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«JOHN HUSTON»
Yeni kuşaktan sinemaseverler için Huston artık bir çeşit fosilleşm iş usta gibi oldu,
ya da öyle görünüyor, en azından son yapıtlarında. Oyuncu olarak katıldığı bir
takım filim lerde (hoş, H uston'un oyunculuğu ayrı bir konu sayılabilir,
Huston’un yönetm enliği kadar ilginç ve re n kli). A slında Huston bugün dahi değerlerinden hiç
bir şey kaybetm em iş tip ik bir Am erikan sinemacısı, tip ik ve sağlam, kişiliği olan «.iyi»
bir Am erikan sinemacısı. Olağan tanım lam alardır bunlar, kuşkusuz, ama inkâr edilm iyecek bir nokta var, bu tanım lam alarda, Huston'un sağlamlığı, öz ve biçim sağlamlığı.
Kim leri anlatm ıştır Huston, en tu ta rlı ve e tkileyici yapıtlarında? Kahramanlan anlatm ış
tır, epik ya da lirik kahramanlan değil, düzenden kopmasını bilen - ya da kopm ak zorunluğunda kalan - kahramanlan. M eslekleri, uğraşıları, tutkuları belki de sanıldığı kadar
önemli
olm am ıştır,
bunları altın arayıcıları olur, anlamsız bir savaşın içine sü
rüklenen askerler olur, Doğu ile ilk kez -karşılaşan Batılı olur. Tanrının simgesine karşısavaş açan gemici olur, balta girm em iş ormanların öncüleri ya da sanatçılar, sonra soy
guncular. Kim i toplum un «en marge» kişisi, kim i belirli, oturaklı, bir zümrenin te m sil
cisi - aslında tem sil e ttiğ i zümre oturaklı olur da tem silcinin kendisi biraz ters düşer, gö
rüşleri, davranışları ile
olsun, Bogart'ın altın arayıcısı, M urphy'nin korkak askeri, Peck'ın
balinacısı, VVayne'ın Am erikan elçisi, Ferrer'ın sakat ressamı gene de ortak noktaları
olan birer kahraman, çağ dışı değil, çağın red de ttiğ i kahramanlar. Her biri de Huston'a
benzer, şu ya da bu tarafı ile. Huston çağ dışı bir yönetm en olduğu için mi? Değil, Hus
ton çağının, gelm iş geçmiş, tu tkularını, saplantılarını eleştirdiği için.
Gerçekçi bir yönetm en dersek Huston için belki kim i sinemasever irkilir. Özellikle Hustö n 'u n bir takım yapıtları hatırlanırsa («M oulin Rouge»un romanesk ve em presiyonist
tu tu m u , «Beat the Devil» in yarı fars havası g ib i). Oysaki Huston, kendi kişiliğ i elverdiği
şekliyle, gerçeğe her zaman yakındır. Biçim i ile, anlattığı öykülerin özüyle, öykülerine kattığ 1 yorum la. Belki, «eskiden bir Huston vardı» denilecek, 1950lerde gerçekleştirdiği filim ler
izlenince, artık, böyle biri yo k denilecek. Ve yanlış bir yorum olacak bu. Çünkü Huston'un
yapıtları gösterildiği sürece Huston varoluyor, hatta bununla da yetin m iyo r, bugün de
öncülüğünü muhafaza e ttiğ i için fo s il bir usta olmadığını kendisini tanımayanlara, unuter.lara, artık önemsemeyenlere var gücü ile - iste r şiddeti, iste r mizahı ile - belirtiyor.
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«THE RED BADGE OF SOURAGE) «Zafer Madalyası»
Y ö netm en : John Huston - Senaryo: Alfred Band ve John Huston. Stephen Crane’in
romanından - Görüntü Yönetmeni: Harold Rosson - Dekor: Cedric Gibbons ve Hansi
Peters - M ü z ik : Bronislau Kaper - O yniyanlar: Audie Murphy, Bill Mauldin, Douglas
Dierkes, Arthur Hurmicutt, Tim Durant, Robert Easton Burke, Smith Bellew, Glenn Strange,
Royal Dano, Andy Devine, James Dobson, John Huston - Yapımcı : Gottfried Reinhardt Yapım : Metro Goldwyn Mayer, 1951.
1C62 yılında, iç Savaşın sürdüğü dönemde genç bir asker savaş meydanından kaçar,
bir ara yalnız başına dolaşır, nihayet suçunu b ir arkadaşına itira f eder ve sonradan kah
ramanca dövüşür. H uston'un, yapım şirketi tarafından kuşa çevrilen talihsiz film i, tüm
kesintilere rağmen gene de yönetm enin en başarılı ve kişisel yapıtlarından biridir. H olly
w o o d yakınlarında San Fernando V alley'de çekilen filim zaman zaman G riffith 'in «Bir U lu
sun Doğuşu»nu hatırlatıyor, belki G riffith 'in başyapıtı ayni mekânda çekitdiği için. Korkak
değil de korkan bir askerin hikâyesini anlatıyor Huston - korkan asker rolü için fkinoi
Dünya Savaşında en çok nişan alan Audie M u rp h y'yi seçerek - karamsarlığa kaçmadan,
lirik b ir anfatıma kaymadan. Savaş meydanında Huston «temaşa» yapm ıyor, hikâyeyi
içten likle anlatıyor. Adeta ruhbilim sel bir araştırm ayla g iriyor. Kuşkusuz Huston savaşın,
savaşların anlamsızlığına işaret edemeden duram ıyor. Değil salt işaret etm ek seyirciyi
anp savaşın içine katıyor, savaşın anlamsızlığını anlatm aktan, açıklam aktan çok y a şa ttı
rıyor. Şaşmayan ince mizahı ile Huston bir kahramanın oluşum unu anlatıyor. «Kahra
manlık, korkaklık; aslında arada pek b ir fark yoktu n) der Huston. İkisinde de aynı ne
denler, fiziksel nedenler, rol oynuyor.

«THE AFRICAN QUEEN» (Afrika Kraliçesi)
Yönetmen : John Huston - Senaryo : James Agee ve John Huston, C. S. Forester'in ro
manından - Gör. Y ö n .: Jack Cardiff (Technicolor) - Dekor : W ilfred Singleton - Müzik :
Allan Gray - Oynayanlar : Humphrey Bogart, Katherine Hepburn, Robert Morley, Peter Bull,
Theodore Bikel, W alter Gotell, Gerald Onn, Peter Swanwick, Richard Marner - Y a p ım c ı:
S. P. Eagle - Y a p ım : Horizon - Romulus - United Artist 1952.
Yaşı geçm iş bir «genç» kızla perişan bir gem inin daha da perişan, ama özgür kaptanı
yalnız başlarına bir Alm an savaş gem isi batırıyorlar, 1914 yılının eylülünde ve Kongo'da
geçiyor olay.
H uston'un en beğendiği filim lerden biri. Mizahın tü m çeşitlem eleri, kaba güldürüden in
ce taşlam aya kadar. Ve iki büyük oyuncunun karşılıklı rol çalması (sonuçta galip gelen
Katherine Hepburn o lu y o r). Yer yer çılgın, yer yer buruk b ir hikâye: A frika'nın vahşi
orm anları, savaşların anlamsızlığı ve orta yaşını aşm ış b ir «kızın» cinsel keşifleri. Filmin
bü yü k bir kısmı A frika'da , geri kalan kısm ı da stüdyoda çekildiğinden H uston, önem se
meden, gerçek haricileri sahte haricilerle ka rıştırıyor, bile bile. Aslında bunun hiç önemi
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y o ktu r, seyirciyi saran Huston'un kahramanlarıdır, özgür, gerçekçi ve eğlenceli, kısacası
canlı.

«MOULIN ROUGE»
Yönetmen : John Huston - Senaryo : Anthony Veiller ve John Huston, Pierre La Mure'ün romanından . Görüntü Yönetmeni : Oswald Morris (Technicolor) - Dekor : Paul Sheriff
- Giysiler: Marcel Vertès - Müzik : Georges Auric - Oynayanlar : Josée Ferrer, Colette
Marchand, Zsa Zsa Gabor, Suzanne Flon, Claude Nollier, Katherine Kath. Muriel Smith,
Mary Clare, W alter Crisham, Harold Kasket, Jim Gérald, Georges Lannes, Lee Montague,
Jill Bennett, Maureen Swanson, Rupert John, Tutti Lemkhow, Christopher Lee, Peter
Cushing, Fernand Fabre, Jean Claudio, Jules Maccio - Yapım : Romulus 1953
Pierre La M ure'ün «romanesk» Lautrec biyografisinden hareket eden - ve, gençliğinde,
ressam lık yaptığını hatırlayan - Huston, ressam V ertés'in yardım ıyle, renkleri hareket ha
linde a ktif bir unsur olarak kullanıp Lautrec’i anlatıyor. Senaryo tüm ü ile başarılı olm a
makla b irlikte yönetm enin zevki, görsel kabiliyeti film e tartışm a kabul etmeyen bir «empressioniste» b o yu t ge tiriyo r. Lautrec'in yapıtlarındaki «neşeli Paris» Huston'un elinde bu
ruk ve, zaman zaman, acımasız bir Paris oluyor; M oulin Rouge’u ile, fahişeleri, can-can
dansları, alkol dolu geceleriyle. Huston'un biçim ciliği, yer yer Renoir'ın renk ustalığını
b:le aşarak, hikâyenin tutarsız taraflarını örtm üyorsa da filim bütünüyle eşsiz b ir tablo
olarak kalıyor. Lautrec, en azından José Ferrer'in yarattığı Lautrec, olduğundan da acı
ve romandan kalan, «romanesk» taraflarım kaybetm iyor. Huston'un renk hakimiyet!
kolay kolay unutulm ayan bir hava, bir atm osfer yaratıyor (özellikle film in başlangıç bö
lüm ünde). Kuşkusuz yönetm enin en görsel yapıtı.

«BEAT THE DEVİL» (Sarışın Şeytan)
Yönetmen : John Huston - Senaryo : Anthony Veiller, Peter Viertel ve John Huston, Ja
mes Helvick’in romanından - Konuşmalar : Truman Capote - Gör. Yönetmeni: Oswakj
Morris - Müzik : Franco Mannino ve Lambert Williamson - Oynayanlar: Humphrey Bogart,
Jennifer Jones, Gina Lollobrigida, Robert Morley, Peter Lorre, Edwart Underdown, Marco
Tulli, Ivor Barnard, Bernard Lee, Mario Perroni, Saro Urzi, Alex Pochet, Aldo Silvani:
Juan De Landa, Manuel Serrano, Mimo Poli, Katherine Kath, Rosario Borelli, Giuiio Donnini . Y ap ım : İndependent-Romulus-Santana 1953
Çağın dışında kalm ış gülünç bir dolandırıcılar çetesi, bir uranyum madeni, bir gemide
toplanan garip, esrarengiz kişiler, bir dizi karışık ilişkiler. Huston rom antik dolandırı
cıları, kahramanları anlatıyor, eleştiriyor. Bir hayli nostaljik bir tutum la ele alıyor bun
ları. A slında Huston eğleniyor ve seyirciyi de eğlendiriyor. Bir araya getirdiği tip le ri ha
rekete getirerek yapıyor bunu, (bu kukla dizisi arasında tek bir insan var, B og art). Capo te’un konuşmaları film in havasını iyice belirtiyor; «Bu adamlar gangster» der bir ara
Jennifer Jones, « ö yle d ir, çünkü hiç biri bacaklarıma bakmadı;» Esirlerini te k bir şartla
serbest bırakmayı kabul eden bedevi reisi de, Bogart'ın sözüne güvenip H ollyw ood'a
gideceğini sanarak, sorar: «Acaba Rita benden hoşlanacak mı?»
Filmin hikâyesi karışık, önemli değil. Huston kuklalarla oynuyor: Dişi kaplan Maria, ma
saj anlata anlata havayı daha da karıştıran Gwendoline, kocası Farry Chelm, tip ik bir
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Ingiliz, sonra faşist bir İrlandalI subay, korkak bir Peter Lorre, sarhoş bir Italyan kaptanı.
Bir taşlama kuşkusuz, Huston gibi kocam an bir «şaka».

«MOBY DİCK»
Yönetmen : John Huston - Senaryo: Ray Bradburry ve John Huston, Herman Melville'in
romanından - Gör. Yönetmeni: Oswald Morris ve Freddie Francis (Technicolor) - D e k o r:
Ralph Brinton - Müzik : Philip Stainton - Oynayanlar: Gregory Peck, Richard Basehart,
Leo Genn, Orson W elles, Harry Andrews, Bernard Miles, Mervin Johns, Noel Pursell,
Edric Connor, Joseph Tomelty, Philip Stainton, Royal Dano, Seaman Kelly, Friedrich Ledebur, Tamba Alleney, James Robertson Justice - Y a p ım : John Huston - Vaughan N.
Dean - Moulin Picture 1954/1955
H uston'un t aşyap ılarından biri, sinema tarihinin en güzel ve belki en önem li fiümlerlnden biri. M e lville 'in romanı bir yana, burada Huston ilk kez ve b ü yiik bir dü rüstlü kte
Tanrı’ya karşı çıkan, hatta Tanrı'yı öldüren kişinin dramını anlatıyor. Achab'la M o b y D ick'in
çatışm asını izliyerek, «Achab Tanrıyla savaşıyor» de m iştir Huston. <4Kuşku kabul e t
meyen bir gerçek bu. Balina'nın m askesi, Achab için. Tanrının m askesidir. İnsanlara kö
tü lü k eden bir Tanrı bu ve Achab, bu ezici ve her yerde varolan güçle savaşan çağımızın
kahramanıdır.»
Huston - Bradburry İkilisinin bu yorum u film in değişm eyen çizgisini te şkil ediyor: M ob y
D ick T anrı'dır, özellikle püriten Artglo-Saksonların acımasız, zalim Tanrısı. Tanrı varsa
ö /g ü r değiliz, bu yüzden Tanrıyı öldürm ek gerek. Huston işte Achab'ın bu tutkusu nu an
la tıyo r belki en kişisel, en derin film inde. Hatta M e lville 'i de aşarak, Huston - Bradburry
İkilisi romanda olm ayan bir sonuca varıyorlar: M ob y D ick’in ölümüne.

«THE LIST OF ADRIEN MESSENGER» (Adrien Messenger ve Listesi)
Yönetmen: John Huston - Senaryo : Anthony Veiller - Gör. Yönetm eni: Joe McDonald,
Ted Scaife - Müzik : Jerry Goldsmith - O ynayanlar: Kirk Douglas, George C. SccttJ
Dana W ynter - Y a p ım : Universal 1962.
«Sarışın Şeytan» serüven hikâyelerinin, maceraperest kişilerin, çağı geçm iş kahraman
ların taşlam asaysa H uston’un bu film i de klasik Ingiliz polisiye romanlarının bir taşlama
sı sayılabilir. Huston, «Sarışın Şeytan»daki o, yer yer grotesk, barok mizahından o ld u k 
ça uzak kalıyor. Ingiliz soylularını taşlam asına ta ş lıy o r ama her şey ko la y bir şekilde
oluyor. M askeler, konuk oyuncular dizisi de ayni kolaylığın, rahatlığın içinde hallediliyor.
Klasik bir yapı içinde gelişen hikâyeye Huston belirli bir A nglosakson havasını veriyor,
bu havayı abartarak. Am a artık sadece ustalık işi değil yaptığı, m esleğinin trüklerirvi ku l
lanıyor.

«THE TREASURE OF SİERRA

MADRE» (Altm Hazineler!)

Yönetmen: John Huston - Müzik : M ax Steiner - Oyuncular : Humphrey Bogart, W alter
Huston, Tim Holt, Bruce Bennett, John Huston -1947.
Kuzey Am erikalı iki maceraperest, M eksika'da ih tiya r b ir »hm arayıcısı ile ortaklık ku
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rarlar. Bu ortaklık, Sierra M adre dolaylarında b ir hazine bulmalarına kadar sürer. 0 andan
itibaren altın tozu dolu çuvallar ortakları birbirine düşürecek ve adamlar birbirlerini boğaz
layacak durum a geleceklerdir... Ünlü Am erikalı yönetm en John Huston'un bu önemli
«western»), tanınm ış yazar Traven'in romanından alınm ıştır. Huston, film inde Latin Am e
rika’nın gerçek dekorları içinde Kuzey Am erikalı insanların «para» hırsını ve «bulma» se
vin cini ustalıklı b ir yorum la yansıtm akta, Am erikalı karakterinin incelemesini yapm ak
tadır. Para, yanıstra, konforu, lüksü, güzel giysileri ve nihayet kadınları da vadeden bir
unsurdur. Huston, özellikle kızılderililerin sakin yaşamlarındaki uysallığın sırrını bulmuş
yaşlı filo zo f üzerinde durm akta ve babası W a lte r H uston’ın canlandırdığı bu karakterle
altın hırsı içindeki ö te ki adamlara bir alternatif koym uş olm aktadır. Filim, ele alınan
öykü yü işlerken, insanın vahşi doğayla olan m ücadelesini de etkili, çarpıcı b ir biçim de
gösterm ekte, köylülerin gerçek yaşantısı da arka plânda ama başarılı biçim de ortaya
konm aktadır. Huston bu filim de anlatım yönünden gerçek bir başarı elde e tm iştir de
nebilir. Filim, 1948'de «En iyi yönetim » ve W a lte r Huston için «En iyi yardımcı aktör»
Oscar'larını kazanmış, aynı yılın Venedik Filim Festivali'nde de film in müzik yönetm eni
M ax Steiner «En iyi filim müziği» ödülünü almıştır.
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Genç Alman Sineması

«DER JUNGE TÖRLESS» (Genç Törless)
Yönetmen : Volker Schlöndorff - Senaryo : Volker Schlöndorff, Robert Musil'in roma
nından - Görüntü Yönetmeni : Franz Rath - Müzik : Hans W erner Nenze - Oynayanlar :
Matthieu Carrière, Bernd Tischer, Marian Siedowsky, Alfred Dietz, Barbara Steele, Hanne
Axmsnn - Rezzori, Herbert Asmodi, Fritz Gehlen, Lotte Ledl, Jean Launay - Yapım : Seitz
Film - Nouvelle Editions de Films 1966
Genç Törless'in okul yılları : Ailesinden ayrılış, okula dönüş, fahişe Bozena ile eğlenceli
dakikalar. Olaysız bir yaşantının ayrıntıları; birden olay patlar. Ö ğrencilerden Basini bir
arkadaşının parasını çalar, ilkin inkâr eder sonra suçu kabullenir. Kabullenme'kle de ye
tinm ez, suçu okul idarecilerine bildirm esin diye arkadaşı Reiting'in kölesi olmayı kabul
eder. T örless seyirci kalır bu olaya, Basini'ye yapılan işkencelerin etkisinden kurtulam az,
dayanamayıp kaçar. Dönüşünde okul idarecileri tarafından, Basini olayına katıldığı için
sorguya çekilir. Ama Törless ne durum unu ne de katılışının nedenlerini açıklayamaz, ken
dini de savunamaz. Beili ki T örless okul çevresine uyam ıyacaktır, fazla duygulu old u 
ğundan. Ve genç Törless annesine iade edilir.
Konusu 1906 yıllarında geçen M u sil'in romanına S chlöndorff yeni, ya da kişisel bir yo
rum ge tiriyo r: O kul, kuşkusuz, bir şid de t okuludur, Nazi Alm anyasının b ir öncüsüdür.
Genç Törless ise şaşkın, hem benliğinden, hem de yeni oluşm akta olan, değişik bir
toplum dan uzak, yabancı. A ilesinin yabancısıdır Törless. 8 asini'y i alçaltmaya iten ne
denlerin yabancısı olduğu kadar, her çe şit katılıştan uzak bir kişi. K opm uş b ir kişw d©
de nileb ilir ona, ve S chlöndorff bu kopukluğu verm ekle M u sil'in rom anına en uygun y o 
rumu getiriyor. Filim genç Alm an sinemasının en önem li yapıtlarından biri olm ak özelli
ğini koruyor.

«DIE ZELLE» (HÜCRE)
Yönetmen : Horst Bienek -1971
Genç Alman sinemasının en önem li yönetm enlerinden olan H orst Bienek bu ilginç film i
ile 1971 yılında Strasbourg festiva lin de ödül kazandı. Filim de bilinm iyen bir suçtan ötürü
mahkûm olup hücreye atılan genç bir adamın kişisel yaşantısı veriliyor. Genç adam, hüc
renin koşullarından ötürü hastadır ve geriye dönüşlerle geçm iş yaşantısını hatırlar. D ur
madan hayaHere kaçar. Bienek'in film i ele aldığı konusuyla olduğu kadar, anlatım ıyla da
çağdaş özellikler taşım aktadır.
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«NICHT VERSÖHNT» (UZLAŞMAZLAR)
Yönetm en: Jean - Marie Straub / Oynayanlar : Hening Harmsen, Ulrich Hoppman -1965.
Heinrich B öll'ün «Saat 9.30'da Bilardo» adlı kitabından uyarlanan bu film inde ünlü Fran
sız - Alm an yönetm en Straub, gençlerin dünyasını ele almaktadır. Gençler bu filim de,
geçm iş zamanı tartışırlar: Nazizmin ortaya çıkışının nedenlerini ve Nazizmin ortaya çıkı
şırdan doğan sonuçları. Filim 1960 sonrası Avrupa sinemasınm en önemli denemelerinden
biri sayılm aktadır. Godard filim konusunda şunları söylüyor: «Straub'un film ini son de
rece ilginç, orijinal ve önemli buluyorum . Olağanüstü bir mizansen anlayışı var yön et
menin. Sinemacı olarak Alain Resneis’nin Fransa'da önemi neyse Straub'un da Alm an
ya'daki önemi odur.»
Filim aşağıdaki ödülleri kazanm ıştır :
Bergamo Büyük öd ülü
Üçüncü N ew -Y ork Filim Şenliği
Dokuzuncu Londra Filim Şenliği
Beşinci Cannes Şenliği Eleştirm enler öd ülü
V edinci M ontreal Şenliği Yeni Sinema öd ülü
1966 Pesaro Yeni Sinema ödülü.
Filtm konusunda yönetm en Straub şunları söylüyor: «Deneysel bir filim değil, tersine
birçokları için yıllardır gettolarda zehirlenmek istenen türden bir filim . Bana yedi m ilyon
tahsis edilm iş olsaydı, film im gene aynen bu olurdu.»

«KÖNIG VON BAYERN» (BAVYERA KRALI)
Yönetm en: Frederic Rossif.
« M a d rit'te ölü m » adlı belge film inin büyük yönetm eni Rossif Alm anya'da çevirdiği bu
f i’m inde Bavyera Kralı II. Ludw ig'in yaşantısını ve o dönem in gerçeklerini nesnel bir gözle
ortaya koyar. Bu gerçekler Frederic R ossif'te şiirsel görüntüler olarak ortaya çıkıyor.
Kralın rüyaları, W agner'in sanatı film e aynı anlayışla yansıyor. Ludwig W agner'in deha
sını anlamış ve bu hayranlıkla dünyaya olağanüstü rom antik şatolar bırakm ıştır.
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Türk Sinematek Derneği
Mayıs 1973 Programı

(N O T : ÇOCUK SİNEM ASI ÜYELERİNE BU AY BALE VE TO M AND JERRY FİLİMLERİNİN
14.00-16.00 SEANSLARI AYRILM IŞTIR. A Y R IC A ÇOCUK SİNEM ASI GÖSTERİSİ YO KTUR)
2 Çarşamba

14.00-16.30-19.00

3 Perşembe

/

GÜN DOĞUYOR / LE JOUR SE LEVE / Marcel
Carné

14.00-16.30-19.00

/

BUTCH CASSIDY ÜZERİNE BELGESEL FİLİM

4 Cuma
5 C.tesi

14.00-16.30-19.00-21.30
14.00-16.30-19.00-21.30

/
/

BUTCH CASSIDY ÜZERİNE BELGESEL FİLİM
GÜN DOĞUYOR / LE JOUR SE LEVE / M arcel
Carné

6 Pazar

14.00-16.30-19.00

/

ROMEO AND JULIETTE / ROMEO VE JULİETTE
/ Paul Czinner

14.00-19.00

/

16.30-21.30

/

ALTIN
MADRE
GECE
SOİR /

14.00

/

16.30-19.00

/

14.00-16.30-19.00

/

ZAFER M A D A L Y A S I / RED BADGE OF COU
RAGE / John Huston

14.00
16.30
19.00-21.30

/
/
/

EXPERIMENTALE 1
EXPERIMENTALE II
ROMEO AND JULIETTE / ROMEO VE JULİETTE
/ Paul Czinner

Bütün seanslarda

/

ROMEO AND JULİETTE / ROMEO VE JULIETTE
/ Paul Czinner

8 Salı

9 Çarşamba

10 Perşembe
11 Cuma

12 Cum artesi
13 Pazar
14 Pazartesi

19.00

HÂZİNELERİ / TREASURE OF SİERRA
/ John Huston
ZİYARETÇİLERİ / LES VİSİTEURS DU
M arcel Carné

ALTIN HÂZİNELERİ / TREASURE OF SİERRA
MADRE / John Huston
EXPERIMENTALE 1- II

/

GÖSTERİ YOKTUR

/

ALBERT JOHNSON —

Ş İŞ M A N ŞEHİR /

Fat

C ity 1 J. Huston
15 Salı

14.00-16.30
19.00-21.30

/

A FR İKA KRALİÇESİ / AFRİCAAN QUEEN / John
Huston
JOHN HUSTON ÜZERİNE BELGESEL FİLİM

16 Çarşamba

14.00-19.00
16.30

/
/

KUZEY OTELİ / HOTEL DU NORD / M arcel Carné
M O ULİN ROUGE / John Huston

17 Perşembe

14.00-16.30

/

19.00

/

M O ULİN ROUGE / John Huston
GENÇ TÖRLES / DER JUNGE TÖRLESS /
S chlöndorff

14.00-16.30

/

AFRİKA KRALİÇESİ / AFRİCAAN QUEEN / John

19.00-21.30

/

Huston
GENÇ TÖRLES / DER JUNGE TÖRLESS / V.
S chlön dorff

14.00-1630

/

GENÇ TÖRLES / DER JUNGE TÖRLESS /

/

S chlöndorff
BAVYER A KRALI /

18 Cuma

19 Cum artesi

19.00^21.30

/

KÖNNİG

\/.

V.

DER BAYERN /

F. Rossif
20 Pazar

Bütün seanslarda

/

GENÇ TÖRLES / DER JUNGE TÖRLESS / V.
S chlön dorff ve
BAVYER A KRALI /
F. Rossif

KÖNNİG

DER BAYERN /

sinematek.tv

22 Salı

23 Çarşamba

24 Perşembe

25 Cuma

14.00
16.30-19.00
21.30

/
/
/

MOBY DICK / John Huston
KOPAR ZİNCİRLERİNİ GÜLSARI / Urusevski
SARIŞIN ŞEYTAN / BEAT THE DEV İL / John
Huston

14.00

/

16.30

/

SARIŞIN ŞEYTAN / BEAT THE DEVİL / John
Huston
K A R A YILDIZLI BEYAZ KUŞ / THE W HITE BİRD
W IT H THE BLACK STAR / S. Ilienko
M O BY DİCK / John Huston

19.00

/

14.00
16.30

/
/

19.00

/

14.00

/

MO BY DİCK / John Huston
SARIŞIN ŞEYTAN / BEAT THE DEVİL / John
Huston
K AR A YILDIZLI BEYAZ KUŞ / THE W HITE BIRD
W H IT THE BLACK STAR / S. Wenko

10.30-19.00-21.30

/

ŞİŞM AN ŞEHİR / FAT CİTY / John Huston
KAR A YILDIZLI BEYAZ KUŞ / THE W HITE BIRD
W IT H THE BLACK STAR / S. Ilienko

Bütün seanslar

/

Ş İŞM AN ŞEHİR / FAT CITY / J. Huston

14,00-16.30

/

GECENİN KAPILARI / LES PORTES DE LA NUİT

19.00

/

/ M arcel Carné
ŞİŞM AN ŞEHİR / FAT CİTY / John Huston

Bütün seanslarda

/

KRALİYET BALESİ / THE
Paul Czinner

ROYAL

BALLET /

30 Çarşamba

14.00-16.30-19.00

/

KRALİYET BALESİ / THE
Paul Czinner

ROYAL

BALLET /

31 Perşembe

Bütün seanslarda

/

UZLAŞM AZLAR / NİCHT VERSÖHNT / JeanM arie Straub
ve
BAVYER A KRALI / KÖNNİNG DER BAYERN /
F. Rossif

Bütün seanslarda

/

U ZLAŞM AZLAR /

26 Cumartesi
27 Pazar

29 Salı

HAZİRAN 1973
1 Cuma

NİCHT VERSÖHNT / Jean-

M arie Straub
ve
BAVYERA KRALI / KÖNNİNG DER BAYERN /
F. Rossif
2 Cumartesi

Bütün seanslarda

/

HÜCRE / DİE ZELLE / H. Bienek

3 Pazar

14.00-16.30 19.00

/

HÜCRE / DİE ZELLE / H. Bienek

6 Salı

Bütün seanslarda

/

UZLAŞM AZLAR / NİCHT VERSÖHNT / Jean M arie Straub
BAVYERA KRALI /

KÖNNİG DER BAYERN /

F. Rossif
6 Çarşamba

14.00-16.30-19.00

/

TO M AND JERRY / TO M VE JERRY

7 Perşembe

14.00-16.30-19.00

/

TO M AND JERRY / TO M VE JERRY

8 Cuma

Bütün seanslarda

/

GENÇ TÖRLES /
Schlöndorff

9 Cumartesi

Bütün seanslarda

/

K AR A YILDIZLI BEYAZ KUŞ / THE W HiTE BİRD
W IT H THE BLACK STAR / B. Ilienko

Bütün seanslarda

/

KAR A YILDIZLI BEYAZ KUŞ / THE W H iTE BİRD
W İT H THE BLACK STAR / B. Ilienko

10 Pazar

S ER G İ:

1 4 - 3 0 M ayıs

DER JUNGE TÖRLESS / V.

/S A B İT KALFAG İL FOTOĞRAF SERGİSİ
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« MARCEL CARNE ve (GÜN DOĞUYOR) »
Savaş öncesi Fransız sinemasına, Jean Renoir, René Clair, Jacques Feyder ve Julien
D uvivier ile b irlikte , özel b ir n ite lik kazandıran, «kara gerçekçilik» akımına değerli ya
p ıtla r katan, on y ıl sürece Fransa'da yedinci sanatın öncülüğünü yapan yönetm enle^
arasında M arcel Carné b ir Renoir, bir Clair, bir Feyder'in yüceliğine varmamakla bera
ber beşli'nin diğer ism i olan D u vivie r'yi kat kat aşan b ir sinemacı olarak karşımıza ç ı
kıyor.
Bugün, ve özellikle «yeni dalga» nın ortaya çıkm asından sonra, artık eskisi kadar önem li
sayılmayan ve gücünden pek çok şey kaybeden Carne’nin sesli Fransız sinemasını dün
yaya tanıtan yönetm enler arasında ayrı bir yer tu ttu ğ u bir ge rçektir. Carne’nin yapıta
larını yeniden gözden geçirm ek, «Gün Doğuyor»u 27 y ıl sonra yeniden izlemek. Carné Prevert İkilisinin 1935-1945 yıllarının Fransız sinemasına neler ge tirdiklerini anlamak de
m ektir.
18 A ğu stos 1909'da Paris'te doğan M arcel Carné, « A rts e t M etiers» de öğrenim ini ya p 
tıkta n sonra bir sigorta şirke tine m em ur olarak girdi. Bundan önce kam eracılık kursla
rına da devam eden Carné 1928'de işinden ayrılarak Jacques Feyder'in yanında «Les
Nouveaux M essieurs» (Yeni Baylar) film inde yönetm en yardım cılığına başladı. Bir yıl
sonra Richard O sw ald'in «C agliostro»sunda kam eracılık ya p tıkta n sonra, genç si
nemacı «Cinemagazine» dergisinin sinema eleştirm esi yarışm asını b irin cilikte kazanıp;
derginin kadrosuna girdi. Aynı yıl çevirdiği «Nogent. Eldorado du Dimanche» (N ogent,
Pazar gününün cenneti) adlı kısa m etrajlı belgesel film i ile ilg in ç ve kişiliğ in i belSrten
bir filim
çeviren Carné 1930da sinema eleştirm elerini yayınlamağa devam ettiğ i
sıralarda, René C lair’le «Sous les T o its de Paris» (Paris dam larının altında) film in d e
çalıştı, sonradan eski ustası Feyder’in H o llyw o o d 'ta n dönm esile devam lı olarak ve d ö rt
y İ sürece onunla b irlikte bulundu «Le Grand Jeu»
(B üyü k O yun ), «Pension M im osa»
(Pansiyon M im o sa ), «La Kermesse Heroique» (Kahram anlar Panayırı) gibi filim le rd e y ö 
netmen yardım cılığını yaptı.
Feyder tarafından her zaman desteklenen Carné 1936’da Feyder'in karısı tanınm ış kadın
oyuncusu Françoise Rosay'nin yakın ilgisi sayesinde ilk film ini yönetm eğe m uvaffak
oluyor.
Carne'nin tutu m u n u , incelediği po p ü list çevreyi, karam sar dünya görüşünü, kaderin m ah
kûm u olan kişilerini tanıtan «Jenny» adlı filim le yönetm en ilk defa olarak Jacques Prevert
ile işb irliğin e girişip on yıl sürecek olum lu bir mesaiye başlıyor.
A rka sokakların, ve oralarda yaşıyan kişilerin dram larını ele almağa devam eden Carné
aynı y ıl - fa ka t bu kez Prevert yerine Jean Aurenche'i senaryocu ve Henry Jeanson'u
d iya lo g ist olarak kullanarak - «H otel du Nord» (K uzey O teli» ni çeviriyor.
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«Kuzey O teli» evlerinden kaçan ve Paris'in kenar mahallelerinin birinde bulunan ufak bir
otele sığınan iki m utsuz aşığın hikâyesini konu ediniyordu. Dar sokaklar, küçük hesap
larla yaşıyan, dar evrenlerinden kurtulm ak isteyen, kurtulam ıyan, basit insanlar, aşıklara
engeller kuran kötü kişiler, po p ü list trajedi havası «Kuzey Oteliwnin değişmez unsurla
rıdır. Gene Trauner'in düşündüğü ve inşa e ttird iğ i otel binası bir «nemesis» gibi sevi
şen, ölen, öldürülen ve 14 tem m uz gecesi çılgınca eğlenen insanların üzerinde yüksel
mekte,
«Sisler Rıhtımı» ve «Kuzey Oteli» nde hakim olan faktörleri «Le Jour se Levew (G ün'
Doğuyor, 1939) da bulmak müm kündür. Oysa bu filim le Carné en güçlü, en kusursuz,
en e tkili yapıtını verm ekte, Fransız sinema tarihine değerli bir klasik kazandırmaktadır.
G erçekleştirilm iyen çeşitli hayallere kapılıp harp yıllarında üç yıl sürece filim çevirmeyen
Carné Fransa'nın istilâ edildiği sıralarda ilk tarihi yapıtı olan «Les V isite urs du Soir»
(Gece Ziyaretçileri, 1942)

ni çeviriyor.

Bir ortaçağ efsanesini konu edinen, önceki filim lerde m utsuz aşıkları ayıran kö tü kişi
yerine Şeytan'ı kullanan «Gece Z iyaretçileri» Carné'nin diğer yapıtlarıle öz olarak birçok
m üşterek noktaları olan bir filim dir.
İki vıl sonra Carné Fransız sinemasının ender rastlanılan şaheserlerinden birini yönetiyor:
«Les Enfats du Paradis» (Paradi'deki Ç ocuklar). Çarpıcı havası, karakteristik detayları
ite canlandırılan bir tarihi çevre, Jean-Louis Barreault, Pierre Brasseur, Maria Casares gibi
üç oyuncu ve mim Debureau'nun tra jik aşk hikâyesi.
M arce l Carné'nin en tutulan ve gerçekten en güçlü yapıtı olan «Gün Doğuyor» un en
sağlam tarafı hiç aksamıyan biçim i ve bu biçim in zem inini te ş k il eden dram atik yapı
sıdır. Filim dö rt kişinin hikâyesidir: bir döküm hanede çalışan François (Jean G abin), sev
diği çiçekçi kız (Jacqueline Laurent), genç kıza m usallat olan bir köpek terbiyecisi (Jules
B erry) ve eski m etresi ve yardım cısı Clara ( A rle tty ). Hîkayenin bileştirm esinde ve geli
şim inde Carné'nin tip ik dram atik unsurları gene hakim: François, çiçekçi kızı sevmekle
beraber Clara'nın sevgilisi oluyor, köp ek te rb iye cisi Valentín François'yi kışkırtır, genç
işçi onu ö ldü rür ve polise teslim olmaktansa intihar eder.
Bu şekilde anlatıldığı ta kd ird e «Gün Doğuyor»un hikâyesi gayet m elodram atik görün
m ekte, oysa hikâyenin basitliği aynı zamanda film in gücünü, giderek değerini teşkil
etm ektedir. Ustası Feyder'in çalışm a sistem ini (b ir çevreyi bulmak, basit bir olayı anlat
m ak, film i büyük bir d ikka t ve titiz lik le çekm ek) benimseyen Carné işçi François'nin
tra jik bir niteliğe erişen hikâyesini geriye geçişlerle anlatmakla zaman, mekân ve ha
reket birim in i gayet ölçülü b ir şekilde bir araya getirm ektedir.
Plastik malzemenin kullanılışı (özellikle François'nin küçük ayısı) Philippe A gostini, Curt
Courant ve André Bac'ın sade ve etkili görüntüleri, Jacques V iot-Jacques Prevert İkilisi
nin senaryosu ve diyalogları (burada, uzunluğuna rağmen seyirciyi bir saniye bile usandırm ıyan, Jean Gabin ile Jules Berry arasındaki bar'daki konuşm ayı hatırlatm ak gerek),
oyuncu kadrosunun başarısı «Gün Doğuyor»a şaheser niteliği kazandıran unsurlardır.
«Gün Doğuyor» ile Marcel Carné sinema bilgisinin, kişise l tutum unun tüm özünü ve
ayrıca, şiirsel kara gerçekçiliğin en kusursuz örneğini verm iştir.
Giovanni Scognamilîo
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Amerikan Deneysel Filimleri
LAPİS
10 d. Renkli. /

Y ö n .: James W hitney, 1966

S oyu t bir film . Eş merkezli daireleri, soyut biçim leri, dönen ve değişiklik gösteren küçük
noktaların görüntü dizisi. Benzerlik kom pütörünün meydana ge tirdiği bu g örüntülere
Ravi Shankar'ın m üziği eşlik ediyor.

PULSE
10 dk. / Y ö n .: Peter Spocker, 1969
S oyu t bir filim . 6 binden fazla anim asyon çizim i kullanm ak suretiyle yapım cı sürekli ola
rak değişen şekillerden oluşan ve elektronik m üzikle zenginleştirilen bir hip n o tik dizi
yaratm ış.

MATRIX
6 dk. Renkli / Y öb . : John W hitney, 1970
S o yu t bir filim . K om püter tarafından program laştırıtm ış, hareket eden, doğuran ve so
nunda tekrar yeni biçim lere dönüşen kesin ge om e trik şekillerden meydana gelen b ir an
latım.

COSMOS
6 dk. Renkli / Y ö n .: Jordon Belson, 1970.
S o yu t bir filim . Yapım cının kozm ik atm osferi te m sil eder şekilde düşündüğü hareket,
rer.k, doku ve ruhsal durum un bir tü r sunuluşu. Tüm ü özel efektlerden oluşan filim seyirfiy e galaksi parçaları arasında yüzüyorm uş ve dönüyorm uş gibi bir duygu veriyor.

RONDO, ROUND ABOUT ROUND
10 dk. Renkli / Y ö n : King Screen Production, 1970.
B ir Fanteziler dansı, Ç eşitli ırkların çocuklarını daireler şeklinde belirleyen bu film de
hızlandırılm ış fo to ğ ra f te kn iğ i, p ro fe syon el dansçılar, şekil ve vücutların karışık örgüsü
canlılık verici, görsel ve iş its e l b ir deneme yaratm ak için elektron ik m üzikle desteklenm iş.

GENESİS II - GİRİŞ VE SONUÇ
7 dk. Renkli / Y ö n .: Genesis Flims, 1970,
Bir kolaj. Solarizasyon, renkleri birbiri üzerine kaydırm a, o p tik baskı, anim asyon gibi te k
nikleri ve 1930'larda yapılan eski çizgi filim parçalarını kullanan farklı filim bölüm lerinin,
deneysel olarak ele alınmasından oluşan ve m üzikle şaşılacak şekilde uygunluk g ö ste 
ren bir özetleme.
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LİGHT
10 dk. Renkli / Paul Cohen, 1970.
S oyu t bir filim , İlk kaynağından, yani güneşten itibaren, en gelişm iş kaynağı olan laser'e
kadar izlenen ışığın gelişim inin sonucunu bize sunuyor. Biçim yönünden soyut, yapı ba
kım ından em presyonist, ele alınış açısından küb ik olan çok katlı görüntüler değişik
açılardan aynı anda gösteriliyor.

UFO’s
3 dk. Renkli / Y ö n .: Lillian Schwartz, 1970.
Ne oldukları belli olmayan uçan cisim ler'i konu alan soyu t bir filim . Renk, doku ve ha
reket yönünden zengin titreşen m oleküler şekillerden oluşan, kom püter yapısı, elektronik
bir örgü.

GORDON FLASH
23 dk. Renkli / Yön.: Cliff Fenneman ve Ron Spormeberg, 1971
Flash lakabıyla tanınan Gordon M ineo bir yarışçıdır. V erdiği konunun arkasında som ut
bir duyarlığını verebilm ek amacıyla yaratılan bu filim G ordon'un kişisel bir portresini çiz
m ektedir. Bu p o rtre üç köşelidir: yarışçı, ailesi ve hep b irlikte bizzat im al e ttikle ri yarış
arabası. Yarışlar, Am erika'da halkın en fazla ilgi gösterdiği sporlardan biridir. Ancak
yönetm enler için önem li olan yarış değil yarışçının iç dünyasıdır. Filim b ir çok ülusaf
ve uluslararası yarışm ada ödül alm ıştır.

FULTON STREET
6 dk. / Yön.: Robert Crawford, 1970
N e w -Y ork C ity'd e ki Fulton sokağında balık pazarının gün doğumundan batım ına kadar
bütün özelliklerini veren duygulu bir çalışmadır. Filim, erken saatlerde satıcıların hare
ketle rin i ağırdan alarak g ittik ç e pazarın canlanmasıyla hızlı b ir tem po kazanmakta, bu
canlılık gün batım ına doğru yavaş yavaş sönm ektedir.

TOTEM
16 dk. Renkli / Yön.: Ed Emshwiller, 1966
A lb in N icolais dans top luluğu tarafından yaratılm ış ve icra edilm iş modern b ir balenin
o p tik efektlerle verilen parlak bir yorum udur. Bu filim de, çoğu film inde olduğu gibi Emsh
w ille r öncü filim yapım ında m ükem mel bir te kn ik düzeyi sergilem ekte, bu amacı gerçek
leştirm ek için de soyu t görüntülerden çok som ut hareketleri kullanm aktadır. İtalya Spole to şenliği ödülü kazanm ıştır.

AUTUMN SPECTRUM
7 dk. Renkli / Yön.: Hy Hirsch, 1968
Güzel görüntülerle sunulan bu rervkli filim de doğa ve m evsim in görüntüleri ürik b ir so
y u tlu k yaratabilm ek amacıyla kullanılm ıştır.
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Ingiliz Bale Filimleri

«THE ROYAL BALLET» (Kraliyet Balesi)
Yönetmen : Paul Czinner - Görüntü Yönetm eni: S. D. Onions - Y a p ım : Poetic Films 1959.
Paul Czinner klasik n ite likte ki bale film i: «Kuğu Gölü», «A te ş Kuşu» v e «Deniz Kızı»
balelerini Czinner 11 alıcı kullanarak çekiyor. Kuşkusuz film in değeri, ilginçliği kullanı
cıların sayısında değil, yönetm enin uyguladığı yöntem lerdedir; sade, düzgün ve ele alı
nan balelerin görsel ve ritm ik özelliklerini e tkile yici ve adeta kusursuz bir şekikJe ak
settirm ek olanağına sahip. Belki bir çeşit «bale konservesi» ve usta iş i bir çalışma. A y 
rıca büyük balerin M arg ot Fonteyn'in sanatını yansıtm ası bakımından çok önemli.

«ROMEO AND JULIET» (Romeo ve Jüliet)
Yönetm en: Paul Czinner - Gör. Yönetmeni: S. D. Onions - Y ap ım : Poetic Films 1966.
Czinner başkaca bale filim le ri gibi «Romeo ve Jü(yet»de, sahnede olduğu gibi düzen
lenen, çok sayıda alıcılar tarafından çekilen bir filim d ir. Bu kez bale doğrudan doğruya sah
neden çekilm eyip stüdyoda düzenlenm iştir. Czinner kendiliğinden bir şeyler koym ak niye
tin d e değil, b ir baleyi, Fonteyn-N ureyev İkilisinin göstersini, film e çekm ekle ye tin iyo r.
Ama gösterinin olağanüstü güzellikleri film e de yan sıyor ve ölüm süz Shakespeare konusu
unutulm ayan b ir tadla g e tiriliy o r seyirciye.
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T e k n ik

ç a lış m a - Üstün

K a lite

ÇbufUlİM
m am u llerin d e

• Kauçuktan m am ul h e r nevi im alât
- Ç e ş itli sanayi y a p ış t ır ıc ıla r ı
-

D u ru lak s V in ila sb e st ve kauçuk y e r k a r o la r ı

-

E b e rh a rd

-

H e r n e v i m ad en i s a tıh la rın k o ro ıy o n a k a rş ı

FABER

yazı s ilg ile r i

kauçuk ve ebon itle kaplan m ası
- S İP A R İŞ Ü Z E R İN E

İM A L A T

V ed at D u ru sel ve O rt a c ı

K o ll.Ş ti.

T alim h a n e Şehit M uhtar cad . N o . 26/2 T A K SİM
Santrul: 45 05 65

Çbutıu&uc
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ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

GULOK
e le k trik sanayii an o n im şirketi
fa b rik a la rın d a im al e d ilm e k te d ir
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DAHA
RAHAT
BİR
YASAMA
ÖN

---- ---
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Kadın için, erkek için
genç kız ve delikanlı için
herkes hazır giyim yapar.
V&kko gibisini yapamaz.
Vakko’nun hazır giyimdeki başarısı
yalnız uzun tecrübesinden değil
günün modasını,
yerinde-yurdunda izlemesinden
güç beğenir olmasından
ve sürekli olarak
kendini aşma isteğinden gelir.
Vakko’nun başarısı
ne kadar gelişirse gelişsin
seri imalâta yönelmemesinden gelir.
Vakko'da bol olan çeşittir
bir kumaştan, bir renkten,bir desenden
binlerce kostüm,yüzlerce rob değil.
Herkes hazır giyim yapar.
Kadın için,erkek için, herkes için.
Vakko ise günün modasını izler
günün modasını sunar
-herbirl az sayıda bol çeşitlerlegiyimine düşkün
sîzler için.

Moda Vakko'dur

