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Altın portakal üçe bölündü

36. Antalya Altın Portakal Film Festivali beş gün süren bir dizi etkinlik ve film

gösterimlerinin ardından Aspendos'ta yapılan kapanış ve ödül töreniyle son

buldu.

Her yıl ödül sonuçlarının açıklanmasıyla pek çok tartışmaya sahne olan tören bu

yıl Gani Şavata'nın küçük şovunu istisna edersek sakin geçti. 14 ayrı dalda

dağıtılan ödüller Salkım Hanımın Taneleri, Mayıs Sıkıntısı ve Üçüncü Sayfa

arasında paylaştırıldı. Salkım Hanımın Taneleri aralarında En İyi Film Ödülü de

bulunan beş ayrı dalda ödül alırken, Zeki Demirkubuz'un yönettiği Üçüncü

Sayfa aralarında En İyi Kadın Oyuncu ve senaryo ödülleri de bulunan dört ayrı

ödülü evine götürdü. Nuri Bilge Ceylan'ın çok özel şartlarda yaptığı ve

gerçekten özel olarak değerlendirilmesi gereken filmi Mayıs Sıkıntısı ana

kategorilerden üç ayrı dalda ödül aldı. Buna ek olarak yönetmenin annebaba

ve yakın akrabalarından oluşan oyuncu kadrosuna da toplu olarak Jüri Özel

Ödülü verildi. Ayrıca Mayıs Sıkıntısı'na Fono Film tarafından 15 bin dolarlık

laboratuar kullanım hakkı verildi. En iyi yönetmen ve En İyi 2. Film ödüllerine

sahip olan Mayıs Sıkıntısı umut edilen ama pek de beklenmeyen bu sonuçla

herkesi şaşırttı.

Tartışmalar, şov, şamata ve Şavata

Adı kavgaları ve sonuçlarının tartışılmasıyla ünlü olan Altın Portakal bu

geleneğini bu yıl da bozmadı. Gani Şavata ve Sınır filmi ekibi küçük de olsa

sonuçlara itirazlarını yüksek sesle dile getirince ufak çaplı bir skandal yaşandı.

Yerel basının dışında basın mensuplarının itibar etmediği bu itirazcılar güvenlik

görevlileri tarafından sakinleştirildi. Böylece Antalya'da gelenek bir kez daha

bozulmamış oldu. Aslında kavga ve şamata sadece ödül töreni sırasında

yaşanmadı Antalya'da. Öncesinde festival konuklarının misafir edildiği Topkapı

Palace Oteli'nde de her yıl alışılagelen sürtüşmeler ve kavgalar yaşandı.

Bunların çoğu kan davasına dönüşen eski Yeşilçam kanadı ile yenilikçi diye

nitelendirilebilecek genç kuşaklar arasında meydana geldi.

Sinema Yazarları ve Sonuçlar

Esasen bu yılki jüri söylentilere ve kumpas beklentilerine yer bırakmayacak

kadar sağlam seçilmiş bir jüriydi. Zaten sonuçlar da bunu ispat etti. Atilla

Dorsay, Işıl Özgentürk, Cahit Berkay ve Ünsal Oskay'ın da içinde bulunduğu

jüriye Çolpan İlhan başkanlık etti. Jürinin karar vermekte oldukça zorlandığı,
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tereddüt ettiği ve hatta uzun tartışmalarla bir karara vardığını söyleyebiliriz.

Zaten bu beklenen bir şeydi. Çünkü baştan beri yarışmaya katılan on filmden

beşi favoriydi. Ödül töreninin başlamasına bir kaç saat kalaya kadar sonuçlar

henüz belli olmamıştı. Ödül töreni sırasında bütün jüri üyeleri salonda yerlerini

aldığı halde Atilla Dorsay'ın salona gelmeyişi dikkat çekti.

Bu yıl Kaleiçi'nin sakin ve tarihi mekanlarına birer ikişer dağıtılan basın

mensupları ve sinema yazarları bu sıcak mekanın da etkisiyle bol bol birlikte

zaman geçirme fırsatını buldu. Gece yarılarına kadar Marina'da çay/kahve

sohbetleri yaparak filmleri ve muhtemel ödülleri tartışan SİYAD üyeleri kendi

aralarında bir ödül taksimi yaptı ve ilginçtir Antalya'nın tarihinde ilk kez bu

tahminler çok az farklarla gerçekleşti.

İki yıl önce Kasaba ile büyük beğeni toplayan Nuri Bilge Ceylan için özel bir

ödül ihdas edilmişti. Fakat bu yıl Ceylan'ın bu başarısının tesadüf olmadığı

anlaşıldı. Jüri, sinema dili ve anlatımını daha da geliştiren, zenginleştiren

Ceylan'ın sıcacık, duyarlı ve minimalist tarzda gerçekleştirdiği Mayıs Sıkıntısı'nı

değerlendirme dışı tutamadı. İzleyiciler ve sinema yazarları tarafından da büyük

bir beğeniyle karşılanan Mayıs Sıkıntısı aldığı ödülleri hak ediyordu gerçekten.

Festivalin sürpriz olmayan bir diğer ödülü de Başak Köklükaya'nın 'Üçüncü

Sayfa'daki oyunculuğu oldu. Zaten bu kategoride alternatifi de gözükmüyordu.

Jüri bunu iyi değerlendirerek Başak'a hak ettiği ödülü verdi. Asıl tartışmalı olan

ve herkesin ödül beklediği Zafer Algöz ve Güven Kıraç'ın ödül alamaması oldu.

Çünkü her iki oyuncu festivalde iki ayrı filmle yer alıyorlardı ve her iki filmde de

karşılıklı oynuyorlardı. Özellikle Zafer Algöz her iki filmde de çok başarılıydı.

Salkım Hanım'ın Taneleri'nde Durmuş karakterini çok iyi canlandıran Algöz'ün

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması bekleniyordu. Ancak aynı kategoride

Güven Kıraç, Tolga Tibet ve Uğur Polat da vardı. Sonuçta seçim yapmak

oldukça zordu ve ödül Uğur Polat'a gitti. Yanlış bir sonuç değildi ancak,

beklenmeyen bir sonuçtu.

Harem Suare ve Lola+Bilidikid'in ana kategorilerde ödül alamaması biraz

şaşkınlık yarattı. Çünkü her iki film de içerikleri açısından tartışılsa bile teknik ve

estetik olarak başarılı filmlerdi. Özellikle Lola+Bilidikid'in anlatımı dikkat

çekiciydi. Ancak jüri bu filme pek itibar etmedi. Hoş olan tarafı ise hem

Lola+Bilidikid'in hem de Harem Suare'nin ekibinin sonuçları büyük bir

olgunlukla karşılamalarıydı.

Sonuç olarak 36. Antalya Altın Portakal Film Festivali geride kaldı. Tartışmalar

ve dedikodular belki bir süre daha devam edecek ancak şurası kesin ki,

sonuçlar olabildiğince objektifti. Her jürinin kararının tartışılma olasılığı olduğunu

hatırda tutarak, Altın Portakal'ın geçmişini hatırlarsak, jürinin kararlarının radikal

olduğunu bile söyleyebiliriz. Altın Portakal artık ciddi ciddi nitelikli bir festival

olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor diyebiliriz.
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