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Müze’
ze’den
Sohban Koloğlu (1918-2000)
Sanat Yönetmeni / Dekoratör / Sinema Oyuncusu / Yönetmen
Sohban Koloğlu, 1949’da “Çığlık” filminin sanat yönetmenliğini
yaparak Yeşilçam’a adımını attı. Ama sinemada asıl ustalığını
dekoratörlükle kazanmıştır.
1953’te “Hıçkırık” adlı filmin dekorlarını hazırlayarak ilk
deneyimini kazanan Sohban Koloğlu, meslek yaşamı boyunca
500’den fazla filme dekoratör olarak imzasını atmıştır. 17 filmde
oyuncu olarak yer alan, ayrıca yönetmenlik, yapım ekibi ve idari
koordinatörlük gibi görevler de üstelenen Koloğlu, “Plato 42”
adlı atölyesinde bu faaliyetlerini sürdürmüş, daha sonra iki
atölye daha açarak çalışmalarına devam etmiştir.
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Türk sinemasının en önemli sanat yönetmenlerinden biri olan
Koloğlu, 1961’de “Cambaz Kızın Aşkı” filmi ile başladığı Erler
Film’e sanat yönetmeni olarak hizmet sürecini 2000 yılına kadar
aralıksız sürdürmüştür. Bu süreçte uzay sahnelerinden bar
sahnelerine, mevsimsel ortamlardan tarihsel görünümlere kadar
birbirinden çok farklı dekor ortamlarını başarıyla oluşturmuştur.

Türker İnanoğlu’nun sinemada olgunlaşmasında önemli rolü olan Sohban Koloğlu’nun ismi, TÜRVAK
Sinema-Tiyatro Müzesi’nin sergi salonlarından birine verilmiştir. Türk sinemasının unutulmaz karakter
oyuncularının heykellerinin sergilendiği bölüm, “Sohban Koloğlu Balmumu Heykeller Salonu” olarak
ustanın ismiyle birlikte anılmaktadır

Kitaplı
Kitaplık
Fantastik Türk Sineması
Giovanni Scognamillo - Metin Demirhan çalışması olan bu kitap, sinema
tarihimizin en kenarda köşede kalmış, fazla ilgi gösterilmemiş, hasıraltı
edilmiş ama çoğu dünyanın her yerinde gösterilmiş ürünlerine ışık tutuyor...
Dar olanaklarla, çok kısa sürede gerçekleştirilen bu yapımlar arasında
Süpermenler, Süperkızlar, Killingler, Karaoğlan, Malkoçoğlu, Tarkan ve daha
nice kahramanlar, Yeşilçam kovboyları, Dünyayı Kurtaran Adam ve
bilimkurgunun ilk örnekleri bulunuyor.
Kitapta ayrıca, Suat Yalaz, Yılmaz Atadeniz, Fikret Uçak, Levent Çakır ve
Çetin İnanç ile Fantastik Türk Sineması üzerine röportajlar da yer alıyor.
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Siz’
Siz’den
“Çocukken babam beni erkenden
kaldırırdı sabahları ve beraber Türk
filmleri izlerdik. Her oyuncunun,
yönetmenin, senaristin hikayesini
dinledim yıllarca babamdan. Yılmaz
Güney sevgisini bana babam aşıladı,
Türk sineması tutkusunu da… Bugün
bu Müzeyi, tüm bu hikayelerin
cisimleşmiş halini babamla geziyor
olmak ayrı bir keyif oldu benim için.
Bu mutluluğa vesile olduğunuz ve
Türk sineması ile tiyatrosunu
ölümsüzleştirmeye katkıda
bulunduğunuz için teşekkürler.”
Bihter Nabioğlu, 22.06.2012

Haber/Duyuru

“Afiş, Fotoğraf ve
Belgelerle 1950 öncesi
Türk Sineması” sergisi
sinemaseverlerin yoğun
ilgisi nedeniyle yaz
sonuna kadar devam
edecek.

TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi
Yeniçarşı Cad. No.24 Galatasaray/Beyoğlu
Tel: 0212 245 80 92 www.turvak.com
Pazartesi hariç her gün 10:00-18:00 saatleri arasında açıktır.

