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A sorompók lezárulnak
Umberto D.

2017. 12. 04.
hétfő 18:30

Az olasz neorealizmus mesterműveként számon tartott film egy magányos,
kiszolgáltatott ember életéről mesél mély empátiával. A világháború után kibontakozó
irányzat alkotásaiban a korabeli társadalom mindennapjai jelennek meg hitelesen,
humánusan, ma is érvényesen.
olasz film, 1952, 91' | rendezte: Vittorio De Sica
szereplők: Carlo Battisti, Maria-Pia Casilio

Római vakáció
Roman Holiday

2017. 12. 28.
csütörtök 16:00

Az első amerikai film, amelyet teljes egészében Olaszországban forgattak máig
hatóan formálta az olasz főváros turisztikai imázsát. Az Audrey Hepburn alakította
elbűvölő, elvarázsolt hercegnő szemével csodálkozunk rá az Örök Városra.
amerikai-olasz film, 1953, 118' | rendezte: William Wyler
szereplők: Audrey Hepburn, Gregory Peck

Fortunata

2018. 01. 15.
hétfő 18:30

Egy igazán mai történet a Róma külvárosában gyermekét egyedül nevelő Fortunatáról, aki töretlen hittel, igazi olasz temperamentummal küzd a boldogságért.
A címszerepet megformáló Jasmine Trinca Cannes-ban díjat nyert alakításával.
olasz film, 2017, 103' | rendezte: Sergio Castellitto | szereplők: Jasmine Trinca,
Stefano Accorsi, Alessandro Borghi | Magyarországon forgalmazza a Mozinet

Az édes élet
La dolce vita

2018. 01. 28.
vasárnap 19:00

Csapongó képek egy sármos, tán többre érdemes aranyifjú mindennapjaiból.
A háború utáni generáció életérzésének nagy filmje Marcello Mastroiannival
és a feledhetetlen Anita Ekberggel, akinek fürdőzése a Trevi-kútban minden néző
emlékezetébe beégett.
olasz-francia film, 1960, 174’ | rendezte: Federico Fellini | szereplők: Marcello Mastroianni,
Anita Ekberg, Anouk Aimée | Magyarországon forgalmazza a Pannónia Entertainment

Fellini Rómája
Roma

2018. 01. 29.
hétfő 18:30

Fellini vallomása a városról a hús-vér Róma filmje, a szépséget a rútsággal
ötvöző látvány diadala. Nincs főszereplő, pontosabban maga az Örök Város
az, melynek portréja mozaikszerűen áll össze az egymást követő epizódokból.
olasz-francia film, 1972, 119' | rendezte: Federico Fellini
szereplők: Britta Barnes, Peter Gonzales Falcon, Fiona Florence

Mennyire szerettük egymást
C'eravamo tanto amati

2018. 02. 19.
hétfő 18:30

A hetvenes évek emlékezetes filmje arról mesél, hogyan formálja át az embert
a történelem és a múló idő. Három jó barát, akik ellenállóként vállvetve harcoltak,
a háború után külön utakra sodródnak, és visszahozhatatlanul eltávolodnak egymástól.
olasz-francia film, 1974, 119' | rendezte: Ettore Scola | szereplők: Vittorio Gassman,
Nino Manfredi, Stefania Sandrelli, Stefano Satta Flores, Giovanna Ralli, Aldo Fabrizi

Tenebre

2018. 03. 05.
hétfő 20:30

Egy amerikai író új kötete népszerűsítésére érkezik Rómába, ahol azzal szembesül,
hogy valaki sorra elköveti a könyvében leírt gyilkosságokat. A film az olasz bűnügyi
műfaj, a giallo egyik klasszikusa; a zsigeri borzongás kedvelőinek ajánljuk.
olasz film 1982, 101' | rendezte: Dario Argento | szereplők: Antony Franciosa,
Christian Borromeo, Mirella D'Angelo

Kedves naplóm
Caro Diario

2018. 03. 26.
hétfő 18:30

Nanni Moretti, aki nemcsak rendezője, de főszereplője is ennek a filmnek, saját
kalauzolásában vezet végig bennünket élete kedves helyszínein, köztük Róma
ismert és eldugott részein. Természetesen robogóval.
olasz-francia film 1993, 100' | rendezte: Nanni Moretti | szereplők: Nanni Moretti,
Renato Carpentieri, Giovanna Bozzolo

Tudatlan tündérek
La fate ignoranti

2018. 04. 23.
hétfő 18:30

A Törökfürdő rendezőjének ebben a filmjében tragédia töri meg a római kertvárosi
idillt: Antonia a férje halálos autóbalesete után nem várt titkokkal szembesül. Közös életük
emlékei után kutatva rádöbben, hogy Massimónak szeretője volt, aki ráadásul férfi.
olasz-francia film, 2001, 106’ | rendezte: Ferzan Özpetek | szereplők: Margherita Buy,
Stefano Accorsi, Serra Yilmaz, Andrea Renzi

Amit csak akarsz
Tutto quello che vuoi

2018. 05. 07.
hétfő, 18:30

A nő illata című örökzöld alapszituációját idéző filmben az ifjú és nyughatatlan
Alessandro elvállalja, hogy elkíséri délutáni sétáira a nyolcvankét éves, elfeledett
költőt, Giorgiót. A két trasteverei idegen találkozásából hamarosan igaz
kaland kerekedik.
olasz film, 2017, 106' | rendezte: Francesco Bruni | szereplők: Andrea Carpenzano,
Giuliano Montaldo, Arturo Bruni

A nagy szépség
La grande bellezza

2018. 05. 21.
hétfő 19:00

Jep Gambardella, a sármos örökifjú a római elit kedvence. Hatvanöt évesen számot
vet élete értelmével, és bejárja Rómát, hogy megtalálja a fecsegés és a zaj
mögött meghúzódó „nagy szépséget”. A film óda a városhoz és hódolat a város
legnagyobb filmköltőjének, Fellininek.
olasz-francia film 2013, 141' | rendezte: Paolo Sorrentino | szereplők: Toni Servillo,
Carlo Verdone, Sabrina Ferilli | Magyarországon forgalmazza a Cinenuovo

RómAi Anzix

CARToline RomAne
egy váRos A filmek TükRében
A filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítjük.
Jegyár: 1000 forint. További kedvezmények nem érvényesek.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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