
Pera Film 2017 yılını, Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya sinemalarına 
odaklanan Türkiye-Visegrad Kültür Festivali’yle sonlandırıyor. Bu yılın teması 
olan Beden ve Ruh, insan doğasının iç dünyasını beden, zihin ve ruh bağlamında 
inceliyor. Zihin ve beden arasındaki ilişki, insan doğasının karmaşık yapısını 
anlamak açısından önemli. Beden ve Ruh film programı da buradan yola çıkarak 
varoluşa dair fiziksel ve soyut kavrayışları sürükleyici hikayeler aracılığıyla ele 
alıyor. Jean-Paul Sartre’ın nefis ifadesiyle, “Varım. Yumuşak, öylesine yumuşak, 
öylesine yavaş ki. Ayrıca hafif: Sanki havada asılı. Hareket ediyor.” Bu film 
seçkisi de bir anlamda havada asılı; bedenlerimizle, zihin ve ruhlarımızla olan 
girift ve tuhaf ilişkiyi inceliyor. Beden ve Ruh geniş bir dönemi kapsıyor ve hem 
ustaları hem de genç yönetmenleri selamlıyor: Jan Švankmajer, Věra Chytilová, 
Wojciech Marczewski, Martin Šulík, Ildikó Enyedi, György Pálfi, Virág Zomborácz 
ve Anna Zamecka.

Pera Film is ending 2017 with the Turkish-Visegrad Culture Festival, celebrating 
the cinema of Hungary, Poland, Czechia and Slovakia. This year’s theme Body 
and Spirit, explores the inner world of human nature in relation with the body, 
mind and spirit. The correlation between the mind and the body have been key 
to understanding the human complexities. Common inquires such as whether 
the mind is part of the body, or the body is part of the mind has evolved intensely 
over centuries. Inspired from this complex and diverse situation, the body and 
mind illustrate a most curious interaction. The program journeys through 
captivating stories investigating the physical and the intangible notions of 
existence. Jean-Paul Sartre exquisitely wrote “I exist. It is soft, so soft, so slow. 
And light: it seems as though it suspends in the air. It moves.” This selection of 
films in a sense suspends the air, examining the intricate and curious 
relationship we have with our bodies, mind and spirit. Body and Spirit spans 
over several decades and salutes master filmmakers as well as young directors 
such as Jan Švankmajer, Věra Chytilová, Wojciech Marczewski, Martin Šulík, 
Ildikó Enyedi, György Pálfi, Virág Zomborácz and Anna Zamecka.

‘Özgür’ Sinemadan Kaçış
Escape from the ‘Liberty’ Cinema

Yönetmen / Director: Wojciech Marczewski
Oyuncular / Cast: Janusz Gajos, Zbigniew Zamachowski, Teresa Marczewska, Piotr Fronczewski
Polonya / Poland, 1990, 92’, renkli / color
Lehçe; Türkçe altyazılı / Polish with Turkish subtitles

Woody Allen’ın Kahire’nin Mor Gülü adlı filminin 1980’lerin sonunda komünist 
rejimin sona ermekte olduğu Polonya’ya uyarlanması olan bu film, taşralı bir film 
eleştirmeninin ve onun isyankâr bir grup oyuncuyla mücadelesinin hikayesini 
anlatıyor. “Özgürlük” sinemasında Gün Ağarırken adlı filmin gösterimi sırasında 
perdedeki oyuncular greve gidiyor, rollerini bırakıyor ve özgürlük istiyorlar, 
seyircilerden taleplerde bulunuyorlar. Sansür memuru durumu kontrol altına 
alamayınca üst düzey parti yetkilileri çağırılıyor. Bu film, yapıldığı on yıldaki en 
özgün Polonya filmlerinden biri; hem baskıcı bir dönemin sonu hakkında şiirsel 
bir hiciv, hem de insanlığa dair evrensel bir masal. 

Adapted from Woody Allen’s The Purple Rose of Cairo to Poland’s late 80’s, 
when the communist regime is coming to an end, this film tells the story of a 
provincial film critic and his struggle with a rebelling group of actors. During the 
screening of the film Daybreak in the “Liberty” cinema, the actors on screen 
stage a strike, abandon their roles, and begin to assert their freedom, making 
demands to the audience. When the censor is unable to control the situation, 
senior party officials are called in. This film is one of the most original Polish 
films of the decade; a poetic satire about the end of an oppressive era but also 
a universal tale about humanity. 

Zevk Komplocuları
Conspirators of Pleasure

Yönetmen / Director: Jan Švankmajer
Oyuncular / Cast: Petr Meissel, Gabriela Wilhelmová, Barbora Hrzánová, Anna Wetlinská

Çekya, İsviçre, İngiltere / Czechia, Switzerland, UK, 1996, 85’, renkli / color
Çekçe; Türkçe altyazılı / Czech with Turkish subtitles

 
Jan Švankmajer’in Faust’tan sonra yaptığı ve büyük oranda canlı çekimlere 
dayanan filmi cinsel fetişizm ve fantezi hakkında Freud, de Sade, Buñuel ve Max 
Ernst’ten yararlanan sözsüz bir yorum. Altı karakter ayrıntılı ve cinsel oyunlarla dolu 
bir Pazar günün hazırlanıyor – ekmek topları, taze sazan, kâğıt ve tutkaldan 
yapılmış bir tavuk kafası var işin içinde! Ortaya çıkan açık saçık ve çılgınca eğlenceli 
sonuç, Švankmajer’in tuhaf ve kara mizahlı dünyasında düzenlenmiş, görülmeden 
inanılmayacak, dokunmatik, nefes nefese bir gezinti.

The mostly live-action Conspirators of Pleasure, Jan Švankmajer’s follow-up to 
Faust, is a wordless take on sexual fetishism and fantasy that draws on Freud, de 
Sade, Buñuel, and Max Ernst. Six characters prepare for a Sunday of elaborate 
and sexual shenanigans involving, among other things, bread balls, fresh carp, 
and a papier-mâché chicken’s head! The ribald, riotous result is a tactile, toe-
sucking tour de force of Švankmajerian strangeness and dark humour that must 
be seen to be believed.

Papatlayalar / Daisies

Yönetmen / Director: Věra Chytilová
Oyuncular / Cast: Ivana Karbanová, Jitka Cerhová, Marie Češková, Jiřina Myšková
Çekya / Czechia, 1966, 74’, siyah-beyaz, renkli / b&w, color
Çekçe; Türkçe altyazılı / Czech with Turkish subtitles

1960’ların Çek Yeni Dalgası’nın en ünlü filmlerinden olan Papatyalar yönetmen 
Věra Chytilová’nın ikinci uzun metrajlı filmi. Chytilová’nın 37 yaşındayken yaptığı 
bu eskimeyen, hayat dolu klasik film, yeni izleyici kuşaklarına esin kaynağı 
olmayı sürdürüyor. Bu kışkırtıcı film, içinde yaşadıkları yoz ve hedonist dünyayı 
yansıtmaya karar veren iki genç kadının hikayesini anlatıyor. Yapıldığı dönemin 
siyasal gerçeklerinden uzak duran Papatyalar, yine de 60’lı yılların ortalarına ait 
estetiğin özünü yakalıyor.

One of the most celebrated films of the 1960s Czechoslovak New Wave, Daisies 
is director Věra Chytilová’s second feature film. Made when Chytilová was 
37-years-old, this timeless, vibrant classic continues to inspire new generations 
of viewers. A provocative film, it tells the story of two young women who decide 
to mirror the decadent, hedonistic world in which they live. Removed from the 
political reality of the time in which it was made, Daisies is nonetheless a 
quintessential representation of the mid-sixties aesthetic.

Bahçe / The Garden

Yönetmen / Director: Martin Šulík
Oyuncular / Cast: Roman Luknár, Zuzana Šulajová, Jana Švandová, Marián Labuda

Slovakya, Fransa / Slovakia, France, 1995, 99’, renkli / color
Slovakça; Türkçe altyazılı / Slovak with Turkish subtitles

Genç Jakub hayatından memnun değil; işi onu tatmin etmiyor, evli bir kadınla olan 
ilişkisini de yürütemiyor, hiç geçinemediği babasıyla da bir apartman dairesi 
paylaşmak zorunda. Kendisini çevreleyen boz gerçeklikte kaçmak için Jakup kısa bir 
süreliğine büyükbabasının köydeki eski evine taşınmaya karar veriyor. Buradayken 
büyükbabasının günlüğünü buluyor, bu da yalın ve unutulmuş bir dünyanın büyüsünü 
keşfetmesini sağlıyor: erik likörü yapmayı, ekmek pişirmeyi, büyük bahçenin çimlerini 
biçmeyi öğreniyor; gizemli üç adam onu ziyaret ediyor, bilinmezliklerle dolu ve son 
derece ilginç bir kız olan Helen’la tanışıyor. Kısa tatili gittikçe uzuyor ve Jakup daha 
farkına bile varamadan hayatı köklü bir değişime uğruyor.

The young Jakub leads a discontented life: not gratified by his Job and incapable of 
making his relationship with a married woman work, he is forced to share an 
apartment with his father with whom he is on very bad terms. To escape from the grey 
reality that surrounds him, the boy decides to move, for a short time, to his 
grandfather’s old house in the country. Here Jakub finds his grandfather’s diary which 
enables him to discover the charm of a simple and forgotten world: he learns how to 
prepare plum liqueurs, to make bread and to mow the lawn of the large garden; he 
receives a visit from three mysterious men and makes the acquaintance of Helen, an 
inscrutable and fascinating girl. His short holiday becomes increasingly prolonged 
and Jakub’s life undergoes a radical change, before even he has the time to realize it.

Hayattan Sonra / Afterlife
 

Yönetmen / Director: Virág Zomborácz
Oyuncular / Cast: Márton Kristóf, Zsolt Anger, Eszter Csákányi, József Gyabronka
Macaristan / Hungary, 2014, 93’, renkli / color
Macarca; Türkçe altyazılı / Hungarian with Turkish subtitles

Mózes çekingen ve özgüveni olmayan genç bir adam; ilahiyattan mezun olmuş, 
ailesiyle ücra bir köyde yaşıyor. Otoriter babasıyla oldukça karmaşık bir ilişkisi 
var; rahip, oğlunu pek ciddiye almıyor ve ona kötü davranıyor. Bir gün baba 
beklenmedik bir biçimde ölüyor ve hayaleti Mózes’e belirmeye başlıyor, ailede 
hayaleti görebilen tek kişi o. Genç adam babasının ruhunun nasıl huzur 
bulabileceğini anlamaya çalışıyor ve kendini hayatında ilk kez dizginleri ele 
alması gereken bir durumda buluyor. 

Mózes is a diffident, insecure young man who has finished theology studies and 
lives with his family in a remote village. His relationship with his authoritative 
father is rather complicated; the pastor doesn’t take his son very seriously and 
treats him with disdain. One day, the father dies unexpectedly – and his ghost 
begins appearing to Mózes, the only one in the family who can see him. The young 
man struggles to figure out how his father’s spirit might find peace, and it seems 
that, for the first time in his life, he’s been put in a situation in which he must take 
things firmly into his own two hands. 
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Birliktelik / Communion

Yönetmen / Director: Anna Zamecka
Oyuncular / Cast: Ola Kaczanowska, Nikodem Kaczanowski, Marek Kaczanowski, Magdalena Kaczanowska
Polonya / Poland 2016, 72’, renkli / color
Lehçe; Türkçe altyazılı / Polish with Turkish subtitles

Yetişkinler beceriksiz olduğunda çocukların çabuk büyümesi gerekiyor. Ola 14 
yaşında, işlevsiz babasına, otizmli erkek kardeşine ve ayrı yaşayan annesine 
bakıyor; ama her şeyden çok ailesini yeniden bir araya getirmeye çalışıyor. 
Annesini eve geri getirmenin umudunu taşıyor. 13 yaşındaki erkek kardeşi 
Nikodem’in “Kutsal Birlikteliği”, ailenin buluşması için bir bahane. Ola mükemmel 
bir aile kutlaması hazırlamanın tüm sorumluluğunu tek başına üstleniyor. 
Birliktelik reddedilenin güzelliğini, zayıfın gücünü ve değişim imkânsız görünürken 
değişimin gerekliliğini ortaya çıkarıyor.

When adults are ineffectual, children have to grow up quickly. Ola is 14 and she 
takes care of her dysfunctional father, autistic brother and a mother who lives 
separately; but most of all she tries to reunite the family. She lives in the hope of 
bringing her mother back home. Her 13-year-old brother Nikodem’s “Holy 
Communion” is a pretext for the family to meet up. Ola is entirely responsible for 
preparing the perfect family celebration. Communion reveals the beauty of the 
rejected, the strength of the weak and the need for change when change seems 
impossible. This crash course in growing up teaches us that no failure is final. 
Especially when love is in question.
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Küçük Liman  / Little Harbour

Yönetmen / Director: Iveta Grófová
Oyuncular / Cast: Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Katarína Kamencová, Johanna Tesařová
Slovakya, Çekya / Slovakia, Czechia 2017, 85’, renkli / color
Slovakça; Türkçe altyazılı / Slovak with Turkish subtitles

Gerçek olaylara dayanan bu filmde, masum bir oyun oynayan iki çocuğunun 
hayatlarının sonsuza dek değişmesinin hikayesi anlatılıyor. Henüz anneliğe hazır 
olmayan annesiyle birlikte yaşayan on yaşındaki Jarka, sevmeyi ve bir aile kurmayı 
o kadar istiyor ki terk edilmiş ikiz bebekleri evine alıyor. Film, Berlinale Generation’da 
“En İyi Film” dalında Kristal Ayı ödülünü aldı.
 
A story inspired by true events about two children whose innocent play will change 
their lives forever. Ten years-old and living with a mother who is not yet ready to be 
a Mum, Jarka is pushed by her desire to love and form a family to the point where 
she finds herself giving shelter to two abandoned twin babies. Received the Crystal 
Bear award for Best Film of Berlinale Generation.
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Beden ve Ruh / On Body and Soul

Yönetmen / Director: Ildikó Enyedi
Oyuncular / Cast: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider, Ervin Nagy
Macaristan / Hungary, 2017, 116’, renkli / color
Macarca; Türkçe altyazılı / Hungarian with Turkish subtitles

Berlin Film Festivali’nde büyük ödül Altın Ayı’yı kazanan Beden ve Ruh, büyülü 
gerçeklik esintileri taşıyan, içinizi ısıtacak bir aşk hikâyesi anlatıyor. Usta Macar 
yönetmen Ildikó Enyedi’nin 18 yıl aradan sonra çektiği ilk filmi Budapeşte’de bir 
mezbahada geçiyor. Öğlen yemeklerini bile ciddiyetini bozmadan tek başına yiyen 
asosyal Maria, kendi gibi sessiz ve içine kapanık müdürü Endre ile yakınlaşıyor. 
Tesadüfen, geceleri aynı rüyaları gördüklerini fark ettiklerinde önce bu durumdan 
sıkılıp korkuyorlar, ama sonrasında rüyalarında olduğu gibi gerçek hayatta da yan 
yana durmaya çalışıyorlar.

Winning the Golden Bear as the grand prize of the Berlin Film Festival, On Body 
and Soul tells a heart-warming love story with elements of magical realism. 
Hungarian director Ildiko Enyedi’s first feature following an 18-year hiatus, the film 
is set in a Budapest slaughterhouse. Strict, and asocial, Maria even has her 
lunches by herself at work. She gets close to her similarly quiet and introverted 
boss Endre, and by pure chance, the two discover that they have the same dreams 
at night. They are puzzled, incredulous, a bit frightened, but then, they try to stand 
together in real life as in their dreams.

Işın / Photon

Yönetmen / Director: Norman Leto
Oyuncular / Cast: Andrzej Chyra, Karolina Kominek-Skuratowicz, Joanna Soroczak, Alex Mru Kijania, Steve Royal

Polonya / Poland, 2017, 107’, renkli, siyah-beyaz / color, b&w
İngilizce, Lehçe; Türkçe altyazılı / English, Polish with Turkish subtitles

Işın, daha önce kelimenin tam anlamıyla görmemiş olduğunuz türden çarpıcı bir 
sinema deneyimi sunarak evrenin en küçük yapı taşlarına ve en büyük gizemlerine 
bakıyor: Büyük Patlama’dan kuantum devrimine, zamanın başlangıcından 
gezegenlerin oluşumuna ve milyonlarca yıl boyunca biyolojik yaşamın evrimine ve 
oradan da bilinmeyen bir geleceğe. Bir resim binlerce sözcüğe bedeldir; bilimin en 
büyük sorularını ele alan bu müthiş görselleştirmeler hem zihin açıcı ve yoğun bir 
fizik dersi, hem de soyut bilimsel araştırmayla fikirlerin aktarımı arasında köprüler 
kuran güzel bir melez. Parçacıklar, dalgalar ve çıplak gözle görülemeyecek kadar 
küçük ya da büyük görüngülerin canlı hareketleri biz sırlarını açıklıyor, bunun için 
de insan anlatılarıyla temellendirilmiş görsel bir dil kullanıyor. Norman Leto’nun 
filmi, Sonsuzun Başlangıcı ve Gerçekliğin Dokusu gibi çok satan kitapların yazarı 
David Deatsch’ın çalışmalarından esinleniyor. 

Photon looks at the universe’s smallest building blocks and biggest mysteries in a 
staggering cinematic experience of the kind that you have literally never seen 
before. From the Big Bang to the quantum revolution, and from the beginning of 
time to the creation of planets and the evolution of biological life over eons – and 
heading towards an unknown future. A picture is worth a thousand words, and the 
fascinating visualizations of the biggest questions of science that we experience 
here are both, thought-provoking and densely packed physics lesson, and a 
beautiful hybrid that builds bridges between abstract, scientific research and the 
communication of the its ideas. Animated patterns of particles, waves and 
phenomena that are both too small and too large to observe with the naked eye, 
communicate their secrets to us in a visual language that is anchored in human 
narratives. Norman Leto’s film is inspired by the best-selling author David 
Deatsch’s work on books like The Beginning of Infinity and The Fabric of Reality.
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Bu program kapsamındaki Pera Film gösterimleri ücretsizdir.
Rezervasyon alınmamaktadır. 

This program’s screenings are free of admissions. Drop in, no reservations.

Keçi / Goat

 

Yönetmen / Director: Ivan Ostrochovský
Oyuncular / Cast: Peter Baláž, Nikola Bongilajová, Stanislava Bongilajová, Ján Franek
Slovakya, Çekya / Slovakia, Czechia, 2014, 75’, renkli / color
Slovakça, Çekçe, Almanca, İngilizce; Türkçe altyazılı / Slovak, Czech, German, English with Turkish subtitles

 
Peter “Keçi” (Koza) Baláž eski bir Olimpik boksör. Kız arkadaşı Miša’yla birlikte 
döküntü bir toplu konut sitesinde yaşıyor ve sürekli geçim sıkıntısı çekiyor. Miša 
hamile olduğunu öğreniyor. Kürtaj olmaya karar veriyor ve Koza’dan gerekli parayı 
bulmasını istiyor. Bir süredir antrenman yapmayan Koza ringlere dönüyor, böylece 
ceplerinin biraz para göreceğini ve belki de Misa’nın fikrini değiştirebileceğini 
umuyor. Menajeri Zvonko’yla birlikte turneye çıkıp sayısız maç yapıyor, başarması 
imkânsız görünüyor ama asla havlu atmıyor. Düzgün bir aile yaşamı sürebilmesi 
için Koza’nın kaç darbe yemesi gerekiyor? 

Peter “Goat” (Koza) Baláž is a former Olympic boxer. He and his girlfriend Miša live 
in a dilapidated housing estate, constantly struggling to make ends meet. Miša 
learns that she is expecting a baby. She decides to terminate her pregnancy and 
she wants Koza to find the necessary money. Koza, who has not trained in a while, 
steps back into the ring, hoping to earn some much-needed cash and possibly 
change Miša’s mind. He and his manager, Zvonko, embark on a tour through 
uncountable fights, where success seems impossible and yet is never forfeited. 
How many blows must Koza take, in order to earn a decent family live? 

Serbest Düşüş / Free Fall

Yönetmen / Director: György Pálfi
Oyuncular / Cast: Piroska Molnár, Miklós Benedek, Attila Menszátor-Héresz, Tamás Jordán, Zsolt Nagy
Macaristan, Güney Kore, Fransa / Hungary, South Korea, France, 2014, 80’, renkli / color
Macarca; Türkçe altyazılı / Hungarian with Turkish subtitles
  
Yaşlı bir kadın, tıklım tıklım dolu evini paylaştığı tepkisiz kocasına, “Ne çayı 
istiyorsun? Nane var,” diye mırıldanıyor. Sonra apartmanın çatısına çıkıp sisler 
altındaki Budapeşte’nin kararmakta olan göğüne bakıyor. Ve atlıyor. Kadın 
pencerelerin önünden geçerken diğer daireleri kısa birer an için görüyoruz – ama 
bunları sonra arka arkaya tekrar ve bu kez yeterince uzun süre göreceğiz. 
Hikayeler her ne kadar birbirinden belirgin biçimde ayrılıyorsa da çeşitli 
paralellikler de arz ediyorlar. Bu son derece yaratıcı, ince ayarları yapılmış ve aynı 
zamanda alçakgönüllü film, kışkırtıcı fikirler dile getiriyor ama hiçbir açıdan en 
ufak bir yüzeysel meseleye yol açmıyor.  

“What tea do you want? We’ve got some mint tea,” an old woman mutters to her 
apathetic husband, with whom she shares her cluttered home. She then goes 
up to the roof of her apartment block, from where she surveys the evening 
skyline over smog-veiled Budapest. And she jumps. We catch a fleeting glimpse 
of the other flats as the woman plunges past their windows – but we’ll be seeing 
them, long enough again, one after the other. While given clear distinctions, the 
stories present numerous parallels. This highly imaginative, fine-tuned and, at 
the same time, unassuming film comes up with provocative ideas, while nothing 
about it would superficially cause the least offence.

Beş Ekim  / Five October

Yönetmen / Director: Martin Kollár
Slovakya, Çekya / Slovakia, Czechia, 2016, 50’, renkli / color

Slovakça; Türkçe altyazılı / Slovak with Turkish subtitles
 

Bu sakin filmin baş karakteri, yönetmenin 52 yaşında, başarı şansı yalnızca yüzde 
50 olan tehlikeli bir ameliyat geçirmesi gereken abisi Ján Kollár. Jan yanına 
minimum miktarda ekipman alıp bisikletiyle yola koyuluyor – her şeyi kendisi nasıl 
istiyorsa tam o şekilde yapabileceği son yolculuğu olacak bu belki de. Tek 
sınırlama ameliyat tarihi olan 5 Ekim. Duyarlı ama duygusal olmayan yaklaşımıyla 
yönetmen, Ján’ın korkuya karşı mücadelesini ve içinde bulunduğu koşullarla 
yüzleşme ve bir uzlaşma bulma çabasını kaydediyor. Ján duygu ve düşüncelerini 
bir günlüğe yazıyor, buradan yapılan alıntılar da bu derinlikli, güçlü filmin formel 
unsurunu oluşturuyor. 

The protagonist of this quiet picture is the director’s 52-year-old brother Ján 
Kollár, who learns that he needs to undergo a hazardous procedure with only a 
50-50 chance of surviving. Ján takes his bike and a minimum of equipment and 
sets out on perhaps the last journey he’ll ever take when he can essentially do 
everything exactly the way he wants. The only limitation is the day set for his 
operation – October 5th. Employing sensitivity without pathos, the director records 
Ján’s struggle against fear and his sincere effort to stand face-to-face with his 
circumstances and find reconciliation. Ján commits his thoughts and feelings to a 
journal, excerpts of which serve as a formal element in this contemplative, 
powerful film.

Ben, Olga Hepnarová  / I, Olga 

Yönetmenler / Directors: Petr Kazda, Tomáš Weinreb
Oyuncular / Cast: Michalina Olszańska, Martin Pechlát, Klára Melíšková, Marika Šoposká
Çekya, Polonya, Fransa, Slovakya / Czechia, Poland, France, Slovakia 2016, 105’, siyah-beyaz / b&w
Çekçe; Türkçe altyazılı / Czech with Turkish subtitles

İncelikle işlenmiş ve melankolik siyah-beyazla çekilmiş bu film, 10 Temmuz 
1973’te, 22 yaşına henüz basmışken kiralık bir kamyonu bir grup insanın 
üzerine sürerek sekiz kişiyi öldüren ve böylece bir kitlesel katile dönüşen, 
fazlasıyla yalnız bir genç kadının kısa yaşam öyküsünü anlatıyor. Yaptıklarını 
itiraf ettiği mektubunda dünyadan ve kendisinden nefret ettiğini düşündüğü 
insanlardan intikam almak istediğini yazıyor. Akıl sağlığının bozuk olduğunun 
açık göstergeleri olmasına rağmen idam ediliyor ve Çekya’da kamu önünde 
idam edilen son kadın oluyor. 

Meticulously composed and shot in elegiac black-and-white this film tells the 
story of the short life of an exceptionally lonely young woman who turns into a 
mass murderer when, on 10 July 1973 – as she has just turned 22 – she drives a 
rented truck into a group of people, killing eight. In a letter acknowledging her 
deed she writes that she sought to take revenge on the world and on those she felt 
hated her. In spite of clear indications that she was mentally ill she was executed 
– making her the last woman to be publicly executed in Czechoslovakia. 


