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17. Türkiye-Almanya Film Festivali
Almanya'nın Nürnberg kentinde bugün sona eren ve yaklaşık 10 bin kişinin
izlediği 17. Türkiye-Almanya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Festivali organize eden Inter Forum'un başkanı Adil Kaya, festivalin
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, 18. Türkiye-Almanya
Film Festivali'nin 14-24 Mart 2013 tarihleri arasında düzenleneceğini
söyledi.
Törende bir konuşma yapan sanatçı İlyas Salman da, "Bana destek veren
halkım sayesinde buralardayım. Destek veren halkıma teşekkür ediyorum.
Normal aşk ve sevgide ayrılık vardır ve dünyada tek ayrılamayan, sinema,
film ve oyuncudur. Paranın küreselleştiği dünyada parasız bir dünya
diliyorum" diye konuştu.
Nürnberg Başkonsolosu Ece Öztürk Çil de, sinema dünyasının kalbinin
Nürnberg'de atmasını sağlayan Türkiye-Almanya film festivaline ve emeği
geçenlere teşekkür ederek, gelecek yıl da her kesimden insanların festivale
destek vermesini istedi.
Aşırı sağcılar tarafından işlenen cinayetlere de değinen Çil, aşırı
sağcı gelişmelere karşı herkesin çok daha duyarlı olması gerektiğini
söyledi.
Nürnberg Beledyesi Kültür Dairesi Müdürü Julia Lehner, sanatsal ve
kültürel girişimlerin dostlukların pekişmesini sağladığını
belirterek, "Türkiye-Almanya Film Festivalinin, iki ülke kültürünün
pekişmesinde ve uyumun sağlanmasında büyük payı vardır" dedi.
Konuşmalardan sonra 3 farklı jüri, farklı kategorilerde ödül sahiplerini
açıkladı.
Christian Petzold'un "Barbara" adlı uzun metrajlı filmi ile Reis
Çelik'in "Lal Gece" filmi festivalin en iyi filmi seçildi.
En iyi erkek oyuncu ödülünü Türk sinemasının tanınmış aktörü İlyas
Salman, "Lal Gece" filmindeki üstün performansından dolayı aldı. En iyi
kadın oyuncu ödülü ise, sinemaya ilk adımını atan genç oyuncu Dilan Aksüt'e
verildi.
Mahmut Tali Öngören ödülünü, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet
Binay'ın yaptığı "Zenne" filmi aldı.
17. Türkiye-Almanya Film Festivali Seyirci Ödülü de, yönetmenliğini Leo
Khasin'in yaptığı "Kaddisch für einen Freund - Bir dost için hayır duası"
adlı filme verildi.
Kısa film yarışmasının birincilik ödülünü, yönetmenliğini Susan
Gordanshekan'ın yaptığı "Buz Çiçekleri" adlı film alırken, ikincilik
ödülünü, yönetmenliğini Grzegorz Muskala'nın yaptığı "Long Distance Call",
üçüncülük ödülünü de, yönetmenliğini Orhan İnce'nin yaptığı "Ali Ata Bak"
adlı filme verildi.
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