Pastoral Amerika

Philip Roth Pastoral Amerikada 20.
yuzyilin en ihtilafli ve patlamaya hazir
donemini,60li yillari tesrih masasina
yatiriyor.
Baska
romanlarinda
da
karsilastigimiz edebi alter egosu, yazar
Nathan Zuckerman, bu kez de lise
yillarindan tanidigi, Sarikafa lakapli
beysbol yildizi Seymour Levovun bir
portresini ciziyor. Oykuyu, Seymourun
kardesi Jerrynin anlattiklarina, bir iki
gazete kupurune ve Sarikafayla iki kisa
karsilasmasinda konustuklarina dayanarak
kaleme aliyor. Lise yillarinin efsanevi
sporcusu, genc yasli herkesin idolu,
Sarikafa Seymour Levov, mureffeh ve
utkulu savas sonrasi Amerikasinda
ergenlige erismistir. Babasinin kurdugu
fabrikanin yonetimini ustlenen, New Jersey
Guzeliyle evlenen Seymour varlikli,
caliskan, sorumluluk sahibi bir isadami ve
iyi bir aile babasidir. Ancak talih bir
noktadan
sonra
yuzune
gulmekten
vazgececektir.
Seymour
yaslanirken,
Amerika da cilginlasir ve ulke calkantili
60li yillarda adeta cinnet gecirirken, o da
sevdigi her seyi yitirir. Tarih Sarikafanin
ailesini kacinilmaz olarak hakimiyeti altina
alir: Kizi Vietnam Savasini protesto etmek
icin yasadiklari bolgedeki postaneyi
bombalayip, yoldan gecen birinin olumune
neden olurken, masum bir insani
oldurmekle kalmamis, kendisine tapan
babasiyla
arasindaki
baglari
da
dinamitlemistir. Sarikafanin hayatinda artik
mutluluga ya da manevi tutarliliga iliskin
hicbir umut kalmayacaktir. Kizini bu
davranisa iten nedenleri sorgulamasiyla,
Ikinci Dunya Savasi sonrasi yillarda
Amerikanin siyasal ve sosyal bir
panoramasi cizilir. Romanda anlatilan
olaylar,
kamuoyunun
Watergate
skandaliyla calkalandigi 1974 yilina kadar
uzanir. Rotha 1997 yilinda Pulitzer
Odulunu kazandiran Pastoral Amerika,
talihli bir Amerikalinin yukselisinin ve
dususunun; toplumsal kargasanin ezdigi
guclu ve ozguvenli bir toplumsal denge
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ustadiin hikayesi degildir yalnizca.20.
yuzyilin refah, toplumsal duzen ve mutlu
aile yasami vaatleri icin yakilmis bir agittir
da ayni zamanda. Rothun yazdigi

Arka Kapak Yaz?s? (Tan?t?m Bulteninden). Parlak ve gosterisli bir z?rha burunmus Amerika, kendi zaaflar?yla
yuzlesebilecek mi? Unlu Amerikal? yazar Philiph Pastoral Amerika filmi icin fragman videosunu izle. D?sar?dan
mukemmel gorunen bir aileye odaklanan yap?m eskiden okulun y?ld?z atleti, simdi Pastoral Amerika-YAPI KREDI
YAYINLARI- Philip Roth Parlak ve gosterisli bir z?rha burunmus Amerika kendi zaaflar?yla yuzlesebilecek
mi?Pastoral Amerika : Film Ewan McGregorun ilk yonetmenlik denemesi. Philip Rothun Pulitzer odullu roman?ndan
uyarlanan filmin olaganustu oyuncu - 1 min - Uploaded by Film IzlemelisinD?sar?dan mukemmel gorunen bir aileye
odaklanan yap?m eskiden okulun y?ld?z atleti, simdi ise Find American Pastoral - Pastoral Amerika at Movies & TV,
home of thousands of titles on DVD and Blu-ray.Pastoral Amerika fragman?, yonetmen ve oyuncular hakk?nda detayl?
bilgi sinema sayfam?zda. Pastoral Amerika filminin puanlamas?n? gormek icin simdi t?kla!Unlu oyuncu Ewan
McGregor?n ilk yonetmenlik denemesi olan Pastoral Amerika filmi Phillip Rothun Pulitzer odullu roman?n? temel
al?yor. Senaryosu JohnAmerikal? yazar Philip Rothun Pulitzer Odullu kitab?ndan uyarlanan Pastoral Amerika
(American Pastoral) adl? bu filmde, basar?l? bir is adam? olan Seymour - 2 min - Uploaded by CinemaximumDunya
promiyerini Toronto Film Festivalinde Eylul ay?nda yapan Pastoral Amerika, 1960 - 2 minPastoral Amerika filminin
ozeti, yorumlar?, oyuncular? ve seanslar? hakk?nda bilgilere ulasmak Pastoral Amerika izle 1080p. D?sar?dan
mukemmel gorunen bir aileye odaklanan yap?m eskiden okulun y?ld?z atleti, simdi ise basar?l? bir isadam? olan
SeymourPastoral Amerika-AYRINTI YAYINLARI- Philip Roth Philip Roth Pastoral Amerikada 20. yuzy?l?n en
ihtilafl? ve patlamaya haz?r donemini60l? y?llar.Pastoral Amerika Filminden Fotograflar. Pastoral Amerika : Fotograf
Ewan McGregor, Jennifer Connelly.Philip Roth Pastoral Amerikada 20. yuzy?l?n en ihtilafl? ve patlamaya haz?r
donemini,60l? y?llar? tesrih masas?na yat?r?yor. Baska romanlar?nda da kars?last?g?m?zPastoral Amerika Filminden
Fotograflar. Pastoral Amerika : Fotograf Ewan McGregor, Jennifer Connelly.
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