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Açı-Karşı Açı 

Filnı stüdyolarına 

çürük portakal atnıak ayıptır! 

ı 
-'i Ekım tarihlerı .ırasınd<ı düzenlenen 11 Antaly.ı 

Altın PMtakal Film Festıvali Yarı~n10ısı Jurisı, Batı 
stındartLırına uymadığı gerekçesiyle "Scslcndırme 
Öduli.ı"ne değer bir stl.ldyo bulamadığın ı helırtm"ıtir. 

Bu karara vanrken ıurı l.lyelerının, yarı~ma fılmlerını h.ıngı göste· 
rım koşullarında izleyip değerlendırdıklerı büyük önem ta~ıınakta
dır 

Paris'te y.ı~ayan fılm deştirmenımiz Mdımet Basutçu'nun 25 
Eylül tarıhli Cumhurıyet Gazetesı'nde yayınlanan "New York'ta 
Yenı Türk ineması" başlıklı yazısından alacağım ız uzun hir alıntı 
sanırız bu konuyu obıektıf bir gözle de,ğcrlendınncrnızc prdırncı 
olacaktır New York "Lincoln Center"da, 14-23 Eylül tarihlerı ara
sında, "Yenı Turk Sıncması: Kesışen Yoll.ırda" adı altınd.ı gerçek
leştırilen Turk filmleri gösterısi sırasında izlcdiğı Erden Kıral'ın 
Mavı Surgl.ln adlı filmmin gösterımıne dışkın gö:lemını şöyle dile 
geririyor R;ısurçu: 

"O cumartcsı gecesi salona girdığımde Erden Kıral'ın son fılmi 
ti.Lıvi Surgün başlayalı on dakıb oluyordu. Birden büyl.llıi bir hava 
içinde buldum kendimi. Perdeden yansıyan alaca mavı ışığın duru· 
luğund;ı hoş koltuk göremiyordum! Ses dll:enı doyurucuydu. Kop
ya tertemiz, teknık ;ıçıdan kusursuzdu; proıeksıyon ınakın.ısı da 
belli ki bakıınlıydı. Rir kenara çökerek zevk ıçinde hır kez daha 
Illedım Ma\'1 Sıtrgıın'l.l ve daha çok bcğendım, filmkrımı:i dııpdo
lu salonbrda, rahatça tat iılar.ık ı:kyebılmek ıçın New York'a mı 
gelmek gcrekccektı! 

1\!avı Surgün'li ılk kez ızledığim akşam geliyor aklıma: Tam 1 l 
ay önce, Antalya'da, yıne sıcak ve gl.lneşlı bır gün hıtimindc, fcstt· 
val filmlerını gösteren salonun önünde beklcşiyoru:. Sonunda. ter 
içinde 45 dakıb gecıkmeyle gırebilıyoruz ıçeriye l*ıkl.ırın karar· 
ma'lvla bırlıkte, ses yllksdtıcılerdekı kul.ıUarı tırmal,ıy.ın p>ıttrtı 
ve cı:ırrıl.ırl.ı h;ı~lıyor film. Hemen ardınd.ın ı~ıkLır y.ınıyor Y:ırıın 
saat sonra h;il:'i ı;<lnıntıi yok perdede. 

K.ıhıhılık homurd.ına homurdana salonu boş.ıltıyor Erden Kı
ral'ın Antalya'd,ı en ıyı film ödı.ılü alacak olan filmıni ızleycmıyo
rum o gece ... Nisan ayını, bt.ınbul Film Fcstıvalı'nı beklcmcm ge
rekecek. Beyoğlu Sineması'nın koşulları, Antalya'dakınden çok 
d.1ha ıyı aın.ı, kusuNız değil. Görl.lntl.l zaman zaman netlığını yitı· 
rıynr, ışık yetersız, koltuklar ise ınsanın her yerıne batıyor. Bır 
filmden tat alahilmenın temel gerekleri, ülkeınız s;ılonlarının ço
ğunluğunda ne yazık ki ki hi sağlanamamakta." 

Dolby sterco bır film olan ve geçen yıl Antalı .. ı Film Fcstiva
li'mlc "En İyı Fılın" Vt' "En lyı Yönetmen" ödl.lllerını alan Mavı 
Sürgün himının sesli çekımieri sırasında ortaya çıkan ses aks,ıklık
ları Yeni Lık· Film Studyosu'nda gıderilmıştır. Ayrıca hu yıl festi· 
valdt' yarı};ın Macaristan·Tl!rkıye-Frans.ı ortak yapımı Fbibın Ral
kan adlı film, Tı.ırkiyc'de scslendirilmi~ ve Macarıstan'da dünyaca 
l.lnlü MAFILM AUDIO film midyosunda (Cyrano De Bergt·t,ıc \'c 
hır çok Walt Dısney fılnıi bu stıidyoda ışlem görınl.ljtllr) dolhy 
miks;ııı yapılmı~tır 

Dolby stercn olan hir filmın bu sistemle Jonatılnıaınış bır sıne 
ma salonunda gösterılınesı durumunda ses açısından ıyı sonuç 
alınması mümkün Jeğıldır. Sayın Basutçu'ııun suzlerını anımsat
mak gerekir>e Antılya Film Fesm•ali salonlarınd,ı nnrın:ıl dü"eyde 
bır ses dl.lzenı olduğundan kıışkuluyuz. Bu ko~uiLır gü: önünde hıı
lundurulduğunda S<ıyın ıl.lri l.lyelerinın sağlıklı bır değerlendirme 
y..ıpabildığıne ınanabii ır mıyiz 1 

·O•ANTRAKT•OCAK '95 

Sc·s lendırmeyı, ses dü:enı "ç.ığdcış stamLırtLır"a ıııınav<ın s:ıloıı· 
Lırd,ı değerlendırip "Batı 'tandartlarına uyınuynr" diy< ıııtcleıı 
dirilmcsını üzünttiyle brıılıymuz. Deneyınılı ses ıımıanlığı bd
rol.ırıyl.ı ve hüyük rısklere girerek pptığı yl.lz ınıly.ırl.ır;ı v.ıran 

yatırımlarıyl.ı, en son teknoltıııyı filmsız ve p;ır:ısı. hir pıyasada 
yakalamaya çalıı•ın him stüdyoları olar<ık, sanatın tııın d.ıll.ırınJ.ı 
çağda~ koşullarda ıırun ,·erılmesını ve bu urünlerın de ç.ığd.l'j bır 
anlay ı şla değcrlendırılınesını dılıytıruz. 

Yeni Lale Film SttıJyosu, Şafak Film Stüdyosu, Sinefckt Film 
Stüuyosu, Fono Film Stüdyosu 

DUYURULAR!!! 
KARiKATÜR 

Gelecek sayıl:ırımızdan itıbaren dergımızde h.ıreketlı gürunııı
nün her tür üretımı ıle ilgi lı brıkatıtrlere yer verrnek ıstıyoruz. 
Tek kare vey;ı bant ... Bilcğıne gııvenenler her .ıyı n lO' una k.ı 
dar bızc ıletehılirlt•r 

ARAŞTIRMA&iNCELEME 
Gelecel.. s.ıyılarımızd.ın iubarcn ulkcınızdc oyn.ıyın TV dızılerı 
üstenc yazılmış ınceleme !ere dt yer vermek istıyoru: "Ben ele 
yazabılırdıııı .ıma habertın )'t>ktu" denmesın! YazıLır her ayın 
!O' una k.ıdar 0-212- 241 2'i lO'a bkslan.ıhilır.! . 

REKLAM 
Gelecek sayılarımızdan ıtıbaren, bu sütunda, kısa spotl,ır lı; ılın· 
de çekilmektc ııl.ın reklam filmleri için "kime ııc yapıyor'" kıi
~esı açm.ıyıLhışüntiynnı:. ()luyanlar okuın.ıy.mLır.ı h;tht·r H:r 

sın. Bılgıkr her ayın lO'un,ı kadar 0-212-24325 10'.ı Lıblaıı.ı

bılırı ... 

KLiP 
Gelect-k savıLırımızd.ın ıtıbaren kıs;ı spotlar halıneltı tılkcmızde 
çekilen nıüzık vıdcn klıplerı ıçin "kim ne yapıynr'" kıı~esı ·'\ 
m. ık ıstıyonız. 1 Lı her vcrılınedı denmeye ... Bılgıler hc·r .ı yın 

1 O'un.ı kadar Q. 212 243 2 S 10'a takslamın ı ... 

SiNEMA KULÜPLERi 
(;elecek sayıl.ırıını::dan ıtib.ıren ı.ılkemizın her ycrındckı sıne· 
ma klüplerını dığL·rlerınc unıtınak "tiyoruo. Dııyı.ıruınıız dııy;ın 
her kuluptcn hır sayfalık "kendi lerını taktım" rap<ırl.ırmı ve ırtt· 
bat .ıdrölcrinı bcklıyoruı. İsteyen getırıp \'L'rchılır r.ındcvıı ;ılıp 
gclchıleccklcrlc tıpkı M.ırınara (lnıversıksı lletLşiın Flılımbi 
F:ıkülte<md('kt ;ırbd.ı~l.ırLı "lduğu gıbı s~>lıhet d,ılıı cdehılırıı. 

İrrıl,,ıt tıbınm herayın 10'unJ bd,ır0-212- 2·0 25 10'dıır 

KISA FiLM 
Gelecek s;ıyıidrımt:d>ın ıtırah-.ırcn kıs.ı fılrncılık llstiınc s,ıy
fabrınıı"ı ,ureklı koruyacağız. Kısa filınciler hep pzacak yer 
buLımamakt;m şıbyeL ederler. Kısa fılmcıler Hı Imi Et ıkan'ın 
her zamankı yukunu .;ırtından almanın ram :amanı. Fluyrunı 
Yazı ve h.ıherlerınızı liitfen ya getırıp verın (bu ar.ıd,ı 
konuşuruz) va d. ı her ayın lO' una kadar 0-212- 2•0 25 )O' :ı tab· 
layın!. 




