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ITáLIAI uTAzás
VIAGGIO IN ITALIA
OLAszOrszáG réGIóI A fILmek TükrébeN
Az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Budapesti Olasz Kultúrintézet a 2018/19-es évadban itáliai
utazásra hívja az olasz kultúra, táj és nyelv szerelmeseit. A tavalyi, nagy sikerű Római anzix
sorozat után ezúttal a "csizma" eldugottabb szegleteibe kalauzoljuk el a nézőket. Néhány
észak-olasz város érintése mellett elsősorban a déli tartományokra – Campaniára, Pugliára,
Basilicatára, Calabriára, Szardíniára és Szicíliára – összpontosítunk. Népszerű úti célokban sem
lesz hiány, hiszen kikötünk majd Velencében, elidőzünk Toszkánában, és megállítjuk a robogót
Nápoly környékén is. A ﬁlmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítjük.
A műveket meghívott vendégeink, irodalmárok, ﬁlmtörténészek, az olasz kultúra jó ismerői
mutatják be a közönségnek. A vetítéssorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
Jegyár: 1500 Ft

Kedvezményes jegyár: 1100 Ft
Kivételt képez a nyitóﬁlm, amire a jegyár egységes 1200 Ft
Kedvezménytípusok: diák-, pedagógus-, nyugdíjaskedvezmény (a pénztárban érvényesíthető)
Bérletkedvezmény: bérletet vált, aki egyszerre öt vagy több előadásra vásárol jegyet.

NyITófILm
Cinema Paradiso
Cinema Paradiso

2018. 11. 21.
szerda 19:00

Tornatore Oscar-díjas ﬁlmje önéletrajzi ihletésű. A történet hőse Salvatore, a szicíliai városkában –
a ﬁktív Giancaldóban – felcseperedő, félárva kisﬁú, aki a település kopott kis mozijában,
a Cinema Paradisóban talál otthonra és igaz barátra Alfredo, az életvidám mozigépész
személyében. A ﬁlmet felújított változatban vetítjük.
IT, 1988, 123’ ǀ rendezte: Giuseppe Tornatore ǀ szereplők: Philippe Noiret, Salvatore Cascio
Magyarországon forgalmazza a Cinenuovo.

Itáliai utazás
Viaggio in Italia

2018. 12. 14.
péntek 18:30

Egy brit házaspár Nápoly környékére utazik, hogy túladjon öröklött birtokán. A vakációnak
is szánt, hosszas autóút során, a dél-olasz táj, kultúra és emberek hatására mindketten
meghatározó átalakuláson mennek keresztül. A női főszerepet Rossellini akkori múzsájára
és feleségére, Ingrid Bergmanra osztotta.
IT, 1954, 100’ ǀ rendezte: Roberto Rossellini ǀ szereplők: Ingrid Bergman, George Sanders

kastély Olaszországban
Chateau en Italie

2018. 12. 29.
szombat 17:00

A komikusi vénával megáldott színész-rendező harmadik, Arany Pálmára jelölt rendezése a
piemonti nagypolgárság köreibe visz el bennünket. A humort a drámával elegyítő történet
hőse Louise, a cserfes negyvenes nő, aki tele van akarással, csak még nem tudja, mit is szeretne
pontosan. Ekkor találkozik a jóképű Nathannal…
FR, 2013, 104’ ǀ rendezte: Valeria Bruni Tedeschi ǀ szereplők: Valeria Bruni Tedeschi, Louis Garrel

Dogman – kutyák királya
Dogman

2019. 01. 18.
péntek 20:00

Marcello, a Róma peremén élő jó szándékú kisember napjait szerény kutyakozmetikai szalonja
és lánya iránti szeretete tölti ki. Amikor a környék kiskirálya, Simoncino sokadszorra is a földbe
tiporja, úgy dönt, bosszút áll. A Gomorra és a Reality rendezőjének Arany Pálmára jelölt, új
ﬁlmjét premier előtt vetítjük. A ﬁlm megtekintését felnőtt nézőinknek ajánljuk.
IT/FR, 2018, 102’ ǀ rendezte: Matteo Garrone ǀ szereplők: Marcello Fonte, Edoardo Pesce
Magyarországon forgalmazza az ADS Service.

A lány és a költő
Io sono Li

2019. 02. 04.
hétfő 18:30

Li, a ﬁatal kínai nő kisﬁát hátrahagyva emigrál Olaszországba. A velencei lagúnában
megismerkedik egy halásszal, aki harminc éve szintén bevándorlóként érkezett az országba,
és pontosan átérzi, min megy keresztül a kirekesztett lány. A kettejük között kibontakozó,
rendhagyó szerelem története 2012-ben LUX-díjat nyert.
IT/FR, 2011, 98’ ǀ rendezte: Andrea Segre ǀ szereplők: Tao Zhao, Rade Šerbedžija
Magyarországon forgalmazza a Vertigo Média.

Toszkán szépség
La prima cosa bella

2019. 02. 18.
hétfő 18:30

A hetvenes évektől ismerjük meg a Michelucci család történetét, amelynek középpontjában
Bruno édesanyja, a gyönyörű és életvidám Anna áll. Amikor az asszony a Livorno tengerpartján
megrendezett szépségversenyen váratlanul elnyeri „a leggyönyörűbb anya” címet, a város férﬁ
lakossága felbolydul, férjén pedig úrrá lesz a féltékenység…
IT, 2010, 122’ ǀ rendezte: Paolo Virzi ǀ szereplők: Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti,
Stefania Sandrelli ǀ Magyarországon forgalmazza az ADS Service.

A szent és a farkas
Lazzaro felice

2019. 03. 04.
hétfő 18:30

A mágikus realista történet egy festői szépségű laziói faluban indul. Itt szövődik barátság Lazzaro,
a tiszta lelkű parasztﬁú, és Tancredi, a sötét gondolatai miatt gyötrődő nemesember között.
Amikor Tancredi eltűnik, Lazzaro a keresésére indul. Útja során misztikus kalandok várják…
A ﬁlm Cannes-ban a legjobb forgatókönyv díját nyerte el.
IT, 2018, 125’ ǀ rendezte: Alice Rohrwacher ǀ szereplők: Adriano Tardiolo, Luca Chikovani
Magyarországon forgalmazza a Cirko Film.

A férﬁ, aki megvette a Holdat
L'uomo che comprò la Luna

2019. 03. 18.
hétfő 18:30

Egy szárd halász a Holdat ígéri egy nőnek. És a szárdok megtartják az ígéreteiket…
„A dramaturgiai kiindulópontot egy újsághír szolgáltatta, amely arról számolt be, hogy
egy amerikai cég földterületeket ad el a Holdon” – meséli a rendező keserédes komédiája
keletkezéséről, amelyet teljes egészében Szardínia szigetén forgattak.
IT, 2018, 103’ ǀ rendező: Paolo Zucca ǀ szereplők: Jacopo Cullin, Stefano Fresi,
Francesco Pannoﬁno

Házasság olasz módra
Matrimonio all'italiana

2019. 04. 01.
hétfő 18:30

Filumena tizenhét évesen került az egyik nápolyi nyilvánosházba, itt ismerte meg a vagyonos
Domenico Sorianit. Futó ismeretségükből évekig tartó viszony lett, de a férﬁ cselédsorban
tartotta szeretőjét. Filumena évek múltán fellázad sorsa ellen. Az idejétmúlt erkölcsöket
kiﬁgurázó komédia a De Sica–Loren–Mastroianni–trió emlékezetes alkotása.
IT/FR, 1964, 102’ ǀ rendező: Vittorio De Sica ǀ szereplők: Sophia Loren, Marcello Mastroianni

Disperata bárkája
La vita in comune

2019. 04. 15.
hétfő 18:30

A kis közösségek kis történéseinek mesteri elbeszélője Edoardo Winspeare. Filmje egy szomorú
nevű pugliai település csehesen bumfordi, de olaszosan temperamentumos lakóiról szól.
Eltérő életcélokat kergetnek, de Disperata sorsát valamennyien a szívükön viselik. Történetükben
felsejlenek az olasz peremvidék dilemmái.
IT, 2017, 110’ ǀ rendező: Edoardo Winspeare ǀ szereplők: Gustavo Caputo, Antonio Carluccio,
Claudio Giangreco

A calabriai ﬁú
Un ragazzo di Calabria

2019. 04. 29.
hétfő 18:30

A gyermeklélek nagy ismerőjeként számon tartott rendező ﬁlmje 1960-ban, a római olimpia
évében játszódik egy kis calabriai faluban. A kiskamasz Mimi leküzdhetetlen késztetést érez
arra, hogy fusson, méghozzá mezítláb, ahogyan a győztes etióp maratonistától látta a tévében.
Álmát csak a sánta Felice, az iskolabusz sofőrje veszi komolyan.
IT/FR, 1987, 108’ ǀ rendező: Luigi Comencini ǀ szereplők Gian Maria Volonté, Santo Polimeno

basilicata parttól partig
Basilicata coast to coast

2019. 05. 13.
hétfő 18:30

Gyerekkorukban menő zenekart alkottak, ma tanárként, traﬁkosként, asztalosként és színészként
dolgoznak. Négy barát, akik rég nem zenéltek együtt, de egy nyáron elhatározzák, újra összeállnak,
és fellépnek egy fesztiválon. Utazásuk – a Tirrén tengertől a Jón tenger partjáig – terápiásnak
bizonyul.
IT, 2010, 105’ ǀ rendező: Rocco Papaleo ǀ szereplők: Alessandro Gassman, Paolo Briguglia,
Max Gazzč, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno

fátyolos Nápoly
Napoli velata

2019. 05. 27.
hétfő 18:30

A török-olasz rendező legújabb ﬁlmjének középpontjában Adriana, a nápolyi orvosszakértő
kálváriája áll. A középkorú nő szenvedélyes viszonyba kezd egy vonzó ﬁatalemberrel, aki másnap
eltűnik. Adriana később a boncasztalon látja viszont a meggyilkolt férﬁt. Úgy dönt, utánajár az
ügynek…
IT, 2017, 113’ ǀ rendező: Ferzan Özpetek ǀ szereplők: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi,
Anna Bonaiuto, Peppe Barra

