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Türkiye/Almanya Film Festivali Onur Ödülü Fatih Akı n‘a 
 
PAZARTESI, 20 ARALIK 2010 20:02 
Türkiye/Almanya Film Festivali 2011 yılında Alman sinemasının en gözde yönetmenlerinden birini ödüllendiriyor. 

Sinema sanatına yaptığı katkılarından ve Alman sinemasına uluslararası alanda önemli bir açılım getirmiş 

olmasından dolayı Onur Ödülü Fatih Akın’a layık görülmüştür. Onur Ödülü Fatih Akın’ın da katılacağı 17 Mart‘taki 

açılış töreninde takdim edilecektir.  

Onur Ödülü aynı zamanda festivalimizin Fatih Akın’a bir teşekkürüdür: Hala çağdaş kültür kimliğini arayan 

Almanya Fatih Akın sayesinde çok kültürlü kimliğini kavramaya ve benimsemeye başlamıştır. Bu Fatih Akın’ın 

konuşulmayan ama toplumsal olarak büyük  değişimlere yol açan son derece önemli başarısıdır.  

  

Onun sanatı, kişiliği ve uluslararası başarısı sayesinde Almanya kendi toplumunun kültürlerarası çehresini 

algılamaya başlamıştır.  

  

Festivalin onur ödülü ile aynı zamanda Fatih Akın’ın birbirlerine hem yakın, hem uzak olan iki ülke, Türkiye ve 

Almanya arasında kültürel köprüler kurma çalışmalarını takdir ediyoruz.   

  

Onur konuğumuzun sanatsal çalışmalarını, kültür ve sanat anlayışını tanıtmak için festival kapsamında özel bir 

program hazırlanmıştır. Fatih Akın’ın filmlerinin gösteriminin yanısıra, sanatsal kariyerini etkileyen filmlerden bir 

seçkiyi gösterim sonrası sanatçı kendisi yorumlayacaktır. 

  

Festival her sene, onur ödülüyle sanatsal yapıtlarıyla kültürlerarası diyaloğunda uluslararası platformda başarı 

yakalayan ve sınır aşan sanatçıları ödüllendiriyor. Son yıllarda bu ödülün verildiği isimler:Hülya Uçansu (2004) 

Heinz Badewitz (2004) Tunçel Kurtiz (2005), Hülya Koçyiğit (2005), Ferzan Özpetek (2006),  Mario Adorf (2007), 

Zülfü Livaneli (2008), Armin Mueller-Stahl (2009) ve Klaus Eder (2010). 

  

16.Türkiye/Almanya Film Festivali 17 - 27 Mart 2011 tarihleri arasında Nürnbergde gerçekleşecek. 

  

17 Mart 2011 tarihinde perdelerini 16. kez açacak olan Türkiye / Almanya Film Festivali, özellikle her iki ülkenin 

kültürlerini ve insanlarını buluşturan, uluslararası boyutta ilgi gören Almanya’nın önemli kültürel etkinlikler 

arasında yer alıyor, Türkiye ve Almanya arasındaki en önemli kurumsal etkinlik sayılıyor. Festival 

düzenleyicilerinin amacı iki ülkeyi kültürel anlamda yakınlaştırarak farklı kültürlerin doğru algılanmasında etkileyici 

olmak,değişik platformlar sunabilmek icin buluşma ortamı oluşturabilmek. 

  

Türkiye / Almanya Film Festivali, Nürnberg Belediyesi Kültür Daire’leriyle (KuF-Amt für Kultur und Freizeit, 

KuKuQ-KunstKulturQuartier) işbirliğiyle içinde InterForum tarafından düzenlenmektedir. Festivalin kurumsal 

destekleyenleri arasında Robert Bosch Vakfı ve Nürnberg Belediyesi’nin yanısıra Bavyera Eyaleti Başbakanlığı, 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Federal Almanya Hükümeti Dışişleri Bakanlığı ve Kültür&Medya 

Bakanlığı bulunmaktadır. 

  

Festival programı Ocak sonunda açıklanacaktır. 

Festivalle ilgili bilgileri www.ffdt.net sitemizde bulabilirsiniz.    

  

Fatih Akın 

  

1973 yılında Hamburg-Altona‘da Türk asıllı göçmen bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Fatih Akın genç 

yaşlarda film yönetmeni olacağını algılıyordu. Film dünyasındaki yolunun ilk adımlarını okul tiyatrosunda, kamera 


