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Margarethe von Trotta, Ediz Hun ve Filiz
Akın 24. Türkiye Almanya Film Festivali’nin
onur ödüllerini alıyorlar.

Festivalin en önemli ödüllerinden birini teşkil eden “onur ödülü”

ülkelerinin sinemasını nesiller ötesinde kalıcı olarak etkileyen ve

uluslararası alana taşıyan toplumsal duyarlılığını sanatına yansıtan

sanatçılara verilmektedir. 

 

Margarethe von Trotta ve Ediz Hun’a onur ödülleri festivalin 9 Mart

tarihindeki açılış galasında takdim edilecektir. Filiz Akın ise festivalin

16 Mart Cumartesi akşamı kapanış törenine katılacaktır. 
 

9 Mart açılış galasında Margarethe von Trotta’ nın, romantik komedi

filmi “Forget about Nick / Eski Koca(mız)” açılış filmi olarak

gösterilecektir. 

 

Tüm filmler ve sanatçıları içeren program önümüzdeki günlerde

açıklanacaktır.

https://www.fftd.net/


Margarethe von Trotta 9 ve 10 Mart tarihlerinde festivalimizde ©Börres-Weiffenbach

Margarethe von Trotta

Oyuncu, Senaryo Yazarı, Yönetmen - Almanya 

„Her iki yılda bir Düsseldorf’un yabancılar dairesinde o uzun

kuyruklarda bekler, yabancı statüsünde olduğum için oturma müsadesi

almaya çalışır ve üstelik bunun için de para öderdim“. Bu satırları
söyleyen bir Türk değil. Almanya’nın şimdi gurur duyduğu en önemli

sinema sanatçılarından dünya sinemasının saygın bir yerinde,

Almanya’nın övünç duyduğu uluslararası başarılı sinema sanatçısı
Margarate von Trotta dır. 
 

Filmlerinde her zaman anlatmak istediği bir dert vardır. Anlatırken

Zeitgeist dediğimiz zamanın ruhunu son derece başarılı yakalar ki,

hangi kültürden olursanız olun, misyonerlik yapmadan, kişisel ve son

derece duyarlı yaklaşımıyla sizi de içine çeker, sürükler. 

 

Bu nedenden dolayı Rosa Luxemburg’un hayatını anlatabilecek

(„Rosa Luxemburg“) ya da kanlı RAF terör yıllarına giden yolu konu

edecek („Die bleierne Zeit / kurşun gibi ağır dönem“) cesareti

gösterebilen Margarethe von Trotta‘dır. Uluslararası başarısı da

sanatındaki samimiyetin belgesidir. 

 

Almanya’nin 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 katkılarda bulunmasından dolayı
Margaretha von Trotta’ya yaşam boyu ödülü olarak festivalin onur

ödülü verilmektedir. 

 

Margarethe von Trotta ödülünü 9 Mart tarihinde festivalin açılış
galasında alacaktır, 10 Mart tarihinde ise Rosa Luxemburg filminin



gösteriminden sonra Klaus Eder ile birlikte festival söyleşinde

bulunacaktır.

Ediz Hun 9 - 11 Mart tarihlerinde festivalimizde

Ediz Hun

Oyuncu, Billim İnsanı, Yazar - Türkiye 

140tan fazla sinema filmindeki başrol performasıyla Türkiye

sinemasının en üretken ve bir o kadar da en sevilen

oyuncularındandır. Türkiye sinemasında Ediz Hun gibi entelektüel bir

profile sahip başka bir yıldız olmadı. 
 

Ediz Hun, filmlerindeki rollerinde dönemin erkek anlayışını zorlar,

egemen toplumsal değerlere karşı rafine bir oyunculuk yorumuyla

aykırı kahramanlar yaratır. Umarsızdır ama inanır, sahiciliğiyle bütün

insanlığı kucaklamak ister gibidir. Türkiye toplumunun 60’lı ve 70’li

yıllarda içinde bulunduğu çalkantılı dönemlerde beyazperdede katıksız
hümanizmin bir timsali gibidir. Diğer bir deyimle, Yeşilçam’ın
beklentilerini kendine özgü bir dille farklı yorumlayarak yığınları
kazanır. 
 

Dünyayı iyiye doğru değiştirme derdi hiçbir zaman sadece oyunculuğu

ile sınırlı kalmamıştır. Çevre bilimcisi olarak yurtdışı da dahil olmak

üzere konferanslar vermeye ve bilimsel makaleler yazmaya devam

ediyor. 

 

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. 

 

Ediz Hun ödülünü 9 Mart tarihinde festivalin açılış galasında alacak,

11 Mart tarihinde ise Ankara Ekspresi filminin gösteriminden sonra

festival söyleşine katılacaktır.

Filiz Akin 16 Mart tarihinde festivalimizde

Filiz Akın
Oyuncu - Türkiye 

“116 filmlik bir sinema oyunculuğu serüveni içinde, sinemamızdaki bir

starın oynayabileceği her bir türü ve kişiliği denedi. Varlıklı olmanın
ayrıcalığını, küstahlık ve şımarıklıkla, yoksulluğun katlanılması zor

acılarını ise, kimi zaman sınıf atlamanın önlenemez hırs ve özlemi,

kimi zaman ise önceden yazılmış yazgısının bir sonucu, çoğu zaman

ise erkekimsi tavırlı marjinalliği ve aykırılıklarıyla ‘’tiye alarak’’ oynayıp
yansıttı. 
 

Hiçbir filminde oldukça davetkar sayılabilecek düzgün fiziği ve de

sokulgan, işveli haliyle, arzunun-cinselliğin o dayanılmaz nesnesi

olmadı. 
 

Çehresini sarmalayan masumiyet halesi onu hep, en katıksız
sevgilerimizin düşlerdeki kadını, güzeli ve erişilmez sevdalısı yaptı.“ 
 

Türk Sineması’nın bu aykırı star oyuncusu Filiz Akın’ı anlatmak için

ünlü sinema yazarı Burçak Evren’in kalemindeki bu güzel ve bir o

kadar da yerinde olan yazısından bu alıntıyı tercih ettik. 

 

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. 

 

Filiz Akın 16 Mart tarihinde festivalin ödül törenine katılacaktır.

Onur Konukları fotoğraflarını buradan temin
edebilirsiniz

Son yıllarda verilen onur ödülleri:

Volker Schlöndorff (2018), Halil Ergün (2018) 

Jürgen Jürges, Ara Güler (2017) 

Kadir İnanır (2016) 

Hanna Schygulla, Şener Şen ve Yavuz Turgul (2015) 

Edgar Reitz, Fatma Girik (2014) 

Hannelore Elsner, Türkan Şoray (2013) 

Tarık Akan (2012, 

Fatih Akın (2011) 

Klaus Eder (2010) 

Armin Mueller-Stahl (2009) 

Zülfü Livaneli (2008) 

Mario Adorf (2007) 

Ferzan Özpetek (2006)

24. Türkiye / Almanya Film Festivali:

9 - 17 Mart 2018 tarihleri arasında Nürnberg’de 24. kez düzenlenecek

olan Türkiye/Almanya Film Festivali kapsamında her yıl olduğu gibi

yine sinemacılar, sanatçılar ve seyirciler arasındaki kültürel diyaloğu

teşvik eden uzun metraj, kısa metraj ve belgesel filmler gösterilecek.

Festival programı Şubat’ın ortasında açıklanacak. 

 

1992 yılında Türkiye Sinema Günleri adı altında başlayan

Türkiye/Almanya Film Festivali bu yıl 24. yaşını kutluyor. Etkinlik, iki

ülke sinemasını konu alan filmlerin, uluslararası seçici kurullar ve

https://www.fftd.net/1/basin/download/onur-konugu/
https://www.fftd.net/1/preistraeger/ehrenpreis-des-festivals/


yarışma bölümleri eşliğinde gösterildiği tek film festivali olma özelliğine

sahip. Festival, Türkiye sinema sanatının ülke dışında tanıtıldığı en

büyük platform, Almanya’da ise, kültürlerarası diyaloğu sinema sanatı
bağlamında sürekli kılan tek film festivali. Bu bağlamda

Türkiye/Almanya Film Festivali sadece Almanya’daki çokkültürlü

diyaloğa hizmet etmekle kalmıyor, aynı zamanda iki ülke arasındaki

kültürel ve sanatsal diyaloğu da yıllardan beri teşvik ediyor. Türkiye /

Almanya Film Festivali Almanya’nın önde gelen festivallerden

sayılırken konulu festivaller arasında en önemlisi olarak sayılmaktadır.
 

Ayrıntılı bilgilere festival sitesinden ulaşılabilir: www.fftd.net.

Kurumsal Destekleyenler:

Nürnberg Şehir Belediyesi (ortak düzenleyen) 

Bavyera Sinema Fonu (FFF Bayern) & Bavyera Başbakanlığı 
Federal Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı 
Goethe Enstitüsü & Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı 
 

Kurumsal sponsor: SIGOS

Datenschutzerklärung

http://www.fftd.net/
https://www.fftd.net/infos/datenschutzerklaerung/

