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Armin Linke 

Dijital dosyaya aktarılan 16 mm film, stereo ses, 16:9, renkli 

60’  

Kamera: Armin Linke, Ses: Renato Rinaldi, Düzenleme: Giuseppe Ielasi. 

Piero Zanini, Renato Rinaldi ve Armin Linke’nin yürüttüğü bir araştırma projesinin ürünüdür. 

Sanatçının izniyle. 

 

 

08:53-09:41 

Burası bir karışım… Peyzajı kurgularken ilk önce diğer örnekleri araştırıp farklı merkezleri ziyaret 

ederek oralarda nasıl aktiviteler yapıldığını izledik. Baştan beri sadece kayakla ya da snowboardla ilgili 

değil, bundan çok daha kapsamlı bir merkez kurmak istediğimizi biliyorduk. Ayrıca özellikle İsviçreli, 

Fransız, Avusturyalı ya da sabit bir eğlence parkı olmasını arzu etmedik. Avusturya veya Fransız kayak 

haftasına ev sahipliği yapabileceğimiz bir mekân yaratabilmek için üzerine bir tema, müzik, koku, 

yemek eklenebilecek bir platform inşa etmek istedik. Dolayısıyla gördüğümüz ve beğendiğimiz her 

şeyden biraz ödünç alarak o havayı yaratmaya çalıştık. 

 

09:57-10:21 

Büyü gibi bir şey. Kar yağdırabiliyoruz. Kar makinelerini açıp kapatabiliyoruz. Kar yağmasını 

sağlayabiliyoruz. Doğayı yaratabiliriz ve tıpkı doğada olduğu gibi yapıldı. Bunun arkasında işi mümkün 

kılan teknisyenlerden ve mühendislerden oluşan neredeyse ordu diyebileceğimiz bir takım var ve 

teknolojisi ise inanılmaz karmaşık, ama yine de oldukça güzel ve basit. Bu da onun güzelliğinin bir 

parçası.  

 

16:12-17:18 

Burada gördüğünüz yere halka şeklindeki yapısından dolayı “Sirk” deniyor. Bu sahada birkaç açık hava 

etkinliği şimdiden gerçekleştirildi. Folk grubu Zillerthaler Schürzenjager, The Bloodhoud Gang ve The 

Fantastische Vier, Wolfgang Ambros gibi daha birçokları burada konser verdi. Elbette bu fona doğru 

bir açık hava etkinliği sahnelemek tek kelimeyle harika. Maden cevheri buradan taşıma bantlarına 

alınarak aşağıdaki yükleme tesisi Krumpental’a taşınıyor ve Avusturya Demiryollarının vagonlarına 

yükleniyor. Her yerde gördüğünüz bu ince gri kum tepeleri işlenmiş maden cevheri stokumuz. Bu 

moloz yığınları ise rampalarımız. Bunlar maden işleme tesisimizin atık ürünleri. Moloz, yol yapımı ve 

benzeri işlerde kullanılmak üzere diğer şirketlere satılıyor. 

 

22:09-23:20 

Davos’un yakın tarihli sömürüsü yaklaşık 130 yıl öncesine uzanıyor. Doktor Spengler adında biri 

Davos’taki havanın özellikle tüberkülozdan mustarip kişiler için yararlı olduğunu keşfettikten sonra 

orada klinikler inşa edilmeye başlandı. Bu kliniklerde dünyanın her yerinden gelen tüberküloz 

hastalarını, çoğunlukla zenginleri, tedavi ettiler ve Doktor Spengler’in başarısı onun haklı olduğunu 

gösterdi. Birçokları Davos’tan sağlığına kavuşarak ayrılabildi. Bazıları da hayatını kaybetti, ama iklimi 

pek çok hastanın buraya yerleşmesine sebep olacak kadar faydalıydı. Böylece zeki ve yenilikçi 



kişilerden oluşan güçlü bir ticaret topluluğu Davos’a ekonomik gelişme getirerek kendini ortaya koydu 

ve bu şekilde Davos’un modern zamanlarda güçlü bir ekonomi haline gelmesinin önü açıldı.  

 

25:10-25:51 

WEF (Dünya Ekonomi Forumu) süresince geçerli belgesi olmayanların giremeyeceği farklı güvenlik 

bölgeleri kurulacak. Mantıken bunlardan bir tanesi kongre merkezini ve “Belvedere”yi kapsıyor, bir 

diğeri de Davos Dorf’ta “Seehof” oteliyle “Flüela” otelini çevreliyor. Ayrıca, göl yakınındaki helikopter 

pisti de bu güvenlik bölgesi fikrinin bir parçası. Halk kısıtlamalardan ötürü zorlanacak ve ekstra trafik 

yoğunluğu sebebiyle birkaç geçici yolun devreye sokulması gerekecek. 

 

31:34-32:21 

Burası Rhône nehriyle aynı seviyede. Bieudron ve Nendaz hidroelektrik santralleri. Burada da Grande 

Dixence barajı. Su 2.300 metre yükseklikten 1.500 metredeki elektrik santraline akarak elektriği ilk 

kez, küçük bir aşağı akımla da ikinci kez üretiyor. Daha sonrasında su toplanıyor. Burada Matterhorn, 

Gornergrat… Bunların tümü buzullar ve haritadaki noktalar pompalama istasyonlarını veya su 

girişlerini gösteriyor. Su, Grande Dixence barajına doğru yeraltından yönlendiriliyor. Hepsinin genel 

bir görüntüsü.  

 

35:18-36:09 

Burada tek başıma yaşamak zorunda kaldığım hayatın nasıl güç olduğunu anlamıyor musunuz? Orada 

üç ailenin kışları yaşadığını hatırlıyorum. Öbür taraftaysa üç aile daha vardı. Şuradaysa dört tanesi 

yaşıyordu. Hepsi çekip gittiler. Bir keresinde babama burada yokluk çekmektense gitmek ve kısmetimi 

başka yerde aramak istediğimi söyledim. Babamın cevabıysa bunun, yani onları bırakmak istememin, 

beni büyüttükleri için aldıkları teşekkür olduğuydu.  

 

38:42- 40:17 

Bayanlar ve baylar! Şu anda Bergisel Savaşı panoramasına bakıyorsunuz, bulunduğunuz nokta 

kaplıcaya, bugün olimpik atlama noktasının olduğu yere yakın. Münihli ressam Prof. Zeno Diemer 

neredeyse 1.000 metrekareye yayılan çalışmasına 1895’in sonuna doğru başladı ve eserini yaklaşık 

altı ay sonra 30 Haziran 1896 tarihinde tamamladı. Resim, doğu dağlarında 13 Ağustos 1809’da 

başlayan savaşı gösteriyor ve şimdi bunun tam ortasındayız. Napolyon Avrupa’nın yarısını fethetmiş 

ve birlikleri müttefikleriyle birlikte Tirol’u işgal etmişti. Bu sebeple Tirol halkı her şeyin üstünde 

özgürlüklerini tutarak bir ayaklanma düzenledi. Bu korkunç muharebede savaşabilmek için tüm köy 

ve kasabalardan Innsbruck’a gelenler oldu. Güney Tirol’de yer alan Passeier vadisinden hancı Andreas 

Hofer ayaklanmanın lideri oldu.  General Josef Speckbacher … ve Fransiskan rahibi Joachim Haspinger 

bilfiil çatışmaya katıldılar.  

 

40:33-40:51 

Dur! Orada kal! Sprey sık! Temas! 



 

41:33-42:03 

- Kes sesini!  

- Tişörtünü tekrar giymek istiyor musun?  

- Eğer istemezsem yine suratıma bir tane geçirecek misin? Orada öylece dikilmeyin, al şu ayakkabıyı 

ve… 

- Beyefendi! 

- Devam edin, arayın şu ayakkabıyı!  

- Beyefendi!  

- Beyefendi, Beyefendi, başka bir şey söyleyemiyor musunuz ?  

 

42:19-42:50 

Bu kelepçeler mükemmel değil. Devam edin! Starsky ve Hutch. Bizimle gelin. Buraya. Bütünüyle 

aranacaksınız. Şimdi kelepçeleri çıkaracağım. Sağ eliniz serbest kalır kalmaz kafanıza koyacaksınız, 

anlaştık mı?  

 

43:22-43:34 

Tüm bunlar ne? Herhangi bir şey taşıyor musun? Yatağın altına hiç bakmadın. 

 

48:21-48:36 

Jungfraujoch, Avrupa’nın zirvesi. Yükseklik: 3.454 metre. Tabelalar sizi görülmeye değer tüm yerlere 

ve restoranlara yönlendirecek. Ziyaretiniz için teşekkür eder, Jungfraujoch’ta hoşça vakit geçirmenizi 

dileriz. 

 

52:41-52:52 

Hannibal ve Caesar buradaydı. Tanklarımız ve ayrıca ziyarete gelen diğerleri de burada bulundu. 

Herkes buranın içinden geçti. Biz durumu çok iyi biliyoruz.  

 


