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Altın Portakal'a doğru 

Bu vıl l2.\i dü:enlentnk olan Antah·a Alnn 
Pt'I1Bkal Fılm ft..,.ti\'ali, bwwesindeki ~miliklerle 
ı Ekim'ık start wıi)\ll'. 5 Ekim'c kadar süm:ck 
,.ıan f.sthal. hu ,ıldan itiharen Alnn p,,rtakal 
Kültür \t' S.U1dt \'dkfı t.ırafından dü:t.11knt..:ek. 
Antaha'nın kllltür sanat ıin1:iınlcıinc hir ü.sHa· 
rı kurumu 1>Lırnk \'>k grnis hir kurucu üw ilt· ku
rulan ,akfın en i>ncmli t'tkirıliği i-c "Film Ft.,.ti\'a· 
1 ... ı. 

IKısa 6lmcilere bir firsat daha 
Ft.,ti\'alin t'llont-ınli Yt'llilikltTinden hiıi de bu 

"1 birinc;,..i Ju:..Tıll'lll'\:ek olan Lntt,Lırara.sı Kısa 
Fılııv'\ 'ili• F.,.ti,·ali. Oival~u:: 30 dakika sını· 
nyla, hu :-ınLın ~"an 1(X1 ci'<ınnda ~'uru,.,. 
nunda, l:; ar.k·tfilm, H .ıdt•n idt·o fina! c kaldı. fi · 
nalU.tkr, f<sti\'al bun) esinde Bd~·c Kllltür Sa
lonu'nda yanşırken; dün,a f,.,ı;,alleıindm w si· 
nt'llld okullanndan .krlmcn :!L\.l'c ''ıkın film de, 
h,., ı,'lln içinde Antalya'da gı: ... ıcıime Wre:ek. F.,. 
ı;,alin wmmıcni Ethtm (};gıht11 i'L' katılımiın 

oldukça mcmmın: "İlk \11d.ıki bu .krıli büyük hir 
katılım, i< ti\.ılin onümu::.kki ,ı!Lmlaki 'L')Ti için 
,,ıl< dt,:,:rli hir ~Lıng•;. Umudıımu::. tuıi::m 

kt11ti olma ı h.ı, ... ıran Antalydrun lllttslırara." 

pl.ıtfurnılard.ı kültür-tuıi::m kmti olm.m dı Alnn 
P,ırtaltal !'um fc>ti, ali ilc çok d.ılm kolay l:.ışır
ması ,.ı...:,ıknr." 

Fcsti\·alin jüıisi ise şu isimlen:kn oluşuyt•r: 
Clıristinc GcnJrc (Fransız Kıo,a rılınlcri lJiu>lara· 
r.N Da(:ıumı Bölümü B.ı;,kanı), Ula Stöd.le 
(Fılm Yi>m·nncni), Klaıı, EJer (Münih Ulu>lara· 
r.ı-ı Sinem.ı Ba,ın Fooera,\\>nu Genel Sekreteri), 
Dr. S::ah<>ks H.ıffner (Gor.iel Sanatlar \'aldı Ku
ruoı Üyesi), Prof. Dr. J:>ur,un Gökdııj! (AımJ,.,. 
lu Llnh cr-i te; i İlc~inı Fakllltcsi [),kanı), Bcral 
to.Ldr.ı (BM (,".ı~ Sanat Mffke=i Kurucu~
k.ıru), Anna KL,_,;, "'':lou (F~m Yonemıcni), Ce
\ <lt Çap<m (Ya:ar). 

lı ı uzwı fihn 
ı Eylül günü dolın tıaş,uru sonunda l 1 u • .-un 

metr.ıjlı film Alnn Portaltal için \anşacl. Bu 
filmler alf.ıbctik 'lrol\n göre "A;,k Ölümden So
guktur" \'Önebnt'll Canarı Gcredt, yapımcı Eliane 
<;ıuncrhdın. Cm.ın Gt:...,Je, Euıak Ak'iOy; "Bir 
K.ıdırun An.ıtomisi" yöncbnen Yavu:: ö-..kan, \a• 

rımcı A \ r<ın Çetin; "l3ö.:ek" 'önennen Umit El
çi, \<tpım ı '\fl'ttin Kadir Y~maz; "Geıil1ı" yo
neımcn O man Sına\', \apımcı TRT Ankara T\' 
Dr.ınu Pn'b'T.ıml.ın Müdurluğu Muanımer Gö:; 
"Sc.1J...'Uk GtX.:dcr" \'(lnennen Kadir Sö---en, \-apım .. 
u Zafer Par; "Sokakt.ıkı Ad.ım" \'Önetmen Biket 
llhan, \'.ıpımo Sinc\'İ.."Yiln f<llm; "SekL--ind Saat" 
\ oncbnl., Ct·nı.ll Gi>:utok, \'lpınıcı Sahıhattin 

(,'<:on; "K.ıJ,·rc ..JS" vonemıen Yanı: Yalınkılıç , 

,-.ırımn Sine film, Tayfun Oğuz; "Ölüm<fu Kı
rantill ·r" yondrncn t<.ksut Uç-akan. yapınıcı Hü
"'"in l urk\ıldınr; "Ö:leııı ... Oünc, Bugune, 'ı~ -
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Yavu: Ö:kan'ın 'Bir Kadının Anatomi:'\i', önce Antalya'da ~onra Adana'da yarışacak. 

nıı.ı ... " \'lmcnncn T ulay Eratalay, yapımcı Selim 
A;,kın; "'ı alı\'1 Kaptan" yönebnen-yapımu Hil
mi Ak,,ıl\ın. 

Fe.ti,al wtkilileri, \'311Şnm\a katılan filmierin 
çoğunun ilk ı..~"'!t'ıimlcrinin Antalya'da 1:\'!'ÇL'kle .. 
~ivor .~ma'ı iı:erine. önelenıcyi geçen butün film
Ierin ~ırını, ~soo kişilik Açıklm'" Sinerııa
"'nd.ı \;ıpııı.l\öl karar wnnişler. Bövlecc )'311Şnm 
filınlcıine, \<~pımcı, yönetmen, O)ımcu ve diğ\:r 
kadn,Jannın katılımıvla her gt'Ce "lki Fılm Bir
den" no-1aljbi ile g;ıla yapılacak. 

Alnn Portaltal Kllltür ve Sanat Vakfı tarafın. 
dan gerçekleıtiıilen jüri oluşumunda ise, Burçak 
E\'rcn (Sinema ya:arı 1 Eleştirmen), Hlllki Saner 
(Yapımcı-yöncmıen 1 SESAM ~kanı), Doç. 
Dr. Lıtife ~l.ımıkoğlu (Antalya Sanat Vakfı 

Tcıruilci.,i). Müjde Ar (~ımcu 1 TÜRSAK 
~karu), ~rif Gören (Yapımcı-yönctmen 1 Fİ
YAP ~kanı), Prof. Dr. Ünsal O.kay (M.Ü. 
Ue~im Faklllt...,i, Radyo 1Y Bölüm Başkanı), 
Zevnc'Jl Awı ( Senarnı 1 Yazar) blllunuyor. 

liKonuklar 
Fcsti'al bünyesinde, Agah Ö:güç'ün yöneti

minde "T ü.rk >inema,ında ilki er'' konlll u bir bö
lüm gerçekleştirilecek. Bu bölüme, Muharrem 
Gun.es, Seyfi Ha, -aeri \'e O.man Falıir Sed en' den 
~~~\·.ırdk, Türk 'inemao;ına emek vermiş sanat· 
çılanmı: katılacak. Bu arada. "Muh,in Ertuğrul 
Sinema,ı" h.~lığı alanda gerçekleştirilecek olan 
etkinGider de testi\alin ilgi çekecek böl\llrılerin· 
den. Mimar Sinan Uruversitesi Sinema 1V Ens
titü,ü'nün katkılanYla, \'önennenin "Ay,.,) & . 
taklı Damın Kı:ı", "Şehwt Kurbanı" ve "Bir 
Milk·t Uyanıwr" isimli filmleri gö<;terilecek ve 
Alim ~rif Onaran Ertuğrul hakkında bir konfc
ran' ven.'CL'k. Ntjdct Mahfi Avral ve Seıniha 

Bcrksov, Muh•in Ertuğrul'la ilgiG anılarını anla
tırken, Gökhan Akçura ve Cemal Urılü, "Mlllı
'in Ertuğrul 1-llm Müzikleıi" ~ plık dinl~ti'i ),'Cr· 

çckleıtirecek. Bu arada TÜRSAK t.ır.ıfından 
"Muh,in Ertuğrul Fılınleri Fotoğraf Sergisi" dü
:...'lllenecck. 

Bu yılki fe:.ıivalin onur ktmuğu be Erol T ~· 
"YıLınlmn Öcii" ve ''Duv.ırlann Ötesi" filmle
riyle Antah'll'ya konuk olacak olan >inemamızın 
en iyi "en kütü adamı", '<Umtçı do-tlanrun da ka
tılınuyla bir sövleşi gerçekleştirecek. Bu söyleşide 
ayrıca, Burçak Evren'in hazırladı~ "Erol T ~" ki
tapı.1~ tüm sinemasevedere sunulacak. 

IPaneUer, 
söyleşiler 

Fesrivalin programı p<ıneUcr, -.<>yleıilcr ve 
knnferan.,Jar açısından da oldukça renkli. Sevin 
Ok)ay Türk sinema>ı üzerine, "Tü.rk 'inema.,ın· 
da ...:naıi't rejbür ilişki•i", "Türk 'inemasında 
oyuncu rejisör ilişkisi", "Tü.rk sinema'ında ka
mera ~ık ilişkL<i", "Tiırk 'inema .. ,ında mlL."ik kav
ramı", "Türk sinemasında kadın" başlıklanndan 
oluşan bir di:i açıkoturum gerçekleştirecek. "Si
nı:nıa ve Devlet" isimli açıkoturumu ise V ecdi 
Sayar yönetecek. Sinenm TV okuUanndaki öğ· 
rencilerin oluşturduğu bir k.ıdro L-;e, iki bölümden 
olu;;an "Sinema Okllllan" konlllu açıkotunım
larda, sorunlan ve çözüm önerilerini gündeme ge
tirecek. 

Atatürkçü Düşünce Derneği, Antalya Çağ
d.~ Eğitim ve Kllltiir Vakfı, Antalya Gazeteciler 
Cemiyeti, Antalya Kadın Platformu, Antalya Sa
nat Demc-ği ve diğı;r dt1110kratik kitle kttruluşlan 
ilc ortaklışa gerçekleştirilen tüm oturumlar, pa· 
neUer, söyleıiler ve konfer.ın,Jar, görüntü ve ses 

olarak kaydedilecek ve festival sonunda 32. An
tal}'ll Albn Portakal lJiıı..ıl Film F.,tivali kitabı 
okmık ba'1l~cak. 

Festival, 5 Ekim 1995 gecesi A,pend,.,'dı 

y.ıpıLımk ödlll töreniyle <On hulacak. 


