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o Widerberg, isveg sinemasrnrn Ingmar
Bergman'dan sonraki kuqagrnrn temsil-
cilerinden biri. Ulkemizde gok az bilinen
bir yrinetmen olan Widerberg hakkrnda

yazrlmrg Tiirkge bir metin bulmak
neredeyse imkdnsrz. Tiirk Sinematek
Dernegihin Filim 7o adh gristerim
briltenininbeginci sayrsrnda Widerberg
sinemasrna dair iig krsa yazr bulunuyor.

Sinematek'in r97o yrhmn Mayrs ayrnda
diizenledifi isveg filmleri toplu gristerimi kap samrndaKuzgun
Qrkmazr Umit Sinemasrhda sadece iki seans gristerilmig.Aqk
65 ise programda olmasrna raimen hig gristerilememiq. Aynr
biiltende Tiirk Sinematek Dernegihin konuyla ilgili gu
agrklamasr da yer ahyor: "Aqk 6S/Kiirlek 65 filminin bazr sahne-
leri sansiiriin hrgmrna ugramrg ve tam olarak gristerilmesi
yesaklenml$tlr. Bu yrizden filmi sizlere sunamryoruz."
Bunlar drgrnda Tiirkiye'de Widerberg izerine bir yazrya ya da
gristerim programrna rastlayamayrz.

Jor nrr,l'ix $ARKrsr
Widerberg sinemasrna dair ipuglan igin bakrlmasr gereken
temel filmin r 97 r y aprmt I o e Hill oldugunu sciyleyebiliriz.
isveg siyasi tarihinde briytik dnemi olan bir olayr, r93r yrhncla
isveg'in kiigiik bir kasabasrnda iqgilerin greve gitmesiyle
yaqananlarr anlatan Adalen 3/den iki yrl sonra Widerberg, Joe
Hill'in ciykiisii rizerinden bir kez daha iqgi srnrfi miicadele-
sine odaklanrr.

aao'de foe Hill olarak bilinen foseph Hillstrrim r879
yrhnda isveg'te dogar. rgoz'de aro'ye grigmen olarak gider
ve Drinya Endiistri iEgileri Sendikasr (sendikanrn iiyeleri
'Wobblies' olarak anrlrr) iiyesi, <irgiitleyicisi, iqgi qarkrlarr
bestecisi olarak eyaletten eyalete dolaqrr. iggi rirgiitlen-
mesinde mrizigi ilk ve yaygrn qekilde kullanan kiqidir.

"Peki ya yemek? diye sordugunda,
tath bir sesle verecekler cevabr:
Qahq Dua et, yat samanda,
payrn gelir yukarrdan sen dhince..."

S<izlerini ]oe Hill'in yazdrgr 'Pie in The Sky' garkrsr
sendikal mricadele veren herkesin diline dolanmrqtrr
bir dcinem. ilerleyen yrllarda Hill'e dair iggi garkrlan
Paul Robeson, foan Baez, Pete Seeger, The Dubliners ve
Bruce Springsteen gibi yorumcular tarafindan birgok kez
seslendirilecektir.

r9r4 yrhnda Utahta, Salt Lake City'de eski bir polis ve
oilu iqyerlerinde, krrmrzr bandanah iki soyguncu tarafindan
soyularak rildiiriiliir. Hem Wobblies'in Utahtaki faaliyetler-
inden hem de Joe Hill'in popiilerliginden intikam almak
isteyen igverenlerin yiiriittiikleri kampanyayla sug foe
Hill'in rizerine kalrr (Wobbly'ler o yrllarda krrmrzr bandana
takryorlardr). foe Hill tartrqmah bir yargr siirecinden sonra
suglu bulunur ve r9r5 yrhnda kurquna dizilerek idam edilir.

Trajik riliimiiyle Amerikan iqgi srnrfi miicadelesinde
derin izler brrakan Ioe Hill'in hayatrnr konu alan filmin son

sahnesinde dostlan masanrn rizerindeki kiilleri zarflara
koyarken gririiniirler. Vasiyeti iizerine cesedi yakrldrktan
sonra kiilleri diinyanrn her yerindeki sendikalara, iggilere
g<inderilecektir. Zarfl ann iizerindeki adresler arasrnda
Boston'r, Ariantin'i gririiriiz.

Hill'in hiicresinde <iliimii beklerken duvarlara gizdiii
aso haritasrna, rgoz-1913 yrllarr arasrnda iilkenin bir
ucundan digerine dolaqarak igEileri cirgiitleme dykiisii
yansrr. Widerberg'in filmi, rgro'larda foe Hilf in ugradrgr
her eyaletteki madenlerde, demiryollarrnda yoksulluk,
iggi srimiiriisii ve garprk adalet sistemini suratlmlza
garpryor ve bugrinkii arohin neyin iizerinde yiikseldigini
hatrrlatryor.

wIDERBERG'iN r$rdr
"Ben sadece isveg'in bugiinkri durumunu gristermek igin
filmler yapmryorum" diyor Widerberg: "Toplum benim
filmlerimde yalnrzca bir arka plan degildir. Toplumun
kendisi de bir oyuncudur. Yrizlere mrimkiin oldugu kadar
gergekgi bir rgrgrn diigmesini isterim ben. Bu nedenle
higbir zaman stridyoda gahgmam. Filmlerimde yagayan
bir geyler varsa bu, oyuncularrn gcizlerinden gelmektedir;
onlarrn grizlerine dtigen rqrktan... Elbette aynr zamanda
ilging, eglenceli ve garprcr olmak da isteriz. Oysa biitrin
bunlann yansrdrgr yer zaten gcizlerdir."

r93o dofumlu Bo Widerberg, r Mayls r997'de
<ildiiiiinde arkasrnda on d<jrt film, on yedi tiyatro oyunu
ve birgok kitap brraktr. Filmografisindeki diger rinemli
yaprmlar arasr nda Eluira Madigan ve Mannen pd Taket
sayrlabilir. ry6{te Kuzgun Qrkmazt'yIa, ry6g' da Adalen 3t lle
isveg'i Oscar yanqrnda, Yabancr Dilde En iyi Film dahnda
temsil eden Widerberg, r995te Lust ochFrigring Stor ileb:u
yarrgr sonuna kadar gdtiirerek Oscarh aday oldu. Adalen 3r
ile 1969'da Cannes'da |riri Ozel 6driliihii kazandl.

Bo Widerberg aym zamanda bir eleqtirmen, roman ve
riykii yazarr. r95o'li yrllarda popriler Stockholm gazetesi
Expressen'de kendi kriqesinde film eleqtirileri yazryordu. Bu
arada riyki.i ve romanlan basrlmaya baqlamrgtr. isveg sinema



A9k 65
toplumsal temalarr igeren bir yeni sinema talep etmiqtir
hep Widerberg. Filmleriyle hayata anaakrmrn drqrnda
bir pencereden bakan isveg'in soldaki ydnetmeni Bo

Widerberg, sinemaseverlerden daha fazla iigi gcirmeyi
hak ediyor. I
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Kuzgun 9rkmazl

(Kvarteret Korpen, 1963)
Y6N: Bo wTDERBERG

A9k 65
(Kerlek 65, 1965)
YON: BO WIDERBERG

Joe Hill (1971)
YON: BO WIDERBERG

tarihi iizerine onemli kitabr Visionen i Svensk Film' 196z

yrhndayayrmlandr. Bir sinema yazanve film eleqtirmeni
olarak amacr, anlatrm imkdnlanm genigletmekti. 196z'de

Poiken ochDraken (Ugurtmah Kiigiik Qocuk) isimli rv
filmiyle baqladrgr kariyeri otuz yrh agkrn bir srireye yaytldt.

Bugiin geriye doniip baktrgrmrzda qunu siiylemek
yanhg olmaz: Fransa'da Truffaut ve Godard, ingiltere'de
Ken Loach, Tiirkiye'de Yrlmaz Giiney ne ise isveg'te
Widerberg odur. Kariyeri boyunca, hem sinemaya
verilen resmi destekleri ve film dafrtrm sistemindeki
adaletsizlikleri hem de Bergman gibi eski kugak
ycinetmenlerin isve g sinemasrndaki egemenligini
sorgulamrgtrr. Bergmanl sert bir gekilde eleqtirmiq,
"filmlerinde isveg kiiltiirii hakkrnda Batinrn gormeyi
bekledigi qeyleri, 6nyargrlan, isveg hakkrndaki mitleri"
gtistermekle suglamrqtrr. Giincel sorunlan ve yok saytlan
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Adalen 31
(1969)
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Elvira Madlgan Mannen P6 Tak€t
(1967) (1976)
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Lust och Figring Stor Poiken och Draken
(All Things Fair.1995) (962)
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