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<p>Sherrie Hewson, Andrea McLean, Beverley Callard ve Gillian Taylforth� Bunlar ?ngiliz
oyuncu ve sunucular. Best Magazin dergisine �plak pozlar vererek, kad?nlar i�n kariyerin
ya?la ba?lant?l? olmamas? gerekti?inin alt?n? �zmek istediler.</p>      <p>Asl?nda ya?l?
olmalar?n?n hi�ir ?eyi de?i?tirmedi?ini kan?tlamak de?il ama�ar?. Sadece i�nde
bukunduklar? sekt��n, yani ekran?n, kad?n? 35 ya??ndan sonra ya?l? kabul edip, bir kenara
atmas?n?n yaratt??? ayr?mc?l??a dikkat �kmek istiyorlard?. </p>  <p><br /> Bunlar cesur
kar?nlar. Cesur, deneyimli ve yetenekli� Ama ne yaz?k ki, yetene?in ve donan?m?n
g�mezden gelindi?i, gen�ik ve g�zelli?in prim etti?i bir d�emin kad?nlar?lar ayn? zamanda.
<br /> <br /> M�cadeleleri bu y�zden.<br /> <br /> Ama�ar? Hollywood ba?ta olmak �zere,
sinema sekt��nde ve televizyon ekranlardaki kad?nlar?n ille de gen�ve g�zel olmak zorunda
olamd???n? yap?mc?lara anlatabilmek. <br /> <br /> Dilerim ba?ar?l? olurlar. <br /> <br />
<img style="float: right; margin-left: 9px;" alt="ciplak_sunucular" height="267" width="400"
src="images/stories/image/ciplak_sunucular.jpg" />Ger� bu m�cadeleyi ilk kez onlar vermiyor.
<br /> <br /> Rosanna Arquette, �Debra Winger Aran?yor� adl? belgesel filmini, �kerken
kendi ba??na gelen yaln?zla?may?, ayn? d�emde �Subay ve Centilmen�, ��lde �y�,
�Shadowlands� gibi �emli filmlere imza atm?? oyuncu Debra Winger �zerinden anlatm??t?.
1980'li ve 90�l? y?llara damgas?n? vuran bir oyuncunun y?ld?z? nas?l oluyorda birden
s��veriyordu?<br /> <br /> Rosanna Arquette filminde i?te tam da bu sorunun cevab?n?
ar?yor, 25�den fazla kad?n y?ld?za erken emeklilikle ilgili d�?�ncelerini soruyordu.<br /> <br
/> Rosanna Arquette'e filminde diyordu ki; �pe?lerinden ko?ulan kad?n oyuncular
birka�k?r???k edinir edinmez ya da v�cutlar? eski dirili?ini kaybetmeye ba?lad???nda
yap?mc?lar taraf?ndan erken ve zorunlu emeklili?e terk ediliyor.� <br /> <br /> Bir�k oyuncu
Rosanna ile ayn? fikirde. <br /> <br /> Filmde Jane Fonda'n?n �k�s�ne de yer veriliyor. Jane
Fonda medya devi Ted Turner'la daha ikinci bulu?mas?nda, Turner'?n �ya i?in, ya ben�
dedi?ini anlat?yor. ?ki Oscar ��ll� oyuncu ise hayat? boyunca �l???p ger�k bir ili?ki i�n asla
zaman ay?ramad???ndan dem vurup, kariyerini de?il, Turner'? tercih etti?ini s�l�yor. <br />
<br /> Jane Fonda�n?n ger�k bir ili?ki �lemi, bana, 1963 senesinde kendisiyle yap?lan bir
r�ortajda Ava Gardner�?n s�lediklerini hat?rlatt?. <br /> <br /> �Saadeti bulamad?m�
feryad? �zerine kurulu bir s�le?iydi bu. �Ya?? k?rk? ge�i? bir kad?n?n bundan sonra saadet
avc?l??? yapmas? zor ama, insan �midini bir t�rl� kesemiyor. Belki bir g�n beni anlayan bir
erkekle kar??la??r?m. Belki bir g�n ben de mesut bir yuva kurar?m� diyordu g�zeller g�zeli
Ava Gardner.<br /> <br /> Ya?? k?rk? ge�i?i i�n kendisine gelen film tekliflerin azald???n?,
uygun senaryo bulmakta zorluk �kti?ini, bu y�zden bu zamana kadar es ge�i?i mesut bir aile
hayat?n?n �lemini duydu?unu s�l�yordu. <br /> <br /> ?ki y?ld?r film �virmedi?i i�n
�Pekin�de 55 G�n� isimli filmin kendisine teklif edilmesinden �k mutlu oldu?unu dile
getiriyordu. �nk� bu senaryoda ya??na uygun bir karakteri canland?racakt?. <br /> <br /> Son
olarak diyordu ki, �Hollywood kad?nlar? ya �l??mal? ya da mutlu bir yuva kurmal?. �nk�
kamera kar??s?nda insan dertlerini unutuyor. Bamba?ka bir aleme dal?yor. Vaktiyle '�plak
Ayakl? Kontes' filmini �virirken kendimi filmin havas?na �lesine kapt?rm??t?m ki, filmin
�vrilmesi bittikten sonra da ger�?e d�ebilmek zor olmu?tu�<br /> <br /> Bu s�lerde asl?nda
bir dram yat?yor. Kad?nlara y�elik bir dram bu. Bir erkek oyuncunun ya?amad??? bir korku.
Gen�ik ve g�zelli?in bir g�n elimizden kay?p gitme korkusu.<br /> <br /> �l???nca her ?eyi
unutan kad?n oyuncu, i? teklifleri almamaya ba?lay?nca b�y�k bir bo?lu?a d�?�yor. O zaman
�vresindeki d�nyan?n asl?nda hayal perdesi oldu?unu fark ediyor ve korunma i�g�d�s�yle
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evine s???n?yor. Yuva ve �cuk �lemi bu s???nma d�eminde depre?iyor.<br /> <br /> Jane
Fonda�ya Ted Turner�i tercih ettiren de bu korku i?te. Ya?lanma ve i?siz kalma korkusu.<br />
<br /> Debra Winger de ayn? korkularla evine �kilmi?ti.<br /> <br /> Asl?nda meslek grubu ne
olursa olsun t�m kad?nlar?n ya?ad??? zorluk ayn?. O y�zden ekranlarda haber sunan
kad?nlar da ya?lanmaktan korkuyor. Gazeteciler de �le. Ay?e Arman�?n pop�ler kalmak
ad?na yapt?klar?n? hangi gazeteci yapabilir? Herhalde �k azd?r say?lar?. <br /> <br />
Donan?ml? ve deneyimli olmak baz? kap?lar? a�rken, bir�k kap?y? da kapat?yor ne yaz?k
ki�</p>  <p><a href="mailto:birsenaltiner@gmail.com">birsenaltiner@gmail.com</a></p>
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