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İstanbul’da İtalyan sineması. Kaçırılmayacak bir gösterim. 

 
 

    İstanbul’un kültür takviminde artık sağlam bir yer edinmiş olan İtalyan 

Sinemasıyla Buluşma etkinliği bu sene de gazeteci ve sinema eleştirmeni 

Maurizio Di Rienzo tarafından oluşturulmuş en yeni ve en ilginç  İtalyan 

filmlerinden bir seçkiyle yedinci kez  perdelerini açıyor. 
  

    Etkinlik Istituto Luce Cinecittà işbirliğiyle  İstanbul İtalyan Kültür Merkezi 

tarafından düzenleniyor.  Son Venedik Film Festivalinde izleyicilerin ve eleştirmenlerin 

büyük ilgisini gören  yönetmen Edoardo De Angelis’in Ayrılmayanlar filmiyle 

başlayacak olan açılış 25 Kasım saat 20:30’da  Meşrutiyet Cad. 75 Tepebaşı 

Beyoğlu’nda bulunan Casa d’Italia tiyatro salonunda  gerçekleşecek.  

     

     Film partilerde ve düğünlerde şarkı söyleyerek tüm aileye  para kazandıran 

Viola ve Dasy adında  siyam ikizinin hikayesi. Düşleri son derece normal olan 

şeylerdir: bir dondurma, seyahat etmek, dans etmek, diğerinin  sarhoş olacağı 

korkusunu yaşamadan şarap içmek... sevişmek. “Neden biz dişiyiz”.  

 

     Festival programında yer alan yedi film izleyicilere türkçe ve ingilizce alt 

yazılı olarak sunulacak. Program ve saatlere İtalyan Kültür Merkezi’nin 

www.iicistanbul.esteri.it internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bilgi ve 

rezervasyon için info.iicistanbul@esteri.it adresine yazarak yada 0212 293 98 48 

numaralı telefon kanalıyla ulaşabilirsiniz. Girişler ücretsizdir.   

 

 

 

Film listesi  

ÇİÇEK  Claudio Giovannesi filmi 

Çocuk hapishanesi. Daphne  hırsızlık sebebiyle tutuklanan, kendisi gibi soyguncu 

olan Josh’a aşıktır. Hapishane de kızlar ve erkekler bir araya gelemiyorlar ve 

aralarında bir aşk yaşamaları yasak: Daphne ve Josh’un ilişkisi bir hücreden 

diğerine sadece bakışlarla, parmaklıklar arasında kısa konuşmalar ve gizlice 

gönderilen mektuplarla yaşanıyor. Cezaevi sadece özgürlükten  mahrumiyet değil, 

aynı zamanda sevgiden yoksun olmak.  ÇİÇEK tüm yasaları ihlal eden  buluğ 

çağında bir kızın aşk arzunun hikayesi .  
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KULAKLAR  Alessandro Aronadio filmi 

Adamın biri sabahleyin kulaklarında son derece rahatsız edici bir çınlamayla 

uyanır. Buzdolabında bir not: “ Arkadaşın Luigi öldü. Not: Arabayı ben aldım”. 

Esas problem adamın Luiginin kim olduğunu hatırlamamasıdır. Böylece 

hayatını sonsuza dek değiştirecek olan, dünyanın en çılgın günlerinden birini 

keşfettirecek trajikomik bir gün başlayacaktır.  

 

TÜY  Roan Johnson filmi 

Çocuk sahibi olmaya karar vermek 30-40 sene ister, Ferro ve Cate’nin önlerinde 9 

ayları vardır, bebeğin ise böyle bir zamanı yoktur. Siz hazır olsanız da olmasanız 

da o her halükarda gelecektir. Ama siz gönlünüzü  bir tüy kadar hafif tutarsanız  

belki herşeyin üstesinden gelebilirsiniz.  

 

BU GÜNLER   Giuseppe Piccioni filmi 

Bir kasaba. Eski surlar arasında, gece yarısı sahilde koşturmalar arasında, 

doğada geçici bir yenilginin büyüsünde, arkadaşlıkları  ortak ya da büyük 

ideallerden ezici tutkulardan doğmayan dört genç kızın günlük ritüellerini ve 

beklentilerini harcanmaktadır.Onları birleştiren şey  benzerlikleri değil, 

alışkanlıkları, tesadüfi coşkuları, kırmayan  zıtlaşmaları ve  gizlice gelişen 

duyguları. Onların ilişkisi her  şeye rağmen asla tekrarı olmayan bir ilişkidir. 

Aralarından birini,  Belgrad’da  kendisini olası bir iş imkanı ve gizemli bir dost 

bekleyen  arkadaşlarını yolcu ederler.   

 

YEMİNLİ BAKİRE  Laura Bispuri filmi 

Hikaye 30 sene önce Kuzey Arnavutluğun “lanetli dağlar” diye bilinen bölgesinde 

başlar. Ataerkil bir toplumda tamamıyla aile,kan, intikam, onur üzerine kurulu 

Kanun diye bilinen  kuralların geçerli olduğu dağda yaşayan tüm toplumun 

hayatının  düzenlendiği bambaşka bir dünya. Kanun’da kadının sabretmesi 

gereken bir canlı olduğu yazılmaktadır. Hana burada doğar ve tüm dünyaya “ 

ben özgür ve kuvvetli bir kadınım” diye haykırmak ister ama karşısında arkayik 

bir toplum bulur. Hana “yeminli bakire”olmaya karar verir. Bu köylerde kızlar 

köyün en yaşlı 12 kişiden oluşan bir heyetin önünde yemin etme imkanına 

sahiptiler: kendilerine bir erkek adı seçip erkek giysileriyle dolaşıp erkekler gibi 

özgürce hareket edebilirlerdi. Ama tek şart hayatı boyunca aşk ve seksten uzak 

durmaktır.    

 

SON ŞEYLER  Irene Dionisio filmi 

Sandra kadın kimliği arayışında  genç bir transseksüel. Stefano kendisini  bir 

aşka saplantısına götürmek üzere olan bir rehinci dükkanında çalışan biri. 

Michele ise şu anda emekli olan eski bir hamal. Rosa ile evli, ailesini daha iyi 

şartlarda yaşatmak üzere olan birisinden kredi almak ister, ama o da bu iş için 

yanlış insandır. 


