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I. BÖLÜM
AVANT-GARDE SİNEMA ÜZERİNE GENELLEME

ÖNSÖZ
DİYELİM Kİ SADECE GERÇEKLİĞİN SINIRLARINI DENİYORDUM.

NELER OLACAĞINI MERAK ETTİM.
HEPSİ BU: SADECE MERAK.

JIM DOUGLAS MORRISON, 1969.

Bir şekilde ‘sinema’ adını almış olan yaşam-tarzı [evet, bir sanatın çokça ötesinde] benim için hep 
‘avant garde’ ön takısıyla beraberleşip; ‘avant garde sinema’ adına bürünmüştür, ya da ters bir anlamla 
ben, her sinema dediğimde ve ya ondan bahsettiğimde muhakkakki avant garde olandan yani –dahası- 
tek  olan,  aslolan  sinemadan  bahsetmişimdir.  Deneysellik  sadece  sinema  sanatının  temel  taşlarının 
mekanik  sürecinde  ve  sonrasında;  film  çekimlerinde  varolan  –yaşayan-  bir  şey  miydi,  elbette  ki 
değildi, varoluş; başladığı andan itibaren, öncesi ve ölümün getireceği sonralıkla ve yaşam sürüldüğü 
zaman  dilimi  boyunca,  tamamı  ile  ve  tüm  anlamıyla  bir  deneysellik  idi  zaten.  Aslında  sinema 
konusunda  yazmak,  seyretmekle  desteklenmediği  boyunca  neye  yarar  ki  derim,  sürekli  olarak 
insanlara...  Ama  gelgelelim  yaşadığımız  ülke  topraklarında  ileriki  sayfalarda  bahsedeceğimiz 
insanların  filmlerini  elde  etmeniz  gerçektende  çok  zor;  ki  ben  belkide  salt  buradan  yola  çıkarak, 
bunlardan dem vurarak bu acıyı biraz dindirmek istedim kendi adıma. Ortaya koyduğum kitapçık, tam 
anlamıyla yapmak istediğim şey değil açıkçası, bunun için sebeplerim var elbet; ben ortaya bir temel 
başvuru ya da bir baş vuru kitabı, bu konuda yetkin bir çalışma çıkarmış değilim, ama bir çok ihtiyacı 
gidereceği  gibi  hiç değinilmemiş  onlarca başlığa da sahip olduğunun farkındayım,  yazdığım süreç 
esnasında sürekli olarak ana nokta etrafından çok uzaklaşmamaya ve uçsuzlaşmaya müsait, materyeli 
çok  zengin  olan  bu  konu  karşısında  kabarık  sayfaları  olan  bir  kitap  yazmamaya  dahası  kendimi 
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dizginlemeye ve de bir bütünlük kurmaya çaba gösterdim. Kitabın içeriğinden pek bahsetmeyeceğim, 
zaten içindekiler kısmı size gerekli bilgiyi sunacaktır; sadece şunu bilmenizi isterimki ben bu kitabı 
hazırlarken gerçek anlamda büyük bir haz aldım ve bunun sizlerce de yaşanmasını isterim elbet... Bu 
bilgiler kafamın içerisinde aylardır yoğunlaşan, dönüşen ve çıkmak isteyen cümleler haline dönüştü ve 
hep avant garde adına bir şeyler okuma ama bulamama heveslisi bir sinema sever olarak böyle bir 
çabaya girme kararı aldım, Avant garde sinema üzerine, gelişmiş notların derlenmiş bir kısmının kitap 
haline gelmiş formatı olan bu eserin daha iyilerini okuyabilmek arzusuyla...Newton, D’Arcy, Peter 
Mark Roger,  John  Herschel,  Fitton,  Dr.Paris,  Plateau,  Stampfer,  Horner,  Uchatius, 
Claudet, Dubesog, Herchel, Wenham Wheatstone, Sequin, Muybrige, Stanford, Marey, 
Leprince,  Greene,  Reynaud,  Edison,  Muhyiddin  İbn  Arabi,  William  Blake,  Aldoux 
Huxley,  Jim  Douglas  Morrison’a,  ve  de  Sabri  Kaliç  ağabeyime,  “korotonomedya” 
oluşumuna, Canyon Cinema Gurubuna, Don Alex Hix’e  [ve arada ismini atladıklarıma] 
minnettarlıklarımı sunarım. Bu çalışma boyunca her anlamda yanımda olan ruh-eşim’e: 
Pelin Özdoğru’ya sonsuz şükranlarımla...

                                                              
 Şenol Erdoğan / Kadıköy 2004

JIM DOUGLAS MORRISON’IN ÖNSÖZÜ*

*Kamera, her şeyi gören Tanrı olarak, bilgelik arayışımızı tatmin eder. Bu yükseklik ve bu açıdan 
başkalarını gözetlemek: Yayalar gelip geçerler, nadir deniz böcekleri gibi lenslerimizin önünden!

*Filmler, yapay olarak döllenmiş ölü fotograflar bütünüdür.

*Film seyircileri sessiz vampirlerdir.

*Sinema, sanatların en totaliter olanıdır. Bütün enerji ve heyecan kafatasının içine emilir, bir tür 
zihinsel  eraksiyon;  kanla şişer  kafatası.  Caligula,  tüm tebaası  için tek bir  boyun arzulardı,  tek bir 
vuruşta  tüm imparatorluğun başını  uçurabilmek  için.  Sinema,  bu  dönüştürücü  araçtır  işte.  Beden, 
gözler uğruna varolur sadece; bu iki yumuşak, aç gözlü mücevheri ayakta tutan kuru bir sapa dönüşür. 

*Film, bir çeşit sahte ölümsüzlük bahşeder. 

*Her film başka filmlere dayanır ve sizi başka filmlere sürükler. Sinema bir yenilik, bilimsel bir 
oyuncaktı, ta ki, zaman aralıklarından başka bir dünya; istek üzerine içine girilecek güçlü, sonsuz bir 
mitoloji yaratabilecek koşullar oluşuncaya dek.

*Filmlerde, o olağan, boyun eğmez görüntülerin beslediği  bir zamansızlık yanılsaması vardır.

*Sinemanın çekiciliği ölüm korkusunda yatar. 

*İçinde en büyük filmleri barındıran modern Doğu’dur. Sinema eski bir geleneğin yeni biçimidir-
gölge oyunu. Doğu’nun tiyatroları bile bu geleneğin taklididir. Hindistan’da ya da Çin’de doğan gölge 
oyunu kremasyon ağırlıklı törenlerle bağlantılı olan dini ayinlerle kol kola yürüdü. 

*Robert Baker, Edinburgh’lu bir ressam, borçları yüzünden hapisteyken, hücresinin parmaklıkları 
arasından sızıp,  okuduğu mektubun üzerine düşen ışığın etkisine vurulmuş ve bu izlenimden yola 
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çıkarak ilk Panorama’yı; kentin içbükey şeffaf görüntüsünü icat etmiştir. Bu keşif, kısa bir süre sonra, 
kamerayı kaydırmak suretiyle daha öncekilere bir de hareket yanılsaması ekleyen Diorama tarafından 
alt  edildi.  Ayrıca sesler ve yeni  ışık efektleri. Daguerre’in Londra Dioraması  hâlâ Regents Park’ta 
durmakta. O zamanın gösterileri, lambalar ve gaz alevleriyle sağlanan yapay ışığa dayandığından ve 
çoğu zaman bu gösteriler yangın tehlikesiyle sona erdiğinden nadir bir kalıntıdır bu Diorama.

*Phantasmagoria,  slayt  gösteriler,  nesnesiz  izlenceler.  Ses,  güzel  kokular,  ışıklandırma  ve  su 
yoluyla  duyusal  tatlar  yaratırlar.  Bir  gün  gelebilir  ve  yağmur  hissini  hatırlayabilmek  için  Hava 
Durumu Tiyatrosu’na gitmemiz gerekebilir. 

*Sinema  iki  ayrı  koldan  gelişti:Birincisi  görsel.  Phantasmagoria  [duvara  yansıtılıp,  ani  olarak 
büyültülüp küçültülen görüntüler] gibi, amacı tamamen taklit, duyusal bir dünya yaratmak. Diğeri ise 
röntgencilik.  Tebaasını  hem erotik  hem de kurcalanmamış  gerçek yaşam görüntüsü vaad eden ve 
renge, sese, ihtişama hiç gerek duymadan anahtar deliğini veya röntgencinin camını taklit eden. 

*Sinema  gerçek  hısımlarını  resim,  edebiyat  ya  da  tiyatroda  değil  popüler  eğlencelerde  –çizgi 
romanlarda, satrançta, Fransız ve Tarot destelerinde, dergi ve dövmelerde bulur.

*Sinema, resimden, edebiyattan, heykelden ve tiyatrodan değil, eski popüler sihirbazlıktan türer. 
Evrilen gölgeler tarihinin çağdaş bir manifestosu, kımıldayan resimlere duyulan zevk, büyüye  olan 
inançtır  o.  Soyu  ta başından beri rahipler ve büyücülükle, bir  tür  ruh çağırmayla  iç içe geçmiştir. 
Başlarda, ayna ve ateşin ufak bir yardımıyla insanlar, gömülü zihinlerin bölgelerinden gelen karanlık 
ve gizemli ziyaretlere davetiyeler çıkardılar. Bu seanslarda gölgeler şeytanı defeden hayaletlerdi. 

*Seyirci ölmek üzere olan bir hayvandır. 

*Sanatın, varolabilmek için seyirciye ihtiyacı olduğunu sanmak yanlıştır. Film gözler olmadan da 
oynar. Seyirci ise onsuz varolamaz. Film onun varlığını garantiler. 

*Çıplak  gözün  ve  kameranın  bize  sunduğu  kadarıyla  varolan  nesneler.  “Görme”  tarafından 
yanılgıya düşürülmeden. 

*İlk  film yapımcıları  –tıpkı  simyagerler  gibi-  becerilerini  bayağı  izleyicilerden  saklamak  için, 
zanaatlarına kasıtlı bir belirsizlik katmaktan zevk duyarlardı. 

*Ayır, arıt ve yeniden birleştir. Ars Magna ve onun mirasçısı sinemanın formülü. 

*Kamera androjen bir makine, bir tür mekanik hünsadır. 

*Film,  ete  batırılan  bir  iğnenin  yabancı  bir  başkentte  patlamalar  yaratabileceği  varlık  zincirini 
aydınlatamadığı sürece bir hiçtir.

*Sinema bizi hayat kaynağına, madde dinine geri götürür; tek tek her şeyin kutsal sayıldığı ve her 
şeyde ve her canlıda tanrıların görüldüğü. 

*Sinema; simyanın mirasçısı, erotik bir bilimin son üyesi. 

*Yukarıda yer  alan Morrison metni,  Ogan Güner’in: ‘Tanrılar Yeni Yaratıklar’ isimli  Morrison 
çevirisi kitabından alınmıştır [kullanılan baskı:Çiviyazıları Yayıncılık 2001/6.Baskı İstanbul. Kitabın 
ilk baskısı, aynı çevirmen tarafından: Mart 1992 Korsan Yayıncılık-İstanbul]
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AVANT GARDE SİNEMA İÇİN BİR GENELLEME ÇALIŞMASI
Deneyselciliğin çıkım noktası olarak; hareketli görüntünün özellikle teknik ve de bir sanat [ ve 

ileride karşı sanat] biçimi olarak varolmaya başladığı noktayı alabiliriz. Burada, uluslar arası avant 
garde  kronolojisini  izleyerek  1920’lerin  &  1930’ların  Avrupalı  sinemacılarının  nasıl  40-50’lerin 
Amerikan bağımsız film sanatçılarını etkilediklerini [genel anlamda avant garde dediğimiz şey]  ve 
dahi 60’lar ve 70’ler boyunca Avrupalı ardıllarına nasıl ilham verdiklerinide özce inceleyeceğiz.

İlk  dönem  avan  garde  filmler,  1920’lerde  özellikle  Paris,  Berlin,  Münih’te  yaşayan  belirli 
ressamlar, kolajcılar ve fotoğrafçılar tarafından yapılmağa başlandı. Sinemayla ilgilenmelerinin sebebi 
onun limitsiz görünen plastik görselliğinden etkilenerek oldu elbet; ve sanatın uzayda ‘donup kaldığı’ 
anı hareketli görüntü ortamında canlandırmak için müthiş bir fırsat/imkandı bu. Film teknolojisinin 
gelişi-mi, görsel sanatçılara yeni bir kinetisizm imkanı sundu.  Bu ilk dönem sinemacıların arasında 
İsveçli  ressam  Viking  Eggling,  Alman  ressam  Hans  Richter,  Alman  ressam  ve  mimar  Walter 
Ruttmann, Fransız ressam Fernand Léger, Fransız ressam ve kolajcı Marcel Duchamp, Alman ressam 
Oskar Fischinger , İspanyol ressam Salvador Dali ve Londra’da film yapan Yeni Zelandalı Len Lye 
yer almaktaydı.

Richter’in  bir  röportajındaki  yorumunda;  1921  ve  1931  arasındaki  sinematografideki  sanatsal 
hareketin  “avant-garde”  olarak  ifade  edildiğini  ve  bunun  plastik  sanatlardaki  Dışavurumculuk, 
Fütürizm, Kübizm ve Dadaizm gibi hareketlere paralel olduğunu söyler ki biz bu sayılan akımların 
sinema filmine yansısının genel adına avant garde dedik. Fernand Léger’in Ballet Méchanique filmi, 
çeşitli çerçevelerin birbiri ile yarış halinde sürüp gitmesinin görsel gerilimi nedeniyle  Kübist bir film 
olarak kabul edilir. Duchamp’ın  Anemic Cinema filmi René Clair’in  Entr’acte’si ile birlikte Dadaist 
bir  film olarak kabul  görür.  Anarşik ve yıkıcı;  Dada  sineması  orta-sınıf  ahlakı  ve  değerlerine  bir 
başkaldırı niteliğindedir.

Richter,  dönem boyunca yaptığı  filmlerinin sunum-dışı ve ticaret-dışı  olduğunu belirtir;  bunlara 
mahsus  kullandığı  bir  isim vardır:  Salt  film.  Bu  kapsamı,  fotoğrafik  gerçeklikle  çalışmayı  tercih 
ederek 1926’da bırakır;  Fischinger  ve  Lye  bu biçimi  uzun kariyerleri  boyunca  keşfetmeye  devam 
ederler.  Fischinger’in soyutlamaları  kağıt  üzerine karakalem ,  cam üzerine  yağ,  balmumu ve cam 
boyama ile çalıştığı stop-motion fotoğrafçılığı ile gerçekleşir. Lye, film üzerine kendisi çizer ve boyar 
ki bu filme kamera kullanmaksızın görüntü eklenmesidir; ve ‘direct’(saf-pür) film tekniğinin öncüsü 
haline gelir.

Avant garde sinema tarihinde, Dada ve Sürrealizm arasındaki anahtar bağlantıyı sağlayan iş,  Luis 
Buñuel ve Salvador Dalí işbirliği olan rüya film Un Chien Andalou olur. Tarihsel anlamda bu film, 
dönemin yalnız sanatsal duyarlığa ve ışık ve gölge oyunları, görsel etkileri ve ritmik kurgusu- teknik 
yanlarıyla seyircinin idrakına dayanan işlerine karşı güçlü bir tepki sergiliyordu. 

Bunuel’in  bir  sonraki  filmi  L’Age  D’Or, Dali’nin  işbirliği  olmaksızın  Sürrealist  imajlar  daim 
kalarak yapıldı. Film, ruhsal ve politik bir anarşiye daha yakındı. Bu film, 1930’dan sonra politik ve 
ekonomik  nedenlerle  fiilen  sona  eren  tüm avant-garde  hareketlerin  doruk  noktasını  oluşturdu.  Bu 
noktada, Jean Cocteau sıkça Sürrealist olarak tanımlanan ve avant-garde’a bir çeşit nihayet olan filmi 
The Blood of a Poet’i yaptı.

Hans Richter  1930’larda Nasyonel  Sosyalist  hareketten kaçarak Almanya’dan ABD’ye  yerleşir. 
New  York  Film  Teknikleri  Enstititüsüne  yönetici  yapılır.  Böylelikle  film  yapımına  devam  etme 
şansını bulur. Peggy Guggenheim’in yapımcılığında kendisi gibi göçmen olan Legér, Duchamp, Max 
Ernst,  Man Ray,  ve Amerikalı  sanatçı  Alexander Calder ile  birlikte  Dreams Money Can Buy  adlı 
kolektif filmi yapar.

‘Kişisel’ filmleri ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ilk Amerikalı 1940’ların başında Maya Deren 
olur. Dağıtımcılarla ve filmlerin gösterim düzenleriyle arası iyidir. İlk filmi Meshes of the Afternoon 
Fransız Sürrealist türüne yapısal olarak yakındır ama zamanın keyfi kullanımını  kesin hesaplanmış bir 
teknikle  yer  değiştirir.   Ayrıca,  bu  yıllarda  bir  çok  deneysel  filmin  gösterileceği  ‘Sinema  16’ 
kulübünün   işlemesi  için  cesaret  verir.Aynı  dönemde  Batı  yakasında,  Sidney  Peterson  ve  James 
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Broughton,  tamamen Avrupa avant-garde’ından esinlenen  The Potted Psalm’ı yaparlar.  Bu arada 
Doğu yakasında  The Gryphon Group, Marie Menken ve Willard Maas öncülüğünde kollektif film 
yapımcılığına girişir. Bu dönemde New York’ta Joseph Cornell ve Harry Smith de film yapımında 
aktiftirler.

1950’lerin  sonlarına  doğru  New  York  Filmyapımcıları  Kooperatifi  oluşur.  Bunun  Batı  yakası 
karşılığı  olan  Canyon  Cinema  1966’da  oluştu.  Bu  çevre  ve  yeni  kuşak  Amerikan  filmcilerinin 
beslendiği önceki jenerasyon filmyapımcılarının yüreklendirmesi ile oluştu. Buna, 1950’lerde psiko-
drama filmler üretmeye başlayan ve saf filmyapımının yeni türlerine, mitopoeik ve hipnagogic(uykuya 
dalarken duyulan his) (kapalı-göz) filme öncülük eden Stan Brakhage de dahildi. Diğerleri arasında; 
Christopher MacLaine, Bruce Conner, Carolee Schneemann, Kenneth Anger ve Gunvor Nelson vardı. 
Bu  Amerikan  filmyapım  hareketinin  büyük  çeşitliliği  1960’lardan  itibaren  Kurt  Kren  ve  Peter 
Kubelka’nın da içinde bulunduğu Avrupalı sinemacılara esin vermiştir.

     AVANT GARDE ÜZERİNE ÖNSÖZÜMSEL BİR DENEME

“Deneylemek” ifadesi üzerinde düşünüldüğü vakit, tüm anlam karmaşasının, yanlış ya  da farklı 
izahların ortadan kalktığına şahit olmaktayız. 

Sinema  üzerinde  deneysellikten  bahsettiğimiz  zaman;  aslında,  sinemanın  başlangıcının  ve  
öncesinin başlı başına bir deneysellik olduğu, deney-im-lemek olduğu, sinemanın başlayabilmesi için  
gösterilen   -tüm teknik  icat  uğraşı  safhası  da  dahil-  çabanın  deneyselliğin  ta  kendisi  olduğu  ve  
sinemanın tabanının deneysellikten geçtiğini –oluştuğunu- kesin bir gözle görmekteyiz. 

Yazılı kaynaklara bakıldığında bazı ayrımların, izahların birbirleriyle çarpıştığı gözlemlenmektedir. 
Özellikle “Amerikan Deneysel Sineması” ifadesinin, bir başına olan –genelleme babında- “deneysel 
sinema”  tanısıyla  çarpıştığı,  karıştırıldığı  gerçeği  ortada  durmaktadır.   Bu  anlamda,  gördüğümüz, 
duyduğumuz bir soru oluşagelmiştir; “Avant garde” sinema “deneysel” sinema mıdır, onun bir kolu 
mudur  ya  da  “deneysel”  sinema  “avant  garde”  sinema  ile  aynı  halt  mıdır?   Bir  cevap  faslına 
geçmezden önce; “deneysel” sinemayı bir “tür” olarak görmek ne kadar doğrudur sorusuna varmak 
istiyorum –ve vardım- zira ;   yukarıda  da   girişini     yaptığımız        gibi   bir     anlamda başlıbaşına 
deneysel-ciliğ-in  kendisi  olan  sinema  için  “deneysel  tür”  ifadesi  kullanılabilir  mi?  Deneysel-i  tür 
olarak aldığınız vakit, bu kelimenin önüne –deneysel kelimesinin önüne- bir kelime getiremezsiniz, 
“deneysel şu tür”, “deneysel bu tür” diyerekten  tür saydığınız deneyseli , ikinci bir tür tamlamasıyla 
tanımlayamazsınız.  Ama bir  türü deneysel  ifadesiyle  tamlayabilirsiniz.  Bir  türü deneyselleştirebilir 
ama  deneysel  kavramı  türleştiremezsiniz.  [  türler  dahil  herşeyin  üzerine  deneysellik  getirebilir, 
deneysel film çekebilirsiniz, deney kavramını türleştiremezsiniz] Hatta bir diğer açı ile; sinema adı 
altında olup biten tüme, “deneyselliktir” ifadesiyle bakabilirsiniz-de. 

Genelde  yazılanlara  baktığımızda,  “Fransız  Deneysel  Sineması”  diye  isim  alan  bir  ulus 
sinemasının, avant-garde sinema adı ile yaftalandığını görürüz, yani deneysel sinemanın Fransız adı 
avant garde sinemadır! Öyle midir peki ? Hayır! Öyle değildir. Çünkü; doğum/çıkım-ş- noktası olması 
nedeni  ile,  deneysel  sinema  ifadesi  yerine  biz  avant  garde  izahının  kullanılmasının  doğruluğuna 
inanıyoruz.  Bir  anlamda  avant-garde  sinema  tüm deneysellikleri  içerisine  alan/barındıran  bir  “çatı 
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ifade”dir demek istiyoruz. Yani, Fransız Deneysel Sineması = Avant garde değil! Tıpkı deneyselci 
olup, terimi kabul etmeyen ve “Independent” olarak isimlendirilen sinemanın avant garde’ın içinde yer 
alışı gibi.  Daha basite indirgeyerek yazacak olursak;  deneysel bir film, avant garde film etiketini yer 
demektir bu. Deneysel dedikleri  sinemanın doğum yerinin Fransa olduğunu da gerek olmadığı halde 
hatırlatarak yazıyı bağlamak niyetindeyiz.

Son  olarak;  avant  garde  sinemanın  mihenk  taşı  olarak  görülen  dadaizm ve  gerçeküstünün  bu 
anlamda  ilkler  olmadığını;  Louis  Feuillade,  Emile  Cohl,  Jean  Durand  gibi  1910’lu  isimlerin   bu 
sinema  için  öncüler  olduğunu;  Mélies,  Rosselini,  Cocteau  gibi  isimlerin  avant  garde  yolunun 
oluşumunda öncelik sahibi olduklarını hatırlatmak isteriz.

  

Jonas Mekas'ın Anti-'Sinema'nın 100 Yılı' Manifestosu

Bazıları  Tarihin  Sonu'ndan  bahsediyorlar.  Sinemanın  da  sonunun  geldiğini  söyleyenler  var. 
Bunların hiçbirine inanmayın !  Dünyanın dört bir yanındaki sinema sanayileri  ve sinema müzeleri 
sinemanın  100.  Yılını  kutluyorlar  ve  sinemalarının  onlara  kazandırdığı  milyon  dolarlardan 
bahsediyorlar;  Hollywood'larını  ve  starlarını  tartışıyorlar.
Fakat Avangard'dan, bağımsızlardan ve BİZİM SİNEMAMIZ' dan bahseden yok. Dünyanın dört bir 
yanındaki sinema müzelerinin, arşivlerinin ve sinemateklerin broşürlerini ve programlarını gördüm. 
Onların  hangi  sinemadan  bahsettiklerini  biliyorum.  
Fakat ben şunu söylemek istiyorum: Büyüklüğün, muhteşemliğin ve bir milyon dolarlık yapımların 
hüküm sürdüğü  bu  zamanda,  ben,  insan  ruhunun  küçük  ve  görünmez  hareketlerinden  bahsetmek 
istiyorum- o kadar narin o kadar küçük ki spotların altında hemen ölüveren hareketler, ben sinemanın 
küçük  formlarından,  lirik  formlarından,  şiirden,  suluboyadan,  etütten,  taslaktan,  kartpostallardan, 
arabeskten, triolet'ten1, bagatelle'den2 ve küçük 8 mm şiirlerinden bahsetmek istiyorum. Ben, herkesin 
başarılı  olmak ve satış  yapmak  için uğraştığı  zamanlarda,  görünmeyen,  kişisel,  para ya  da ekmek 
getirmeyen,  çağdaş tarih - sanat tarihi ya  da herhangi başka bir tarih - içinde hiçbir yeri  olmayan 
şeylerin  peşinden  giderek  toplumsal  ve  günlük  başarısızlığı  kucaklayan  insanları  tebrik  etmek 
istiyorum.  Ben,  birbirimiz  için,  dostlarımız  için,  bizler  için  yaptığımız  sanattan  yanayım.  Bilgi 
Otoyolu'nun tam ortasında duruyorum ve gülüyorum- çünkü herhangi bir yerdeki bir çiçeğin üzerine 
konan kelebek kanatlarını  çırptı  ve ben biliyorum ki  tarihin bütün akışı  bu kanat  çırpış  yüzünden 
çarpıcı bir şekilde değişecek. --New York'un aşağı doğu yakasında bir yerlerde, bir süper-8 kamera 
küçük  bir  ses  çıkardı.-ve  dünya  hiçbir  zaman  eskisi  gibi  olmayacak-  Sinemanın  gerçek  tarihi 
görülmeyen tarihidir. -Bir araya toplanan arkadaşların sevdikleri işi yapan insanların tarihidir. Bizim 
için  sinema  yeni  başlıyor...
projektörden  çıkan  her  yeni  sesle  kameralarımızdan  çıkan  her  yeni  sesle  kalplerimiz  hızla  atıyor 
dostlarım !

SANAT SİNEMASINA VE AVANGARDA GENEL BAKIŞ
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Bir sanat dalı olarak sinemayı elbette ki diğer sanat dallarından ayıramayız; zaten sessiz sinemayla 
başlayan  sinema  sürecinin  de  modern  sanat  ile  tıpkı  zaman  içerisinde  doğduğunu  biliyoruz. 
Cézanne’ın tablolarının öne çıkışının bu dönemde sessiz film dünyasında da yarattığı etkiler herkesçe 
bilinmektedir.  Sanatın  hareketlenmeler  yaşadığı  bu 1907 sonrası  dönemde sanatçıların  durgunluğu 
barındıran tabloları hareketlendirme çalışmaları ortaya çıkmaya başladı. Zira ortaya sürekli yenilikler, 
arayışlar  çıkıyor;  algı  üzerine gelişen ve değişen değinilerde bulunuluyordu ve bu resim sanatı  ile 
sinemayı bir birine bağlayacak ve ortaya –yeni- deneyselliklerin atılmasına sebep olacaktı. 

Şair,  Guillaume Apollinaire çıkarttığı  dergi  Les Soirées  de Paris’te  bu canlandırma döneminin 
üzerinde durdu;  ressam  Léopold Survage’ın  ortaya  koyduğu   Le Rythme coloré adlı  soyut  filmde 
çalışmasını havai fişekler,  fıskiyeler  ve elektrikli tabelalarla karşılaştırdı.  Aragon ise  Delluc’un  Le 
Film’inde şöyle  yazmaktaydı:  “Sinema,  avant  garde’ın ilgi  alanı  içinde yer  almalıdır.  Sinemanın 
tasarıcıları,  ressamları, heykeltraşları vardır. Hareket ve ışık sanatı için bunlara önem verilmelidir.” 
Kübistlerse; kamuya açık olarak düzenledikleri ilk sergilemelerinde resimleme ve öykü anlatımından 
muaf, özerk bir sanat söyleminde bulunmaktaydılar. 

Avant garde’ın başlangıç dönemlerinde iki ana yön takip edildiği gözlenmektedir. Bunlarda ilki; 
yeni  izlenimcilerin,  resmin  öncelikle  renkle  kaplanmış  olan  bir  düz  yüzey  olduğu  iddiasına 
yaklaşırken; benzeşik bir şekilde avant garde’da da filmin; projektörden geçen  saydam bir malzeme 
şeridi  olduğu söylenip arada ki  ortaklığa dikkat  çekiliyordu.  Bu ortaya  atılan argüman kübistlerce 
tartışılmış ve sonucunda da soyutlamanın başlangıç noktası atılmış oluyordu.  Survage’in soyut film 
tasarılarından önce 1910’larda fütürist  Ginna ve  Corra  kardeşler ham filmi elle boyayarak deneysel 
çalışmalarını ortaya koymuşlardı. Bu soyut canlandırma, imgeyi salt grafik biçime dönüştüren , bunu 
yaparken de ironik bir şekilde modernist karşılıklı etkileşimi destekleyen, müziğin temel etken olarak 
anlatının yerini  aldığı  ana  ‘simge işaret’lerin ritimsel  etkileşimlerini genişletirken insanı perdeye 
yaklaştırmayan Alman avant garde’ına da egemen oldu.  Diğer ana yön ise: Sanatçıları gerçekçiliğin 
oluşturusu olan kirlenme öncesindeki anaakım pozisyonunda olan ilkel anlatıdan faydalanan bürlesk 
ve  parodi  filmlere  vardırdı.  Bu  tarz  aynı  anda;  Man Ray,  Marcel  Duchamp,  Eric  Satie,  Francis  
Picabia, Eisenstein, Len Lye, Hans Richter’in yer aldığı sanat hareketlerinin belgesi konumundadır. 
Modernizmin sahip olduğu  ironik mizah; Vita Futirista ve onun Rusya-da- karşılığını bulan Fütürist 
Kabare  Draması  ile  devamları  niteliğinde  olan/görülen;  Eisenstein’ın;  Glumov’un   Günlüğü ve 
Mayakovsky’nin Guignol filmleri gibi yapıtlarda, Clair’in; Entr’acte’ı, Richter’in bir kara komedi olan 
Öğle Öncesi Hayaletleri gibi sonraları  geliştirilen/ortaya konan ‘kültürel kaba güldürü’lerde ortaya 
konuldu/ifade edildi;  bu tarz, film montajı  ile kamera görüntüsünün anahtar benzetmesi  olarak düş 
benzeri algı-ardı, us dışılığa önem  gösteren  dadaist ve sürrealist akımda irdelendi. 

Sinema, sanatın bir kolu olarak –hele ki bahsini yaptığımız bu şekilde-  avant garde ile uzun 
süreli bir paralellik paylaştı; onunla beraber yaşadı. Bakmasını bilebilen dahası görebilen bir göz için 
avant  garde’ın  –dada  ve  sürrealin-  sinemayla   birbirine   dolaşmaması,   birbirlerine  akmaması 
olmayacak şey değildi-r- zaten. Ben burada; hem mevzu akımların sinemayı-da- içine alarak ürünler 
verdiğini;  sinemanın  da  bu  akımları  içerisine  alarak  kendini  genişlettiğini/geliştirdiğini 
düşünmekteyim. Anlatısal avant garde; Sovyetlerin montaj okulu, Alman izlenimciliği gibi hareketleri, 
Jean Epstein, Germaine Dulac, Abel Gance gibi Fransız izlenimcileri, bağımsız yönetmenler olarak da 
Murnau,  Dreyer’i  içine  alıyordu.  Bu  saydıklarımız  tıpkı  sanat  sineması  savunucuları  gibi  sürekli 
olarak  sinema  ticaretinin karşısında olup ticari  film yapım mantığına  direnip  onu reddetmişlerdir. 
Ayrıca izleyici kitlesi olarak da karşılarında duran Hollywood kültürü seyircisinden farklı bir konuma, 
düşük bir potansiyele sahip de  değil  aksine eşittiler. Ortada içine kapanık bir akım  -dal- değil, uluslar 
arası takipçileri olan bir sinema vardı-r-. Dergilerden sinema kulüplerine, dünya çapında  bir gösterim 
ve izleyici desteğine sahiptiler. Aynı dönemlerde, krono-fotografi ve ışık oyunlarına dayanan deneysel 
film siparişleri dahi alınmaktaydı. Alman November Group gibi politik sanatçı oluşumlardan bunları 
desteklemekte, film klüplerince bağımsız fonlar oluşturulmaktaydı.     

 Sanatsal  film  izleyicisi;  sinema  kulüplerinde,  dergilerde,  tartışma  gurupları  ve  festivallerde 
kümelenmekteydiler, burada yaptıkları gibi; ticari mantığa karşıt bir alternatif sunum olan çizgi film 
ve bilimsel  film tarzı  göz önünde tutulmayan  türleri  ve  sinema  adına yapılan  tüm deneysellikleri 
desteklediklerinden ortaya çok kesin bir tavır  koymamış oldular ki bu avant garde sinemanın ilk on 
yılı için gerekli lakin oluşamayan bir şeydi. 

Vigo, Bunuel, Dulac, Vertov, McPherson gibi nokta isimler avant garde ile şiirsel avant garde’ın 
ayrım noktasını es geçti. A.B.D ve Avrupa’da ise kitle sinemasına karşı  duran, guruplaşan ayrılıkçı 
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izleyiciler sanat filmi-avant garde düşüncesi etrafında birleşmekteydiler. Ek olarak artık olgunlaşmaya 
başlayan sanat sinemasında; anlatısal, psikolojik gerçekçilik yükselişe geçmiş; sanat sinemasının, sine-
şiir’leri  radikal  drama  geleneğinden çok resim&heykel  sanatına  yakın  bulunan anti-anlatısalcıların 
avant garde’ından giderek kopmuştur. Bu kopuşların içerisinde en etkilisi, dadaist Viking Eggeling’in 
vatanı İsviçre’de 1916-1917 yıllarında yaptığı Çin tarzı rulo-çizimler dizisi olmuştu. Artarda yapılan 
bu  deneyler  müzikal  uyum  ve  resimsel  uyum  arasındaki  bağların  araştırılması  olarak  başladı. 
Eggeling, art-deco ton ve çizgileri benzersiz bir şekilde ayrıştıran, sezgisel rasyonalizmi kübist sanat, 
Bergson’un  zaman  felsefesi,  Kandinsky’nin  ‘karşılıklı  etkileşim  teorisi’   etrafında  şekil  bulan 
Diyognal Senfoni yapıtı son bulduktan az bir zaman sonra 1925 senesinde yaşamı sona erdi.  Bu filmin 
sunumu Berlin’de aynı yıl kübist, dadaist, bauhaus akımlarının  soyut filmlerini gösteren  November 
Group içerisinde gerçekleştirildi. 

Anlatısal avant garde ile şiirsel avant garde arasında görülen ayrım mutlak bir ayrım değildi; 
bu gerçek; zamanı durağanlaştıran ve sualtı çekimleriyle önem kazanan 1931 tarihli  Taris  ve 1930 
yapımı  A  prepos  de  Nice filmleriyle  Vigo’nun,  fütürist  gürültü  müziği  düşüncesini  tekrardan 
çağrıştıran ve hiçbir yorumu  olmayan,  natüralizmden  uzaklaşan  1930 tarihli Coşku’suyla Vertov ve 
de Bunuel’in kariyerlerinden de anlaşılmaktaydı. 

Fütüristlerin,  konstrüktivistlerin  ve  dadaist  gurupların  1909-1920 döneminde  ortaya  çıkışı, 
sanat filmlerine güç vermekteydi. Tüm bu ataklar, kökleşmesini 1907-12’ye dek Braque&Picasso’nun 
öncülüğünde bulunduğu kübist devrimde kısmen de olsa yakalamıştı. Şimdilik burada kübizm için; 
nesnelerin değişik açıların oluştura geldiği bir zincirden hareket ile nesneyi  betileyen ya da; kağıt, 
baskı, boya vs, den oluşan bir kolaj ile imgeleri bir araya getiren fragmanlar sanatı diyebiliriz. Çok 
anlamda bir katalizör görevi üstlenen akım; ressam  Derain’ın tabiriyle görsel parçalanmanın diline 
kasıtlı  uyumsuzluk-lar  sanatı  olarak adlandırıldı.  Bunu müziksel  alanda  Stravinsky ve  Schoenberg, 
edebi anlamda ise Joyce ve Stein paralize olarak ilerletti diyebiliriz. 

Aslında  ilkin sinema ve kübizm arasında bir karşıt yönelim söz konusudur. Kübik sanat keşfi 
yapılan  paradigma  değişkenliğinin  resimsel  anlamda/alanda benzeşiğinin peşinde iken;  sinema –
bunun aksine- anlatıdan değil taviz vermek bir anlatı kodlamasına  vardırmıştır kendisini. 

1900’lü yıllarda sergilenen ilkel skeçler yavaşça yerini gerçekçi kullanımlara bırakmaya başladı.

AVANT GARDE SİNEMADA KÜBİK AÇI

Kübizm ve sinemanın aynı dönemin çocukları olduğu bir kesinlik olsa da bu; onların arasında tatlı 
bir zıtlaşma olmadığı demek değildir; kübist ürünlerde ortaya çıkan şey bir anlamda beceri sergilemek 
iken anlatısal sinema ortaya koydukları ile bunun aksine bir yol izlemekteydi.  Standish Lawder, The 
Cubist Cinema kitabında buna ilişkin şöyle bir cümle kurmaktadır: “İmgesel bir akış ortaya koymak  
için ‘görünmez kurgulama’nın silme efektiyle çekim, bakış açısı  ve eylemde ki değişikliğin izlerini  
giderdi.” 

Dönemdaş olan iki sanat dalının zıtlaşması  –ki bu öyle tam anlamıyla  bir birbirine karşı duruş 
olarak anlaşılmamalı- olası olduğu kadar; birbirlerini karşılıklı olarak –olumlu anlamda- etkilemeleri 
de olsa bir şeydi,  nitekim böyle de olmuştur.  Griffith ile  Porter’in filmlerinin  Eisenstein’ın montaj 
kavramını etkilediği nedenli bilinir bir şeyse aynı zamanda yönetmenin kübist kolaj tekniklerinden de 
etkilendiği ve onları kullandığı bir gerçektir. Kübizm için, modernizmin habercisi denmiştir; kısmî 
hermetik yapısı; saflık –durgu-nluk- arayışı, gündelik yaşamdan esinlenmeler, zanaatkarın kullandığı 
nesnelerin  kullanımı  ile  hafifletilmişti.  Akımların  birleştiği  önemli  nokta  Hollywood  –kültür- 
karşıtlığından oluşmaktaydı. Bu noktada kübistlerin karşı koyumlarıyla, sinemacının karşı koyumu bir 
noktada  birleşmekteydi.  Avant  garde  sinemaya  ait  filmlerin  kübizmden  etkilenişleri  nedeniyle 
sektörde egemen olan A.B.D’nin karşısına bir savunma olarak; eğlence kategorileri, kurgusal kodlar 
ve bunun haricinde bir film kültürü modeli yaratmaya çalışan  Avrupa sanat sineması ve toplumsal 
belgeselle birleştiler. Sürrealizmin uç okuyucuları, Amerikan sineması methiyelerine rağmen ayakta 
duran az sayıdaki avant garde film bu ikonları andırır. Amerika gerçeğinden kopya edilen bir şey varsa 
o da sadece kökleri Méliés’e dayanan kaba güldürüdür.         
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AVANT GARDE SİNEMADA SOYUT FİLM ÇALIŞMALARI

Soyut  film çalışmaları  genelde hareketli  tablo kavramına dayanmaktadır.  Bunun avant garde’da 
örneğini;  Richter, Fischinger,Ruttmann sergilemiştir. Tek olgu resim –tablolar- değildi elbet.  Richter 
&  Ruttmann;  Rhythmus,  Opus I- IV  çalışmalarında müziği görselleştirme üzerine eğilmişlerdi.  Bu 
anlamda avant garde;  Kandinsky’nin  “Ruhsal Sanat Üzerine”sinde ifade bulan; etkileşimli algılama 
görüşleriyle  desteklenen  saf  biçimin  evrensel  dilini  yaratmağa  yönelik  ütopyasal  arzusu  filmde 
oluşturulmağa  çalışılıyordu.  Bu  düzlemde  Fischinger;  Daireler,  Hareketli  Resim  gibi  önemli 
çalışmalarında  yarattığı  renk  ritimlerini  Wagner  &  Bach  müziği  ile  uyumlaştırdı.  Ticari  destek 
bulamamasından  ve  sinemacıların  kişisel  maddi  kaygılarından  dolayı  Fischinger haricinde  hemen 
herkes soyut filmden uzaklaştı. Ona bu anlamda bir nevî donkişotluk düştü-de- diyebiliriz.  Bu arada 
Richter, soyut-figüratif çekimleri mixleyen  Filmstudie gibi lirik kolajlar ortaya koydu. 1926 sonrası 
filmleriyle  Richter,  sürrealist  psikodramaya  öncülük  edecektir.  Ruttmann ise;  Berlin:  Bir  Şehrin  
Senfonisi çalışmasıyla belgeselci-lik yönünü ortaya koydu. Sonrasında ise devlet desteğini de arkasına 
alarak uzun metraj ve belgesellere yöneldi. 

AVANT GARDE SİNEMADA GERÇEKÜSTÜCÜ GÖZ

Kuenzli, dada ve sürreal  sinema üzerine yazdığı eserinde; “Chomette, Delluc, Dulac gibi önemli  
isimlerin, montaj kurgunun görsel yapısında  uyum, kontrpuan ve akortsuzluğun bir benzerini bularak  
“tüm  duyuların  birliği”  teorilerine  yakınlık  gösterdiler.  Gelgelelim  gerçeküstücüler  çelişkiyi  ve  
süreksizliği kışkırtmayı tercih ettiklerinden düzen dayatmaya yönelik bu hareketleri –doğal olarak-  
reddettiler.  Gerçeküstücülerin  ortaya  koyduğu  sinemada;  bir  vizyon  kaosu  [chaotic  vision]söz  
konusuydu.  İmgeler  arasında  flulaşan   bağlar,  duyum-un  ve  anlam-  ın  sorgulanmasına  
vardırılıyordu” demektedir. 

Ray, 1923 yılında gerçekleştirdiği “simgesel dada” sıfatını taşıyan  Le Retour a la raison filmi; 
filmin damar ve yüzeyini hissettirebilmek amacıyla şeride basılarak foto-gramlanmış tuz, raptiye, talaş 
ve kağıt ile başlar. Ekranda; Ray’in stüdyosu, hareketli bir heykel, fuar alanı ile gölgeler belirir [görsel 
mekan  çalışması].  3  dakikalık  filmin  bitişi;  pozitif  ve  negatif  olarak  ışığa  karşı  karelenen    bir 
modelin    ressamsı     çekimiyle    tamamlanır.    Çekimde;  dizinsel  foto-gram,  ikonik  imgeler, 
simgelenen resimsel kod ve bunların üzerine dada yönelim, düz ışıksızlıkla başlayıp negatif mekana 
dönen  bir figürün salt sinematografik görüntüsü ortaya konmaktaydı. 

Ray,  ayrıca   Robert  Desnos senaryosundan  yola  çıktığı  Etoile  de  Mer filmini  1928’de 
gerçekleştirir. Bir merceğin yüzeyini noktalarla çizimlendiren sanatçı; filmine soktuğu ‘arayazılar’ ile 
sözcük oyunu yaparken bir  ‘bakış otoritesi  reddi’ne gider.   Filmin kurgusu da ilgi çekicidir-doğal 
olarak!-  zira  burada  kurgu,  çekimin  sürekliliğini  sağlamak  amacıyla  değil,  aradaki  kopuklukları 
uzatmak için kullanılmıştır. Ray, bu tekniğini  Emak Bakia’a da; düzgün, hızlı, rasgele sahnelemeyle; 
Les Mystéres du Château de Dés’de ise sürekli yinelenen boş oda sunumuyla ‘red sineması’ sıfatıyla 
kullanır. Bu, sanatçının hep izlediği bir tekniktir. Gerçek üstücü sinema mantığı için; aşırı&görkemli 
görüntü  arayışı  aslında  bayağı  olanda  olağanüstüyü  bulma  [ya  da  bayağıdan  olağanüstü  elde 
etme/çıkartma] çalışmasıdır. 
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Diğer yandan Duchamp, retinal karşıtı, ironik isimli filmi; Anémic Cinéma’da ; soyut olan imgeyi 
zihinsel  olarak  akla  getirip,  ters-yüz  ederken;  [Joyce’un  dairesel  “Süregiden  Yapıt”ı   Finnegens 
Wake’i yansıtan; müstehcen, çözülemezliğe varan kelime oyunlarıyla bunu sağlarken] cinsel motifleri 
ima eden yavaşça dönen sarmalların saf imgeleri olarak kullandı. 

Bu anti-retinal yaklaşım, Duchamp’dan daha az indirgemeci şekliyle Ray’in filmlerinde de; görsel 
haz ve izleyicinin  filme katılımına karşı çıkışlar olarak kendini gösterir. Hatta bu sanatçılar filmleri ile 
izleyici arasına [anlamı bozmağa yönelik] engeller koyarlar. Bunu da en iyi şekilde; montajda  anlatı 
bozukluğu yaratmak ve filmin noktalama yapılası yerlerini [kışkırtan fantezileri mesela] kavranmasını 
engellemek için eylem ve nesne kullanımını yavaşlatarak, sık tekrarlar sergileyerek ya da araya farklı 
figürler, nesneler, ışık oyunları sokarak sağlamışlardır. 

Mevzu  ettiğimiz  süreç  içerisinde  üç  Fransız  filmi  diğerleri  arasında-n  öne  çıkmaktadır. 
Bunalar: 1924’de Clair’in yaptığı  Entr’acte, aynı tarihli  Léger’in Ballet Mécanique’i ve dönemin en 
çok ses  getiren yapımı  diyebileceğimiz  1928 tarihli  İspanyol  yönetmen  Luis  Bunuel’in  Un Chien 
Andalou’sudur. Bu filmler için montaj kurgu kullanılırken, ‘tümü gören göz’ için ritmik bir araç olarak 
kullanımını  da alt-üst eder.  Clair’in filminde;  bir  cenaze aracının kontrolünü yitirişini ve ardından 
gelen kovalamacayı, baş döndüren rampa raylı bir lunapark treni, bir balerinin ansızın bale tekli ve de 
sakallı bir figüre dönüşümü, anlatısal nedensellikten kurtulmuş vizyon sarsıntılar ve bilinemez-lik-ler 
ortaya  koyar.  Léger ise;  makinelerin soyut  şekilleri  montajla alışıldığın dışında yavaşlatılıp yivme 
kazandırılırken  taştan  dik  merdivenleri  gülümser  bir  yüz  ile  tırmanan  çamaşırcı  kadın  sahnesinin 
“büklümlü eşlemiyle doğrusal zamanın ileri akışını, yani düzgün ilerleme duygusunu tersine çevirir.” 
Kuenzli kitabında bununla ilgili olarak şu eklemeyi yapmıştır: “Léger ‘belgesel olgular’ ile ilgili yeni  
vizyonundan  dolayı  film  aracını  hoş  karşıladı;  nesnel  bir  gösterge  olarak  imgenin  geç  kübist  
kavranışı, filmin Chaplinsi yazıları ile dairesel çerçeveleme düzeneğiyle vurgulanır. Film romantik  
öykünün parodisi ile açılıp kapanır. Donmuş zamanın iki uğrağı arasında asılı bir nesne olarak film  
yapma  daha  sonra  Cocteau’ca  Le  Sang  d’un  Poéte’de  düşen  bir  bacanın  görüntüleri  alınarak  
kullanıldı. Bu filmlerin ani dönüş tarzları önceki dönemin ‘saf sinema’sını çağrıştırır.”

Bunuel’in Bir Endülüs Köpeği’nde Wagner’in tango ve gramofon kayıtlarına yer verilmişti. 
Bu film; diğer filmlerin, modern bestecilerin eserlerini kullanması bakımından istisnadır. Öteki avant 
garde filmlerde ise: Satie, Auric, Honegger, Antheil gibi isimler kullanılmıştı. Richter bu filmlerin, 
pop-caz ile dahi gösterildiğini söylemiştir. Dada’nın ruhuna yanaşan bir ses olarak caz, dahası doğaç-
caz ileri çıkabilecekler arasında olduğuna göre böyle bir kullanımın olasılığının kuvvetliliğinden öte 
uygunluğu da söz konusu edilebilir. Avant garde filmlerin müzikle seslendirilişi konusuna ayırdığı 
kısımda Kuenzli şu eklemeleri de yapmaktadır: “ dadaizmin barındırdığı doğaçlama ruhuna ve A.B.D 
sinemasının  anti-natüralist  aşırılık  anlarına  olan  hayranlığa,  ilk  dönem  filmlerin  etkisi  eklendi.  
Yapanların –Picasso&Braque gibi- o sırada hakkında hiçbir şey bilmedikleri daha sonraki yüksek  
modernist  estetiğe  katkıda  bulunanlar,  bu  avant  garde  filmlerle,  biçimsel  saflığa  özlemden  öte,  
düzyazı anlatı ve idealist soyutlamanın ikili eleştirisinde Bataille tarafından zamandaş bir biçimden 
kurumsallaştırılan biçim kavramının kendisini ihlal etme [ya da yeniden biçimlendirmek] arzusunu 
ifade eder. Bu filmlerin taşıdıkları isimler, filmin öte anlamına  işaret eder: Entr’acte salona [ilk 
gösterimi bir Satie balesinin “perde arasınsa” yapıldı]; Ballet Mécanique dansa ve Bir Şairin Kanı  
edebiyata göndermeler  yapar; yalnızca Bir Endülüs Köpeği hemen her anlamda olduğu gibi burada 
da gizemli bir istisna olarak kalır.” 

Gerçekten de  Bunuel’in sıkça zikredilen bu filmi  daha kendi döneminde efsaneleşmiştir  demek 
inanın  ki  hiçte  abartı  olmayacaktır.  Bu  önem  maksadıyla  burada  Bunuel ve  gerçeküstücülük 
çerçevesinde ustanın yaptığı ve diğer filmlerinden; gerçeküstücü öğeler barındırması değil salt gerçek 
üstücü  olması  ile  ayrılan  iki  filmine  değineceğiz.  Hemen  tüm  filmleri  arasında  her  zaman  bir 
gerçeküstücü olduğunu ortaya koyan Bunuel, bu filmlerde tamamen bu yönüyle ortadadır, her ne kadar 
Altın  Çağ’ın  konulu  bir  gerçeküstü  sinema  filmi  olduğu  ve  Endülüs ile  kıyaslanmasının  –ki  bu 
gereksiz bir iş- pek mümkün olmadığı fikirleri doğruluk taşısa da  Dali’nin de işe ucundan da olsa 
burnunu sokmasıyla Altın Çağ bambaşka bir anlama bürünmüştü.
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LUIS BUNUEL VE GERÇEKÜSTÜCÜ SİNEMA

                               DÜŞLER VE SİNEMA

“Tek  gerçeklik  düşlerdir” diyen  Fellini,  eminim  ki  bu  sözcüğün  köklerine  inebilmiş  bir 
yönetmendi.  Düşler  mevzu  edildiğinde  hele  ki  gerçeküstücülükten  ya  da  bir  deneysellikten 
bahsediyorsak zihnimizi  direk meşgul  eden şey metafizik oluyor.[umarım burada bir akıllı  çıkıpta; 
“ama sürrealite ile metafizik bir ters düşüm yaşamamış mıdır ?” gibisinden bir ‘düşük’lük çıkarmaz] 
Şüphesiz  ki  sinemanın  kendisini  ortaya  koymasından  itibaren  bir  kesim  onu  metafizik  kökenle 
bağdaştırdı ya da metafizik, sinemada kullanıldı. Zen geleneğinin ve benzeşik geleneklerin sinema ile 
ilintilendiği  çalışmalarda  kitaplaştırılıp  basıldı;  konu olarak da  sinemaya  girdi  metafizik.  Düşlerin 
metafizikle  bağıntılanması  ise  zaten  kadîm bir  gerçekti-  r.  Monoteist  kutsal  kitapların,  rüyalar  ve 
gerçeğe ilişkin pasajları  bu konuda en önemli  kaynaklar  olarak görüldü,  görülüyor.  Farklı  bir  çok 
akımdan yönetmen muhakkak bir yerinden bulaştı bu olgulara. Sinemada düşün sorgulanması ya da 
konu edilip kullanılması direkt olarak fenomen dünyada düşün ya da rüyaların ne olduğu sorusuna 
götürdü  insanları;  taoist  bilge  Çuang-tzu o  ünlü  pasajında  bu  agnostik  olguya  şöyle  değinmiş-tir: 
“Rüyamda  kendimi  yeşil  çayırlarda  uçan  bir  kelebek  olarak  görüyordum ve  sonrasında  uyandım; 
uyandığım vakit düşünmeye başladım: ‘Ben’ Çuang-tzu, biraz önce rüyamda ‘ben’i bir kelebek olarak 
mı  gördüm;  yoksa,  ben bir  kelebeğim de ‘kendi’mi  rüyamda  Çuang-tzu olarak mı  gördüm? Evet, 
kamera ile düşünen bir insan için düşler aslolan olduğu gibi, bunun üzerine düşünmek ve gerçek olanı 
sorgulamak da doğalca ardından geldi. İnisyatik öğretilerin tamamında ve kutsal kitaplarda, yaşanan 
hayatın bir sanrı olduğu, bir yanılsama olduğu neredeyse sık tekrar edilmekte ve yaşam denenin bir 
anlamda  bir  rüya  ve  bu  rüya  içinde  uyku  ya  da  uyanıklık  sürecinde  görülenlerin  ise  rüya-lar-ın- 
içerisinde yer  alan rüya-lar-  olduğu söylenmekte.  İşte sinema en eskiden bu günün pahalı  ve tüm 
imkanlar bakımından zengin sinemasının hep beslenme kaynağı olurken, senaristler-yönetmenler bir 
şeyleri  sorgulamakta  idiler  aynı  zamanda ve bu da aynı  sorgulamaya  seyirciyi  de  itmek anlamına 
geliyordu. Üzerine kapsamlı bir çalışma yapılmasının gerekliliğine kesin kes inandığımız bu olgular 
bütününü biz burada İspanyol yönetmen  Bunuel’in düşleri ile bağıntılayıp sinemaya ilintileyecek ve 
yönetmenin sürrealliği ve bu paradigması ile yaptığı iki filmine değineceğiz.

 
                                 BUNUEL, DÜŞLER VE SİNEMA

Bunuel, düşlerin ve düş görmenin önemini çok kesin bir şekilde şöyle dile getirmiştir: Şayet bana, 
“yirmi yıllık ömrün kaldı, bu günlerin her birinin yirmidört saatında ne yapmayı istersin” denilseydi 
şöyle söylerdim: Bana gerçek yaşamdan iki, düşlerden de yeniden anımsayabilmem koşuluyla yirmiiki 
saat verin...çünkü düş, ancak kendini besleyen bellekle yaşar. “Kabus bile olsalar” der yönetmen ve 
devamında genel vizyonunun kabuslardan oluştuğunu da ekleyerek, bilinçli bir şekilde düş kurmanın 
gerçek anlamda en sevdiği şey olduğunu söyler. Kaçınılmaz olarak da tutku olarak isimlendirdiği düş 
kurma  eyleminin  ya  da  düş  dünyasının  kendisini  kesinlikle  gerçeküstücülüğe  taşıdığını  belirten 
Bunuel; bunun en önemli örneğinin Un chien andalou filminin kendi düşleriyle [burada yönetmen düş 
tanısını rüya anlamında kullanmakta] Dali’nin bir düşünün karşılaşmasından doğmasıyla görüldüğünü 
söyler.  Filmlerine  sürekli  ve  artarak içeriklerinde yatan  akılcı  ve  açıklanabilir  görüntülerden filmi 
arındırmak amaçlı yer verdiğini belirten Bunuel, bir yapımcısına şöyle der: “Eğer filmim kısa olursa 
içine bir düş eklerim.”   

Bunuel  hayal  aleminin  içsel  yapısı  hakkında  görüşlere  sahip  birisiydi,  bundan  dolayı  da  ‘düş 
kurma’  üzerinde  seanslaşan  bir  yapıya  gidiyor,  düşlerin  nasıl  ortamlarda  hangi  etkenlerle  ilişkiye 
girdiğini bilmenin bilinciyle hareket ediyor bir nevi sineması için düş yazıyor, kurgusu harici doğal 
düş görüleri ise zaten tam anlamıyla onun ve gerçeküstücülerin mantığına uygunluk taşıyordu. uyku 
esnasında beynin dış dünyaya  karşı  kendini  koruduğu; ışığa,  kokulara,  gürültülere daha az duyarlı 
olduğunu söyleyen yönetmen şu cümleleri sarf ediyor: “...buna karşılık milyarlarca görüntü, dünyayı  
yok olmuş düşlerden bir örtü ile sararak adeta hemen kaybolmak üzere çıkıp geliyorlar. Bunların  
tümüde şu ya da bu gece, şu ya da bu beyin tarafından düşlenmiş ve unutulmuştur.”   
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Kendi  ifadesi  ile  tiyatro  ve  sinema  dünyası  insanlarında  sıkça  rastlanabilen  bir  düşünü  şöyle 
aktarıyor:  “...birkaç  dakika  sonra  sahneye  çıkacağım,  ama  rolümün  ilk  cümlesini  kesinlikle  
anımsayamıyorum. Bu; uzayabilecek, içinden çıkılmaz bir hale dönüşebilecek bir düş. Endişeleniyor,  
hatta aptallaşıyorum. İzleyiciler sabırsızlanıp ıslık çalıyor. Birini bulmaya gidiyorum, yönetmen ya da  
tiyatro müdürünü ve ona şöyle diyorum: “Korkunç bir şey bu, ne yapmalıyım?” Bana  soğuk bir  
şekilde idare etmem gerektiğini, perdenin açıldığını ve de artık beklenemeyeceğini söylüyor.  Korkunç  
bir sıkıntı içindeyim.”  Yönetmen bu aktardığı rüyasının içinden bazı kısımları  alarak     Le Charme 
discret de la bourgeoisie filminde kullanıyor. Yineaynı filmde gördüğü düşü tamamen aktaran Bunuel, 
rüyasını da şöyle anlatıyor: “Bu düş kuzenim Rafael ile ilgili; oldukça hüzünlü, iç karartıcı ve yayvan  
bir düş bu.  Kuzenim Rafael  uzun zaman önce ölmüş; biliyorum; buna rağmen boş bir  yolda ona 
rastlıyorum. Şaşırtıyor. Ona: “Burada ne arıyorsun?” diye soruyorum. Üzgün bir şekilde: “Buradan  
her gün geçerim” diyor. Ansızın kendimi, Rafael’in girdiğini gördüğüm, örümcek ağları ile çevrili,  
dağınık ve karanlık bir evde buluyorum. Onu çağırıyorum; yanıt vermiyor. Dışarı çıkıyorum ve ona  
soruyorum: “Anne, anne, böyle gölgelerin arasında kaybolmuş ne yapıyorsunuz?”  

Yönetmenin  yine  bir  filminde;  la  Voie  lactée’de  gördüğü  etkinlik  derecesinde  sinemaya 
yansıtamadığını söylediği,  Schubert eşliğinde imansız olarak nitelediği kendisiyle  Meryem Ana’nın 
yaptığı bir hoş sohbet rüyası var ki onun için gerçekten değişik ve heyecan verici bir düş ama başta da 
dediğimiz gibi  Bunuel bunu perdeye pek yansıtamadığını söylemekte.

Yukarıda bahsettiğimiz  metafizik  anlam içerisinde Luis  Bunuel’in  bu düşü diğerlerine  nazaran 
daha  bir  anlam kazanmakta,  zira;  yaşadığı  algı  ötesi  görselliği  platon-ik  sevginin  temiz  sınırları 
içerisinde kalan bir çeşit erotizm barındırdığını söylüyor ve bunu da daha uç-arı- bir yere bağlayarak; 
“düş  devam  etmiş  olsaydı  bu  temizlik  yerini  gerçek  bir  isteğe  bırakır  mıydı  ?” sorusunu 
“bilemiyorum” diyerek cevaplandırıyor. Azize Meryem ve cinsel haz duyumu Hıristiyan mistikler ve 
de Müslüman bazı filozof tasavvufçular tarafından çeşitli açılardan irdelenmiş bir mevzuudur ki bunun 
bir şekilde sinema perdesine yansımaları da olamamış değildir. 

1929-1933 ARASINDA LUIS BUNUEL VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

Gerçeküstücülüğün  getirdiği  akıl  almaz  anlatım  biçiminden  giderek  daha  fazla  etkilendiğini 
belirten  Bunuel,  kendisine  bundan  kaçınmasını  tavsiye  eden  Epstein’e  “bu  boşuna  bir  uyarıydı” 
diyecekti  sonraları.  İlk  etkilenim noktalarının  belki  de  en  önemlisi  olarak  Revolution  Surréaliste 
dergisinin yazıları olduğunu biliyoruz. Kendisini büyüleyen ilk şeyin ise; Benjamin Perret’i bir papaza 
hakaret ederken gösteren fotoğrafın büyüsü olduğunu söyleyecektir yönetmen. 

1928 senesinde üniversitede,  Societé de Cours’un da öncülüğünü yaptığı konferanslar için avant 
garde sinema üzerine konuşmaya ve birkaç film tanıtımı yapmaya Madrit’e geldiğini aktaran Bunuel, 
şöyle yazıyor:  “Anlattıklarım arasında René Clair’in Entr’acte’ı [Ara], Renoir’in La Fille de L’eau 
[Su Kızı]  filmindeki  düş bölümü, Cavalvanti’nin Rien que les  heures’ü [Yalnızca Saatler], ayrıca  
topun ağır-ağır namludan çıkışın gibi yavaş-yavaş çekimlerden örnekler veren birkaç sahne vardı.  
Madrit’in  tüm  ileri  gelenleri  –böyle  denirdi-  büyük  başarı  kazanan  bu  konferansa  katılmıştı.  
Gösterimden sonra, Ortega y Gasset bile “eğer daha genç olsaydım sinemaya yönelirdim” diye itiraf  
etmişti bana.”

Yakın bir süre sonra –kendi ifadesiyle “birkaç ay sonra”- ilk filmini gerçekleştirecekti Bunuel, 
Un chien andalou. 

UN CHIEN ANDALOU-ENDÜLÜS KÖPEĞİ
                 GERÇEKÜSTÜCÜLÜK VE GERÇEKÜSTÜCÜLER

Daha  öncede  ifade  ettiğimiz  gibi  film iki  düşün  bir  araya  gelmesinden  oluşmaktaydı.  Dali’ye 
yaptığı bir ziyarette,  rüyasında; ayı  kesen ince uzun bir bulutla [filmde de ince bir bulut ayın tam 
ortasından geçmektedir], bir gözü kesen ustura gördüğünü anlatır Bunuel. Bunun üzerine Dali’de; bir 
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gece rüyasında karıncalarla dolu bir el gördüğünü anlatır ve şöyle der: “Bu düşlerden yola çıkarak bir  
film yapsak nasıl olur ?”  ilk etapta Bunuel bu fikre yanaşmasa da sonrasında işe koyulurlar. 

Çok kısa bir sürede yazarlar senaryoyu, neredeyse bir hafta bile sürmez. Senaryoyu oluşturmaya 
karar  verdiklerinde  basit  diye  niteledikleri  bir  takım kurallar  getirirler;  psikolojik,  kültürel  ve  de 
mantıksal hiçbir açıklamaya meydan vermeyecek düşünce ve görüntüleri benimsemek gibi. Usa aykırı 
her  düşünceye  açık  olmak  esas  alınırken  nedeni  hiç  araştırmadan  sadece  ilgilerini  uyandıran  ve 
kendilerini şaşırtabilecek görüntüleri benimserler. 

Senaryo üzerinde çalıştıkları süreç içerisinde asla anlaşmazlığa düşmediklerini anlatıyor Bunuel, 
bir fikre birimiz karşı çıkarsa doğruluğunu algıladığımıza olan inançtan olsa gerek hemen onu iptal 
ediyorduk ve bunun aksine de ikimizin hemfikir  olduğu yerleri  de  hemen senaryoya  alıp tam bir 
özdeşme sergiliyorduk diyerek aktarıyor yazılım dönemini. Tabi ki senaryoyu bitirdikleri vakit fark 
ettikleri ilk şey bunu kimsenin asla kabul etmeyeceği düşüncesi oluyor. Ve Bunuel bu kesinlik üzerine 
filmi tamamen kendisi yapmaya karar verip annesinden para istemeye koyuluyor ve nihayetinde de –
noterin devreye girmesiyle de olsa- film için gereken parayı alıyor. Onbeş günde çekimi bitecek olan 
bu film için Bunuel, Paris’te Billancourt Sütüdyoları ile anlaşıp; kameraman-ı Duverger ve Batcheff & 
Simon Mareuil adlı oyuncuları ile filmini kotarır. 

Filmin çekimi  esnasında platoda toplasan 6-7 kişi  kadardık diyor yönetmen ve dahası oyunular 
dahil kimse ne yapacağını bilmiyordu. Verdiği direktifler gerçektende filmin gideceği yeri gösteren 
cümlelerden oluşuyor; “Wagner’i dinlediğini düşünerek camdan dışarı bak” gibi. Fakat camdan bakan 
sadece  bakıyor;  çünkü  nereye  ve  niye  baktığını  bilmiyor.  Çekim  notlarına  kameramanı  ile  olan 
uyumunu da ekliyor Luis Bunuel. 

Olayın  diğer  kahramanı  Dali  elbet;  çekimlerin  son  dört  gününe  yetişebilen  Dali,  Bunuel’in 
aktarısıyla:  “tüm zamanını derisi  saman doldurulmuş eşek kafataslarının gözlerine zift  doldurarak  
geçiriyor” 

Filmin kurgusunun bitip ne yapılacağı üzerine düşündükleri  dönemde -bir yandan da filmi bazı 
gözlerden  kaçırmaya  çalışmaktadırlar-  Man  Ray ile  tanışır  Bunuel.  Ve  Ray’in  aracılığıyla 
gerçeküstücülüğün ünlü kalemlerinden biri olacak Aragon ile tanışır. Bu samimiyetin ardından Ray ve 
Aragon,  filmi  Ursulines  Stüdyoları’nda  görürüler.  Her  ikisi  de   film için  bir  ilk  gösterim gecesi 
hazırlamak gerektiği fikrini öne sürerler. 

Sadece  gerçeküstücü  sinema  için  değil  gerçeküstücülüğün  tümü  için  o  zamanlar  şu  yorumu  –
açıklamayı- yapar Luis Bunuel: “Amerika, Almanya, İspanya, Yugoslavya gibi çeşitli yelerde yaşayan 
ve  daha birbirlerinden haberi  olmadan aynı  akıldışı  ve  içgüdüsel  anlatımı  benimsemiş  insanların  
uyduğu bir tür çağrı oldu gerçeküstücülük. Bu sözcüğü daha hiç duymadan, İspanya’da yayımlamış  
olduğum şiirler,  bizleri  Paris’e  çeken bu çağrının bir  belirtisi  idi.  Aynı  şekilde,  Dali  ile  beraber  
Endülüs Köpeği’nin senaryosu üzerinde çalışırken, kendiliğinden oluşuveren bir yazı türü kullanıyor,  
farkında olmadan gerçeküstücü anlayışı benimsemiş oluyorduk”  

Bu noktada film bir  özellik daha kazanacak ve gerçeküstücüleri  Blanche Meydanı’nda  Cyrano 
Café’de bir araya getirecekti. Bu diğer yandan Bunuel’in Ray ve Aragon’u saymaz isek ilk defa akım 
üyeleriyle  tanışması  demekti.  Bu  toplantıda  bulunanlar  arasında:  Max Ernst,  Andre  Bréton,  Paul  
Eluard, Tristan Tzara, René Char, Pierre Unik, Tanguy, Jean Arp, Maxime Alexandre, Magritte  yer 
alıyordu.

Filmin  ilk  gösterimi  için  ücretli  davetiyeler  hazırlanır  ve  Paris’in  seçkin  isimleri  Ursulines 
Sütüdyoları’nda  bir  araya  gelir.  İzleyiciler  arasında  gerçekten  de  sıkı  isimler  vardır;  Picasso,  Le 
Corbusier, Cocteau, Christian Berard, Georges Auric gibi. Bunu dışında tüm gerçeküstücü bireyler 
tam kadro oradadırlar.  Bunuel filmin sonraki çoğaltımlarında perde ve ekrana da yansıyacak olan şu 
müthiş cümleyi kuracaktır: “Başarısızlığa uğramam halinde, izleyicilere fırlatmak için tüm ceplerimi  
çakıl  taşlarıyla doldurmuştum.” Bunu desteklemek içinde şu cümleleri  kurar yönetmen:  “Dulac’ın 
Artaud’nun  senaryosundan  yola  çıkarak  yaptığı  La  Coquille  et  le  Clergyman  filmi  izleyici  
yuhalamıştı;  oysa benim hoşuma gitmişti.  Ben  kendimi  bundan da  kötüsüne hazırlamıştım.” Ama 
çakıl taşlarına gerek olmayacaktı, hem de hiç; salondan gelen tek ses ardı arkası kesilmeyen alkış ve 
ıslık sesleridir. 

Bunun sonrasında yönetmen kesin bir şekilde gurubun içindedir ve Breton’un evinde yapılan 
toplantılara katılmaktadır.   Un Chien Andalou’ya  dönelim;  film,  ilk gösterimi  ardından  Stüdyo 28 
tarafından satın alınır. Bu nokta neredeyse yönetmenin yaşamının sonuna dek sürecek olan tehdit ve 
hakaretleri de başlatmış olacaktı zira ilk gösterimlerden hemen sonra –ki film çok uzun afişte kalmış 
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ve iyi hasılat getirmişti- insanlar karakollara başvurup: “Bu vahşet saçan edepsiz filmi yasaklamanız 
gerekir” şeklinde rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Gösterimlerin biri esnasında filmle alakalı mıdır 
bilinmez  ama  hamile  bir  kadın  düşük  yapar,  bu  malzeme  olarak  kullanılmak  istense  de  film 
yasaklanmaz. 

     

                        

                                  L’AGE D’OR-ALTINÇAĞ

Bunuel, bir şeyi anlamıştı ki; Un Chien Andalou ardından ticari bir film yapması imkansızdı. 
Bu yanlış anlaşılmamalı zira onun da ille de ticari film diye bir kaygısı yoktu, hissettiği tek şey tüm 
samimiyetiyle  -yeni  bir  filmde  de-   gerçeküstücü  kalması  gerektiğiydi.  Bu  onun  istemiydi.  Mali 
sorunlar hep olduğu gibi zaten varlığı hissettirirken yeni bir film için para bulmak zor bunu ilkinde 
olduğu  gibi  annesinden  istemesi  de  imkansızdı.  Film  yapmaktan  vazgeçmeyi  düşündü.  Her  şeye 
rağmen olası bir film için notlar toplar Bunuel, sürekli yaz<ar bunları, gaglara önem veriri ve notlar; 
işçi dolu bir yük arabasının, şık bir salonun içerisinden geçmesi, bir babanın yerler sigara küllerini 
döken oğlunu tüfekle vurması gibi notlar bunlar. İspanya yolculukları esnasında Dali ile konuşurlar; 
bir film ortaya çıkıyor gibidir ama bu film nasıl çıkacak bilinmemektedir. Neyse ki imdada bir dost 
aracılığı ile anlaşmasını yaptığı 25 dakikalık bir özel çekim teklifi yetişir, bir sponsor bulunmuştur. 
Film üzerine çalışmaya başlayabilirlerdi artık. Ama ilk filimde Dali ile yakaladıkları o atmosferden 
eser  yoktu.  Sürekli  bir  fikir  didişmesiydi  aralarında  yaşanan  –ki  bu  kesinlikle  Dali  kaynaklı  bir 
olumsuzluktu-r-.

Bunuel’in ifadesiyle “dostça” ayrılırlar Dali ile ve yönetmen senaryo çalışmalarını sürdürür. 
Ortay çıkan film ilkinden çok daha uzun olur, bir saatlık bir çekim planı çıkmıştır ortaya. Bu arada 
Dali mektup yoluyla fikirlerini göndermeye devam eder ama bunlara pek sıcak bakmayan yönetmen –
zaten- sadece tek bir fikri kullanacaktır Dali’ye ait olan. –başında taşla yürüyen adam sahnesi- Dali 
filmin bitmiş halini görür sadece ve gerçekten beğendiğini bir Amerikan filmine benzediğini ifade 
eder. 

Film,  Billancourt  Stüdyoları’nda gerçekleştirilir.  Bunuel’in kameramanı  değişmemiştir.  Dış 
çekimler,  Katalonya’da  Cadaques yakınlarında ve Paris  civarlarında gerçekleştirilir. Paris’te çekilen 
ikinci  sesli  yapım olan filmin  oyuncuları  içerisinde  Max Ernst,  Pierre  Prévert’de  yer  almaktadır; 
ayrıca Jacques Prévert’de filmde görünürken bir cümlelik sesi ile Paul Eluard’da filmdedir. Dali ismi 
de tanıtma yazılarında yer alır  –aslında Bunuel bunu neden yaptığını kendi de bilmez-?—

Bir takım sıfatlara sahip insanlar her ne kadar Bunuel’in tüm gülmelerine rağmen  Endülüs 
Köpeği hakkında yorum yapmaya kalkışmış olsalar da bu mümkünü olmayan bir şeydir; lakin Altın 
Çağ için aynı şeyi söyleyemeyiz, Bunuel bu konuda şunları söyler:  “Bana göre bu film, şartlar ne  
olursa olsun,  hiçbir  şekilde  birleşemeyen bir  erkek ve  kadının,  karşı  konmaz bir  dürtü ile,  birini  
diğerine iten çılgın bir aşkın öyküsüdür.” 

Film aynı  şirket  tarafından  satın  alınıp  gösterime  girdi  ve  aşırı  sağın  şiddetli  saldırılarına 
göğüs germek zorunda kaldı. Olaylar küçümsenecek gibi değildi; “Milliyetçi Gençlik” isimli bir örgüt 
sinema  salonunu yağmalar  ve  perdeye  molotoflar  atar.  Bir  hafta  sonra  emniyet  birimlerince  film 
“kamu düzenini korumak” maksadı ile kesinlikle yasaklanır. İnanılmaz bir şekilde bu yasak elli sene 
kadar sürer.  Film ya  özel  gösterimlerle  ya  da sinemateklerde sunuma çıkmaktaydı,  neyse ki  1980 
senesinde New York’ta be 81’de de Pariste gösterime  sokuldu.  Film gerçeküstücü camia arasında 
“katısız” beğenilmişti.          
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              1930’LARDA AVANT GARDE SİNEMANIN DURUMU

Dönemin filmlerinde kullanıla gelen minimal senkronik konuşma ile  experimental ses bantları 
Eisenstein ile Pudovkin’in  1928 yılında yayınladıkları manifestoda natüralist olmayan bir ses sineması 
çağrısı yapmasına neden oldu. Bu çağrı; 1930 yılında  Vertov’un yaptığı Coşku filmi ile somut bir hal 
kazandı. Lakin ticari amaçlı sesli filmlerin piyasada kazandığı üstünlük bunu engelledi. Avant garde 
yapımlar –doğal olarak- diğer prodüksiyonlarla karşılaştıklarında sınırlı bir gösterim şansına sahiptiler. 
Bu olumsuzluğa film çekmenin maliyet olarak gitgide daha da ağır bir külfete dönüşmesi de eklenince 
bir çöküş dönemi devreye girdi. Tüm bu yazdıklarımıza politik çatışmaları da ekleyince  gerçek bir 
çöküşten dahası hızlanan bir çöküşten bahsetmek kaçınılmazlaşıyor.  Alman milliyetçiliği, Hitler ismi 
altında ilerlerken, Moskova liderliğinde ortaya çıkan faşizm karşıtı Halk Cephesi kuruldu. Avant garde 
ve uç sanatlara saldırıların başladığı dönemde, bu dönem oldu. 

Nazilerin  iktidara  gelişi,  dahası  ele  geçirişleriyle  bir  çok  sinema  projesi  de  yarım  kaldı. 
Piscator’un biçimselliğinde deneysel montaja yer verdiği 1935 tarihli Balıkçıların İsyanı,  Richter’in 
1933 tarihli  Metall’i bunların başlıcalarıdır. Aynı  zaman içerisinde uluslar arası işbirliği adı altında 
yürütülen  Sovyet-Alman  ortak  yapımlarına  son  verildiğini  –de-  hatırlamamız  gerekiyor.   1930 
senesinde Belçika’da  II.  Uluslar  arası  Avant  garde Konferansı düzenlenir  ve  bu konuların  geneli 
tartışmaya yatırılır. Kongrede; siyasal eylemciliğe, Richter’in toplumsal dayatmacılığına vurgu yapılır; 
“zaman, belgelenmiş olguyu talep ediyor” demektedir Richter. 

Sonuç olaraksa avant  garde direkt  olarak belgesele yöneldi.  Devlet  ve özel  şirketler  desteğiyle 
beraber belgeseller genel  yapısıyla,  toplumsal problemlere yönelmek, onları sorgulamak ve çözüm 
önermek için kullanılmakta idi.  Bir çok yönden olumlaşan belgesel film yapımı  Avrupalı  pek çok 
deneysel sinemacı ismi kendisine çekti. A.B.D’de de radikal bir avant garde düşüncesi  deneysel film 
[Experimental Film] gibi dergilerce sahiplenildi.  Para Lorentz,  Paul Stand’ca “yeni düzen” dönemi 
yayınlarına  girdi.   Bu  arada  Avrupa’da  deneysel  ve  olgusal  sinema/film  arasında  kaynaşmalar 
oluşmaya başladı. John Grierson, Henri Storck,  Joris Ivens deneysel filminin baş isimleriydi.    

Dönemin  iki  önemli  ismi,  yönetmen  Dulac ve  şair  Artaud;  Dulac, şairin  senaryosundan  çıkış 
yaptığı filmi; La Coquille et le cleryman – Deniz kabuğu ve Rahip- kaynaklı zıtlaşmaları avant garde 
tarihinde bilinmektedir. Bu çatışma üzerinde duruyoruz çünkü bu olay avant garde sinemanın önemli 
noktalarına temas etmektedir. Yönetmen bir yandan soyut film çalışmalarını  [Etude  cinégraphique 
sur  une  arabesque gibi]  diğer  taraftan  da  La  Souriante  Madame  Beudet  –  Gülümseyen  Madam 
Beudet- gibi, üsluplu   anlatılar ortaya koymaktaydı. Bu saydığımız filmleriyle yönetmen; duyguları, 
ritimler ve fikir verici uyumlarla ifade edebilmek için müzikal biçim teorisiyle ilintilemekteydi.  Şair 
Artaud’ya gelecek olursak; bu yöntemle birlikte kendi kendini ifade etme yöntemine tam anlamıyla 
karşıydı. Bunu  Vahşet Tiyatrosu’unda ifade de etmiş idi. O, filmden  istediğini şöyle dile getiriyor; 
sözel bağlantılardan bağımsızca tamamen görüntülerin etkisinden anlama varabilecek saf görüntüler. 
Dulac –da- ise film salt ‘etki’dir, ama bunlar sonuçları kısa ömürlü olan şeylerdir. Dulac, filme bir 
rüya  pozisyonu  olarak bakıp  araştırmaktaydı,  bu  bir  anlamda  gelecek  olan psikodrama  sinemanın 
ulaklığıydı  da. Artaud ise;  vizyon esrimesini kırarak sadece rüya durumunun en yoğun,  etkileyici 
nitelikleri  üzerine bir  film kurumu isteminde idi.  Bu noktada avant  garde, seyircinin rolünü hedef 
alır.Drama biçimi olarak sinemaya bir karşı duruş olarak filimde anti-anlatısal sanatlarla benzeşiklikler 
yakalanmaya  uğraşıldı  bu  da  görsel  müzik  ve  hareketli  resim  olgusunu  ortaya  çıkardı.  Coudal, 
gerçeküstüçü  ifade  ile  şöyle  der:  “film izlemek  bilinçli  halüsinasyon  gibidir.  Geçici  kişiliksizliğe 
uğrayan vücut varoluş duygusundan kopar.” Coudal,  “sabit, güdümlenmiş bir bakışla karşımızdaki  
beyaz perdeye saplanıp kalan gözden başka bir şey değiliz.” demektedir. Bu eleştiri  Abstract of a 
Critical  History  of  the  Cinema’da  daha  da  ilerletilmiştir.[“Dali’nin  filmlerin  ritmik  izlenimdeki 
duyusal  temelinin, filmi,  gizli neologizmi özellikle genelleştirici görsel kültürle doğru orantılı olan 
film görüntülerinin hızlı  ve kesintisiz ardışıklığında kök salmış,  soyutlamanın arıtılmış ürünü yada 
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idealleştirme  olarak  tanımlanan  béte  noir  uyuma  götürdüğü  yapıtı”]  sinemanın  şiirselliğinin 
somutlaşmış  akıl  dışılığa  yönelik  dravmatik  ve  şiddetli  bir  dengesizlikle  peşindeydi  Dali.  Bu 
bahsettiğimiz uç kopuş sadece Bunuel  tarafından optik ve anlatıcı,  Duchamp tarafından retinal  ve 
yanıltıcı  görülen görsel imgelerde yaşanmadı.  Filmde kullanılan ister sözlü ister yazılı  olsun dilsel 
kodlar  Ray,  Bunuel,  Duchamp’ın  söz,  gösterge  ve  nesne  arasında  bir  mesafe  oluşturmak  için 
arayazılarla oynayan filmlerinde olduğu gibi tek tek bulunup çıkarıldı.Bu natüralizme yönelen saldırı 
Bunuel’in  Las  Hurdes’inde  de  devam  etti.  Pierre  Unik şöyle  bir  yorum  yapmıştır:  “Konularını  
mantıksal olmayan [non sequitor] bir zincirleme ile ya da çekilmeyen, ihmal edilen veya reddedilen  
sahnelere yapılan imalarla betimlemeyi sorgulayarak, görüntülerin gerçekçiliğini hafif hafif zayıflatır.  
Bir Endülüs Köpeği’nde aniden kesilen göz sahnesi gibi, -böylece- ses, görüntü ve hakikat arasında  
boşluk  açılır.Bu  görsel  düzen  saldırısını  Cézanne’ın  optiği  inceleme  olgusuna  kadar  gerilere 
götürebiliriz.Walter  Benjamin  sinemayı  ve  sanatı  ilişkilendirerek  bu  olguyu  rafine  etti.  Şöyle  
demektedir Benjamin: “psikanalizin bizi bilinç dışı dürtülerle tanıştırması gibi kamereda dönüştürücü 
işlevi ile bizi bilinç dışı optikle tanıştırır.”

Birde  Richter’ce  içine  sokulduğu  bağlamın  kesintiye  uğratılması  olarak  tanımlanan  bu  montaj 
biçimi, anaakım kendi anlatı kodlarını kusursuzlaştırmak üzereyken ilkin avant garde’da doğdu. Amaç 
dolaysız ve görüngübilimsel olarak film olayını vurgulamak için belleğin ve algının alışkanlıklarına 
karşı koyan uyumsuz  görüntüleri ilişkilendirerek karşı anlatıyı vurgulamaktı. Avant garde film pratiği 
içreliğinde  barınan  çok  yönlülükten  dolayı  tek  bir  model  kapsamına  sokulamazdı  elbet.  İster 
Epstein’ın fotojeniği olsun, ister Ruttman’ca           zaman temelli olarak betilenen süresellik olsun, 
avant  garde’ın;   filmin  özgün araç  olduğuna  yönelik  –ısrarcı-  düşünüşünden ötürü,  onu  kapsamlı 
olarak içeriğine alacak bir olgu yoktur.  İlk dönemin avant garde’çılarından  Kuleshov,  Eisenstein’ci 
montaja,  Vertov’un  aralıklar  teorisine  yaklaştığını  söyleyebiliriz  yinede.  Avant  garde’ın  A.B.D’ye 
doğru  kayışında  Richter,  1940  Nazi  istilasında  Avrupa’dan   buraya  zorunlu  göçüyle  geldiğinde; 
deneysel  sinema  tarih  ve  arşivcisi  olarak  isimlendirilip  önem  kazanacaktı.  Onun  katılımlarıyla 
gerçekleşen  1946  San  Francisco,  Sinemada  Sanat  sunumlarında  avant  garde  klasikleriyle  birlikte, 
Maya Deren, Sidney Peterson, Curtis Harrington ve  Kenneth Anjer’ın son dönem filmleri bir araya 
getirildi. Artık üzeri örtüldüğü düşünülen hareket için bu süreç bir nevi Rönesans sayıldı. The Oxford 
History of  World  Cinema adlı  eserde  bu  önemli  dönem  için  yapılan  aktarılar  şöyle  yazılmıştır: 
“Richter’in yeni dalga üzerindeki etkisi sınırlı,ama önemliydi. Daha sonraki filmleri -mesela, Paranın  
Satın  Alabileceği  Düşler  (1944-7)-  1920’lerin  saf  –  sonraki  kuşak  için  daha  materyalist-  soyut  
filmlerinin aksine, [Man Ray, Duchamp, Léger ve Max Ernst gibi diğer sürgünler tarafından yönetilen  
bölümlerle] barok alışkanlıklar olarak uzun süre değersiz görüldü. O zaman arkaik sayılan Düşler’in 
şimdi çağdaş postmodernist duyarlılığın gizemli bir kehaneti olduğu düşünülüyor. David Lynch, 1986  
BBC  Arena  film  incelemesi  için  Vertov  ve  Cocteau  filmleriyle  birlikte  Düşler’ten  de  parçalar  
seçmiştir.  Kilit  bölümler  John Cage’in müziğini  yaptığı,  Duchamp’ın kübizm ve kronofotografinin  
izlerini taşıyan ilk tablolarını ve sarmal filmlerini yeniden biçimlendirmesini kapsar. Man Ray yarı  
hipnotize olmuş izleyicilerin sözde izledikleri filmin saçma emirlerine itaat ettiklerine gösteren izleme  
edimi üzerine neşeli bir skeç yaratır. Ernst’in bölümü, bugünün deneysel film ve videosundaki beden 
sineması’na  yönelerek,  çok  yakında  çekimde  ve  çok  renkli  olarak   gösterilen  yüzü  ve  vücudunu 
erotikleştirir. Diğerlerinin yanı sıra, kısa sürede Yeni Amerikan Sineması’nın coşkulu sihirbazı haline  
gelen yeni göçmen Jonas Mekas ise Richter’in izinden gidenler arasındadır.

Yirmi yıl  önce avant  garde,  kübizm ve dada’yı  sinema tarihine sokmuştu [her iki  harekette de  
sanatçılar kendi filmlerini yapabilir duruma geldiklerinde bitmişti.] 1940’lara gelindiğinde yeni bir  
avant garde, atlantikötesi sanatın Richter’in kuşağı için erken modernizm kadar yaşamsal olduğu bir  
dönemde, enternasyonalizmi ve deneyselliği yeniden öne çıkaran karmaşık, üst üste binen bir ilmek 
attı. Herhalde temel farklılık, Adams Sitney’in ileri sürdüğü gibi şudur: İlk avant garde, bir sanatçının  
emrindeki  potansiyel  ve  geleneksel  araca  filmi  eklemişti;  İkinci  Dünya  Savaşı’ndan  sonra  yeni  
Amerikan [ ve Avrupalı] sinemacılarsa, sinemayı kendi başına var olabilen bir sanat biçimi olarak  
görmeye başladılar, öyle ki, sanatçı-sinemacı yalnızca bu araçlarla çok miktarda eser üretebilirdi.  
Ayrıca bu kuşak ironik bir şekilde, on yıl önce şiirsel  sinemadaki avant garde atalarını kısmen ölüme 
mahkum eden natüralist sesli filmin yükselişine meydan okuyarak sessiz filmi yeniden keşfetti.”     
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                             AVANGARD’DA YENİ DALGA

Avant garde için; her dönemde çok insan; “öldü” ifadesini kullanmışsa da hiçbir zaman gerçek 
bir  ifade  ol-a-mamıştır  bu.   1930’ların  sonunda  da  öldü  yaftası  kendisine  yapıştırılmış  ama  ‘o’ 
1950’lerde  Avrupa’da  [  ve  sonrasında  çok   yerde  ]  patlamıştır.   Bu  tarih,  avant  garde  ve 
coğrafyasından  bahsetmezden önce  onunla birlikte anacağımız  fluxus, lettrizm, action-art, neo-dada 
kollarının da, az çok ne olduğunu bilmek, taban yapmak açısından gerekmektedir. Zira bahsettiğimiz 
çoklu sanat ortamında sinema ile ilinti yapmak istiyorsak, bu bir birinden ayrı gibi duran ama bir birini 
kullanan sanat ağının tümüne en azından genel bir anlamda bakabilmek gerekir. Burada sadece direkt 
bağıntısından dolayı fütüristlerden konu açacağım, bunun yanı sıra bu metinde ve de kitap tümünde 
kullanacağımız sanat akımları ve benzeşikliklere dair isimleri ve terimleri kitap sonunda vereceğimiz 
sinema-sanat sözlüğünde ele alacağız. “Neden burada fütüristlerden bahsetmeğe karar verdim” diyerek 
başlamak  en  iyisi  diye  düşünüyorum ama  nedeni  zaten  ortada;  böyle  yaptım  zira  fütüristler  için 
söylenmiş  olan  “ilk avant garde’lardır” ifadesiyle ilintili  bu; ilkliğini mevzu edecek değilim elbet 
lakin  zerrelerle  zincirin  halkaları  oluştuğundan bu  zerreler  halkanın  tümüne  ilişiktir  doğal  olarak; 
sanatın, bir akımın içreliğinde  tümü oluşturan kolları etkilememesi daha önceden de bahsettiğimiz 
gibi  bu kolların  birbirleriyle  ilişkiye  girmemesi,  beslenmemesi  mümkün  değildir.  Avant  garde bir 
duruş olarak aldığımız fütürizm, dada’dan tutunda sürreale değin fluxus ve Rus konsrüktivizmini de 
etkilediğinden bu yan anlamda ana olgu olarak ilerlettiğimiz sinemanında her şekilde içine sızmıştır 
anlamını barındırmaktadır. Öyle ya, bu saydığımız kollar bahsi geçen akımdan etkilendiyse bu kolları 
malzeme edinen sinemanın da bu akımdan etkilendiği, kullandığı, beslendiği doğrusudur söz konusu 
olan.  Gündelik yaşamı  toptan değiştirmek gibi  bir  arzu duyan fütüristler  ilkin “müzeleri  yakalım” 
sloganıyla  kesinlikle  dadaist,  deneysel  çizgilere  yol  açmışlardır,  etkilemişlerdir.  Daha  önemlisi 
burjuva kokuşmuşluğundan kurtulmak amacı  güden bu nadide kol  ve  üyeleri  kesinlikle  sinemasal 
olarak da diğer deneysel alanları etkisi altına koymuştur. Gelenekten tam anlamıyla kopmak ve hayatı 
yeniden kodlamak onların manifestolarının önem noktası olduğuna göre onların ortaya koyduğu avant 
garde tavrın yansımaları sonraları sanatın tüm kollarında ve doğal olarak sinemada da yansı bulmuştur. 
1919 senesinde ortaya attıkları  “gürültü ses manifestosu” sadece müzik için bir deneysellik değil bu 
anlamıyla müziğin kullanılabileceği sinema içinde çok önemli bir noktadır. 

Sinemanın diğer sanat dallarından öte geçebilmesinin elbetteki en önemli nedeni  diğerlerinin tek 
tek işlediği  herşeyi  bir  bütün olarak sergiliyebilmesidir.  Bu bağlamda  avangardın tüm kollarından 
yararlanabilen sinema, İtalyan ve Rus fütürizminden dada’ya, gerçeküstücülüğe, fluxus’a değin tümü 
sömürür.  Aslında bu kolları  bir birinden ayırmanın bir anlamı  yoktur ki o anlamda ayrılamazlarda 
zaten.    

Evet, avant garde sinemanın 50’lerde yeniden dirilişi [ölmüşmüydü] bu akımlarla --bkz; üst 
kısım-- beraber olmuş ve elbet  bir  etkilenimin doğumu söz konusu olmuştu.  Avant  garde sinema, 
60’lı yıllarda underground adlı örtüyle ortaya bir başkalaşım sergileyip, marjinalliğini hiç yitirmeden 
[bugün  olduğu  gibi]  yoluna  devam  edecekti.  Bahsettiğimiz  yıllarda  [  yani  modern  sanattan 
bahsedilebilir dönemde] dünyanın yeni  bir kültür başkenti vardı, o da New York. Bu bir anlamda, 
Paris  merkezli  Fransa  hakimiyetinin  New  York  merkezli  A.B.D  eline  geçmesi  demekti.  Hep 
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olduğunca;  40’larda  –dışavurumculuğun  üstünlüğü  ile--   ortaya  çıkan  –yeni-  akımlar  sinemayı 
başkalaştırarak kendi yeni keşiflerine başlamışlardı. 

Değişmeyen,  sabitliğini  muhafaza  eden değerlerde  vardı  elbet,  bu  [kaçınılmaz  olarak]  dada  ve 
sürreal  idi.  Yukarıda bahsettiğimiz  yeni  ev sahibi  görüşün,  Avrupa’ya  göre  öne çıkan yegane  bir 
önemi söz konusuydu; Amerika-lılar- bu ‘miras akım’ ve dalları yok saymak değil, sanatlarının içine 
katmak ve yeni kompozeler sunumu doğurmak istiyordu. Bu anlamda Amerikalı sanatçıların kişisel 
görüleri –vizyonları- değere biniyor/önem kazanıyordu. Bahsettiğimiz gerçek, kişinin salt kendisiyle, 
ideoloji-k yapısıyla  ve de –en- önemlisi;  kullandıkları  malzeme çeşidiyle  direkt  ilintiliydi.  Amatör 
sinemacıların  ellerinde;  mercekten  kameraya  gerekli  ve  ilginç  bir  teknik  ekipman  varlığı  söz 
konusuydu. Bu; filme daha iyi değinmek, işi daha iyi hale getirmek ve denenmemişi denemek için 
imkan anlamına gelmekteydi. Geçmişin mirası, yeni görülere ufuk genişliği kazandırıyor, bulundukları 
konumun imkanlarının bunlarla     birleşmesi    de   yeni    açılımlara     kapı    oluyordu.    Bir 
anlamda, avant garde,  Amerika’da  iyi bir pozisyon almış oluyordu diyebiliriz. “Beat”in doğumuna 
ilerleyen   vakitlerde  iyice  ortaya  çıkan  salon -mekan-  şiir  okumaları  film gösterimleri  için yeni 
sunum şekilleri/tarzları  ortaya  koyuyordu.  Bu,  filmlerin  şahsi  sunumlar[ın  rahatlığı  ve  güzelliği]a 
dönüş-ebil-mesi anlamına gelmekteydi. Belki de ticari film kurumuna en tepkili an, sıkı karşı duruş 
[gerçektende coşkulu bir şekilde] yaşanıyordu. 

Bu dönemde ortada olan isimlerden biri Oskar Fischinger idi. Fischinger’ın önem kazandığı nokta 
“hareketli resim”i yeniden canlandırmasıydı. Yine bu zaman da debutlarını el boyamasıyla hazırlayan 
Harry Smith & John-James Whitney’ler  soyut canlandırma üzerinde durmaktaydılar. 

AVANGARD’DA PSİKODRAMA
                                                                     
Bu yeni  dönem;  anlatısal  avant  garde’ı  şiirselleştirerek  yeni  keşif  bir  sunum koydular  ortaya. 

Trans-film  olarak  adlandırılan  Psikodrama;  rüyayı,  lirik  şiiri  ve  çağdaş  dansı  kendine  model 
almaktaydı. 

Montaj  kurguları,  realistliğin  ana  yapısına  ters  düşerek  zaman  ile  mekanda  hızlı  geçişler 
yapmaktaydı.  Kameranın  kullanımı  ise;  onun  bir  nesne  olarak  dışarıda  kalmasından  vazgeçmiş, 
eylemin  kendisine  kamerayı  da katarak öznellik yüklemiş  ve akışkanlaştırmıştır.  Bahsini  ettiğimiz 
yeniliğin sabitleşmiş iki ismi –ve filmleri-  Deren ve Hammid [Öğleden Sonranın Ağları-1943-] dir. 
Filmdeki iç içe geçirilmeye çabalanan kutuların  yarattığı bir çeşit bulmaca şekli olan “Çin kutusu” 
tarzında sunulan bir anlatı biçimi, genç kahraman kadar onun etrafındaki bölük pörçük iç mekan da 
kapana kısılmıştır. 

Simge edilen bir bıçak ile anahtar, filmdeki kahramanın aklına gelmez. Eylem-ler- kesintilidir; boş 
oda da dönen  plak, olması gereken yerde durmayan bir telefon askısının eksikliği, algılanan herhangi 
bir  figürün fantastik  uzamı,  şiddet  ve intiharla  sonuçlanır  şeklinde görüntü bulur.  Yönetmen karşı 
çıksa da  Freudyen bir yapıya   sahip olan erotizma kuşatmasındaki  spiral yapılı  bu film resimsel 
kamera çalışması üslubuyla ve de kaos-tik biçimdeki maket çekimlerle meydana getirilir. Filmin konu 
ve biçiminde yatan ‘arayış’ teması film kahramanında ve seyircide ipuçları aramaya yol açar. 

Bu zaman dilimi içerisinde yükselen bir Amerikan sanat değerinden bahsetmek mümkündür. 
Amerikan  resim sanatının da yükselişe  geçtiği  bu zamanlar  Pound ardılı  şairler  ve  Joyce sonrası 
yazarların  birbirleriyle  rekabet  halindeki  okullarını,  Merce  Cunningham’ın  danstaki  ve  de  John 
Cage’in müziğe getirdiği yenilikleri içine almaktaydı. 

Ortada söz konusu olan sanatların alaşımı [ki buna yer yer değindik] için planlanmış bir hareketten 
söz etmek  pek mümkün değildir,  buna daha çok bir  rasgelelik demek daha doğru olacaktır.  Söz 
konusu ettiğimiz Avrupa’dan Amerika’ya kayan bir sanat başkentliği gerçeği vardı, gerçek anlamda 
Amerika bu işi   sırtlanmış;  geçmişi  de kucaklar  bir  şekilde önemli  gelişim ve değişimlere yelken 
açmıştı.  Avrupa’ya  nazaran  çok  önemli  çıkışlar  ve  ilerlemeler  gösteren  Amerika;  karışık  araç 
montajındaki erimeyi   araştıra duran  Avrupa’dan  yine bir öne çıkarak  sanatlar arası [ sanatların 
çeşitliliği- bir anlamda sanat birliği] uçları bulanıklaştırmak yerine  sınırları hem keşfetmek hem de 
genişletmek  arzusu  taşıyordu.   Bu  anlamda  yeni  sanat  kollarının  doğumu  doğal-olağan-  bir  hale 
getirmektedir. Bu durumun kökünde ise resim olarak film [her filmin benzersiz özelliğini plastik bir 
sanat biçimi ile ifade etmek] ve kamera gözü olarak film yatmaktaydı. Bu anlamda; iki tarzın [resim-
kamera] arasında git-gel yapan [Herry Smith gibi] isimler olduğu gibi; çoğu, bazılarının kameranın 
şeyleri oldukları gibi betileme yeteneğini yadsımak olarak algıladıkları non-figürasyona sarılacaklardı. 
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Bu guruba dahil  olan isimlerden biri  olarak ,  Deren’e göre film: Doğuştan  nesnel bir yana sahip 
olmasıyla   diğer  sanatlardan ayrılmaktaydı.  Deren’in  düşünce yapısına  göre:  Kurgulama ,  sadece 
filme ait bir dil yaratmak için  sinematografinin yüzeysel gerçekçiliğini  zayıflatabilsin diye  zaman ve 
mekanın manipülasyonu, film biçiminin eşit ölçüde bir özelliğiydi.   

Bu süreçin içerisine aldığı isimler arasında filmleri ile; Kenneth Anger, Curtis Harrington, Sidney  
Peterson  yer almaktadır. Yaptıkları filmlerin ana çıkış noktasını genel yapı itibariyle kara mizah ve 
oedipal  kriz  oluşturmaktadır;  anne figürüyle,  evden kaçan çocuğun geri  getirilişi,  çocuk rollerinin 
yetişkinlerce  oynanması  gibi  temalara  başvurulan  filmler  yapılmıştır.  1947’de  Anger’in  yaptığı 
Donanma  Fişekleri,  Eisenstein’cı  montajı  ile  öne  çıkan  yapımlar  arasındadır.  Film  –esrik-  rüya 
sekanslarıyla dikkat çeker.  Menken ise kamerayı sabitleşmiş ve konumlanmış insan bakısından çekip 
almak istemiş, psikodramaları dahil anlatı filmlerinde bunun için uğraş vermiştir. Filmlerinde kamera, 
soyut  ve  figüratifi  birleştirmeye  gider  ve  anlatısız  bir  lirik  biçem  arayışına  varır.  Bu  düşünce 
doğrultusunda geliştirilen tanımlamalardan biride kameranın gündelik olanı  dönüştürme uğraşısıdır. 
Menken’in bir ressam oluşu da sinemada bu duruşuna alt yapı olması bakımından önemlidir ki bu onu 
serbest kamera çalışmasına iten yegane şey olmuştur. Bunlar rahatlıkla  Görsel Çeşitlemeler [1945], 
Defter [1963], Gecenin Sezinlenişi [1958] çalışmalarında sergilenir. Deren ve Anger’in psikodramatik 
yolları 50’lerde soyut biçimlere dönüşmeye başlayacaktı. 

Kendi içsel dünyalarına yönelen bu iki isim sinema anlatı  dünyasının ifadesiyle  kendi mitlerini 
oluşturmaya  yönelip  kendilerini  ‘büyü’  çalışmalarına  verdiler;  Deren,  Haiti  Woodoo’su  üzerinde 
uzmanlaşırken, Anger ise Sir Aleister Crowley üzerinde uzmanlaştı. Çalışmalarında fotojeni ve montaj 
en önemli  olgular  halini  aldı.   1954-66 yılları  arasında yaptığı  Zevk Kubbesinin Açılış  Töreni’nde 
Anger, fotojenik görünümü en ayrıntılı şekliyle vurguladı. Mit ve dans [ritüel anlamda dans] bu iki 
yönetmenin  yaşamında  çok önemli  bir  hal  almıştır.   1953 tarihli   Şiddette Meditasyon’da  ise,  ele 
aldıkları  trans durumu işlenmedi.  Çinli  bir  boksörün giderek balesel  hareketlere  dönüşen dansının 
görüldüğü  filmde  hareketler  giderek  ritüelleşir  ve  somutlaşır,  somutlaşan  transın  ta  kendisidir. 
“duyulan  flüt  sesi  eşliğinde  sergilenen  hareketler  silahsız  savaşın  dolambaçlı  geometrisini  ortaya 
koymaktadır. Ritim, iç mekandan çatıya ani bir montaj kesişiyle giysili ve kılıçlı boksörü gösterene 
değin davul  vuruşlarıyla  birlikte hızlanır.  Birinci  sahne neredeyse  anlaşılmayan  bir  ters  devinimle 
tekrarlanır.” 

Deren’in  son  filmleri  öncesiyle  bir  kıyaslanmaya  tabi  tutulduğunda  o  ilk  dönem  filmlerinin 
getirdiği  çizgiden hayli  uzaklaştığı  rahatlıkla söylenebilir.  Son çalışmalarında yer  verdiği  biçimsel 
minimalizm ile melez kültür alaşımları ve Deren’in ‘bir kadın sesini’ açık bir şekilde eklemlemesiyle 
daha ileri yönelik filmler olarak  bir on yıl sonrasının ‘yapısal film’ini haber vermekteydi. Anger’in 
gittiği yol ise; tuhaf olarak adledilen barok çalışması  Eaux d’artifice ve ardından Avrupa’da geçirdiği 
yıllarda  yaptığı  değişik  çalışmalarla  şekillenmiş  ve  yönetmen  15  yıllık  yokluğunun  ardından 
Amerika’ya dönüş yaptı.  Bu yeni başlangıcın ilk filmi; ‘rock ve gençlik kültürüne bir yanıt’-!?- olan 
Akrep Yükseliyor oldu [1964]  filmleri  için  getirilen tanım gerçektende ilgi  çekiciydi,  kaynaklarda 
yönetmenin bu döneminden;  “ ...simgeleri ‘motorcu çocuk’ kült-ür-ünün narsist ayinlerine kodlanan 
içkin  bir  Lucifer’ci  çağın  habercisiydi” şeklinde  bahsedilir.  Akrep  Yükseliyor:  “  Nazi  formunda 
giyinmiş sıralı çekimlere poz veren  şeytani kardeşlerin gotik tarzda belge-selimsi dualarıyla başlar, 
giderek  öznelleşen  bir  montaj  söz  konusudur  ve   kimyasal  koklayan  bir  motorcu  tiplemesinin 
gözünden algı değişimiyle  fon kırmızıya dönüşür; tv de  “Vahşi Genç” filminden ve de Hz İsa ile 
ilintili bir sessiz filmden alınan karelerin arasına çizgi roman figürleri, faşizm ve sex yapılı flaş kareler 
konulur.  Klanın kabul  töreni  ve  kilise  protestosunun ardından motorların  yarışmasının  ve ölümün 
görünmesinin sirenler ve polis ışıldaklarının hızlı montajıyla sonlanır.” Film sanıldığından da önemli 
noktalara  taşıyacaktır  kendisini,  zaten kısa  bir  süre  sonra  kült  filmler  listesine  girmeyi  başaracak; 
buluntu haber filmlerini, stilize portreleri, doğaçı ve belgeseli kimyasında toplamıştı.  Lynch’in  Blue 
Velvet’ine değin bir yerlere etki edecektir film. 
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“YERALTI” ÜZERİNE

Sadece  sanatta  [sanat  türlerinde]  değil;  aklımıza  gelebilecek  içeriği  farklı  tüm  olgularda 
yaşana gelmiş ve gelecek olan karşı duruşlar vardır, bunları ister ; “anti” tırnağıyla  ya da olgudan 
kopmuş farklı bir karşıt isimlendirmeyle, ister; legal-illegal  ayrımıyla bir şekilde varsıllaştırmış ve bir 
karşı duruşa [ya da ayrıma]  varmışızdır hep; en azından [ belirgin bir şekilde örneklendirme adına] 
dada’nın sanata karşı duruş ötesindeki   yok sayışını düşünebiliriz. 

Bu ister klişeleşmiş olduğu düşünülen üzerinde bir “yıkımyapım” olsun, ister bir devrim diye nite 
bulsun ya  da ister;  kabul  görmeyiş,  tek-elciliğe karşı  çıkış,  genel  egoyu lanetleyiş,  evrensellik vs, 
olsun;  sanatı  beslemiş,  bizlere  yeni  vizyonlar  sunmuş  olması  kaçınılmazlıklardır  ki  genellikle 
transandantal  ya  da uç diye isimlendirmişizdir onları tarih boyu. 

Karşı duruş, yıkım, yenileyiş, yaratı-ş, neyse; gerek olandır, olması gereken-dir- yani; hep olmuş ve 
olacak alandır.  Dada ile  başlayan  asıllı  karşı  duruş,   hiçbir  zaman yerinde saymamış,  bu kökenle 
başkalaşımlara yürümüş yeni isimlendirmeler [kollar] doğura gelmiştir.  Genel adı ile karşı kültür ya 
da alt kültür olarak kabul görmüş bir “örtü isim” [kapsayan isim] kullanılmış, ortaya çıkmıştır.  Ki bu 
genel yapı kendi içinde sanatçıların çoğul yönelimleri ile farklı isimler almış kendi içreliğinde bölüne 
gelmiştir. 

Bu aslında sadece bir karşı koyuş, ya da gidişata direniş değildir, bir diğer anlamda sadece bir kol, 
akım vs dir tıpkı diğerleri gibi [burada anaakım kelimesinin anlamsızlığı da akla gelmelidir zira neyle 
tanımlarsak  tanımlayalım ortada  bir  anaakım olumsuzlaması,  yoksaymasıdır  söz  konusu     olan]. 
Bizim burada  [en  genel  anlamıyla]  yeraltı  diye  genellendireceğimiz  olgu;  tek  anlamlı  bir  tanıma 
yatırılacak  bir  şey  değil  elbet,  bunun  için  ‘çoklu  ortamı  bir  çatı  altında  toplayan  isim’  gibi  bir 
değerlendirme cümlesi kullanabiliriz. İlgileneceğimiz nokta    elbette     yeraltının  peşine  gelecek 
olan  sinema  kelimesinin tümlediği yeraltı sineması olacaktır. Sinemanın canlılığı ve beslenebilirliği 
gerçeği bu anlamda underground bir sinemanın hangi –diğer- underground değerlerle yapılandığını, 
oluştuğunu ortaya koymamızı gerektirecektir. Undergroundun öğelerinden biri olarak sayabileceğimiz 
dahası  kendisi-de-  undergroundlaşmış  olan  beat  kanadı  vardır  ortada,  ileride  sınırlı  da  olsa  bir 
çerçevede beat sineması diye bir sözcük kullanılabilecektir. Bu alt kültür ifadesi için-de- önemli bir 
örnek olarak verilebilir.  Pino-Gallizio’nun ortaya koyduğu  otomatik ressamlıktan, fluxus’a değin, 
Cage’in  rastgele  müzik  kavramına  kadar  oluşagelmiş  tüm alternatiflikler  alt  kültür  çemberi  içine 
alınabilir. 

Undergroundun taşımadığı  sıfıra varan ticari kaygısı elbette ki kendi iç piyasasını oluşturan bu 
kapalılığın  tümüne  başka  anlamlarda  da  etki  edecekti.   Kullanılan  malzemenin    A  kalite  olup 
olmayışından tutunda görüntü netliği ya da montaj kusursuzluğuna değin tüm değerler değişeceği gibi 
bunlar imkansızlık değil bir imkan , sunum gibi kullanılarak içinde bulunan pozisyondan yeniliklere 
varılacak,  [deneysellikler  doğrulacaktır].  Kendi  dağıtım  ağı,  kopyalama  yöntemleri  ve 
serbesitelerinden, fanzin ve mektup ağına kadar bir ülke kurmuştur. 

Bugün  bahsedilebilir  yeraltı   kavramı  ile  yeraltının  ilk  çıkım  noktası  arasında  çok  yönden 
farklılıklarda gözlemlenmektedir elbet.  En azından bir değişim içerisinde sürekli gelişim, yenilem, 
başkalaşım söz konusudur.  60’lı yıllarda başlayan yolculuk, dünya savaşı sonrasıyla ilintilen-diril-
miştir hep, doğrudur da. YineFransa bir öne çıkım sergilemiş ve kültürün endüstrileşmesine bir karşı 

http://genclikcephesi.blogspot.com 22



çıkım  sergilemiştir.  Bunun  temelleri  Paris’te  47’lerde  Isidore  Isou’nun  öncülük  yaptığı  Lettriste 
gurubuyla  start  almıştır.  Lettriste  tam ifade  ile:  Anlam ve  değer  dünyasına  yapılan  bir  saldırıdır. 
Isou’nun  yanısıra  Maurice  Lemaitre  ticari   film-zihniyetin-i  paramparça  etti-ler-.  İleride  beat 
sinemanın önemli bir ismi olacak olan Wıllıam Broughs’un da beslenme dönemleridir bunlar. Broughs 
sadece sinemayı  değil  alternatif müzüğin değişik türevlerini  de etkileyecek hatta punk gençliğince 
punkın dedesi olarak adlandırılacaktı-adlandırılıyor- Son dönem beat jenerasyonunun kutsallaştırdığı 
kitaplardan  biri  olan  dilimize  de  Çıplak  Şölen adıyla  çevirisi  yapılan  kitabı  David  Crononberg 
tarafından  filme  alınmıştı-r.  Sinema  lettristlerin  kolaj-şiir  çalışmalarından,  manifestolarından 
kışkırtmalarından   -da-  faydalanacaktı  elbet.  Bu  durum  52’lere  doğru  Isou  liderliğinden  kopan, 
Debord’un akıntısında sürüklenen , değişim yaşayan lettristlerin yükünü uluslar arası guruplaşmaya 
sahip ‘Durumcular’ alacak ve daha uçlara taşıyacaklardı-r. Durumcu oluşumun dergisi Internationale 
Situationniste ilerde  Godard sinemasının  ana  etkilenim  noktalarından  önemlisi  olacaktı  cümlesi 
kurulmuşsa da Durumcular diye ad bulan oluşum Godard’a aynı gözle bakmayacaktı hiç.  Bu arada 
Debord,  filmlerini  yapmakta  ve  yapıtları;  alıntılara  dayanan  izahatlar  ile  buluntu  film kolajlarına 
dayanmaktaydı.  Debord 94’de intihar etti. 

Viyana’da  radikal  adı  altında toplanan sanatçılar,  sanat  metalaşmasına  karşı  duruş  içinde idiler 
lakin Durumcular gibi sanatsal faaliyet-ler-i yoksaymamaktaydılar. Viyana koluna baktığımızda; Felix 
Radax,  Peter  Kubelka,  Arnulf  Rainer gibi  isimler  öne çıkmaktaydı.  Webern,  savaş  öncesi  Viyana 
Okulu’ndan faydalanan, biçimsel ve matematiksel sistemleri deneylerinde, deneylediklerini ise sesli ve 
kinetik montajda kullanan Kubelka [bu anlamda Mosaik im Vertrauen filmi öne çıkar] soyut çalışması 
olan 1958-60 arasında yaptığı  Arnulf Rainer’de grafiksel film müziğini ardışık siyah-beyaz kareler 
modelini önceden saptamak için kullanırken; 1957 Adebor, 1958 Schwechater filmlerinde küçük insan 
hareketleri  ile  akışkan  renklerin  döngüsel  tekrarını  kullanmıştır.  İlginç  bir  şekilde  Kubelka’nın 
çalışmaları sipariş filmlerden ve de reklam filmlerinden oluşmakta idi.<!>  

Sinemanın underground coğrafyası adı altında maddi eylem başlığıyla  ortaya çıkmış ‘canlı sanat 
gösterisi’  diye  de isimlendirilmiş;  Kurt  Kren ile  baya  isim yapmış,  Hermann Nitschs,  Otto Muehl 
tarafından  tam anlamıyla ortaya konmuş bir başka gruplaşmadan da bahsetmeliyiz. Kolun önemli adı 
Kren, algı ve film zamanını kurcalayan filmlerinde Muehl’un  uç eylemlerini kayda aldı. Hızlı devinim 
ile kesme tekniklerini kullandığı pek çok  kısa film yaptı.  Gündelik hayata dairliklere başka bir gözle 
bakan,  doğal akışı olduğu gibi veren/aktaran  filmlerdi yaptığı. 

Underground sinema kavramının A.B.D de oluşumu ilkin anlatı kurgu ile belgeseli kapsamakta, 
sanatsal avant garde’ın çok ötesinde duran ticari karşıtı ya da kaygısız bir ticari yapının bünyesinde 
meydana geldi. 

Cassavetes deki kayma görülmeyecek gibi değildi, Shadows’da ki oluşum onun uzun metraja geçişi 
öncesindeki dans filmlerine hiç benzememekteydi.  60’lı yıllara doğru doğaçlama, yer altı sinemasının 
ağırlık merkezini meydana getirmekteydi. Bunun devamında ise New York avant garde oluşumu kendi 
içinde  tüm  kollarla  birleşti  ve  New  American  Cinema  Group  oluşumunu  meydana  getirdi. 
Yayınladıkları manifestolarında; sahte ve içi boşaltılmış filmleri  istemediklerini, cilasız ancak canlı 
yapımlar üretilmesi gerektiğini, filme bir renk seçilecekse bunu pembe değil de kan kırmızısı olması 
gerektiği şeklinde bakış açılarını ortaya koydular. İşte  Cassavetes’in “Gölgeler”i  bu sürecin önemli 
örneklerinden  biri  olarak  öne  çıkmıştır.  Daha  öncede  yer-yer  değindiğimiz  beat  kolunda  ise  bu 
dönemde;  Zen Kaçıkları –Dharma Bumbs- ve  Yolda-On The Road-   gibi beat yaşamın kutsallaşmış 
kitaplarının yazarı  Jack Kerouac’ın sesli yorumlarıyla katıldığı  ve dönemin asıllı beat ozanı  Allan 
Ginsberg ile;  Robert Frank ve Alfred Leslie’nin Papatyamı Kopar adlı 58 yapımında  yarı doğaç bir 
yapım ortaya kondu. Diğer yandan 60’da Ron Rice’in yarı anlatısal beat sinema örneği Çiçek Hırsızı 
benzeşik bir yapım idi. 

Mekas 1955 senesinde  Film Culture dergisi altında belge-kurgu filmi desteklemek amacı ile bir 
deneysel sinemacılar gurubu kurdu ki pek uzun ömürlü bir oluşum olmayacaktı bu. Aslında bu kopma 
noktasında uyuşmazlıklar  yatmaktaydı,  nitekim;  New American  Cinema’nın  belgesel-anlatı  dalları, 
avant  garde’çıların  reddettiği  gerçekçilik  biçimlerini  sahiplendi.  Mekas  ve  dergisi  tam  anlamıyla 
deneysel  sinemaya  adanmışlardı.  Bu  arada  Mekas,  beat  dönemi  anlatısı  olan  filmi  61  tarihinde 
Ağaçların Silahları’nı ortaya koydu.  El kamerasıyla çekilen New York yaşamından olası kesitlerin 
karelendiği Günlükler, Notlar ve Taslaklar 64-69 arasında çekildi. 

İlerleyen vakitlerde  Andy Warhol’ünde öncüleri  arasında olacağı,  “eylem resmi” ne dayalı; 
Smith  &  Jacobs’un  liderliğini  yaptığı  karma  medya,  canlı  sanat  ve  sürek  ile  ilgilenen  oluşumun 
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doğumu daha sonraları neo-dada & fluxus ile ilintilenecekti.  Aşırı yakın çekimlere dayanan fluxus 
filmleri  için;  Chieko Shiomi,  Yüz İçin Kaybolan Müzik,  Yoko Ono’nun yaptığı  ‘dip’ filmler,  John 
Cale’in, Polis Işığı, George Maciunas’ın kamerasız filmler serisi, Paul Sharits’in tek resimli filmleri, 
George Landow’un  sıradan mizah-ı sergileyen  Şeytani Peri –gibi şaka-msı filmler- kaynaklara ilk 
geçen  yapımlar  olagelmiştir.   Aynı  ortamı  daha  farklı  şekilde  paylaşan  ve  işleyen  Bruce  Conner 
filmleri ise bir araya getirilmiş   arşiv görüntülerinden oluşuyordu. 58 de yaptığı  Bir Film ile diğer 
isimler  arasında-n sıyrılmıştı-r.  Kuşkucu yaklaşımını  devam ettirdiği  82 tarihli  Amerika Bekliyor’a 
Brian Eno, David Byrne müzikleriyel eşlik etmiştir. 

Üretkenliği  ve  etkili  sanatı  ile  dönemin  üzerinde  durduğu –bir  diğer-  isim  Stan  Brakhage’dir. 
Sıradışı kurgu tekniğini, yaptığı ilk dönem psikodramalarda başarıyla ortaya koyan Brakhage, 1955’te 
Karanlıkta Yansımalar, benzeşik tema ile aynı yıl   Gölge Bahçesine Giden Yol, 58 tarihli  Gecenin 
Sezinlenişi,  filmleri  yönetmenin  ilk  dikkat  çeken  filmleridir,  ileride  kendisinden  bahsederken 
filmografyasının tamamınıda sunacağız. Sanatçı,  Stein ile  Maken’den farklı şekillerde yararlanmıştır. 
Filmleri arasındaki metraj farkıyla da dikkat çeken sanatçı, 72’de yaptığı Göz-miti’nde dokuz saniyelik 
bir film harcarken, 65 yıllı Görme Sanatı’nda beş saatlik bir film çekmiştir. Bu başlı başına başka bir 
deneyselliktir.  Bir  çok  –farklı  dallarda-  sanatçı  ile  ortak  çalışmalar  hazırlayan  yönetmen,  kendi 
oluşturusu  olan  mitleri  çekerken  aynı  oluşturudaki  çekim  ve  kurgu  tekniğini  kullanmakta  idi. 
Filmlerinde izleyicinin ‘göz’ünü kullanmasını isteyen Brakhage, seyircisine ‘anlam çıkarma’ görevini 
de  yüklemek  istemindedir.  Window  Water  Baby  Moving 1959,  Hatırlanan  Sis 1959,  Set  Şahini  
Destanı 1970, Lumen Bilmecesi 1972, Pervane Işığı 1963, Kendi Gözleriyle Görme Eylemi 1971 diğer 
filmleridir. Romantik eğilimi sırtlanan kişi olarak görülen Brakhage’in karşısına 63 lü yıllarda Andy 
Warhol dikilecekti. 

     

YERİ GELMİŞKEN ANDY WARHOL SİNEMASINA  KISA BİR DEĞİNİ

Tuhaf  adam  bu  Andy,  ya  da  hep  tuhaf  olmaya  çalışmış,  Morrison’ın  onu  sevmediğine 
inandığım, öyle düşümlediğim için midir bilmem bu üretken patron ile pek ısınmamışızdır. “Sinema 
gerçekten sanat yaaaaa” ifadesinin sahibi bu adam, film için; “resim yapmaktan daha kolay olduğu 
için”  derken  sadece  kayıt  etmek  adına  film çektiğini  de  söylemekte,  sanatının  kalıcı  olmadığının 
farkındalığından dem vurmakta ve canlandırma sinemasını sevmediğini ifade ederek senaryoların da 
kendisini sıktığını, filmlerin insanları şehvanen azdırması gerektiğini düşünmekte bu bağlamdaki filmi 
“Sikiş”in gerçek,  ama  porno-grafi  olmadığını  öne  sürmektedir.  Önemli  hatları  ile  böyledir,  Andy. 
Birileri Warhol’u tanımlarken “en ünlü deneysel film yönetmeni” ifadesini kullanmış doğal olarak; 
deneyselliği açımızca vasatlıkla yaftalansa da ün konusunda bir diyeceğimiz yoktur doğrusu, kendisi 
Mc  Donald’s  kadar  bilinmektedir,  birileri  ona  sanat  fabrikatörü  sıfatını  yapıştırdığına  hatta 
markalaştığına  bakarsak  bizim  tanımlamamız  oldukça  sevimli  bir  gerçekçiliğe  sahiptir.  Pop-art 
ifadesinin  anıldığı  her  yerde  Warhol’u  anımsamamak  nerdeyse  mümkün  değildir.  Andy  ününe 
“Campell Çorba Kutuları” ile 60’lı yıllarda kavuşmuştur; hareketsiz filmler diye nitelenecek olan ilk 
dönem filmlerinde Sleep[1963] ile rahatsızlık verici bir dikkat çekiyor. Eat, Kiss, Haircut, Apple, Lips, 
Empire,  The Tihirten Most Beautiful Women,  Batman,  The Thirteen Most Beautiful Boy,  Blow Job 
filmlerini 1963-64 arasında bu hareketsiz film dönemi adı altında yapıyor. 65’de Drunk filmiyle sesli  
dönem filmlerini başlatan Andy, bu dönem içinde: Screen Test No.1, Screen Test No.2, Vinly, Suicide, 
Horse,  Bitch,  Kitchen   filmlerini  1965 yılı  içerisinde sunuma koyuyor.  Üçüncü dönem diyerekten 
adlandırılan süreç içerisinde yine1965 yılında : Beauty No.2, Prison, Poor Little Rich Girl, My Hustler 
filmlerini süpervizörlük adı altında sahiplenerek yazım ve yönetmenliğine dokunmadan yap-tır-ıyor. 
Hızlı çalışan, çalıştıran Warhol, aynı tarih içerisinde dördüncü dönem filmleriyle uğraştı ve piyasaya 
çoklu perde kullanımına ağırlık verdiği filmleri: Whips, Faces, More Milk Yvette, Hedy, The Bed, The 
Chelsea  Girls çıkar,  tarih  66  olabilmiştir.  Warhol,  kendi  ifadeleriyle;  sinema  adı  altında  yaptığı 
çalışmaların  asla  resmin  ve  ressamlığının  önüne  geçmediğini,  sinemanın  kendisi  için  bir  hobi 
olduğunu söylemiştir.     
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II. BÖLÜM
AVANTGARDE’IN KLASİKLEŞMİŞ
İSİMLERİ

ÖNCELİĞİN VE ÖNCÜLÜĞÜN DİĞER ADI: GEORGES MELIES

“Sinema  üzerinde  deneysellikten  bahsettiğimiz  zaman;  aslında,  sinemanın  başlangıcının  ve 
öncesinin başlı başına bir deneysellik olduğu, deney-im-lemek olduğu, sinemanın başlayabilmesi için 
gösterilen   -tüm teknik  icat  uğraşı  safhası  da  dahil-  çabanın  deneyselliğin  ta  kendisi  olduğu  ve 
sinemanın tabanının deneysellikten geçtiğini –oluştuğunu- kesin bir gözle görmekteyiz.” 
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Evet,  bu sözcükler dizinini yazının girişinde kullanmıştık, burada yeniden aynı  ifadeye yer 
verdik zira bunun somut gösterimini  Georges Melies denen büyük adamın yaşamıyla ortaya koymak 
istiyoruz,  elbette  Melies’in  deneysellik,  avant  garde  diye  sözcüklerden  haberi  yoktu,  o  doğal-ç-, 
akışkan, kendinden bir avant garde idi, yaşamıyla da, sinemasız bir dünyaya ve maddi feraha çektiği 
hareketle de o bir avant garde idi....

Şayet  böyle  bir  kitaba girişten sonra  konu edilecek bir  isim varsa  bu sinemanın  ulu ruhu 
Georges Melies olacaktır.

             “...öyle bir işçiydim ki, tüm yaşamımı ve tüm gücümü hayal ettiklerimi imkansızda olsalar  
seyredilebilir kılmaya adadım.” 

                                
                            G. Melies

1861 de dünya ile Paris’te kucaklaşıp 1938 de çekip gidiyor,  bizlere sinemacılığı bırakan, hala 
faydalandığımız güzel insan. Sonsuz hüner sahibi bu sanat ve zanaat adamın çok yönlülüğünü; ressam, 
karikatürist, heykeltraş, gazeteci, senarist, aktör, yönetmen, prodüktör, dekor ve makyaj ustası, özel 
efektlerin kaşifi, sihirbaz olarak sınıflandırabiliriz.  Ben burada sanatçının aile yapısına ona uygulanan 
babasal yaptırımlara falan girmeden ağırlığı sinema olarak belirleyip ilgili kesitlere değineceğim onun 
yaşamından. Ortalama bir ögrenci olan Melies, okulda deftelerine sürekli çizdikleri ve öğretmenlerinin 
yaptığı  karikatürlerini  sınıfta  dolastırması  nedeniyle   okul  hayatınca  sürekli  cezalandırılır.  Liseyi 
doğal olarak zorlukla bitiren Melies , Güzel Sanatlar Okulu’na devam etmek istesede babasınca zorla 
bastırılır bu isteği ama o sembolist  Gustave Moreau'dan ders almaya başlamayı becerecektir genede. 
Babasının bir arkadaşının yanına  calışması için Londra'ya gönderilimesi ile bir,  David Devan adlı 
büyük  sihirbazın  gösteri  dünyasıyla  tanışır  ve  sahne  ile  birlikte  sihirbazlık  arzusunun  sarsılmaz 
temelleri burada atılır. Bir yıl sonra Paris'e döner, güzel sanatlar fikrinden vazgeçmemiştir elbet ama 
babası  onu ağabeylerinin yanına,  ayakkabı  fabrikasına çalışmaya  gönderilir.  Görevlendirildiği  satış 
departmanından ziyade ileride kendi kameralarını yapmakta faydalanacağı teknik bilgileri edineceği 
makinelere  ilgi  duydu  ve  onlarla  ilgilendi.  Bunların  dışında   kuzenince  yayımlanan   La  Griffe 
gazetesinde   Geo  Smile adıyla  çizimler   yapmaktaydı.  Bu  arada  evlenir  ve  baba  olur;  ticaret 
yaşamından çekilen babasınca kendisine bırakılan mal varlığını nakit olarak kardeşlerine satar ve eline 
geçen  parayla  Robert  Houdin  Tiyatrosu’nu  satın  alır.  Tiyatrosunun  müdürü  ve  sihirbazıdır  artık. 
Gösterileri o zamanki teknikle - ki bu  Molteni'nin lanterni tarafından aydınlatılan bir aletin içinden 
pelikülde sabitlenmiş imajların geçirilmesiyle  - hareketlendirilen fotoğrafların projeksiyonuyla  sona 
ererdi.  1895 Ekiminde   Antoine  Lumiere adlı  bir  adam  Robert  Houdin  tiyatrosunun  bir  kaç  kat 
üzerinde bir fotoğraf stüdyosu kiralar. Lyon'dan Paris'e oğulları tarafından icat edilmiş yeni bir aleti 
göstermek için gelmiştir. 28 Aralık 1895 günü paralı ilk halk gösterisi  Paris'te Grand Cafe'nin altında 
yapılır;  bu sinemanın resmi olarak doğum günüydü.  -!-   Georges Melies  de şok olmuş izleyiciler 
arasındaydı,  bu  gösteri  için  sonradan  şunları  söyleyecekti:  "Seans  biter  bitmez  tiyatromdaki 
gösterilerde kullanmak üzere Bay Lumiere'e makineyi bana satması için önerilerde bulundum. Benim 
için o zaman çok büyük bir rakam olan 10000 franka kadar para teklif ettim. Ama kabul etmediler." 
Melies,  Edison'un Kinetoscopelarindan satın alarak sorununu giderir, Melies, Kodak'tan çok büyük 
miktarlarda film satın alır,  Mayıs 1896'da otuzdort yasındayken Montreuil'deki bahçesinde ilk küçük 
filmlerini  çekmeye  baslar.  Sinema  doğmuşsa  işte  bu  da  sinemacının  doğuşudur.  
Adamımızın amaç olarak Robert Houdin tiyatrosunda  uyguladığı sihirbazlık gösterilerini sinemaya 
aktarmak istemesi sinemada özel efektlerin keşfi anlamına gelmekteydi. Anılarında, Paris'te Opera’yı 
filme aldığı esnada şans eseri durdurma tekniğini buşunu şöyle aktarır Melies:  “Her zamanki gibi  
denemek için çekim yaparken,  takılıp ilerlemeyen film tekrar yerine takılıncaya dek epey bir  sure  
geçti. Sonradan çekilen filmi gördüğümde, birdenbire adamların, kadınlara, yolcu arabasının , cenaze  
arabasına  dönüştüğünü  gördüm.” Melies,  sinematografın  sahnede  gerçekleştiremeyeceği  hayaller 
alemini gerçeğe dönüştürebileceğinin farkındadır. Tiyatrosunda ilk filmlerinden biri olan Escamotage 
d'une  dame  chez  Robert  Houdin/  Robert  Houdin'de  Bir  Kadının  El  Çabukluğuyla  Gözden 
Kaybedilişi’ni çeker, elle renklendirilen filmin yapım yılı  1896 dır.  Melies, 1896 da Eylül  ayında 
dünyanın ilk sinema stüdyosunu  kurdurdu, inşa ettirdiği stüdyo tamamen camdan kaplıydı. Sinema o 
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dönemde  insanlar  için  bir  panayır  eğlenceliğiydi,  Melies  izleyici  kitlesini  düşünerek  filmlerinin 
hikayelerini hayal ediyordu.Bundan dolayı kendini hep ilginç, eksantrik, değişik  görüntüler bulmak 
zorunda hisseden Melies,  zamanla   gözden yitirme,  maket  kullanma,  üst-üste  bindirme,  karartma, 
renklendirme,  çoklu  çevrim gibi  tüm film aldatmaca  tekniklerini  keşfetti  ve  filmlerinde  kullandı. 
Filmlerini  çekmeden  önce  hiçbir  zaman  yazı  yazmazdı  fakat  önceden  dekorlarını,  özel  efektlerin 
detaylarını  çizim  olarak  hazırlardı.  
Nihayetinde 1902 de Aya Seyahat filmini yapar. Filmde; bir grup bilim adamının bindikleri mermiye 
benzer  uzay  aracıyla  fırlatılarak  aya  gönderildiği  sahne  sanki  dünyadan,  aya  değil,  fotografik 
tiyatrodan   gerçek  sinemaya  doğru  bir  yolculuktur.  
Melies’in sanatı, gerzek beyinlerce kendi yaratısı fantastik bir dünyaya gömülü, dünya gerçekleriyle 
ilintisiz olmakla suçlanmış ve sadece 16 yaşından küçüklere film yapmakla boş ve aptalca eleştirilip 
suçlanmıştır.  Daha  sonra  yaptığı  La  Civilization  A  Travers  Les  Ages/Çağlar  Boyunca  Medeniyet 
filminde çağlar boyunca bir türlü uygarlaşamayan insan toplumundaki hoşgörüsüzlüğe ve şiddete karşı 
cephe alan sanatçı bu filminin yanında ki Saat İçinde Paris-MonteCarlo yapıtıyla sinemanın en güzel 
yol filmlerinden birini dahası en güzel ilkini yapmıştır. Dreyfus Davası, Eduard VII'in Krallık Tacını  
Giyişi,  Martinik'teki  Volkan  Patlaması filmleri  ile  dönemin  olaylarını  belge  filmlemiştir.  
Kuzey Kutbunun Keşfi gibi masrafı çok fazla olan bir projenin altına girerek tüm mal varlığını filminin 
ilgi görmemesiyle ipotekte yitiren büyük insan, sinemanın ve avant garde’ın babası Melies, koyacağı 
yeri  olmadığı  için  16  senelik  sinema  hayatında  çektiği  520  filmini   evinin  bahçesinde  yakar. 
Günümüzde seyredileceğiniz 200 kadar film zamanında dünyanın dört bir yanına ulaşmış kopyalardan 
bizlere  ulaşabilenlerdir.  Yaşamının  son  dönemlerini  büyük  zorluklarla  geçiren  bu  değeri  biçilmez 
insanın  her  neye  yarar  bilinmese  de  1929'da  Paris'te  Pleyel  Salonunda  büyük  sanatçı  kişiliği 
ödüllendirilmiştir. 

IMDB’NİN  VERDİĞİ  FİLMOGRAFİSİ  ŞÖYLEDİR:

Cabby's Nightmare (1914)  A Trip to the Moon  (1914) Voyage de la famille Bourrichon, Le (1913) 
Cendrillon ou La pantoufle mystérieuse (1912) Chevalier des neiges, Le (1912)       Conquête du pôle,  
La (1912)  Prisoner's Story, The (1912)  Spanish Love Song, A (1912)               Ghost of Sulpher  
Mountain, The (1912)  Aventures de baron de Munchhausen, Les (1911)              Ranchman's Debt of  
Honor, The (1911) Mexican as It Is Spoken (1911) Right or Wrong (1911) Tommy's Rocking Horse  
(1911) Stolen Grey, The (1911)  Mission Waif, The (1911) 

Bessie's Ride (1911) When the Tables Turned (1911) Unwilling Cowboy, An (1911) Sir Percy and 
the Punchers (1911) In the Hot Lands (1911) Crimson Scars, The (1911) Apparitions fantômatiques  
(1910) Conte du vieux talute, Le (1910) Fin de réveillon (1910) 

Galatée (1910) Guérison de l'obésité en 5 minutes (1910) Homme aux mille inventions, L' (1910)  
Hydrothérapie fantastique (1910) Illusions fantaisistes,  Les (1910) Sept barres d'or, Les (1910) Si  
j'étais le roi (1910) Un homme comme il faut (1910) Vitrail diabolique, Le (1910) In the Tall Grass  
Country (1910)  Western Welcome, A (1910) Pals (1910) Under the Stars and Bars (1910) Out for  
Mischief (1910) Salt on the Bird's Tail (1910) In the Mission Shadows (1910) Baseball, That's All  
(1910) Love's C. Q. D. (1910) Padre's Secret, The (1910) 

Rough Night on the Bridge, A (1910) Seal of the Church, The (1910)  Cyclone Pete's Matrimony  
(1910)  Don  Quichotte  (1909/I)  Gigue  merveilleuse,  La  (1909)  Hypnotist's  Revenge,  The  (1909)  
Locataire diabolique, Le (1909) Mousquetaire de la reine, Le (1909) 

Mrs.  and  Mr.  Duff  (1909)  Papillon  fantastique,  Le  (1909)  Seein'  Things  (1909)   Tumultuous 
Elopement, A (1909) Fortune Favors the Brave (1909) Count's Wooing, The (1909)  For Sale: a Baby 
(1909) Cinderella Up-to-Date (1909) For the Cause of Suffrage (1909)  Acteur en retard, L' (1908)  
Agent gelé, L' (1908)  Anaic ou Le balafré (1908)  Ascension de la rosière, L' (1908) At the Hotel Mix-
Up (1908) Au pays des jouets (1908) Avare, L' (1908) Bonne bergère et la méchante princesse (1908)  
Buncoed Stage Johnnie (1908) Civilisation à travers les âges, La (1908) Conseil de pipelet, Le (1908) 
Crime de la Rue de Cherche-Midi à quatorze heures, Le (1908) Fabricant de diamants, Le (1908)  
Fakir de  Singapoure,  Le (1908)  Fée libellule,  La (1908)   Fête  du sonneur,  La (1908)   Fontaine  
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merveilleuse, La (1908) French Cops Learning English (1908) Génie de feu, La (1908) Hallucinations 
pharmaceutiques (1908) His First Job (1908) Il y a un dieu pour les ivrognes (1908)  Jugement du  
garde-champêtre,  Le (1908)  Love and Molasses  (1908)  Lulli  ou Le vidon brisé  (1908)  Magic  of  
Catchy Songs (1908)  Main secourable,  La (1908)  Mariage de raison et  mariage d'amour (1908)  
Mariage de Thomas Poirot, Le (1908) Mischances of a Photographer, The (1908) 

Moitié de polka (1908) Mystery of the Garrison (1908) Not Guilty (1908) On ne badine pas avec  
l'amour (1908) Oriental Black Art (1908) Photographie électrique à distance (1908) 

Pochardiana (1908) Poupée vivante, La (1908) Pour les p'tiots (1908) Pour l'étoile S.V.P. (1908)  
Quiproquo (1908) Raid Paris-New York en automobile,  Le (1908) Rêve d'un fumeur d'opium, Le  
(1908) Rivalité d'amour (1908) Rude Awakening (1908) Salon de coiffure (1908) 

 Serpent de la rue de la lune, Le (1908) Sideshow Wrestlers (1908) Tambourin fantastique, Le  
(1908) Tartarin de Tarascon (1908) Toile d'araignée merveilleuse, La (1908) Trait d'union, Le (1908) 
Tricky Painter's Fate, A (1908) Trop vieux! (1908) Two Crazy Bugs (1908) Two Talented Vagabonds  
(1908) Voyage de noces en ballon (1908) Woes of Roller Skates, The (1908) Wonderful Charm (1908)  
Duke's Good Joke, The (1908)  20000 lieues sous les mers (1907) Ali Barbouyou et Ali Bouf à l'huile 
(1907) Bernard le bucheron (1907) Boulangerie modèle, La (1907) Carton fantastique, Le (1907)  
Colle universelle, La (1907) Cuisine de l'ogre, La (1907) Délirium tremens, Le (1907) Douche d'eau 
bouillante, La (1907) Éclipse du soleil  en pleine lune, L'  (1907) François Ier et  Triboulet (1907)  
Fromages automobiles, Les (1907) Hamlet (1907) Marche funèbre de Chopin, La (1907) Mariage de  
Victorine, Le (1907) 

Mort de Jules César, La (1907)  Nouveau seigneur du village, Le (1907) Nouvelle peine de mort,  
La (1907) Nuit de carnaval (1907) Pauvre John ou Les aventures d'un buveur de whiskey (1907)  
Perle des servantes, La (1907) Placard infernal, Le (1907) Prophétesse de Thèbes, La (1907) Robert  
Macaire et Bertrand (1907) Satan en prison (1907) Seek and Thou Shalt Find (1907) Story of Eggs,  
The (1907) Torches humaines (1907) Tunnel sous la manche ou Le cauchemar franco-anglais (1907)  
Alchimiste Parafaragamus ou La cornue infernale (1906)  Anarchie chez guignol, L' (1906) Bulles de 
savon  animées,  Les  (1906)  Cardeuse  de  matelas,  La  (1906)  Dirigeable  fantastique,  Le  (1906)  
Fantôme  d'Alger,  Le  (1906)  Galerie  sens  dessus-dessous,  La  (1906)  Histoire  d'un  crime  (1906)  
Honneur est satisfait, L' (1906) Hôtel des voyageurs de commerce, L' (1906) Jack le ramoneur (1906)  
Maestro Do-mi-sol-do, Le (1906)  Magie à travers les âges, La (1906) Quatre cents farces du diable,  
Les (1906)  Rastaquouère Rodriguez y Papanagaz, Le (1906) Une chute de cinq étages (1906) Fée  
Carabosse ou le poignard fatal, La (1906) Ange de Noël, L' (1905) À president-elect Roosevelt (1905)  
Baquet de Mesmer, Le (1905) Cauchemar du pêcheur, Le (1905) Chaise à porteur enchantée, La  
(1905) Chevalier démontable, Le (1905) Chevaliers du chloroforme, Les (1905) Compositeur toqué,  
Le (1905) Derniers moments d'Anne de Boleyn, Les (1905) 

Diable  noir,  Le  (1905)  Grotte  aux  surprises,  La  (1905)  Île  de  Calypso:  Ulysse  et  le  géant  
Polyphème, L' (1905) Légende de Rip Van Winkle, Le (1905)  Menuet lilliputien, Le (1905) 

Palais des mille et une nuits, Le (1905) Peintre Barbouillard et le tableau diabolique, Le (1905)  
Phénix, Le (1905)  Raid Paris-Monte Carlo en deux heures, Le (1905) Roi des tireurs, Le (1905)  
Système du docteur Souflamort, Le (1905) Tripot clandestin, Le (1905) Une mésaventure de Shylock 
(1905)  Un feu d'artifice  improvisé (1905)  Affiches  en goguette,  Les (1904)   Apaches,  Les  (1904)  
Apparitions fugitives, Les (1904) Au clair de la lune ou Pierrot Malheureux (1904) Barbier de Séville,  
Le (1904) Benvenuto Cellini ou Une curieuse évasion (1904) Bourreau turc, Le (1904) Cadre aux  
surprises, Le (1904) Cartes vivantes, Les (1904) 

Cascade  de  feu,  La  (1904)  Coffre  enchanté,  Le  (1904)  Costumes  animés,  Les  (1904)  Dame  
fantôme, La (1904) Dîner impossible, Le (1904) Fête au père Mathieu, La (1904) Joyeux prophète 
russe, Le (1904) Juif errant, Le (1904) Mariage par correspondance (1904) Match de prestidigitation  
(1904) Merveilleux éventail vivant, Le (1904) Mésaventures de m. Boit-sans-soif, Les (1904) Planche  
du diable, La (1904) Providence de notre-dame des flots, La (1904) 

Rêve de l'horloger, Le (1904) Roi du maquillage, Le (1904) Rosier miraculeux, Le (1904) 
Sirène,  La (1904)  Siva l'invisible (1904)  Sorcellerie culinaire (1904)  Thaumaturge chinois,  Le 

(1904) Transmutations imperceptibles, Les (1904) Une bonne farce avec ma tête (1904) 
Une bonne surprise (1904) Un miracle sous l'inquisition (1904)  Un peu de feu s.v.p. (1904) 
Voyage à travers  l'impossible,  Le (1904)  Auberge du bon repos,  L'  (1903)  Bob Kick,  l'enfant  

terrible  (1903)  Boîte  à  malice,  La (1903)  Cake-walk  infernal,  Le (1903)   Chaudron infernal,  Le  
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(1903) Corbeille enchantée, La (1903) Enchanteur Alcofrisbas, L' (1903)  Extraordinary Adventures  
(1903) Fantaisie Égyptienne (1903) Faust aux enfers (1903) Filles du diable, Les (1903) Flamme 
merveilleuse, La (1903) Guirlande merveilleuse, La (1903)  Illusions funambulesques (1903) Jacques  
et Jim (1903) Lanterne magique, La (1903) Mélomane, Le (1903) Monstre, Le (1903) Mousquetaires  
de  la  reine,  Les  (1903)  Oracle  de  Delphes,  L'  (1903)  Parapluie  fantastique,  La  (1903)  Portrait  
spirituel, Le (1903)  Puits fantastique, Le (1903) Rêve du maître de ballet, Le (1903) Revenant, Le  
(1903) Royaume des fées, Le (1903) 

Statue animée, La (1903) Tom Tight et Dum Dum (1903) Tonnerre de Jupiter, Le (1903) 
Un malheur n'arrive jamais seul  (1903)  Sorcier,  Le (1903) Armoire des frères Davenport,  L'  

(1902)  Aventures de  Robinson Crusoe,  Les  (1902)  Bataillon élastique,  Le (1902)  Catastrophe du  
ballon 'Le pax' (1902) Clownesse fantôme, La (1902) Couronnement du roi Édouard VII, Le (1902)  
Danseuse microscopique, La (1902) Diable géant ou Le miracle de la madonne, Le (1902) Équilibre  
impossible, L' (1902) Éruption volcanique à la Martinique (1902) Femme volante, La (1902) Homme  
mouche, L'  (1902) Nain et  géant (1902) Oeuf du sorcier ou L'oeuf magique prolifique, L'  (1902)  
Pochard et l'inventeur, Le (1902) Rêve du paria, La (1902) 

Trésors de satan, Les (1902)  Une indigestion (1902) Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les  
géants, Le (1902) Coronation of Edward VII, The (1902) Voyage dans la lune, Le (1902) 

Antre  des  esprits,  L'  (1901)  Barbe-bleue  (1901)  Bouquet  d'illusions  (1901)  Brahmane  et  le  
papillon, Le (1901) Chapeau à surprises, Le (1901) Charlatan, Le (1901) Chevalier démontable et le  
général  boum, Le (1901)  Chez la sorcière (1901)  Chimiste repopulateur,  Le (1901)  Chirurgie de  
l'avenir, La (1901) Congrès des nations en Chine (1901) Dislocations mystérieuses (1901) Douche de 
colonel, La (1901) École infernale, L' (1901)  Excelsior! (1901) Fontaine sacrée ou La vengeance de 
Boudha, La (1901) Guguste et Belzebuth (1901) 

Homme à la tête en caoutchouc, L' (1901) Homme aux cent trucs, L' (1901)  Libellule, La (1901)  
Maison tranquille,  La (1901)  Mésaventures  d'un aéronaute  (1901)  Omnibus des toqués blancs  et  
noirs, L' (1901) Phrénologie burlesque, La (1901) Piqueurs de futs, Les (1901)                      Réveil  
d'un  monsieur  pressé,  Le  (1901)  Temple  de  la  magie,  Le  (1901)  Tour  maudite,  La  (1901)  Une  
mauvaise plaisanterie (1901)  Une noce au village (1901) Petit chaperon rouge, Le (1901) Artiste et  
le mannequin, L' (1900) Avenue des Champs-Elysées et le Petit Palais (1900) Coppelia: la poupée  
animée (1900) Déshabillage impossible, Le (1900)  Deux aveugles, Les (1900) Exposition de 1900, L'  
(1900)   Farce de marmiton (1900) Fatale méprise (1900) Fou assassin, Le (1900) Gens qui pleurent  
et gens qui rient (1900) Homme orchestre, L' (1900) Illusioniste double et la tête vivante, L' (1900)  
Infortunes d'un explorateur, Les (1900)  Livre magique, Le (1900)  Malade hydrophobe,  Le (1900)  
Miracles de Brahmane, Les (1900) Ne bougeons plus (1900)  Nouvelles luttes extravagantes (1900) 

Palais étrangers (1900) Panorama circulaire (1900) Panorama pris du trottoir roulant Champ de  
Mars (1900) Pavillon des armées de terre et de mer (1900)  Porte monumentale, La (1900) 

Prisonnier recalcitrant, Le (1900) Repas fantastique, Le (1900) Rêve de Noël, Le (1900) 
Rêve  du  radjah  ou  La  forêt  enchantée,  Le  (1900)  Rue  des  nations,  La  (1900)  Savant  et  le  

chimpanze, Le (1900)  Sept péchés capitaux, Les (1900) Songe d'or de l'avare, Le (1900) 
Sorcier,  le prince et  le  bon génie, Le (1900)  Spiritisme abracadabrant  (1900) Tom Whisky ou  

L'illusioniste toqué (1900) Tonneau des danaïdes, Le (1900) Trois bacchantes, Les (1900) 
Un intrus dans la loge des figurantes (1900) Vengeance du gâte-sauce, La (1900)  Vieux Paris  

(1900) Visiteurs sur le trottoir roulant, Les (1900) Vue de remerciements au public (1900) 
Vue panoramique prise  de  la  Seine (1900)  Unexpected Bath,  The (1900)   Affaire  Dreyfus,  L'  

(1899) Attentat contre me Labore (1899) Automobilisme et autorité (1899) Bagarre entre journalistes  
(1899)  Charmant voyages de noces (1899) Chevalier mystère, Le (1899)              Christ marchant sur  
les flots, Le (1899)  Cléopâtre (1899)  Colonne de feu, La (1899)                             Combat de coqs  
(1899)  Conférencier distrait, Le (1899) Conseil de guerre en séance à Rennes (1899)  Coucher de la  
mariée,  Le  (1899)  Crémation,  La  (1899)  Débarquement  à  Quiberon  (1899)  Débarquement  de  
voyageurs, port de Granville (1899)  Diable au convent, Le (1899)  Dictée du bordereau, La (1899)  
Dreyfus alliant du lycée de Rennes à la prison (1899) Duel politique (1899) Entrée d'un pacquebot,  
port de Jersey (1899) Entretien de Dreyfus et de sa femme à Rennes (1899)  Évocation spirite (1899)  
Force doit rester à la loi (1899) Funérailles de Félix Faure (1899)  Homme protée, L' (1899)  Île du  
diable, L' (1899) 
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Impressionniste  fin  de  siècle,  L'  (1899)  Jeanne  d'Arc  (1899)  Luttes  extravagantes  (1899)  
Miroir de Cagliostro, Le (1899) Mise aux fers de Dreyfus (1899) Neptune et Amphitrite (1899) Ours  
et la sentinelle, L' (1899)  Panorama du port de Saint-Helier (1899) Pick-pocket et policeman (1899)  
Pierre  philosphale,  La  (1899)  Portrait  mystérieux,  Le  (1899)  Pyramide  de  Triboulet,  La  (1899) 
Richesse et misère (1899) Spectre, Le (1899)  Statue de neige, La (1899) 

Suicide du Colonel Harry (1899)  Un bon lit (1899) Cendrillon (1899)  Assaut d'escrime (École de  
Joinville) (1898) Atelier d'artiste, farce de modèles (1898)  Attention à la peinture (1898) Aventures  
de Guillaume Tell  (1898)  Carrefour de l'opéra (1898)  Caverne maudite,  La (1898) Collision et  
naufrage en mer (1898)  Combat naval devant Manille (1898) Corvée de quartier accidentée (1898)  
Créations  spontanées  (1898)   Cuirassé  Maine,  Le  (1898)     Damnation  de  Faust,  La  (1898)  
Dédoublement cabalistique (1898)  Dégradation, La (1898) 

Déjeuner impossible, Le (1898)  Grotte du diable, Le (1898) Guerre de Cuba et l'explosion du  
Maine  à  La  Havane  (1898)  Illusions  fantasmagoriques  (1898)  Maçon  maladroit,  Le  (1898)  
Magicien,  Le  (1898)  Magie  diabolique  (1898)  Masque  diabolique  G.  Méliès  (1898)  
Montagnes russes nautiques (1898) Panorama pris d'un train en marche (1898)               Prenez  
garde  à  la  peinture  (1898)  Pygmalion  et  Galathée  (1898)   Rayons  Röntgen,  Les  (1898)  
Rêve  d'artiste  (1898)  Rêve  d'un  astronome,  Le  (1898)  Rêve  du  pauvre  (1898)  Salle  à  manger  
fantastique (1898) Sortie sans permission (1898) Tentation de Saint-Antoine, La (1898)              Un 
homme  de  têtes  (1898)   Visite  de  l'épave  du  Maine  (1898)  Visite  sous-marine  du  Maine  (1898) 
Apprentis militaires, Les (1897) Après le bal (1897) Arlequin et charbonnier (1897) 

 Ascension d'un ballon, L' (1897) Attaque d'un poste anglais (1897) Auberge ensorcelée, L' (1897)  
Auguste  et  Bibb  (1897)  Bataille  de  confettis  (1897)  Cabinet  de  Méphistophélès,  Le  (1897)  
Cauchemar, Le (1897) Chirurgien américain (1897)  Cigale et la fourmi, La (1897)               Combat  
dans une rue aux Indes (1897) Combat naval en Grèce (1897) Cortège de la mi-arême (1897) Cortège  
du boeuf gras boulevard des Italiens (1897)  Cortège du boeuf gras passant Place de la Concorde  
(1897) Danse au sérail (1897) Danseuses au jardin de Paris (1897) 

Dans les coulisses (1897) Défilé des pompiers (1897) Dernières cartouches, Les (1897)        
École  des  gendres,  L'  (1897)  En  cabinet  particulier  (1897)  Entre  Calais  et  Douvres  (1897)  

Épisodes  de  guerre  (1897)  Exécution  d'un  espion  (1897)  Faust  et  Marguerite  (1897)  Figaro  et  
l'auvergnat  (1897)  Gugusse  et  l'automaton  (1897)  Hallucination  de  l'alchimiste,  L'  (1897)  
Hôtel empoisonné, L' (1897) Indiscret aux bains de mer, L' (1897) Magnétiseur, Le (1897) 

Malade imaginaire, Le (1897)  Massacres en Crète (1897)  Match de boxe (École de Joinville)  
(1897)   Musulman rigolo,  Le (1897)  Passage dangereux au Mont-Blanc (1897) Paulus chantant  
'Coquin de printemps' (1897)  Paulus chantant 'Derrière l'omnibus' (1897)  Paulus chantant Duellist  
marsellais (1897)   Paulus chantant 'En revenant d'la revue' (1897) 

Paulus  chantant  'Père  la  victoire'  (1897)  Prestidigitateur  D.  Devant,  Le  (1897)  Prise  de 
Tournavos, La (1897) Sur les toits (1897) Tourneur en poterie (1897) Une cour de ferme (1897) Un 
modèle irascible (1897) Vente d'esclaves au harem (1897) Vision d'ivrogne (1897)               Arrivée  
d'un train - Gare de Joinville (1896) Arrivée d'un train gare de Vincennes (1896)              Arroseur, L'  
(1896) Baignade en mer (1896) Barque sortant du port de Trouville (1896)             Bateau-mouche  
sur  la  Seine  (1896)  Batteuse  à  vapeur  (1896)  Bébé  et  fillettes  (1896)    Bivouac,  Le  (1896)  
Blanchisseuses, Les (1896) Bois de Boulogne (1896) Boulevard des Italiens (1896)  Campement de 
bohémiens (1896)  Chevaux de bois,  Les (1896) Chicot,  dentiste américain (1896) Chiffonnier,  Le  
(1896)  Cortège de tzar allant à Versailles (1896) 

Cortège de tzar au Bois de Boulogne (1896) Couronnement de la rosière (1896) Danse serpentine 
(1896) Déchargement de bateaux (1896) Défense d'afficher (1896) Départ des automobiles (1896)  
Départ  des  officiers  (1896)  Dessinateur:  Chamberlain  (1896)  Dessinateur  express  (1896)  
Dessinateur: Reine Victoria (1896) Dessinateur: Von Bismark (1896)           Dix chapeaux en 60  
secondes (1896) Effets de mer sur les rochers (1896) Enfants jouant sur la plage (1896) Escamotage  
d'une dame au théâtre Robert Houdin (1896) Fakir, mystère indien, Le (1896) Gare Saint-Lazare, La  
(1896) Grandes manoeuvres (1896) Haleurs de bateaux, Les (1896) Indiscrets, Les (1896) Ivrognes,  
Les (1896) Jardinier brûlant des herbes (1896) Jetée et plage de Trouville (1er partie) (1896) Jetée et  
plage de Trouville (2e partie) (1896) Jour de marché à Trouville (1896) Libération des territoriaux  
(1896) Manoir du diable, Le (1896) Miss de Vere (1896) Panorama du havre (pris d'un bteau) (1896)  
Papier protée, Le (1896) Place de la Bastille (1896) Place de la Concorde (1896) Place de l'Opéra,  
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1er aspect (1896) Place de l'Opéra, 2e aspect (1896) Place du théâtre français (1896) Place Saint-
Augustin (1896) Plage de Villiers par gros temps (1896) Plus fort que le maître (1896)               Quais  
à Marseilles, Les (1896) Régiment, Le (1896) Retour au cantonnement (1896)               Réunion  
d'officiers (1896) Revue navale à Cherbourg (1896) Sac au dos (1896) Salut  malencontreux d'un  
déserteur  (1896)  Sauvetage  en  rivière,  1er  (1896)  Sauvetage  en  rivière,  2e  (1896)  Séance  de  
prestidigitation (1896)  Sortie des ateliers Vibert (1896) Tempête sur la jetée du treport (1896) Tom 
Old Boot (1896) Tribulations d'un concièrge (1896) Une altercation au café (1896) Une bonne farce 
(1896) Une nuit terrible (1896) Une partie des cartes (1896) Un lycée de jeunes filles (1896) Un petit  
diable (1896) Voiture du potier, La (1896) 

JEAN [MAURICE  EUGENE CLEMENT] COCTEAU

O,  “ben bir şairim” diyecekti hep;  sadece bir şair değildi elbet, gerçek anlamda çok yönlü sanat 
adamıydı  kendisi;  bu  çok  yönlülüğünü  sinemada  belki  de  en  iyi  şekilde  yansıtacaktı  insanlara,  o 
rahatsız etmeyi amaç edinmemişti ama günlüğünde: “Ne yaparsam yapayım insanlar rahatsız oluyor;  
kitap yazıyorum rahatsız  oluyorlar,  resim yapıyorum rahatsız  oluyorlar,  film çekiyorum ondan da  
rahatsız oluyorlar.” diyecekti. Maisons-Laffitte’ de doğdu  Cocteau;  Eric Satie ile I. Dünya Savaşı 
yıllarında  tanışıp  Paris  entelektüel  yaşamına  girdi.  Bir  eşcinseldi  Cocteau  ve  yaşam  arkadaşının 
ölümüyle ileride bir kitabına da isim olacak olan afyona başladı ve ciddi bir bağımlılık sürecinden 
sonra zorlu bir tedavi dönemi geçirip hayata yeniden selam verdi. Tüm bunların ardından 1929 yılında 
kendisini büyük bir istek ve zevkle sinemaya verdi. İlk filmi olan  Le sang d’un poéte,  1930 yılında 
ortaya kondu. Filmin senaryosunu kendi yazmış, yönetmenliğinin dışında kurgusunu da üstlenmişti. 
İspanyol  ama  Fransız  yönetmen  Luis  Buñuel’den  etkilendi.  Zaten  avant  garde’ın  tohumlarını 
toprağında saklayan  bir isim.  1948 senesinde  Les Parents Terribles  adlı  tiyatro eserini  uyarladı. 
Yapıtında  Cocteau,  dramatizeyi  ifade  ediş  gücü  bakımından  güçlendirmek  için  sıkça  yakın  plan 
çekimler  kullandı.  Kendi  üretkisi  olan trajik tiyatro eseri  L’aigle a deux tétes’ı  1948’de sinemaya 
uyarladı. Hep ağırlık verdiği görüntüleri burada arka planda bırakıp diyaloglara yöneldi. İlk filmiyle 
bağıntılı  olarak  yaptığı  Orphée onun  en  ünlü  yapıtı  sayıldı.  Filminde  Yunan  felsefesini  Paris 
sokaklarına taşıdı. Film, trük çekimleri ve yabancılaştırma efektleriyle büyük beğeni kazandı. 1959’a 
gelindiğindeyse  Le  Testament  d’Orphée’yi  çekip  üçlemesini  tamamladı.  Dönemin  ünlü  isimlerini 
görmenin mümkün olduğu film, tam anlamıyla kişisel bir yapıttı.  Académie Française üyesi de olan 
büyük sanatçı 74 yaşında Paris yakınlarında dünyayı terketti.

LOUİS  DELLUC

1890 yılında Cadouin'de doğdu ve 1924'te Paris'te öldü. Fransız sinemasını güçsüz bırakan birinci 
dünya savaşının sonunda ilk öncü akım Louis Delluc'un etrafında oluşmuştur. Fransız İzlenimciliği 
diye  adlandırılmış  olan  dönemin  yaratılış  sürecinde  büyük  rol  oynayan  Delluc aynı  zamanda  ilk 
sinema eleştirmenlerindendir. Sinemaya gerçek anlamda katkıları olan bu önemli isimin yaptığı büyük 
işlerden biri de kurduğu ciné- clup’ler olmuştur ki onun etkisiyle dünyanın bir çok ülkesinde de bu 
klüpler kurulmuştur.  Yazdıklarıyla kendisinden sonra gelecek olan kuşak içinde gerçektende büyük 
önem taşıyan  bu  isim 34  gibi  genç  bir  yaşta  vefat  etmesine  rağmen  eleştiri  ve  estetiğe  getirdiği 
açılımlar çok önemlidir. Aslında bir gazeteci olan Delluc, ilk zamanlarda sinema ile ilgili biri değildi; 
Film d’Art ve  de  düz öykü  tarzı  yapımlar  onu sinemadan uzak tutmaya  yetmiştir.  “Sinema”  der 
Delluc: “Tiyatrodan daha fazla bir tiyatroluk barındırır içinde. Sinema dünyanın tümüne seslenir,  
belirli bir topluluk ya da halka değil. Tüm bir kentin izleyici olarak katıldığı Yunan Tiyatrosundan bu  
yana  ölmüş  sayabileceğimiz  topluluk  sanatına  sinema yeniden  yakınlaştırır  bizi.” İşte  bu  sözleri 
seyrettiği  ve  etkilendiği;  Mille’in  The  Cheat,   [1915]’ini  izledikten  sonra  sinemaya  ilgi  duymaya 
başlamasıyla dile getirir. 
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Delluc için kilit  nokta;  fotojeni  idi.  O buna sinema ile fotoğrafın uyuşması  diyordu.  “Şayet  ki  
filmde salt  güzelliği  yaratma amacı,   fotoğrafın önüne geçerse orta da film diye bir  şey kalmaz” 
düşüncesiyle hareket ediyordu. İlk senaryosu Germaine Dulac tarafından 1919'da perdeye taşınmıştır 
ve 1924'te [33 yaşındaydı] ölmeden önce yedi kişisel film gerçekleştirme imkanı bulmuştur. Geneli bir 
denizci barı dekoru içinde geçen Fièvre ve  rüzgarın hareketlendirdiği doğal bir dekorda çekilen La 
Femme de nulle part, bu etkileyici iki filmde kişileri,  hava ve ışığın ana etken olarak kullanıldığı, 
karışık  ruh  hallerini  yansıtan  bir  ortama  koyarak,  kavranamayan  kurguyu   gerçeğin  bir  kanıtı 
yapmıştır.  Gazeteciler  1937'de  mevsimin  en  iyi  filmi  ödülüne  onun  adını  vermişlerdir.  Delluc’un 
edebiyata  olan  düşkünlüğü haliyle  sinema  paradigmasına  da  yansımış  ve  Fransız  İzlenimcilerinin 
edebiyata bağlılıkları da bu şekilde açıklanmıştır. Delluc adına her sene düzenlenen bir ödül töreni 
vardır.Filmografisine bakacak olursak: Le Silence 1920, Fumée noire 1920, Fièvre 1921, Le Chemin  
d'Ernoa 1921, Le Tonnerre 1921, La Femme de nulle part 1922, L'Inondation 1924.

GERMAINE DULAC

Avant  garde  Sinemada  önemli  bir  yer  tutan  bu  isim  Fransa  sinemasının  yeniden 
yapılanmasında da yeri olan bir kişilik. İş hayatına gazetecilik ve tiyatro eleştirmenliği ile başlayan 
yönetmen; Fransa’nın ikinci kadın yönetmeni olmuştur. [İlki  Alice Guy’dır]  La Française dergisinin 
başına geçtiğinde dönemin en önde gelen feministlerinden biri olarak isim bıraktı. Dikkatleri üzerine 
1915 tarihli,  bir  savaş  sırası  filmi  olma  özelliğini  taşıyan  Les  Soeurs  ennemies   yapımıyla  çekti. 
Sonrasındaysa;  Geo  le  Mysterieux,  Dans  l’Ouragan  de  la  Vie,  Ames  de  Fous ve Delluc’un 
senaristliğini yaptığı La féte  Espagnole’un yönetmenliğini yaptı.  La féte  Espagnole filminde; aşk ve 
ölüm tragedyası üzerinde durdu, film; Dulac’ın erkek egemenliğine karşı tepkisini  bir izlenimci olarak 
ortaya koymaktaydı.  1922 yılında çektiği filmi ise tüberküloz üzerine yarı belgesel nitelikli, amaçları 
doğrultusunda  eşini  terkeden   kadın  doktorun   anlatıldığı  bir  yapıt  olan  La  Mort  du  Sleil,  idi. 
Yönetmenin gerçek anlamda avant garde tavır ile anılmasını ise; 1923 tarihli  La Souriante Madame 
Beudet  ve 1927’de yaptığı La Coquille et le Clergyman, filmleri sağladı.  Dulac, feminist eğilimini, 
La  Coquille  et  le  Clergyman,  adlı  ilk  gerçeküstücü  film-!- ünvanını  alan  yapıtında  dahi  ortaya 
koymuştur.  Yönetmenin Antonin Artaud’nun Düşleri olarak isimlendirdiği 45 dakikalık yapıtı; bir din 
adamının bilinçaltında bastırdığı cinsel arzularının karabasan olarak dışa vurumunu anlatmaktaydı ve 
İngiltere’de gereksiz bir  film olarak damgalanıp sansüre uğramasından ziyade kendi  çevresince de 
tepkiyle  karşılandı.   Ticarete  ve  öyküye  dayanan  sinemanın  gerçek  sinemayı  katlettiğini  düşünen 
yönetmen duygu ve akla seslenen tüm görseliteyi kullanmaktan yanaydı. O, avant garde çizgiyi şöyle 
tanımlayacaktı:  “teknik, görsellik ve ses aktarımını başkalaşıma uğramış bir bakış açısıyla yerleşik  
değerlere karşı kullanarak algısallık dahilinde yeni duygusal noktalar geliştirmek.”  1925 senesinde 
Fransız  Sinema  Klüpleri  Fedarasyonu’nun  kurucu  başkanlığına  geçen  Dulac  1927  senesinde  Le 
Cinéma Service de l’Histoire  isimli bir derleme; bir yıl sonrasında ise Thémes et Variations ve Disque 
927 isimli ses ve görüntü oyunları içeren deneysel filmler ortaya koydu. 1942’de öldü.

JEAN EPSTEIN

1897 doğum tarihli Epstein’de bir Delluc Okulu ismi; “sanat simgesel olmadığı sürece sanat  
değildir” ifadesiyle filmlerine vereceği rotayı da çizmiş oluyordu. Bir tıp okulu mezunuydu fakat hep 
farkında olduğu sinemanın yaşamına girmesi pek zor olmamıştı.  Sinema adına ilk ürünü 1921 yılında, 
kuramsal-eleştirel yazılarını topladığı  Bonjour Cinéma   olmuştur.  1922 senesinde ise önemli başarı 
kazanan  ilk  filmini  Pasteur’ü  yapmıştır.  1922’de  yaptığı  ve  tabanını  Balzac’tan  alan  uyarlaması 
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L’Auberge Rouge, ve ardından  René Clair’in büyülendiğini söyleyeceği   Coeur Fidéle’i  çekmiştir. 
Bunun ardından yaptığı filmler arasında önem kazanabilen yapımı sadece 1927’de yaptığı La Glace a 
trois faces,  olmuştur.  Bu film Epstein’ın daha öncelerde kaleme aldığı düşüncelerinin görsel ispatı 
niteliğindeydi;  Epstein şöyle demiş  ve bu söylediklerini de filminde bire bir işlemişti:  “Neden bir 
düzenek ile kalıplaştırılmış olaylar, bir kronolojikleşme, olgu ve duyguların ardıllaşmış, sabitleşmiş  
ele alındığı  hikâyeler anlatılır  ki? Bu bakış açısı  salt  algısal  yanıltılardır.  Yaşam böyle kurulmuş  
değildir; öykülerden oluşmuş da değildir ve hiçte böyle olmamıştır. Sadece öncesi ve sonrası olmayan 
durumlardır aslında söz konusu edilebilecek olan.”  Simgeciliğin gelişimini  etkileyen 1928 yapım 
yıllı  La Chute  de  la  Maison  Usher ardından  yönetmen  sesli  sinema  dönemine  girmiş  ve  filmler 
çekmiştir; L’Or des Mers, Les Bercaux, Chanson d’Armor, Coeur de Gueux, Les Batisseurs, La Réve,  
Artéres  de  France,  ve  son filmi   Les Feux de la  Mer.  Epstein, filmleriyle  olduğu kadar;  sinema 
okullarında verdiği dersler ve yayınlanan kitaplarıyla da etkili olan bir isimdi, bu kitapları; 1936’da 
basılan Le Cinéma vu de I’Etna, 1947’de yayınladığı Le Cinéma du Diable  ve de 1955 tarihli L’Esprit  
du  Cinéma olarak  sıralayabiliriz.  Delluc  için  photogenie’nin  öneminden  bahsetmiştik,  özellikle 
yazdıklarını da bakacak olursak Epstein’de bu çizgiden pek uzakta değildir: 

 Epstein’ın Fotojenisi üzerine kendi betimlemesi- :

“Şu bir gerçektir ki; konu bize ne kadar yakınlaştırılırsa o kadar coşturucu olur. Sinema sürek  
halinde değişen “yakınlık sanatı”dır; tiyatro gibi olayların karşısında durup onları sabit bir uzaklıkta  
ve  klişe  bir  zamansal  ritm  içinde  göstermez.  Zira  gerçekte  uzayın  içerisinde  geçerliliği  olan  da 
tiyatronun  değil  sinemanın  yaklaşımıdır.  Seyirciye  sunulan  zaman  ve  uzaklık  onlar  tarafından 
anlaşılabilir  olmalıdır.  Tiyatroyu  bir  düz  <yüz>ey  oyunu  olarak  düşünürsek  sinema  [mekansal 
olarak]bir  uzay  sanatıdır.  Beyazperde  ise  bu  anlatının,  uzaysal  boyutun  ruhsal  yapısının  ortaya 
çıkmasına yarar. Mercek ve mikrofon ise; yüzdeki en ufak bir ürpertiyi, en küçük bir mırıldanmayı  
algılayıp aynı insansı doğrultuda  [gerçeğin olduğu gibi] anlatıyı ortaya koyar. Zaten bunları böyle  
yapmak  zorundadır.  Mesela;  üç-beş  metrelik  bir  mesafeden  duyulan  ve  bu  amaçla  yazılan  Jean 
Giraudoux’nun bir metni, kişinin omuz çekimi ile aktarıldığında çok daha görkemli bir tablo çıkar  
ortaya. Bunun açılımı; sanat olan sinemanın tüm sunilikleri kendinden dışarı atmak amacı olduğu  
değil,  aksine;  onun  başvurduğu  sunilik  az  süslü,  az  belirgin,  çok  daha  doğal,  daha  içsel  bir  
yalan<cılık>dır.  Beyazperde de yalan, doğru olmak zorunluluğunda bulunmamak için, izleyicilerin  
yakından kendisini  incelemesine  izin verir.  Filmdeki  öykünün sonsuz,  tükenmezcesine bir  konuyu  
gerektiren estetiğini kavrayan bu içsel gerçekçilikte belge filmlere duyulan arzu gibi bir şey vardır.  
Konu, öykünün usul ve öncül olayları ise; bir hareketi, uzayın içine yerleşme tarzını, yani sinemaya 
özgü tarzı, meydana koymak mecburiyetindedir.”  

 

JEAN RENOİR

1894  doğumlu  yönetmen,  kendisinden  önceki  kuşağı  yok  sayan  ve  suçlayan  Yeni 
Dalga’cıların önemsediği tek yönetmen olmak gibi bir özelliği vardır.[bunu kim niye önemser ki ?] 
Dönemin  isim  yapmış  empresyonist  ressamı Auguste  Renoir’in  oğludur.  Sinemayı  seçtiğinde  yıl 
1924’tür. Aynı yıl içerisinde Une Vie sans Joie isimli ilk filmini ardından da bir melodram olan  La 
Fille de L’Eau’yü yaptı,  film;  içerdiği rüya sekanslarıyla  dikkat çekti.  1920 senesinde  en iyi  Zola 
uyarlaması ünvanını hak edecek olan  Nana’yı  çeker. 1927’de yaptığı  Marquitta ile dönemin dansı 
Charleston izlerini  aktarmaktadır  perdeye.  Aynı  tarihte  yaptığı  ve  gerçek  üstü  bir  atmosfere 
büründürdüğü filmi La Petite Marchande d’Allumettes ’i yapar. Bir uyarlama olan On Purge Bébé ve 
La Nuit de carrefour ardından  La Chinne’i  1931 senesinde gerçekleştirir.  1932’de Yeni Dalga’nın 
habercisi sayılacak olan  Boudu sauvé des eaux gerçekleştirir.  34’de ise  İtalyan Yeni Gerçekçiliğini 
etkileyecek olan Toni’yi yapan yönetmen filminde İspanya’dan Fransa’nın Province bölgesine gelen 
göçmen işçilerin yaşayışını konu edinmiştir.  Renoir’in karamsarlığının son eseri olarak gösterilen ve 
patron ile işçi ilişkisini konu alan 1935 yapımı Le Crime de M.Lange filmi  Halk Cephesi damgasını 
taşıyan  ve patronların sistemini  yeren  bir  film olarak dikkat  çeker.   Fransız Komünist  Partisi’nin 
isteğiyle yapılan ve Halk Cephesi Hükümetini savunan La Vie est a Nous   ise 1936’da hayat bulur. 
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Film  bir  süreliğine  de  olsa  sansüre  takılacaktır.  Yine36  senesinde,  yönetmen;  Une  Partie  de 
Campagne filmini  yapıp,  söylendiği  gibi  siyaseti  sanattan  üstün  görmediğini  ortaya  koyacaktı. 
1936’da yaptığı Les Bas-Fonds başarıya ulaşamamış bir Gorki uyarlamasıdır. Bunun bir yıl sonrasında 
ise La Grande Illusion yapımıyla klasikler listesine bir film eklemiş olur.  1789 Devriminin aktarıldığı 
La Marseillaise filmini 38’de çeker Renoir. Aynı tarihlerde nazi faşizminin yükselişe geçişi ona  bir 
Zola  uyarlaması  olan  Le  Béte  Humaine’i yaptırır.  39’a  geldiğinde  ise  dünyaya  bir  baş  yapıt 
kazandıracaktır:  La Régle du Jeu. Film Şiirsel Realizmin   doruğu diye de adlandırılacaktır.  Savaş 
sebebiyle kaçınılmaz olarak ülkesini terk eden Renoir, Amerika’ya göç eder ve orada 1941-46 yılları 
arasında;  Swamp  Water,  The  Southerner,  Diary  of  a  Chamber  Maid,  The  Woman  on  the  Beach  
filmlerine imza atar. 1951’de ise bu kez Hindistan’da  The River ile orada yaşayan İngilizleri konu 
edinen filmini  yapar.  Ülkesine dönüşünün ilk filmi  olan  French Cancan’ı  1955’de çekecek ve bu 
yapımıyla 1956 senesinde Sinema Akademisi Ödülü’nü alacaktır. Ödülün ardınca bir romantik güldürü 
olan  Elena et  les  Hommes’yi  ardındansa  şiirsel  Le Dejeuner  Sur  l’Herbe ve  58  tarihli  deneysel  
televizyon filmi Le Testament du Dr.Cordelier’i yapacaktır. 71 senesinde sinema yaşantısını anlattığı 
Jean Renoir’ın  Küçük  Dünyası’nı   filme  aldı.  79  yılında  ölmeden  önce;  Renoir,  Les  Cahiers  du 
Capitaine  Georges, Ma Vie et mes films kitaplarını yayımlamıştır. 

JEAN VIGO

Sürdüğü yaşam doğrultusunda doğal  olarak yaşama erken veda eden  1906 doğumlu  Vigo 
1934 senesinde yaşamını yitirmiştir. Onun yaşamı mutsuz, fakir ve hasta bir yaşantıdır. İlk belgesel 
filmini Nice’e yerleştikten sonra 1930’da A Propos de Nice ismiyle kameraya almıştır. İkinci yapımı 
ise ünlü yüzücü Jean Taris üzerine yaptığı 1931 tarihli  Jean Taris, Champion de Natation olmuştur. 
Bu yapım onun avant garde sinemacılığının sinyallerini verdiği eseri olmuştur. Diğer önemli çekimi 
ise 1933 yılında gerçekleştirdiği ve sansür kurumunca sakıncalı görülüp yasaklatılan Zéro de Conduite  
olmuştur. Bu filminde Vigo ortaya iki farklı yaşam şekli ortaya koyar; bunlardan biri; çocukların ve 
halkın dünyası diğeri ise; olgun kişilerin ve burjuvanın dünyasıdır. Yapıtın kökeni Vigo’nun yaşadığı 
çocukluktur  elbette;  çocuk  ahlakına  not  veren  bir  konumdan  bakan  sistemin  bir  yergisidir  ortaya 
konan, bir baş kaldırı filmi... Tahmin etmesi güç olmayacağı gibi filme tepkilerden ziyade saldırılar 
olduğunda,  yönetmen  bu  bağnazlığa  karşı  bir  savunma  olarak  1934’te  L’Atalante’ı  koydu  ortaya. 
Filmin ilk gösterimi başarısız bir şekilde sunulur ve kısa bir süre sonrada yönetmen hayata veda eder. 
Film gösteriminin devamında bazı değişikliklere uğratılarak sunuma devam ettirilir; yakın tarihlerde 
İngiliz  Film Arşivinde bulunabilen özgün kopyası  baz alınarak yeniden  basılıp  gösterime  sokulur. 
Sürreal alt  yapılı  filmde bu olgu başarılı  bir şekilde romantizm ve komedi öğeleri  ile harmanlanıp 
sunulur izleyiciye. Vigo’nun  sinema yaşamı kısa ama yoğun bir yaşamdır, dört filminin toplam süresi 
dahi  kısa  denecek  bir  süreye  sahip  olmuştur.  Günümüzde  yönetmen,  meraklısı  olan  için  hâlâ 
keşfedilecek noktaları kendinde barındırmaktadır.

ABEL GANCE

Fransız yönetmen Abel Gance 1889'da evlilik dışı bir çocuk olarak doğmuştur. Ailesi kariyerine 
avukat olarak başlaması yönünde cesaretlendirmişse de o genç yaşlardan itibaren tiyatroya tutkundu. 
Sahneye ilk kez 19 yaşında Brüksel'de aktör olarak çıktı ve 1909'da Moliére'de  ilk film oyunculuğunu 
gerçekleştirdi. 1911'de kendi film şirketini kurmadan önce oyunculuğa ve senaryo yazarlığına devam 
etti. 1911'de  yaptığı  La Digue filmi diğer ilk dönem filmleri gibi başarısızdı.  Sarah Bernhardt  ile 
oynayacağı  5  saatlik  filmi  Victoire  de  Samothrace,  I.  Dünya  Savaşı'nın  başlaması  ile  iptal  edildi. 
Gance, sağlığının bozukluğu nedeniyle savaşın büyük bölümünden kaçındı ve 1919'da daha başarılı 
olarak film yapımcılığına döndü. 1.Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru gerçekleşen çarpışmaları içeren 
3 saatlik güçlü bir  savaş karşıtı   epik olan  J'Accuse filmi  ile  uluslararası  ün kazandı.  J'Accuse'da 
yenilikçi  yönetmenin  1927  yılında  yaptığı  muazzam  Napoléon filminde  geliştireceği  deneysel 
teknikler kullanıldı. Filmin başarısı 6 saatlik uzunluğu ve filmi gösterecek projeksiyon ekipmanlarının 
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ve uzmanının yetersizliği  nedeniyle  gölgelendi.  Gance,  sessiz filmlerden sesli  filmlere  geçişte pek 
başarılı değildi. Uzun yıllar boyunca film yapmaya devam etmesine rağmen asla 1920'lerdeki sessiz 
film dönemindeki  şöhret  ve  çoşkuyu  devam ettiremedi.  Zamanının  çoğunu,  eski  sessiz  filmlerini 
zenginleştirerek,  J'Accuse ve  Napoléon gibi eski şaheserlerinin sesli versiyonlarını yaparak geçirdi. 
1943'te Nazi istilası  yüzünden Fransa'dan kaçtı.  1960'da film yapımcılığı kariyerine  Austerlitz gibi 
tarihi  dramalar  yaparak  devam etti.1981'de  Christopher  Columbus hakkında epik bir  film yapma 
arzusunu gerçekleştiremeden öldü.

RENE CLAIR

1898 doğumlu Clair;  mizah  ve bürlesk’in  yanısıra  fantastik ve  gerçeküstü filmleri  ile  öne 
çıkmayı başarmış bir yönetmendir. O, film yapmayı sadece bir şey-i anlatmak değil onu aynı zamanda 
sinemasal olarak keşfetmek olarak algılamış ve bunu bu şekilde dile getirmiştir.   Clair filmleri ne 
gerçekçi ne de gerçeğin dışıdır ama gerçeğe öykünerek onun hayalini  yansıtırlar.  I.  Dünya  Savaşı 
sonrasında gazetecilik, şarkı sözü yazarlığı, eleştirmenlik yaparak yaşamını idame etmiştir. Sinemaya 
oyunculukla başlayıp; senaryo yazarlığı ve yönetmen yardımcılığı yapmıştır. 1919 civarında Paris’te 
oluşan Littérature dergisi  etrafında; Aragon, Breton, Fargue, Gide, Valery gibi isimlerle birlikte olup 
dadaist toplanımlarda katılımcı olarak bulunmuştur. İlk çıkışını 1923 tarihli  Paris qui Dort ile yapan 
Clair’in bu filmi için  Charensol:  “Jarry ve Apollinaire ile beslenmiş ve dada ile sarılmış” ifadesini 
kullanmıştır.  1924  yılında  yaptığı  ikinci  filmi  Entr’acte,  Eric  Satie’nin  bir  bale  yapıtının  perde 
aralarında  sunulmak  için  hazırlanmıştır.  Film  Avant-Garde’ın  önemli  eserlerinden  biri  olarak 
görülmüştür.  Clair’in  bu filmi;  insanı  şaşırtan metaforlarla  bezeli,  dadaist  şiir  geleneğine bağlı  ve 
amaçsız görüntülerin gaglarla desteklenmesinden oluşan bir yapıttır. Bu eser Mayokovski’ye varasıya 
çok ismi etkilemiştir. 1925 senesinde sırada Voyage Imaginaire, sonrasında ise bir uyarlama olan Un 
Chapeau de Paille d’İtalie   vardır. 1928 yılında çektiği  Les Deux Timides   filminde de başarısını 
sürdürmüştür.  Sesli  sinema sürecinin başlaması  bir çok isimde olduğu gibi Clair’de de tereddütler 
yaratmıştır ama o bunun üstesinden gelecektir. Görüntünün büyük önemini vurgulamış ve sesi sadece 
gerekli olduğuna inandığı yerlerde kullanarak kariyerine devam etmiştir. Bu süreç ardından 1930’da 
kendini Sous les toits de Paris filmiyle ispatlamıştır.  Ardından 1931 senesinde Le Million’u yapmış ve 
başarı  çıtasını yükseltmiştir.  1934’de ise  A nous La Liberté gelmiştir. Clair,  14 Juillet ile bu sefer 
1932’de Paris’in tam anlamıyla içine girer. Yergisini kuvvetlendirdiği eseri  Le Dernier Millardaire 
1934 senesinde çekilmiş ardındansa 1935 senesinde İngiltere’ye gitmiş ve büyük beğeni toplayan The 
Ghost Goes West’i çekmiştir. 1940’da Alman işgali sebebiyle A.B.D’ye geçen yönetmen, The Flame 
of New Orleans komedisiyle başarıya ulaşamamıştır. 1942’de işler biraz daha düzelir ve I Married a 
Witch ile  ilgi  görür.  Başarılı  olarak  kabul  edilen  filmi,  bir  fantastik  güldürü  olan  It  Happened 
Tomorrow’u 1944’de gerçekleştirdi.  Amerika’da ki son işi Agatha Christie uyarlaması olan And Then 
There Were’den sonra yurduna döndü. Bunun sonrasında Paris çocukluk günlerine göndermeler yapan 
Le Silence est d’Or’u 1947’de gerçekleştirdi. 52 senesindeyse taşralı, utangaç bir kişiliğin  kadınlarla 
düşlerinde yaşadığı  öyküleri  anlattığı  Les Belles de Nuit’yi,  55 ve 57 yıllarında ise  Les Grandes  
Manoeuvres ve  Portre de Lilas’yı yaptı. Son filmleri olarak ise sırasıyla  La  Française et l’Amour, 
Tout l’Or de Monde, Les Quatre Verités, Les Fétes Galantes gelmiştir.

LUIS BUNUEL

Luis Buñuel Portolés: 22 Şubat 1900’de  Calanda, İspanya’da dünyaya gelen gerçeküstücü üstat 29 
Haziran  1983  yaşamına  veda  etmiştir.      Bunuel  filmleri  yenilikçi,  kışkırtıcı  ve  insanoğlunu 
düşünmeye  iten,  bireyin  ve  toplumun  tabularını  yıkmaya  çalışan  niteliktedir.  Unutulmuşlar,  El,  
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Archibald  de  la  Cruz  'un  Suçlu  Yaşamı,  Rüzgarlı  Bayır,  Bu  Bahçede  Ölüm,  Nazarin  ... Bazen 
toplumsal  gerçeklikleri,  bazen  tutkuları,  büyük,  onulmaz,  öldüren,  mahveden  tutkuları,  bazen  ise 
bireysel inanç ve vicdanla katolik kilisesinin dogmaları arasındaki çatışmayı, veya tek bir filmin yapısı 
içinde hepsini birden irdeleyen, alttan alta açık bir kilise düşmanlığının ve katolik inanç eleştirisinin 
kendini duyurduğu ve kara, keskin bir gülmece, daha doğrusu ironi duygusunun hiç bir zaman ortadan 
silinmediği filmler... Gerçeküstücülük Bunuel'in tüm filmlerinde alttan alta da olsa kendini duyurur. 
Gerçekle düşün kesin kesişme noktaları yoktur çünkü; Bunuel'e göre ikisi de hep içiçe yaşarlar ... Luis 
Bunuel üstüne bir inceleme kitabı yazmış olan sinema tarihçisi  Ado Kyrou: "Tüm sinema tarihinde,  
Luis Bunuel'in eserinden daha özgür, daha kişisel bir yaratış yoktur. Kalıplara onunki denli uymayan,  
sinemasal  geleneklere onunki  denli  karşı  çıkmış,  her türden tabuya onunki  denli  egemen olan bir  
sinema da yoktur. Alışılmamışta, akıldışıda, önceden bilinemezde son derece rahat olan, gülmecenin  
çeşitli alanlarıyla da içli - dışlı olan Bunuel'in sinemasında, gerçek- üstücü devrim, bir emri - vakidir,  
sanatının ayrılmaz bir olgusudur ." der. 

FİLMOGRAFYASI:

1977: Cet obscur objet du désir / That Obscure Object of Desire / Arzunun Şu Karanlık Nesnesi 
1974:  Le  Fantôme  de  la  liberté  /  The  Phantom  of  Liberty  /  Özgürlük  Hayaleti  
1972:  Le Charme discret de la bourgeoisie/ The Discreet Charm of the Bourgeoisie / Burjuvazinin  
Gizli  Çekiciliği  
1970:  Tristana  
1969:  La  Voie  lactée  /  The  Milky  Way  
1967:  Belle  de  jour  /  Gündüz  Güzeli
1965:  Simón  del  desierto  /  Simon  of  the  Desert  /  Çöl  Azizi  Simon  
1964:  Le  Journal  d'une  femme  de  chambre  /  Diary  of  a  Chambermaid  
1962:  El  Ángel  exterminador  /  The  Exterminating  Angel  /  Öldürücü  Melek  
1961:  Viridiana  
1960:  La  Joven  /  White  Trash-The  Young  One  
1959:  La  Fièvre  monte  à  El  Pao  /  Fever  Rises  in  El  Pao  /  Günah  Cumhuriyeti  
1958:  Nazarín  
1956:  La  Mort  en  ce  jardin  /  Death  in  the  Garden  /  Bu  Bahçede  Ölüm  
1955:  Cela  s'appelle  l'aurore  
1955: Ensayo de un crimen / The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz / Archibaldo de la Cruz un 
Suçlu  Yaşamı  
1954:  El  Río  y  la  muerte  /  The  River  and  Death  /  Nehir  ve  Ölüm  
1954:  Las  Aventuras  de  Robinson  Crusoe  /  The  Adventures  of  Robinson  Crusoe  
1953:  La  Ilusión  viaja  en  tranvía  /  Illusion  Travels  by  Streetcar  
1952:  El  Bruto  /  The  Brute  
1952:  Él  /This  Strange  Passion  
1952:  Subida  al  cielo  /  Mexican  Bus  Ride  
1951:  La  aHija  del  engaño  /  Daughter  of  Deceit  
1951:  Una  Mujer  sin  amor  /  A  Woman  Without  Love  
1950:  Susana  /  The  Devil  and  the  Flesh  
1950:  Los  Olvidados  /  The  Young  and  the  Damned  /  Unutulmuşlar  
1949:  El  Gran  Calavera  /  The  Great  Madcap  
1947:  En  el  viejo  Tampico  /  Gran  Casino  
1940:  El  Vaticano  de  Pio  XII  
1932:  Las  Hurdes  /  Land  Without  Bread  /  Ekmeksiz  Toprak  
1930:  L'Âge  d'or  /  The  Golden  Age  /Altın  Çağ  
1929: Un chien andalou / An Andalusian Dog /Bir Endülüs Köpeği 

 FERNAND LÉGER   
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1881-1955  yıllarında  yaşam  sürmüş  bir  isim  Léger.  Sanatçı,  ressam;  ölümünden  sonra 
unutulmayan ve eserlerini sergilemek maksatlı, Fransa Biot’da kendisi için bir müze açılan üretken 
yaratıcı bir insan. O tıpkı  Delluc gibi –ama ondan çokça farklı bir çizgide- gerçek bir avant garde 
sanatçısı.  1955 senesinde öldüğünde son ve ikinci  filmi  olacak olan ama olamayan  Le Ballet  des 
Couleurs  öncesinde sadece bir tek filmi ardında bırakmıştır: 1924’de yaptığı Le Ballet Mécanique. 
Léger  1908’de  kübizm  doğduğunda  avant  garde  eğilimleri  gözlemlemiş  ve  onlara  katılmıştı.  O 
zamanlar da Léger; izlenimcilik ve fovizm öğeleri ile bezeli resimler yapmakla meşguldü. İlk savaş 
sonrasında ilgisini silindir etrafında yoğunlaştırdı ve savaşın ardından resimlerine hakim olan mekanik 
görüntüleri aktardığı makine dönemine giren Léger bu dönemden, pürizme ilgi duyarak kopacaktı ve 
bu süreçte de Mekanik Bale ortaya çıkacaktı. Bu anlatısız, öyküyü yok sayan film; biçimler ve ritm ile 
yoğunlaşan bir deneydir. Léger filmin öncesinde Chaplin filmlerini ve bunlar üzerine açılımlar yapan 
Delluc yazılarını okumuştu ve bu etkiyle sinemaya  yönlendi.  Zaten Léger bu etkiyi  doğrulayan bir 
belirtiyi filmin başlangıcına yerleştirmiştir: Bir Şarlo figürü şapkasını çıkarır, kafasını sallar ve perde 
de Şarlo Mekanik Bale’yi Sunar ifadesi okunur. Avant garde’ın sıkı yapımlarına karşı beğenilerini hep 
sunmuş  olan  Eisenstein,  Léger’in  bu senaryosuz,  üçyüz  çekimden  oluşan ve ondört  dakika süren; 
mekanik, insan ve dünya üçlemini görsel düzenlemeler, deneysel fotoğraf görüntüleri ile simgesel bir 
yapıda anlatmayı amaçlayan filmi için taktir ve beğenilerini sunmuştur. Yapıtını yedi dikey bölümden 
oluşturan  Léger  bunu;  prizmalar  yordamıyla  görüntü  kırılganlığı,  yansıtıcı  özellikli  yüzeylerin 
deneysel  fotoğraf  çalışmaları,  geometrik  desenlemeler,  bilumum  mutfak  eşyaları  ve  ‘şey’ler  gibi 
görünümlerin  mekanik  ama  canlı  ve  eğlenceli,  görsel  bir  dans  kurgulamasıyla  sunarak  ortaya 
koymuştur. 

MAN RAY

Kocamanlaştırılacak bir isim olan Ray ve sanatı keşke sinema adı altında çok-çok daha ürün 
vermiş bir isim/oluşum olsa idi. 

Philedelphia doğumlu fotoğraf manyağı filmlerinde olduğu gibi fotografide de avant garde tavrın 
sahibi  idi.  New  York  dada  oluşumunun  temel  taşı  olur  kendileri  ve  çok  hızlı  bir  şekilde 
gerçeküstücülükle kucaklaşır[doğal olarak] ve oluşumun ağır abisi, aranan ismi olur. 

Fotograf tekniğiyle tipik benzeşim içindeki üç dakikalık ilk filmi  Le Retour a la Raison’u 1923 
senesinde gerçekleştiren Ray; filmini tamamlamasının hemen ertesi gününde dadacı bir gösterimde ilk 
sunuma sokar, sokar sokmasına da gördüğü tepkiler öylesi inanılmaz olur ki henüz gösterimdeyken 
durdurulur film. 

Man Ray,  1924 te  Emak Bakia’sını  yapıyor.  Tam anlamıyla  soyut  olan  film 17  dakikalık  bir 
uzunluğa sahip  ve nesnelerin pelikül üzerindeki yansımalarından meydana geliyordu.  Tam dört sene 
sonra sanatçı, L’Etoile du Mer’i ortaya koyuyor. Görüntüleri, kullandığı aynalar vasıtası ile çarpıtarak 
oluşturduğu filmi tabanda bir aşk hikayesi anlatısı olmakla beraber arayazıları şair Roberto Desnos’un 
şiir alıntılarınca oluşturulmuştur. 

Ray, son filmini 1929 da  çekiyor.   Les Mystéres de Château de Dé ismini alam 22 dakikalık film, 
Noailles Visconte’unun şatosunda geçirdiği tek gecelik misafirliğinde oluşuyor. 

Ray, 76 da ölüyor ve 29 da yaptığı bu son filminden sonra film denemesinde bulunmuyor. 

MAN RAY’İN ÇALIŞMALARI:

Ballet Mecanique[Fernand Leger ve Dudley Murphy ile birlikte 19 dk –16 mm- Fransa 1924]
Emak Bakia
Les Mysteres du Chateau du De
Return to Reason
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DUCHAMP

Kübizmin,  gerçeküstücülüğün,  dadacılığın  besleyicisi,  Blainville/Fransa  da  1887 senesinde 
doğdu.  Avant  garde sanat  yaşamını  filmleriyle  deneylememesi  elbette  ki  düşünülemezdi.  1925 de 
Anaemic Cinéma’sını,  27 de ise  Abstract’ını  yaptı.  Duchamp sineması  çok genişlemiş  olmasa  da, 
sanatçımız iki film dışında oyunculuğunun yanı sıra başka isimlerin senaryo metinlerine de yazılımcı 
olarak bulaştırmıştır kendisini. 

Kaçınılmaz  olarak  sinemasında  ressamlığını  kullanan  Duchamp  için,  filmleri  tablolarının 
devamıdır şeklinde kullanılan tanımlama çok doğru bir yaklaşımdır. O –aslında- sinema ile sanatının 
sınırlarını genişletmek istemiştir. 

GREMILLION

Yönetmenimiz, 1901 de Fransa da gözlerini açar, müzik eğitimi alır, Georges Périnal adlı görüntü 
yönetmeni ile tanışması sinemanın kapısını açması anlamına gelecektir. 

Deneysel film çalışmalarına 1923 senesinde başlayan Grémillion, kısa belgeseller ve uzun metraja 
da el atmıştır. 

1927 de ki uzun metrajı Maldone, Gardiens de Phare filmleri önem kazanmıştır. 
Sanatsal uyuşmazlığının verdiği rahatsızlıklardan dolayı ülkesinde değil de İspanya ve Almanya da 

yaşam sürdürmüştür. 
1941 Remoques
1943 Lumiére d’Eté
filmleri ile kariyerinin en üst seviyelerine ulaşmıştır. Sanatçı, deneysel ve kısa belgesellerine geri 

dönerek sürdürdüğü yaşamını 1959 senesinde Paris’te kaybetmiştir.   

L’HERBIER

Kendisi  bir  Delluc Okulu üyesi  olup,  hukuk ve sosyal  bilimler  eğitimi  almıştır  fakat  ilgi  alanı 
olarak  seçtiği  edebiyatla  isim  yaptı.  I.  Dünya  Savaşı  esnasında  ordunun  sinema  kısmında  görev 
almasıyla  senaryo yazmaya da başlayıp sinemaya atıldı. İlk çıkışını  İskandinav bir atmosfere sahip 
L’homme  du  Large’ı  1920’de  yaptı.  Sonrasındaysa  ilgi  toplamayı  beceren  filmi  1921  yapımı  El  
Dorado’yu  çekti.  1923  tarihli  Don  Juan  et  Faust ardından  Alman  Dışavurumcu  Sinemasından 
faydalanmayı denedi ve izlenimci-simgeci  noktalar taşıyan  1924 tarihli L’Inhumaine’ı yaptı. 1925’e 
gelindiğindeyse  Pirandello’dan uyarladığı  Feu Mathias Pascal’ı simgesel görsel bakışının öğelerini 
taşıyordu.  1929’da çektiği   L’Argent yönetmenin en önemli  filmi olarak kabul edilir.  Sesli  sinema 
döneminde  varlığını  sürdüremeyen   yönetmen  önemi  dünyaca  bilinen  I.D.H.E.C sinema  okulunu 
kuran kişidir. 1954’den yaşamının sonuna dek [1979]televizyon dramaları yapmıştır. 
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KIRSANOV

Bir  Estonya’lı  olarak  dünyaya  gelen  Dimitri  Kirsanov,  avant  garde  film  yaşamına  1923 
senesinde Paris’te başlıyor. 

Kamera kullanımındaki özgünlük, ilgi çekici montajı ile dikkat çeken ve yönetmenin kaale alınan 
ilk filmi olan Ménilmontent 1924 de gerçekleşiyor. Filmde eşine başrol veren Dimitri, bu işi alışkanlık 
haline getirip daha sonra ki filmlerinde de eşini başrolde kullanıyor.  

Dikkat  çeken  ikinci  filmini  Brumes  d’Automme  adıyla  ilkinden  iki  yıl  sonra  gerçekleştiren 
Kirsanov, 1934 de  Rapt filminde uzun metraj kullanarak görsellik-işitsellik karşıtlığını irdeliyor. 

Kariyeri, yarı  ve tam ticari filmlerden  oluşsa da yönetmenimiz;  Deux Amis, Arriére Saison La 
Mort du Cerf filmleriyle avant garde yanını ortaya koyuyor ve 1957 de dünyadan göçüyor. 

AUTAN-LARA

1901  Paris  doğumlu  Lara;  yaşamını  geçtiğimiz  dört  sene  öncesinde  yitirdi.  Dünya  savaşı 
döneminde annesi ile İngiltere’ye göçer ve 19 yaşında Fransa’ya döndüğünde aklından hiç çıkarmadığı 
sanat yaşamına bırakır kendini. 

Sinema  ile  La  Carnaval  des  Vérites filminin  dekor  ressamlığını  yaptığı  sıralarda  tanışır.  İlk 
[deneysel] filmini  Fait Divers adıyla 1923 senesinde çeken yönetmen Clair’in asistanlığını yapmağa 
başlamasıyla avant garde yönünü kuvvetlendirmeğe başlamış oldu; bu kuvvetlenmenin ürünü 1927 de 
yaptığı deneysel bir London uyarlaması Construire un Feu oldu. 

Yönetmen  A.B.D ye  göç ettiğinde yıl  1930 idi.   Bu tarihten itibaren 1977 ye  dek film çeken 
Lara’nın oldukça kalabalık filmografyası aşağıdadır: 

Faits divers (1923) Vittel (1926) Construire un feu (1929)  Pur sang (1931) La Pente (1931)  Le 
Fils du rajah (1931)  Buster se marie (1931)  Un client sérieux (1932) Le Plombier amoureux (1932)  
La Peur des coups (1932)  Monsieur le duc (1932)  Invite monsieur à dîner (1932)  Le Gendarme est  
sans pitié (1932)  L'Athlète incomplet (1932)  Ciboulette (1933)  L'Affaire du courrier de Lyon (1938)  
Le  Ruisseau  (1938)  The  Mysterious  Mr  Davis  (1939) 
 Le Bon Dieu sans confession (1953) Le Blé en herbe (1954) Marguerite de la nuit (1955) Le Joueur 
(1958)  La Jument verte (1959) Les Régates de San Francisco (1960)  Le Bois des amants (1960)  
Vive Henri IV… vive l'amour! (1961)  Tu ne tueras point (1961) Le Meurtrier (1963)  Umorismo nero 
(1964)  Le Magot de Josefa (1964)  Le Journal d'une femme en blanc (1965)  Une femme en blanc se 
révolte (1966)  Le Plus vieux métier du monde (1967) Les Franciscain de Bourges (1968)  Les Patates  
(1969)  Le Rouge et le blanc (1972)  Gloria (1977)
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CHOMETTE

Kendileri  René  Clair’in  ağabeyleri  olup  1896 Paris  çıkışlıdır.  1923-5  zarfında  saf  sinema 
dahilinde avant garde tavırlı Jeux des Reflets et de la Vitesse 

Cing Minutes de Cinéma Pure gibi filmler yapan sanatçı 1927 de Modemoiselle,
1936  Donogoo  gibi  konvansiyonel  filmlere  imza  atmış,  son  filmini  1938  de  çekip  41  yılında 

yaşama elveda demiştir. 

Yaptığım Fransız yığgısının ardınca genel  bir  sunumla  Alman avant  garde’ının olmassa  olmaz 
isimlerine bir dem vurmak vaktidir...

Genel yapıya baktığımızda Fransızca  isimlerin sonrasında dikkat çekecek bir coğrafya[hoş aslında 
kuram olarak çok daha yoğun bir Rusya’mız var lakin ona değişik başlıklar altında çeşitli ögeleri ile 
değineceğiz]  olarak  Alman  avant  garde  sinema-cıları-sı  alacaktır  sırayı.  Sadece  1920’lerde  değil, 
günümüzde  de  avant  garde,  Almanya  da  önem  verilen  bir  yer  tutmakta  ve  destek  bulmaktadır. 
Bölümün  en  başında  yazdığım  gibi,  ayyuka  çıkmış  isimlere  değiniler  yapacağımız  bu  bölümde 
sınırlıda olsa; Eggeling, Fischinger, Richter, Ruttmann gibi büyük isimlere yer vereceğiz:

İlk isimlerden biri,  Viking Eggeling;  dadaist  akımın bizzat yaşayımlayıcısı  olan Eggeling,  uzun 
yıllar  boyu  Hans  Richter ile  birlikte  çalışmalarda  bulunmuştur.  Resimde  ritim  adını  verdikleri 
geliştirilerinin uzamı niteliğinde soyut film serisi ortaya koymaya çabalamışlardır. 

Eggeling,  Richter  ile  ayrıldıktan sonra  1921 de,  Dıagonal  Symphonien isimli  ilk  filmini  yaptı; 
bunu, 1924 de Parallel, aynı tarihli Horizontal izledi. Maalesef ki 45 yıllık yaşamına ancak bu filmleri 
geçirebildi. 

Bir diğer adı  sanı bildik Alman deneycisi  1900 doğumlu  Oskar Fischinger da tabanında resim 
deneyselliği olan bi zat. Oskar,  Lang’in yaptığı  Frau im Mond filminde özel efektçi olarak yer alıp 
kendine has tekniklerle 1933 senesinde film çalışmalarına başlar. 

Pelikülü boyama yoluyla renkli film çalışmalarına adım atan sanatçı 35 de  Komposition in Blau 
filmini  yapıyor  ve  Hollywood  da,  Allegretto  filmini  çekiyor.  Avangardist  Fischinger,  ‘short’ 
denemelerinin  yanı  sıra  reklam filmleri  ile  de  haşır  neşir  oluyor.  49  da,  Motion  Painting  No:1 ı 
gerçekleştiren sanatçı 67 senesinde A.B.D de ölüyor. Venedik Film Festivali’nde ödül alan sanatçının 
son filmi de Brüksel Dünya Fuarı’nda ödül kazanıyor. 

Hans Richter  ise bir diğer isim; 1888 Berlin çıkışlı kendisi, tahmin edebileceğiniz gibi o da bir 
güzelsanatlarcı,  bir  ressam.  Yukarıda  bahsettiğimiz  gibi  Eggeling  ile  malum  çalışmalarada 
bulunmuştur.  1926 da  Film Study yi  yapmazdan  önce meşhur  Rhytmus dizisini  gerçekleştirmiştir. 
Richter  sineması,  genel  yapı  itibariyle  soyut  geometrik  cisimlerin   müzik  ile  desteklenip 
hareketlendirilmesinden oluşmaktaydı. En bildik filmlerinden olan Vormittagsspuk’u 28 yılında çeken 
sanatçı,  dadacı  bir  güldürü çıkarmıştır  ortaya.   Filmleri  nazi  sistemince  yakıldıktan  sonra  Richter 
A.B.D ye göçer.  Dreams That Money Can Buy, 8x8 burada doğar.  Calder, Léger, Duchamp, Ernst,  
Ray, Cocteau gibi babalarla burada tanışır, haşı neşir olur.  Kendisi 52 de İsveç’e yerleşir, değerli 
kitaplar yayımlar ve ölür. Yıl 1976 dır. 

Almanların  avant  garde  tarihinde  son  sayacağım  kale  1887  Frankfurt  doğumlu  Walter  
Ruttmann, tabii ki ressam, ek olarak da bir mimar. Opus serisini  1921-25 aradiliminde yapan sanatçı 
Berlin-Die  Symphonie  einer  Grosstadt  ile  patlamasını  yaptı.  Film,  ritmik  kurgu  harikası  diye 
adlandırıldı, mimari tabanının bir uzantısı olarak görüldü, bunun ardından bazı yönetmenlerde bir şehir 
senfonisi  merakı baş gösterdi. Film, tarihimizde –ve tarih için- önemlki bir belge niteliğine bürün-
müştür-dü [ zira o Berlin, bugün –zerresi bulunamaz şekilde- yoktur]  Ağabeyimiz bir de sesli film 
yapmış, ama öyle bir yapmış ki, avant garde işte diyor insan! 29 tarihli Wochenende’de hiç görüntü 
kullanmıyor;  [alın  size  SESli  film]  yalnızca  ses  bandının  montajlanmasından  oluşuyor.   Müziği 
filmden ayır-a-mayanlardan olan Ruti,  Melodie der Welt ile son deneyselciliklerini oynadı. 1941 de 
cephede film çekerken kazara-!- vurularak ölen Ruttmann’ın ölümüne, yaşamının son safhalarını  Nazi 
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propoganda filmleri çekmeye verdiğinden midir bilmem pek üzülmemişimdir kendi adıma. [“bu bir 
zorunluluktu” der bazıları...]

ÖZEL BİR İSİM WERNER NEKES:

1944  senesinin  29  Nisan’ında  doğan  Nekes;  yaratıcılık  çalışmalarına  orta  öğrenim  yıllarında 
yazdığı metinlerle başlar. Psikoloji ve dilbilim okuyan sanatçı, 1964 senesinde Bonn şehrine yerleşir 
ve Üniversite Sinema Kulübü sonrasında ise FIAG oluşumunun başkanlığını üstlenir. Bu arada resim 
sergileri de düzenleyen Nekes,  8 mm çektiği filmlerini yavaş yavaş 16 mm formatına kaydırdı. Hem 
kendi oturduğu dairede hem de Avrupa’nın bir çok kentinde aktivitelerde bulundu. Hamburg Görsel 
Sanatlar Yüksek Okulunda profesörlük yaptı ve sonrasında bir süreliğine İsveç’e geçti, sene 1973 idi. 
Bu  süre  içerisinde  Wuppertal  Üniversitesinde  konuk  profesör  olarak  yer  aldı.  Daha  sonra  ise, 
Offenbach Güzel Sanatlar Üniversitesinde kariyerine devam etti. Filmlerinde ana hedefi ‘izleyicinin 
olağan  tepkisi’  olan  Nekes,  ortada  olup  biten  hiçbir  şey  yok  iken  kitlesine  muazzam  gerilimler 
yaşatabilen nitelikte filmler yapmaktaydı.  Deneyciler arasında filmleri içerik açısından en yoğun ve 
çok  çeşitlilik  gösteren  önemli  isimlerden  biri  olan  yönetmen,  çektiği  onlarca  filmi  ile  20  kadar 
uluslararası ödüller  aldı.  B.Jeremias,  onun filmleri  için şu tanımlamayı  yapmıştır:  “Nekes filmleri, 
kaynağını; sanat, ışık, insan ve müziğin yabancılaştırıcı hareketinden  alarak zenginleşir. Onun filmleri 
uyarıcı ve harekete geçirici, yeni bir dilin kullanıldığı deneysellikler bütünüdür.”        

NEKES FİLMOGRAFİSİ:

Tag des Malers, Der (1997) Media Magica I-V (1996) Johnny Flash (1986) Was geschah wirklich 
zwischen den Bildern? (1986) Blick aus dem harmonischen Gefängnis (1982)               Nekes (1982) 
Uliisses (1982) Beuys (1981) Peggy und die anderen (1981) Hurrycan (1979) 

Mirador  (1978)  Lagado  (1977)  Hynningen  (1975)  Amalgam  I-IV  (1974)  Makimono  (1974) 
Diwan (1973) T-Wo-Men (1972) Spacecut (1971) Abbandono (1970) Jüm-Jüm (1970)               Kelek 
(1969) Tarzans Kampf mit dem Gorilla (1968) Vis-à-vis (1968) Zipzibbelip (1968)               Ach, wie 
gut, daß niemand weiß (1967) Bogen (1967) Gurtrug Nr. 1 (1967)  K/örper (1967)               Operation 
(1967) Schnitte für Ababa (1967) Seminar, Das (1967)  Artikel (1966) Fehlstart (1966) Start (1966) 
Schwarzhuhnbraunhuhnschwarzhuhnweisshuhnrothuhnweiss oder Put-putt (1967)               

Evet,  sırladığımız  Fransız  büyüklerimizin  ardından,  Almanya’da  sayılmassa  ayıp  olacak birkaç 
isme  değindikten  sonra  dünya  avant  garde  sinemasının  adı  değer  taşıyan  birkaç  kişisine  daha 
değinerek devam edelim yolumuza.              

LEN LYE:

1901 de Yeni Zellenda da  doğan Lye’nin çok hoş bir yaşam gelişimi var [yani ben burdan 
baktığımda bana öyle görünüyor, o ne derdi bilemem tabi] . 

İlk sanat eğitimini Avustralya da alıp 1920 de İngiltere ye göçüyor, ancak  bu uçuş tarihine değin 
güney denizlerini dolanıp duruyor; Polinezya halk sanatından  da bu süreç içerisinde etkileniyor, tabi 
bunlar Lye için ileride kullanacağı malzemenin birikmesi anlamına geliyor. 

Avant garde tavrını, film şeridi üzerine yaptığı kazımalarla alıyor Lye ve deneysel sinemasını 1921 
lerde ileride bir öncü olarak hatırlanacak şekilde başlatıyor/kuruyor. Net olarak ilk filmi 1928 Londra 
künyesini taşıyor.  Tsulava  adını verdiği bu yapıtında – parasızlıktan – doğrudan film şeridi üzerine 
çalışıyor. 

1935 Colour Box, Kaleidoscope
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1936 Birth of a Robot, Rainbow Dance
1937 Trade Tattoo
1939 The Lambeth Walk
1940 Musical Poster
filmlerinin tamamını   İngiltere  de  yapıyor  Lye.  Sonraları,  A.B.D ye  [ve vatandaşlığına]  geçen 

sanatçı, bu coğrafyada;
1952 The Bells of Atlantis
1955 Color Cry
1957 Rhythm
1958 Free Radicals ı çekiyor. 

NORMAN MC LAREN:

Nisan 1914’de Sitirling İskoçya’de dünyaya gelen ve 1987 Quebec’te hayata veda eden; animatör, 
film yapımcısı.

Glasgow  School  of  Fine  Art’da  iç  dekarasyon  eğitimi  alan  McLaren  1935  senesinde  sinema 
yaşamına merhaba dedi.

Bağımsız filmlerin yönetmeni olan Laren bu dönemde İspanya sivil savaşı için yapılan belgeselde 
kamereman olarak çalıştı.

1937’de John Grierson yönetimindeki İngiliz GPO film biriminin işlerini üstlendi.
1941’de ise Kanada Ulusal Film Cephesine katıldı.
‘Stop-motion’ ve selüloid film üzerine çizim gibi animasyon tekniklerine-de- öncülük etti.
Tam anlamıyla bir yenilikçi olan yönetmen her yönüyle sürekli bir arayış içerisinde oldu; filme 

getirilen  sınırlandırılmaları  her  zaman  küçümseyen  McLaren  tam  anlamıyla  deneysel  bir 
sinemacıydı;film müzikleri üzerinede farklı bakış açılarıyla yenilikler getiren yönetmenin kısa filmleri 
147 gibi inanılması zor sayıda ödül sahibidir, film dünyasında McLaren gibi çıkış yapan bir başka 
sima daha yoktur. 

Filmografisini vermeden önce ödüllü filmlerine kısaca değinmek [özellikle ülkemizde avant garde 
adına yapılan filmlerin seyredilme olanağının neredeyse imkansızlığını bilerek] iyi olacaktır.

ÖDÜLLÜ FİLMLERİNE KISA DEĞİNİLER

NEIGHBOURS

1952  8 dk 10 sn

Yönetmen burada, canlı aktörleri anime etmek için işlediği öyküde; bir çiçeğe sahip olmak için 
yumruk yumruğa gelen iki kişinin tinsel anlatımını ele almaktadır, film dialog içermemektedir.
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NARCISSUS

1983  21 dk 47 sn       

Film  McLaren’in  Yunan  mitini  ‘balesel’  yorumudur,  dansçılar;  aşırı  bir  kendini  sevmenin 
tuzağında saplanan güzel gencin trajedisini canlandırırlar. Şaşırtıcı görüntüleri ile film, McLaren’in 
yaşam boyu geliştirdiği deneysel tekniklerinin bileşkesinin. Film, dans ve müzik; antik miti ve ebedi 
anlamını  kutsamak  için  ustalıkla  birleştirilmiştir.  McLaren  ile  ilgilenen  ve  sevenlere  dans 
fanatiklerine, animatörlere, psikologlara... 

BLİNKİTY

1952  5 dk 15 sn 

Aralıklı  animasyonun  ve  kasılmalı  [spazmik]  imgelemlerin  deneylendiği  bir  film.  Yönetmen 
görmenin sürekliliğinin kuralları ve gözün retinasına düşen görüntü-sonrası ile oynar. Boş film üzerine 
resimler kazır, aynı yolla perküsif efeklerde ekler. Filmde bir konuşma metnine rastlanmaz.

BEGONE DULL CARE
1949  7 dk  48 sn
 
Oscar  Peterson  Triosunun  akıcı  çizgiler  ve  renklerle  canlı  bir  yorumu.  İki  ulusal  film kurulu 

sanatçısı Evelyn Lambart ve McLaren direkt olarak film üzerini boyayarak; müziğin gay görünümlü 
bir  dışavurumunu  yaratırlar.  McLaren’in   hemen  tüm  filmlerinde  olduğu  gibi  bu  filminde  de 
sözcüklere rastlanmaz.

BALLET ADAGIO
1971  9 dk 59 sn 

McLaren’in pasdedeux adagio’nun kalsik balenin en heyecan verici ve zor danslarından birinin, 
ağır-çekim  bir  çalışmasıdır.  Balen’in,  Rus  bale  ustası  Asaf  Messerer  tarafından  yapılmış  orjinal 
kareografisibu  film  için  Kanada  ikilisi  olarak  bilinen  David  ve  Anna  Marie  Holmes  tarafından 
Albinoni’nin Adagio’su eşliğinde oynanır. Klasik Balenin estetik değerini yükseltmeyi amaçlayan ve 
adagio hareketlerin mekaniği ve tekniğini gözlemlemek için yapılmış bir filmdir.

A CHAIRY TALE
1957 10 dk 05 sn

Sözcükler olmaksızın anlatılmış, çağdaş yöntemli bir peri masalı. Filmde üzerine oturulmasına izin 
verilmeyen bir sandalye [animasyonunu Lambart yapar] ve genç bir adam  pas de deux’tan bir bölüm 
oynar. Müzikal eşlik, Hint Ravi Shankar ce Chatur Lal tarafından yapılmıştır. 

PAS DE DEUX
1968 13 dk 22 sn

Ustanın,  bale  kareografisine:  doğaçlama  müzik  ve  illüstrasyonun  bu  ustasından  beklenen  tüm 
sinema efektleri ile bir bakışıdır. Aynı çerçeveleri 10 kez sunrak, balerinin ve partnerinin [Margaret 
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Mercier,  Vincent  Warren]  çoğul  imajını  yaratır.   Çıplak siyah  bir  sahne ve arkadan aydınlatılmış 
figürler, ıssızlık, panflütlerin uçucu müziği  Lines’takine benzer sessizlik ve ayrıksılık üretmektedir.

FİLMOGRAFİSİ:

1933 Seven Till Five
1935 Camera Makes Whoopee/Polychrome Phantasy
1936 Book Bargain/Hell Unlimited
1938 Mony a Pickle/News for the Navy
1939 NBC Greeting/Scherzo/Love on the Wing
1940 Spook Sport
1941 Mail Early/V for Victory
1942 Five for Four/Hen Hop
1943  Tic  Tac  Toe/Chants  populaires  No:1,  Chants  populaires  No:2,  Chants  populaires 

No:3/Dollar Dance/Stars and Stripes
1944 A Rainey Day/Keep Your Mouth Shut/C’est l’avrion/Let’s All Sing Together No:1, Let’s All  

Sing Together No:2/Alouette
1945 Let’s All Sing Together No:3, Let’s All Sing Together No:4, Let’s All Sing Together No:5,  

Let’s All Sing Together No:6
1946  Chants  popularies  No:4/A  Little  Phantasy  on  a  Nineteenth  Century/  Painting/Hoppity 

Pop/La-huat sur ces montagnes
1947 La poulette gris/Fiddle-de-dee
1948 Boogie-Doodle/Dots
1949 Begone Dull Carre
1951 Pen Point Percussion/Now is the Time/Around is Around
1952 Twirligig/Neighbours/Blinkity Blank/A Phantasy/Loops/Two Bagatelles
1956 Rythmetic
1957 A Chairy Tale 
1958 Le Merle
1959 Short and Suite/Mail Early for Xmas/Serenal
1960 Opening Speech
1961 New York Lightboard/Lines Vertical/Lines Horizontal
1965 Mosaic/Pas de deux
1969 Spheres
1971 Synchromy/Ballet Adagio
1973 Pinscreen
1976 Animated Motion  Part 1, Animated Motion  Part 2
1977 Animated Motion  Part 3, Animated Motion  Part 4
1978 Animated Motion  Part 5
1983 Narcissus
...
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LEV KULESHOV:

1889  Tambov  doğumlu  Lev  Kuleshov,  18  gibi  bir  yaşta  ilk  filmini   yönetmek  gibi  bir 
güzelliğe  sahip  oluyor.  Aynı  dönemde  sinema  kuramsal  yazılarınınn  yayımlanmaya  başlandığı 
Kuleshov, sonralarda  Eisenstein,  Pudovkin  tarafından da ele alınacak kurgu kuramlarını o yaşlarda 
ortaya koyuyor. 

Devrim dönemi Kızıl Ordu’sunda  görevdeyken bir çok –belge niteliğinde- film çeken ve bunları 
daha sonraki deneysel filmlerinde kullanan Kuleshov, kendi adını verdiği bir efektinde keşfini yaptı. 
Nihayetinde  kendi  filmlerini  de  çekmeye  başlayan  bu  özel  insan   1924  de  Neobychainiye 
Priklucheniya Mistera Vesta v Stranye Bolshevikov,  aynı tarihte; Luch, Sferti gibi filmleri  başarıyla 
ortaya koysa da, partiyle yaşadığı zıtlaşmalar [n güzel] sebebiyle işsizlik sorunu yaşamıştır. Pudovkin, 
Eisenstein gibi Rus devlerin öğretmeni olmuş olan bu önemli insan için Pudovkin’in kullandığı ifade 
önemli ve güzeldir; Kuleshov’un büyük önemini vurgularken şu cümleyi kuruyor: “eğer ki Kuleshov 
ve çalışmaları olmasaydı biz bugün film yapıyor olamazdık.”           

FİLMOGRAFYASI:

1917 The Project of Engıneer Prıte
1920 On the Red Front
1924 The Extraodinary Adventures of Mr. West in the  Land of the Bolsheviks
1925 The Death Ray
1926 By the Law
1927 By the Law, the Journalist
1929 The Gay Canary / Two Buldi Two 
1931 Forty Hearts
1940 The Siberians
1941 Incident on a Volcano 
1942 Timour’s Oath
1944 We from the Urals
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VERTOV[Denis Arkadievich Kaufman] ÖZEL

1896 senesinin Ocağında Polonya ya bağlı bulunan bir kasaba olan Bialystok kasabasında bir kitap 
dağıtımcısı babanın çocuğu olarak yaşama merhaba diyen Vertov, 1915 de Moskova ya taşınmadan 
önce  lise  dahilinde  müzik  eğitimi  alır.  Psikonöroloji  eğitimi  almaya  başlayan  Vertov  bu  süreç 
içerisinde geleceğiyle direkt bağlantılı  olacak olan insan algısıyla ilgili  çalışmalarına başlar.   Aynı 
dönemlerde ses kayıt denemelerini yapacağı laboratuarını kurar. Yıl 1917 iken Alexander Lemberg ile 
tanışır  ve  bu  aynı  zamanda  onun  sinemaya  merhaba  demesi  anlamına  gelecektir.  Zaten  bir  yıl 
sonrasında  Moskova  Film  Komitesi  Belgesel  Bölümü sekreterliğine  gelecektir.   Bu  tarihte  Kino-
Nedalya, 1922-24 de ise Kino-Pravda dergilerinde çalışmıştır. Vertov’un kamera ve gözü birleştiren 
kuramı sinema-göz bu dönemin sonunda ortaya çıkacaktır. Bu alanda yaşadığı ilk deneyimi Moskova 
Film Komitesi’nin ikinci kattan ağır çekimle düşüşünü fotoğraflaması olmuştur. Vertov’un  yaşamını 
önemli kesitlerini maddeler halinde sıralamakta fayda görüyorum:

*Teatral Sinemanın Silahsızlanması Hakkında isimli ilk manifestosunu tanımlar.
*Devrimci  Ordu Servisi Film Bölümü’nde direktörlük yapar.
*Sovyetlerin Yedinci Kongresi’nde süpervizörlükte bulunur.
*Film denemeleri koleksiyonu Cinematography’yi  okur.
*Ajit-Tren VTSIK ile ülkeyi  dolaştıktan sonra Ajit-  Tren VTSIK ile Kurtuluş Savaşı  Tarihi’ni 

gerçekleştirir. 
*1922 de Sinema-Gerçek’in[Kino-Pravda] ilk maddesi üzerinde durmağa başlar. 
*Biz Bir Manifesto Çeşitlemesi’ni yayımlar.
*Ardından, Sinema Göz: Altı Maddede Doğuşu makalesinin sinopsisini yazar.
*Kurgusunu yaptığı belgesel çalışma Lenin’in Gömülüşü 1924 de gösterime sokulur. 
*Aynı tarihlerde Sanatsal Dramatik Gösterim ve Sinema-Göz’e Odaklanmak isimli çalışmalarını 

tamamlar. Aynı tarihte Sinema-Göz-Farkında Olunmayanları Yakalayan Yaşam’ ı da gerçekleştirir. 
*1925 de Köylülerin Kalplerinde Lenin Yaşıyor’u ortaya koyar. 
*Aynı tarihte Sinema-Gerçek’i ve Radyo-Gerçek’i makale olarak yayımlar. 
*Eisenstein’ın  Potemkin  Zırhlısı’nda  sinema-Göz’ü  kullandığını  belirttiği  Gerçekler  Fabrikası 

makalesini yayımlar. 
*Paris Dünya Gösterimi’nde ödül kazanacak olan Dünyanın Altıda Biri’ni gerçekleştirir. 
*Oyunsuz Sinemanın Tüm İşçilerine  makalesini ortaya koyar. 
*1928 de büyük gündür: Kameralı Adam, Kiev de gösterime sokulur. 
*31 de Chaplin ile tanışır. 
*Avrupa ve Amerika da [ve daha bir çok ülkede] Lenin Üzerine Üç Türkü  filmi ile ödüller alır. 
*Yıl 37 iken Dokümanter Film Merkez Stüdyosu yapımı bir belgesel için çalışır
*1954 senesinde Moskova da yaşamını noktalar. 

Sinema  yaşamı  içerisinde  Vertov’a  getirilecek  ilk  ifadelerden  biri  ;  onun  müthiş  bir  kurgucu 
oluşudur.  Klasik  kurgu  sinemasına  bir  karşı  tepki  olarak  gerçeği  arayış  süreci,  kendi  sinema-göz 
kuramını  oluşturmuş,  sıkı  bir  komünist  olarak  klasik  kurgu  filmleri  tiksindiği  burjuva  sınıfın 
kullandığı bir alet olarak görüp onların dünya görüşünü yansıtmakta ve izleyici olan halkı etkileyerek 
hayal  dünyalarını  kışkırtmakta  diyerek  bir  nevi  lanette  bulunmuştur.  Bu  sinema  zihniyetini  tütün 
bağımlılığına  benzetir  Vertov  ve  sinema-nikotin  der  buna.  Bu  sinema  anlayaşının   götürüsü  ise 
seyircinin bilinçsiz duruma geçerek çarpıtılan gerçeği bozuk algısıyla gerçek olarak kabul etmesidir. 
Klasik yapının karşısına dolaysız, senaryosuz bir sinema getirir. Burada dolaysız sinema için en basit 
anlamla bir tasarı öncesi olmayan çekim hakkındaki fikirlerin [ve de senaryonun] çekim anında ortaya 
çıkması  diyebiliriz.  Söz  konusu  olan,  önceden  kullanılmış  bir  belgesel  yapı  değil,  çekim anında 
üretilmiş belgesel yapıdır. Vertov sinemanın amacını görünmeyeni görünür kılmak olarak saptar.Onun 
istediği ve yaptığı salt yaşayan insanı tümüyle-birebir-kameralamaktır. Sinema dili üzerinde düşünen 
Vertov, nasıl ki   kelimeler bir araya getirilip anlam bütünlüğü dahilinde bir metin oluşturuluyorsa, 
sinema malzemeside montaj masasında gerçeğin ifade gücünü derinleştiren unsur olarak yaratılıyordu 
Vertovca. Kendi  cümleleriyle  Vertov;  görüntüyle  imgeyi  birbirine karıştırmak büyük bir felakettir. 
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Görüntü  dediğimiz  insan  gözünün  yada  kameranın  kaydettiğidir.  Şayet  sinema  sadece  kamera 
çekiminden mürekkep olsaydı, imgelerle görüntülerin aynı olduklarını söyleyebilirdik. Lakin sinema 
aynı zamanda montajdır, insan gözüyle kamera tıpkıları görmezler, her ikisi de şekilleri farklıda olsa 
kısıtlama  içerisindedirler,  algıladıkları  şeyler  sadece  görüntülerdir.  Montaj  olmasaydı  görüntüden 
imgeye  geçilemezdi der. En başında da belirttiğimiz gibi,  kurgu Vertov için her şeydir.  Ona göre; 
gözlem  sırasında,  çekim  esnasında,  çekim  sonrasında,  göz  atma  ve  kesin  kurgu  olarak  değişik 
aşamalar söz konusuydu kurguda.  Diğer aşamada ise kurgu gözün işlengeç üzerindeki  gözleminin 
özeti, diğer aşamada ise duyarkat üzerinde gözlemlerin özet haline dönüşmesidir.

Kino-pravda, gerçek olanı, sinemanın anlatım olanaklarıyla dile getirmekten başka bir şey değildir. 
Kuramsal  makalelerini  ve  bildirilerini  sürekli  çoğaltan  Vertov  1924’te,  1921’den  beri  düşündüğü 
sinema-göz’ü pratize ediyordu. Vertov’un ortaya attığı kuram kendi sınırlarını aşmış dünyanın  diğer 
avangard sinemacılarını  [Ruttman, Richter, Vigo, Carné, Lods, Storck, Ivens, Grierson  ] kendisine 
çekmiştir. 

Alıcı  Aygıtlı  Adam  onun  en  çok  ses  getiren  yapıtı  oldu.  Vertov  uzun  yıllar  sonucunda 
isimlendirdiği  kino-glaz’ı  [sinema-göz];  konuşmalı  olmayan,  oyuncusu  da  olmayan,  önceden 
tasarlanmış mizansen çabasından uzak sinema olarak nitelenmiştir.[ne de güzel bir niteleme] 

Yukarıda yer alan bilgilerin haricinde okumaya devam edeceğniz Vertov bölümü –ve özellikle 
aşağıda yer alan metinler- ile ilgili, dahası burada yer  almalarıyla ilintili olarak [aslında ben gerek 
duymasamda] kısa olarak ifade etmek istediğim şeyler var: bu kitap-ın sayfaları arasında yer alan tüm, 
bir şekilde avant garde bir hareket/duruş/tavırdır. Kinokslar ise benim için [sadece benim için mi ?] 
tam anlamıyla avant garde bir duruştur. Umarım gerçek sinema adına benim yazarken aldığım zevk 
kadar, en azından sizlerde okurken zevk duyarsınız. 

VERTOV & KONSTRÜKTİVİST YAPI:

Vlada  Petrick  konu  üzerini  detaylı  hazırladığı  kitabında  şöyle  yazmaktadır:  Görüşleri  ile 
Sovyet avant garde’ının en ayırt edici beklentisini temsil eden konstrüktivistler, sanatçıyı, aktif olarak 
yeni bir toplumun inşasına katılırken, tıpkı bir fabrika işçisi gibi, ödevi yayarlı nesneler yapmak olan 
bir  mühendis  gibi  görmüşlerdir.  Sanatsal  üretimin  daha  yararlı  anlamlarından  biri  ise,  sıradan 
izleyiciye mesajları aktarma ve doğal hareketin tüm bileşenlerini yeniden inşa etme yeteneği veren, 
konstrüktivist sanatçılara  çok çekici gelen bir sanat biçimi olan filmin göreceli yeni araçlarıydı: onlar 
bu anlamda, insanları eğitmeğe yarayacak en güçlü araç olarak bağlanmışlardı. Bu açıdan film ikili bir 
amaca hizmet etmeli idi: sosyalist bilinci,  burjuva mantığı ile değiştirme yoluyla, teknolojik devrim 
ve bu topyekün dönüşüme yardımcı olmak ve çalışan sınıfın acil sorumlulukları ve gereksinimlerine 
odaklanarak sanatı özgürleştirmek. Konstrüktivizmin en üst tanımı belki de  Naum Gabo ve Antonin 
Pevsner kardeşler  tarafından 1922 deoluşturulan ünlü Gerçekçi Manifesto da  dışa vurulmuştu. Bu 
hareketin  daha  estetik  kanadını  temsil  eden  kardeşler,  sanat  bizim  uzamsal  algımızın  dünyasının 
gerçekleştirilişidir  ve  bunun   sanatçısı  köprülerin  inşasında  bir  mühendis  gibi  işini  yapar  ve 
yörüngelerin  formülünü  matematikçi  gibi  kurar,  diyerek  belirtiyorlardı.  Vertov,  sinemasının 
olanaklarını her bağımsız ögenin iç adımı olduğu kadar, fotoğraflaştırılmış malzemenin özel oranlarına 
göre tümüyle alınmış ritmik ve estetik bağlamın, uzam içindeki objelerin hareketini tasarlama sanatı 
olarak çalışmaya çabalamıştı.  Bu şekilde, temsiliyetçi parçalarıyla, siyak ve saydam kareleriyle, soyut 
karelerin  kesilmesiyle  sıkı  bir  görsel  dinamizmin  ileri  derecesini  başaran   anahtar  sahneleri  ile 
Kameralı  Adam,  film  yapımılığına  uygulanan  bu  konstrüktivist   davranışı  çok  canlı  olarak 
örneklemiştir.  Sonraları  belgeleneceği  gibi,  Vertov’un dinamik ve bilinçaltı  ile  algılanan montajı  , 
Kameralı Adam’ın devrimci önemini fark etmeyi gözden kaçıran Eisenstein da dahil olmak üzere çoğu 
çağdaş eleştirmen ve film yapımcısı tarafından şok edici ve de zarar verici olarak nitelendirilmişti-r.

VERTOV’UN DİLİYLE KİNOKSLAR:
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Biz  kendimizi  çöplükleren  bolca  malzeme  toplayan  paçavracı  sinemacı  sürüsünden  ayırt 
edebilmek için Kinoks-lar olarak adlandırdık. Bu küçük panayır tüccarlarının alışverişleriyle Kinoks-
ların gerçek sinema-sı arasında herhangi bir benzerlik yoktur. 

Çocukluk anılarıyla yüklenmiş Rus-Alman psikodram sineması bizce budalalıktan öte bir şey 
değildir. 

Kinoks,  büyük  ölçüde  görkemli  bir  görüntü  dnamizmine  dayanan  Amerikan  serüven 
filmlerindeki, pinkertonvari sahneye koyuşlardaki yakın çekimlerle, hızlı geçişlere teşekkür eder.  Bu 
iyidir, ama tümüyle düzensiz ve kesin bir devinim araştırmasından yoksun olarak oluşturulmuşlardır. 
Psikodramlara  oranla bir  üstünlüğe sahip olmalarına karşın,  bunlar  herhangi  bir  temelden yoksun, 
sıradan yapıtlardır, kopyanın kopyasıdırlar.

Biz  ilan  ediyoruz  ki,  eski  romanlaştırılmış,  tiyatrolaştırılmış  ve  diğer  filmlerin  tümü 
cüzzamlıdır.  Onlara  yaklaşmayınız,  gözlerinizle  dokunmayınız,  ölüm  tehlikesş  taşırlar  ve 
bulaşıcıdırlar!

Biz, Kinoks sinemasını; müzik, edebiyat ve tiyatro gibi sanatlardan arıtıyor ve kendimize özgü 
bir  ritim  arıyoruz.  Bunu  da  ancak  şeylerin  devinimlerinde  bulabileceğimizi  sanıyoruz.  Biz 
sesleniyoruz:  romanın  tatlı  kucaklamasından,  psikolojik  romanların  zehrinden,  aşk  tiyatrosunun 
sıkıcılığından kaçın-ın- ve müziğe sırt çevirin; bize özgü bir ritim, ölçü, malzeme araştırması ile geniş 
alanlar, dört boyutlu bir uzay kazanalım.

Sinema-Göz, sinema analizdir, uzakların kuramı-dır, perde de bağıntılık kuramı-dır.
Saniyede  16  kare  görüntüsünü  kaldırıyorum  çünkü  bunlar  artık  hızlı  çekimlerin  alıcıların 

görüntüleri yanında basit birer çekim yöntemi olarak kalmaktadır. 
Sinema-Göz-ü, gözün göremediğini çekebilen, tele-skop   ve mikro-skop gibi sınırsız ve mesafesiz 

görebilme olanağı sağlayan, bir tele-göz, göz ışını, ani bir görüş olarak tanımlamaktayız. 
Sinema-Göz,  aşağıdaki  hususları  amaçladığından  birbirini  tamamlayan  tüm  bu  tanımlamaları 

içermektedir çünkü Sinema-Göz: tüm sinema olanakları, sinema buluşları, tüm yöntem ve metodları, 
tüm gerçeği bulmağa ve göstermeğe yaralı şeyleri amaç edinir. 

Gizli  çekimin amacı,  gizli  çekim değil,  kişilerin maskesiz ve makyajsız,  oynamadıkları  bir 
anda, alıcı tarafından yalınlaştırılmış düşüncelerini alıcı gözüyle göstermek olmalıdır. 

Sinema-Göz  görünmeyeni  görünür  kılan,  karanlığı  aydınlatan,  maskeli  olanı  yalınlaştıran, 
oyunsuz oyunu sağlayan bir yöntemdir.

 
KİNOKS [SİS] KURGU ÜZERİNE KISACA:

Artistik  sinemada  kurgunun  anlamı,  yönetmen  tarafından  ele  alınan  senaryonun  değişik 
çekimlerinin  bir  sıraya  göre  birleştirilmesidir.  Kinoksların  kurgu  anlayışı  ise  bu  ifadeden  tam 
anlamıyla farklıdır. Görünen evrenin düzenlenmesinden ibarettir kurgu. Kinokslar şöyle bir ayrımsama 
yaparlar:  çıplak gözün herhangi  bir  anda herhangi bir  yere  yönelebilmesi[gözlem sırasınca kurgu], 
gözle saptanan görüntülerin, kafada, belirli bir düzen dahilinde tasarlanması[gözlem sonrası kurgu], 
alıcının  gözlem  sırasınca  saptanan  görüntülere  yönelmesiyle,  tasarlanandan  daha  değişik  çekim 
koşullarına uyumlanmak[çekim sırasınca kurgu], kaba kurgu dahilinde, kesin kurgu için eksik gelen 
bir takım çekimlerin saptanması[çekim sonrası kurgu], ayrımlar arası geçişlerin saptanması için anlık 
yöneliş, sürat, dikkat ve bunlara bağlı olan alışkanlık[kurgu dahilinde göz atma tekniği], geniş temalı 
bir bölümde belirsiz temaların açığa çıkarılması, doğal sürekliliğin, akışkanlığın sağlanması amacı ile 
çekilen malzeme tümünün yeniden düzenlenmesi aşaması[kesin kurgulama]. Kurgunun son bulduğu 
nokta, filmin kesin son bulmuş şeklini aldığı noktadır. 

VERTOV FİLMOGRAFYASI

1918-19  Kinonedelia (Haftalık  Sinema,  45  bölüm,  kısa)  (ortak  yön:  Mikhail  Koltsov)
1919  Anniversary  of  the  Revolution
1919  The  Mironov  Trial (kısa)
1919  The  Exhumation  of  the  Remains  of  Sergei  Radonejz  (kısa)
1920  The  Battle  of  Tsaritsyn (kısa)
1920  Instructional  Steamer  ‘The  Red  Star’ (kısa)
1920  The  All-Russian  Elder  Kalinin (kısa)
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1921  Agit-Train  ‘Vtsik’ (kısa)
1921  Commander  of  the  13th  Army,  Comrade  Kozhevnikov  (kısa)
1922  History  of  the  Civil  War
1922  The  Trial  of  the  S.R. (kısa)
1922  Department  Store (kısa)
1922-25  Kino-Pravda  (23  bölüm,  kısa)  (süpervizör)        
Yesterday,  Today,  Tomorrow  (1923,  no:13)         
Spring  Film-Truth (1923,  no:16)    
Black  Sea-Arctic  Ocean-Moscow (1924,  no:20)    
Leninist  Film-Truth (1924,  no:21)  
In  the  Heart  of  the  Peasant  Lenin  is  Alive (1925,  no:22)           
Radio  Film-Truth (1925,  no:23)
1923  Five  Years  of  Struggle  and  Victory
1923  Today (kısa  animasyon)  (süpervizör)
1923-25 Goskinocalendar  (55  bölüm,  kısa)
1924  Soviet  Toys (kısa  animasyon)  (süpervizör)
1924  Humoresques (kısa  animasyon)
1924  Give  Us  Air! (kısa)
1924  Kino-Glaz
1925  The  Foreign  Cruise  of  the  Ship  of  the  Baltic  Fleet (kısa)
1926  Forward,  Soviet!  (süpervizör)
1926  One  Sixth  of  the  World (süpervizör)
1928  Eleventh (süpervizör)
1929  The  Man  With  the  Movie  Camera  (süpervizör)
1930  Enthusiasm-  Symphony  of  the  Don  Basin
1934  Three  Songs  of  Lenin
1937  Lullaby
1937  Memories  of  Sergo  Ordzhonikidze (kısa)
1937  Sergo  Ordzhonikidze
1938  Glory  to  Soviet  Heroines (kısa)
1938  Three  Heroines
1941  In  the  Region  of  Peak  A (kısa)
1941  Blood  for  Blood,  Death  for  Death (kısa)
1941  News  Men  -  In  the  Line  of  Fire (kısa)
1942  To  You,  Front  –  Kazakhstan’s  Tribute  to  the  Front
1944  In  the  Mountains  of  Ala-Tau  (kısa)
1944  The  Oath  of  the  Young  (kısa)
1944-54 News of the Day (54 bölüm) (süpervizör)
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III. BÖLÜM
A.B.D  AVANT GARDE SİNEMASI ÜZERİNE

Amerikan deneysel sineması –en başta da belirttiğim gibi- avant garde, deneysel isimlendirmesi 
ayrımında önemli bir yerde durmakta, kapsayan isim olarak gördüğüm-üz avant garde tanısına destek 
olmakta zira bir anlamda deneysel sinema ifadesi başlı başına Amerikan Deneysel Sinemasını yani 
avant  garde’ın  Amerika  ayağını  temsil  etmekte  ve  hatta  bu  deneysel  tanısı  bugün  kesin  olarak 
Amerikan Deneysel Sinemasıyla özdeşmiş durumda, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra devam edebilirim 

http://genclikcephesi.blogspot.com 50



avant garde’ın A.B.D koluna...   önemli  bir  noktayla  devamın ilk cümlesini  oluşturalım;  Amerikan 
Deneysel  Sineması  1947  dönemi  sonrasında  bu  tarihe  kadar  hiç  duyulmamış  bir  isimlendirme 
alacaktır;  underground  sinema,  böylelikle  n  olmuş  oluyor  derseniz,  açıklayayım;  deneysel  ismi, 
underground ifadesiyle yer değiştirerek Amerikan Deneysel Sineması daha özerk bir isme bürünüyor, 
tabi bu underground etiketinin deneysel sözcüğünde bir farkı yok aslında- *her nekadar bu konuda 
yeterinden  fazla  ‘trip’  dönsede*  yani  bizim  avant  garde  çatımızın  altına  yeni  bir  adıllık  olan 
underground  dahil  oluyor  ve  bu  A.B.D’ce  deneysel  ifadesinin  yerine  kullanılıyor,  peki  deneysel 
sinema ortadan mı kayboluyor, elbette hayır, herşey yerli yerinde duruyor, sadece-hep olduğu gibi- bu 
isimlendirme bollukları insanların kafalarını karştırıyor, hepsi bu...

Burada kavramlar arasında saklanmış olan noktalara değmeden geçmeyeceğiz elbet, şu gibi; avant 
garde ifadesi ne kadar yerküreye dahil olsa da çıkım noktasının Avrupa olurluğundan dolayı Amerika 
ya dışarıdan girmiş bir şey gibi göründü, bu da direkt olarak bir değişimi doğurdu, ne oldu; öncesi 
deneysel  olan ifade ileriki  dönemlerde  underground halini  aldı,  aldı  zira  A.B.D bu  deneyselciliği 
içselleştirmiş  kendine  özgüleştirebilmişti,  kendi  avant  garde’ını  ortay koymuştu,  doğallıkla  bunun 
ardından da kendi ifadelerini isimleştirme gereğini –haklı- olarak kendilerinde gördüler, avant garde 
ile  underground ifadeleri  arasında aslında bariz bir  fark vardır  ama bu bir  ayrım değildir;  şöyleki 
Avrupalı  avant garde daha entellektüeliteye kaçan bir içeriğe sahip iken, A.B.D’nin geliştirisi olan 
underground tam anlamıyla  amatör  ve  ‘ucuz’  bir  ruha  sahip iken  gerçekten de  ufuk  çizgisi  daha 
ötelerde  olan  bir  yapılanmaydı.  Benim,  kitabın  başından  beri  kullandığım;  deneylemek,  deneyci 
ifadeleride  bu  underground  kültürün  ilerlemesinde  experimental  tanısına  biniyor,  hatta  bugün 
experimental film diyerek adlandırılan çalışma -teknikleri- lar var. 

Amerikan  avant  garde  sinemasının  hareketlenmesinden  önce,  kimselerin  dikkatini  çekmesede 
hareketin başlangıcı sayılan iki filmden söz edilir; Mannahatta-1921 ve Yirmidört Dolarlık Ada- 1925. 
[bu filmler hakkında geniş bilgi edinmek isteyenler olursa Sabri Kaliç’in deneysel sinemanın tarihi 
üzerine hazırladığı güzel kitabının 54-5-6.sayfalarına bakabilirler.] A.B.D deneyselliğinin belirlenmiş 
başlangıç tarihi;  Paul Fejos’un Alman dışavurumculuğunun izlerini taşıyan, 1927 yapımı  The Last  
Moment  filmi olarak saptanmıştır. 

1928 de çekilen ve inanılmaz bir şekilde gişe yapan  The Life and Death of  9413- A Hollywood 
Extra başlangıç sürecinin en göze batan filmi olarak yerini almıştır. Filmin yönetmeni Robert Florey, 
bu  filmin  sonrasında;  1929  da  The  Loves  of   Zero ile   aynı  tarihli  Johann  The  Coffinmaker’ı 
gerçekleştirdi. 

Amerikan  deneyselciliğinin  üzerinde  durduğu  şey  –aslına  bakılırsa-  film  yapmak  için;  ne 
entelektüel olmak ne zengin olmak değildi gereken, aslolan yaratıcılık ve bu yaratıcılığı aktarabilir 
pozisyona getirip kullanmaktı. 

Bu denemeler sonunda Amerikan sinemasının bu bakir kolu yavaş yavaş açılmaya –hızlanmaya- 
başlayacaktı;  Charles Klein’in 1928 tarihli Tell-Tale Heart’ı, aynı tarihte Sibley Watson’ın  The Fall  
of the House of Ushers’i, ortaya çıkmıştı. Bu Alman dışavurumunun etkisinde olan filmler ve isimlerin 
dışında Fransız avant garde’ından da etkilenimler gözükecekti –doğal olarak-; New York lu fotografçı 
Ralp  Steiner bunlardan  en  önemlisiydi;  29  da  H2O   yu,  bir  yıl  sonra  Surf  and  Seaweed  ve  de 
Mechanical Principals’ı yapan sanatçı Man Ray’de kullandığımız ifade ile anlatacak olursak; filmleri 
fotoğraf  sanatının  uzantısı  –belkide  tamamlayıcısı-  niteliğinde  idi.  Bir  diğer  Fransız  etkilenimcisi 
olarak karşımıza çıkan isimse Lewis Jacobs olup, 30 da yaptığı soyut filmi,  Moving Composition ile 
gündeme gelmiştir. Daha sonraları  Jo Gerson ile  Hershell  Louis bu filmden yola çıkarak ve soyut 
yapıyı dahabi soyutlaştırarak aynı yıl, The Story of a Nobody’yi gerçekleştirmişlerdir. 

Alman ve Fransız etkisi işin içine girerde Ruslar neden dışarıda kalsın, kalmazlar elbette ve Rusya 
dediğimizde  akla  ilk  gelen  şey olan  kurgu  Amerikan  avant  garde  sinemasını  kurgusal  açıdan-da- 
etkilemeye başlar; tabiki böyle bir etkilenim söz konusu olduğunda mevzunun nokta isimleri de doğal 
olarak;  Pudovkin, Eisenstein, Vertov gibi isimler oluyordu.  Denebilir ki ağırlıklı  olarak  Vertov ve 
kuramı  Kino-Glaz etkisi  daha bir  öne çıkmıştır  bu çerçeve içerisinde.  Bu süreç içerisinde yapılan 
filmler baktığımızda; 

Hoffman: Prelude to Sprıng 
Weinberg:Autumn Fire, A City  Symphony 
Emlen  Etting: Oramunde , Laurette
Irwing Browning: City of Contrasts
Jay Leyda: A Bronx Morning
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Leslie Thatcher: Another Day
Seymour Stern: Land of the Sun
Mike Seibert: Breakwater
Henwar Rodakiewicz: The Barge, Portrait of a Young Man, The Face of New England
Lyn Riggs: A Day in Santa Fe
Lewis Jacobs: Footnote to Fact, gözümüze çarpacaktır.
Dönemin yapılan filmleri arasında 1933 tarihli Mr. Motorboat’s Last Stand aldığı ödüllerle dikkat 

çekerken,  doğaçlama  tekniğiyle  bezeli;  Steiner,  Lerner,  Thatcher,  Kazan gibi  isimlerin  birlikte 
kotardığı Pie in the Sky,   

Mr. Motorboat’s Last Stand gibi bir ekonomik bunalım parodisi olma özelliğini taşıyordu. Bunların 
dışında, montajları ile öne çıkan  Jacob’un  Commercial Medley ,  Barlow-Robbins-  Hay’ın kotardığı 
Even as You and I filmleri sayılmıştır. 

Tabi ki artık sinemanın seslenmesi muhabbetine sıra gelmişti; aslında nedenini hiç anlamam, neden 
deneyciler  hemen tüm dünyada  sesin sinemaya  gelişinden rahatsızlık duymuşlardır,  bunu kendime 
anlatmak  ya  da  birinden  de  dinlemek  istemem açıkçası,  oysa  deneysellik  tam anlamıyla  açıklık, 
yenilikçilik hatta uç yenilikçilik değil midir ki? Watson ve Webber sese uyum gösterme aşamasını çok 
çabuk aşarak ortaya; Tevrat hadiselerinden birini sapkın ve abuk subuk olarak işledikleri Lot in Sodom 
u 34 de bitirdi, en az bunun kadar ilgi çekecek olan bir diğer yapım da;  Josef Berne’in Amerikan 
bağımsız snemasının en ileri çıkacak filmlerinden biri olan  Dawn to Dawn’ı yaptı. 

Sesli  filmlerin  üretiminde ki  yavaşlık ilgi  çekicidir,  sessiz filmlerin yapımının hızından bir  şey 
kaybetmediğini de düşünürsek daha da ilgi çekicidir. 1934 yıllarında  yapılan sessiz filmler arasında 
buradan baktığımız vakit dikkat çekici olan:  Joseph Schillinger, Lewis Jacobs, Marry Ellen’ın yaptığı 
Synchronization ile Mike Seibert’in Olivera Street’dir.  İki yıl sonrasında ise;  Ellen Bute ve eşi  Ted 
Nemeth deneysel bir dizi olan görsel senfoniler-i çektiler, dizi beş filmden oluşmaktaydı.    

Öyle ya da böyle ilerleyen, değişen, dönüşen bir sineması vardı Amerika’nın ve bu gelişimi sekteye 
uğratacak  olan  II.Dünya  Savaşı  bu  görevini  başarıyla  yaptı.  Gerçi,  sona  eren  savaş  sonrasında 
yapılanma  [üretim  babında]  hızlı  bir  şekilde  gerçekleşecekti.  Bu  yapılanma  sürecinin  etkin 
unsurlarından  bahsetmekte  fayda  vardır;  [  bu  arada ister  istemez  aklıma  kendi  yaşadığım ülkenin 
deneyselliyemediği sineması –istisnalar göz önündedir elbette- ve A.B.D’nin yıllar önce avant garde 
sinema için yaptığı muazzam çalışmalar/çabalar acı bir şekilde çarpışıyor bende] ilkin Modern   Sanat 
Müzesi’nin film arşivinde yer alan  filmlerin kopyaları yapılıyor ve bu kopyalar yanlarında yer alan 
açıklayıcı ve bilgi edindirici kitap-çık-larla  desteklenip; üniversitelerden sine-klüplere değin her bir 
yana ulaştırılıyor.  Tabi bu hareket doğal olarak  yeni deneyselliklerin yapılması için bir destek güç 
unsuru olarak dönüyor sinemaya. 

Frank  Stauffacher,  Richard  Foster,  Paul  Ballard gibi  büyük  avant  garde  takipçilerininde   bu 
çıkıma  destek  verip;  film gösterileri,  eğitici  paneller  vs  düzenlemeleriyle  Amerikan  Avant  Garde 
sineması yepyeni bir çıkış noktasından hızla harekete geçiyordu. 

Evet, demek gerekirse; II.Dünya Savaşı sonrası yeni bir deneysel süreç başlamış oluyor Amerika 
da, yeni isimler ve yeni filmler...

Maya Deren,  Alexander  Hammid,  Kenneth  Anger,  Curtis  Harrington,  Sidney  Peterson,  James  
Broughton, Oskar Fischinger, Dougles Crockwell,  Slavko Vorkapich, Lewis Jacobs, Bruce Baillie,  
Thomas Bouchard gibi ilk akla gelen isimlerin yanısıra;

Joseph  Vogel,  Chester  Kessler,  Harry  Smith,  Robert  Howard,  Ian  Hugo,  Francis  Thompson,  
Horold McCormik, Albert Hoflich gibi bu dönemin diğer sinemacılarını da sıralamak gerekir. 

AMERİKA’DA YERALTI ‘ÖNCÜ’LERİ VE ‘CANYON’ GRUBU

“ÖTEKİ SİNEMA”NIN BEAT DEVİ: JONAS MEKAS:

Yaşamı üzerine en bilinen şey, geçmişinin tam olarak bilinemezliği olan bir adam Mekas. 1922 
senesinin 24 Aralığında Litvanya’ya  bağlı  olan Semeniskiai’de hayata  başlar.  Amerikan Bağımsız 
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Sinemasının bu çok önemli ismi; yaşamının beş yıl gibi önemli bir kısmını Nazi zulmü altında çeşitli 
‘çalışma kampları’nda kaybeder. Çektiği zulümlerden kurtularak, nihayet  1949 senesinde Brooklyn 
kentinin  Williamsburg  tarafına  yerleşir.  İşte,  Jonas  Mekas  burada,  bu  semtte,  bildiğimiz  Mekas 
kimliğine; zar zor [borçla] aldığı 16 mm Bolex kamerası ile bürünür. O’nun yaptığı tek şey, yaşamın 
-ın- anlarını kaydetmekti: O, yaptığı filmler için, “kırıntı” ifadesini benimsedi ve bu ‘kırıntı filmler’i 
bir başka kırıntı olan zamanın izin verdiği ölçüde ortaya koyduğunu söyledi. “Bunun için üzülmem” 
diyen Mekas, yaşamı boyunca şu düsturun sahibi oldu: “bir film için verebileceğim 6-7 ayım yoksa, 
bundan  dolayı  dövünmem;  kısa  planlar  çekmeyi  yeğlerim,  her  gün  sadece  bir  dakika-yı  filme 
çekiyorsam o  bir  dakikayı  çekerim.”  1950’den  2000’lere  değin  5  dakikadan  136  dakikaya  kadar 
değişik uzunluklarda 16 mm formatında onlarca film çeken Mekas’ın en önemli çalışmalarını şöyle 
sıralamak mümkün:   

Elvis (2001), Wien & Mozart (2001), As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses  
of Beauty (2000), Birth of a Nation (1997), Happy Birthday to John Lennon (1996),  Self Portrait  
(1990), He Stands in the Desert Counting the Seconds of His Life (1986), Scenes from the Life of Andy  
Warhol: Friendships and Intersections (1982), Notes for Jerome (1981), Paradise Not Yet Lost, or  
Oona's Third Year (1980), In Between (1978), Lost, Lost, Lost (1976), Reminiscences of a Journey to  
Lithuania (1972), Diaries, Notebooks and Sketches (1969), Time & Fortune Vietnam Newsreel (1969),  
Cassis (1966), Notes on the Circus (1966),          Report from Millbrook (1966), Award Presentation 
to Andy Warhol (1964), Brig, The (1964), Guns of the Trees (1964), Film Magazine of the Arts (1963).  

Mekas için, sadece bir film yapımcısı demek yeterli olmayacaktır elbet, o tam anlamıyla bir 
film  yaratıcısı,  işlikçisi,  onlarca  müzisyen,  şair,  ressam,  oymacı  ile  fikirlerini  ve  üretkilerini 
birleştirmiş ve başkalaşımlar sergilemiş birisi; bunların yanı sıra, Film Yapıcıları Kooperatifi ve de 
New York Film Yapıcıları Sinemateki’nin kurucusu, Film Culture dergisinin kurucusu ve yayımcısı, 
Village Voice dergisinin eleştirmeni ve Venedik Büyük Ödülü’nün sahibi... O, olguların anlamlarının 
gerçeğini  bulması  için  çok  yönlü  bir  uğraş  vermiş  ve  bu  dünyaya  yeni  anlam  ve  kavramlar 
kazandırmış birisi aynı zamanda. 

‘Sanat’ varsa elbette ‘ürün’ vardır ve bir üründen söz ediyorsak muhakkak ki bir ‘yaratıcı’da 
vardır; “Yaratıcılar” der Mekas, “ikiye ayrılırlar” iyi yaratıcılar ve de kötü yaratıcılar”. Bu bağlamda 
ortaya konan ürünleri de elbette ‘iyi’ ve ‘kötü’ olarak niteler, ancak iyi üretiden daha fazla kötü üreti 
olduğunu söyler ve kötünün daha kötüsü olabilirliğinden dolayı kişinin artarda izlediği kötü filmlerden 
en sonuncusunu artık ‘iyi’  olarak görebileceği  ironisinde bulunur.  Bu kısa pasaj  aslında bizi  daha 
önceleri de içine girilen ve hatta çıkılamayan bir çok tartışmaya sürükleyebilir. Şu vardır: kriterler... 
belirlenmiş olanlar; peki ya kriterleri kim/kimler belirler, nasıl ve niye, ve de bu hakkı onların ellerine 
veren kim-ler-dir? Şayet böyle ‘birileri’ varsa, bunu alaşağı edecek/edebilecek ‘diğer’ birileri de vardır 
ve kimse buna karşı çıkım hakkına da sahip değildir. Bu eksen, hem bu yazının yazarının hem de bir 
üstad  saydığı  insan  [lardan  biri]  olan  Mekas’ın  eksenidir.  Bu  bahis  dolaylı  olarak  bizi  varmak 
istediğimiz  yerlerden  birisine,  O’nun  ‘eleştiri’  olgusuna  karşın  beslediği  paradigmaya  yöneltir: 
‘eleştirmen’  ve  bu  kelimenin  doğabilmesi  için  de  gerekli  olan  ‘eleştiri’  tanıları  Mekas’ın  önemle 
üzerinde durduğu noktalardandır.  O,  bu ifadelere  genel  olarak,  “bizleri  yanıltan  sözcükler”  olarak 
bakar;  ve  Avangard  sinema  kuramında  çok  önemli  bir  yeri  olan  o  müthiş  cümlesini  kurar: 
“Eleştirmenin eleştirmesi düşüncesini kafamıza kim, niye sokmuştur?” Luis Buñuel, Salvador Dali ile 
birlikte   Un  chien  andalou’yu  ortaya  koyduğunda  (1929),  dahası  koyduktan  sonra,  sözde 
entellektüeliteleri gereği adının önünde bir çok değişik kısaltma bulunan insanlar, bu “tuhaf” filmin 
çözümleme ve eleştirisine koyulduklarında İspanyol yönetmen buna gülerek, imkansızlığına değinmiş 
ve “kimse benim ve Salvador’un düşleri üzerine konuşamaz ki” cümlesini kurmuştur. Eleştirmenin, 
bakmaktan çok daha kolay ve basit olduğunu bilen Mekas, elbette ki zor olanı seçmekten yanaydı, 
“kötü  ve  çirkin  olan  birbirlerine  bakacaktır,  bizim  bakışımıza  ihtiyacı  olan  ‘iyi’  ve  ‘güzel’  dir” 
diyecektir. Ve böylelikle ortaya yeni ve olması gerektiği gibi bir eleştiri olgusu koyacaktır.  

Burada, Mekas’ın görüleri ile bir dokunmak istediğim yerler var: İster mesleki deneyimleri, 
ister akademik kariyerleri ya da magazinel haberci kimlikleri    öne çıksın, bu ülkede [sineması oluş-a-
mamış  bir  ülkede]  çeşitli  tarzlarda  çeşitli  yayım  organlarında  çeşitli  ‘formatlarda’  bir  hayli 
“eleştirmen”  var-!-  Bu yazı,  eleştirmenlerin nitelikleri  ile  uğraşacak değil  elbet,  sadece bu gerekli 
girişi  yaptıktan  sonra,  sözü  Mekas’a  bırakacak  ve  metnin  son  nokta  yerine  doğru  ilerleyeceğiz: 
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“Şayet” diyor Mekas: “eleştirmen bir işlev sahibiyse bu işlev iyiyi ve güzeli aramaktır [yapıcılık], bu 
bağlamda  [bu  iyi  ve  güzel  bakı  ile]  bunları  ‘diğerlerine’  açıklama,  yayımlama  doğrultusunda 
sunmaktır, bu işlev, küçük, kirli, yanlış ve bozuk parçalara takılmak değildir. Sanki bunlara takılmak, 
bunlarla uğraşmak egolarını tatminden başka bir işe yarıyormuş gibi. 

ÖTEKİ SİNEMA/CILAR:
Mekas’ın  dünyası  bu  yazı  doğrultusuna  benzer,  iyiye,  güzele,  olumlamaya  doğru...  O, 

Avangard sinemacıları ve ‘bu dünyaya’ bir şekilde dahil olan insanları “hüzün ve korku dolu dünyaya 
güzellik getirmek için çabalıyorlar”  olarak nitelendirecek;  Philadelphia Sanat  Okulu’nun kendisine 
verdiği ödülü “ben kimim ki ödül alıyorum” cümlesi ile reddedecekken bu ödülü bu ifade ettiği dünya 
insanları için alan mistik bir ruh Mekas.        

‘Öteki’ sinema sadece bir tür olarak bir anlamda “sinema”dan ayrılarak ya da ‘underground’ 
olarak yaşamını sürdüren bir sinema türü değildir elbet. ‘Öteki’ sinemanın ortaya çıkışında ‘sinemaya’ 
bir  karşı  koyuşun,  sinema tacirliğine bir  ayak direyişin  gerçekliği  elbette yadsınamaz.  1920’ler  de 
Fransa’da doğan Avant-Garde’ın yapısında ki karşı koyum için kesinlikle ve rahatlıkla bir ‘sanat karşı 
koyumu’,  bir  ‘öteki  sanat’,  ya  da  ‘sanata  bir  saldırı’,  ‘sinemanın  bir  başka  keşfi/boyutu’  demek 
mümkündür  ama 1940’lara doğru,  ölmesi  mümkün  olmasa  da ölü gibi  duran bu,  sinemanın  tuhaf 
çocuğu 1940’larda Amerika’ya,  New York’a  taşındığında ve II.Avangard Dalgası  adını  aldığında, 
ileride  ‘underground’  olarak  isimlendirilecek  türü/tarzı  yarattığında  yapısı  içerisinde,  Fransızların 
sanatsal triplerinden çok fazla şeyi barındırıyordu. Mekas’ın ve diğerlerinin doğması ve de bir araya 
gelmesi sadece sinema için değil, şiir, müzik, vb. sanat dalları için de söz konusu bir şeydi. Zira yakın 
gelecekte doğacak olan bir kuşağın sancılarını çekmekteydi zaman. 

Mekas’ın  ve  ‘öteki’lerin  sineması,  her  şeyden  önce  Vietnam’ın  kanıyla  sulanmıştı,  bu  onların 
perdesinden,  onların  kutsal  ormanından  ayrılmak  için  ana  etkenlerden  biriydi.  “Öteki  Sinema”nın 
doğumunda, insanların düşlerinin ve iyi niyetlerinin öldürülmesi, katledilmesi yatmaktadır. Bu buruk 
insanların her biri kendi içlerinde ‘ötekiler’ yarattılar, resimde, müzikte, şiirde, heykelde yaptılar bunu 
tıpkı ‘öteki sinema’daki gibi. 

Mekas bu sürecin sonunda, geçmişlerinden hiçbir şey almayarak, tüm egolarından soyunarak, 
korkular ve yalanları terk ederek ‘ötekini’ yarattıkları bu sürecin sonunda Beat Kuşağı’nın doğduğunu 
söyler! İşte bu sebepten “Öteki Sinema” bir o kadar “Beat Sinema”dır.   

Filmi, saf ve temiz olan doğurabilir, kirliliği gösterebilmek için bu saflık gerektir, ve bunun 
içinde insanlığın [filmcilerin/kuşağın] egoyu yıkıp ruhunda yer açması gerekir. Bu hiç bitmeyen bir 
süreçtir, öyle olmalıdır, bir kuşakta sınırlı kalıp, tarihin geçmişi gibi kendisinden söz edilmemelidir. 
Şayet bu ölürse film ölür, öteki/ler ölür. 

Mekas  ve  diğerlerinin  Deneysel  Sineması,  deneysel  bir  yaşamın,  psikolojik  ve  coğrafik 
psychodelic  deneysel  bir  yolculuğun,  deneysel  bir  siyasetin,  yıkımın,  LSD’nin  ürünüydü  aynı 
zamanda. Kimse bugün olduğu gibi eline bir dijital kamera alıp da “acaba deneysel ne çeksem, ne 
çekebilirim”  diye  düşünce  damarı  çatlatmıyordu.  Hepinizin  ait  olduğu  bir  hayat  var,  ya  değişin, 
dönüşün ve ‘ol’un ya da çemberiniz içerisinden dışarıya çıkmayın. 

İşte Bizim Sinemamız   böylesi  bir  tümün  doğrultusunda  ortaya  çıktı.  Mekas,  olayı  şöyle 
anlatır: “Tıpkı insanın ne olduğunu bilmediğimiz gibi, sinemanın da ne olduğunu bilmiyoruz! O 
zaman apaçık olalım, bizi sürükleyen ağları parçalamak için her hangi bir yöne gidelim. Hiçbir 
kişi ve de kuruma bağlı olmadan. Yönümüz Güneştir bizim asla Para değil”

Mekas, underground sinemanın filmlerini “gerçek filmler” olarak nitelerken de şunları söyler: 
“Yaptıklarımız, insan ruhunun en diplerinde barınan gereksinimlerden doğuyor. İnsan, kendini 
kendi dışında yok etti, insan kendi izdüşümünde yok oldu. Biz onu, evindeki küçük odasına geri 
getirmek istiyoruz, ona evin varlığını, sevdikleriyle ve kendisiyle olabileceği bir yerin varlığını 
anımsatmak istiyoruz.”

Elbet  burada biraz durup düşünmek gerekiyor;  New York Underground’ının atası  olan bu 
insanların dünyaya bıraktığı bu kozmik sinema bilinci bugünün sözde underground’cıları tarafından 
nasıl algılanıyor? Ufak, özel bir kesimi dışında tutarsak nasıl algılandığını hepimiz çok iyi biliyoruz 
elbet. Tıpkı 70’lerin bir gereksinim olan Punk Rock’ı bu günün gençleri üzerinde nasıl kokuşmuş bir 
yafta olarak duruyorsa, Mekas’ın ve diğerlerinin yarattığı mükemmel sinema bugün birilerinin dijital 
kurgu masasında ve objektifinde aynı trajik kokuşmuşluğu yaşıyor...
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Mekas’ın zamanında  dediği  gibi: “Sinemanın  doğum yılları,   Hollywood starlarının ve 
prodüktörlerinin gölgesi altında kutlanmaya devam ediyor, ama kimse BİZİM SİNEMAMIZ 
dan söz etmiyor.

Ben onların hangi sinemadan bahsettiğini biliyorum”          

Mekas,  hep,  büyük  rakamların,  yalanların,  egoların  yanında  insan  ruhunun  küçük  ve 
görünmez hareketlerinden bahsetti. İşte bizim spotlarımız, mm lerimiz bu yüzden hep küçüktü. 
Üstadın dediği gibi: Sinemanın gerçek tarihi görülmeyen tarihidir.   

STAN VANDERBEEK:

Méliés’e tapınan ‘Newyorker’ 1931 de iniyor dünyaya.  Méliés’e olan takıntılı ilgisi filmciliğinin 
yanı  sıra;  icatçı  kişiliğinden ve illüzyonist  yanından da destek buluyor  olsa  gerek.  Sinema öncesi 
yaşamında  hemen herkes gibi bir çok şeyle haşır-neşir olan Vanderbeek, What Who How filmini 1955 
de gerçekleştirerek animatörlük hayatına başlıyor.  Breathdeath filmi ile 64 de göze batıyor sanatçı. 
Anti-militarist yapılı filmini  Bisster Keaton & Charlie Chaplin gibi iki büyük isime adıyor.1960 da 
çektiği Blacks and Whites, Days and Nights bir yıl ardından Snapshots of The City, 65 de; Snow Show, 
The  Human  Facels  Is  A  Monument,  Pastorale ve  66’da  Collide-Oscope filmleri,  filmografisinde 
seçkin  noktaları  oluşturan  yönetmen,  filmlerinde  ağırlıklı  olarak;  gösterim/çok  perdeli  gösterim 
sorunlarına eğiliyor. Deneysel filmin ve canlı-hareket animasyon tekniklerinin  gelişmesinde bir öncü 
olan Stan VanDerBeek, Amerikan         avant garde sineması içinde belirgin bir konuma sahiptir. Sanat 
ve teknolojinin ütopik füzyonunu savunarak, projeksiyon [yansıtma] sistemleri, dans, yıldız [gezegen] 
olayları ve ilk dönemlerin bilgisayar grafiklerini ve görüntü-süreci sistemlerini araştırmayı da içeren 
teatral, multimedya deneyleri yapar. 

STAN VANDERBEEK’İN ÇALIŞMALARI:

Selected Works I 1976-77, 48:30 dk renkli sesli:
Newsreel of Dreams: Part I  1976, 28 dk renkli sesli 
Strobe Ode  1977, 11 dk renkli sesli
Vanishing Point Left  1977, 9:30 dk renkli sesli
Selected Works II  1977-81, 29:03 dk renkli sesli:
Color Fields Left  1977, 7:47 dk renkli sesli
Mirrored Reason  1979, 9:22 dk renkli sesli
Face Concert  1981, 11:54 dk renkli sesli
Selected Works III  1981-83, 29:30 dk renkli sesli:
After Laughter  1981, 7:28 dk renkli sesli
Reeling in TV Time  1983, 3:40 dk renkli sesli
Self-Poured Traits  1983, 4:52 dk enkli sesli
Sonia and Stan Paint a Portrait of Ronnie  1983, 13:30 dk renkli sesli
Drawn Conclusions  1983, 56:40 dk renkli sesli 
Micro Cosmos 1-5  1983, 16:35 dk renkli sesli

RON RICE:

New  York’lu  bir  filmci  daha;  özgünlüğünü  perdeleyen  yarım  kalmış  filmleri  yönetmenliğinin 
bence üzücü tek tarafı. Tam anlamıyla bitirebildiği tek filmi olarak Flower Thief bilinir, Rice, bu filmi 
tamamladığında sene 1960 dır. 
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Sıkı bir kimyasal ve uyuşturucu tüketicisi olan Rice’in hayatı bu nedenden sona erdiği gibi tüm 
çalışmalarının  yarım  kalmasında  da  etkendir.  Sanatçının  ölümünden  sonra  [1964]  ondan  kalan 
metinler, projeler ve filmler hiçbir şekilde dönüştürülmemiş ve işlenmemiş, tamamlanmamıştır. Merak 
eden olursa; bu mevzu ettiğimiz film kayıtları hala hayattadır[ülkemizde ulaşılması zor olsada...]

Bunlar  arasında:  The  Dancing  Master,  Senseless,  The  Queen  of  Sheba  Meets  The  Atom Man 
filmleri sayılabilir. 1935 de New York ta doğan Rice, öldüğünde [ölümü sebebi için uygun bir ülke 
olan] Mexico dadır. 

JACK SMITH:

Amerikan  avangardının  en  anarşist  sinemacısı,  bir  kült  haline  gelmeyi  başaran;  Flaming 
Creatures’in babası, radikal ve büyük bir isim olan Jack Smith, Ohio’da 1932 de dünya ya karışmış 
[89 da da ölmüştür]. 1950 lerden itibaren bir Newyorker olan Smith, işin başında tiyatro oyunculuğu 
ve deneysel film oyuncusu olarak çıkıyor karşımıza . Tuhaf bir şekilde, ilk filmi olan Buzzards Over 
Baghdad’ı hiçbir zaman tamamlayamadı. Girişte de belirttiğim filmi ile [Flaming Creatures] öne çıktı 
ve bu onun en iyi filmi olarak kabul gördü. Cinsiyetsel bir kaos olan bu film yasağa tabi tutuldu ve 
neden anlam ararlar bilemem; anlaşılmazlık, tuhaflık abidesi falan dendi hakkında, deniyor-dur-da. 
Film, gösterildiği zaman diliminde çok fazla ilgi gördüğü gibi bugün de hala avant garde sinemanın 
takipçisi için seyredilmesi farz olan yapımlardan birisi konumundadır. Rivayete göre Smith; bu film 
sonrası  çıkan  tepkiler  neticesinde  birkaç  kez kodes  ziyaretinde  bulunmuş-muş-.  Yönetmenin  daha 
sonraki  denemeleri  tamamlanmamıştır.  Filmleri  üzerine  en  çok  kafa  yorulan  avangardistlerden 
birisidir. Aşağıda Smith için hazırlanmış bir liste var; bu filmlerin neredeyse tamamı şu an bulunabilir 
olduğu gibi neredeyse tamamının da üzerinde ‘restoration’ çalışmaları devam ediyor. 

JACK SMITH FİLMLERİ:
     

Flaming Creatures  1961  siyah-beyaz 48 dk
Normal Love  1963 renkli 80 dk   
Cotch Tape  1962 3 dk
Overstimulated  1960 5 dk [audio kaset]
Normal Love Addendum Reel  1968   20 dk 
No President  1968  50 dk
Respectable  Creatures 25 dk
Bowery Down 30 dk siyah-beyaz
I was A Male Yvonne Decarlo 30 dk  siyah-beyaz
Ghosts  12 dk renkli 
Hot Air Specialists  4 dk renkli
Hamlet
Jungle Jack in Cologne Zoo 
Reefers of Technicolor Island
Color Heatwave of Tabu

GRIGORI MARKOPOULOS:

Adından da anlayacağınız gibi, Yunan asıllı bir şahsiyet karşımızda ki; zaten filmlerinin tabanında 
da, özünden kopmayıp Yunan mitinden çıkımlanarak erkek eşcinselliğini malzeme edinmiştir. Marko 
da sinemanın seçilmiş ruhlularından biri olarak sinema üzerine deney-im-lerine 8 gibi ‘oha’dedirtecek 
bir yaşta başlamıştır. 1947 de Psyche filmini yapmış bu onun 45 de aldığı sinema eğitiminden sonra 
çektiği ilk filmi olmuştur. 
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48 de Lysis ve Charmides filmleri malum konuyu irdelemiştir. Bu filmler Aziz Platon’un dostluk 
üzerine  söylevlerinin  uyarlamasıdır  aynı  zamanda.  Filmlerin  bence  tek  özelliği-ki  gerçekten  de 
sevdiğim bir hareket- kurgulanmadan gösterime sokulması olmuştur. 

52 de Eldora filminde bir kızın ergenlik uyanışını ele alır, Twice A Man, The Iliac Passion, Galaksi  
Mysteries öne çıkan filmleri olmuştur. Pekte kısa olmayan filmografyası aşağıda sunulmuştur.

 GRIGORI MARKOPOULOS FİLMOGRAFYASI:

Eros o basileus[Eros the king]
Himself as herself
Moment
Mysteries
Portraits
Psyche
Sorrows
Swain
The divine damnation
The olympian
Bliss
Du sang de la volupté et de la mort [Of blood, pleasure and death]
Serenity
Twice a man
Ming green
Galaxie 
The illiac passion
Gammelion
Saint Acteon

ROBERT BREER:  

1926  Michigan  doğumlu  animatör.  Tamamladığı  resim  eğitimi  sonrası,  soluğu  Paris’te 
alır[farkındaysanız hep böyle olur, Paris, diyorum...] burada ilk filmini, yani;  Phase I’ı çeker; bunu 
ilerleyen  tarihte  II,  III,  IV şeklinde  serileştirir.  Stop  motion  ve  soyut  film  boyamaları  üzerine 
yoğunlaşan, süreklilik düşmanı,  ressam yönetmen,  bu konuya  ayırdığı  Images by Images I’ı  çekti. 
Sonrasında New York’a dönen sanatçı 59 da  Hommage to Jean Tinquely’s Hommage to New York  
filmini gerçekleştirdi. 62 yılında Pat’s Birthday’i önemli filmleri sınıfına kattı. Fist Fight’ı çektiğinde 
sene 64 olan yönetmen 2 yıl sonra 66 filmini kameralamıştır. 

ROBERT BREER’İN ÇALIŞMALARI:

Bang 1986 10 dk 16 mm
Blazes 1961 3 dk 16 mm
Blue Monday 1988 4 dk 05 sn video [William Wegman ile beraber]
Breathing 1963 5 dk 16mm
Cats 1956
Eyewash 1958-1959 3 dk 16 mm
Fist Fight 1964 11 dk 16 mm
Form Phases 1-2-3 1953
Form Phases 4  1954
A Frog on the Swing 1989 5 dk 16 mm video
Fuji 1974 8.54 dk  16 mm video
Gulls and Buoys 1972 7.5 dk 16 mm
Homage to Jean Tinguely’s Homage to New York 1960 9.5 dk  16 mm
Horse Over Tea Kettle  1962  8 dk  1 6mm
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Images By Images I  1954
Images By Images II-III  1955
Images By Images IV  1956
Inner and Outer Space  1960  4 dk  16 mm
Jamestown Baloos  1957  6 dk 16 mm
LMNO 1978 9.5 dk  16 mm video
A Man and His Dog Out for Air  1957 2 dk  16 mm
A Miracle  1954 5 dk  16 mm
Motion Pictures 1956
One Man Show  50 dk  16 mm
Par Avion 1957
Pat’s Birthday 1962 13 dk  16 mm
PBL #2  1968 1  dk  16 mm [birde 13 dakikalık 16 mm versiyonu mevcut]
Recreation I-II  1956-1957   1.5 dk  16 mm video
Rubber Cement  1976  10 dk 16mm
70 1970  5 dk  16 mm
77  1977  7 dk  16 mm
69 1968  5 dk  16 mm video
66  1966  5.5 dk  16 mm
Sparkill Army Knife With Rats and Pigeons  1981  6 dk  16 mm  video
T.Z 1979  8.5 dk   16 mm  video
Trial Balloons 1982 5.5 dk  16 mm  video

 
STAN BRAKHAGE:

14 Ocak 1933 senesinde Kansas’ta dünya avant garde sinemasının en manyak isimlerinden biri 
olmak için doğan ve bunu çektiği 300 ümsel bir film sayısıyla ve inanılmaz çeşitliliği ile sağlayarak 
geçtiğimiz aylarda kimsenin ruhu bile duymadan bu evreni terk eden Amerikan ve dünya avant garde 
sinemasının bu eşsiz sanatçısı için biraz daha fazla cümleler kuracağız, onun hakkında gerçekten bir 
çok isme nasip olmayacak kadar söylenecek çok söz var; işte bunlardan bir kısmını Pelin Özdoğru’nun 
kalemiyle sizlere yansıtıyorum:    

Brakhage’in  filmleri,  şehvetli  bir  güzellikte  patlar;  uçtaki  kontrastlarla  güçlendirilmiş  renk 
patlamaları,  karışım renkler  ve  şekiller  ve  de  sersemleten  derin  efektler  içerir.  Ufak  farklılıklarla 
ayrılan tek renkli pasajlar halinde yokluğu resmeder; neredeyse yassı olan ve yavaşça dönüşen renk 
akışları  [rüzgarda salınan kumaşlar gibi] uzun bir boşluk sürecini başlatacak olan bir kesişle bölünür. 
Boyanın hızlı bir şekilde bir anlamda seri halde patlamaları izleyicinin komplike bir deneyimin içine 
çekilmesine ve bu renksel,  aşkın aktivitenin izleyen gözün bebeğinde renk atışları  gibi bir ifadeye 
bürünmesine yol açar. Çatışan duy-g-uların ve karışıklığın tümlenişidir Brakhage filmleri. Onun film 
çalışmasının  mayasına  koyduğu   teknikler  bileşkesi  ortaya  koyduğu   medite  bir  atmosfer  ve  bu 
atmosferin ana ögesi olan poetik bir ışık yaratır. Avant garde sinemadaki çok büyük yeri malum olsa 
da bazı isimler onu Hollywood sinemasında ki etkileri ile ölçmeğe, değerlendirmeğe çalışmışlardır ki 
bu ne kadar doğru bir harekettir varın siz kendiniz karar verin. Konvansiyonel öyküsel bir film, duygu 
üretmek için bir makinedir: Bazı karakter ve sahneler empati uyandırır ve bazıları da heyecan ve korku 
üretir. Bu duygular öncelikle konu ile provake edilir ve ancak çok iyi öyküsel filmlerde biçemle de 
desteklenir. Fakat Brakhage filmlerinde konu da önemli iken; kamera hareketi, görüntülerin ritmi ve 
kurgunun,  film  üzeri  boyamanın  ritmi  de  kompozisyonun  içindeki  görevlerini  yerine  getirirler. 
Brakhage,  ‘görmenizi  sağlamak’  ister.  Bu,  Griffth’den sık-sık aktardığı  alıntıyı  keskin bir  fark ile 
yaşamına geçirir: onun filmleri ana akım öyküsel filmin manipülasyonlarından kaçınır ve bunun yerine 
sizi görmenin çeşitli/farklı türlerine davet eder. Brakhage filmlerini alışılmış ‘screening videos’ ile bir 
tutmamak önemlidir. Karmaşıklıkları ve incelikleri nedeniyle çoklu görünümler olarak karşılık bulup 
yansıyan  filmlerdir  bunlar.  Sanatçının filmlerini izlerken;  odanız tamamen karanlık olmalı,  izleyen 
ekrana oldukça yakın,  hatta göz seviyesinde  –sıfır-  oturmalı.  Yansıtılan film görüntüsü berraklığı, 
renkleri ve ışığı ile Brakhage, filmlerinin anahtarı olan ikonik gücü oluşturur. Film sesi olarak aldığı 
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müziğin, görüntünün ritmine baskın çıkmasına engel olmak maksadıyla yönetmen,  filmlerinin çoğunu 
sessiz çekmiştir. Böyle düşünür zira onun filmlerinde görsel ritm can alıcı noktayı oluşturmaktadır. 
Ama gelgelelim filmlerinde; konuşmaların, insanların bir odaya girip çıkışlarının, telefon çalışının ve 
buna benzer olayların tarafınca kesintiye uğratılması da filmlerinin ince duyarlılığını bir anda ortadan 
kaldırıverir ki bu Brakhage’in izleyenine ‘dikkatli ve açık olmayı  öğren’ uyarısıdır, onun izleyicisi 
gerçektende böyle olmalıdır. 1960’larda, sonraki yılların TV reklamları ve müzik videolarının hızlı 
kurgusuyla  karşılaşmamış  bir  kuşak,  yönetmenin  filmlerinin  seri  hızı  yüzünden  çektikleri  baş 
ağrılarından şikayet ediyorlardı. Fakat görünümde ‘daha yavaş’ olan bölümlerde bile kameranın her 
küçük  hareketi  çok  önemlidir.  Çokça,  izleyenin  rolü,  pasif  bir  alıcı  olmak  değil,  aktif  biçim 
görüntünün,  temaların  ve  konunun içeriğinden  türeyen  fikirlerin  derinliğini  ölçmek  ,  filmin  titrek 
ritmleriyle  yaratıcı  bir  biçimde dans etmektir.  Çalışmalarının uçtaki  kalitesi  kişisel  psikolojisinden 
doğmuşken,  sonunda,  başlıca  filmlerinin  bölümlerinde  varolmanın  doğasına  yönelik  filozofik  bir 
sorgulamaya  dönüşür.  Brakhage’in  işlerinde  katılık,  sabitlik,  tahmin  edilebilirlik  ve  simetri 
bulamazsınız ki bunlardan biri ya da daha fazlası bulunursa emin olun ki bu, tasarlanmış bir korku, bir 
dehşet  görüntüsü  olarak  vardır;  tıpkı,  Delicacies  of  Molten  Horror  Synopse  deki  ayna  görüntüsü 
simetrileri  gibi...  Filmlerinin  materyalizm  karşıtlığında  ışık,  düşüncenin  devingen  doğasının  bir 
metaforu  haline  gelir.  Çalışmalarındaki  görüntü  ve  tekniklerin  çeşitliliği,  onun  görme  yeteneği 
biçiminin  bir  kısmını  yansıtır  ve  bu  bağlamda  ‘öznelliğin  belgeselcisi’  olarak  adlandırılabilir. 
Brakhage  filmleri,  görünümdeki  özel  doğalarının  yanı  sıra  sosyal  bir  boyutta  taşırlar;  bugünkü 
kültürümüzde baskın olan nesne fetişine bir alternatif öneren ve bununla tartışan bir boyut. Belki de, 
geniş  bir  alana  yayılmış  olan  başka  sanatçıları  etkileme  gücünün  sebebi,  işlerinde-ki  çeşitliliktir. 
Neredeyse belgesel olan Window water Baby Moving filminden, kolaj filmi Mothlight’a, epik öyküsel 
filmi  Dog Star Man’den, fotografik görüntünün üzerine el boyaması yaptığı  The Dante Quartet gibi 
filmlerine  ya  da tamamen  ‘soyut’  el-boyaması  filmleri  Lovesong gibilere  kadar.  Onun projesi  her 
zaman  görmenin  zenginliğini  keşfetmek,  ve  onun içindeki  yaşamın  tümünü  keşfetmek;  görünenin 
verdiğini  ya  da  film  görüntüsü  ve  hatta  yaşamın  kendisini  değil;  bilinmeyenin  üzerine  gitmekti. 
Brakhage,  şu alternatifi  önerir:  “Hepimiz birer  içsel  kaşif haline gelebiliriz;  sürekli  olarak bilincin 
sınırlarını ileriye doğru iterek.   

 ÇALIŞMALARI:

@ (1979) 6 dk 16mm, Absence (1976) 8 dk   Süper8mm, The Act of Seeing With One's Own Eyes  
(1971) 32 dk 16mm, Aftermath (1981) 8 dk 16mm, Agnus Dei Kinder Synapse (1991) 4.5 dk 16mm,  
Airs (1976) 20 dk   Süper8mm ve 16mm, American 30's Song (1969) , Angels' (1971) 2 dk 16mm, The 
Animals  of  Eden  and  After  (1970)  35  dk  16mm,  Anticipation  of  the  Night  (1958)  42  dk  16mm,  
Aquarien (1974) 5 dk 16mm, Arabic 1 (1980) 5.5 dk 16mm

Arabic 2 (1980) 7 dk 16mm, Arabic 3 (1980) 10.5 dk 16mm, Arabic 4 (1981) 10 dk 16mm
Arabic 5 (1981) 5 dk 16mm, Arabic 6 (1981) 11 dk 16mm, Arabic 7 (1981) 11 dk 16mm
Arabic 8 (1981) 7 dk 16mm, Arabic 9 (1981) 12 dk 16mm, Arabic 0+10 (1981) 32 dk 16mm
Arabic 11 (1981) 10.5 dk 16mm, Arabic 12 (1981) 27 dk 16mm, Arabic 13 (1981) 5 dk 16mm
Arabic 14 (1981) 5.5 dk 16mm, Arabic 15 (1981) 7.5 dk 16mm, Arabic 16 (1981) 8.5 dk 16mm,  

Arabic 17 (1981) 8 dk 16mm, Arabic 18 (1981) 8.5 dk 16mm, Arabic 19 (1981) 9 dk 16mm, The Art of  
Vision (Dog Star Man’den türetilmiştir, 1965), Autumnal (1993) 5 dk 16mm

 Babylon Series #1 (1989) 6 dk 16mm, Babylon Series #2 (1990) 5 dk 16mm, Babylon Series #3  
(1990) 6 dk 16mm, Bird (1978) 4 dk 16mm, Black Ice (1994) 2.5 dk 16mm, Black Vision (1965) 2:45  
dk, Blossom: Gift/Favor (1993) 30 sekans 16mm, Blue Moses (1962) 11 dk 16mm

Boulder Blues and Pearls and . . . (1992) 20 dk 16mm, The Boy and the Sea (1953), Burial Path  
(1978)  15  dk  16mm,  Cannot  Exist  (1994)  2  dk  16mm,  Cannot  Not  Exist  (1994)  10  dk  16mm,  
Caswallon Trilogy (1986) 10 dk 16mm, Cat's Cradle (1959) 6 dk 16mm, Centre (1978) 13 dk 16mm, 
Chartres Series (1994) 9 dk 16mm, A Child's Garden and the Serious Sea (1991) 80 dk 16mm, Christ  
Mass Sex Dance (1991) 5.5 dk 16mm, City Streadkg (1990) 25 dk 16mm

Clancy (1974) 4.5 dk 16mm, Confession (1986) 27 dk 16mm, Crack Glass Eulogy (1992) 6 dk  
16mm, Creation (1979) 17 dk 16mm, The Dante Quartet (1987) 8 dk 16mm, Daybreak and Whiteye  
(1957) 8 dk 16mm, The Dead (1960) 11 dk 16mm, Delicacies of Molton Horror Synapse (1991) 10 dk  
16mm, Desert  (1976)  Süper8mm ve 16mm, Desistfilm (1954)  7  dk 16mm, Deus Ex (1971)  35 dk  
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16mm,  Dog Star  Man (1961-64) 78 dk 16mm—giriş  ile  beraber  aşağıda belirtildiği  gibi  4  kısım  
olarak  farklı  tarihlerde  yapılmıştır:Giriş  (1961)  25  dk;
Kısım I (1962) 30 dk;Kısım II (1963) 7 dk;Kısım III (1964) 11 dk;Kısım IV(1964) 5 dk, The Domain of  
the Moment (1977) 18 dk 16mm, Dodkion (1974) 4 dk 16mm, Door (1971) 2 dk 16mm, The Dream, 
NYC, The Return, The Flower (1976) 24.5 dk Süper8mm ve 16mm

Duplicity (1978) 23 dk 16mm, Duplicity II (1978) 20 dk 16mm, Duplicity III (1980) 30 dk 
Earthen Aerie (1995) 2.5 dk 16mm, Egyptian Series (1983) 17 dk 16mm, Elementary Phases (Phil  

Solomon ile birlikte 1994) 38 dk 16mm, Ephemeral Solidity (1993) 4.5 dk 16mm, The Extraordinary  
Child (1954), Eye Myth (orjinal 35mm versiyon, 1981), Eye Myth (1972,  1968 de ki   The Horseman 
ve The Woman and The Moth’un  taslaklarından yola çıkarak oluşmuştur 16mm), Eye Myth [eğitim 
kopyası] (1972) 2 dk 16mm, Eyes (1971) 35 dk 16mm

Faust 3: Candida Albacore (1988) 25 dk 16mm, Faust 4 (1989) 36 dk 16mm, Faust's Other: An  
Idyll (1988) 45 dk 16mm, Faust film: An Opera: Part 1 (1987) 50 dk 16mm, XV Song Traits (1967-86)  
47 dk 16mm, Films by Stan Brakhage: An Avant-Garde Home Movie (1962) 4 dk 16mm, Fire of  
Waters (1965) 10 dk 16mm, Fireloop (1986), First Hymn to the Night--Novalis (1994) 3 dk 16mm,  
Flesh of Morning (1956/1986) 25 dk 16mm, Flight (1974) 5.5 dk 16mm, Fox Fire Child Watch (1971)  
3 dk 16mm, Gadflies (1976) 12.5 dk  Süper8mm ve 16mm, The Garden of Earthly Delights (1981) 2.5  
dk 16mm, Gift (1973), Glaze of Cathexis (1990) 30 sekans 16mm, Gnir Rednow Joseph Cornell ile  
birlikte, 1955-196?) 6 dk 16mm 

The Governor (1977) 60 dk 16mm, The Harrowing (1993) 3 dk 16mm, "He Was Born, He Suffered,  
He Died" (1974) 7.5 dk 16mm, Hell Spit Flexion (1983) 1 dk 16mm, Highs (1976) 16.5 dk  Süper8mm  
ve 16mm, The Horseman, the Woman, and the Moth (1968) 26 dk 16mm

Hymn to Her (1974) 2.5 dk 16mm, I Take These Truths (1995) 35 dk 16mm, I . . . (1995) 40 dk 
16mm, I . . . Dreadkg (1988) 8 dk 16mm, In Between (1955) 10 dk 16mm, In Consideration of Pompeii  
(1995) 5 dk 16mm, Interim (1952) 25.5 dk 16mm, Jane (1985) 13 dk 16mm, Kindering (1987) 3 dk  
16mm, The Loom (1986) 50 dk 16mm, Loud Visual Noises (1988) 2.5 dk 16mm -birde sesli formatı  
var-,  Lovemaking  (1968)  Distribe  edilmemiştir.Loving  (1957)  6  dk  16mm,  The  Machine  of  Eden 
(1970) 14 dk 16mm, Made Manifest (1980) 12 dk 16mm

The Mammals  of  Victoria (1994)  30 dk 16mm, Marilyn's  Window (1988)  4  dk  16mm, Matins  
(1988) 2.5 dk  16mm, "Meat Jewel" (Dog Star Man: Part II’ya dahil edilerek, 1963)

Micro-Garden 3 dk 16mm, Mothlight (1963) 4 dk 16mm, Murder Psalm (1980) 16 dk 16mm
My Mountain Song 27 (1968) 26 dk, Naughts (1994) 5.5 dk 16dk, Night Music (1986) 30 sekans  

16mm, Nightcats (1956) 8 dk 16mm, Nightmare Series (1978) 20 dk 16mm, Nodes (1981) 3 dk 16mm,  
Oh Life--A Woe Story--The A Test News (1963) 5 dk 16mm, Other (1980) 16mm, Paranoia Corridore  
(1994) 3 dk 16mm, Pasht (1965) 5 dk 16mm, Passage Through: A Ritual (1990) 33 dk 16mm, The  
Peaceable Kingdom (1971) 8 dk 16mm, "The Pittsburgh , Documents": (Eyes; Deus Ex; The Act of  
Seeing with One's Own Eyes (1971), The Presence (1972) 3.5 dk 16mm, (Ca, F) , The Process (1972)  
13.5 dk 16mm, Purity and After (1978) 5 dk 16mm, Rage Net (1988) 30 sekans 16mm, Reflections on 
Black (1955) 12 dk  16mm

Rembrandt, Etc. and Jane (1976) 17.5 dk S8mm, The Riddle of Lumen (1972) 17 dk 16mm
Roman Numeral Series (1979-80) , I (1979) 6 dk 16mm, II (1979) 7 dk 16mm, III (1980) 2 dk  

16mm, IV (1980) 2 dk 16mm, V (1980) 3 dk 16mm, VI (1980) 13 dk 16mm, VII (1980) 5 dk 16mm, VIII  
(1980) 4 dk 16mm, IX (1980) 2 dk 16mm, RR (1981) 8 dk 16mm, Salome (1980) 3 dk, Scenes from  
Under Childhood Section No.1 (1967) 25 dk 16mm, Scenes from Under , Childhood Section No.2  
(1969) 40 dk 16mm, Scenes from Under Childhood Section No.3 (1969) 25 dk 16mm, Scenes from 
Under Childhood Section No.4 (1970) 45 dk 16mm

Sexual Meditation: Faun's Room Yale (1972) 3 dk 16mm , Sexual Meditation: Hotel (1972) 8 dk  
16mm, Sexual Meditation No. 1: Motel (1970) 6 dk 8mm, (1980) 16mm, Sexual Meditation: Office  
Suite (1972) 4 dk 16mm, Sexual Meditation: Open Field (1972) 8 dk 16mm

Sexual Meditation: Room with View (1971) 4 dkn 16mm, The Shores of Phos: A Fable (1972) 10  
dk 16mm, Short Films 1975 #1-10 (1975) 40 dk 16mm,  #1 2:45 dk 16mm,  #2 2:45 dk 16mm,  #3  
1:45dk 16mm,  #4 1:45 dk 16mm,  #5 2:45 dk 16mm,  #6 6 dk 16mm,  #7 3 dk 16mm,  #8 2.5 dk 16mm,  
#9 6 dk 16mm,  #10 6 dk 16mm, Short Films: 1976 (1976) 25 dk 16mm, Silent Sound Sense Stars 
Subotnick and Sender (1962), Sincerity I (1973) 27 dk 16mm
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Sincerity II (1975) 40 dk 16mm, Sincerity III (1978) 35 dk 16mm, Sincerity IV (1980) 40 dk 16mm,  
Sincerity V (1980) 45 dk 16mm, Sirius Remembered (1959) 12 dk 16mm, Skein (1974) 5 dk 16mm,  
Sketches (1976) 9 dk  Süper8mm, Sluice (1978) 6 dk 16mm, Sol (1974) 4 dk 16mm

Soldiers and Other Cosmic Objects (1977) 20:45dk 16mm , Songs 1-7 (1964) 28 dk 16mm (1980  
de 8mm den genişletilerek), Song I (1964) 4 dk 8mm, Songs II & III (1964) 7 dk 8mm

Song IV (1964) 4 dk 8mm, Song V (1964) 7 dk 8mm, Songs VI & VII (1964) 7 dk 8mm 
Songs 1-14, Songs 8-14 (1964-1965) 30 dk 16mm (1980 de 8mm den genişletilerek), 
Song VIII (1964) 4 dk 8mm, Songs IX & X (1965) 10 dk 8mm, Song XI (1965) 6 dk 8mm
Song XII (1965) 6 dk 8mm, Song XIII (1965) 6 dk 8mm, Song XIV (1965) 3 dk 8mm
Song 15 see XV Song Traits, Songs 16-22 (1966, 8mm/1984, 16mm) 49 dk, Song XVI (1965) 8 dk  

8mm, Songs XVII & XVIII (1965) 7 dk 8mm, Songs XIX & XX (1965) 8 dk 8mm
Songs XXI & XXII (1966) 8 dk 8mm, Song 23 see 23rd Psalm Branch, Parts I and II and Coda,  

Songs 24-26 (1967-1968) 14.5 dk 16mm, Songs XXIV & XXV (1967) 10 dk 8mm
Song XXVI (1967) 8 dk 8mm, Song 27 see My Mountain, Song 27 (Part II) Rivers (1969) 36 dk,  

Songs 28 and 29 (1966-86) 8 dk 16mm, Song XXVIII (1968) 4 dk 8mm, Song XXIX (1969) 4 dk 8mm,  
Star Garden (1974) 22 dk 16mm, The Stars Are Beautiful (1974) 19 dk 16mm

Stellar (1993) 2.5 dk 16mm, Study in Color and Black and White (1993) 2.5 dk 16mm, The Text of  
Light (1974) 71 dk 16mm, The Thatch of Night (1990) 10 dk 16mm, Thigh Line Lyre Triangular  
(1961) 5 dk 16mm, Thot Fal'n (1978) 9 dk 16mm, Three Films: Blue White, Blood's Tone, Vein (1965) 
10 dk 16mm Three Homerics (1993) 6 dk 16mm, Tortured Dust (1984) 88.5 dk 16mm, "Tower House"  
( 1955-196?) 11 dk 16mm, Tragoedia (1976) 35 dk 16mm, Trio (1976) 6.5 dk  Süper8mm ve 16mm,  
The Trip to Door (1971), Tryst Haunt (1993) 3 dk 16mm, Tortured Dust (Part I-IV) (1984) 90 dk  
16mm, 23rd Psalm Branch: Part I (1966/78) 30 dk 16mm, 23rd Psalm Branch: Part II and Coda  
(1967) 30 dk 16mm, 

Two: Creeley/McClure  (1965) 5 dk 16mm, Unconscious London Strata (1981) 22 dk 16mm
Unglassed Windows Cast a Terrible Reflection (1953), Untitled (For Marilyn) (1992) 11 dk 16mm,  

Untitled Film of Geoffery Holder's Wedding (Lary Jordan la   1955), Vision of the Fire Tree (1991)  
16mm, Visions in Meditation #1 (1988) 20 dk 16mm, Visions in Meditation #2: Mesa Verde (1989) 17 
dk 16mm, Visions in Meditation #3: Plato's Cave (1990) 18 dk 16mm, Visions in Meditation #4: D.H.  
Lawrence (1990) 19 dk 16mm, The Way to Shadow Garden (1954) 10 dk 16mm, We Hold These  
(1995) 12 dk 16mm, Wedlock House: An Intercourse (1959) 11 dk 16mm, The Weir-Falcon Saga  
(1970) 30 dk 16mm, Western History (1971) 8 dk 16mm, Window Water Baby Moving (1959) 12 dk 
16mm, Window (1976) 10.5 dk Süper8mm ve 16mm, Window Suite of Children's Songs (1969) , The 
Wold Shadow (1972) 16mm, The Women (1973), Zone Moment (1956)

  

HY HIRSH:

Aslını isterseniz, sinema söz konusu edildiğinde –ki ben burada ‘sinema’ ifadesinden sadece avant 
garde sinemayı kastediyorum- yazmak, teknik niteden öteye gidici olamaz, olması için de zorlanması 
gerekir ki bu da anlamsızlanmayı oluşturur. Başlıktanda bildiğiniz gibi şimdi konu edeceğim isim Hy 
Hrish denen muhteremi, yukarıdaki girişi yaptım zira ne dersek diyelim, yapılması gereken tek şey 
seyretmektir,  evet;  Hirsh’in  filmlerini  –  ve  de  diğerlerinin  elbet-  anlatmak/aktarmak  ne  kadar 
mümkün/anlamlıdır? Belki tek getirisi bu filmlere asla ulaşamayacak olan siz okurların [istisna okurlar 
vardır elbet] biraz da olsa fikir sahibi olması ya da “nerede yahu bu filmler?” ve benzeri şekillerde 
sinematik cinnetler geçirmesine vesile olur... 

Hirsh’de  bir  öncü  elbet.  Ölümünden  sonra  [1961  ki  bu  arada  1911’de  doğmuştur]  çok 
diyebileceğimiz sayıda filmi kayıp olmuş olsada, birşeyler kalmıştır bu ‘öncü’ den bizlere. Columbia 
Stüdyoları’nda; editör, kameraman, fotografçı olarak işler yapan Hirsh, aslında tam anlamıyla [ünlü] 
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bir sanat fotografçısı.  Even as You and I adlı deneysel bir filmde yerde alan Hirsh, 1951 senesinde 
soyut-anime  filmlerinin  çalışmalarına  başlamış;  bunların  ilki  Divertissement  Rococo  olmuştur. 
‘Stereoscopic’ olarak adlandırılan  filmleri;  Come Closer ve  Eneri’yi  yapmış ve 1955’lerde reklam 
filmciliği+çeşitli dergiler için sanat fotografçılığında bulunmuştur. Bu avant garde üstad kendisinden 
sonra gelecek ve başkalarına ustalık yapacak olan;  Pat o’neill,  William Moritz,  Chick Strand gibi 
isimlerin üzerinde etki sahibi olmuştur.      

1937- 49 arasında Hirsh’in işbirliği ve yardımlarıyla yapılan çalışmalar: 
1937 Even As You and I, Hay/Barlow/Robbins, 16mm, b/w, sessiz, 12 dk                         1947The 

Cage,  Sidney  Peterson  (Hirsh  burada  görüntü  yönetmenidir),  16mm,  sessizt,  28  dk  s
1947  Horror  Dream,  Sidney  Peterson,  10  dk
1948  Clinic  of  Stumble,  Sidney  Peterson,  16mm,  16  dk
1949 Lead Shoes, Sidney Peterson, 16mm, 18 dk

HIRSH FİLMLERİ:
1951 Divertissement Rococo, 16mm, renkli, sesli, 12 dk, San Francisco yapımı 
1953 Eneri, 16mm, renkli, sesli, 7 dk, San Francisco yapımı
1953 Come Closer (stereoscopic versiyon), 16mm, renkli, sesli, 7 dk, San Francisco yapımı 
1954 Gyromorphosis, 16mm, renkli, sesli, 7 dk, Amsterdam yapımı 
1954-55 televizyon için kısa ropörtaj filmleri (kayıp?) 
1954-57  Dollywood Stüdyoları için anime reklamlar yapmıştır, Amsterdam (bulunamamışlardır) 
1957 Autumn Spectrum, 16mm, renkli, sesli, 7 dk, Amsterdam yapımı. Müzik: Modern Jazz Quartet  
1950’lerde film performansları-ki  kayıptırlar-,  çoğunlukla live-jazz performansları  olmak üzere  

çoklu projeler: Djinn, Change of Key, Recherche, Double Jam, Round About Midnight 
1958 Defense d'Afficher, 16mm, renkli, sesli, 8 dk, Paris yapımı 
1959  Chasse  des  Touches,  16mm,  renkli,  sesli,  4  dk,  Paris  yapımı.  Müzik:  Thelonius  Monk,  

"Evidence" 
Caro Coffee Commercial, tarihi bilinmiyor
1960 Decollages Recolles, bitmemiş çifte makara kolaj film, sessiz, Paris yapımı
1961 Scratch Pad, 16mm, renkli, sesli, 9 dk ve Paris yapımı 
1961 La Couleur de la Forme, 16mm, renkli, sesli, 7 dk, Paris yapımı 
1961 Fotografın anatomik incelemesi (kayıp?) 

IAN HUGO:

1898 Boston doğumlu aşkın filmlerin yaratıcısı Hugo, çocukluğunu Portorico’da geçirip Columbia 
Üniversitesi’nde  ekonomi  ve  edebiyat  okuyor.  Anais  Nin gibi  biildik  bir  isim ile  evlenip  Paris’e 
taşınıyor ve bu taşınış onun sanat ile tanışması anlamına geliyor. Hugo kendi içreliğinde birbirinden 
farklı iki ayrı yaşamı usulca sürdüren bir kişilik. Bir yandan oymacılık yapıyor ve levha üzerine resim 
baskılar  çalışıyor.  Sürek  halinde  sürreal  imgelerle  uğraşan,  onları  zihninin  dışına  –eserlerine- 
çıkaran/taşıyan Hugo, doğal olarak sinemaya ilgi duyuyor, bu ilgi duyumu herşeyden çok bu sürreal 
imgelerin hateketlilik formu sağlıyor. Sasha Hammid ile tanıştığında, sinema hayatının ilk ve tek, en 
önemli  öğretisini  duyuyor  ondan,  Hammid  ona,  bir  sinema  okulunu  boş  vermesini,  kamerayı 
kendisinin kullanıp hatalar yapmasını ve böylece salt kendine ait olan stili bulmasını öğütlüyor. Hugo, 
rüyalarını,  bilinçaltı  saklantılarını  filmlerine  taşırken,  ‘amaçsız  film’  yapımını  koyuyor  ortaya. 
Filmlerinde, topladığı imgele[nimle]ri, kurduğu şiirsel anlam bütünlüğüyle sunmayı muazzam şekilde 
başarıyor.  O,  bilinçaltı  gizimizin  önemli  çağrılarını/impulslarını/  anlatıp  yansıtmağa  çalıştığı  dilin 
hiyeroglif kaotik aşkınlığını metafizikselitel bir biçemle sunuyor bize. Büyük avant garede film-maker 
Stan Brakhage’i de etkileyen üstad Hugo, Nin’in ‘phantasmagorical’ diye nitelediği ve üst dünyaya 
ait,  yüzeyden/yüzeyi  kaplayan,  anlatılmaz,  mekansız;  ama  gerekli  olarak  betilediği  eşsiz  bir  ışık 
kullanımı sunuyor filmlerinde.   

FİLMOGRAFİSİ:

Ai-Ye 1950 22 dk

http://genclikcephesi.blogspot.com 62



Bells of Atlantis 1952 9 dk
Jazz of Lights 1954 16 dk
Melodic Inversion 1958 8 dk
The Gondola Eye 1963/71 16 dk
Through the Magiscope 1969 10 dk
Apertura 1970 6 dk
Aphrodisiac I   1971 6 dk
Aphrodisiac II  1972 6 dk
Ian Hugo: Engraver and Film-maker 1972 7dk
Levitation 1972 7 dk
Transmigration 1973 6 dk
Transcending 1974  16 dk
Luminiscene 1977 Arnold Eagle birlikte 9 dk
Reborn 1979 9 dk

JAMES BROUGHTON:    

1913’te doğuyor James Broughton, şair, oyun yazarı ve film yapımcısı diyor hakkındaki kaynaklar 
onun için. Aslında o, tüm hayatı boyunca tiyatroya büyük hayranlık besliyor ve onun önüne hiçbirşeyi 
geçirmiyor;  yaşamı  boyunca  da  hayatını  tiyatro  ile  idame  ettiriyor.  Sidney  Peterson ile  tanışması 
sinema ile tanışması anlamına geliyor. 1946’da  The Potted Psalm’ı beraberce kotarıyorlar. 1948’de 
Mother’s  Day’i  yapıyor  sanatçı;  insani  acılar  ve  duygu  yoksunluğu  eksikliği  üzerinde  duruyor. 
1950/53 arasında yaptığı 5 film sonrasında yeni bir film yapması için tam 15 yıl geçmesi gerekiyor. 
Ses getiren filmi [ki kritikler bu filmin en iyi filmi olduğunu söyler] The Bed’i 1968 yılında çekiyor. 
Seksüel  özgürlüğün  ve  keşfin  filmi  olarak  nitelenen  filmi  tam  anlamıyla  çıplaklık  içersede  asla 
pornografik  bir  değer  taşımıyor.   Dreamwood isimli  en  uzun ve  teknik  filmini  çekmezden  önce; 
Nupitae,  The Golden Positions ve  This Is  It filmlerini  yapıyor.  1980 başlarında  film-maker  Joel  
Singer ile ortaklık ve 6 film yapan yönetmen, 24 Mayıs 1999’da öldüğünde son olarak; High Kukus,  
Testament, The Water Circle, Erogeny ve Hermes Bird yapımlarını ortaya koymuştur.   

FİLMOGRAFYASI:

Scattered Remains 1988 
Devotions 1983 
Gardener of Eden 1981 
Hermes Bird 1979
Song of the Godbody 1977 
Erogeny 1976 
Together 1976 
Testament 1974
Dreamwood 1972 
Nuptiae 1971 
This Is It 1971 
The  Golden  Positions  1971  

The  Bed   1968  
The Pleasure Garden 1953 

Four in the Afternoon 1951 
Loony Tom 1951 
Adventures of Jimmy 1950 
Mother’s Day 1948 
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The Potted Psalm 

SİDNEY PETERSON:

1905 doğumlu,  Sürrealist  sanatçı [senaryo yazarı,  ressam, heykeltraş] bağımsız ve experimental 
film yapımcılığının babası, 2000 yılının 24 Nisan’ında ayrılmıştı aramızdan...    J. Broughton ile de 
çalışmalar  yapmış  olan bu  ‘baba’  avant  garde  şahsiyet;   [Amerikan]  avant  garde sinemasını  yeni 
ufuklara taşımış, sınırlarını gerçek anlamda genişletmiştir. San Fransisco’nun ilk kişisel sanat filmini 
yapmış  olan Peterson, II.Dünya  Savaşı sonrasının psikolojik ortamından –da- etkilenerek ‘anlatısız 
film’ler  ortaya  koymuştur.  Yapımında  bulunduğu  filmleri  ana  öge  olarak  aldığı  soyut  figürlerle 
yaratan Peterson bu soyut figürasyonu müzikselitesel olarak da ortaya koymuştur. Filmografisini de 
vereceğimiz S.P’ın; 1948 senesinde yaptığı  Mr: Frenhofer and the Menotaur ile bir yıl  sonrasında 
çektiği  The  Lead  Shoes sanatçının  en  önemli  filmleri  olarak  görülmüştür.  Bilinçaltının,  trans 
durumunun zamansızlık ilintili imajlarını aktarmakla ilgilenmiş olan Peterson; genel olarak filmlerinde 
biçim bozucu kamera teknikleri-ni- kullanarak izleyiciye farklı perspektifler sunma yoluna gitmiştir.   

SİDNEY PETERSON ÇALIŞMALARI:

Adagio For Election Day 1949 18 dk
Ah Nurture, Hy Hirch ile birlikte 1948 20 dk   
Architectural Millinery 1954 7 dk
Blunden Harbor 1952 20 dk
The Cage 1947 25 dk 16mm
Chocolate Factory 1952 20 dk
Clinic of Stumble  1947 16 dk 16mm
Doll Hospital 1952 20 dk
Horror Dream 1947 10 dk
Japanese House 1955 20 dk
The Lead Shoes 1949 18 dk 16mm
Man In a Bubble 1981 15 dk
Manhole Covers 1954 9 dk
Mr. Frenhofer and the Minotaur 1949 21 dk 16mm
The Petrified Dog 1948 19 dk 16mm
The Potted Psalm 1952 25dk
Vein Stripping 1952 25 dk
The White Rocker 1949 20dk

HARRY SMITH:

1923’de doğup 91’de aramızdan ayrılmıştır...Elbette her avant garde filmci gibi o da ‘farklı’ ve her 
isimde olduğu gibi kendi içinde bambaşka/değişik...Kendisi kimlik unsurlarını sıralarken pek alçak 
gönüllü davranmıyor; o: film yapımcısı, ressam, müzikolog oluşunun yanı-sıra, kendisini; antropolog, 
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filolojist, çevirmen olarak ta tanıtıyor. Film yapmağa 1940 ortalarında başlıyor H.Smith; Fischinger, 
Markopoulos  ve  dönemin  diğer  avant  garde  film  yapımcılarıyla  tanışır  ve  başta  bu  iki  isimden 
etkilenimler alır. Ama onun yaşamında ki ilk etken ad onu Los Angeles’a göndererek bu isimlerle 
tanışmasını sağlayan San Francisco Sanat Müzesi, Sanat Sineması Serisi’nde müdürlük yapan Frank 
Stauffacher  olur.   Boyama  teknikleri  ve  pelikül  üzerine  direkt  çalışma  ile  bu  tanışıklıklar  ve 
etkileşimer sonrasında hemen başlar ve yoğunlaşır. Doğu felsefesiyle bir bağı olan bu özel insan –ki 
hepsi  özeldir,  sadece formatları  değişiktir-  daha yoğunlaşarak;  Kabbala,  simya  ilmi  ve bunları  bir 
anlamda  –filmlerinde-  pekiştireceği  sürrealizm  ile  ilgilenir  ki  bu  ilgileniş  ciddi  araştırmalar 
boyutundadır. Ben ona sözlük anlamı dışında ‘büyücü’ film-maker adını koymuşumdur, zaten, tılsımlı 
bir yanını  sezinlemiştir insanlar hep. Fantastik imgeleri  üretmek maksadıyla  sinema-sı- üzerine bir 
simyager gibi çalışan Smith, bir anlamda kendine has sinematik iksirler yapmış/bulmuştur hep. Salt 
renk cümbüşünden oluşan filmlerinde asla durmayan bir hareketlilik gözlenirken; gizli ve sembolleşen 
anlamları, simyalaşan anlamların keşfi üzerine oturtmuştur yapımlarını. Mekas’ın ifadesiyle: “anime 
filmin  bugün  üretken  tek  ciddi  yapımcısı”  olmuştur.  Anime  sinemanın  şaheseri  olarak  nitelenen 
isimsiz  çalışması,  dünyanın  yaratılışı  üzerine  müthiş,  gizil,  salt  simyatik  yapılı  bir  filmdir,  Smith 
sadece burada değil tüm çalışmalarında aynı kusursuzluğu, mükemmelliği ortaya koyabilmiş çok mu 
çok önemli bir avangardist filmcidir. Çalışmalarına bakacak olursak:

Early Abstractions (l946-57) 23 dk 
No. 1: A Strange Dream (l946), 2.5 dk 
No. 2: Message from the Sun (1946-48), 2 dk 
No. 3: Interwoven (1947-49), 3.5 dk 
No. 4: Fast Track (1947), 2 dk
No. 5: Circular Tensions, Homage to Oskar Fischinger (1950), 2.5 dk 
No. 6: "3-D Film" (1948-51), 1.5 dk 
No. 7: Color Study (1952), 5.5 dk 
No. 8 bilinmiyor 
No. 9 bilinmiyor 
No. 10: Mirror Animations (1957, 1962-76), 3.5 dk 
No. 11: Mirror Animations (1957), 1962-76), 8 dk 
No. 12: Heaven and Earth Magic Feature (1959- 61), 66 dk 
No. 14: Late Superimpositions (1964), 31 dk 
No. 16: Oz, The Tin Woodman’s Dream (1967), 14.5 dk  
No. 18: Mahagonny (1970-80), 141 dk (4 screens)

CHICK STRAND:

Yoğun  filmografisine  rağmen  hakkında  söyleyecek  fazla  bir  sözüm olmayan  ama  –elbette  ki- 
önemli bir isim: Onun yaşamı bir anlamda 1964’de Berkley’de Neon Park ile tanışmasıyla başlar; otuz 
yıl zarfında ayrılmadan beraber çalışacaklardır. Yıl 1988 iken o, ünlü bir film yapımcısı ve ressamdır 
bu tarihe kadar çalışmalarını Neon Park ile ortaya koyan Strand; 89 itibarıyla yarattığı stilini kendi 
başına ortaya koymağa başlar. Çoğunlukla 16 mm çalışan sanatçının son çalışmaları 86 tarihlidir, bu 
yapımların nerdeyse tamamı video olarakta hazırlanmıştır. Ve son olarak ta alın size çalışma listesi:

Angel Blue Sweet Wings (1966) 3 dk 16mm
Anselmo (1967) 4 dk 16mm (+ video)
Anselmo and the Women (1986) 35 dk 16mm (+ video)
Artificial Paradise (1986) 12.5 dk 16mm (+ video)
By the Lake (1986) 9.5 dk 16mm (+ video)
Cartoon le Mousse (1979) 15 dk 16mm (+ video)
Coming up for Air (1986) 26.5 dk 16mm (+ video)
Cosas de Mi Vida (1976) 25 dk 16mm (+ video)
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Elasticity (1976) 25 dk 16mm (+ video)
Fake Fruit (1986) 22 dk 16mm (+ video)
Fever Dream (1979) 7 dk 16mm (+ video)
Chick Strand’dan Dört Film (1967/1976) 32 dk video
*Anselmo
* Guacamole
*  Mujer de Milfuegos 
* Waterfall
Guacamole (1976) 10 dk 16mm (+ video)
Kristallnacht (1979) 7 dk 16mm (+ video)
Loose Ends (1979) 25 dk 16mm (+ video)
Mosori Monika (1970) 20 dk 16mm (+ video)
Mujer de Milfuegos (1976) 15 dk 16mm (+ video)
Soft Fiction (1979) 54 dk 16mm (+ video)
Chick Strand’dan Üç Film (1979) 29 dk video
*  Cartoon le Mousse
*  Fever Dream
*  Kristallnacht
Chick Strand’dan İki Film (1979) 29 dk video
* Artificial Paradise
*  By the Lake
Waterfall (1967) 3 dk 16mm (+ video)

OSKAR FISCHINGER:

Avant garde animatör ve ressamlar arasında en önemli isimlerden biridir O.Fischinger. 1920’lerde 
UFA’da çalışır ve Lang’in  sessiz sci-fi flick [bilim kurgu] filmi Woman on the Moon için özel efektler 
dizayn eder. ‘Dezenere’ sanat-çı- olarak damgalandığı Nazilerden kaçan sanatçı, Paramount için kısa 
filmler  yapar  ve  Disney ile  ‘Fantasia’  için  bir  yıl  çalışır.  Bunun ardından Mercury Tiyatrosu’nda 
Orson Welles ile  birlikte  çalışır  ve  Hollwood’a  yerleşip  orada yaşamağa  başlar;  burada,  çizim ve 
anime çalışmalarını yürütür ki bu 1967 de ki ölümüne değin devam eder. Fischinger 1900’de Almanya 
da doğar; ilk başlarda mühendislik ve teknik ressamlık yapıyordur ama 22 yaşlarında iken Münih’te 
bir animasyon firmasına ortak olur ve çeşitli deneysel filmler üretmeğe başlar. Erken dönemlerinin 
sanatsal  başarısı,  iki  büyük  tutkusu  olan  müzik  ve  grafik  sanatı  ile   birleştirdiğinde  ortaya  tam 
anlamıyla bir sanatçı çıkarmış oldu ve bu tabanla yeni buluşlar ve deneyler yaptı [kaynayan balmumu, 
girdaplaşan sıvılar gibi]  hazırlanmış  bir balmumu blokunu ince katmanlar  halinde dilimleyen    ve 
senkronize biçimde geri kalan yüzeyi  çerçeveleyen bir makine tasarlamıştı ki bu balmumu blokuna 
istenen her imaj  yüklenip eklenebilirdi.  Daha sonraları  Bela Gaspar  için aynı  zamanda ilk dönem 
renkli filmlerinde kullanacağı, Technicolor stilinde bir kamera üreten Fischinger’ın teknik ve yaratıcı 
girişimleri,  Bach ve  Beethoven notalarından o zamana değin hiç görülmemiş ‘görsel müzik’  olarak 
bilinen soyut bir sanat biçimine kadar uzanır. Bazı kısa film çalışmaları sonradan reklam filmlerine 
dönüştü,  1934’de  Muratti  sigaraları  için  reklam  filmi  de  çekti.   Fischinger,  1920’lerde  canlı 
multimedya konserleri [üstüste bindirilmiş çoklu görüntü yansıtmalarıyla yapılan bir konser türü] de 
verdi  ki  MTV  den  önce  bu  formu  yaratan  insan  oydu!  Fischinger’ın  ünik  yeteneği  neyse  ki 
gecikmeden  anlaşılabildi.  1935’lerde  filmleri  sinema  salonlarında  ve  tüm  dünya  festivallerinde 
modernizmin son noktası olarak gösteriliyordu.

OSKAR FISCHINGER ÇALIŞMALARI:
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1.  Wax  Experiments,  1921-1926
2.  [Staffs],  1923-27
3.  [Stromlinien]  (Currents),  c.  1925  
4.  [Spirals],  1926  
5.  Munchener  Bilderbogen,  Series  (1924-26)  -  Pierrette
6.  R-1,  ein  Formspiel  (R-1,  a  Form-Play)  1926-7.  William  Moritz  reconstruction,  1980
7.  Seelische  Konstruktionen  (Spiritual  Constructions),  c.1927  
8.  Munchen-Berlin  Wanderung  (Walking  from  Munich  to  Berlin),  1927
9.  Fiesta,  1932  (fragment)  
10.  Studie  No.  1,  c.1929  
11.  Studie  No.  2,  c.1930
12.  Studie  No.  3,  1930  
13.  Studie  No.  4,  1930  
14.  Studie  No.  5,  1930  
15.  Studie  No.  6,  1930  
16.  Studie  No.  7,  1930-31  
17.  Studie  No.  8,  1931
18.  Studie  No.  9,  1931  
19.  [Liebesspiel],  c.  1934  
20.  Studie  No.  10,  1932,  1935  
21.  Studie  No.  11,  1932
22.  Studie  No.  12,  1932
23.  Koloraturen  (Coloratura),  1932
24.  Ornament  Sound  Experiments,  1932
25.  Studie  No.  14,  ca.  1933
26.  Studie  No.  13,  1933/4
27.  Kreise  (Circles),  1933
28.  Ein  Spiel  in  Farben  (A  Play  in  Colors),  1934
29.  Quadrate  (Squares),  1934
30.  Muratti  Greift  Ein  (Muratti  Gets  in  the  Act),  1934
31.  Swiss  Trip:  Rivers  and  Landscapes,  1934
32.  Muratti  Privat,  c.1935
33.  Euthymol  Ad:  Pink  Guards  On  Parade,  1935.  Moritz  recontruction,  2000.
34.  Late  Berlin  Work,  1933-35:  
-Muratti  commercial,  1934  
-Muratti  tests  
-Meluka  cigarettes  ad  
-Gaspar  Color  tests,  1933  
-Rectangles  fragments
35.  Komposition  in  Blau  (Composition  in  Blue),  1935
aka  Lichtkonzert  Nr.  1  (Light-Concert  No.  1)  
36.  Lichtkonzert  No.  2,  (1935  and  1995)
37.  Allegretto,  1936-1943,  3  versions  
-Allegretto,  Early  Verson,  aka  Radio  Dynamics
-[Paragretto]  b/w  version
-Allegretto,  Late  or  'popular'  version  
38.  American  March,  1941
39.  [Organic  Fragment],  1941.  Reconstruction  by  Moritz  and  Barbara  Fischinger,  1984
40.  Radio  Dynamics,  1942
41.  Color  Rhythm,  1942
42.  Mutoscope  Reels,  c.  1945.  Reconstruction  by  Moritz  and  Barbara  Fischinger,  1984  
43.  Motion  Painting  No.  1,  1947
44.  Muntz  TV  Commercial,  1952
45.  Advertising  Films,  c.1945-55  incl.  Oklahoma  Gas,  Pure  Oil
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46.  Stereo  Film,  1952
47.  Synthetic  Sound  aka  Ornament  Sound,  1948  and  1955
48. Motion Painting No. 2 and No. 3 (fragments), 1957, and c. 1960

HANS RICHTER:

Richter, ilk dadaistlerden biri olarak kabul görür. Saçmalık, anlamsızlık ve hicvin damgaladığı bir 
sanat biçimi ve geçerli estetik sanat standartlarını yıkmıştır.  1916 ile 1919’un dada hareketinin bir 
üyesiydi; kitabı, ‘Dada: Sanat ve Karşı-Sanat’ ile tanınmıştır ve 22 adet kişisel sanat şovu, 5 adet grup 
sanat  şovuyla  ünlenmiştir.  Richter,  Almanya-Berlin’de  6  Nisan  1888’de  doğmasına  rağmen   bir 
Amerikalı  sanatçı  olarak  kabul  edilir.  1894-1906 arasında  Berlin’de  Falk  Real  Gymnasium’da  ve 
Berlin Sinema Akademisi’nde 1909’da okur. Yüksek öğrenimini Weimar Sanat Akademisi’nde yapar. 
1914-16 savaş  yıllarında  ülkesine  hizmet  eder  ama  incitilerek  İsviçre’ye  gönderilir!  Yıl  1916’dır. 
1919’da ilk helozonik boyamasını yapar ve 1921’de sergiler; aynı tarihte ilk soyut filmini de yapar. 
Richter’in yaşamı  hiçbir zaman sanattan uzak kalmaz,  Avrupa da iken Zürih Central-Film’in  baş 
yapımcısıdır ve aynı zamanda baş dizayncı ve dahi başka firmalarda da film ve müzik danışmanı idi. 
1941’de Richter, A.B.D vatandaşlığına girdi,  1953’ dek City Art Associaciation üyesi oldu, bunun 
dışında; 1946’ya  kadar da NY Amerikan Soyut  Sanatçıları’na üye  idi.  1942-56 arasında, NY City 
Collage’da  Film Teknik Enstitü’sünde  yöneticilik ve film profesörlüğü yapar. 1948’de NY Art of 
This Century Inc.de müdür olur. Richter yaşamı boyunca 8, bir ödülü iki kez aldığını düşünürsek 9 
önemli  ödül  alır,  15  yayın  ve  14  film  yapar,  koleksiyonları  dünya  çapında  12  farklı  müzede 
sergilenmektedir. Yaşamından, eserleri ve işlerinden çıkarılan 9 iş-i daha vardır. Hans Richter, İsviçre-
Lokarno’da 1 Şubat 1976’da vefat eder. 

ÇALIŞMALARI:

Dadascope
Dreams That Money Can Buy 1944-1946
8x8  1957
Everything Turns, Everything Revolves 1929  3:30dk  16mm
Film Study   1926  3:45dk  16mm
Ghosts Before Breakfast  1927-1928  6:30dk  16mm
Race Symphony   1928  5dk  16mm
Rhythmus 21   1921  2:30dk  16mm
Rhythmus 23   1923  2:30dk
Rhythmus 25   1925  

ALEXANDER HAMMID:

17  Aralık  1907’de  Linz-Avusturya’da  doğar,1919’da  lise  dönemiyle  beraber  6x9  fotograflar 
çekmeye  başlar,  1922’ye  geldiğinde  9x12 formatta  çekimlere  başlar.  Bir  yıl  sonra  Çek Teknoloji 
Enstitüsi’ne girer.  Ana branşı  mimarlıkken,  Charles Üniversitesi’nde Sanat  Tarihi  Dersleri’de  alır. 
1928’de Gustav Machaty’nin filmi Erotikon’da sanat danışmalığı yaptıktan bir yıl sonra Pestry Ty’de 
film üzerine yazmağa başlar. Stuttgart’ta ki film ve fotograf sergisini seyreyler,  1930 Avant garde 
Film Haftası’nı düzenler ve Prag’da Kotva sinemasında tüm dünyadan avant garde film yapımcılarının 
işlerini  gösterir.  Aventinska’da   ‘Yeni  Fotograf’  adını  verdiği  kendi  işlerinin  yanı  sıra  başka 
sanatçılarında işlerini sergilediği bir sergi düzenler. İlk filmi Aimless Walk’ı yaptıktan sonra 1931’de 
Aventinska’da  ikinci  fotograf  sergisini  açar  ve  ikincisi  olan  Avant  garde  Fil  Haftasını  yineKotva 
sinemasında düzenler. Bu tarihlerde ilk profesyonel kurguculuğunu yapar. 1932 senesinde ise ikinci 
filmi olan  Na Prazskem  hrade/Prague Castle’ı[Prag Kalesi] yapar.  Karel Plicka’nın fotografladığı 
Zem spieva/The Earth Sings adlı filmi kurgular. 1934’de Bohemian Kaplıcaları için 3 tanıtım filmi 
çeker.  Otokar Vavra’nın filminde görüntü yönetmeni olarak birlikte çalışır. Zlin’de 1935 senesinde 
Bat’a ayakkabı  firmasında reklam departmanında çalışmağa başlar.  36 da A.B.D’ye  yaptığı  gezide 
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fotograf serileri çeker. Bir yıl sonra çalıştığı firmanın tanıtım filmiyle uğraşır. Jan Bat ile Hindistan’a 
yolculuk eder ve bu yol boyu 3 belgesel çeker. 38 senesinde H.Kline’in getirdiği teklif ile Krize filmi 
yapımında  yer  alır,  bir  yıl  sonra Paris’e  gider  ve  Svetla  zhasinaji  v  Evrope/Lights  Out in Europe 
filmini yapar ve ardından A.B.D’ye göç eder. 1940’da bir kez daha Kline ile birlikte  Zapomunuta 
vesnice/Forgott Village filmini çekip 42’de Maya Deren ile tanışır ve aynı yıl evlenirler. Bir yıl sonra 
Meshes  of  the  Afternoon’u  çeker  ardınca  New  York’a  taşınıp  savaş  istihbarat  bürosunda  film 
yönetmeni olarak çalışmağa başlar. 1945’de Deren ile birlikte The Privat Life of The Cat filmini yapar. 
Bu arada eşinden boşanıp bir yıl sonra yeni bir evlilik yapar. 51’de kısa kurmaca filmi olan Gentleman 
in Room No:8’i çeker. Bir yıl sonrasında Birleşmiş Milletler Film Departmanında yönetmen çalışmağa 
başlar.   1963’e gelindiğinde  Francis Thomson ile çalışmaya  başlar  ve birlikte  To Be Alive  filmini 
kotarırlar.  66-86 döneminde  IMAX sistemiyle  yapılan bir  çok filmde ve de çoklu ekran filmlerde 
kurgucu olarak çalışır, 1986 yılında Çekoslavakya’ya bir yolculuk eder, 1996’da hakkında  Martina 
Kudlacek tarafından bir  film yapılır,  sanatçı  halen New York’ta  yaşamını  sürdürmektedir,  ben bu 
sayfaları hazırlaken hala sürdürmektemidir bilemiyorum tabiki...

ALEXANDER HAMMID ÇALIŞMALARI:

AVANT GARDE
1930-Bezucelna prochazka [Aimless Walk]
1932-Na Prazskem Hrade [Prague Castle]
1943-Meshes of the Afternoon [Odpoledni osidla] – Maya Deren ile
1945-The Privat Life of a Cat [Soukromy zivot kocky] – Maya Deren ile
BELGESEL
1934-Mesto zive vody
1939-Chudi lide
1938-Crisis –  Herbert Kline ile
1938-Lights Out in Europe – Herbert Kline ile
1940-The River of Life and Death [Reka zivota a smrti]
1940-Vzpominka na raj
1940-The Forgotten Village- Herbert Kline ile
REKLAM-TİCARİ
1934-Karlovy vary
1934-Jachymov
1934-Bata fabrikası için
1937-Silnice zpiva [The Road Singing]
1937-Pojd’te s nami
1939-Dvakrat kaucuk
1939-Pristav v srdci evropy
1939-Birleşmiş milletler savaş departmanı film ofisi için [OWI]
1944-Toscanini: Hymn of the Nations
1945-Valley of the Tenessee
1945-A Better Tomorrow
1945-Library of Congress
OSN İÇİN
1954-Workshop for peace
1958-Power among Man
1958-Francis Thompson ile multiscreen/IMAX filmleri
1962-To Be Alive!
1964-To the Fair!
1967-We Are Young
1968-US
1972-City Out of Wilderness
1973-Portrait of a Railroad
1976-American Years
1976-To Fly
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1981-The Living Planet
1984-Music for the Eyes
1984-Energy!Energy!
1984-The Gift of Knowledge
1986-On the Wings
DİĞERLERİ
1944-At Land
1945-A Study İn Choreopraphy for Camera
1945-1946-Ritual in Transfigured Time
1947-Georgia O’Keefe
1948-The Photographer
1948-Princetown
1949-Marriage for Modern
1950-Angry Boy
1950-Dmitri Mitropulos
1950-Of Men And Music
1950-The Medium
1951-Gentleman in Room No.8
1954-Shrimp Fishermen
1955-Operation Hour-Glass
1956-Kid Brother
1957-Israel, 
1960-Night Journey
1961-Collage
1961-River Music

MAYA DEREN:

Deren, Amerika’ya 1922’de; Rus Yahudilerine yapılan katliamdan kaçarak psikiyatrist bir baba ve 
sanatçı  bir  anne  ile,  Eleanora  Derenkowsky olarak  gelir.  New York’ta  Syracuse  Üniversitesi’nde 
gazetecilik  ve  siyasi  bilimle  okuyup  1936’da  mezun  olur  ve  yükseğini  İngiliz  Edebiyatı  üzerine 
tamamlar. Alexander Hammid ile 1943’de ilk filmi olan Meshes of  the Afternoon’u yapar. Hammid’in 
şanına yakışır bir uyarısı ile adını ‘illüzyon’ anlamına gelen Maya ile değiştiren Deren 6 kısa film 
yapar. Bunun haricinde iki de kitap yazar Deren; 1946’da; ‘Sanat, biçim ve film üzerine düşünceler  
anagramı’ ve 1953’de; ‘Kutsal atçılar: Haiti’nin Yaşayan Tanrıları’. Kitapları dışında, film ve Haiti 
üzerine  bir  çok makaleler  de yazmıştır.  Maya  Deren 0947-1954 arası  Haiti  Voudoun’u  konu alan 
18000 feetlik bir film çekti ki bu çalışma ölümünün sonrasında eşi Teiji Ito [ve yeni karısı] tarafından 
video olarak toplandı.  Maya  Deren sinema yaratıcılığında ‘Guggenheim’  kazanan ilk sinemacıdır. 
Tüm bunların  dışında;  film teorisi  üzerine  yazılar  yazan  Deren,  filmlerinin  dağıtımını  da  kendisi 
yapmıştır.  A.B.D’yi  dolaşan  sanatçı  aynı  zamanda  filmlerinin  tanıtım ve  gösterimi  için  Küba  ve 
Kanada’ya gitti, konferanslar ve gösterimler düzenledi ki bunların tabanı bir anlamda yaşamının son 
kısmını ayırdığı ‘vudu’, bilim, inanç ekseninde film yapımıyla ilgiliydi. 

FİLM VE ÇALIŞMALARI: 

Meshes of the Afternoon, Hammid ile 1943  16mm  14dk   1959
At Land, 1944   16mm  15dk  sessiz
A Study in Choreography for Camera  1945  Talley Beatty ile  16mm   4dk   sessiz
Ritual in Transfigured Time   1945-46  16mm  15 dk sessiz[Deren burada kalabalık bir kadro ile  

işbirliğindedir]
Meditation on Violence 1948   16mm   12dk   sesli [Çin flütleri ve Haiti vurmalılarının aranjesini  

Deren yapar, filmde sound performansları Chao-li Chi’ye aittir]
The  Very  Eye  of  Night   1952-55   16mm   15dk   sesli-Metropolitan  Bale  Okulu  öğrencileri  

katılımıyla-
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BİTMEMİŞLER VE DİĞERLERİ:

Witches Cradle  1943 Marcel Duchamp ile  16mm  13dk
Medusa [YMHA workshop] 1949  16mm  10dk
Haitian film footage  1947-54  16mm  15000 feet
Ensemble for Somnabulists  16mm  20dk
Haiku footage, 1959-60  16mm  58dk
  

KENNETH ANGER:

Hep  sapık  bir  satanist  olduğunu  düşünmüşümdür  Anger’ın,  tabi  sadece  düşünmemişimdir 
duymuşumdur da ki Crowley’in öğrencisi olan ve olabilen biri sadece filmler çekmekle kalmaz, film 
çekmek komplikasyonun sadece bir parçası olur olsa-olsa.  1930’da Kaliforniya’nın Güney kesminde 
doğar;  Bir Yaz Gecesi Rüyası’nın bir versiyonunda çocuk prensi rolünü alır. Oldukça varlıklı ve de 
Hollywood film endüstrisi ile bağları olan bir ailenin çocuğu olarak büyüdü-hep-. 11 yaşlarında iken 
film yapmağa başlayan Anger.  Benim Düş Sandalımı Kim Sallıyordu  filmiyle başlayarak 1941 den 
itibaren her yıl  bir film çeker ki bu 5 yıl  sürer. Bunların hepsi 1947 de çektiği ve dağıtımı yapılan 
Fireworks filminden önce olur ki 17 yaşındadır ve bu öncelediğimiz filmlerin hiçbiri ortalarda yoktur. 
İlk gençliğinde  işleri, genelde meydan okuyan özlere ve açıkça gay temalara sahipti. Bunların ilk 
örneği Fireworks oldu. Anger’in filmlerinin çoğunda görünmek ya da tam anlamıyla rol almak gibi bir 
huyu da vardı. Bu ilk dönemi sonrasında doğaüstü, okült olgularla ciddi olarak ilgilenmeğe başladı. 
Church of Satan’ın baş papazı nam-ı diğer ‘kara papaz’ Sir-?- Aleistar Crowley’nin havarisi oldu ki 
bunlar yaşamını ve filmlerini oluşturdu, değiştirdi, geliştirdi. İronik biçimde, en büyük ünü dahası kötü 
şöhretini 1958’de kaleme aldığı ‘Hollywood Babylon’ ile kazandı. Bu kitapta Hollywood’un zengin ve 
ünlülerinin [demek  ki  fakir  ünlülerde var]  skandal,  çekişme  ve benzeri  olaylarını  anlatır.  1966’da 
47’den itibaren ki film koleksiyonunu içeren şematik bir otobiyografik kitapçık çıkardı. Olayı budur. 
Çalışmalarına gelecek olursak:

Drastic Demise 1945
Eaux d’ Artifice 1953  13dk  16mm
Escape Episode 1946  
Fireworks  1947  15dk  16mm
Histoire d’O  1959-1961
The Inauguration of the Pleasure Dome  1954  38dk   16mm
Invocations of My Demon Brother  1969  11dk
Kustom Kar Kommandos  1965   3.5dk   16mm
Le Jeune Homme et la Mort  1953
The Love  That Whirls  1949
Lucifer Rising  1980  30dk  16mm
Magick Lantern Cycle 3 saat  16mm
Volume 1: Fireworks, Rabbit’s Moon, Eaux d’Artifice
Volume 2: The Inauguration of the Pleasure Dome
Volume 3: Kustom Kar Kommandos, Puce Moment, Scorpio Rising
Volume 4: Invocations of My Demon Brother
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Maldoror  1951-1952  -tamamlanmamış-
The Nest  1943
Prisoner of Mars  1942
Puce Moment  1949   6.5dk  16mm
Rabbit’s Moon  1972  7dk   16mm
Scorpio Rising  1963  29dk  16mm
Thelema Abbey  1955
Tinsel Tree  1941-1942
Who Has Been Rocking My Dreamboat  19414

BRUCE BAILLE:
Bruce  Baillie  1931  doğumlu  avant  garde  American  sinemasının  öne  çıkan  bağımsız 

sinemacılarından biri... Haliyle Hollywood karşı cephesinin de önemli kalelerinden biri... Yönetmen 
için ilk kurulan cümlelerden biri ‘kişisel filmci’ tanımlamasını barındırıyor. Baillie filmleri, oldukça 
kişisel, güzel ve farklı kapsamlarda ve farklı düzeylerde anlamlı çalışmalardır.  Mass for the Dakota 
Sioux [1964] ve Quixote [1965-1967] gibi politik içerikli filmleri ne görmezlikten gelinebilir ne de 
görselliğinin güzelliği gözden kaçırılabilir. Baillie’nin filmleri; hem izleyici karşısında hem filmcilerin 
kendi  ortamlarında  hem  de  bu  işin  eleştiri  koltuğunda  oturanlar  tarafınca  hep  olumlama  yollu 
karşılanmıştır; Baillie, hep iyi bilinen, nam salan ve hoş karşılanan işler koymuştur ortaya. Filmlerinin 
bir  kısmı  Antolojik  Film  Arşivleri  organizasyonu  tarafından  derlenen  ‘Temel  sinema”  listesine 
eklenmiştir;   de  facto  olarak  Amerikan  avant-garde  film pratiğine  uygundur.  Ve  Yeni  Amerikan 
Sineması üzerine yapılan programların çoğunda bir ya da daha fazla filmi içeriğe alınır. İşleri üzerine 
çeşitli  bilimsel  makaleler,  eleştiriler  ve  çalışmalar  Film  Culture  ve  Millenium Film  Journal  gibi 
dergilerde yayımlanır. 1991’de Amerikan Film Enstitüsünün Maya Deren Ödülünü alır. Yapımcılığın 
ticari kültürü tarafından saptanmış finansal menfaatlerinden sakınmanın yolu pahalı olmayan filmler 
yapmaktır.  Baillie’nin filmleri  genellikle bütçe almaz ve profesyonel  oyuncular  kullanmaz ve film 
ekibi  sıklıkla  yalnızca  filmyapımcısından  oluşur.  Roslyn  Romance’ı  [Is  it  really  true?]  [1974] 
yaparken, Baillie, çekim için hazırlıkları tanımlar: 

“Sanırım kamyonun yakıtı dolu. İki adet 3200K’lık ışık, 50 foot kablo, kamera, motor, bataryalar, 
kayıt cihazı, şarj makinesi, tripod, film ve geçen yıl çöplükte bulduğum soğutucunun içinde yemek.”

Baillie,  1960’ların  başındaki  belgesele  benzer  işlerini  geliştirerek  ilk  10  yılının  sonunda, 
görüntünün,  rengin,  bindirme-bağlamanın?[superimposition]ve  sesin  dengesini  kullanan  fenomen 
duyarlı bir şair haline gelir.

BRUCE BAILLE ÇALIŞMALARI:

All My Life  1966  3dk  16mm +video format
Castro Street  1966  10dk  16mm +video format
Commute 1995  60dk video
Everyman 1961
Friend Fleeing 1961
The Gymnasts 1961  8dk  16mm
Have You Thought of Talking to the Director 1962  15dk  16mm
Here I Am 1962  11dk  16mm
A Hurrah for Soldiers 1962-1963  4dk  16mm
Mass for the Dakota Sioux 1963-1964  20:30dk  16mm
Mr. Hayashi 1961  3dk  16mm
News#3  1962
Newsreel 1966
On Sundays 1960-1961  26dk  16mm
The P-38 Pilot 1990 video
Quick Billie 1967-1970  60dk  16mm
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Quixote 1964-1965,1967  45dk  16mm
Roslyn Romance [Is It Really True?]: Intro, 1&2  1977  17dk  16mm
The Sculpture of David Lynn 1961
Show Leader 1966  1dk  16mm
Still Life 1966 2dk  16mm
To Parsifal 1963  16dk  16mm
Termination 1966  5dk  16mm +video format
Tung 1966  5dk  16mm +video format
Valentin de las Sierras 10dk  16mm +video format
Yellow Horse 1965-1966  9dk 16mm

KURT KREN:

Ana  akım  sinemadan  uzak  yaşamak   ve  çalışmak,  en  kaydadeğer  sanatçıların  bile  işlerinin 
tanınmasını  engeller.   Bu  durum günümüzün  radikal  sanatı  adına  öncü    sayılan  filmler  üretmiş 
Avusturyalı  sinemacı  Kurt  Kren’inde  talihsizliği  olmuştur.   “Savaş  sonrası  Avrupa  avant  garde 
sinemanın babası” olarak  adlandırılan ve bazı çevrelerde Amerika’nın Stan Brakhage’inin bu kıtadaki 
karşılığı olarak görülen Kren,  gerçekten de benzersiz bir öncü idi.  1950 başlarında 8mm deneysel 
kısa  filmler  ile  başlar  işe,  1957’de  16mm’ye  geçer.  Onun konuları  gündelik  nesnelerdi;  duvarlar, 
ağaçlar,  insanlar...  fakat  bu nesneler;  eğlenceli  ve titizlikle hazırlanmış  ve kesin olanla anlaşılmaz 
olanın duyarlığını gösteren diagramlar ve tablolar ile  manipüle ediliyordu.  İlk işlerinden biri  olan; 
4/61:  Walls,  Positive  and  Negative adlı  çalışmasının  etkisi  hipnotiktir;  başlığının  belirttiği  gibi 
duvarların hızlı plan çekimleridir, izleyiciye bir çeşit düş hissi yaratmak için  sıkı bir ritm ile akarlar. 
Kren’in tüm filmleri yapıldığı sıra ve çekildiği yıllara göre adlandırılır. En dile düşmüş/kötü şöhretli 
filmlerinden biri  olan  16/67:  September 20-Gunther  Brus  Eating,  Drinking,  Pissing,  Shiting yani: 
Yeme, İçme, İşeme, Sıçma Filmi’nde, Kren yine her zamanki uydurma dostu Brus’u bu üstte belirtilen 
mekanik içeriğin varlığını azaltmak için kullanır. Bu şaşırtıcı işi için her zamanki gibi iddiasız konuşur 
Kren: “Çok pis...yemek, içmek, işemek, sıçmak hakkında. Bu filmi gördükten sonra bir çok arkadaşım 
benden nefret edecek” ardından kariyerini belirleyen,  yaratmak için karşı konulmaz emri  oluşturan 
cümleyi ekler: “Üzgünüm ama yapılmalıydı!”

Kren’in işleri arasında yer alanlar şunlardır:

KURT KREEN ÇALIŞMALARI:
50/96 Snapspots 1996
Tausendjahrekino 1995
Fest, Ein 1991
 Trailer  1998
44/85: Foot’  Shoot’ 1985
No Film 1983
41/82: Getting warm 1982
39/81: Which Way to CA? 1981
40/81: Breakfast im Grauen 1981
37/78: Tree Again 1978
32/76: An W+B 1976
31/75: Asyl 1975
26/71: Zeichenfilm-Balzac und das Auge Gottes/Cartoon: Balzac and the Eye of God  1971
23/69: Underground Explosion 1969 
18/68: Venecia kaputt 1968
15/67: TV 1967
16/67: 20. September 1967
      10/65: Selbstverstümmelung 1965
10B/65:  Silber-Aktion  Brus  1965  

6/64: Mama und Papa/Mom and Dad 1964
7/64: Leda mit dem Schwan 1964
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8/64:  Ana-Aktion  Brus  1964  
9/64:  O  Tannenbaum  1964  
5/62: Fenstergucker, Abfall, etc./People Looking Out of the Window, Trash, etc 1962 2/60: Köpfe aus 
dem Szondi-Test/Heads from the Szondi-Test 1960

     3/60:  Baume  im  Herbst  Trees  in  Autumn  1960  

    1/57:  Versuch mit  synthetischem Ton[Test]/Experiment  with  Synthetic  Sound[Test]  1957  

RICHARD KERN:

                                       “Kern’in kirli gençleri, anlaşılamaz bir dünyada dövüşerek ve sikişerek  
yol alırlar” 

80’lerde  ve  90’ların  başında  Transgression  Sineması  mevcuttu;  yabancılaşmış,  tribal  kentli 
gençliğe adanmış,  sex ve şiddetin  uç  noktalarında gezinen bir  küçük hareketti.  New York kentini 
merkez alan, Sonic Youth, Jim Thirlwell, Dream  Syndicate vb gibi isimlerin müzikleri ile yakın ilintili 
ve  yoluna  ışık  tutanlar  arasında:  Nick Zedd,  Lydia Lunch,  Beth B,  Leg Lung  ve en kayda  değeri 
Richard Kern vardı. Kern, 1954 doğumlu, fotografçı ve sinemacı ki iki sanatı ayrı ayrı işleyen biri 
değil,  tersine  aynı  temaları  iki  farklı  sanatla  işleyen  ve  yer-yer  tümleyen  biri;  Bir  Boschian 
cehennemdeliği olarak New York, asık suratlı hapçı gençlik, Mansonesk, bok-kan filmleri [guts-gore], 
–kalitesiz özel efektler eşliğinde- büyük silahlar, büyük bıçaklar ve sert hardcore sex’te olduğu gibi. 
İlk  filmlerinden  bir  olan  Beynimin  Sağ Tarafı-1985-  [orijinal  isimlere  filmografya  da  rastlarsınız, 
merak etmeyiniz...]  Ya da Yüz Sikerek Kurtuluş  olarak altbaşlıklandırılabilecek filminde, psikoz ve 
paranoya üzerine çalışır.  Lydia Lunch bir kent kazazedesi olarak başroldedir ve üstsesle ‘sonsuz bir 
vakum tarafından  emilmeyi’  ve  ‘gerçekliğin  gerekli  olmadığı  bir  yeri’  anlatır.  Gündelik  yaşamın 
sıradan ritüelleri askıya alınmıştır, bu psikolojik serbest düşüş denemesinde; Lunch zamanını; yatakta 
dönerek, soyunarak, göğüslerini okşayarak ve silahlı,  gizemli  bir gurunge oğlanla şiddet içeren bir 
sexe itaat ederek geçirir. İşlerinin genelde güldüren özel efektleri, tartışılabilir kadın düşmanlığı ve 
inatçı dar görüşlülüğüne rağmen Kern; burjuva yaşamının zevkleri olarak; sex, şiddet, uyuşturucu ve 
müziği başarıyla gözler önüne serer. 

RICHARD KERN ÇALIŞMALARI:

Lunchbox  (1994)  
Renkli, 16mm, 5dk.  Marilyn Manson için Kern’in yazıp yönettiği bir rock videodur. 

Love  Is...  (1994)  
Renkli, 16mm, 3.5dk. Bu da, King Missile üzerine bir rock video, yine herşeyi Kern’e ait.  

Body  Bomb  (1993)  
Renkli, 16mm, 5 dk. Diğer bir rock video; Unsane için; yazan ve direkte eden Kern abimiz. 

Divine  Hammer  (1993)  
Baba bolca RV çekmiş gördüğünüz gibi, devam ediyoruz; The Breeders için bir rock video. Yazan 
kim;  Gordon,  Gordon  aynı  zamanda  direktör,  tabi  Kern  ile  beraber  direkte  ediyorlar  videoyu, 
prodüktörlüğünü de Elektra Records yapıyo[üstteki videoların prodüktörlerini pek önemli olmadıkları 
için yazmadım da, Elektra değişik bi durum...] 

Room  429  (1993)  
Siyah beyaz bir 16mm, 5 dk’lik, Cop Shoot Cop için bir video çalışma. CSC ile Kern yazıyor, Kern 
direkte ediyor olayı. 

My  Nightmare  (1993)  
Renkli  olan çalışma bir süper 8 kamera ile çekilmiş ve 5dk’lik. Featuring: Susan McNamara. Yazın 
işlerini hallettiği gibi yönetmenliği ve de prodüktörlüğünü de yapıyor Kern. 
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Detachable  Penis  (1993)  
Renkli  ve  4dk’lik  bir  16mm;  King  Missile’ın  eşlik  ettiği  Kern’in  yazıp  yönettiği  ve  Atlantic 
Records’ca prodüke edilen bir rock video –daha- 

The  Sewing  Circle  (1992)  
Renkli,  süper 8, 7dk.  Featuring: Kembra Phfaler,  Lisa Resurrection ve Carrie.  Yazan, yöneten ve 
prodüksiyon –yine- Kern. 

The  Bitches  (1992)  
Siyah Beyaz, süper 8, 10dk. Featuring:  Linda Serbu, Annabelle Davies ve Charles Wing. Müzikler 
Jim Coleman’a aitken yazın ve prod. işlerini Kern yapar. 

Horoscope  (1991)  
Renkli+S  B,  S8,  5dk;  Featuring:   Holly  Adams,  Bob  Drywall  ve  Squeak  Wilentz,  müzikler 
Budenholzer’a ait. Gerisi malum, Kern. 

Catholic  (1991)  
S B, S8, 2dk; Fee ile, müzik: Budenholzer, yazan. Yöneten, prodüke eden Kern. 

Nazi  (1991)  
Renkli, S8, 2dk; Annabelle Davies ile,müzik yine Budenholzer iken geri kalan bildiklikler Kern. 

Tumble  (1991)  
Renkli, S8,4dk; Linda Serbu eşlik eder, müzikler; Pitt and the Dreamers iken geri kalan tüm Kern. 

Scooter and Jinx (1991)
Renkli,  S8,  1dk;  Linda  Serbu  ve  bu  sefer  Karen  Disney  eşlikleriyle,  dünyanın  en  baba 

guruplarından biri için hazırlanmış bir çalışma: Bir Sonic Youth videosu. Yazım yönetimde Kern baba 
varken, prodüksiyon patlak: Geffen Records. 

X  is  Y  (1990)  
Renkli, 4dk’lık bir Süper 8 kamera ile featuring:  Tomoya, Jackie O, Linda Serby, Cassandra Stark ve 
Cristina [bunlar Kern’in kafa adamları galiba] Müzikler Cop Shoot Cop tarafından yapılıyor,  gerisi 
Kern. 

The  Evil  Cameraman  (1986,1990)  
Renkli,Süper 8, 12 dk; Featuring: Jap Anne, Ice Queen, Kern, Little Linda ve Jackie O. Müzik:Foetus 
Corp. Kalan tarafı Kern. 

The  King  of  Sex  (1987)  
Renkli,Süper 8, 5dk. Featuring: Nick Zedd, Rick Strange ve Audrey Rose.Müzik: Killdozer. Gerisi 
malum. 

Submit  to  Me  Now  (1987)  
Renkli, Süper 8, 17dk. Featuring: Nick Zedd, Cassandra Stark, Lydia Lunch, Audrey Rose, Kern, Clint 
Ruin, Lung Leg ve diğerleri. Müzik: Thurston Moore, J.G. Thirlwell, Bewitched, Black Snakes ve 
diğerleri...kalanı da Kern. 

Pierce  (1986)  
Renkli, Super 8, 9dk. Featuring: Audrey Rose. Prodüktör & direktör Kern. 

Fingered  (1986)  
Siyah Beyaz, Super 8, 25dk. Featuring: Lydia Lunch, Lung Leg ve Marty Nations. Müzikler:Lunch ve 
J.G. Thirlwell. Kalan tüm işlerden Kern baba sorumlu.  

Death  Valley  '69  (1986)  
Renkli,  Süper  8  ve  video,  7dk.  Sonic  Youth  ile  bir  rock  videosu.  Yazın  çizin  işleriyle 
prodüksiyonerliği Sonic Youth babalar ile Kern yapıyor, Kern bi de yönetiyo tabii. 

You  Killed  Me  First  (1985)  
Renkli,Süper 8, 12dk. Featuring: Karen Finley,  David Wojnarowicz ve Lung Leg. Yazan, yöneten, 
prodüke eden kim bilin bakalım. 

Submlt  to  Me  (1985)  
Renkli, Süper 8, 12dk. Featuring: Lydia Lunch, Clint Ruin, Tom Turner, Audrey Rose ve diğerleri. 
Müzik: Butthole Surfers. Gerisi malum kişinin işi. 

Manhattan  Love  Suicides  (1985)  
Siyah  Beyaz,  Super  8,  35dk.  Featuring:  David  Wojnarowicz,  Bill  Rice,  Nick  Zedd  ve  ötekiler. 
Müzik:J.G. Thirlwell ve Dream Syndicate. Kern; yazar, yönetir, prodüktörlük bile yapar.
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The  Right  Side  of  My  Brain  (1984)  
Siyah  Beyaz,  Super 8,  23dk.  Featuring:  Lydia  Lunch,  Clint  Ruin,  Henry Rollins...Lunch ve Kern 
beraber yazar, Kern yönetir ve prod. eder. 

Goodbye  42nd  Street  (1983)  
Renkli, Süper 8, 4dk.Prodüksiyon ve direktö: Kern.

IV. BÖLÜM BİTİRİRKEN
& 
EK

SON DEĞİNİ BABINDA

Evet, bir şekilde ve gerçekten istemeden de olsa Amerikan avant garde sinemasına ve sanatçılarına 
ayırdığım yeri  bir  şekilde  sınırlandırmalı  ve  sonlandırmalıyım;  zira  bu satırlar  şekillenirken usum 
sürekli olarak bu ana kol üzerine ayrı bir kitap yazmanın gerekliliğinden dem vurup durmakta. Avant 
garde sinemanın yaşadığı ilk Fransız dönemin sonrasında gelen yeni bir avant garde yapı olan New 
York merkezli  Amerikan  deneyselciliği  çok öncede de bahsettiğimiz  gibi  oluşumu başkalaştırmış, 
yepyeni  ve  muhteşem yeniliklere  taşımış,  onun ufkunu ciddi  bir  şekilde  genişleterek coğrafyasını 
sonsuzlaştırmıştır;  işte  bu yüzden  kitabın bu faslı  tüme  nazaran daha uzun ve ağır  bastı;  nasıl  ki 
başlangıçta Fransa varsa ve üzerine basarak bahsetmek zorunda isek aynı şekilde bir bitiriş babında, 
konumuzun  dolu  dolu  yaşandığı  Amerika’ya  da  öylesi  ve  dahi  daha  fazla  değinmeliydik.  Bu 
saydığımız  isimler  Amerika  da  ki  avant  garde  sinema  oluşumunun  bir  anlamda  bel  kemikleri  ve 
olmazsa olmazlıklarıdır; bu kadar mı dırlar, elbette hayır ama dediğim gibi bunun için daha içerikli ve 
salt bu konuya ayrılmış başka bir çalışma yapmak gerekmektedir. Şu an yeryüzünde avan garde çatısı 
altında toplanacak tüm denemelerin yaşadığı ana noktadır Amerika, dünya üzerinde ölmüş değildir 
avant garde sinema fakat gerçek anlamda kayda değer çalışmaların ortaya konulduğu bir başka ülke de 
yoktur; son zamanlarda Japonya’da experimental tarzlara yönelen underground yönetmenlerin sessiz 
sedasız bir oluşumu varsa da tam anlamıyla bir patlama yapmamıştır lakin gerçektende yenilikler vaad 
eden bir yapılanmadır bu ve üretkenliğide hafife alıncak ölçünün üzerindedir. Son olarak okuyucuya 
açılımlar  yapa  bilmesi  maksadıyla  deneysel  ortamın  kendi  içinde  ses  getiren  bir  iki  isminden  ve 
belkide filmlerinden bahsedeceğim ki gerçek anlamda tek sinema dalı olarak gördüğüm bu muazzam 
alanda  çalışan  diğer  güzel  ve  üretken  insanların  hakkına  tecavüz  etmemiş  olayım.  Ben  yukarıda 
vermemeğe karar almıştım ama bir Canyon bireyi olan  Chester Kessler’ı da alarak son değinilerimi 
yapmak ve olayı kapatmak istiyorum: bir fotografçı olan ve bu eğitimini ilerideki zaman dilimlerind 
çokça ilerletip profesyonelliğin ardına taşıyan Kessler, Souther California Üniversitesinde aldığı film 
yapımcılığı ve animasyon eğitimini geçmişiyle harmanlayınca ortaya iyi işler çıkaran bir isim çıkmış 
oluyor;  yaşamında  sadece 4 adet  filme imza atmış  olsa da [ki  bunlar:  The Plaque Summer 1951,  
Columbarium 1973, Rondo 1976, Go 1976’dır.]  Patchen, William, Kaufman, Stacton  ve  Anger gibi 
isimlerle çalışmıştır. Hala A.B.D’de yaşam sürmektedir. Evet ‘canyon’daki ve diğer isimlere şöyle bir 
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baktığımda bir kez daha beynim bana, salt bu konu üzerinde; mesela ‘Canyon Sinema-sı’ -ya da daha 
genel bir şey- gibi bir kitap çalışması yapmam gerektiğini söylüyor, gerçektende sizlerle daha fazla 
ismi,  filmi,  bilgiyi  özellikle  Amerikan avant  garde sineması  üzerinde paylaşmak isterdim ama bir 
kitapçık olarak tasarısını yaptığım bu çalışma şu anda bile sınırlarının dışında, burada ki tek amaç ufak 
bir genelleme yapmaktı ki önsöz de bahsedeceğim bunlardan...ben genede sıralamadan edemeyeceğim 
birkaç  ismi  listedekilerden  haberiniz  olsun  diyerekten  yazıyorum:  Ron  Finne,  Kuchar  Biraderler 
[kalitedirler],  ağır  abi  konumunda  ciddi  belge  işlerin  sahibi:  Richard  Dindo,  Kanadalı  sağlam 
experimental film yapımcısı Mike Hoolboom, Hollywood görmüş kısacı Martin Arnold, sıkı bir kolaj 
ve animeci Lawrence Jordan, yaşayan canlı seri katillerden monologlardan hardsex’e, kısa denemelere 
Ian Kerkhof, 65 dk lik experimental  filmi De Profundis[‘a surreal exploration of homo identity’] ile 
nam yapan Lawrence Brose, aslında geniş yer ayırmadığım için acayip pişmanlık duyduğum ama şu 
an çok geç olduğundan;  önemli isim Antonin Artaud, bir deli profesyonel ve kuşağın çok önemli öncü 
isimlerinden biri  Otto Mühl ve son olarak; filmciliğine ek, şair ve lezbiyen; kısa, temiz, güzel ve iyi 
müzikli  işlerin  sahibi   Abigail  Child ilk  etepta  sayma  gereği  duyduğum isimler.  Tekrarlamaktan 
bıkmayacağım için son kez bir  daha,  bu listenin uzayıp  gidebileceğini  söyleyerek  çok önemli  bir 
konuya  değineceğim:  sinema  üzerine  –ki  kastım avant  garde  sinemadır-  okumak  benim için  hep 
getirisi çok olan ve de keyfli bir şey olmuştur, aynı şey sinema adına, avant garde adına yazarken, yer 
yer daha fazlasıyla mevcut; öğrenim ve zevk sürüyor burada da; ama –gelgelelim- ne yazarsak yazıp, 
ne  okursak okuyalım,  vizyonun karşısına  geçmenin  o esrik  büyüsünün verdiği  tatmini  hiç bir  şey 
vermez,  veremez.  Düşünsenize  en  baştan  beri  bir  yığın  filmden  bahsettik,  film  yapımcılarından, 
animatörlerden ve sairelerden, yer geldi isimler dikkatinizi yada cezbinizi çekti, yeri geldi açıklamalar 
sizi bir yerler taşıdı, belki benim gibi çekmek istediğiniz ama bir sebepten çekemediğiniz ve belki de 
asla yapamayacağınız filmlere  gitti  aklınız[sakın vazgeçmeyin,  sonra bunu da bir film yaparsınız], 
geleceğim yer  şurası;  bu filmleri  izlemeğe çalışın,  onlar  hakkında okumak ya  da basılır  mı  şu an 
bilmiyorum fotograflarına bakmak içinizde ki film hayvanını doyurur mu, elbet hayır. En önemli konu 
ki  bu  filmlerin  çok  küçük  bir  ksımını  yaşadığımız  ülke  içerisinde  bulabilirsiniz  hatta  bu 
metropolistanbul dışında yaşayanlar için daha zor bir iş olur, genede maddi imkanlarınızı göz önüne 
alaraktan bu filmlerin bir çoğunu hatta tamamını internet üzerinden satış yapan mağazalardan ya da 
daha kârlı olsun diyerekten filmi yayan firmalarla direk bağlantıya geçerek adresinize gönderilmek 
üzre alabilirsiniz; önemli  ve alternatif bir seçenek olarak son 2 yılda gelişen ve hem copy kalitesi 
yüksek hemde seçenek fazlası olan underground VCD oluşumlarından faydalanabilirsiniz. Son olarak 
Amerikan Underground Sinemasının bulamayacağınız filmleri -ve diğer piyasa olmayanlar için (EKIII 
de sunduğumuz liste buna dahildir) internetten [indirmek babında –da–] faydalanabilirsiniz. 

 
EK :

BAZIN’İN  KURGUNUN  TARİHSEL  GELİŞİMİNE  YÖNELİK  GÖRÜLERİ  ve 
EISENSTEIN KURGUSUNA MİNİMAL BİR DEĞİNİ

Montaj,  Griffth’in  ortaya  koyduğu  bir  olaydır.  Malraux’un  Sinema  Psikolojisi  kitabından 
öğrendiğimize göre daha önce bilinçsiz olarak yapılan montajın sanat haline dönüşmesi ve böylece bir 
dil yaratılması onun sayesinde olmuştur.

Montajın  kullanılması  görülmezdir  ve  genel  olarak  Amerikan  sinemasında,  savaş  öncesi 
yapımlarda görülmektedir.Bu montajlarda tek amaç sahnenin özdeksel veya dramatik mantığına uygun 
olarak bölümün analizinin yapılabilmesidir. Bu sayede izleyici açımlamasına yönetmenin bakış açısına 
göre yapacaktır.
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Bu  “görülmez”  kurgulama  montajın  tam  potansiyelinin  kullanılma  sokulmasını  engellemektir. 
Diğer  taraftan  bu potansiyeller  genel  olarak paralel  montaj  olarak  bilinen  üç oluşumudur.  Paralel 
montaj yaratımında, oluşturulmasında Griffth  başarılı olmuştur.

Abel  Gance,  La  Roue filminde  hız  kullanımı  olmadan  bir  lokomotifin  sürekli  artan  süratinin 
görünümü yaratmıştır.  Atraksiyonlu Montaj’ın en önemli  kullanıcısı  ise  Eisenstein’dir.  Aynı  sahne 
içinde gerekli olmadığı halde başka bir görüntünün kurgulanmasını gerçekleştirmiştir. Bu konuda The 
General Line filminden bir doğa görüntüsünün ardından, yangın görüntüsünün takip etmesi örneğini 
verebiliriz.  Bu değişik  montaj  tekniğinde  çok değişik  diziler  oluşturulabilir.  Clouzot’un  Quai  des 
Orfevres isimli filminde, bir çorabın yatağın yanındaki sandalyenin üzerine fırlatılmasına, bir sütün 
dökülüşünün izlemesi bu dönemdeki değişik örneklerdir.

Monajın kullanılma amacı duyuların veya anlamların yaratımıdır. Bu görüntülerin birleştirilmesi 
sayesinde olur. Bunun en iyi deneyi ise Kuleşov’un Mozhukin filmidir. Bir gülümsemenin takip eden 
görüntülerde aldığı farklı şekiller montajın özelliklerini mükemmel şekilde özetlemektedir.  Kuleşov, 
Eisenstein ve Gance tarafından kullanılan montajlar bize bir olay göstermez; sadece ima eder. Kişisel 
gerçeklik görüntüsü bu ilgiden yola çıkılarak oluşturulmuştur.

Kuleşov’un Mozhukin filminde, Mozhukin + Ölü çocuk = Acıma, bu soyut bir sonuçtur. Bu sonuç 
öncülerin hiç birinde bulunmaz. Genç kızlar + Çiçek Açan Elma Ağaçları = Umut. Bu tür bileşimler 
sonsuzdur. Ancak bu açılımların yapılabilmesi için bir kavram yaratılmalıdır. Bu şekilde düzenlenen 
görüntülerin  estetik  bir  gönderim gücü vardır.  Anlam görüntüde değil;  izleyicinin zekasına ilişkin 
olarak kurgulanmış görüntü gölgesindedir.

Montaj kaynağı olarak görüntülere yüklenen anlamlar, izleyicilerin belli çözümlemeler yapmalarını 
gerektirecek şekilde ortaya konulmuşlardır. Sessiz film döneminin sonunda bu amaç daha kapsamlı 
olarak  gerçekleştirebiliyordu.  Bir  tarafta  Sovyet  sineması  montajın  teorik  ve  pratik  sınırlarını 
zorlarken, diğer taraftan Alman sineması ışık ve dekor üzerine yoğunlaşarak daha nitelikli görüntüler 
elde   etme  çabası  içine  girmiştir.Diğer  ülkelerin  sinemalarında  da  ufak  tefek  kıpırdanmalar 
görülmesine  rağmen,  Fransa,  İsveç ve Amerika  gibi  ülkeler  bile  henüz sinema dili  oluşturmaktan 
yoksundular. 

*

Kurgu,  der  Eisenstein:  İki  görüntü  arasında  ki  ilişkinin  kullanılarak  ortaya  bir  şok  etkisi 
çıkarmaktır. Böylelikle, tekil düşünceden öte gidemeyen izleyiciye karmaşıklığı verebilirsiniz.

Kurgulamada deneyselleme adına bir öncü bu anlamda bir avant garde olan Eisenstein’ın kurgu 
mantığı çok değişik etkilenimlerden elektrik almıştır ki bunların arasında Japon Kabuki Tiyatrosu’nun 
etkileri önemli bir yer tutmuştur. Filmin hammaddesini açıklamakta kullandığı bu teknikten öte HAİ-
KU sanatıyla kurgulama tekniğini birleştiren Eisenstein, Japon dili ile sinema –dili- arasında müthiş 
bağlantılar  kumuş  ve  bunları  tekniklerinde  kullanmıştır.  Onun  Hai-ku  şiir  sanatında  montajla 
bağıntıladığı  şey;  ideogramik  yapılı  dille  yazılan  bu  şiirlerin  her  bir  ifadesinin  bir  atraksiyon 
olabilirliğidir;  bu ifadeler  der yönetmen,  kurgu ile birleşmektedir.  Dizelerdeki  atraksiyon karşıtlığı 
bütüne varıldığında psikolojik etkiyi meydana getirecektir.  Bu noktadan hareket ile beş ayrı kurgu 
tekniğine varır Eisenstein.  Metric-ölçümlü- kurgulama, ritmik-dizemsel- kurgulama, tonal-titremsel- 
kurgulama, overtonal-üsttitremsel- kurgulama, intellectual-anlıksal- kurgulama. [meraklısı --ki meraklı 
olunuz bu konuda,  zira  avant  garde sinemada  Eisenstein kurgusu  enbi  avant  garde hareketlerden 
biridir—bu tekniklere başka kaynaklardan ulaşabilir ve ulaşırsa da iyi eder.]
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