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Tampopo

Güzin Yal?n - Tampopo

Künye
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- Juso Itami'nin yönetti?i 1985 yap?m? Japon filmi
- Filmin senaryosu da Juzo Itami'ya ait
- Ba?l?ca rolleri Tsutomu Yamazaki, Nabuko Miyamoto, Koji Yakusho and Ken Watanabe payla??yor
- Oyunculardan Nabuko Miyamoto yönetmenin e?i. Sonrada Bat?'da da ünlenen Ken Watanabe meslek hayat?n?n ç?k???n? bu rolle
ya?m??.
- Film sadece sinema tarihinin yemek temal? en iyi filmlerinden birisi olarak de?il, ayn? zamanda kült bir komedi filmi olarak da
kabul ediliyor.
- Sinema tarihinde, konusundan ötürü ?talyan ?spaghetti western?lerine bir nazire niteli?inde, bir ?ramen wastern? olarak
adland?r?l?yor
- Film boyunca senaryonun içerisine yerle?tirilmi? olan klasik Amerikan sinema temalar?, karakterleri, müzikleri ve kamera
aç?lar?na yönelik gizli alay filmin olumlu ?öhretinde etkili olmu?
- Gösterime girdi?i ilk günden itibaren tüm de?erlendirme platformlar?nda çok yüksek puanlar alm?? ve tüm ele?tirmenler
taraf?ndan çok olumlu kritiklerle kar??lanm??
Konu
Kamyon ?oförleri Goro ve Gun mola verdikleri Lai Lai isimli noodle bar'da (makarna lokantas?) lokantan?n sahibi olan dul han?ma
yard?m etmeye karar verirler. Tampopo o?lu ile birlikte ya?amakta ve bu küçük lokantada geleneksel Japon etli, bambulu makarna
çorbas? ramen pi?irip satarak hayat?n? kazanmaya çal??maktad?r. Goro ve Gun çe?itli biçimlerde yard?m ederek Tampopo'nun çok
özel bir lezzet yaratmas?n? sa?larlar. Lokantan?n ismi ise de?i?tirilerek Lai Lai yerine Tampopo olur. Bu maceray? destekleyen bir
çok iç içe geçmi? alt konun mevcut oldu?u filmde, birbirinden güzel yemek sahneleri pe? pe?e yer al?r.
Menü
Ba?ka yemek filmlerinden farkl? olarak Tampopo'da, birbirinden de?i?ik biçimlerde haz?rlanm?? asl?nda tek bir çe?it yemek, ramen
yer al?r.
YouTube Video: YouTube.com/watch?v=sur_pxcpuoE
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