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Afi~, kentle birlikte yo~ar onunla bır'likle kirlenir. Kısa omurlUdür 11e .öki.ip dtılır. Hiç far •tme;ek ri~> 

aslında onlar bizim içm yapılır. Bizim beğenimizi, kültUrümüzü ve yaıamlarımızı barındırır içınde Hele 

de sinema afişleri, bizim filmle olan ilk temasımızdır. Filmin afi~ine bak~1r ve ona göre karnr verını la 

manın ilerlemesiyle, ;;inenı.ının hayatımızdaki yeri de çok deği-ıtı. E .ki film afışlerine baktığımızda qoı 

duğümuz o içtenlik ve sıcaklığın, qUnumüzun büyuk bir ticari ~ktöri) olan i nemada pek de yer yok a::. 

lmda. O vuzden de günumuz sinemd :tfi?leri çok daha kaliteli, ama aynı zamanda çok dalı;;~ ıradan 

Aq.ih Ozquç, 1 Jr k sınemasında dfişin hikayesinin peşinden ko~mu~. Afişçıliğı anlatmış :ııfış sanatç.ı r 

nın kısa geçmışlerıni vernıı~ bize Bu arada bu çizerlerın çogu yok artıl-: ama daha ıotu u yerıerire qe 

çebilecek yeni çı zerler dt> yok netazık k Kitapta TUrk inema.3ı, böhJmlere ayrılmı1, guldliru fılmlprı. 

tarihi filmler ve pek çok böliımde, pek çok afı~ gosterilmi~. Gerçi son dönem Türk sinemasından çok fazla Ornek nedense konulmamı~ ama 

yine de al bum niteligindeki kitap, bu anlamda çok onemli bir yerde duruyor. 

GördUklerimiz film atişleri. Anıa aslında Türkıye'nin kültürü, tarihi, TfırkiyP insanının beğeni leri, duyguları, çeli~kileri, htiyaçları ve bazen 

de yoılaşımşlıklannı görüyoruz. Türkiye insanının ve bir zamanlar insanına daha yakın olan Türk sinemasının Oykusunü buluyoruz. Bır 

birinin içine geçmiş ve birbirinin içinde çok anlamlı bir öykü. (B.Sa.) 

SIN F A vr: TEL fVizvo r~ 
GORUNTU U~UN TE El OG~l ERI 

Doç. Dr Bulent Vardar, Beta, Istanbul, Ekim ZOOO, 

ZOB sayfa 

Sinema-TV öğrencılerı hazırladıkları teknik konulu 

ödevlerde kaynak bulamamanın sıkıntısını çekerler 

çoğu zaman. Ya yeterli türkçe kaynak yoktur, ya da 

elde olanlar türkçe değildir. Dç. Dr. Bülent Vardar'ın 

hazırladığı Bf'ta Basım Yayım D,ığıtım'dan çıkan 

'Sinema ve Televizyon GörüntüsünUn Temel Öğeleri' 

adlı kitap, sinema öğrencilerinin bu sorunlarına kısmen de olsa çözüm getiri

yor. Marmara Universilesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümünde 

ögretim üyesi olarak görev yapan Bülent Vardar, 2000 yılı basımi ı kitabında.; 

goruntulerı algılamamızda en onemli roiU oynayan ve sinema-televizyon alan 

larında gorUntünun oluşmasını sağlayan temel öğelerden ışığın öneminı, kul 

lanılı~ bıçiınlerinı anlatıyor. insan gözünun ışığı algılama sürecinden, ışığı 

oluşturan fiziki t'tınenlere, sinema ve televizyonda kullanılan aydınlatma bi 

ısimleri ve araçlarına ve bunların kullanılı~ yönlf·mlerine kadar ışıkla ilgili öğ 

renrnek istPyebileceğiniz birçok altbaşlık kitabın içeriğinde yer alıyor. Birçok 

konunun akıcı bır dille anlatıldığı ve açıklayıcı fotoğraf ve resimlerle destek 

lendiği, bu tip yayınlarda en büyük sorun olan yabancı terimierin TUrkçe kar· 

iılıklarıyla verildiqi kitap; sinema· tv ôtjrencilerinın yararlanabileceği bir kay

nak olmasının yanı ;ıra ;ınenıa ve televizyona ilgi duyan ve bu konularda tek

ni. bilqi ahibi olmak isteyen okuyucuların da arşivlerıne rahatlıkla ek

leyebıleceklerı bir yayın. Sinema ya da televizyonla ilgıli konularda yazılı kay

nttk sıkıntı•.ının ÇPkildiği Olkcrnizde bu tıp kıtcıp1Jnn devamının qelme'iini is

tiyor ı,.e iyi :>kumalar diliyoruz (B .Se-) 
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BIR LrVAtı Tl: NI~ 
"i'!~tc;~~ BEYOGLU 

,.,r,.Tr,;;:ı• AH LARI 
Giovanni Scognamillo, Bilge 

Kannca Yayın/an, Temmuz 

ZOOZ, 316 sayfa 

Sinema tarihçisi ve ele~tirmeni 
., ________ olarak SO' den fazla kitaba imza 

atan Giovannı Scognanıillo, bu sefer de bizi; 70 yıl önce 

sinden ba~layıp gunümüze kadar Beyoğlu'nda yaşamına ve 

sinemaya dair dntlarla dolu bir gezintiye çıkartıyor. Scog 

namilla oldukçd akıcı ve 'iade bir dille ve hala tazeliğini 

koruyan belleğiyle; doğup bıiyüdU9ü sokakları, girip çık~ı 

ğı mekanları, ilişki içerisinde olduğu kişileri, sinemayla ta· 

nıimasını ve sinema ile ilgili tüm anılarını payiaşıyor bi 

zimle. Kitap o yılların sosyal ve kültürel hayatına dair bil 

qilendirmekle kalmayıp eğlendirıyor da. Kısaca hem Be

yoğlu'nu ve Scognamillo'yu yakından tanımak isteyenlerin 

hem de sinemanın her boyutuyla ilgilenenlerın zevkle 

okuyacağı bır kı tap (A.A.) 
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