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Sinema Müzesi: Mole Antonelliana

Rüksan Tuna*

Geçti¤imiz ay yap›lan UIA kongresi için gitti¤im Torino’da, kongreden sonraki ilk gün dostumuz Babür ‹nceday›’n›n hararetle görmemizi istedi¤i Sinema Müzesi’ni mimar arkadaﬂlar›mla paylaﬂmak istedim. Müzeyi, itiraf edeyim az›c›k k›skançl›kla gezdim. 30 y›l önce
Akademi’de okurken, Türkiye’nin Maria Adriana’s›, de¤erli Sami ﬁekercio¤lu’nun çabalar›yla oluﬂan Sinema
Enstitüsü’nü ve onun bizlere izletti¤i unutulmaz Fellini
filmlerini hat›rlad›m. Sonra 12 Eylül’de kapat›lan Sinamatek’in Taksim’deki küçücük sahnesindeki Potemkin Z›rhl›s›’n›, Ayzenﬂtayn’›n di¤er filmlerini ve daha nicelerini…

UIA XXIII. Dünya Mimarl›k Kongresi’nin yap›ld›¤›
Torino kentinin kat›l›mc›lara sundu¤u en heyecan
verici deneyimlerden biri, 1889’da yap›m›
tamamland›¤›nda kentin en yüksek yap›s› olan ve
bugün de kent siluetinde bir röper noktas› olmaya
devam eden Mole Antonelliana katedrali ve
içerisine yeni bir betonarme strüktür tasarlanarak
kurgulanan Sinema Müzesi oldu.

ﬁu anda Torino’nun mimari sembollerinden biri olan
“Mole Antonelliana” (Antonelli An›t›), Novaral› bir mimar olan Alessandro Antonelli taraf›ndan 1863’te sinagog yapma niyetiyle baﬂlanm›ﬂ bir eser. Torino Belediyesi 1878’de binay› sat›n al›yor ve “Ulusal Birlik” an›t›na dönüﬂtürmek istiyor. 1888’de Antonelli 90 yaﬂ›nda
ölüyor ve eseri o¤lu Costanzo tamaml›yor. Bitti¤inde
167,5 metrelik yüksekli¤iyle Avrupa’da zaman›n en
yüksek y›¤ma yap›s› unvan›n› kazan›yor.

1904’te ﬂiddetli bir ya¤mur f›rt›nas›nda kule biraz sars›l›yor. 1931’de beton takviyesi ile kuvvetlendiriliyor.
Bu s›rada biraz da içi de¤iﬂtiriliyor. Savaﬂ sonras› koruma kavramlar› bugünkünden farkl›. Bugünkü haline
ise, Gianfranco Gritella ve yard›mc›s› Antes Bortolotti’nin 1996-99 y›llar› aras›ndaki titiz restorasyonu sonucu kavuﬂmuﬂ.

Müze tan›t›m broﬂüründen

Gözle görülür hiçbir metal takviye veya destek eleman› olmadan çapraz tendonlarla fütüristik bir teknolojik
özelli¤e sahip. (O dönemin yap›m kurallar›n› bir kenara koydu¤u için Antonelli’nin hayli eleﬂtiri ald›¤›n› söylüyor kaynaklar). 1905-08 aras›, Annibale Rigotti, kubbenin dekorasyonu için aç›lan yar›ﬂmay› kazanarak tasarl›yor.

Binas›n›n bitti¤ini görmeden ölen Antonelli, kubbenin
tepesine ç›kan meﬂhur asansörün iyi çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› bizzat kullanarak kontrol etmiﬂ; bu projesine “dikey rüya” ad›n› vermiﬂ. ‹lkleri baﬂaran an›t eser, yine
19. yüzy›lda havagaz›yla gece d›ﬂ ayd›nlatmas› yap›lan
ilk bina olmuﬂ. 2000 y›l›nda “›ﬂ›k tasar›mc›s›” Mario
Merz’in kubbenin bir kenar›na birbirini takip eden
“uçan say›lar” ayd›nlatma projesi bugün de devam
ediyor.

Bugün Sinema Müzesi olarak kullan›lan
Mole Antonelliana

Binan›n restorasyonu: D›ﬂ kabuk çok güzel
restore edilmiﬂ ve yarat›c› bir yaklaﬂ›mla
büyüleyici bir sergileme alan›na
dönüﬂtürülmüﬂ.

Ana salona eklenen çelik halatlarla (k›rm›z› renkli)
as›l› rampa ve merdiven: Tamam›yla boﬂalt›lan iç
hacminde çelik halat ve zincirlerle as›l› olan bir
rampayla yukar› do¤ru yükselirken u¤rad›¤›n›z
katlarda ‹talyan sinema tarihine do¤ru bir
maceraya ç›k›yorsunuz.

Merakl›s›na say›larla
sinema müzesi:
16.000 film, 23.300
makine, 860.00
foto¤raf, 503.150 afiﬂ,
28.000 kitap, 130.000
dergi, 8.000 dosya.
Müze mimari proje:
Gianfranco Gritella,
Antes Bortolotti
Müze yerleﬂim
projesi: Francois
Confino
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Ana salon, 1863-1900 y›llar› aras›nda
inﬂa edilmiﬂ olan bina 2000 y›l›nda
müzeye dönüﬂtürüldü¤ünden beri çok
ilgi görüyor.
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Binan›n mimar› Antonelli, 1798’de Novara bölgesinde
Ghemme ﬂehrinde do¤muﬂ, 1824’te Torino Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nden derece ile mezun olmuﬂ.
Klasik üslupta eserler veren Antonelli, bunlar› yarat›c›
form ve tekniklerle zenginleﬂtirmiﬂ. 1849’da Subalpine
Parlamento üyesiymiﬂ, 1853’ten öldü¤ü y›l 1888’e kadar da Torino Kent Konseyi Baﬂkan› imiﬂ.
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Panoromik asansör 1961 y›l›nda ‹talyan Birli¤i’nin yüzüncü y›l› kutlamalar› vesilesiyle konmuﬂ, 1999’da yenilenmiﬂ. ﬁu anda ç›k›lan balkonda, yerden 59 saniyede ulaﬂt›¤›n›z 85 metre yükseklikte, 360 derece panoramik bir ﬂekilde ﬂehri seyrediyorsunuz.

S‹NEMA MÜZES‹
Sadece ve sadece bir kiﬂinin iradesi, sebat› ve bilgisiyle yükselen kurumlar vard›r. Sinema Müzesi’nin oluﬂumu iﬂte böyle birinin Maria Adriana Prolo’nun cesareti
ve tutkusunun eseri.
Prolo’nun sinema tarihine merak› 1938’de Piemonte
(Torino’nun içinde bulundu¤u bölge) edebiyat› üzerine
araﬂt›rma yapt›¤› y›lda baﬂl›yor. O s›rada 30 yaﬂ›nda
olan Prolo, 23 yaﬂ›nda mezuniyetinden sonra kendini
tarihî-edebi araﬂt›rma konular›na adam›ﬂ. 1951’de
“‹talyan Sessiz Sinema Tarihi” araﬂt›rmas›n› yay›mla-
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Foto¤raflar:
(aksi belirtilmedikçe)
N. Müge Cengizkan,
Tu¤çe Selin Ta¤mat

m›ﬂ. ‹talyan Sinema Müzesi fikri, zaten 1941’den beri
kafas›nda, yer de haz›r: Mole Antonelliana. Onun filmler, yaz›lar, dergiler, makineler, bask›lar, resimler ve
görüntülerden oluﬂan muazzam koleksiyonu 1942’de
sergilenmeye baﬂl›yor. Daha sonra 1958’de La Stampa gazetesi, sinema eleﬂtirmeni Mario Gromo’nun
yard›m›yla Prolo daha prestijli bir yer buluyor. Chiablese saray›nda on beﬂ oda ayr›l›yor koleksiyonuna. On
alt›nc› oda sinema klasiklerinin gösterimine sunuluyor.
1991 y›l›nda ölümünden sonra, Prolo’nun ad›na vakfedilmiﬂ ve ö¤rencilerin kulland›¤› bir kitapl›¤› da bulunuyor. Yirmi alt› y›l bu sarayda sinemaseverler buluﬂtuktan sonra sergiler 1984’te kapan›yor ve 1989’da Cinema Massimo’da Maria Adriana Prolo’nun ﬂeref konu¤u olarak aç›l›ﬂ›n› yapt›¤› bir törenle koleksiyonu tekrar
sergilenmeye baﬂl›yor. 2000 y›l›nda ise tekrar Mole
Antonelliana’ya dönüyor sergi. Yaﬂayan sanat için yaﬂayan canl› bir mekân sergileme düzeni yaratan Francois Confino, iﬂini 2006’da bitiriyor. Sinagog olarak
baﬂlayan yap›n›n, yedinci sanat›n tap›na¤›na dönüﬂmüﬂ oldu¤unu söylemek yersiz. Etkileyici ana salonda
duvara yerleﬂtirilmiﬂ iki dev ekranda oynayan 35
mm.lik filmleri yatt›¤›n›z yerden seyrediyorsunuz. Film
aralar›nda kubbeyi örten perdeler aralan›yor ve içeri
gün›ﬂ›¤› dolarak sizi insan eliyle yarat›lm›ﬂ bu rüyalar
âleminden uyand›r›yor.
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