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24. TÜRKİYE ALMANYA FİLM FESTİVALİ BASIN KONFERANSI 
BASIN BİLDİRİSİ

Program

24. Türkiye Almanya Film Festivali’nin programı tamamlandı ve 9 Mart – 17 Mart tarihleri
arasında  yine  etkileyici  ve  heyecan  verici  uzun,  kısa  ve  belgesel  filmler,  konukların
katılımıyla seyircisine ulaşacak. Festival dokuz gün boyunca Türkiye ve Almanya sanat
dünyalarının yoğun diyaloglarına sahne olacak. Toplamda 38 film Almanya’nın en önemli
kültürlerarası  festivalinde  perdelere  yansıyacak  ve  bunlardan  10  film  Almanya
prömiyerinde  seyredilebilecek.  Aynı  zamanda  Almanya  ve  Türkiye  sinemasının  50’nin
üzerinde  sanatçısı  ve  sinema emekçisi  Nürnberg’i  ziyaret  edecek  ve  film  sohbetlerine
katılacak.

Ayrıntılı bilgiler festivalin internet sitesinden alınabilir. 

www.fftd.net

Medya için hazırladığımız fotograf ve videolar da internet sitesinde bulunmaktadır:

http://www.fftd.net/1/basin/download/

Festival Gazetesi: 

İki dilli festival gazetesi yayınlanmıştır. 
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Festival Programına Genel Bakış

Açılış: 
9. Mart 2019 tarihinde, saat 19:00’da, Festival Almanya ve Türkiye’den birçok konuğun
katılımıyla görkemli bir gala ile Tafelhalle’de açılacak. Nürnberg Anakent belediye başkanı
Dr.  Ulrich Maly’nin açılış konuşması ve program tanıtımından sonra Türkiye’nin efsane
sanatçısı Ediz Hun’a ve Almanya’nın sanat sinemasının usta yönetmeni Margarethe von
Trotta’ya onur ödülü takdim edilecek. 

Uluslarası Sinema Eleştirmenleri  Federasyounu FIPRESCI Genel Sekreteri  Klaus Eder,
ödül töreninin onur konukları arasında.

Margarethe von Trotta’nın yönettiği ve başrollerinde Haluk Bilginer’in oynadığı New York’ta
çekilen ‘Forget about Nick’ festivalin açılış filmi. 

Uzun metrajlı film yarışması: 
Her iki ülkenen ünlü ve önde gelen yönetmenlerin filmlerinin de bulunduğu 8 film beş ödül
için yarışacaklar. Bunlardan beşi Almanya ve üçü Türkiye yapımı.

Kısa metraj film yarışması: 
Kısa  film  yarışması  için  toplam ondört  film  yarışmada.  Bunlardan  sekizi  Türkiye,  beşi
Almanya ve biri de Avusturya yapımı.

Sinema dünyaları: 
Festivalin  yarışma  dışı  bölümünde  onüç  sinema  filmi  ve  bir  belgesel  tanıtılacak,
sanatçılarla söyleşilerde bulunulacaktır. Bunlardan altısı Türkiye, altısı Almanya ve biri de
İtalya yapımı.

Onur ödülleri ile ilgili filmler: 
Bu bölümde Almanya’dan iki, Türkiye’den bir sinema filmi tanıtılacaktır.

Sanatçılarla söyleşiler
Türkiye’den  ve  Almanya’dan  50’den  fazla  davetli  sanatçı  konuk  seyircilerimizle
söyleşilerde bulunacaklar. 

Ayrıca “Festival Söyleşileri” adı altında dört ayrı sanatçı buluşması düzenlenmiştir: Zülfü
Livaneli, Ediz Hun, Margarethe von Trotta, Klaus Eder, Mario Adorf, Kadir İnanır ve Dr.
Ulrich Maly. 

Ödül töreni: 
16 Mart,  saat  21:00’de Heilig-Geist-Saal  salonunda ödül  töreni  gerçekleştirilecektir.  Bu
akşam yarışma filmlerinin ödüllerinin yanısıra Sayın Filiz  Akın’a onur ödülü verilecektir.
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Galadan kapanış partisinin müziği için Türkiye’den festivale katılan Fuat Saka grubuyla
katılacaktır. 

AYRINTILAR

24. Festivali’n Onur Ödülleri: 

Türkiye Almanya Film Festivali 24. yılında sanatsal çalışmaları ile ülkelerinin sinemasını
nesiller ötesinde kalıcı olarak etkileyen üç sanatçıyı ödüllendirecektir.

Margarethe von Trotta  Almanya’nın çetrefilli, zor ve bir o kadar da duyarlılık gerektiren
konuları anlaşılır bir şekilde Dünya’nın değişik kültürlerinden insanlarına sinema yoluyla
aktarabilmesinden ve böylece uluslararası kütür sanat diyaloğuna fevkalade kaktkılarda
bulunmasından dolayı festivalin onur ödülü verilmektedir. 

Filiz  Akın,  Sinema filmlerinde yarattığı  çağdaş ve bir  o  kadar  da özgüven dolu kadın
resmiyle Türkiye’nin 60’lı  ve 70’lı yıllarındaki modernleşme sürecinde özellikle kadınlara
yüreklendirici  örnek  insan  olabilen  ve  böylece  Türkiye’nin  60’lı  ve  70’lı  yıllarındaki
modernleşmesine önemli katkılarda bulunan sinema oyuncusu  Filiz Akın’a yaşam boyu
ödülü olarak Türkiye Almanya Film Festivali’nin onur ödülü verilmektedir. 

Ediz Hun Sinema filmlerinde yarattığı çağdaş insan resmiyle yığınlara pozitif enerji veren, 
kendilerini özdeşleştirebildiği örnek insan olabilen ve böylece Türkiye’nin 60’lı ve 70’lı 
yıllarındaki modernleşmesine önemli katkılarda bulunan ve daha sonraki yıllarda 
Türkiye’de çevre bilimlerinin ve politikasının yaygınlaşmasını sağlayan oyuncu, bilimci ve 
yazar Ediz Hun’a yaşam boyu ödülü olarak festivalin onur ödülü verilmektedir.

Onur Ödülleri ilgili filmler:

Ediz Hun ve Filiz Akın’ın başrollerini paylaştığı 2. Dünya Savaşı yılları Nazi rejiminin 
Ankara gizli örgüt çalışmalarının yansıtıldığı polisiye film Ankara Ekspresi festivalde 
tanıtılacaktır. Filmden sonra Sayın Ediz Hun ile söyleşi planlanmıştır. 

Margarethe von Trotta’nın yönetmenliğini üstlendiği iki film gösterilecektir: Rosa 
Luxemburg’un öldürülüşünün 100.yılında hayatını anlatan sinema filmi ve Trotta’nın son 
sinema filmi olan ve Haluk Bilginer’in başrolde olduğu “Forget About Nick” filmi açılışta 
gösterilecektir. 
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Festival Söyleşileri:

Bu yılki festivalimizde dört özel ektinlikte sinemadan yola çıkıp biz günümüzün insanlarını 
ilgilendiren, huzursuz eden, üzen, sevindiren ve mutlu eden konularara yer veriyoruz. Bu 
özel „Festival Buluşmaları“na uluslararası deneyimleriyle dünyaya başka bir pencereden 
bakan sevdiğimiz ve saydığımız sanatçı ve politikacı dostlarımızı davet ettik. 

İÇİMİZDEKİ SİNEMA

Margarethe von Trotta - Klaus Eder
Pazar, 10.3., 16:00, Künstlerhaus / Festivallounge   | Almanca

Sinema sanatı üretme tutkusu ve sorumluluğu üzerine sinema eleştirmenlerinin piri Klaus 
Eder soruyor, Margarethe von Trotta yanıtlıyor.

HUZURSUZLUK 

Zülfü Livaneli - Dr. Ulrich Maly
Yöneten: Alexander Jungkunz (Nürnberger Nachrichten Yazı İşleri Genel Yayın Yönetmeni)
Pazar, 10.3., 20:00, Heilig-Geist-Saal   | Türkçe ve Almanca simultane çeviri

Sinema yönetmeni, müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli. İnsanlığın çağdaşlığa açılan 
penceresinde Türkiye’nin uluslararası yüzü, halkının sevgilisi. Almanya’nın en çok sevilen 
anakent belediye başkanı Dr. Ulrich Maly, partiler üstü. Gazeteci Alexander Jungkunz 
yönetiminde hepimizi huzursuz eden toplumsal gelişmeler üzerinde duracağız, 
kutuplaşmanın önlenerek barış içinde beraber yaşamanın gereksinimlerini konuşacağız. 

İNSAN İÇİN SANAT, BİLİM ve POLİTİKA

Ediz Hun 
Pazartesi, 11.3., 20:30, Künstlerhaus / Festivallounge    |    Türkçe ve Almanca 

Bilim insanı, oyuncu, politikacı, yazar... Türkiye sinemasında Ediz Hun gibi ayrı disiplin-
lerde koşturan entelektüel başka bir yıldız olmadı. Festival soruyor, Ediz Hun cevaplıyor, 
sanattan, bilime, bilimden politikaya birbirini tamamlayan geniş bir yelpaze.

‚ANLAMAK, GİDENİ ve GELMEKTE OLANI‘

Mario Adorf - Kadir İnanır
Yöneten: Prof. Dr. Julia Lehner  - Nürnberg Kültür&Sanat Genel Sorumlusu
Pazar, 17.3., 15:00, Künstlerhaus / Festivallounge | Türkçe ve Almanca simultane çeviri

İki büyük sinema oyuncusu, iki kozmopolit, politik ve toplumsal gelişmelere her zaman 
analitik bakan iki duyarlı sanatçı. Prof. Dr. Julia Lehner’in yönetimiyle sanat ve toplum 
politikası üzerine konuşulacak. 
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Yarışmalar

Yarışma filmlerini üç ayrı jüri değerlendirecek. 

Kısa metrajlı film yarışması:

1992‘den itibaren festival kısa filmlerin tanıtımına özel bir önem vermiş ve 1994’de Kısa
Film Yarışmasını başlatmıştır.  Şu anda bir çok ünlü yönetmenin genç yıllarında yaptığı
kısa filmler Nürnberg’de yarışmıştır. 

Bu yıl yarışmaya beş ülkeden ülkeden binin üzerinde kısa film başvurmuştur. Yarışmaya
seçilen toplam 14 kısa filmin sekizi Türkiye’den, beşi Almanya’dan biri ise Avusturya’dan. 

Kısa film yarışma filmleri: https://www.fftd.net/1/program/yarismalar/kurzfilm

Bu dalda toplam üç ödül verilecektir:

 En İyi Kısa Film
 İkincilik Ödülü
 Üçüncülük Ödülü

Yarışma dalına seçilen filmler: www.fftd.net/1/program/yarismalar/kurzfilm

Seçici Kurul: Kısa Film Jürisi’nin başkanlığını bu yıl yönetmen Constanze Knoche (DE)
üstlenecektir. yazar  Carolin Lano (DE), oyuncu  Berrak Tüzünataç (TR) ve yapımcı ve
ses mühendisi Robert F. Kellner (DE) kurulun diğer üyeleri. 

Uzun metrajlı film yarışması:

Uzun metraj dalında üçü Türkiye’den ve beşi Almanya’dan olmak üzere toplam sekiz film
yarışacak. 

Türkiye  ve  Almanya’dan  sanatçılar  ve  sinema  uzmanlarından  oluşan  jüri  üç  ödül
verecektir:

 En İyi Film
 En İyi Kadın Oyuncu
 En İyi Erkek Oyuncu

Yarışma dalına seçilen filmler: www.fftd.net/1/program/yarismalar/uzun-metraj-film

Seçici kurul:

24.  kez  düzenlenen  Türkiye  Almanya  Film  Festivali  yine  değerli  bir  yarışma  jürisini
selamlamaktan  gurur  duyar.  Uzun  metraj  jüri  başkanlığını  Türkiye’nin  efsane
oyuncularından  Kadir  İnanır üstlenirken,  “en  iyi”leri  ödüllendirmek  üzere  seçici  kurula
sinema  dramaturgu  Susanne  Hülß (DE),  yönetmen  Axel  Sarnoch (DE),  Ludwig
Ammann (DE), oyuncu Hülya Duyar (DE/TR) ve oyuncu Yiğit Özşener (TR) katılacaktır.
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Seyirci Ödülü:

Jüri’nin yanısıra seyirciler 2018’de de kendi beğenilerine göre bir filme „Seyirci Ödülü“nü
verecekler. 

Öngören Ödülü:

Mahmut Tali Öngören adına verilen demokrasi ve insan hakları ödülünü  Öngören jürisi
belirleyecek.

Öngören Ödülü 2000 yılından bu yana, 1999 yılında kansere yenik düşen medya insanı
Mahmut Tali Öngören anısına verilmektedir. Ödül “İnsan Hakları ve Demokrasi” konularını
işleyen filmleri özel olarak ödüllendirirken, hedef, bu konulara etkin bir platform yaratmak
ve bu tür konuları filmlerinde işleyen sinemacıları desteklemektir.

Öngören  Ödülü  şu  ana  kadar  Türkiye’den,  Almanya’dan  ve  ABD’den  festivale  katılan
filmlere verildi. Daha önceki yıllarda Türkiye’deki Kürt sorunu, Mübadele, Türkiye’de trans
bireylerin sorunları, Romanya’da çocuk fuhuşu, Almanya’daki Neonazi sorunu ve ABD’nin
hukuk sisteminde insan haklarının çiğnenmesine değinen filmler ödüllendirildi.

Öngören ödülüne aday gösterilen filmler:  
    www.fftd.net/programm/wettbewerbe/oengoeren

Festival Ödül Töreni ve kapanış partisi: 

Ödüller 16 Mart,  saat  21:00’de Heilig-Geist-Saal salonundaki  ödül  töreninde sahiplerini
bulacaktır. Sunuculuğunu Almanya, Fransa ve Türkiye sinemasında ünlenen oyuncu Tim
Seyfi’nin  yapacağı  galaya  festivaldeki  bütün  sanatçılar  beklenmekte.  Filiz  Akın’a  onur
ödülünün verileceği törene Mario Adorf ve Kadir İnanır  gibi her iki ülkenin star sanatçıları
da beklenmekte.

Ödül töreninden sonra kapanış partisi Türkiye’den Fuat Saka ve grubuyla yapılacaktır.

Yarışma Dışı – Sinema Dünyaları: 

„Sinema Dünyaları“ bölümünde ise sinemasal olarak 2018 yılını temsil  eden 13 güncel
yapım seyircilerimizi bekliyor. Bunlardan altısı Türkiye’den, altısı Almanya’dan ve Ferzan
Özpetek’in en güncel sinema filmi İtalya’dan.

Filmler: www.fftd.net/programm/filmlandschaften/

Yaratıcı Genç Kuşak İçin Okul Seansları

Festival  süresince  Nürnberg’deki  okullar  için  beş  filmden  oluşan  özel  gösterimler
gerçekleşecektir. Bazı filmlerin ardından öğrenciler filmlerin ardından sanatçılar ile sohbet
edebilecektir. Şu ana kadar 1.000 öğrenci bu gösterimler için başvuruda bulunmuştur. 
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Festival hakkında genel bilgi

Türkiye  Almanya Film Festivali,  iki  ülke sinema sanatı  arasında kültürlerarası  diyaloğa
hizmet eden Almanya çapındaki en önemli festival bu yıl 24. kez gerçekleştiriliyor.  Her yıl,
Mart ayında Türkiye ve Almanya’dan uzun metraj, kısa metraj ve belgesel filmlere geniş bir
platform  sağlayan,  bağımsız  Türk-Alman  jürilerine  sahip  kısa  ve  uzun  metraj  film
yarışmalarına  sahip  festival,  izleyicilere  iki  ülke  sinemasının  güncel  örneklerini  benzeri
olmayan  geniş  bir  yelpazede  sunuyor.  Kültürlerarası  alışverişin,  karşılıklı  anlayış  ve
entegrasyonun desteklendiği bu festival sinemacıların, sanatçıların ve seyircilerin arasında
yaşanan diyaloğun önemli bir platformu olmuştur. 

Festivalin iki dillilik politikası

Türkiye Almanya Film Festivali kuruluşu 1992 yılından beri bütün etkinliklerin ve tanıtım
çalışmalarının iki dilli olması konusunda titizlikle çalışmaktadır, her iki ülkenin sanatının ve
sanatçısının  dolayısıyla  kültürlerinin  eşit  şartlar  altında  buluşturmaya  özenle  dikkat
etmektedir. 

Bütün  uğraşmalarımıza  rağmen  değişik  nedenlerden  dolayı  bu  iki  dillilik  her  zaman
uygulanamıyor.  Bazen Almanca bazen de İngilizce ortak  dil  olarak  kullanmak zorunda
kalıyoruz.  Hangi  filmlerin  hangi  dillerde  gösterildiği  ve  hangi  söyleşilerin  hangi  dillere
çevrildiği özenle festival gazetesinde ya da internet sitemizde açıklanmıştır. 

BASIN İÇİN İLETİŞİM VE BİLGİ
Basın için materyallere Festival internet sitesinin Basın Bölümünde ulaşabilirsiniz:
http://www.fftd.net/1/basin/download/

Röportajlar: Festival konukları veya organizatörleri ile istenilen röportajlar Festival Bürosu
tarafından düzenlenmektedir:

Tel: +49 911 929 6560 e-mail: info@fftd.net

Düzenleyenler: InterForum e.V. derneği Türkiye Almanya Film Festivali‘ni Nürnberg Şehir
Belediyesi’nin  KunstKulturQuartier  (KuKuQ)  adlı  kurumuyla  işbirliği  içinde
düzenlenmektedir.

Kurumsal Destek:

Nürnberg Şehir Belediyesi 
FFF Bayern & Bavyera Başbakanlığı
Federal Almanya Kültür ve Medya Bakanlığı – Sinema Dairesi
Goethe Enstitüsü ve Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı 
Türkiye Almanya Film Festivali Dostları

Sponsorlar:
Festivalin başladığı 1992 yılından beri Nürnberg merkezli telekomünikasyon şirketi SIGOS,
festivalin ana sponsorudur. 
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