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'~ilmleri
••

'~estivalimilk kadın ,
IZ

Uçan Süpürge olarak amacımızı-.Jdın sorunlarına duyarlı kadınları b~turmak, kadın sorunlarının görunur

k ıl ı nm as ı n a yönelik çabaları desteklemek ve kadınların kendilerini güçlendirmesine katkıda bulunmak şeklinde

belirlemiştik. Yıl 1996'nın sonuydu. Geçtiğ+m iz süre içinde kuruluş amacımıza uygun çalışmaları, egitim amaçlı

seminerler, iletişimi güçlendirmeye yönelik bölge toplantıları, atölye grupları, kültürel etkinlikler ve iletişim bültenimiz

ile elimizden gel diğince gerçekleştirmeye çaba gösterdik.

Ana temamız hep, kadınlar arasında iletişimin ve işb irl iğf nin artması oldu. Kadın Filmleri Festivali de yine bu yönde

bir katkı oluşturacak. Kadının toplumsal konumunu sorgulamak ve bu konudaki tartışmayı yaygınlaştırmak için bu

kez de sinemanın olanaklarından, onun güçlü ve çarpıcı dilinden varar lanacağız. Kadınları beyazperdenin aracrhğıvla,

birbirleriyle ve sinemadaki kadın ile buluşturacağrz ,
Sinemanın kendi diline kadın söylemini yansıtması, hem sinemanın, hem de onu izleyen kitlelerin popüler söylemine

etkide bulunabilir. Bu noktada, kadını bir estetik nesne olarak deği! de, gerçek kirn l iği, sorunları ve mücadelesi ile

ele almayı başaran, kadın sorununa duyarlı yönetmenler ve onların kadın temalı filmleri önem taşıyor. Amacımız,

kadın sinemasında bu söylemi bulmak, izlemek ve tartışarak yeniden üretimine katkı sa ğ l a m a k ...

Kadın sorununu yansıtan filmler arasında seçim yaparken kadın olmanın farklı tanıklıklarına erişebilmek için geniş

bir coğrafvade çalıştık. Ama, ilk festivalimizde öncelikle, sinemada 'kadınlar için söz üreten kadınlarla' buluşmak,

onlara destek vermek istedik. Ankara'da Hk kez, kadın yönetmenlerin ürettlğ i kadın filmlerini doya doya seyretme

fırsatını bulacağrz. Çeşitli ülkelerden kadınların görsel hikayelerine tanıklık ederken, farklı kadınlıkları, farklı direnme

biçimlerini, farklı isyanları, reddedilişleri, karşı koyuşları, uyumları, uyumsuzlukları, özgürleşme çabalarını izlerken,

kendi yaşantılarımızdan bazı kesitler de yakalavacağız belki ... Sinemanın dilinde ortak bir dil kurab ileceğ iz yeniden.

Bir taraftan filmleri izlerken, diger taraftan da, eşitsizliklerin yolları kestiği bu dünyada, sinemada var olma, kendini

var etme savaşımını sürdüren sinema emekçisi kadınların deneyimlerini de anlamaya çalrşacağrz. Kamera arkasındaki

kadının hikayesini yalnızca çoğaltrnak değil amacımız ... Genç kadın sinemacıların ilk filmlerine destek sağlavabi lmek

için gelecekte bu festivali, daha güçlü kadın festivalierinin mutlaka izlemesini diliyoruz.

Biliyoruz ki her film, kendi şöleniyle festivali oluşturacak, çünkü biz her seansın ardından filmlerin hikayesini

birbirimize an latacağ ız , "mutlaka sen de gör" diye arkadaşlarımıza örıereceğ lz , Sinema salonlarında ve panellerde,

kadın sanatçıların yapıtlarına taşıdıkları kadın bakış açısı ile izleyici kadının sorgu layı c ıl ığ ı arasında bir köprü

kurmaya çalışırken, aynı zamanda kamera arkasındaki ve önündeki kadınları bir araya getirerek, onların birikimlerini,

deneyimlerini paylaşma olanağım elde edeceğiz. Film gösterileri ve paneller, söyleşiler, sergi ve diger etkinlikler ile

birleşecek: festivali hep birlikte şerıliğe dönüştüreceğlz ,
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Ayrıca, yalnızca Ankara'nın merkezinde, belli sayıda kadınla izlemek istemedik filmleri. Bu nedenle, filmleri gezdirecek,

Yenimahalle ve Mamak'ta üçrets iz film gösterileri ger çekteşt lr eceğ iz . Hala tadı d am a ğ ım ız d a kalan eski kadın

matinelerini de çağ r ıştı racak bu gösteriler ...

Bu tadın damağırnız da kalmasına neden olanlardan Bilge OLGAÇ'a da özel bir yer ayırdık. Bilge OLGAÇ sinemasının

sayfaları, sinemamızdaki kadın birikimine de dikkatleri çekecek. Bilge OLGAÇ'ln Kaşık Düşmanı, lpekçe ve Gülüşan

filmlerinin yanı sıra, ona saygı amacıyla hazırlanan bir belgesel film de ilk kez bu festivalde gösterilecek.

Günümüzde, geniş kitlelerin, küçük ekranın büyüsüne kapı ld ığ ı ve gö ster irn sanatlarının izleyicisini kavbett iğ i

koşullarda, festivaller sinema izleyicisinin, düzeyli yapıtlar ve sanatçıyla buluşma ol an ağ ıru bulduğu, sinemanın

kendine özel "dil"ini duyumsadığr, bir anlamda rahat nefes alabf ldiği ortamları oluşturuyor. Sanata, güzele, varatrcılıga,

emeğe övgünün küçük umut çığlıkları da aynı zamanda ... Bu festivalde, karanlık salondaki aydınlığı bir kez daha

keşfedecek, karanlıkta binbir renk ve sese bürünmüş aşkı ve coşkuyu hissedecek, bu ortamda kadınların hikayelerinde

karanlıkta kalanı da yakalamaya ve görünür kılmaya çalışacağrz , Hep birlikte, festivali sadece şenlikli değ i l, sürekli

kılmanın da koşullarını yaratacağız.

Kadın Filmleri Festivali bir "ilk" olmanın heyecanının yanında, ilk işlerin kaçınılmaz aksaklıklarından,

deneyimsizliklerinden de payını alacak. UÇAN SÜPÜ~GE'nin başlattığı bu etkinliğin, bu yılın deneyimlerinden,

birikimlerinden yararlanarak, onu izleyen, ona katkıda bulunarı tüm kadınların katılımıyla benimsenmesini, korunmasını

ve yaşatılmasını istiyoruz. Bu girişim, daha çok kadın hikayesinin bir araya geld iğ i başka festivallerle, güçlü bir

biçimde gelecek yıllara taşınabilir.

Bu umudu taşıyarak, "festival hepimizin olsun ve şen olsun" diyoruz. •





We know that each film will initi!ite a festival of its own, because we shall be repeatlng
the stories of these films to our friends after every performance and insisting that they too go

. .'·r.

and see them. In the cinema halis and panel meetings we will try to form a bridge between 'the
women's perspective, which the women artists bring to their works, and the questioning women
audience, and at the same time find an opportunity to brlng together the women behind and in

front of the camera and to share their common experiences. Film shows will combine with panel
meetings, conferences, exhibitions and other activities, and we will all transform the festival
into a festivity.

Moreover, we could not be content by restrieting these filrns only to a certain numbeı:~ '. .

of women in central Ankara. Therefore, we will take them also to Yenimahalle and Mamak-where
they will be shown free of charge. These shows will bring back memories of the wornen's
matinees ofthe old days.

We devoted a special place in the festival to Bilge Olgaç, one of the persons who made those
matinees such a special occasion for us. The pages of her films will also draw attention to the
contribution of women to the Turkish cinema. Besides her films "Kaşık Düşmanı", "lpekçe" and
"Gülüşan", a documentary dedicated to Bilge Olgaç will be shown for the first time in this
festivaL.

At a time when the broad massesare taken with the allure of the smail screen and visual
arts have lost most of their audience, festivals create an opportunity to bring the viewers togethet
with artistic films and their creators, so that the cinema makes its special "language" felt, and
the audiences breath freely. These are smail shouts of hope for the praise of art, beauty and
creativity at the same time. During the festival, we shall rediscover the light in the dark hall,
feel the love and thrill that is unfolding through thousand and one colors and voices, try to
capture and make visible the stories of women that have remained in the dark until now. We
will join handsto create the conditions for making this festival not only festive , but also continuous.

The Women's Film Festival will, beside the excitement of being a "first", surely suffer
from the unavoidable failings, greennessof first experiences. We hope that this activitiy initiated
by the Flying Broom shall be embraced, protected and kept alive by all the women who take
part in it, both as viewers and contributors, making use of the experiences of this year. This
initiative can be carried forward to the coming years in a much powerful form through other
festivals, bringing together the stories of' many other women.

With this hope in our hearts, "let this be a festival and a festivity for all of US'l,



only possible with women. Theyare the pioneers. Dur women have
great role in overcoming the democretic, cultural and social problems.
The new culturel identity manifestations, social advencements will
only be realised by their efficiency and sensitivlty.

As you all know Turkish women were the first to have the right to
elected as parliamentarians. This has given an exdusivity to our
women and accelerated our democrasy.

The Women's Film Festival will benefit our women, new discussion
groups will be formed and problems will be solved. Dur women will
form solidarity and good will at the occssion of this festival and i
hope this will last.

As the minister of culture, i want to express my joy in financing
such and activity and thank "Flying Broom" all the contributors for
this wonderfull events.

i Thank you.

jstemihan Çfalav.. .
Kültür Bakanı IlMınıster of Culture

Kadm Filmleri Festivali
Dünya artık kabuk değiştirrnekte ve kendisini yenilemekte, bu yeni oluşum ise kadınlarla

bütünleşmektedir. Bütün dünyada kadınlar, önemli bir küresel değişmenin öncülüğünü

üstlenmektedir.

Ülkemizde de yaşadığrmız demokratik, toplumsal ve kültürel sorunların aşılmasında

kadınlarımıza büyük görevler düşmektedir. Yeni kültür arayışları, yeni toplumsal açılımlar,

onların etkinliği ve duyarhhğı ile gerçekleştirilecektir. Bildiginiz gibi, kadınların yönetimde

yer alma hakkını Avrupa'da ilk kez Türk kadınları elde etmiştir. Bu ilk; hem Türk kadınlarına

ayrıcalıklı bir yer, hem de demokrasimizin gelişimine ivme kazandırmıştır.

Uçan Süpürge'nin düzenlediği "Kadın Filmleri Festivali" de Türk sinemasına yeni bir soluk

getirecek ve geniş kitlelere yönelik olarak düzenlenen panellerle kadınlarımızın sorunlarının

tartışılması açısından önemli bir işlev üstlenecek, bu işlevi giderek daha da pekişecektir.

Kadınlarımız; kültür ve sanatın birleştiriciliginde insanları biraraya getiren, dostluğun ve

barışın peklştiği bu Festival vesilesiyle, daha yaşanılası, daha güzel bir dünya için güç birliği

yapacaklardır.

Kültür Bakanhğı olarak, Türkiye'de ilk kez düzenlenen bu anlamlı festivale destek olmaktan'

sevinç duyduğumu belirtiyor, ülkemize yeni bir film festivali kazandıran J.qIM&'f!Tı'Jim·l'J· yi ve

erneğ i geçen herkesi kutluyor, tüm sinema severlere iyi seyirler diliyorum.



Gj)oğ an

Gfasdelen,
ve Kadın Filmleri

Ankara, 10. Uluslararası Ankara Film Festivali'nin büyülü havasından henüz kurtulamamışken 4-11 Haziran tarihleri arasında "Kadın Filmleri Festivali"ne

ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve sanat alanında gösterilecek her türlü çaba, özellikle insanın yabancılaşma sürecini yaşadığı, insani değerlerinden uzaklaştığı, "kültürsüzlüğün

kültürü" diye adlandırılan çarpık bir zeminde bulunduğu günümüzde çok daha önemli bir durumdadır. Çankaya Belediyesi bu sorumluluğun bilincinde

bir yerel yönetim anlayışını yaşama geçirmeye çalışmaktadır. Tarihsel sorumluluğun da ötesinde, Ankara açısından, başkentin sanat yaşamındaki

yoksulluğunun önüne geçme, başkenti sanatın merkezi yapma çabası içindedir.

Çankaya Belediyesi, insanı merkezine alan, insan yaşamını kolaylaştıran, insanın duygu dünyasını destekleyen bir anlayışla çalışmalarına yön vermektedir.

Yaşanılan yılların kültür bütünlüğünü sabitleyerek gelecek kuşaklara aktarabilecek bir tarzda örgütlenecek sanat ve kültür etkinlikleri, yerel yönetimlerin

birinci derecede görevleri arasındadır.

Çankaya'daki yerel yönetim anlayışı Ankara'yı kültür ve sanatın başkenti yapma kararlılığındadır. Bu amaçla, son on yılda Ankara'da gerçekleştirilen

çok yönlü etkinliklerin hemen hepsinde yer almış olmaktan dolayı mutluyuz.

Ancak bizi asıl mutlu kılacak olan 4-11 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan "Kadın Filmleri Festivali" nin destekleyicisi olmamızdır. Çünkü geleneksel

kültürün hegemonyası ile şekillenen toplumumuzda kadınlarımız hep edilgen konuma itilmişlerdir. 2aaa'e az kala kadınların birçok alanda olduğu gibi,

sinema alanında da, kendilerine yakıştırılan edilgenlik perdesini yırtıyor olmaları sevindiricidir. Dahası, kadınların

bir "Film Festivali" düzenleyerek Ankara'ya ayrı bir hava katmış olması bizim için önemlidir.

4-11 Haziran 1998 tarih leri arası nda yapılacak festivale başard ar d i i iyor ve festival kom itesi ni kutluyoru m.

Saygılarımla,

Çan k _a-L-_a B e i e d kanıB aY e



G})oğan

sdelen,
DOğonToşd~ ~

M a y o r of Çankaya c

Ankara is hosting a Women's Film Festival between 4-11 Iune immediately after the mistic aura of the 10. International

Ankara Film FestivaL.

M U n pal t Y

Every endevour to promote art in every form is very precious in an era when the culture of ignorance reigns, people

are estranged, cut off from human values. Çankaya Municipalicity therefore is trying to realise a local body completely

aware of this problem. Çankaya Municipality, beyond its historical responbilitity is trying to make Ankara the capital

of art activities just for Ankara's sake.

Çankaya Municipality is focusing on people, is trying to simplify life, is trying to enrich the feelings of its citizens and is

gearing its activities accordingly.

One of the first duties of local goverments is to organize such a wav that art and culture as a whole is treated and

left to the future generations as in heritance.

Our understanding of local governing, includes making Ankara the capital of culture therefore we are delighted

to be present in most of the cultural activities which take place here. But what we most take joy is our support to the

Women's Film Festival between 4-11 lune. Unfortuntelly, our women have been molded by a conservative out look

and have been secondary citizens. Nevertheless it is wonderfull to see female film directors take lead and crush these

barriers.

lt is important that, women make a film festival and create an exciting atmosphere in Ankara. i wish you, success and,

congratulate the festival committee.

Sincerely,



Yllbdurrahman

~ğultürk

Sevgili Sinema Dostlan,
Bugünlerde Türkiye'de ilki gerçekleştirilecek olan Kadın Filmleri

Festivali'ne Yenimahalle Belediyesi olarak ev sahipliği yapmanın gurur
ve sevincini yaşıyoruz. Dünyada çağdaşlaşma ve demokratikleşme
sürecinin kadınlarla elele vermekten geçtiğini artık hepimiz biliyoruz.
Dünyanın yansından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Orı l e r ı

görmemezlikten gelmek ve dışlamak gibi bir tavır, bizler gibi ilerici bir
Belediye'nin te v r ı olamaz; olmamalıdır da. Bu anlayışla bize
geldiklerinde hiç tereddütsüz kepılerımı zı açtık.

Kadınlar, bugün hızla herşeye damgasını vuruyor. Yeni ve farklı
bir bakış açısıyla ufuklanmızı genişletiyorlar. Dünya ve Türk kadınlannın
çaba ve başanlarının da mutlaka desteklenmesi gerektiği bilinciyle,
CHP'Ii bir Belediye olarak imkanlanmızı mümkün olduğunca seferber
ettik.

Insanoğlunun en renkli ve heyecan verici sanat dallanndan
birisi olan sinemada, Türk kadın yönetmenlerinin artan be şerısı nı
görmek bizlere büyük bir güç ve moral veriyor. Bu girişimleri büyük
bir takdirle karştlıyor ve orıl e r ın birikimlerinden faydalanmayı
sabırsızlıkla bekliyoruz. Onlara, Yenimahalle ve Ankaralılara
yaşatacaklart keyifli saatler için de e y rıce teşekkür ediyorum.

Bugün Türkiye'de bağnaz ve gerici anlayışın karşısına
kadınlanmızla hep birlikte dikilmek zorundayız. Çünkü onlar yaşamın
üretici gücü ve dinamiğidirier.

Gerçekleştirilecek olan bu şenliğin hayatımıza yeni umutlar
katacağını biliyor, hepinize HOŞGELDINIZ diyorum.

Saygılanmla ....

Respectable Viewers

We are delighted to host the fırst Women's Film Festival of our

country, as the municipality of Yenimahalle. We all know that development

can not be achieved unless men and women collaborate. Women make up

half of the world's population therefore we as a municipality have no intention

to ignore women and we should not. We welcome them warmly. Today

women, are widening our perpectives and giving new interpretations to

things. As a people's Republican Party Municipality we let all our faclities

be at the disposal of women.

We take great pride and joy in observing, women directors

achievements and we are anxiously waiting to benefit from their experiences.

i also thank them for allowing our people have a good time. i strongly believe

that we all have to stand up to the medieval beliefs and hypocrisy in our

country. Women are the productive forces and dynamics of our society.

Feeling that this festival will bring hope to our lives,

i welcome you warmly.
Yen mahalle Belediye

Yen mahalle Municipal ty Mayor

Başkan
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f.J\k[~~;LY,9t'! ÜYE KiMıiGi
Soyadı: OLGAQ
Surtısme:

Adı:
Name:

k sinemasının en yetkin kadın yönetmenlerinden. 1962 yılında kamera arkasına

geçtiği "Kısmetin En Güzeli" filmi ile başlayan sinema tutkusu, hemen iki yıl

arım" filmi ile vönetrnenliğe geçişini sağlar. Yaşamını vitir diğ i 1993 yılına kadar

reklam ve bir tane de TV filmine imzasını atan Olgaç için kamera arkası ve film-..•-.II•••••••• IIII•••••• ak kaldı. Büyük ekrandan seyirciye ulaşan renkli dünyayı en iyi şekilde anlatmayı

kendisine meslek ilkesi edinmiş olan kadın yönetmenimiz, sinemamızın sorunları adına hep savaş vermiş gerçek

bir mücadele kadını aslında. Seyircisini yedinci sanatın dünyası ile buluşturabilmek iç in kendisini onunla

bütünleştirmek z o r u n lu lu ğ u nu duyan, bu duyguyu bir sorumluluk gibi hep içinde yaşayan bir kadın.

Kadın erkek ilişkilerinin karmaşık dünyasını keşfetmek ve oradan da kadınların sorunlarına çözüm getirebilmek

amaçlı filmler ile dikkat çeken Bilge Olgaç, "Linç" filmi ile 1970 yılında "En Başarılı Yönetmen" ve üçüncülük

ödüllerini alarak, sinema yaşamını ödüller ile de süslemeye başlar. Daha sonraki yıllarda çektiği "Kaşık Düşmanı"

21. Adana Film Festivali'nde "En Başarılı Senaryo" ve "En Başarılı 3.Film" ödüllerini alır. Aynı film Paris'te 7.

Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Birincilik" ve "Basın Özel Ödülü" ile buluşur. 1993 yılında artık

geleneksel hale gelen ızmir Film Festivali'nin tek ödülü olan Altın Artemis ödülünü evine götüren Bilge Olgaç,

ölümünün üzerinden geçen yıllara rağmen yönetmen sıfatı ile oldugu kadar, kadın k irnl iğ i ile de gündemde

hala. Içinde bulunduğrnuz yıl ilki yapılan Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin açılış gecesini onurlandırıyor;

adına yapılan bir film ve sevgili yaşamına adanan bir gece ile.

Yedinci sanat sinema, bir tutkuydu adeta Bilge Olgaç için. Kamera arkasına geçtiği ilk günden başlayarak

büyüsüne kap ıldığı bu dünyanın hep canlı, üreten bir parçası oldu. Bugün artık kadın olarak kamera arkasına

geçmek isteyen kadın yönetmenlere adeta önder olan Olgaç, bir bütün olarak yaşamı ile tutkunun kadını. Ünlü

Fransız yönetmeni Godard'ın dile getirdiğ i gibi "Insanın farkına vardrğı bir şey var ki, sinema da aynen aşk gibi

hiç şakava alınmayan bir tutku." Bilge Olgaç için ne sinema, ne de aşk hiç şaka gibi algılanmadı yaşamı boyunca.

Bir sinema sevdalısı o. "Sinemacı olmasaydım herhalde 35 yaşında ölürdüm diye düşünüvorurn .. " diyen bir

beyazperde büyücüsü. ç





Turke 1984 35 mm 90' renkli i coJo

, ,

::ı

Yönetmen / Director: Bilge Olgaç
Senaryo / Screeenplay: Bilge Olgaç
Görüntü yönetmeni / Director of Photography: Ümit Gürsoy
Müzik / Music: Mutlu
Müzik / Cast: Perihan Savaş, Halil Ergun
Yapım / Production: Tek Film
Özet: Kasım 1980' de Ankara'nın Keskin ilçesine bağlı Danacılar köyünde düğün sırasında patlaya
sonra köylüler bir yandan cinsel sorunları, bir yandan da üretimde doğan eleman eksikliği ile başbaşa ;~'flar. Bir Alman;;!,~~1ı;, gazetede fotoğrafını gördüğü
delikanlıya mektup yazarak kendisi ile evlenmek istediğini söyler.I'~:~W' >.g'.:·;f,

Sr"QP"" in 1980, an explosion of cookingg., tank causes nearlv hundreds worn •• to die. In the mea~~ri~~~:rı1."~;~~~:m th
. newspaper and wants to marry him.

'~_tüpgaz yüze yakın kadının ölüm,üne ne~en o!~r. Bu olay~an

The Common Enemy~ - - - - ~
(])

>- - - - -- - --- - - ---- ---

----- ---- -- - -

:::ı



Türkiye / Turke
Yönetmen / Dir
Senaryo / Scree
Kameraman / D
Müzik / Music:
Oyuncular / Ca

Yapım / Produc
Özet: Nereden
çok iyi karşılay
Seyyid, Aylin/in v

LADY OF SILKY
Synopsis: A you
in the vii/age b
out that she is
things are chan

in sevimli ve cana yakın hali tekdiize, hareketsiz bir yaşam süren köy canlılık getirir. Onu
er, upuzun san saçlan yüzünden ona lpekçe adını takarlar. Köylülerin olladığı genç nekışçı
erkesin sevgisini kazanan kadını daha önce köye getirip bırakan adam lmak için geri gelir.

türkiye / turkey

ar Durukan, Şener Gezgen, Kemal Inci

Ith. The vil/agers call her as "Iady of si/ky", because of her long blond hair. The routine life
love with a native; however, her boyfriend comes to take her to the c y. The vil/agers find

pset beceuse of her love to the villeger, she goes beck to her old job, nii{lgOeeVô 19aç





-- ------ - -

Mar t a
Meszaros

1931 yılında

Budapeşte'de doğdu.

Heykeltraş olan babası

1936'da Sovyetler

Birliğine yerleşti. Marta

Meszaros Macaristan'a

1946'da döndü. 1954'te

yardımcı yönetmen

olarak işe başladı.

1956'da Moskova

Sinema Akademisi'nde

yönetmen oldu. Iki yıl

Bükr e ş Belgesel Film

Stüdyosu' nda çalıştı.

1968'den beri uzun

metrajlı

yapmaktad i r.

Macaristan i Hungary, 1994, 35 mm, 102', renkli i color,

Yönetmen i Director: Marta Meszaros

Senaryo i Screenplay: Marta Meszaros, Eva Pataki

Görüntü i Photography: Nyika janesc

Kurgu i Editing: Eva Karmento

Müzik i Music: Michal Lorenc

Oyuncular i Cast: Adel Kovets, Jan Nowicki, Aliona Antonova,

born in Budapest. Her father, Laszlo Meszaros was a sculptor, who settled down in the Soviet Union

in 1936. Marta Meszaros returned to Hungary in 1946. She began her carreer as an assistant director

in 1954, then she graduated from the Academy for Cinema to graphic Art in Moscow as a film director

in 1956. She worked two years for the Bukarest Documentary Film Studio. She returned to Budapest in

1959 where at first she made short films. She has been making feature films since 1968.

macaristan / hungary

tJ)

Oı.....
cil
N
tJ)

ci)

~

Özet: Budapeşte'de yaşayan

iki çocuklu genç bir çift

maddi sıkıntıya düşerek

kendileri için yaptıkları ev

inşaatından vazgeçmek

zorunda kalırlar. Bu arada

hamile kalan Anna'ya kocası

çocuğu aldırması için baskı

yaparken, Anna yıllardır

çocuğu olması için uğraşan

Terez adlı zengin iş kadını

ile tanışır ve ailesine yardım

etmek amacı ile çocuğu

Terez için doğurmaya karar

verir. Rejisör, iki kadının

değişik ruh hallerini

yansıtmaya çalışmıştır.

Synopsis: There is a family,

a young couple with two

children living in Budapest.

The man looses his job, the

family has financial crisis so

their houses which they

were building for themselves

remains unfinished. Anna is

pregnant again but the

husband does not want to

keep the c h i ld . This is the

moment Anna me ets Terez,

a well-off business women

who helps Anna financially

and asks Anna to have the

baby for her.

•



Macaristan i Hungary, 1976, 35mm, 93', renkli i color
Yönetmen i Director: Marta Meszaros
Senaryo i Screenplay: Gyula Heroadi, IIdiko Korodi, Marta Meszaros
Görüntü i Photography: Janos Kende
Müzik iMusic: György Kovacs
Oyuncular i Cast: Lili Monori, Jan Nowicki, Djoko Rosic
Yapım i Production: Hunnia Studio, Budapeşte i Budapest
tel: 312777 ltelex: 225768
Özet: Çalışarak okuyan genç bir kadının yaşam prensiplerinden ödün
vermemek üzere verdigi mücadele. Evlilik dışı çocuğu olan Juli, Ianos ile
yaşamaya başlar. Aynı zamanda açık ögretim fakültesinedevam etmektedir.
Janos i ailesine, Juli'nin evlilik dışı bir çocuğu oldugunu
söyleyememiştir. Fakat Juli bunu söyler.
Juli ve Ianos'un da çocukları olur. Fakat degişik mizaçları yüzünden
anlaşamazlar. Juli dışa dönük dürüst bir kızdır. Fakat Janos hala modası
geçmiş iki yüzlü davranış biçimini sergilemektedir. Juli, çocu~u ile Janos'u
terkeder.
Synopsis: The stôry of a young independent woman Juli. She studies and
works at the same time. She has an ilfesitimate child. She starts living with







1961 yılında Atina'da doğdu. Siyasal Bilimler ve Film Yönetmenliği okudu. Kendi radyo programlarını yaptı. Televizyon filmlerinde yönetmenlik yaptı. Bu, onun ilk uzun filmi.

Kostoula Tomadaki beni sevdiğini söple / sap pou love me
Shewas born in 1961 in Athens. She finished The Faculty of Political Science as well asThe Film Academy. She made her own radio programs and directed several television films.

y Greece, 1997, 35mm, 85', renkli / color
9$ ~ ~i;i.;~.i,..;}:>'

"net ,,)/ Director: Kostoula Tomadaki .;,,;~~.>'~,j":,':.'.::+:;;.,
;':/.}q~;;;~ ·'-t;:~·,·;;"':)-·· -~'~<<:/.ç~~~~t;y.?nScreenplay: Alexandros Kakavas, Lena Makri, Kostau!:?-gomadaki~t;;':

Görüntü / Photography: lIias Konstantakopoulos'{~:::;" ?"·;);,S
", . _.' :~bi'~::-

Kurgu / Editing: Takis Koumoundouros ""~~Wt;,;,,',·.:,;·<'N?<
,~'" ;~"··t'_· ;:~: .'0. -', ",. ';for

Müzik / Music: Giorgos Tsangaris""":",;:'".;:':! '

Oyuncular / Cast: Yota Festa, Dimitris Alexandris, Anastasia Paretzoglou, Dina Michailidi

Yapım / Production: Greek Film Center

Dağıtım / Distribution: Greek Film Center tel: 3631733/3634586

fax: 3614336

Özet: Kocasının ani ölümünden sonra Hara küçük bir kasabada, bütün hayatını çiçeklerin birbirleriyle

konuşup konuşmadığını merak eden hassas kızına ve onun arkadaşı Flora'ya adayarak geçirmektedir. Yaşamın

tüm güçlüklerine karşı koyabilecek bir kapasitede olan Hara hiçbirşey beklememektedir. Hara'ya aşık olan

Yorgas, Hara'nın geçmişine gömdüğü, unuttuğu bütün duygularını hayata geçirir. Aşkla, yaşamla ve kendisiyle

girdiği iddiayı kazanabilecek midir?

!~;-~~~~::}-; .
~~;~~~~~,~is: Hara lives an isolated life in a country town. She has sacrified her life to her daughter and her

fri~~*)ıe never expects anything and does not hope. She suddenly falls in love with Yorgos who is younger

andi~,be'9utiful than her. Will she win the bet r.with love, with herself and with life itself?

~i~ıd~~~~1
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Pierluigi Leonardi Lina Wertmu//er

ıtalya / Italy, 1996, 35mm, 112', renkl i / color

graphy: Ennio Guarnieri

t: Stefania Sandrelli, Raoul Bova, Lucia Cara

ion: Ciro Ippolito, Fuluio Lucisano

ution: Adriana Chiesa Enterprises

Via Barnaba oriani 24 a 00197 Rome / Italy

tel: (396) 808 60 52/8070400/80792 51

fax: (396) 806 87 855
Rea'nın romanından uyarlanan filmin öyküsü. Yetişme çağındaki

ösnül duyguları aynı anda çağrıştıran güzel ve hayat dolu bir genç kız
etrafında gelişmektedir. ıtalya'da 1943 yılının askerli, kışlalı dünyası, bu küçük kasaba
hayatlarına yeni alanlar yaratmaktadır. Adeta zamanın durduğu bir mikrokozmosda,
savaşın dokunamadığı kendi çelişkileri ile dönen bir dünya. Miluzza herşeyin onu yavaş
yavaş ittiği bataklı ktan sıyrıl mayı başararak fi im in sonu nda bi r kahramana dönüşüyor.

Synopsis: The story based on a novel by Domenica Rea, weaves around a beautiful and vital
adolescent gir l in whose nature innocence and sensuality blend harmouniu
ously. In this context, the days of the smail plebeian nymph are marked by tragedies, passions,
deaths and dreams, sins and seeretpleasures. At the end of the story, Miluzza resistedcorruption
into which the others were pushing her and become a bashful heroine.
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Sue Brooks
1981 -1984 yılları arasında Avusturalya Radyo, Televizyon, Kamera ve Film Direktörlüğü Okuluında eğitim gördü, 1984 yılında Sydney Film Festivaliinde The "Drover's Wife" adlı filmi ile ödül aidi,liYüksek Ökçeler"
filminin yönetmenliğini yaptı. liNhili'e Giden Yol" filmi ile Avusturalya Yazarlar Birliğiinin 'In iyi Senaryolı, Avusturalya Film Enstitüsü'nün ise 'ln iyi Senaryo" ve 'ln iyi Müzik" ödüllerini kazandı.

c9Y1İill'r Şi-arn 'tfol f 'i?l\oad Gfo c9Y1iill
Sue Brooks

Sue Brooks who is an Austra/ian was graduated from Radio Tele ' ,
1984 with herfilm n Dove's Wife" W,'th th' 1'1 h ,vısıon and Camera School and received awards in

, i LS li m, s e won the "Dandy Award" H ı'ı ii '
scenario award of the Austra/ian Writers Union, and the Austra/ian Film ınstitu~'s :~s: s:en::al'odaTinOdNbhlltlllwo~ the bedst

es musıe awar ,

Özet: On iki kadın üç araba ile bowling oynamaktan dönmektedir/er. Araba/ardan biri kaza yapar. Kimse
arabada kim/erin olduğunu bilmez. Hantal yardım ekibi kaza yerine geldiğinde, herkes zaten eve gitmiştir.
Bu, hayat, ölürrr; düny ve Nh-ifl'e giden yerı irzeritıdeki bir noktayı yansıtan bir komedi.

Avusturalya i Australia, 1997, 35mm, 85', renkli i color

Yönetmen i Director: Sue Brooks
Senaryo i Screenplay: Alison Tilson

Görüntü i Photography: Nicolette Freeman

Kurgu i Editing: Tony Steens

Müzik i Music: Elizabeth Drake
Oyuncular i Cast: Bill Hunter, Paul Chubb,

Tony Barry, Monica Maughan

Yapım i Production: Gecko Films

Dağıtım i Distribution: Southem Star Film Sales
tel: (61-2) 920 28 55 55

fax: (61 -2) 995 66 918

Synopsis: Twelve /ady bow/ersare returning from a tourtment in three cars. One car does not make it back.
The problem is, no-one knows which /ady bow/ers are in which cars and by the time the ilf-prepared
emergency services arrive at the scene of the accident, everv otıe's on home anyway.

.....,
vl
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ÇJ{"tonia'nin '!Jazgısı / ÇJ{"tooia's l1!ıe
Hollanda / Holland

Yönetmen / Director: Marleen Gorris

Senaryo / Screenplay: Marleen Gorris

Görüntü / Photography: Willy Stassen

Müzik / Music: Ilona Seekaz

Oyuncular / Cast: Willke Van Ammelroy, EIs

Dottermans, Veerle Van Overloop

Özet: Antonia, bir sabah uyanır ve öleceğini

hisseder. Ailesini ve dostlarını son bir kez köy

evinin bahçesinde ağırtamaya karar verir.

Anılarını da bizimle paylaşır.

Synopsis: life should be lived. Antonia wakes

up one morning feeling she is going to die.

She invites her friends for dinner and tells

about her life.

Amerika Birleşik Devletleri / USA

Yönetmen / Director: John Avnet

Senaryo / Screenplay: Fannie Flagg, Carol Sobieski

Görüntü / Photography: Geoffrey Simpsory

Müzik / Music: Thomas Newman

Oyuncular / Cast: Kathy Bates, Jessica Tandy, Marry-louise Parker, Mary Stuart Anderson

Özet: Ağabeyi daha küçükken gözünün önünde tren altında kalan ve o günden beri yaşama bakış

açısı acılaşan Idgie, hayata boşvermişliğ! ve her türlü kabalığa, haksızhğa isyan içinde, ağabeyinin

bir zamanki sevgilisi Ruth'u, yıllar sonra içine düştüğü mutsuz ve çaresiz hayattan çekip almak

ister.

Synopsis: Igdie who had see n her brother died under a train, tries to save his old girl friend Ruth.

They both try to make a new life in a new place.

Ç/(ızarmış '!feşil GJ)omatesler / ~ried Green Gfomatoes



kaçırdığımız

ABD / USA, 1994, 35mm, 107', renkli / color ~ '

Yönetmeni Djrector: Martha Coo lidge ~ ngı e
Oyuncular / Cast: Geena Davis, Aida Turturro, Stephan Rea, James Gandolfini

Özet: Angie kaba saba sevgilisinden hamile kalır, ancak evliliğin adını bile duymak istemez. Giderek büyüyen

.-- karnına rağmen evlilik projelerini bir yana atıp, bebeğin babasından ayrılarak onu dehşet içinde bırakır. Hamileliği

o
O

U

ilerlerken avukat Noel ile tutkulu bir aşk macerasına atılır.

Synopsis: Angie is a pregnant woman who does not want to get married. In her flight, she meets a young lawyer

and falls in love with him.

ABD / USA, 1995, 35mm, renkli / color

Yönetmen / Director: Taylor Hackford

Senaryo / Screenplay: Tony Gilroy

Görüntü / Photography: Gabriel Beristan

Müzik / Music: Danny Elfman

Oyuncular / Cast: Kathy Bates, Jennifer-Jason Leigh, Christopher Plummer, Judy Parfitt

Yapımcı / Production: Castle Rock Entertainment

Özet: Kocasından yıllarca çekmiş, dertli ve sorunlu annesi ile 15 yıl önce, patırtılı karı koca çatışması ve ev içi

çatışmalarıyla rayından çıkmış, huzursuz aile ocağından New York'a kaçarak başarılı, hırslı bir gazeteci olmaya

a:~~L:~;:;:~n t~~:ll~~~:ıl':L~;;~11n1ıh" daughter whohave had a bad marriage, Nowthe
VJ) tpg tt/ıstrYf;gJ> be ~uc et{u ıtJnflivn ~eft'<f'



Kamera Arkasındaki Kadınlar /

Women Behind The Camera

6 Haziran 1998 / 6 June 1998

Saat / Time: 15:00 / 3:00pm.

Yer / Place: ingiliz Kültür Derneği

British Council

Esat cad. 41 K.Esat / Ankara

Panel Yöneticisi / Chairperson:

Fatmagül Berktay

Konuşmacılar / Participans: Tomris

Giritlioğlu, Nevin inanç, Annie

Pertan, Sevin Okyay

Türk Sinernasında Kadın imgesi /

Women's Image in Turkish Cinema

7 Haziran 1998 / 7 june 1998

Saat/Time: 15:00

Yer / Place: Ingiliz Kültür Derneği,

British Council

Esat cad. 41 K.Esat / Ankara

Panel Yöneticisi / Chairperson:

Konuşmacılar / Participants: Kurtuluş

Kayalı, luhal Çetin, Oya Yüce, Fetay

Soyka.Pernbe Behçetoğulları, Hale

Künüçen

"'~"' ••,v... Başrolde / Vıolence In The leading Role
.~~.• 1i~iran 1998/6-11 june 1998

. e ·~7tJ.iace: Ingiliz Kültür Derneği / British Council. ,J"~o" •
o;". "~ ..::.\ Esat cad. 41 K. Esat / An kara. rı.·,·
:g~at/Time: 18.00

Hazırlayanlar / Prepared By: Nilgün Abısel,

Eser Köker, Itır Gökyüzü, Şeyda Sever





•UÇAN SÜPÜRGE

Bestekar Sok. 80/6 06680 Kavaklıdere Ankara

Tel: 427 00 20 - 426 9567 Faks: 426 9712

URL: http://www.raksnet.com.tr/ucansupurge

E-Mail:ucan.supurge@service.raksnet.com.tr


