
 

COMUNICATO STAMPA/BASIN BÜLTENİ N° 12/2018 

IX EDIZIONE DELLA  SETTIMANA DEL CINEMA CONTEMPORANEO ITALIANO 

IT/ 

Giunge ormai alla nona edizione l’atteso appuntamento con il cinema contemporaneo italiano ad 

Ankara. Anche quest’anno, l’Ambasciata d’Italia ad Ankara, in collaborazione con l’Istituto di Cultura 

di Istanbul, la Municipalità di Cankaya e Iveco presenterà dal 12 al 17 novembre 2018 presso il Centro 

delle Arti Contemporanee di Cankaya una ricca rassegna delle più recenti pellicole di produzione 

italiana. I film scelti per questa edizione mettono in luce un’Italia diversa da quella comunemente 

rappresentata e affrontano temi delicati, come le periferie o i problemi adolescenziali. Non 

mancheranno inoltre commedie famigliari e film fantasy, e  film pluripremiati in Italia e all’estero.  

Inaugurerà la rassegna la commedia Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani con un cast  di 

grandi attori italiani come Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il film ha riscosso un notevole 

successo tra il pubblico e ha vinto nel 2018  tre  Nastri d'Argento: miglior commedia, miglior attore e 

miglior attrice protagonisti.  

Il 13 novembre verrà proiettato il film drammatico Sole cuore amore diretto da Daniele Vicari: 

racconta di Eli ( interpretata da Isabella Ragonese) e Vale (Eva Grieco) che con coraggio affrontano la 

crisi economica di cui sono vittime. Il film ha ricevuto 3 candidature ai Nastri d'Argento e 1 

candidatura a David di Donatello.  

       
      

                                               
      

                                        



Il 14 novembre sarà la volta di The Place,( 4 candidature ai Nastri d'Argento e 8 a David di Donatello) . 

Film drammatico/fantasy, diretto da Paolo Genovese, narra di un uomo misterioso che può esaudire 

tutti i desideri in cambio di azioni efferate.  

Il 15 novembre sarà sugli  schermi del Centro  Cuori puri, di Roberto De Paolis: storia d’amore tra una 

giovane con un’educazione molto rigida e un ragazzo dal passato difficile. Nel 2017 il film è stato 

selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes.  

Il 16 novembre potremo vedere Succede di Francesca Mazzoleni, commedia che racconta sentimenti 

come l’amore e l’amicizia ai tempi dell’adolescenza, nomination come “Migliore Opera Prima” oltre 

che Premio Kineo "Diamanti al Cinema Italiano" nel 2018. 

La Settimana del Cinema Contemporaneo italiano si concluderà con la proiezione del film A casa tutti 

bene di Gabriele Muccino, una commedia amara che ha vinto il Nastro d'argento speciale 2018. Con 

questo film l’attrice Claudia Gerini ha inoltre vinto il Premio Nino Manfredi 2018. 

Le proiezioni avranno luogo alle ore 19.00. 

Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in turco e in inglese. 

Ingresso libero e disponibilità fino ad esaurimento dei posti. 

Per il programma completo: 

https://ambankara.esteri.it/ambasciata_ankara/resource/doc/2018/10/sinema_haftasi_brosur_2018

_2_tekli_hq.pdf 

Per i trailer:  

https://youtu.be/6Hi-z_sNz7k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ambankara.esteri.it/ambasciata_ankara/resource/doc/2018/10/sinema_haftasi_brosur_2018_2_tekli_hq.pdf
https://ambankara.esteri.it/ambasciata_ankara/resource/doc/2018/10/sinema_haftasi_brosur_2018_2_tekli_hq.pdf
https://youtu.be/6Hi-z_sNz7k


COMUNICATO STAMPA/BASIN BÜLTENİ N° 12/2018 

9. ÇAĞDAŞ İTALYAN FİLMLERİ HAFTASI  

TR/ 

 

Ankara’da ilgiyle beklenen çağdaş italyan filmleri haftası bu sene sinemaseverlerle 9. kez buluşuyor.                    

İtalya Büyükelçiliği  İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, Çankaya Belediyesi ve Iveco işbirliğiyle, bu sene 

de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 12-17 Kasım 2018 tarihleri arasında en yeni 

italyan yapımı filmlerden oluşan zengin bir seçki sunmaktadır. Bu seneki etkinlik için seçilen filmler, 

genel olarak bilinenden çok farklı bir İtalya’ya ışık tutan ve kentlerin banliyöleri ile ergenlik sorunları 

gibi hassas konuları ele alan filmlerden oluşmaktadır. Ayrıca, hem İtalya’da hem de yurtdışında birçok 

ödül kazanmış olan aile komedisi ve sürrealizm türünde filmler de gösterimde olacaktır.   

Haftanın açılış gününde, italyan sinemasının önemli isimlerinden Paola Cortellesi ve Antonio 

Albanese’nin başrollerini paylaştığı, yönetmenliğini ise Riccardo Milani’nin üstlendiği                       

Otobandaki Kedi Gibi (Come un gatto in tangenziale) adlı film gösterime sunulacaktır. Bu film 

izleyiciler tarafından büyük takdir toplamış olup 2018 yılında en iyi komedi, en iyi erkek ve en iyi kadın 

oyuncu olmak üzere üç ayrı dalda Gümüş Kurdele (Nastri d’Argento) ödülü almıştır.  

13 Kasım Salı akşamı yönetmenliğini Daniele Vicari’nin yaptığı Güneş kalp aşk (Sole cuore amore) adlı 

dram filmi izleyicilerle buluşacaktır. Eli (Isabella Ragonese) ve Vale (Eva Grieco) adlı iki genç kadının 

yaşadıkları maddi zorluklar karşısında verdikleri cesur mücadeleyi konu alan bu film, Gümüş 

Kurdele’de (Nastri d’Argento) 3 kez, ‘David di Donatello’ sinema ödüllerinde ise 1 kez adaylık elde 

etmiştir.  

       
      

                                        



14 Kasım’da ise yönetmen Paolo Genovese’nin Mekan (The Place) adlı dramatik/sürrealizm türündeki 

filmi sinemaseverlerle buluşacaktır. Gümüş Kurdele’de  (Nastri d’Argento) 4 kez, ‘David di Donatello’ 

sinema ödüllerinde ise 8 kez adaylık elde etmiş olan bu film, ziyaretçilerine verdiği özel görevlerin 

tamamlanması karşılığında onların tüm isteklerini yerine getirebilen gizemli bir adamın hikayesini 

anlatmaktadır.  

15 Kasım akşamı Temiz Kalpler (Cuori puri) adlı, yönetmenliğini Roberto De Paolis’in yaptığı ve 

ailesinin katı kurallarla yetiştirdiği genç bir kız ile zor bir geçmişe sahip genç adam arasındaki aşk 

hikayesini konu alan film gösterimde olacaktır. Bu film, 2017 yılında Cannes Film Festivali’nde 

Yönetmenlerin On Beş Günü (la Quinzaine des Réalisateurs) adlı özel bölümüne seçilmiştir.  

16 kasım Cuma akşamı, günümüz gençliğinin aşk ve arkadaşlık gibi duygularının işlendiği Francesca 

Mazzoleni’nin Hayat Bu (Succede) adlı komedi filmi izleyicilerle buluşacaktır. Bu film 2018 yılında 

"İtalyan Sinemasının Elmasları" Kinéo Ödülü’nün yanısıra “En iyi ilk yapıt ödülü” için adaylık elde 

etmiştir.  

Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası yönetmen Gabriele Muccino’nun, 2018 Özel Gümüş Kurdele          

(Nastro d'argento) ödüllü Evin gibisi yok  (A casa tutti bene) adlı trajikomik temalı filminin gösterimi 

ile son bulacaktır. Claudia Gerini bu filmdeki rolüyle 2018 Nino Manfredi ödülünü kazanmıştır.  

Film gösterimleri saat 19.00’da başlayacaktır.  

Tüm filmler orjinal dilinde olup, Türkçe ve İngilizce altyazılıdır. 

Gösterimler ücretsiz, yerler numarasız ve koltuk sayısıyla sınırlıdır.  

Program web sayfamızda: 

https://ambankara.esteri.it/ambasciata_ankara/resource/doc/2018/10/sinema_haftasi_brosur_2018

_2_tekli_hq.pdf 

Fragmanlar için:   

https://youtu.be/6Hi-z_sNz7k 
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