
 

                                                                                                                                                                                                                         

                            

Bir Christophe Gans filmi. 

 

FİLMİN KÜNYESİ  

Yönetmen: Christophe Gans 

Yapımcı: Richard Grandpierre 

Besteci: Pierre Adenot 

Süre: 112 dakika 
 

Oyuncular: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier, Eduardo Noriega, Audrey Lamy      
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FİLMİN KONUSU 
 
Bütün servetini denizde kaybeden bir tüccar, altı kızıyla birlikte taşraya gitmek zorunda kalır. 
Çocukları arasında en genç kızı olan Güzel, en canlı ve hayat dolu olanıdır. Zorlu bir 
yolculuğun ardından tüccar, bir gül çaldığı için onu ölümle cezalandıran Çirkin’in sihirli 
krallığını keşfeder. Ailesinin başına gelen korkunç olaylardan kendisini sorumlu tutan Belle, 
babasının yerine kendi canını feda etmeye karar verir. Ancak Güzel’i Çirkin’in şatosunda ölüm 
değil büyülü bir aşk beklemektedir. Güzel, her gece akşam yemeğinde Çirkin’e eşlik eder. 
Zamanla birbirlerini tanımaya ve güvenmeye başlarlar. Güzel, Çirkin’e karşı koymaya 
çalışırken bir yandan da onun ve krallığının gizemini çözmeye çabalar. Güzel, anlatılanların 
aksine bir zamanlar yakışıklı bir prens olduğunu öğrenir. Yalnızca cesareti ve yüreğiyle 
hareket eden Güzel’in, bütün tehlikelerin üstesinden gelerek Çirkin’i etkisine altına girdiği 
büyüden kurtarıp gerçek aşkı keşfetmesini sağlar. 
 
    

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 

                     
 
YÖNETMEN 
 
1960 doğumlu yönetmen erken yaşlardan itibaren gerçek bir film tutkunuydu. Gençliğinde 
arkadaşlarıyla birlikte birçok samuray ve kung fu super-8 filmleri çekti. 1970’lerin sonunda B-
filmleri hakkında “Rhesus Zero” adını verdiği bir fanzin çıkartmaya başladı. Fransa’daki Idhec 
sinema okulunda mezun olduktan sonra Mario Bava’ya adadığı “Silver Slime” adlı kısa bir film 
çekti. 1982’de kurduğu Starfix dergisinde David Cronenberg, Dario Argento, Russel Mulcahy, 
David Lynch, John Carpenter ve Sergio Leone gibi yönetmenleri savundu. Necronomicon’un 
üç bölümünü yönetti. “HK” adını verdiği video koleksiyonunu Hong Kong filmlerine adadı. İki 
yıl boyunca Jules Verne’nin “Denizler Altında 20.000 Fersah” adlı romanını uyarlamaya çalıştı 
ama başarısız oldu. 1999’da çekimlerine başladığı ve vizyona girdiğinde büyük bir başarı 
yakalayan Kurtların Kardeşliği (2001) Gans’ın ikinci uzun metrajıdır.  
 

Yönetmenin Filmografisi  

Silver Slime (Kısa Film) – 1981 

Samuray’ın Gözyaşları – 1995 

Kurtların Kardeşliği – 2001 

Sessiz Tepe – 2006 

Güzel ve Çirkin – 2014  

 



 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 


