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Antalya Film Festivali bildiğiniz
gibi...

Siz bu yazıyı okurken büyük bir ihtimalle 33'üncüsü düzenlenen Antalya Altın

Portakal Film Festivali'nin sonuçları açıklanmış olacak.

Her yıl çeşitli spekülasyonlara sebep olan festival için bu yıl da aynı

tartışmaların yaşanacağını söylemek kehanet olmasa gerek. Zira şu satırların

yazıldığı anda bile çeşitli spekülasyonlar yapılmakta ve filmler geri

çekilmekteydi.

Türkiye sinema tarihinin en tartışmalı film festivali olan Antalya Altın Portakal

Film Festivali, bu yıl da büyük bir karmaşa ile başladı. Karmaşaya sebep ise

açı1ış nedeniyle gerçekleştirilen törene 130 sanatçıdan yalnızca birinin katılmış

olması. Biz, bu olumsuzluğa, istenmeyen olaylarlar diyerek iyi niyetle yaklaşmak

istiyoruz, ancak magazin basınına göre durum tam bir skandal. Geçen yıl belki

de ilk kez zirveye ulaştığını düşündüğümüz festivalin bu yıl nasıl bir finalle

noktalanacağı ise meçhul gözüküyor. 33'üncüsü dağıtılan ödüllerin sonucuna

sevinenlerin olacağı gibi darılanlar da olacaktır. Ayrıca her zaman olduğu gibi

Türk sineması çok iyiye gidiyor deyip insanlar kendilerini kandırmaya devam

edecek, belki de aldığı ödüllerle sinema tarihinin altını üstüne getirdiğini

düşünenler olacaktır. Ancak tüm bunlara rağmen bize göre Antalya Film

Festivali, Türk sinemasının bilinen gelişmelerinin tekerrüründen ileri de

gitmeyecek. Aslında festivalin ismi bize göre değiştirilmeli. Ne mi olmalı?

Kimsenin gönlünün kalmaması için gerçekleştirilen bir nezaket festivali.

KİM KAZANIR?

Gelelim hangi filmlerin ödül alabileceğine: Otoriteler, jürinin yapısı ve filmin

konusu göz önüne alındığında, büyük bir ihtimalle Reis Çelik'in yönetmenliğini

yaptığı; Şermin Karaali, Berhan Şimşek ve Tarık Tarcan'ın başrolünü oynadığı

Işıklar Sönmesin adlı filmin Altın Portakal'ın sahibi olacağını belirtiyorlar.

Ayrıca Tarık Akan, Hülya Koçyiğit ve Atıf Yılmaz'a 33 yılda kendi dallarında en

fazla Altın Portakal kazanmış sanatçılar olarak ödül verilecek. Festivale katılan

filmler ve yönetmenleri sırasıyla şöyle:

"Otostop" (Sami Güçlü), "Sende Gitme Triyandafilis" (Tunç Başaran), "Mum

Kokulu Kadınlar" (İrfan Tözüm), "Işıklar Sönmesin" (Reis Çelik), "Drajen" (Şahin
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Gök), "Hoşçakal İstanbul" (Sami Güçlü), "Tabutta Rövaşata" (Derviş Zaim),

"Yaban" (Nihat Durak), "Kış Çiçeği" (Kadir Sözen). Festivalin jüri üyeleri ise şu

isimlerden oluşuyor: Selda Alkor (SODER), Ali Ulvi Uyanık (SİYAD), Erden Kıral

(FİLMYÖN), Kadir Yurdatap (SESAM), Nur Sürer (ÇASOD), Sabahattin Çetin

(FİYAP), Prof. Dr. Oğuz Makal (9 Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Naci Güçhan

(Anadolu Üniversitesi), Şener Akıncılar (Altın Portakal Kültür Sanat Vakfı

Temsilcisi). Festivalde seçilecek en iyi filme, Altın Portakal heykelciği ile 1.5

milyar lira para ödülü verilecek. Ayrıca bir filme Dr. Avni Tolunay Jüri Özel

Ödülü adıyla 1 milyar lira, bir filme de Muhsin Ertuğrul Jüri Özel Ödülü adı

altında 750 milyon lira verilecek. En İyi Yönetmen ödül miktarı ise 500 milyon

lira. Bu yıl Antalya Film Festivali kapsamında, Türk sinemasına uzun yıllar emek

veren kadın yönetmen Bilge Olgaç için de bir Anma Günü düzenlenecek. Yakın

çalışma arkadaşlarının katılacağı anma gününde Olgaç'ın "Gülüşan", "İpekçe"

ve "Kaşık Düşmanı" adı filmleri gösterilecek.
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