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TEOMAN MADRA FOTOĞRAF SERGİSİ —  AYVALIK İZLENİMLERİ

(4 - 20 Nisan)

Teoman M adra fo toğ ra f sanatında soyut görüntü yorum lam a yöntem 
lerinde kinetik (harekete dayanan) sanat anlayışını geliştirm eye çalış
maktadır. 1964 yılından bu yana çeşitli gösteriler ve sergiler düzenle
yerek çalışmalarını sürdürmektedir. Yapıtla rı, çağdaş müzik eşliğinde 
devinim lerle elde edilmiş ışıksal b içim lendirm eleri, ışık oyunlarıy la  iş
lenmiş çeşitli yaşantı iz lenim lerin i ve bunların abartılm ış boyutlarda ya 
pılmasıyla oluşmuş örneklerin i kapsam aktadır. Fotoğrafların gösterile r
de sunuluş biçimi ilg inçtir. Yoğun çağdaş müzik, perdeye yansıyan yüz
lerce d ia -poz itifi seyirciye en kısa b ir sürede ulaştırmakta ve seyircinin 
d ikkati dağılm adan gösterinin tüm olarak algılanm asını sağ lam akta
dır. Sanatçı bu yoğun müzik ve dia gösterisinin genel eğilim de çok ya 
rarlı o labileceğini denemelerine dayanarak ileri sürmektedir. Göste- 
lerde genellikle sanatçının düşüncesini ve yorumunu yansıtan g iz li bir 
düzen vardır, bunun temeli günlük yaşantı o laylarının ve sanatçının 
özel yaşantısının röporta j n ite liğ inde birleşerek saptanmasına dayanır. 
Çeşitli sorunların fo to ğ ra f yo luyla geliştirilm esi, incelenmesi ve yorum 
lanması ve toplum a fo to ğ ra f yo luyla aktarılm ası sanatçının başlıca a ra 
cıdır. Bu sergi, özellikle Ege bölgesinde b ir yörenin, Ayva lık ve çevre
sinin kişisel duyarlık açısından a lg ılan ıp  verilm esidir.

YORGO TURAÇ KARİKATÜR SERGİSİ (20 Mart - 4 Nisan)

İkinci karikatür sergisini Sinematek galerisinde açan Turaç 1949 y ılın 
da İstanbul’da doğdu. Genç sanatçı İst. Nev. M im . Müh. Akadem isi'ne 
1969 yılında kabul edild i. 1972'de ilk resim sergisini Z.L.M.C.'de açtı, 
daha sonra yine aynı yerde ilk karika tür sergisini açtı. İlk karikatürünü 
Hürriyet gazetesi yayın ladı ve sonra A kbaba ve Hey derg ilerinde ka
rikatürleri yayın landı. İsviçre'de m imari araştırm alarda bulundu. In g il
tere 'de, «Southamton Carema Clup International Exhibition o f Photog- 
raphy»de YARATICI SLIDE konusunda liyakat tastiknamesi a ldı.

Kapak Düzeni : Erkal Yavi
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SİNEMATEK'İN NİSAN 1974 PROGRAMI

Sinematek Derneği Nisan ayı prigram ının ağırlık merkezi, gö rü l
düğü g ib i b ir « Ita lyan Sineması Toplu Gösterisi» o luşturm aktadır. Ita l
yan Sinemasının Leto, Comencini, Bolognini ve Petri g ib i ünlü ve usta 
yönetm enlerinin filim le ri bu hafta için özellik le  seçildi. B ilindiği g ib i çağ
daş Ita lyan Sinemasının bu ünlü ve usta yönetm enleri genellik le  to p 
lumsal sorunlara eğilm ekteler, yeni gerçekçilik sonrasının bağı o lduk
ları sinemada, en önemli örneklerin i vermekteler. Savaş ve savaş son
rası düzensizlikleri, acıları, sorunları ve savaş ekonomisinden çıkış, in 
sanlığın yüz karası olan II. Dünya Savaşı, sadece sinema sanatıyla uğ
raşanlara değil, sanat da llarının hepsine ve uğraşıcılarına sonsuz, bu lun
maz b ire r kaynak olmuştur. İşte bu büyük savaşın ge tird ik le ri sinema 
sanatının ustalarına da esin kaynağı o ldu, belki de onların doğuş ne
denid ir bu. «SAYFİYE —  LA VILLEGGIATURA», «HERKESE KENDİNİN- 
Kl /  A  CIASCUNO İL SUO», «BUBE'NİN KIZI —  LA RAGAZZA Dİ BU- 
BE», «YAŞLILIK —  SENILATA» bu ünlü yönetmenlerden önemli örnekler. 
Nisan ayı program ında ayrıca, Sinematek Derneği'nin sürdürdüğü bir 
gösteri dizisinin b ir çeşit devamı olan opera filim le ri yer a lıyor. Daha 
önce Bale filim le ri program larında yer almıştı S inem atek'in. B ilindiği 
g ib i, «FİGARO’NUN DÜĞÜNÜ —  DİE HOCHZEIT DES FIGARO» ve 
«ÇAR VE DÜLGER —  ZAR UND ZIMMERMAN» daha önce Türkiye'de 
Devlet Operasında sahnelendi, buna karşın çok özel yan ları olan «DER 
FREISCHUTZ» yurdum uzda sahnelenmedi, böylece sahnede görülem e
yen bu opera eserini hiç olmazsa perdede görmek o lanağı sağlanmış 
o luyor. Bu A lm an filim le ri dizisinde b ir de «EIKA KATAPA» yı görmek 
o lanağı bulunacak. Soyut b ir örnek «EIKA KATAPA».

Polonya Sinemasının önemli yönetm enlerinden Poreba'nın, Hubal adlı 
yapıtı, bu sinemanın önemli örneklerinden b irid ir. Görüldüğü gib i Si
nematek Derneği'nin filim  gösterileri, yukarıda be lirtilen örneklerle 
sürdürülecek içinde bulunduğum uz ayda.

Sinematek Derneği galerisinde, Teoman M a d ra ’nın «Ayvalık İzlenim 
leri» adını verd iğ i sergisi de, Nisan ayının sonlarına kadar sergileniyor, 
filim  gösterilerin in yanı sıra.

FİLİM 74 dergisinin elinize ulaştığı bu günlerde. Sinematek Denreği'nin, 
Ankara Sinematek derneğiyle b irlik te  düzenlemiş olduğu «GÜNÜMÜZ 
TÜRKİYE'SİNDE SİNEMA ALAN IN IN  DÜZENLENMESİ» ad lı SİMPOZYUM 
sona ermiş olacak. O ndört ayrı konuda sinema alanının sorunları ta r
tılmış olacak bu simpozyumda. İşte bu nedenle yoğun b ir çalış
ma içine giren Sinematek Derneği FİLİM 74 dergisinin yayınlanmasını 
da bir süre erteledi.
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YAŞLILIK —  SENILITE

Yönetmen /  M auro Bolognini - Senaryo /  Pinelli-Parise (d ’lta lio  Svevo'- 
nun romanından) - Görüntü Yönetmeni /  A rm ando Nanuzzi - Müzik /  
Piero Piccioni - O ynayan la r /  C laudia Cardinale, Anthony Franciosa, 
Betsy Blair, Philippe Lerop, Stefano Balli /  Ita lyan - Fransız ortak yap ı
mı (1961).

Trieste, 1927. Otuzbeş yaşlarında b ir adam olan Emilio Brentani me
murluk yapm akta ve kızkardeşi A m e lia 'y la  b irlitk te  oturm aktadır. M o
noton bir yaşantısı vardır, edebiyattan hoşlanır. Bir gün A ng io lina  a d 
lı b ir kızla tanışır. Halktan b irid ir bu kız ve ara la rında  ilişki kurulur. 
Ancak ara la rındaki kişilik farkı çabuk ortaya çıkar. A ng io lina  biraz 
hoppacadır, Emilio ise c idd id ir. Genç kadın bu ilişkiye son vermek için 
Volp in i adlı b ir başka adam la ilişki kurar. İki âşık arasındaki ilişkiler 
gün geçtikçe katı b ir havaya bürünür. Emilio'nun b ir ressam arkadaşı 
Stefano Baali genç kadına kendisine hayranlık duym ayan b ir erkekle 
sınırlı b ir ilişki kurmasını salık verir. Genç kadın bunu uygulam aya ça
lışır faka t başarısızlığa uğrar.

BUBE’NİN KIZI /  LA RAGAZZA Dİ BUBE

Yönetmen /  Luigi Comencini - Senaryo /  Comencini-Fondato - G örün
tü Yönetmeni /  G ianni Di Venanzo - O ynayan la r /  C laudia Cardinale, 
Georges Chakiris, Marc M ichel, Emilio Esposito, M onique V ita , M ario 
Lupi, Caria Calo, Pier Luigi Catocci, Bruno Scipioni, Ugo Cnitti. (Carlo 
Cassola'nin romanından).

Toskana, savaş sonrası, b ir kasabada M ara a ilesiyle b irlik te  yaşam ak
tadır. Bir gün, M ara 'n ın  kız kardeşinin arkadaşı A lm an la r ta ra fından 
ö ldürü lür. Bu ara M ara, Bube'yle tanışır, onu sever ve z iyare tle rin i sa
bırsızlıkla bekler. Bube yurt dışına kaçmak zorundadır, M ara 'ya  tek lif 
eder b irlik te  kaçmayı faka t genç kız kabul etmez. M ara entellektüel b ir 
işçi olan Stefano ile tanışır, onu daha samimi ve ciddi bulur.

Bube, Fransa'da yaka lanır. Genç kız onu ziyarete g ider hapishaneye. 
Bube, ona kendisini unutmasını söyler. Genç kadın, S tefano'ya dönüp 
evlenmeyi kabul eder. Fakat Bube'ye yardım  etmek ister. Hapishane
den çıkan de liyan lıya b ir ç iftlik te  iş bulur. Bube daha sonra ondört yıl 
hapis cezasına mahkum olur. M ara, Bube'den ayrılam ıyacağını an la r, 
Stefano'yu terkeder.

SAYFİYE /  LA VILLEGGIATURA

Yönetmen /  Marco Leto - O ynayan la r /  A da lberto  M aria  M erli, A do lfo  
Celi, John Steiner.
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Üniversite profesörü Rossini, faşizme karşıdır ve bu nedenle Lipari a d a 
sında g ö za ltın d a  bu lundurulm aktadır (1929). Babasının öğrencilerinden 
olan komiser Rizzuto ile karşılaşır. Büyük b ir şanstır bu karşılaşma Ros
sini için. Komiser ona yakınlık gösterir, karısı ve kızını oraya yerleştirir 
b ir ev tu tarak. Aynı zamanda b ir de p iyano sağlar ona. İta lya 'da  sa
vaşın b itim iy le  b ir çok şey düzelir. Rossini İta lya 'ya  döner. O lay la rın  
yoğun olduğu bir dönem, Rossini'ye po litika  ile uğraşmamak şartıyla 
üniversiteye, görevine dönebileceği b ild ir ilir . Kararsızdır Rossini. Rejim
le uzlaşma yoluna giderek görevine yeniden başlamak arzusuyla inatçı 
muhalefetine devam etmek arasında çırpınır. Bir arkadaşının ölümüyle 
her şeyi bırakır, kaçar.

HERKESE KENDİNİNKİ /  A CIASCUNO İL SUO

Yönetmen /  Elio Petri - Leonardo Sciascia'nın romanından.
Elio Petri, 1960 yılından sonra sesini duyurm aya başlamış olan Ita l
yan yönetmen kuşağındandır. Daha doğrusu orta kuşak yönetm enle
rinden en önem lilerinden b irid ir, tıpkı Francesco Rosi, G iu liano Mon- 
ta ldo g ib i. Genellik le bu kuşak ve genç kuşaktan da Marco Bellocchio 
ve Bernarda Bertollucci’nin filim lerinde toplum sal eleştiri ve siyasal b ir 
içeriğin yansıması ve en belirg in bir özellik o larak görülüyor. Petri'nin 
en önemli özellik lerinden b iri ise anlatım ını dışa vurumcu (Exprestyonist) 
b ir üslupla vermesidir. Bunun en açık örneği Türkiye'de sansürce ya 
saklanan «MER TÜRLÜ KUŞKUNUN ÖTESİNDEKİ BİR VATANDAŞ HAK- 
KINDAKİ SORUŞTURMA» ile verm iştir. Petri kişilerini genellik le  sokak
taki adamı temsil edebilecek norm al, sağlıklı dengeli kişilerden değil 
de dengesiz, çizgi dışı giderek pa to lo jik  ve sapıklıkları olan kişilerden se
çer. Bu özelliğ in in filim le rine  özgü toplum sal ve siyasal e leştiriyi zay ıf
la ttığ ı kendisine son y ılla rda  yöneltilm iş ve e leştirilm iştir. 1972 Cannes 
Filim Şenliğinde b irinc iliğ i paylaşan iki İta lyan filim inden biri olan «iş
çi Sınıfı Cennete G ider» adlı yapıtı aynı biçimde eleştirilm iştir.

YURTTAŞ /  CITIZEN KANE

Yönetmen /  Orson W elles - O ynayan la r /  Orson W elles, Joseph Cotton, 
Agnes Moorehead, George Coulouris, Everett Sloane - 1 19 dakika - Ya
pım Yılı: 1941.

Her zaman hayret uyandıran b ir sanat eseri olan Citizen Kane, be lirli 
b ir türdeki en ünlü ilk filim d ir. ilk gösterild iğ i tarih ten bu yana aradan 
30 yıl geçmiş olmasına rağmen bu film in  esrarı hakkında sayısız yazı
lar yazılmış ve ilm î izahatta bulunulmuştur. Orson W elles ve Kamera
man Gregg Toland'ın hayal zengin liğ in i kabul etmek gerekir. Çünkü
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Citizen Kane film ine ölümsüz başarısını kazandıran onların yaratm a 
hevesi ve bu film de görüntünün mükemmelleştirilmesine verdikleri bü
yük önemdir. Nüfuzlu bir gazetecinin yükselmesi ve düşüşünü konu 
alan Citizen Kane stil itiba rile  haber film i n ite liğ indeki March o f Time 
serisi ile M G M ’in Passing Parade serisine benzemektedir. Bunların her 
ikisi de, birinci gerçek İkincisi de haya lî b iyo g ra fi n ite liğ inde kısa ve 
popüler filim  çalışmalarıdır. Edebî etkisi bakım ından Dos Passos'un 
U.S.A. ine benzemekle beraber Citizen Kane, her emelin başarılı b ir 
şekilde gerçekleşmesinin mutluluğun gerçekleştirilmesi ile ilişk ili o ldu 
ğuna inanan be lirli b ir Am erikan kuşağının İnsanî duygularına temas 
etm ektedir. Görüntünün gerisinde, hırsın soğuk eli her şeye hakim o l
m aktadır ve W elles ’in, n ite liğ inden hiç b ir şey kaybetmeyen ıstırap duy
gusu seyircide heyecan film lerinde görülen şekilde b ir geciktirim  hissi 
yaratm akta faka t aynı zamanda seyircinin teessüs ve izah edilemeyen 
b ir nedamet hissi duymasına yol açm aktadır. (Citizen Kane’de ilk  defa 
o la rak sesli film lerde, tanınmamış kab iliye tlerin  başarılı oyunları ile, 
oynayanların beraberce rol yapmasının heyecanı, yıldız-sisteminin de
ğerinin yeniden incelenmesine yol açmıştır.) Baş rolde W elles'in  oyu
nu hayret verici b ir başarı sağlamış ve W elles ve film deki d iğer b ir çok 
kişi Holyvvood sanatçıları o la rak, devamlı şöhrete ulaşmışlar ve sem
bolik b ir kızak Am erikan sinema ta rih inde ölümsüzlüğe ulaşmıştır.

O R S O N  W E L L E S

6 Mayıs 1915'de Kenosha, W isconsin'de doğan Orson W elles, tiya tro  
ro ve sinema da lla rında  ile ri gelen b ir o to rited ir. W elles, sanat haya
tına 1931-32 yılla rında, D ub lin ’de Gate tiyatrosuna katıla rak başla
mıştır. Daha sonra, Katherina Cornell ile b ir turneye çıkmıştır. 1934'de 
Woodstock Festivalini yönetmiş, 1935'de Panic de baş rolü oynamıştır. 
1936'da Negro Macbeth’i ve 1937'de Dr. Faustus ve Crcdle with Rocku 
yönetm iştir. Aynı y ıl, Mercury Tiyatrosunu kurmuş ve Julius Caesar, 
Shoemaker’s Holiday, Heartbreak House ve Danton’s Death'in yönet
m eliğ in i yapmıştır.

Orson W elles 'in  sanat hayatındaki en büyük başarılarından b iri, Citizen 
Kane (Yurttaş Kane) adlı film in  senaryosunu yazması, yönetmesi ve b iz
zat rol almasıdır. 1962 yılında yapılan ve 70 uluslararası filim  e leştiri
cisinin katıldığı ankette, Yurttaş Kane, «sinema ta rih in in  en iyi film i»  
seçilmiştir.

Değerli sanatçının rol a ldığı en ünlü filim ie ri arasında, Mobby Nick 
(1956), The Roots of Heaven (1958), Mr. Arkadin (1955), The V.I.P.s. 
(1963), Touch of Evil (1957) ve The Trial (1963) bulunm aktadır.
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DER FREISCHÜTZ

Yönetmen /  Joachim Hess - Müzik /  Carl M aria  von W eber - Orkestra 
Şefi /  Prof. Leopold Ludwig - O ynayan la r /  Tom Krause (O ttokar), Toni 
Blankenheim (Kuno), Arlene Saunders (Agathe), Edith Mathis (Annchen), 
Ernst Kozub (Max), G ottlob  Frick (Kaspar), Hans Scotin (Eremit), Franz 
Grundheber (Kilian), Regina Marheineke (Brautjungfer), Bernhard M i- 
netti (Samiel). 120 dakika, A lm an yapımı.

Orman meyhanesi önünde küçük bir meydanlık. Kadınlı erkekli köylü
ler atıcılık yarışmasında b irincilik  kazanan avcı K ilian 'ı selam lam akta. 
Genç M ax ise kazanamadığı için üzgündür, ih tiya r avcı Kuno eski b ir 
hikâyeyi an la tır; Kurt Boğazı denilen yerde büyü yo luyla  kurşun d ö 
külürmüş ve bu kurşunlar hedefi bulurmuş. Kuno hikâyeyi b itirince 
M a x ’a ertesi gün yapılacak yarışmada kazanamazsa A ga tha  ile evlen
mesine imkân olm ayacağını söyler. Bu ara, vaktiy le  A ga the ’ye evlenme 
te k lif eden ve kabul edilmeyen Kaspar, intikam  için p lan la r hazırlam ak
tadır. Kaspar, Kara Avcı H ayalet Sam iel’ in yardım ıyla Kurt Boğazı'nda 
kurşun dökmekte ve kurşunların hepsi hedefi bulm aktadır. M ax 'da  böy- 
lece kurşun döktürmeye razı o lur. Kaspar'da bunu istemektedir. Bu 
kurşun sayesinde A ga the 'y i, M ax 'in  e liy le  öldürtecektir.

M ax, A gayhe 'ye , Kurt Boğazı'nda kurşun döktüreceğini söyler faka t 
Agathe buna razı olm ak istemezse de M ax kesin kararlıd ır ve gidecek
tir oraya. Kız korku içindedir.
Ve Kaspar Kara Avcıdan sihri yapmasını ister. Kaspar’a «yedi kurşun 
dökmesini ve yedinci kurşunun kötüyü ö ldüreceğini» söyler Samiel. Yer 
gök sallanırken yedinci kurşunu döker Kaspar. M ax korku içinde herşeyi 
iz ler gizlice.
Yarışma günü Agathe tanrıya yakarır M a x ’in başarısı için. Biraz sonra 
yarışma başlar. Kaspar kurşunları M ax'a  verm iştir. M ax son atışı yapa 
cak, kazanırsa Agathe ile evlenecektir. M ax b ir güvercin gösterir he
defi budur ve Agathe güvercini urmaması için bağırır. Güvercin u- 
çarak Kaspar'ın bulunduğu ağaca konarken Agathe direnm ektedir gü 
vercine ateş etmemesi için. M ax ateş eder ve Kaspar vuru larak ağaç
tan düşer, ö lür. Yedinci kurşun hedefi bulmuş kötüyü öldürm üştür. Fa
kat hile ortaya çıkmıştır. Prens, M a x ’ı cezalandıracakken münzevi rahip 
gözükür ve M ax için a f d ile r. Delikanlıya b ir süre verilecek ve kazanır
sa Agathe ile evlenecektir.

FİGARO’NUN DÜĞÜNÜ /  DIE HOCHZEIT DES FIGARO

Yönetmen /  Joachim Hess - Müzik /  W o lfgang  Amadeus M ozart - M e
tin /  Lorenzo Da Ponte - Orkestra Şefi /  Hans Schmidt-Issertedt - O y-
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ııayanlar /  Tom Krause (Kont A lm avia), Arlene Saunders (Kontes A l
maviva), Heinz Blankenburg (Figaro), Edith Mathis (Sussane), Elisabeth 
Steiner (Cherubino). 169 dakika, A lm an yapımı.

Bu operanın önemli kişileri, sözlü hizm etkârlar, Suzanna ve Figaro; 
Kont A lm aviva, kocasının aşkını yeniden kazanmaya çalışan Kontes 
A lm aviva; macerası ve çapkın yaver Cherubino 'dur. Figaro, Kont A l
m aviva'ya b ir oyun oynamak ister, çünkü son zam anlarda Kont nişan
lısına aşırı ilg i göstermektedir. Kont'u Susanne ile buluşturm ak için b ir 
aracı yo luyla haber gönderir Figaro. Aslında buluşacak olan nişanlısı 
değ il, onun g iysileri içinde C herubino'dur. Ne var ki oyun başarısız
lıkla sonuçlanır. Öte yandan Kontes, Susanne'nın giysileri içinde Kont’a 
kendisine olan ihanetin i ortaya koymak ister. Geceleyin parkta bu ka
rışıklıklar komedisi en yüksek düzeye ulaşır. Oyunun bitim inde her şey 
mutlu bir sona varır. Kont karısına döner, Figaro'nun, Susanne ile evlen
memesi için hiç b ir engel kalmaz.

ÇAR VE DÜLGER /  ZAR UND ZIMMERMAN

Yönetmen /  Joachim Hess - Müzik /  A lbe rt Lortzing - Orkestra Şefi /  
Charles Mackerras - Hamburg Filarmoni Orkestrası ve Hamburg Devlet 
Opera Korosu - O ynayan la r /  Raymond W olansky (Çar Peter), Peter 
Hange (Peter Iwanow), Hans Sotin (Van Bett), Lucia Popp (Marie), Her
bert Flether, Noel M arg in , Horst W ilhe lm , Ursula Boese, Franz G rund
heber, Jürgen Förster. 131 dakika, A lm an yapımı. İlk oynayış : Leipzig 
22 A ra lık  1837.

[. Bölüm

Rus Çarı Büyük Petro, takma b ir ad la  H o llanda 'da  gemi tezgâhlarında 
çalışmaktadır. Burada elde edeceği b ilg i ve deneylerle Rusya'nın ka l
kınmasına yardımcı olmayı um m aktadır. Rus ordusundan ayrılm ış baş
ka b ir Rus ile, Petro Iw anov’la arkadaş o lur bu arada. Iwanov tersane 
şefinin yeğenine âşıktır, M arie. Bir koket olan M arie iwanova yeryüzü
nün tek yakışıklı erkeği o lm adığını nazik b ir d ille  ha tırla tır. Kendini pek 
beğenen tersane şefi, Van Bett, Ing iliz  ve Fransız konsoloslarının bas
kısıyla Rus Çarının Petro takm a adıyla gizlice gemi tezgâhında çalışıp 
çalışmadığını öğrenmeye zorlanır. Bütün işçileri top layan Van Bett ço
ğunun isminin Petro o lduğunu görür. Bütün aklını ve şeytanlığını top lı- 
yarak bu soruna zekice bir çözüm yolu arar. Sonunda şu çözümü bulur: 
«Bütün yabancı uyruklu Petro’ lar b ir adım öne çıksın!» Çar Büyük Pet- 
ro 'y la , Petro Iwanov b ir adım ile rlerler. Şimdi ikinci b ir sorun çıkmıştır 
ortaya. Bu iki Rus'tan hangisi Ç ar'dır? Bu sorunu çözümlemek için Van 
Bett’e biraz daha zaman gerekm ektedir, iki Petro’nun dışında herkesi
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işbaşına yo lla r. Sonunda Peter Iw anov’un aradığı adam olduğuna karar 
verir ve ona, eğer gerçek kim liğ in i yabancı elçilere it ira f edecek olursa 
d iled iğ i herşeye, yeğeni M arie 'ye bile sahip olabileceğin i b ild ir ir . Bu 
arada Fransız elçisi Rus Çarı'nı tanımıştır. Oysa Van Bett, Petro Iwa- 
nov’u Çar sanarak ona a lab ild iğ ine  ya ltak lanm aktadır.

II. Bölüm

H ollanda 'ya  özgü b ir şenlik tüm neşesiyle süregelmektedir. Operadan 
ve şehrin kaymak tabakasından seçkin b ir grup, halk oyunlarını, şarkı
larını söyleyip d in ler. Bu arada coşan Fransız elçisi de Flemenk güzel
lerini öven bir şarkı söyler. Petro Iwanov bu şarkının M arie için söylen
d iğ in i sanarak kıskançlığa düşer. Seçkin kişiler iki gruba ayrılır. Bir yan
da Çar Petro M ilıae lov, Fransız elçisi ve Rus elçisi, öbür yanda da Petro 
Iwanov, Van Bett ve şehrin dükü. Van Bett, b ir hayli içmiş, artık mesele
leri kendi yo luyla  çözümlemenin zamanı geld iğ ine karar verm iştir. Pek 
diplom asi kura llarına uymayan b ir ifadeyle  iki Petro’dan kim lik lerin i 
açıklam alarını ister. Verilen cevaplardan şaşkına dönen Van Bett, her 
iki Petro'yu da tutuklayacağını b ild irir. Hazır bulunan herkesin karşı 
koymasına karşın Van Bett kararında d irenm ektedir. Ancak Çar Büyük 
Petro kılıcını çekerek canlı teslim olmayacağını b ild irince durakla r.

III. Bölüm

Van Bett, Rus Çarını ülkesine müzikle uğurlam aya karar verm iştir. Ko
royu kendi yönetmekte ve soloları da bizzat kendisi söylemektedir. Ko
roya son ta lim a tla rı vermekte ve böylesine soylu b ir konuğu uğurlam ak 
için üstün çaba harcam alarını d ilem ektedir. Bu arada eve dönmek için 
kendine bir gemi bulan Çar, Petro Iw anov’a yokluğunda gereken ilg i
yi gösterm elerini d ilem iştir. Van Bett m illi marşı başlatır, faka t ne var 
ki gene aynı yanlışlığı yapmış, Petro Iw anov’a yöneltm iştir uğurlama 
tö ren in i, onu hâlâ Çar sanarak. Açık denizden gelen b ir top  sesi ken
disine bu yanlışlığı yeniden hatırla tır. Çar Petro rıhtımdan ayrılm ak
tadır.

EIKA KATAPA

Yönetmen /  W erner Schroeter - Senarya ve müzik /  W erner Schroeter - 
O ynayan la r /  Gisela Trowe, Carla A u lau lu , Rosy Rosy. Yapım yılı : 
1970, A lm an yapım ı. 144 dakika.
W erner Schoeter’in Eika Katapa adlı film inde , esrarlı biçimde kurgu
lanmış yedi m otifle , ticari s inem alarda gösterilen filim le rin  çoğundan 
davranış ve anlam açısından toplum sal töre ve geleneklerin ne denli 
yanlış ve kuşku verici biçimde yansıtıldığı an la tılm aktad ır. Yönetmen
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Schroeter, görüntü ve sesin fa rk lılığ ına  (benzemezliğine) değinmekte. 
Bilinçli o la rak bu iki öğeyi (görüntü ve sesi) b irb irle riy le  bağdaş biçim 
de kurguluyor. Bazan bu kurgu öyle bir biçim a lıyor ki, insan Schroeter'- 
in görüntü ve ses kurgusu arasında hiç b ir ilişki olm adığı kanısına va
rıyor. Filim süresince bağ lantıla rı yapm ak seyirciye düşüyor. Seyirci 
Schroter’in sert akılcılığını görecek, onun filim in  değişken yapısına koy
duğu entellektüel çabasını a lg ılayacaktır. Soyutlama çabalarıy la  çekil
miş olan EIKA KATAPA gene de açık anlam lı ve çok da erotik b ir filim . 
İnsanın her hangi b ir zaman görmüş o lduğu, birçok eski filim in  özlem ini 
g ideriyor, seyircinin d ikka tin i yeni b ir gözleme eriştiriyor. Çünkü bu 
filim de önceden saptanmamış biçim lere başkaldırıyor ve filim  eriştiği 
aşama ile bir görüntü ve düşünce şöleni sunuyor seyirciye. (Frankfurter 
Rundschau gazetesi).

BİR ERKEK ARANIYOR - BİR KADIN ARANIYOR • HE IS WANTED - 

SHE İS WANTED

Yönetmen /  Stanislaw Bareja - Müzik /  Jerzy Matuszkiew icz - O ynayan
la r /  Wojciech Pokora, Jolanta Bodhal, M ieczyslow Czechowicz, M aria 
C hw alibog, Jerzy Dobrowolski, W ieslaw  Golas, Adam  M ularczyk, W oy- 
cıech Siemon, Barbara Rylska, Jolanta W o lle jka . 1972 Polonya yapımı. 
Stanislav M aria R. genç b ir sanat tarihçis id ir. Sorumlu olduğu müze de
posundan bir tab lo  kaybolduğu için büyük sıkıntı içersindedir. O lay 
karşısında müze müdürü, katı b ir tavır takınır ve bu konudaki kesin gö 
rüşlerini söyler, hatta S tanislav’ı tehd it eder. Çok kötü durum da olan 
sanat tarihçisi bu dayanılm az sıkıntıdan kurtuluş yolunu bulam az. Tek 
çare, kılık değiştirm ek, kişiliğ in i gizlemek bu yo lla  da esrarengiz b ir şe
kilde ortadan kaybolan tab lo  konusunu bizzat araştırm aktır.
B illy W ilde r'in  b ir zam anlar oynamış olan «Bazıları Sıcak Sever» isimli 
film inde  olduğu g ib i kadın kılığına girmeye karar verir. Bu kılık değiş
tirm e oldukça eğlenceli karışıklıklara yol açar. Stanislav hizmetçilik 
konusunda hiç b ir şey bilm em ektedir, buna rağmen b ir profesörün ya 
nında iş bulur. Bir bakar ki alışveriş, çocuk bakımı, tem izlik, köpek gez
dirm e g ib i konularda m aharet sahibi oluvermiş hatta profesörün b ilim 
sel araştırm alarına yardım  etmekte. Bu arada genç kadınların birtakım  
sırlarını dinlemekte, on lara akıl vermekte hatta bazı erkeklerin de ilânı 
aşklarıy la karşılaşmaktadır.
Stanislav M aria  R. sonunda büyük b ir şöhret elde eder. A rtık  bu ko
nuda her şeyi öğrenm iştir ve hiçbir a ilede bu kadar iyi ün yapmış bir 
hizmetçinin geçmişini araştırm ak gereğini duymaz. O 'nun kendi evle
rinde çalışması için adeta b irb ir le riy le  yarış etm ektedirler.
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Sonunda büyük b ir şans eseri kayıp tablonun sırrı çözülür ve lab lo  mü
zeye geri verilir. Fakat bu kez yeni sıkıntılar baş gösterm iştir. Stanis
lav in karısı kocasının mesleğini değiştirmesini istememektedir. Bu kadar 
m aharetli b ir hizmetçinin kazandığı para elbetteki müzede çalışan bir 
sanat tarihçisinin kazandığı paradan daha çoktur. Ve karısı m utlak bir 
kat satınalm ak niyetindedir.

TANIDIĞIM A NA M

Yönetmen /  Şarlanciyev. 1973 Bulgar yapımı.

Genç kadın Bulgarca öğretm enid ir. Birtakım üzüntüleri vard ır, bu ne
denle içine kapanık b ir kişiliğ in sahib id ir. Yeni b ir okulda görev verilir. 
Bu okul b ir çeşit gece okuludur ama öğrencileri normal eğitim  döne
minde bu o lanakları bulamamış işçilerden oluşur. Her b iri ayrı çalış
ma şartlarından gelen bu yaşı geçkince öğrencilerin, bazısı evli, bazısı 
çocuk sahibi ve ilk  okula giden çocuğu ile aynı anda karne a lm ak d u 
rum undadır. İş ve a ile  çevrelerinden b ir çok prob lem lerin i beraberlerinde 
taşırlar bu insanlar. Bazısının kullandığı kamyon bozulur, bazısının ü- 
zerine çalıştığı kömür ocağının ga le rile ri çöker. İşte, genç ve deneyim 
den geçmemiş öğretmen b ir zaman sonra öğrencilerin in özel yaşam 
larına eğilmek gereğini duyar, onları çalıştıkları yerde görmeye gider 
ve tek tek yaşam ve çalışma koşullarını görür, öğrenir. Son derece iyi 
ilişk ile r kurar bu yaşlı öğrencileriy le. Bir gün yeni evlenen bir öğrenci
sinin ölüm üyle son bulur hikâye. Genç kadın sınıfa g ire r ve ölen öğren
cisinin yerine oturur, gelişinden bu yana bu okulla  herşey gözlerinin 
önünde sergilenm ektedir.

iddiasız, sağlam, dengeli, ayakla rı yere basan b ir filim  «Tanıdığım A- 
dam ». İnsan sevgisi ve yardım laşmanın işçiler arasındaki yaygın lığ ı a n 
lamak o lanaklı bu filim le . D iğer Bulgar filim le rindek i şiirselliğe ulaşa
mamış, ama eğitsel yanı ağ ır basıyor. Büyük kahram anlan yok, günlük 
b ir yaşam ve bunun kesitleri. İnsanları belki de tanıdığım ız insanlar, 
belki de tanım ıyoruz ama çevremizde görebileceğim iz sade, dürüst in 
sanlar.
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SİNEMATEK NİSAN 1974 PROGRAMI

6 Cumartesi Bütün seanslar Bir Erkek isteniyor - Bir Kadın İste
niyor /  He is W anted - She is W a n 
ted /  Stanislaw Bareja

7 Pazar Gösteri yoktur

8 Pazartesi Bütün seanslar Citizen Kane /  Yurttaş Kane /  O r
son W elles

9 Salı 14.00 - 16.30
19.00

Tanıdığım Adam  /  Şarlanciyev 
Citizen Kane /  Yurttaş Kane /  O r
son W elles

10 Çarşamba Bütün seanslar Sayfiye /  La V illegg ia tu ra  /  Marco 
Leto

11 Perşembe Bütün seanslar Sayfiye /  La V illegg ia tu ra  /  Marco 
Leto

12 Cuma Bütün seanslar Herkese Kendininki /  A  Ciascuno II 
Suo /  Elio Petri

13 Cumartesi Bütün seanslar Herkese Kendininki /  A  Ciascuno II 
Suo /  Elio Petri

14 Pazar 14.00 Çocuk Filmi

15 Pazartesi 18.30 Teoman M adra D iaram a Gösterisi 
(Müzik eşliğinde D iapozitifler)
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16 Salı Bütün seanslar Bube'nin Kızı /  La Ragazza di Bube 
Luigi Comencını

17 Çarşamba Bütün seanslar Bube'nin Kızı /  La Ragazza d i Bube 
Luigi Comencını

18 Perşembe Bütün seanslar Senilita /  Yaşlılık /  M auro Bolognini

19 Cuma Bütün seanslar Senilita /  Yaşlılık /  M auro Bolognini

20 Cumartesi 14.00 
16.30

19.00

Der Freischutz /  Joachim Hess 
F igaro’nun Düğünü /  Die Hochzeit 
des Figaro /  Joachim Hess 
Der Freischutz /  Joachim Hess

21 Pazar 14.00 Çocuk Filmi

23 Salı Bütün seanslar Çocuk Filmleri

24 Çarşamba 14.00 

16.30

19.00

Çar ve Dülger /  Zar Und Zim m er
man /J o a c h im  Hess 
F igaro’nun Düğünü /  Die Hochzeit 
des Figaro /  Jaochim Mess 
Çar ve Dülger /  Zar Und Zim mer
man /  Joachim Hess

25 Perşembe Bütün seanslar Eıka Katappa /  W erner Schroeter

26 Cuma Bütün seanslar Hubal /  Bohdan Poreba

27 Cumartesi Bütün seanslar H ubal /  Bohdan Poreba

28 Pazar 14.00 Çocuk film i

30 Salı Bütün seanslar Tanıdığım Adam  /  Şarlanciyev

4 - 20 Nisan Teoman M adra Fotoğra f Sergisi - Ayva lık  İzlenim leri

Bütün seans lar: 14.00 - 16.30 - 19.00
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ÇAMAŞIR MAKİNALARI 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Mataş Tic. A.Ş.
Halaskârgazi Cad. 133 Pangaltı * İst. 
Tel: 46 20 75
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telefon santralları 
seri telefon cihazları 
şef-sek re ter cihazları 
telefon apareyleri 

vanam ihbar santralları 
sinema makineleri 

projeksiyon cihazları 
sinema ark kömürleri 

jeneratörler 
her cins boş sinema filmi

türkîelefon aş. 
darf îlm as.

Yeni Çarşı Darfilm Han 4 0  Galatasaray 
İSTANBUL Tel : 4 4  7 5 0 0

Yenişehir Zafer Meydanı Adil Han 
ANKARA Tel : 1 7 5 08 0

ilgilendiğiniz mamullerimiz hak
kında lütfen bilgi,broşür ve teklif 
isteyiniz.
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OPON, baş, diş, adale, sinir, lumbago, 
romatizma ağrılarını teskin eder.
Bayanların m uayyen zamanlardaki sancılarında 
başarı ile kullanılır.
OPON, günde 6 tablei alınabilir.
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