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Hugh Hudson axlar rollen som juryordförande  

under Antalyas Internationella Filmfestival 

 

Juryuppställningen för den Internationella tävlingen i den 53e upplagan 

av Antalyas Internationella Filmfestival är klar. Juryn består av brittiska 

filmskaparen Hugh Hudson (ordförande), Andie MacDowell, Rutger 

Hauer, Najwa Najjar, Nursel Köse, Wash Westmoreland och Mirsad 

Purivatra.  

 

Juryns ordförande Hugh Hudson har bland annat regisserat det Oscars-

vinnande dramat Triumfens ögonblick (1981). Filmskaparen Najwa Najjar är 

bland annat känd för Granatäpplen och myrra (2009), och den amerikanske 

manusförfattaren och regissören Wash Westmoreland är känd för draman 

som Oskuld (2006) och Still Alice (2014). I juryn sitter också skådespelarna 

Rutger Hauer, Andie MacDowell och Nursel Köse.   

 

Rutger Hauer fick sitt internationella genombrott med det kritikerrosade 

dramat På blodig mark (1977), för att sen nå legendarisk status i och med sin 

roll i Ridley Scotts Blade Runner (1982).  

 

Andie MacDowell gjorde sin filmdebut 1984 när hon spelade mot 

Christopher Lambert i Hugh Hudsons Greystoke: Legenden om Tarzan, 

apornas konung. Hon är även känd från verk som Steven Soderberghs 

kritikerhyllade och Palme d’Or-vinnande Sex, lögner och videoband (1989) 

och Mike Newells Fyra bröllop och en begravning (1994). 

 



 

Nursel Köse är kanske mest känd för sina roller i Fatih Akıns film Vid 

himlens utkant och Feo Aladags When We Leave (2010). Hon har själv tidigare 

vunnit Golden Orange Filmfestivals pris för bästa kvinnliga biroll och 

kommer snart kunna ses i österrikiska regissören Stefan Ruzowitzkys 

kommande Die Hölle. 

 

Mirsad Purivatra, grundaren av Sarajevos Internationella Filmfestival och 

producent, är även han en av årets jurymedlemmar.  

 

Juryn kommer att dela ut Golden Orange-priser i kategorierna: bästa film, 

bästa regissör, bästa filmmanus, bästa musik, bästa skådespelerska och bästa 

skådespelare. Vinnaren av priset för bästa film kommer även belönas med 

50 000€. 
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