kez yabanc ı 

bir şirket, Urünterinı kendi 

etiyle TUrk paz,uına sobcak 

Bilindiği uzere diğer tunı 

film studyolan TUrkıye 

satışlarını yerli fırmalar 

aracıgılıyla gerçekleştirıyor. 

Columbia T rıstar ın .:ıracısıı 

ve doğrudan satışa sunacJğı 
DVD-VCD' Ier orijinal 

Golumubia Tristar kayıtları ve 

orıjinal ambalajları ile 

piyasaya çıkacak 

" ELlA KAZAN 
ÖLDÜ 
Hollyw-ood tariNninen 

başarılı ve de kimyer en 
taruşmalı yonetnenlerınd~n 

biri olan Ella Kazan <14 

yaşında \lel.ıt etti. Arrı 

Tramvay1 (1951) ve Rlhtfml,ır 

Uzennde 11954 gibı 

filmleriyle Jdtnı sinema 

tarihine .ı!tın harflerle 

yazdıran K .. :ızan, e- kı bir 

Komunist P.ırti üyec;ı olduğu 

için. McCarthy donemindtki 

komünist ;ıvı sırasında 

'ABD'ye K.ır~ı Ç;~lışmaları 

Araştır na 1 onmyonu' 

tarafından ıfade verılmeyP 

çağrılmı_, ve pt':k çok 

meslektaıını ıhbar ttmı~tı tsu 

olay nedeııylp ı qqq yılında 

Ak ıdemı nıf1 Kazan· a 'Onur 

Oduh..i' vrrmes. de bazı 

sinemacılar t.:ır:tfından 

protesto edilmıştı Sık sık 

Tı..irkıye'yi ziyaret Prlen 

ls.tanbul docıurrıtu yone tmen. 

16. lsLanbul F •im 

FestivaP'nde de ı u rı uy~ ı 
olarak yer almış ve Yaş..ım 

Boyu Ba,arı ')dulu' tı l mışt ı 

Kutsı Akıllı ve ekibı, senaryonun helirlt bölurnlerı 

öncedeıı çızerrk filnıin Iraqmanını 200.1 Agu;t. 

ayında bitirdiler 20 agırlık lı alnıası planlanar pc 

jenın fragmanında heş degişik animasyarı yontr.n 

kullanılmış. lk ı ve uç boyutlll ,ıninıasyon, el ve bilt 

,ayar tekniklerı bır arada uyqul.ınıııış. 

İlk güzellik yarışması ile başlayarı ve ilyon kentinı 
yok olmasıyla sonuçlanan olaylM zinciri, lan hi qe 

çekler göz öııune ~lınarak yönetnıeıı l<utsi Akıllı t 

raftndan senaryolaştırılmış. Fılınin animasyon 1! 

Murat Bozkurt. Çızim ekibınde Murdt Bozkur 

Kutsı Akıllı, Bülent Morqok, Ercüment MorgOk 

Aydın Gunduz, Erturı Sönmez, Ogan Kandenııro,, 

gibı ısımler yer :ı lıyor. Fdmin müziklerını ise 0Pmı 

tan Baylan yapacak tFılıniı· fr.ıgnıarıı ve ayrım 

bilgi için: ~e_r_g[.ÇQ[!J) 

"FILIMDEYiM": BiLGi'DE ÖGRENCI 
FiLMLERi TOPLU GÖSTERiMi 
ist:ınbul Bılgi L.nıver,ıtesı C:.inema Televizyon &ol• 

~u öijrencılerı tar~fından gerçekleştırilen kıSJ fılır 

ler 17 ·18 Ekiın 1drihleri ,'lrasındıı Fransız Kultlıı 

Merkezı sinema salonunda Izleyiciyle buluşuyor. Bo 
IUnıun lı ;aıı ... ve yük ;ek lisans oqrf'ncilt·rırıırı :varttQ 

drama, belge•,el ve deneysel tunuıdeki ornekler ,, 

sa "lt lik seanskır halinde ızlenPhdecek bösterinıin \.' 

nı sıra Columbia Univer,ite:,ı'nde ~naryo df'rSierı Vt 

ren Lewis Cole, MPditerrdne.ın Film ln~titute'u· 

2004·2005 donemi .naryo atblye çalı~ınaları ıç 

TLirkiyeden projeler s çmek uıer' 18 Ekım Cuma 

te ı gcınu Istanbul Bılgı Lniverı.ıtf,ı Dolapderr kaın 

pusurde bır ataiye ç ılışımsı ve bnferaıı• 'J''ı\eklr 

tırecek Bılgı ıç ır. flıtdı:ıı.\'. •QiJ'JUllli.tr 
60 VENEDiK FiLM FESTIVALi 
Marıo Manice/lı bajkanlıqırıdekı ıurı <0 ·Jl'' 

metrajl ve ı•. kı mrrt .. .:ıjl• fıım M;iSir!d,ır .aıın 

1. :;ık gordlıkle··ı filmr,..r ~ Ir-tr , ,·dı: 

En İyi Film (Altın Aslan): <.Oırı cPnw .Tl. 

<c •w n Yon. tl.ncJr,u; "vjnqmt:5ev 

Jüri Özel Ödülü: Le ,",•rf Vol.ırıt ı ~ön: Rınd. 
1 n ıf·Ji -ıhh ıa 

En İyi Yönetmen: 'aro,cmlilmıylr Tıke>hı ~ •Wn 

En İyi Erkek Oyuncu: Alepı drt bonzai 

lntrrıtıınur ll (';·,~m~Hınıylr 'le..ııı Fenn 

En Iyi Kadın Oyuncu: M, 'iJretlı• voı. <rol' ı n" 

Ro en 'rd ,p n crrıe11 ı.·f Ro' rı t, ·' sı f,lm 'i 

t<1aKerrı:ını. 

UN ESC O Odulü: Jervı; lıııı m Çımur fıımı 


