
25 09 2013 AKSİYON

www.aksiyon.com.tr/aksiyon/newsDetail_openPrintPage.action?newsId=5410 1/3

Altın portakal'a onbir aday

15 Ekim tarihleri arasında, ülkemizin en eski ve köklü ulusal film festivali olan

Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor.

Altın Portakal demek, magazin demek, kavga demek, günlerce süren tartışma

demek. Şu ana kadar meydana gelen gelişmelere bakılırsa bu gelenek pek de

bozulacağa benzemiyor. Festival yönetimi bu tartışmalara son verebilmek

amacıyla aylarca önceden başlattığı görüşmelere rağmen, kulağımıza gelenlere

göre tartışmalar hâlâ dinmiş değil. Geçtiğimiz yıl Sinema Oyuncuları Derneği'nin

protestosuyla, magazin basını açısından sönük geçen festival görünen o ki, bu

yıl da aynı tehlikeyle karşı karşıya.

Öte yandan; geçtiğimiz yıl önemli bir adım sayılan Akdeniz Filmleri Yarışması,

Sinema Platformu'ndan gelen yoğun tepkiler üzerine bu yıldan itibaren

yapılmayacak. Bunun yerine ise Akdeniz Sineması Panoraması adı altında

sönük bir bölüm sokuşturulmuş programa. Bu bölümdeki filmlere göz atınca,

pek bir özellik taşımayan, daha önce vizyona girmiş veya festivallerde

gösterilmiş filmler olduğu göze çarpıyor. Bu da yönetimin bu programı pek de

ciddiye almadığı, öylesine ve üstünkörü bir seçim yaptığı anlamına geliyor.

Ancak Altın Portakal'ın belki de en takdir edilecek özelliği kısa film yarışmaları

ve gösterimlerindeki ısrarı. Çünkü; pek çok festivalde hak ettiği değeri

göremeyen kısa filmler son yıllarda istikrarlı bir biçimde Antalya Altın Portakal'ın

misafiri oluyor. Dünyanın değişik ülkelerinden çok sayıda kısa filmciyi Antalya'ya

toplama başarısını gösteriyor festival yönetimi. Bu takdir edilecek bir ısrar.

Anlaşılan o ki, Antalya içte ve dışta pek çok tepki ve taarruza hedef olmuş

durumda. Bir türlü dinmek bilmeyen bu çalkantılar fesitvalin istikrarsızlaşmasına

neden oluyor. Yönetim sıkıntısı ve yıllardır alışılagelen çizginin dışına çıkılması

durumunda da dıştan gelen tepkilerle Antalya Film Festivali bir türlü yolunu

bulamıyor.

Daha festivale katılacak filmlerin isimleri belli olmadan, pek çok film festivale

katılmama kararı verdiğini basına açıkladı. Bu yıl 15'ten fazla film çekildiği halde

festivale ancak 11 film katılabiliyor. Tabii Harem Suare ve Lola&Bilidikid'i Türk

filmi sayabilirsek.

Festivalin bağımsız, iddialı ve dünya çapında etkin bir konuma gelmesinin

önünde kişisel çıkar ve iktidar çekişmelerinin etkili olduğu söylenebilir. Büyük
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çoğunluk için Antalya Film Festivali sinema şenliği olsa bile.

Şahsım adına son üç yıldır takip ettiğim festivalde beni ilgilendiren hep filmler

oldu. Kavgalar, tartışmalar (haber değeri taşımasına rağmen), sataşmalardan

ziyade sinema ve sinemacılarla ilgilendim. Bu yıl da öyle yapacağım. Festivalin

programına ve yarışacak filmlere geçmeden önce festival yönetiminin basın için

hazırladığı bültene ilişkin bir eleştiriyi dillendirmek istiyorum: Festival etkinlikleri

ve yarışmalı filmlere ilişkin bilgilerin, görüntülü malzemelerin verildiği bültenin

abartısız yarısına yakın bir bölüm Harem Suare filmine ayrılmış. Hiçbir filme

yapılmadığı halde Harem Suare ile ilgili basın kupürleri, röportajlar, haberler ve

eleştiri yazılarına yer verilmiş. Neden? Bu açıkça taraf tutmak olmuyor mu?

Bu yıl 11 filmin yarışacağı Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması iki yıl önceki

yarışmayı hatırlatıyor. O yıl da Ferzan Özpetek'in Hamam'ı, Zeki Demirkubuz'un

Masumiyet'i ve Nuri Bilge Ceylan'ın Kasaba'sı festivalde yarışmıştı. Bu sefer

yeni filmleriyle bu üç yönetmen tekrar ödül için yarışacaklar. İki yıl önce her üç

yönetmen de festivalden ödülle dönmüştü, bakalım bu sene ne olacak?

Festivalde bu sene yarışacak filmler şöyle: Ferzan Özpetek'in yönettiği Harem

Suare. Türkiye, Fransa ve İtalya ortak yapımı film Cannes'da özel bölümde

gösterilmiş ve büyük ilgi görmüştü. İkinci film Orhan Oğuz'un yönettiği Kara

Kentin Çocukları. Senaryosunu da Orhan Oğuz'un yazdığı filmde Nilüfer

Açıkalın, Toprak Sergen rol alıyorlar. Yönetmenliğini Yalçın Yelence'nin yaptığı

Duruşma ise festivalin üçüncü yarışma filmi. Umur Bugay'ın senaryosunu

yazdığı filmde Rutkay Aziz, Meltem Cumbul, Zafer Algöz ve Güven Kıraç gibi

ünlü isimler yer alıyor. C Blok ve Masumiyet gibi az sayıda filmiyle bir anda genç

sinemanın önemli isimlerinden biri haline gelen Zeki Demirkubuz istikrarlı

çizgisini sürdürmeye devam ediyor. Yine aynı çizgide, insan unsurunu ön plana

çıkaran 'Üçüncü Sayfa' isimli filmiyle festivalde yarışacak. Filmde Ruhi Sarı,

Başak Köklükaya, Cengiz Sezici, Serdar Orçin gibi genç ve yetenekli oyuncular

rol alıyor. Annekız sinemacı Bennu ve Canan Gerede, biri yönetmen diğeri

oyuncu olarak aynı filmde Altın Portakalı kovalayacaklar. Canan Gerede'nin

yönettiği Parçalanma'da Mahir Günşiray, Bennu Gerede, Baltasar Kormakur ve

Tuncer Necmioğlu rol alıyorlar. Tomris Giritlioğlu'nun yıllardır üzerinde çalıştığı

projesi nihayet bu yıl seyirci karşısına çıkmaya hazır. Ha bitti, ha bitecek derken,

sürekli sorunlarla karşılaşan Tomris Giritlioğlu nihayet filmini bitirdi ve festivale

yetiştirdi. Salkım Hanım'ın Taneleri isimli film hem oyuncu kadrosu hem de

işlediği konu itibariyle bir hayli ses getireceğe benziyor. Filmde Hülya Avşar,

Zühal Olcay, Kamuran Usluer, Zafer Algöz, Uğur Polat, Derya Alabora ve Murat

Daltaban gibi ünlü isimler yer alıyor. Çizme, Beşinci Boyut gibi filmleriyle özel bir

seyirci kitlesinin ilgisini çeken İsmail Güneş son filmi Gülün Bittiği Yer'le bu yıl

Altın Portakal için yarışacak. Film, içerdiği şiddet sahnelerinden dolayı denetim

kurulu tarafından sansürlenmişti. İlk kez izleyici ve eleştirmenlerin karşısına

çıkacak olan filme bakalım izleyiciler nasıl tepki verecekler. Filmde, Cüneyt

Arkın, Tolga Tibet, Yağmur Kaşifoğlu, Bülent Bilgiç rol alıyorlar. Minimalist

sinemanın ülkemizde önemli temsilcilerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan,
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Kasaba'nın aldığı başarının hızıyla ikinci uzun metraj filmiyle bu yıl yine

Antalya'da seyirci karşısına çıkacak. Mayıs Sıkıntısı isimli filmde Mehmet Emin

Ceylan, Muzaffer Özdemir, Fatma Ceylan rol alıyorlar. Gani Şavata'nın geçen

yıl kısa film yarışmasına katıldığı SINIR filmi bu yıl uzun metrajlı olarak yarışıyor.

Filmde Gani Şavata, İlknur Bozkurt, Eylül Deniz, Ali Şakar rol alıyorlar. Daha

çok kısa filmleriyle tanınan Ahmet Çadırcı bu yıl ilk uzun metraj filmi Renkli

Türkçe'yle yarışacak Antalya'da. Filmde Nilüfer Aydan, Osman Cavcı, Mustafa

Uzunyılmaz rol alıyorlar. 36. Antalya Altın Portakal Film Festivalinin son yarışma

filmi ise, son anda listeye giren Lola&Bilidikid. Kutluğ Ataman'ın yönettiği

marjinal bir yaşamın trajik öyküsünü anlatan film daha önce ülkemiz

sinemalarında gösterilmişti.

Onur ödülleri

Her festivalin olmazsa olmaz ödüllerinden biri de Yaşam Boyu Onur ödülleridir.

Bu yıl Antalya'da Yaşam Boyu Onur Ödülleri alacak olan sinema emekçileri

Türker İnanoğlu, Cüneyt Arkın, Göksel Arsoy, Hayati Hamzaoğlu, Cahit Berkay,

Nedim Otyam, Osman Şahin, Şerif Gören.

Festivalin yarışma jürisi ise şu isimlerden oluşuyor: Çolpan İlhan, Işıl Özgentürk,

Mine Vargı, Necip Sarıcıoğlu, Fehmi Yaşar, Kutay Köktürk, Ahmet Soner, Ünsal

Oskay, Cahit Berkay, Şener Akıncılar ve Atilla Dorsay.
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