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Görüntü yönetmeni Emre Aydın 
Deniz ile “Geym of Bizans” 
deneyimlerini konuştuk..

• Görüntü Yönetmenliğini yaptığınız son filminiz “Geym 
of Bizans/Bizans Oyunları”nda hangi kamera ile çalış-
tınız? 
XR Upgrade Alexa Plus + Codex Raw Kaydedici

• ARRI Alexa ile çalışmaya nasıl karar verdiniz?
ARRI Alexa, çıktığı günden beri takibimde olan bir ka-

mera. Meslek hayatima “Arri 2c” ile başlamış biri olarak 
35 mm geleneğinden gelen bir kamera, benim icin başlıca 
tercih sebebi.. Ayrıca Alexa; Arri’nin 35 mm’deki film tec-
rübesini en iyi şekilde digital kamera deneyimine aktar-
dığını düşündüğüm bir kamera. Yerine göre farklı kamera 
markası tercihlerim olabilir, fakat birçok projede daha çok 
çözünürlük yerine daha az ama ARRI marka digital bir ka-
mera tercih edebilirim. Şöyle bir örnek vereyim; yeni sön-
müş bir türk hamamında, kameranın hiç kapatmadan 16 
saat boyunca, rutubetli ve sıcak bir ortamda hiç bir error 
vermeden çalışmasına tanıklık ettim, biz profesyoneller 
için bu bile bir tercih sebebi olabilir. 

• ARRIRAW kayıt seçmenizdeki etken neydi?
Biz görüntü yönetmenleri imkanların elverdiği en iyi ka-

yıt formatında çektiğimiz görüntüleri kayıt etmek isteriz. 
Raw formatıda bu anlamda en doğru yaklaşımdı benim 
için, ayrıca tabiki de Raw’ın, Color Correction’da elimi daha 
da rahatlatacağını düşünmem.

• Alexa ile çekimlerde işinizi kolaylaştıran, Sizin için fay-
dalı yönler nelerdi?
Geniş latitude imkanı tanıması, bu sayede 35 mm film 

pozlarcasına ama yinede elimizdekinin bir digital kamera 
olduğunu unutmadan pozlamak. Ayrıca kamera ekibim-
den aldığım “kullanım kolaylığı ve ergonomisi” feedback’ 
de Alexa kullanma kararımı etkileyen unsurlardan.

• Genel olarak ARRI ürünleri hakkındaki görüşleriniz?
Dünya Sinema sektörü için önemli ve klasikleşmiş bir 

marka. Benim ARRI ürünleri kullanmama sebep olan un-
surların başında ürünlerini ve içinde kullandığı teknolojiyi 
gerçekten hazır olduğunda piyasaya sürdüğüne olan inan-
cımdır.

Linka ARRI Alexa Mini Workshop
Linka; ARRI’nin merakla beklenen 
yeni kamerası, ARRI Alexa Mini ile 
meraklılarını buluşturdu. ARRI’nin 
katılımı ile Cevahir Otel ve Kongre 
Merkezi’ nde gerçekleştirilen work-
shop, Linka Genel Müdürü Melih 
Alaca’nın konuşması ile başladı 
ve ARRI CEO’su Frans Kraus’un 
1917’den günümüze ARRI teknolo-
jileri, gelecekte planlanan ve üze-
rinde çalışılan teknolojiler hakkın-
daki sunumu ile devam etti. 

Görüntü yönetmenlerinin ağırlıklı katılımı ile gerçekleşen workshopda, 
Frans Kraus’un sunumu ardından soru cevap bölümüne geçildi ve ardından 
katılımcılar ARRI Alexa Mini, ARRI Amira, ARRI Alexa XT, Master Anamorp-
hic lensler, yeni Master Anamorphic Flare Set, Ultra Wide Zoom UWZ 9.5-18 
ve ayrıca artık Linka’da bulabileceğiniz FreeFly ürünleri ile başbaşa bırakıldı. 

Alexa Mini teslimatları hızla devam ediyor. Detaylı bilgi için 0212 358 45 20-21

Yeni Zeiss Master Anamorphic Flare Set

Yeni ARRI/Zeiss Master Anamorp-
hic Flare Set, ARRI /ZEISS Master 

Anamorphic lens serilerine yönelik 
çok yönlü ve ekonomik aksesuar-

lardan oluşuyor. Yedi Master Ana-
morphic odak uzunluğundan her 
biri, kendi özel flare setindeki kolay 
değiştirilebilen ön ve arka lens ele-
manları ile parlama, gölgelenme ve 
parıltıyı arttıran özel bir lens kapla-
masına sahip. Ön ve arka elemanlar 
ayrı veya birlikte kullanılabiliyor ve 
birkaç dakikada değiştirilebiliyor 
böylece bir Master Anamorphic set, 
dört farklı anamorphic lens seti ha-
line geliyor. 

Codex 
Backbone 
Dijital Yapım 
Sistemi

Yapımların tüm dijital dosyaları ve malzeme verisinin dene-
timini otomatikleştirmesi, hızlı ve verimli erişilip kullanılabi-
lir halde tutması gerekiyor. Codex Backbone; Codex’in birçok 
yapımda kendini kanıtlayan Vault teknolojisi ile yeni Codex 
S-Series Server sunucuyu bütünleştirip; yetkili herkese eri-
şim sağlayan, kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzü ekliyor. 
Codex Backbone sayesinde veriler her yerde ve hızla erişile-
bilir halde kalıyor.

Oconnor 2575D Kamera Kafası

OConnor Ultimate 2560 
Hidrolik Kamera Kafası

Başarılı 2575 serisinin yeni 
kuşağı olarak tasarlanan 
2575D aynı özellik ve işlev-
lerin çoğunu korumakla be-
raber yeni özellikler de geti-
riyor. 

• Kafanın kullanıcı tarafın-
da platform kontrolleri

• Tek parmakla aktif edilen 
platform çıkarma kolu

• Güvenlik mandalını tek dokunuşla açma
• Çift platform boyutu
• 4 el rozetli platform
• Sol tarafta yumuşak el koyma yeri.

Sinema tarzı çekim için üreti-
len yeni kamera kafası 2560 
tasarımında, kolay ve sezgi-
sel kullanım için fren ve ro-
zet gibi kontrollerin yerleri 
sinema standardında. 2560 

kamera kafasında tilt aralığının her noktasında tam denge 
için OConnor’ın patentli sinüsoyidal dengeleme sistemi var. 
Firmanın adımsız, son derece pürüzsüz pan ve tilt sistemiyle 
beraber 2560, OConnor’ın 60 yıldır bilinen karakteristiği hali-
ne dönüşen denetim ve sarsılmazlığını sunuyor. En üst model 
2575D kamera kafasının özelliklerinin çoğunu, daha hafif ve 
küçük bir yapıda sunan Ultimate 2560 hidrolik kamera kafa-
sı; hafif magnezyum kasada üstün performans ve üstün güç/
ağırlık oranı sunuyor. 8 kilo civarında ağırlığa sahip 2560, 32 
kiloya kadar yükleri taşıyabiliyor. Aşırı koşullar için her bir ka-
mera kafasıyla birlikte bir karbon fiber kapak veriliyor.


