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I

stituto Luce Cinecittà è la società pubblica che opera come braccio operativo del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e una delle principali realtà del
settore cinematografico, con una varietà di impegni e attività che si traducono nella più
ampia missione di sostegno alla cinematografia e all’audiovisivo italiani.
Con l’approvazione nel luglio 2017 dell’acquisizione del ramo d’azienda di Cinecittà
Studios, gli storici studi di Via Tuscolana sono ritornati sotto il controllo pubblico gestiti
e coordinati da Istituto Luce-Cinecittà, che ne cura ampliamento e valorizzazione delle
attività. Così, a fianco delle sue storiche competenze si unificano a quelle di Luce-Cinecittà
le attività degli Studios: dalla gestione dei teatri di posa, alle costruzioni scenografiche,
al lavoro di maestranze, passando per la post-produzione digitale, la conservazione
delle opere (con un laboratorio destinato alla salvaguardia del nostro straordinario
patrimonio filmico e archivistico); fino alla ricezione turistica, ad eventi e mostre, alla
diffusione di prodotti con il marchio Cinecittà: un brand conosciuto in tutto il mondo. Per
giungere alla nascita del futuro MIAC, il Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema, un
grande innovativo spazio permanente che narrerà la storia dell’immaginario degli italiani
nel XX e XXI secolo. Così da fare di Cinecittà un polo unico e internazionale in grado di
unire tutta la filiera del cinema e dell’audiovisivo: dalla produzione alla promozione, alla
formazione (con attività di corsi, seminari, scambi Erasmus), alla scoperta per tutti del
mondo dello spettacolo.
Un ampliamento in piena sinergia con le storiche attività di sostegno e valorizzazione del
cinema italiano assegnate al Luce: la distribuzione e promozione di opere prime e seconde
di produzione italiana, un impegno fondamentale per l’intero comparto nazionale nella
scoperta dei cineasti del futuro; la conservazione, valorizzazione e diffusione dell’Archivio
Storico dell’Istituto Luce – uno dei più ricchi al mondo, che continua a incrementarsi per

divenire la memoria audiovisiva del ‘900 italiano e dell’area del Mediterraneo; nel 2013
il Fondo Cinegiornali e Fotografie dell’Istituto Nazionale L.U.C.E. è entrato, unico tra gli
archivi audiovisivi italiani, nel prestigioso Registro ‘Memory of the World’ dell’UNESCO.
Significativa è la produzione documentaristica, con titoli che traggono principalmente
materia dall’Archivio Luce, e dalla possibilità che registi e curatori vi trovano per rileggere al
presente, con pagine inedite, creative e rigorose, la Storia del Paese attraverso un secolo
di immagini. Istituto Luce-Cinecittà è attiva nell’organizzazione in tutto il mondo - d’intesa
con le principali istituzioni culturali internazionali – di rassegne e retrospettive sul cinema
italiano classico e contemporaneo, e nella promozione e lo sviluppo della distribuzione
di film italiani contemporanei sui mercati esteri, con un lavoro di relazione con i principali
Festival e Mercati internazionali, e la presenza in paesi dal forte potenziale commerciale.
Il Luce dispone di una cineteca che conta circa 3.000 titoli maggiormente rappresentativi
della produzione filmica italiana, sottotitolati in lingua straniera, che alimentano l’attività di
promozione culturale all’estero.
L’Azienda è editore del daily on line CinecittàNews, che fornisce costantemente notizie e
aggiornamenti legati a tutto il cinema italiano, del bimestrale 8½, in collaborazione con
Anica e DG Cinema, e del periodico web DgcNews, in collaborazione DG Cinema. Strumenti
divenuti nel tempo abituali per tutti gli operatori e per una vasta platea di appassionati,
cui si aggiunge un nuovo progetto di editoria digitale sulla storia del cinema e sui nuovi
linguaggi audiovisivi.
Nell’ambito delle funzioni di supporto alla DG Cinema del MiBACT, Luce Cinecittà gestisce
il Fondo per la Produzione, la Distribuzione, l’Esercizio e le Industrie Tecniche previsto
dalla Legge Cinema, nonché la gestione delle attività dei Media Desk del progetto Europa
Creativa.

I

stituto Luce Cinecittà jest instytucją publiczną, jednostką operacyjną Ministerstwa
Kultury i Turystyki, jedną z wiodących placówek w branży filmowej, której różnorodne
działania pozwalają realizować misję wspierania włoskiej kinematografii i włoskich sztuk
audiowizualnych.
Po zatwierdzeniu w lipcu 2017 roku przejęcia oddziału Cinecittà Studios, legendarne studio
filmowe na via Tuscolana na powrót znalazło się w rękach publicznych, pod skrzydłami Istituto
Luce-Cinecittà, które dba o jego ciągły rozwój. Jednocześnie obie instytucje połączyły swoje
odwiecznych działania: zarządzanie studiami nagraniowymi, scenografiami i personelem
pracowniczym, cyfrowa post produkcja i konserwacja dzieł filmowych (utworzono specjalne
laboratorium, którego celem jest archiwizowanie i ochrona naszego niezwykłego dziedzictwa
filmowego), zakwaterowanie gości, organizacja wystaw i imprez oraz rozpowszechnianie
produktów marki Cinecittà: marki znanej na całym świecie. Zwieńczeniem tych działań ma
być powstanie Włoskiego Muzeum Kina i Sztuk Audiowizualnych MIAC (Museo Italiano
dell’Audiovisivo e del Cinema), stałej nowoczesnej wystawy, która będzie opowiadać
historię włoskiego kina XX i XXI wieku. W ten sposób Cinecittà stało się unikatowym na
skalę światową centrum zdolnym skupić w sobie wszystkie gałęzie przemysłu filmowego
i sztuk audiowizualnych: od produkcji po promocję, kształcenie (organizacja kursów i
seminariów, udział w międzynarodowym programie wymiany Erasmus) i odkrywanie świata
kinematografii przed każdym zainteresowanym.
Zwiększenie zakresu działalności Istituto Luce odbywa się w pełnej harmonii z wcześniejszymi
działaniami mającymi na celu wspieranie i wzmacnianie włoskiego kina. Nadal jest to
dystrybucja i promocja włoskich produkcji, również debiutów, oraz jedno z największych
wyzwań dla całego sektora, czyli odkrywanie przyszłych filmowców. Ale również utrzymanie,
rozwój i rozpowszechnianie archiwum należącego do Istituto Luce, bodaj najbogatszego

zbioru na świecie, który stale zwiększa swój wolumen, stając się tym samym audiowizulanym
zapisem włoskiej i śródziemnomorskiej kinematografii XX wieku. W 2013 roku Archiwum
Kronik Filmowych i Fotografii Narodowego Instytutu L.U.C.E. jako jedyne włoskie archiwum
audiowizualne znalazło się na prestiżowej liście UNESCO “Memory of the World”. Ważną
część zbiorów stanowią filmy dokumentalne, które czerpią z zasobów archiwum Luce,
umożliwiając reżyserom i kuratorom odczytanie współcześnie historii kraju uwiecznionego
w ciągu stulecia na niepublikowanych wcześniej zdjęciach, surowych i nieszblonowych.
Działając w porozumieniu z najważniejszymi międzynarodowymi instytucjami kulturalnymi,
Instytut Luce-Cinecittà jest aktywnym organizatorem przeglądów i retrospekcji kina
włoskiego, zarówno tego klasycznego, jak i współczesnego. Angażuje się w promocję
i dystrybucję włoskich produkcji na zagranicznych rynkach, aktywnie współpracując z
największymi festiwalami i targami filmowymi na świecie i odwiedzając kraje o silnym
potencjale handlowym. Instytut ma w swoich zbiorach około 3000 tytułów włoskiej
kinematografii, z opracowanymi listami dialogowymi w obcych językach, które wspierają
działalność Instytutu związaną z promocją kultury włoskiej zagranicą.
Instytut wydaje dziennik internetowy CinecittàNews poświęcony wszelkim informacjom i
nowinkom związanym z kinem włoskim, półrocznik 8½ we współpracy z Anica i z Direzione
Generale Cinema (DG Cinema) oraz periodyk on-line DgcNews we współpracy z DG Cinema.
Do tych serwisów, które od dawna służą użytkownikom i pasjonatom, wkrótce dołączy nowy
cyfrowy projekt wydawniczy poświęcony historii kina i językom audiowizualnym.
W ramach działalności wspierającej DG Cinema, komórkę podlegającą Ministerstwu Kultury,
Luce Cinecittà zarządza Funduszem Filmowym (produkcja, dystrybucja, budżet i branża
techniczna) przewidzianym przez Ustawę Filmową (Legge Cinema). Kieruje również pracami
komponentu Media Desk w ramach unijnego projektu Europa Kreatywn.

G

li Istituti Italiani di Cultura di Varsavia e Cracovia fanno parte della rete del Ministero
degli Esteri italiano operante in tutto il mondo. Non soltanto sono una vetrina dell’Italia
e una fonte di informazioni aggiornate sul “Sistema Paese”, ma costituiscono il centro
propulsore di iniziative ed attività di cooperazione culturale. Gli Istituti sono il punto di
riferimento essenziale per la crescente domanda di cultura italiana nel mondo e per
le collettività italiane all’estero. Essi promuovono l’immagine dell’Italia quale centro di
produzione, conservazione e diffusione della cultura dall’epoca classica ai nostri giorni. Nel
quadro di tale attività, gli Istituti Italiani di Cultura di Varsavia e di Cracovia organizzano e
ospitano presso le rispettive sedi o presso importanti istituzioni polacche molteplici eventi
in diversi settori (arte, musica, cinema, teatro, danza, moda, design, fotografia, letteratura,
editoria). Assicurano all’utenza corsi di lingua e civiltà italiana tenuti da docenti qualificati
di madrelingua; due sessioni annuali di esami per ottenere il diploma di conoscenza della
lingua italiana come lingua straniera (CILS e CELI); una biblioteca italiana a disposizione
degli studenti e degli iscritti per la consultazione e il prestito di libri, cd, dvd, riviste e giornali
italiani; un servizio di informazione e documentazione sull’Italia in ambito culturale. Per le
manifestazioni concertistiche e cinematografiche, le mostre d’arte e per gli eventi di maggior
respiro, gli Istituti si avvalgono della collaborazione delle istituzioni culturali più prestigiose
dell’intera Polonia. L’attività dell’Istituto di Varsavia coinvolge l’Università di Varsavia,
l’Accademia delle Scienze, il Castello Reale, il Museo Nazionale, la Filarmonica Nazionale,
il Teatro Grande dell’Opera Nazionale, il Palazzo della Cultura, la Radiotelevisione polacca,
oltre alle istituzioni di Łódź, Lublino, Poznan, Danzica, Stettino e Torun. L’Istituto di Cracovia
collabora con l’Università Jagellonica, il Museo Nazionale di Cracovia, il Museo Archeologico,
il Museo di Auschwitz, il Teatro Słowacki e con le istituzioni culturali di Breslavia, Katowice
e Rzeszow.

W

łoskie Instytuty Kultury w Warszawie i Krakowie są częścią struktury Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Włoch działającej na całym świecie. Są one nie tylko wizytówką
Włoch i źródłem aktualnych informacji na temat “systemy Italia”, lecz stanowią siłę napędową
inicjatyw i działań w zakresie współpracy kulturalnej. Instytuty są punktem odniesienia
dla rosnącego popytu na włoską kulturę na całym świecie i dla społeczności włoskiej za
granicą. Promują one wizerunek Włoch jako centrum produkcji, ochrony i upowszechniania
kultury od antyku do współczesności. W ramach tej działalności, włoskie Instytuty Kultury w
Warszawie i Krakowie organizują i goszczą w swoich siedzibach i w najważniejszych polskich
instytucjach szereg wydarzeń kulturalnych z różnych dziedzin (sztuka, muzyka, kino, teatr,
taniec, moda, design, fotografia, literatura, wydawnictwo). Zapewniają interesantom kursy
języka oraz kultury włoskiej prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli oraz native
speakerów; dwie coroczne sesje egzaminów dla uzyskania certyfikatów znajomości języka
włoskiego jako obcego (CILS i CELI); bibliotekę włoską dostępną dla studentów i osób
zapisanych w celu przeglądania i wypożyczania książek, płyt CD, DVD, włoskich czasopism
i gazet; serwis informacyjny i gromadzenie materiałów o Włoszech w zakresie kultury. Co
się tyczy koncertów, wydarzeń filmowych, wystaw sztuki i najbardziej znaczących wydarzeń,
instytuty współpracują z najbardziej prestiżowymi instytucjami w całej Polsce. Instytut
w Warszawie współpracuje z takimi partnerami jak Uniwersytet Warszawski, Akademia
Nauk, Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki Opera
Narodowa, Pałac Kultury, Polskie Radio i Telewizja, jak również z instytucjami w Łodzi, Lublinie,
Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie i Toruniu. Instytut w Krakowie współpracuje z Uniwersytetem
Jagiellońskim, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Archeologicznym, Muzeum
Auschwitz, Teatrem Słowackiego oraz instytucjami kultury we Wrocławiu, Katowicach i
Rzeszowie.

Nonostante la pandemia che ha sconvolto il mondo e il
panorama dell’offerta culturale in questo 2020, ritorna
l’atteso appuntamento annuale di CinemaItaliaOggi
– giunto alla nona edizione – con il meglio della nuova
produzione cinematografica italiana nell’intento
ambizioso di proporsi a un pubblico molto più vasto e
nel formato rinnovato tre anni fa. Questo importante
traguardo è dovuto alla collaborazione tra Istituto
Luce Cinecittà e i nostri due Istituti di Cultura, insieme
al sostegno istituzionale dell’Ambasciata d’Italia e dei
Consolati onorari delle città coinvolte nella Rassegna.
CinemaItaliaOggi continua ad avere una portata
nazionale: undici pellicole tra le più riuscite e apprezzate
in Italia nel 2019 saranno proiettate in prestigiose sale
cinematografiche di sette città polacche: Varsavia,
Cracovia, Łódź, Breslavia, Poznań, Katowice e Gydnia. Un
progetto ambizioso, pensato e realizzato per valorizzare
il nuovo cinema italiano in Polonia, in un contesto
culturale importante e per un pubblico competente
e sensibile. Allo sforzo organizzativo ha contribuito
in modo decisivo Istituto Luce Cinecittà, facendosi
anche interprete presso importanti distributori italiani
della rilevanza di una sfida intesa a promuovere il
cinema italiano anche fuori dai tradizionali circuiti di
diffusione. Anche quest’anno si è aggiunto il prezioso
contributo di alcuni distributori polacchi, a conferma
dell’interesse locale per la nostra cinematografia
contemporanea. Infine, un grazie particolare al nostro
partner tradizionale in questa annuale “fatica”, il Cinema
Muranów-Gutek Film e al suo circuito cinematografico,
per il lavoro svolto a Varsavia e nel resto della Polonia.
Ci piace inoltre ricordare che CinemaItaliaOggi va nella
direzione indicata dal nostro Ministero degli Affari Esteri
con “Fare Cinema”, una settimana dedicata al cinema
italiano contemporaneo (15-21 giugno) che si è conclusa
da poco in tutto il mondo. Vi aspettiamo numerosi,
come sempre. Buona visione a tutti.

Mimo pandemii, która wstrząsnęła światem i ofertą kulturalną
zaplanowaną na 2020 rok, powraca już po raz dziewiąty
rok rocznie wyczekiwane spotkanie z CinemaItaliaOggi.
Na przegląd festiwalu składają się najlepsze produkcje
ubiegłorocznej kinematografii włoskiej, a naszym ambitnym
zamiarem jest zaproponowanie ich jak najszerszej publiczności
w formacie, który został odnowiony trzy lata temu. Ten
ważny cel został osiągnięty dzięki współpracy Istituto Luce
Cinecittà i naszych dwóch Instytutów Kultury, jak również
wsparciu Ambasady Włoch i konsulatów honorowych miast
zaangażowanych w organizację przeglądu. Również w tym
roku CinemaItaliaOggi będzie wydarzeniem o szerokim zasięgu
w Polsce. Jedenaście filmów, wśród najlepszych i najbardziej
cenionych we Włoszech w 2019 roku, zostanie wyświetlonych
w prestiżowych salach kinowych siedmiu miast: Warszawa,
Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice i Gdynia. To bardzo
ambitny projekt, stworzony i zrealizowany w celu wzmocnienia
obecności nowego kina włoskiego w Polsce, osadzony w
ważnym kontekście kulturowym i skierowany do wrażliwej
i znającej się na sztuce publiczności. W zorganizowaniu tej
imprezy w znaczący sposób wspomogło nas Istituto Luce
Cinecittà, przybliżając najważniejszym włoskim dystrybutorom
rangę tego przedsięwzięcia, którego celem jest promocja
kina włoskiego poza tradycyjnym obiegiem dystrybucji. W
tym roku również mogliśmy liczyć na cenną współpracę
z polskimi dystrybutorami, która świadczy o wielkim i
rosnącym zainteresowaniem włoską produkcją filmową. Na
zakończenie, chcielibyśmy w szczególny sposób podziękować
naszemu stałemu partnerowi w tym corocznym „trudzie”, Kinu
Muranów - Gutek Film i jego partnerom, za pracę wykonaną
w Warszawie i w całej Polsce. Chcielibyśmy również zauważyć,
że CinemaItaliaOggi podąża w kierunku wyznaczonym przez
włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych projektem „Fare
Cinema”, poświęconym współczesnemu kinu włoskiemu (1521 czerwca), którego kolejna edycja niedawno zakończyła
się na całym świecie. Jak zawsze czekamy na Was. Życzymy
wszystkim miłego oglądania.
Roberto Cincotta
Ugo Rufino

PROGRAMMA
PROGRAM

Film in lingua originale con sottotitoli in polacco
Filmy w języku oryginalnym z napisami w języku polskim

Warszawa

Kraków

Wrocław

Łódź

ul. Andersa 5

Rynek Główny 27

Ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

ul. Piotrkowska 203/205

Kino Muranów

Kino Pod Baranami

Kino Nowe Horyzonty

Kino Charlie

Poznań

Katowice

Gydnia

Św. Marcin 80/82

ul. Świętego Jana 24

Plac Grunwaldzki 2

Pałacowe Centrum Kultury Zamek

Kinoteatr Rialto

Gdyńskie Centrum Filmowe
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EFFETTO DOMINO

MA COSA CI DICE IL CERVELLO

2019, 95’

2019, 104’

2019, 98’

SAMI BEZ MAMY

Regia / Reżyseria
Alessandro Genovesi

EFEKT DOMINA

Regia / Reżyseria
Alessandro Rossetto

PRACA JAK KAŻDA
Regia / Reżyseria
Riccardo Milani

IL TRADITORE

IL CAMPIONE

BANGLA

2019, 135’

2019, 105’

2019, 84’

ZDRAJCA

Regia / Reżyseria
Marco Bellocchio

MISTRZ

Regia / Reżyseria
Leonardo D’Agostini

BANGLA

Regia / Reżyseria
Phaim Bhuiyan

CROCE E DELIZIA

L’UOMO DEL LABIRINTO

MAGARI

2019, 100’

2019, 132’

2019, 100’

UTRAPIENIE I UCIECHA
Regia / Reżyseria
Simone Godano

W LABIRYNCIE
Regia / Reżyseria
Donato Carrisi

DAFNE

LUCANIA

2019, 94’

2019, 85’

DAFNE

Regia / Reżyseria
Federico Bondi

FAJNIE BY BYŁO
Regia / Reżyseria
Ginevra Elkann

LUCANIA

Regia / Reżyseria
Gigi Roccati

Per il programma dettagliato delle proiezioni visita www.iicvarsavia.esteri.it i www.iiccracovia.esteri.it
Szczegółowy program pokazów wizyt www.iicvarsavia.esteri.it e www.iiccracovia.esteri.it
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SAMI BEZ MAMY
Alessandro Genovesi

Cosa succede se una mamma sempre
presente decide di partire per dieci
giorni lasciando i tre figli con un papà
fino ad allora praticamente assente? Una
sequela di disastrosi ed esilaranti eventi
che travolgeranno Carlo (Fabio De Luigi)
obbligato a fare il “mammo” a tempo pieno.
Carlo e Giulia (Valentina Lodovini) hanno tre
figli: lui è un papà distratto e assorbito dal
lavoro, lei è una mamma che si è dedicata
alla famiglia rinunciando alla sua carriera.
Giulia, stanca della routine, comunica alla
famiglia che sta per partire per dieci giorni
di vacanza. Trovandosi da solo, Carlo si
ritrova all’improvviso in un vero e proprio
incubo! Tra cene da preparare, inserimento
all’asilo, confidenze imbarazzanti della più
grande, giochi sfrenati con gli amici del
figlio, liti, disastri sfiorati e appuntamenti
saltati al lavoro, Carlo sopravvive a questi
dieci interminabili giorni anche grazie al
prezioso aiuto di una “Mary Poppins” molto
particolare (Diana Del Bufalo). Sarà servito
questo tempo per conoscere meglio i propri
figli e riavvicinare la famiglia? Alla fine fare il
mammo è poi una cosa così tremenda? Una
cosa importante però è successa: Bianca ha
finalmente detto PAPÀ!

Co się stanie, jeśli wszechobecna mama
postanowi wyjechać na dziesięć dni i
pozostawić troje dzieci z tatą, który do tej
pory był praktycznie nieobecny? Sekwencja
katastrofalnych i ekscytujących wydarzeń
przytłacza Carla (Fabio De Luigi) zmuszonego
do bycia „mamą” na pełny etat. Carlo i Giulia
(Valentina Lodovini) mają troje dzieci. On jest
ojcem nieobecnym, pochłoniętym pracą, ona
jest matką, która zrezygnowała z kariery i
poświęciła się rodzinie. Zmęczona codzienną
rutyną Giulia oświadcza swoim bliskim,
że wyjeżdża na dziesięciodniowe wakacje.
Osamotniony Carlo z dnia na dzień znajduje
się w prawdziwym koszmarze. Pomiędzy
gotowaniem obiadów, szykowaniem latorośli
do przedszkola, krępującymi zwierzeniami
najstarszej córki, dzikimi zabawami z
przyjaciółmi
syna,
kłótniami,
cudem
unikniętymi katastrofami i nieobecnościami
na służbowych spotkaniach, Carlo udaje się
przetrwać tych dziesięć niekończących się
dni dzięki cennej pomocy osobliwej „Mary
Poppins ” (Diana Del Bufalo). Czy dzięki temu
Carlo lepiej pozna swoje dzieci, a rodzina
zbliży się do siebie? Czy bycie „mamą” jest aż
tak straszne? Stało się jednak coś ważnego:
Bianca w końcu powiedziała „tato”!

10 GIORNI SENZA MAMMA
SAMI BEZ MAMY
Alessandro Genovesi

Cast

Obsada
Fabio De Luigi
Valentina Lodovini
Angelica Elli
Niccolò Senni
Diana Del Bufalo
Bianca Usai
Matteo Castellucci
Antonio Catania

Sceneggiatura

Scenariusz
Alessandro Genovesi
Giovanni Bognetti

Fotografia

Zdjęcia
Federico Masiero

Montaggio

Montaż
Claudio Di Mauro

Scenografia
Scenografia
Tonino Zera

Costumi

Durata

Musica

Festival e premi

Kostiumy
Mariano Tufano

Muzyka
Andrea Farri

Produttore

Producent
Maurizio Totti
Alessandro Usai

Produzione
Produkcja
Colorado Film

Distribuzione
Dystrybucja

Czas trwania
95’

konkursy i nagrody
• Cinema Made in Italy - Oslo 2019
• Festival International du Film de
Mons 2020: Les Premières
• Internationales Filmwochenende
Würzburg 2020: Spielfilm
• Italian Film Festival USA 2020
• Journées du Cinéma Italien - Nizza
2020: Compétition
• Festival de Cinema Italiano no Brasil
2019
• Festival del Cinema Italiano di
Ajaccio 2019: Panorama
• Hamburg International Film Festival
2019: Eurovisuell

Sonovision [PL]

• Lavazza Italian Film Festival 2019:
Comedy, Italian-Style

Paese

• Les rencontres du cinéma italien à
Toulouse 2019: Panorama

Kraj
Italia

Anno
Rok
2019

• Los Angeles - Italia 2019: Italian
Cinema Today
• Shanghai International Film Festival
2019: Focus Italy

© Loris T. Zambe

IL TRADITORE
ZDRAJCA

Marco Bellocchio

Il film racconta il primo grande pentito di
mafia, l’uomo che per primo consegnò
le chiavi per avvicinarsi alla piovra,
cambiando così le sorti dei rapporti
tra Stato e criminalità organizzata.
Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso
Buscetta, il boss dei due mondi, secondo
una prospettiva inedita e mai studiata
prima: sarà il “Traditore.” Un racconto
fatto di violenze e di drammi, che inizia
con l’arresto in Brasile e l’estradizione di
Buscetta in Italia, passando per l’amicizia
con il giudice Falcone e gli irreali silenzi
del Maxiprocesso alla mafia. Ed è proprio
nel momento in cui la giustizia sembra
aver segnato un punto, che Cosa Nostra
ricorda a Buscetta e all’Italia che la sua
sconfitta è ben lontana. Scoppia la
bomba a Capaci e Buscetta alzerà il tiro
facendo il nome di Andreotti: un tragico
boomerang che lo costringerà a fuggire
dall’Italia per sempre.

Film opowiada historię o pierwszym wielkim
skruszonym włoskiej mafii. Człowieku, który
jako pierwszy dał klucz do rozpracowania
ośmiornicy, czym zmienił losy relacji
między państwem a przestępczością
zorganizowaną. Pierfrancesco Favino
wcielił się w rolę Tommasa Buscetty, bossa
obu światów, ukazanego z nieznanej dotąd
perspektywy: „zdrajcy”. To opowieść o
przemocy i dramatach, która rozpoczyna
się od aresztowania Buscetty w Brazylii
i jego ekstradycji do Włoch, poprzez
przyjaźń z sędzią Falcone i nierealnym
milczeniem podczas Maksiprocesu mafii.
W momencie, gdy wydaje się, że wymiar
sprawiedliwości zdobywa przewagę, Cosa
Nostra przypomina Buscetcie i Włochom,
że jej upadek jest bardzo odległy. W Capaci
wybucha bomba, a Buscetta podbija
stawkę podając nazwisko Andreottiego, co
obróci się przeciwko niemu i zmusi go do
ucieczki z Włoch na zawsze.

IL TRADITORE
ZDRAJCA
Marco Bellocchio

Cast

Obsada
Pierfrancesco Favino
Maria Fernanda Candido
Fabrizio Ferracane
Luigi Lo Cascio
Fausto Russo Alesi
Nicola Calì
Giovanni Calcagno
Bruno Cariello
Vincenzo Pirrotta
Goffredo Maria Bruno
Alessio Praticò
Pier Giorgio Bellocchio
Gabriele Cicirello
Paride Cicirello
Rosario Palazzolo
Elia Schilton
Antonio Orlando
Federica Butera
Ludovico Caldarera
Nunzia Lo Presti

Sceneggiatura

Scenariusz
Marco Bellocchio
Ludovica Rampoldi
Valia Santella
Francesco Piccolo

Fotografia
Zdjęcia

Vladan Radovic

Montaggio

Montaż
Francesca Calvelli

Scenografia

Scenografia
Andrea Castorina

Fabiano Gullane
Caio Gullane

Festival e premi

Produzione

• David di Donatello 2020: Miglior
Film, Migliore Regia, Migliore
Sceneggiatura Originale, Migliore
Attore Protagonista (Pierfrancesco
Favino), Migliore Attore non
Protagonista (Luigi Lo Cascio),
Migliore Montatore

Produkcja
IBC Movie, Kavac, Rai Cinema,
Ad Vitam, Match Factory
Productions, Gullane, Arte

Distribuzione
Dystrybucja

Gutek Film [PL]

Costumi

Kostiumy
Daria Calvelli

Musica

Muzyka
Nicola Piovani

Produttore

Producent
Beppe Caschetto
Simone Gattoni
Viola Fügen
Michael Weber
Michel Merkt
Alexandra Henochsberg

Paese

Kraj
Italia/Francia
Germania/Brasile

Anno
Rok
2019

Durata

Czas trwania
135’

konkursy i nagrody

• Journées du Cinéma Italien - Nizza
2020: Compétition
• Palm Springs International Film
Festival 2020: Focus on Italy
• Sofia International Film Festival
2020: Cinema Today
• AFI Los Angeles International Film
Festival 2019: World Cinema
• Annecy Cinema Italien 2019: Prima
• BFI London Film Festival 2019: Thrill
• Busan International Film Festival
2019: Icons
• Chicago International Film Festival
2019: Special Presentations
• Cinema Italian Style - Los Angeles
2019
• Cinema Italian Style - Seattle 2019
• Cinemed - Festival Cinema
Mediterranéen Montpellier 2019:
Avant - Premières
• Denver Film Festival 2019: Italian
Showcase
• EFA - European Film Awards 2019

CROCE E DELIZIA

UTRAPIENIE I UCIECHA

Simone Godano

I Castelvecchio sono una famiglia di
eccentrici, hanno una mentalità aperta,
ma sono narcisisti e disuniti. I Petagna
sono tutto l’opposto: gente molto
affiatata, di estrazione sociale più umile,
dai valori tradizionali ma conservatori.
Come mai queste due famiglie così
diverse si ritrovano a trascorrere le
vacanze estive insieme? Lo sanno solo
i capifamiglia Tony (Fabrizio Bentivoglio)
e
Carlo
(Alessandro
Gassmann):
l’inaspettato annuncio del loro amore
scardinerà gli equilibri delle due famiglie
ma soprattutto quelli di Penelope
(Jasmine Trinca) e Sandro (Filippo
Scicchitano), i loro rispettivi primogeniti.

Rodzina Castelvecchio to ekscentrycy.
Są otwarci, ale narcystyczni i niezbyt
ze sobą związani. Rodzina Petagna
jest ich przeciwieństwem: zżyci, o
skromnym pochodzeniu społecznym,
hołdujący tradycyjnym i konserwatywnym wartościom. Dlaczego te dwie
tak różne rodziny spędzają wspólnie
letnie wakacje? To wiedzą tylko głowy
rodzin: Tony (Fabrizio Bentivoglio)
i
Carlo
(Alessandro
Gassmann).
Nieoczekiwane ogłoszenie łączącej ich
miłości naruszy równowagę obu rodzin,
ale przede wszystkim Penelopy (Jasmine
Trinca) i Sandra (Filippo Scicchitano),
pierworodnych obu mężczyzn.

CROCE E DELIZIA

UTRAPIENIE I UCIECHA
Simone Godano

Cast

Obsada
Alessandro Gassmann
Fabrizio Bentivoglio
Jasmine Trinca
Filippo Scicchitano
Lunetta Savino
Anna Galiena
Rosa Diletta Rossi
Clara Ponsot

Sceneggiatura
Scenariusz
Giulia Steigerwalt

Fotografia
Zdjęcia

Daniele Ciprì

Montaggio

Montaż
Davide Vizzini

Scenografia
Scenografia
Tonino Zera

Costumi

Kostiumy
Monica Gaetani

Anno
Rok
2019

Musica

Durata

Muzyka
Andrea Farri

Czas trwania
100’

Produttore

Festival e premi

Producent
Matteo Rovere
Roberto Sessa

Produzione

Produkcja
Groenlandia, Picomedia
con il contributo del MiBACT

Vendita esteri

konkursy i nagrody
• Festival du Cinema Italien de Bastia
2020: Compétition
• Journées du Cinéma Italien - Nizza
2020: Compétition
• Palm Springs International Film
Festival 2020: Opening Night
• Viva il Cinema! Journées du film
italien de Tours 2020: Panorama
• Festival de Cinema Italiano no Brasil
2019

Sprzedaż za granicżą

• Festival del Cinema Italiano di
Ajaccio 2019: Panorama

True Colours - Glorious Films [IT]

• Festival del Cinema Italiano di
Madrid 2019: Largometrajes

Paese

• Festival du Cinéma Italien de
Montélimar - Le Teil 2019

Kraj
Italia

• Festival du Film Italien de Villerupt
2019: Compétition
• Globi d’Oro 2019: Miglior Attrice
(Jasmine Trinca)

• Lavazza Italian Film Festival 2019:
Comedy, Italian-Style
• Nuovo Cinema Italiano Film Festival
- Charleston 2019
• Seattle International Film Festival
2019: Contemporary World Cinema

DAFNE
DAFNE
Federico Bondi

Dafne (interpretata da Carolina
Raspanti) è una trentenne esuberante,
portatrice di sindrome di Down: ha un
lavoro che le piace, amici e colleghi che
le vogliono bene, sa organizzare da sola
propria vita ma vive ancora insieme
ai genitori, Luigi (Antonio Piovanelli) e
Maria (Stefania Casini). L’improvvisa
scomparsa di Maria manda in frantumi
gli equilibri familiari: Dafne, che trova
nell’affetto di chi le sta intorno la forza
per affrontare il lutto con l’incoscienza
di una bambina e il coraggio di una
giovane donna, tenta invano di scuotere
il padre, sprofondato nella depressione.
Finché un giorno accade qualcosa di
inaspettato: decidono di affrontare
insieme un trekking in montagna,
diretti al paese natale di Maria. Lungo
il cammino scopriranno molte cose
l’uno dell’altra e impareranno entrambi
a superare i propri limiti.

Dafne (Carolina Raspanti) to żywiołowa
trzydziestoletnia kobieta z zespołem
Downa: ma przyjaciół oraz lubianą pracę,
w której jest doceniana przez swoich
kolegów. Umie zorganizować własne
życie, ale nadal mieszka z rodzicami,
Luigim (Antonio Piovanelli) i Marią
(Stefania Casini). Nagła śmierć matki
zaburza rodzinną równowagę. Dzięki
życzliwości otaczających ją osób Dafne
znajduje siłę do stawienia czoła żałobie,
którą przeżywa z nieświadomością
dziecka i odwagą młodej kobiety,
bezskutecznie próbując wyciągnąć ojca
pogrążonego w depresji. Aż pewnego
dnia dzieje się coś nieoczekiwanego:
postanawiają wspólnie wybrać się na
górską wędrówkę do miejscowości, w
której urodziła się Maria. Podczas tej
wyprawy dowiedzą się wiele nowego o
sobie nawzajem i nauczą się przekraczać
własne granice.

DAFNE
DAFNE

Federico Bondi

Cast

Obsada
Carolina Raspanti
Antonio Piovanelli
Stefania Casini

Sceneggiatura
Scenariusz
Federico Bondi

Fotografia
Zdjęcia

Piero Basso

Montaggio

Montaż
Stefano Cravero

Scenografia

Scenografia
Cristina Del Zotto
Alessandra Mura

Costumi

Kostiumy
Massimo Cantini Parrini

Musica

Muzyka
Saverio Lanza

Produttore

Producent
Marta Donzelli
Gregorio Paonessa

Produzione

Produkcja
Vivo film, Rai Cinema
con il contributo del MiBACT
con il sostegno di Regione
Toscana, Regione Lazio
Unicoop Firenze

Vendita esteri

Sprzedaż za granicżą

Durata

Czas trwania
94’

Festival e premi

konkursy i nagrody
• Cinema Made in Italy - London
2020

• Lavazza Italian Film Festival 2019:
New Italian Cinema
• MittelCinemaFest 2019

• Appuntamento con il cinema
italiano - Istanbul 2019

• Mostra de Cinema Italià de
Barcelona 2019: Llargmetratges

• Berlinale 2019: Panorama - Fipresci
Prize

• NICE New italian Cinema Events
Festival - USA 2019

• BIF&ST – Bari International Film
Festival 2019: Concorso Opere
Prime e Seconde

• Open Roads: New Italian Cinema
2019

• Braunschweig International Film
Festival 2019: New International
Cinema
• Cinema Italian Style - Seattle 2019

Paese

• Cinema Made in Italy - Stoccolma
2019

Rok
2019

• Karlovy Vary International Film
Festival 2019: Another View

• Moscow International Film Festival
2019: Eight and a Half

• Cinema Made in Italy - Copenaghen
2019

Anno

• Jerusalem International Film Festival
2019: Panorama

• Los Angeles - Italia 2020: Italian
Cinema Today

Rai Com [IT]
Kraj
Italia

• Italian Film Festival Cardiff 2019:
Best Actress (Carolina Raspanti)

• De Rome à Paris 2019
• Festival de Cine Europeo de Sevilla
2019: Seleccion EFA
• International Thessaloniki Film
Festival 2019: Different but Same

• Taipei Golden Horse Film Festival
2019: Panorama
• Vancouver International Film Festival
2019: Focus on Italy
• Nastri d’Argento 2019: Premio
Nastro d’Argento Speciale
• Toscana Filmmakers Festival 2019:
Premio Migliore Autore Toscano
dell’Anno (Federico Bondi)
• Fiumicino Film Festival 2019:
Concorso Lungometraggi
• Valdarno Cinema Film Festival
2019: Concorso Lungometraggi
- Premio Miglior interpretazione
femminile (Carolina Raspanti)

EFFETTO DOMINO
EFEKT DOMINA

Alessandro Rossetto

In una cittadina termale del nord est
italiano che ha visto tempi migliori,
un impresario edile e il suo sodale
geometra avviano un progetto
ambizioso: convertire grandi alberghi
abbandonati in residenze di lusso
per pensionati facoltosi di ogni parte
del mondo. È il sogno mercantile
e globalizzato di cambiare faccia
alla città, un bel lifting che le dia
l’aria bella e calda della Florida,
non cliniche dove andare a morire
ma paradisi in cui godersi l’ultimo
pezzo di vita, spendendosi tutto.
È il business della vecchiaia che
qualcuno, più potente e visionario
di questi piccoli imprenditori, fa suo
qui e dall’altra parte del pianeta,
giocando ad allungare la vita umana
all’infinito. L’improvviso venir meno
del sostegno finanziario delle banche
all’impresario edile, scatena un
effetto domino nel destino di chi
sperava solo di arricchirsi, ignaro di
quel piano più alto e lontano di chi
vede ormai il profitto venire da corpi
che non muoiono mai.

W uzdrowiskowej miejscowości w północnowschodnich Włoszech, która lata świetności
ma dawno za sobą, przedsiębiorca
budowlany i jego przyjaciel geodeta
wdrażają w życie ambitny projekt: chcą
przekształcić wielkie opuszczone hotele
w luksusowe rezydencje dla zamożnych
emerytów z całego świata. To lukratywne
i zakrojone na szeroką skalę marzenie ma
zmienić oblicze miasta. Ten swoisty lifting ma
przywiać gorące powietrze z Florydy. To nie
ma być klinika, w której umierają ludzie, ale
raj gdzie można cieszyć się ostatnimi latami
życia i roztrwonić wszystkie oszczędności.
To biznes, na którym ktoś potężniejszy
i bardziej wizjonerski od tych drobnych
przedsiębiorców chce zbić własny majątek
na miejscu i na drugim końcu świata,
bawiąc się w przedłużanie ludzkiego życia
w nieskończoność. Nagła utrata wsparcia
finansowego ze strony banków na rzecz
przedsiębiorcy budowlanego wywołuje
efekt domina w losie tych, którzy mieli
nadzieję jedynie się wzbogacić, nieświadomi
wyższego i bardziej odległego planu innych,
którzy dostrzegli możliwość zysku z ciał,
które nigdy nie umierają.

EFFETTO DOMINO
EFEKT DOMINA

Alessandro Rossetto

Cast

Obsada
Diego Ribon
Mirko Artuso
Maria Roveran
Lucia Mascino
Roberta Da Soller
Nicoletta Maragno
Marco Paolini
Olivier Rabourdin
Valerio Mazzuccato
Silvio Comis
Stefano Scandaletti
Shi Yang Shi
Cristina Chinaglia
Vladimir Doda
Vitaliano Trevisan
Angelica Leo
Vasco Mirandola
Giancarlo Previati
Margherita Mannino
Paolo Pierobon
Andrew C. NG

Sceneggiatura

Scenariusz
Alessandro Rossetto
Caterina Serra
dal romanzo omonimo di Romolo Bugaro

Fotografia
Zdjęcia

Daniel Mazza

Montaggio

Montaż
Jacopo Quadri

Scenografia

Scenografia
Leonardo Scarpa

Costumi

Kostiumy
Marianna Peruzzo

Musica

Muzyka
Alessandro Cellai

Produttore

Producent
Francesco Bonsembiante

Produzione

Produkcja
Jolefilm, Rai Cinema,
con il sostegno di Regione Veneto

IDM Südtirol – Alto Adige Film
Fund & Commission

Vendita esteri

Sprzedaż za granicżą

• Festival del Cinema Italiano di
Madrid 2019: Largometrajes
• Festival du Film Italien de Villerupt
2019: Compétition
• Italian Film Festival Cardiff 2019

Parthenos [Italia]

• La Biennale di Venezia 2019:
Sconfini

Paese

• Les Rencontres du Cinéma Italien
à Grenoble et en Isère 2019:
Hommage à Alessandro Rossetto

Kraj
Italia

Anno
Rok
2019

Durata

Czas trwania
104’

Festival e premi

konkursy i nagrody
• Brooklyn Film Festival 2020:
Narrative Feature
• Viva il Cinema! Journées du film
italien de Tours 2020: Compétition
• Annecy Cinema Italien 2019:
Concorso - Prix Spécial du Jury,
Prix du Jury Jeune
• De Rome à Paris 2019

IL CAMPIONE
MISTRZ
Leonardo D’Agostini
opera prima / debiut

Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato,
ricchissimo e viziato. Christian Ferro è IL
CAMPIONE, una rockstar del calcio tutta
genio e sregolatezza, il nuovo idolo che
ha addosso gli occhi dei tifosi di mezzo
mondo. Valerio, solitario e schivo, con
problemi economici e un’ombra del passato
che incombe sul presente, è il professore
che viene assegnato al giovane goleador
quando, dopo l’ennesima bravata, il
presidente del club decide che è arrivato il
momento di impartirgli un po’ di disciplina,
attraverso una tappa fondamentale per un
ragazzo della sua età: l’esame di maturità. I
due, che non potrebbero essere più diversi
l’uno dall’altro, si troveranno legati a doppio
filo, generando un legame che farà crescere
e cambiare entrambi.

Tytułowym
mistrzem
jest
młody,
utalentowany, niesforny, bardzo bogaty i
rozpieszczony Christian Ferro. Piłkarską
gwiazdą, genialną i krnąbrną, nowym
idolem, na którego zwrócone są oczy fanów
z całego świata. Valerio jest samotnym,
nieśmiałym nauczycielem z problemami
finansowymi i przeszłością, która cieniem
kładzie się na jego obecnym życiu. Po
kolejnym wybryku młodego napastnika,
zarząd klubu postanawia go nieco
zdyscyplinować i nakłania do zmierzenia
się z najważniejszym wyzwaniem w
życiu każdego młodego człowieka:
egzaminem dojrzałości, wysyłając go na
kurs przygotowawczy do Valeria. Między
tą dwójką, tak skrajnie różną, narodzi się
więź, która oboje odmieni.

IL CAMPIONE
MISTRZ

Leonardo D’Agostini
opera prima / debiut

Cast

Obsada
Stefano Accorsi
Andrea Carpenzano
Ludovica Martino
Anita Caprioli
Mario Sgueglia
Giorgio Ridarelli
Massimo Popolizio
Camilla Semino Favro
Giulio Maroncelli

Sceneggiatura

Scenariusz
Giulia Steigerwalt
Antonella Lattanzi
Leonardo D'Agostini

Costumi

Paese

Musica

Anno

Kostiumy
Valentina Taviani

• Festival del Cinema Italiano di
Madrid 2019: Largometrajes
• Festival du Film Italien de Villerupt
2019: Compétition - Amilcar du
Public

Durata

• Haifa International Film Festival
2019: New Italian Cinema

Produttore

Czas trwania
105’

• Italian Film Festival Berlin 2019

Festival e premi

• Lavazza Italian Film Festival 2019:
Opening Night

• Cinema Made in Italy - Stoccolma
2020

• Les rencontres du cinéma italien à
Toulouse 2019: Compétition - Prix
du Public

• Festival du Cinema Italien de Bastia
2020: Compétition

• MittelCinemaFest 2019

Producent
Matteo Rovere
Sydney Sibilia

Produzione

Montaggio

Vendita esteri

Montaż
Gianni Vezzosi

• Festival del Cinema Italiano di
Ajaccio 2019: En compétition

Rok
2019

Michele Paradisi

Zdjęcia

• De Rome à Paris 2019

Muzyka
Stefano Ratchev
Mattia Carratello

Produkcja
Groenlandia
Rai Cinema
in associazione con 3 Marys
Entertainment
con il sostegno di Regione Lazio

Fotografia

Kraj
Italia

Sprzedaż za granicżą
True Colours - Glorious Films [IT]

konkursy i nagrody

• Göteborg Film Festival 2020: Five
Continents
• Italian Film Festival USA 2020
• Palm Springs International Film
Festival 2020: Focus on Italy
• Viva il Cinema! Journées du film
italien de Tours 2020: Compétition
• Annecy Cinema Italien 2019: Prima
• Appuntamento con il cinema
italiano - Istanbul 2019
• CineItaliano! - Cinema Italian Style a
Hong Kong 2019

• Karlovy Vary International Film
Festival 2019: Horizons

• Mostra de Cinema Italià de
Barcelona 2019: Llargmetratges
• Shanghai International Film Festival
2019: Focus Italy

© Loris T. Zambelli

L’UOMO DEL LABIRINTO
W LABIRYNCIE
Donato Carrisi

Samantha Andretti è stata rapita una
mattina d’inverno .Quindici anni dopo,
si risveglia in una stanza d’ospedale
senza ricordare dove è stata né cosa le è
accaduto in tutto quel tempo. Accanto a lei
c’è un «profiler», il dottor Green: sostiene
che l’aiuterà a recuperare la memoria e
che insieme cattureranno il mostro. Bruno
Genko è un investigatore privato. Quindici
anni prima è stato ingaggiato dai genitori
di Samantha per ritrovare la figlia. Adesso
che la ragazza è riapparsa, sente di avere
un debito con lei e proverà a catturare
l’uomo senza volto che l’ha rapita. Chi
giungerà prima alla verità: l’investigatore o
il profiler?... Ma siamo sicuri che, alla fine di
tutto, ci sia un’unica verità? Perché questa
non è un’indagine come le altre… Qualcuno
ha un segreto, qualcuno sta mentendo. E
da qualche parte, là fuori, c’è un labirinto
pieno di porte. E dietro ognuna si nasconde
un enigma, un inganno. In questo gioco
nella mente dello spettatore, il labirinto di
cui sei prigioniero è già dentro di te.

Samantha Andretti została uprowadzona
pewnego zimowego poranka. Piętnaście
lat później budzi się w szpitalnej sali nie
pamiętając gdzie była, ani co się z nią działo
w tym czasie. Przy jej łóżku siedzi doktor
Green, policyjny rysownik, który twierdzi,
że z jego pomocą kobieta odzyska pamięć
i razem złapią potwora. Bruno Genko jest
prywatnym detektywem. Przed piętnastu
laty rodzice Samanthy zatrudnili go, by
odszukał ich córkę. Teraz, gdy dziewczyna
się odnalazła, mężczyzna czuje, że ma wobec
niej dług i postanawia złapać porywacza bez
twarzy, który ją uprowadził. Kto pierwszy
dotrze do prawdy: detektyw czy policyjny
rysownik? Czy możemy być pewni, że koniec
końców, prawda jest tylko jedna? Ale to
nie jest śledztwo jak inne… Ktoś skrywa
tajemnice, ktoś nie mówi prawdy. Gdzieś
tam, trochę dalej, jest labirynt pełen drzwi.
Za każdą z nich kryje się zagadka, fortel. W
tej grze rozgrywającej się w umyśle widza,
labirynt, którego jesteśmy więźniami jest już
w nas.

L’UOMO DEL LABIRINTO
W LABIRYNCIE
Donato Carrisi

Cast

Obsada
Toni Servillo
Valentina Bellè
Dustin Hoffman
Vinicio Marchioni
Caterina Shulha
Filippo Dini
Orlando Cinque
Carla Cassola
Luis Gnecco
Riccardo Cicogna
Sergio Leone
Marta Richeldi
Diego Facciotti

Sceneggiatura

Scenografia

Paese

Tonino Zera

Italia

Costumi

Anno

Scenografia

Kostiumy
Patrizia Chericoni

Rok

Musica

Durata

Muzyka
Vito Lo Re

Produttore

Producent
Maurizio Totti
Alessandro Usai

Scenariusz
Donato Carrisi

Produzione

Fotografia

Gavila

Federico Masiero

Distribuzione

Zdjęcia

Montaggio

Montaż
Massimo Quaglia

Kraj

Produkcja

Dystrybucja
Best Film [PL]

2019
Czas trwania
132’

© Loris T. Zambelli

LUCANIA
LUCANIA

Gigi Roccati

Un mondo magico e inaccessibile, racchiuso
tra le montagne e il mare, dove niente è come
sembra. Qui vivono Rocco e Lucia, un padre
severo, legato alla terra come un albero, che
lotta per difenderla fino all’estremo sacrificio,
ed una ragazza selvatica, muta dalla morte
della madre Argenzia, che ha il dono di
vedere e sentirne l’anima. Il padre che la vede
parlare al vento, la crede pazza e disperato
la sottopone ai riti di guarigione di una
maga contadina. Ma quando Rocco respinge
l’offerta di Carmine, un autotrasportatore
che gli offre di seppellire rifiuti tossici nella
propria terra in cambio di denaro, e per
reagire a un’aggressione ammazza uno dei
suoi uomini, si trova costretto a fuggire a
piedi per le montagne cercando di salvare
la figlia. Comincia così il viaggio di espiazione
di Rocco e il viaggio di formazione di Lucia.
Un lungo cammino attraverso la bellezza
di una natura rigogliosa, e poi la durezza di
una terra morente, dove la ragazza dovrà ̀
abbandonare il ricordo della madre per
aiutare il padre aggravato dal fardello della
colpa, diventando donna. Storia antica dei
giorni nostri.

W magicznym i niedostępnym świecie
zamkniętym między górami a morzem,
gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje,
mieszkają Rocco i Lucia. Surowy ojciec
przywiązany do ziemi i walczący w jej
obronie jak lew i dzika, niema od śmierci
swojej matki dziewczyna, która ma dar
widzenia i czucia jej duszy. Ojciec na widok
córki rozmawiającej z wiatrem, uznaje ją za
niespełna rozumu i zdesperowany poddaje
uzdrawiającym
rytuałom
chłopskiej
czarodziejki. Kierowca ciężarówki Carmine
w zamian za pieniądze chce zakopać na
ziemi Rocca toksyczne odpady, na co ten się
nie zgadza. W reakcji na atak, Rocco zabija
jednego z ludzi Carmine i jest zmuszony
do ucieczki w góry, jednocześnie musi
ratować córkę. Tak zaczyna się podróż,
która będzie pokutą dla Rocca i lekcją
życia dla Lucii. To będzie długa wędrówka
przez piękną bujną przyrodę i surowy
krajobraz umierającej krainy, podczas
której dziewczyna będzie musiała porzucić
pamięć o matce i dorosnąć, by pomóc ojcu
przytłoczonemu ciężarem winy. To stara
historia we współczesnym świecie.

LUCANIA
LUCANIA

Gigi Roccati

Cast

Obsada
Joe Capalbo
Angela Fontana
Maia Morgenstern
Pippo Delbono
Christo Jivkov
Marco Leonardi
Antonio Infantino
Cosimo Fusco
Enzo Saponara

Sceneggiatura

Scenografia

Vendita esteri

Federico Baciocchi

Intramovies [IT]

Musica

Paese

Scenografia

Muzyka
Gabriele Bonolis
Antonio Infantino
Cypress Grove
Maria Angeli

Produttore

Scenariusz
Carlo Longo
Davide Manuli
Gigi Roccati
Gino Ventriglia

Producent
Giovanni Capalbo
Renata Di Leone
Aldo Capalbo
Pilar Saavedra Perrotta
Manfredi Saavedra

Fotografia

Produzione

Zdjęcia

Salvatore Landi

Montaggio
Montaż

Annalisa Forgione

Produkcja
Fabrique Entertainment
Moliwood Films
Rai Cinema
con il contributo del MiBACT
con il sostegno di Lucana Film
Commission

Sprzedaż za granicżą

Kraj
Italia

Anno
Rok
2019

Durata

Czas trwania
85’

Festival e premi

konkursy i nagrody
• NICE New italian Cinema Events
Festival - Russia 2020
• BIF&ST – Bari International Film
Festival 2019: Nuovo cinema
italiano in anteprima
• Festival du Film Italien de Villerupt
2019: Compétition
• Internationales Film Festival
Mannheim-Heidelberg 2019: Official
Selection
• Los Angeles - Italia 2019:
Celebrating Matera Basilicata

• WorldFest-Houston 2019:
Panorama Italia - Grand Jury Remi
Award

© Claudio Iannone
© Claudio Iannone

MA COSA CI DICE IL CERVELLO
PRACA JAK KAŻDA

Riccardo Milani

Giovanna (Paola Cortellesi) è una
donna dimessa, addirittura noiosa,
che si divide tra il lavoro al Ministero
e gli impegni scolastici di sua figlia
Martina. Dietro questa scialba facciata,
Giovanna in realtà è un agente segreto,
impegnato in pericolosissime missioni
internazionali. In occasione di una
rimpatriata tra vecchi compagni di liceo,
i gloriosi “Fantastici 5” (Stefano Fresi,
Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia
Pandolfi), tra ricordi e risate, Giovanna
ascolta le storie di ognuno e realizza che
tutti, proprio come lei, sono costretti a
subire quotidianamente piccole e grandi
angherie al limite dell’assurdo. Con tutti
i mezzi a sua disposizione e grazie ai
più stravaganti travestimenti, darà vita
a situazioni esilaranti che serviranno a
riportare ordine nella sua vita e in quella
delle persone a cui vuole bene.

Giovanna
(Paola
Cortellesi)
jest
zrezygnowaną, wręcz nudną kobietą,
która dzieli swój czas między pracą w
Ministerstwie a szkolnymi zobowiązaniami
córki Martiny. To jednak tylko mdła fasada,
bo Giovanna jest tajną agentką, która
bierze udział w niebezpiecznych misjach
międzynarodowych. Podczas spotkania
z dawnymi kolegami z liceum, chwalebną
„Fantastyczną 5” (Stefano Fresi, Vinicio
Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi),
wśród wspomnień i wybuchów śmiechu,
Giovanna słucha historii przyjaciół i widzi, że
każdy z nich tak samo jak ona, zmuszony jest
codziennie doświadczać małych i dużych
upokorzeń, często posuniętych do granic
absurdu. Wykorzystując wszelkie dostępne
środki i dzięki najbardziej ekstrawaganckim
przebraniom, stworzy zabawne sytuacje,
które pomogą przywrócić porządek w jej
życiu i życiu ludzi, których kocha.

MA COSA CI DICE IL CERVELLO
PRACA JAK KAŻDA
Riccardo Milani

Cast

Obsada
Paola Cortellesi
Stefano Fresi
Paola Minaccioni
Claudia Pandolfi
Vinicio Marchioni
Lucia Mascino
Ricky Memphis
Tomas Arana
Teco Celio
Remo Girone
Alessandro Roja
Carla Signoris
Marco Pancrazi

Sceneggiatura
Scenariusz
Furio Andreotti
Giulia Calenda
Paola Cortellesi
Riccardo Milani

Fotografia
Zdjęcia

Saverio Guarna

Montaggio

Vendita esteri

• Festival du Cinéma Italien de
Montélimar - Le Teil 2019

Patrizia Ceresani

True Colours - Glorious Films [IT]

• Festival du Film Italien de Villerupt
2019: Panorama

Paese

• Fort Lauderdale International Film
Festival 2019: World Feature

Montaż

Francesco Renda

Sprzedaż za granicżą

Scenografia

Kraj
Italia

• Lavazza Italian Film Festival 2019:
Comedy, Italian-Style

Maurizia Narducci

Anno

• Les Rencontres du Cinéma Italien
à Grenoble et en Isère 2019:
Panorama

Scenografia

Costumi

Rok
2019

Alberto Moretti

Durata

Kostiumy

Musica

Czas trwania
98’

Andrea Guerra

Festival e premi

Produttore

• Festival du Cinema Italien de Bastia
2020: Hors-Compétition

Muzyka

Producent
Mario Gianani
Lorenzo Mieli
Lorenzo Gangarossa

Produzione

Produkcja
Wildside
Vision Distribution

konkursy i nagrody
• Italian Film Festival USA 2020
• Journées du Cinéma Italien - Nizza
2020: Compétition
• Los Angeles - Italia 2020: LA Italia
on Stage: Remo Girone
• Annecy Cinema Italien 2019: Prima
• Festival del Cinema Italiano di
Ajaccio 2019: En compétition

© Claudio Iannone

BANGLA
BANGLA

Phaim Bhuiyan
opera prima / debiut

Phaim è un giovane musulmano di
origini bengalesi nato in Italia 22
anni fa. Vive con la sua famiglia a
Torpignattara, quartiere multietnico
di Roma, lavora come stewart in
un museo e suona in un gruppo. E’
proprio in occasione di un concerto
che incontra Asia, suo esatto opposto:
istinto puro, nessuna regola. Tra i
due l’attrazione scatta immediata e
Phaim dovrà capire come conciliare
il suo amore per la ragazza con la
più inviolabile delle regole dell’Islam:
niente sesso prima del matrimonio.

Phaim jest młodym muzułmaninem
bengalskiego pochodzenia. Urodził się we
Włoszech 22 lata temu. Mieszka ze swoją
rodziną w Torpignattara, wieloetnicznej
dzielnicy Rzymu, pracuje w muzeum i gra
w zespole muzycznym. To właśnie podczas
koncertu poznaje Asię. Dziewczyna jest
jego całkowitym przeciwieństwem, działa
instynktownie i nie przestrzega żadnych
zasad. Między nimi natychmiast rodzi
się fascynacja i Phaim będzie musiał
wykombinować jak pogodzić swoją miłość
do dziewczyny z najbardziej nienaruszalną
zasadą islamu: żadnego seksu przed ślubem.

BANGLA
BANGLA
Phaim Bhuiyan
opera prima / debiut

Cast

Obsada
Phaim Bhuiyan
Carlotta Antonelli
Sahila Mohiuddin
Nasima Akhter
Rishad Noorani
Fabian Durrani
Sanija Shoshi Haque
Raja Sethi
Simone Liberati
Pietro Sermonti
Davide Ornaro
Alessia Giuliani
Milena Mancini

Sceneggiatura

Scenariusz
Phaim Bhuiyan
Vanessa Picciarelli

Fotografia
Zdjęcia

Simone D'Onofrio

Montaggio
Montaż

Roberto Di Tanna

Scenografia

Paese

Mauro Vanzati

Italia

Costumi

Anno

Patrizia Mazzon

2019

• Festa do Cinema Italiano 2019:
Competitiva - Prémio do Público

Musica

Durata

• Festival del Cinema Italiano di
Ajaccio 2019: En compétition

Muzyka

Czas trwania

Dario Lanzellotti

84’

Produttore

Festival e premi

Scenografia

Kostiumy

Kraj

Rok

• Chicago International Film Festival
2019: Comedy
• Cinema Italian Style - Seattle 2019
• Cinema Made in Italy - Copenaghen 2019
• Cinema Made in Italy - Stoccolma 2019
• De Rome à Paris 2019

• Festival del Cinema Italiano di
Madrid 2019: Largometrajes
• Festival du Cinéma Italien de
Montélimar - Le Teil 2019
• Festival du Film Italien de Villerupt
2019: Compétition

Producent
Domenico Procacci

konkursy i nagrody
• Cinema Made in Italy - London
2020

• Fort Lauderdale International Film
Festival 2019: World Feature

Produzione

• David di Donatello 2020: Migliore
Regista Esordiente

• Globi d’Oro 2019: Migliore Opera
Prima

• Journées du Cinéma Italien - Nizza
2020: Compétition

• Hamburg International Film Festival
2019: Kaleidoscope

• Viva il Cinema! Journées du film
italien de Tours 2020: Compétition

• IFFR - International Film Festival
Rotterdam 2019: Big Screen
Competition

Produkcja

Fandango, TimVision
con il contributo del MiBACT
con il sostegno di Regione Lazio

Vendita esteri

Sprzedaż za granicżą
Fandango [IT]

• Annecy Cinema Italien 2019:
Concorso
• Appuntamento con il cinema
italiano - Istanbul 2019
• BIF&ST – Bari International Film
Festival 2019: Nuovo cinema
italiano in anteprima

• Italian Film Festival Berlin 2019
• Italian Film Festival Cardiff 2019
• Italy on screen today - New York &
Miami 2019
• Lavazza Italian Film Festival 2019:
Comedy, Italian-Style

MAGARI

FAJNIE BY BYŁO

Ginevra Elkann
opera prima / debiut

I tre fratelli Alma, Jean e Sebastiano,
si ritrovano scaraventati da Parigi,
città in cui vivono nel sicuro ambiente
altoborghese della madre, nelle
braccia di Carlo, padre italiano
assente, anticonformista e incapace di
badare a se stesso. Durante le vacanze
di Natale al mare con Carlo e la sua
collaboratrice Benedetta, i nodi delle
tensioni di famiglia vengono al pettine.
Carlo dimostra ai figli di essere un
padre inaffidabile ma incredibilmente
carismatico e – nonostante le sfide
e le tensioni quotidiane – la piccola
Alma continua a credere fermamente
che un giorno, magari, la sua famiglia
potrà tornare unita.

Rodzeństwo Alma, Jean i Sebastiano
opuszczająParyż,gdzieżyjąwbezpiecznym
środowisku wyższej klasy średniej swojej
matki, by wylądować w ramionach Carla,
ich włoskiego wiecznie nieobecnego ojca,
nonkonformisty niezdolnego do zadbania
o samego siebie. Podczas świątecznych
wakacji nad morzem z Carlem i jego
współpracownicą Benedettą przychodzi
moment, kiedy trzeba wypić rodzinne
piwo, którego się nawarzyło. Carlo
udowadnia swoim dzieciom, że jest ojcem,
na którym nie można polegać, za to
niezwykle charyzmatycznym i - pomimo
codziennych wyzwań i napięć - mała
Alma mocno wierzy, że pewnego dnia jej
rodzina znów będzie razem.

MAGARI

FAJNIE BY BYŁO
Ginevra Elkann
opera prima / debiut

Cast

Obsada
Riccardo Scamarcio
Alba Rohrwacher
Milo Roussel
Ettore Giustiniani
Oro De Commarque
Céline Sallette
Benjamin Baroche
Brett Gelman
Luigi Catani

Sceneggiatura
Scenariusz
Chiara Barzini
Ginevra Elkann

Fotografia

Zdjęcia
Vladan Radovic

Montaggio

Montaż
Desideria Rayner

Scenografia

Scenografia
Roberto De Angelis

Costumi

Kostiumy
Sergio Zambon

Musica

Muzyka
Riccardo Sinigallia

Produttore

Producent
Lorenzo Mieli
Mario Gianani
Lorenzo Gangarossa
Paul-Dominique Win
Vacharasinthu

Produzione
Produkcja
Wildside
Tribus P Films
Iconoclast
Rai Cinema

Vendita esteri

Sprzedaż za granicżą
Rai Com [IT]

Paese

Kraj
Italia/Francia

Anno
Rok
2019

Durata

Czas trwania
100’

Festival e premi

konkursy i nagrody
• Belgrade International Film Festival
2020: Main Competition
• Cinema Made in Italy - London
2020
• Cinema Made in Italy - Stoccolma
2020
• Göteborg Film Festival 2020:
International Competition
• Los Angeles - Italia 2020: Italian
Cinema Today
• Santa Barbara International Film
Festival 2020: Features
• Annecy Cinema Italien 2019:
Concorso
• Festival du Film Italien de Villerupt
2019: Compétition
• Lavazza Italian Film Festival 2019:
New Italian Cinema
• Les rencontres du cinéma italien à
Toulouse 2019: Compétition
• Locarno Festival 2019: Piazza
Grande - Film di Apertura
• Marrakech International Film
Festival 2019: Séances Spéciales
• MittelCinemaFest 2019
• Mostra de Cinema Italià de
Barcelona 2019: Llargmetratges
• Torino Film Festival 2019: Festa
Mobile

REGISTI / Reżyserzy

ALESSANDRO
GENOVESI

MARCO
BELLOCCHIO

SIMONE
GODANO

Milano
1973

Bobbio
1939

Roma
1977

Film recenti

Film recenti

Film recenti

10 giorni senza la mamma (2019)

Il traditore (2019)

Croce e delizia (2019)

Puoi baciare lo sposo (2018)

Fai bei sogni (2016)

Moglie e marito (2017)

Ma che bella sorpresa (2015)

Sangue del mio sangue (2015)

Ostatnie filmy

Ostatnie filmy

Ostatnie filmy

FEDERICO
BONDI

ALESSANDRO
ROSSETTO

LEONARDO
D’AGOSTINI

Firenze
1975

Padova
1963

Roma
1977

Film recenti

Film recenti

Film recenti

Dafne (2019)

Effetto domino (2019)

Il campione (2019)

Mar Nero (2009)

Piccola patria (2014)

opera prima / debiut

Ostatnie filmy

Ostatnie filmy

Ostatnie filmy

Reżyserzy / REGISTI

DONATO
CARRISI

GIGI
ROCCATI

RICCARDO
MILANI

Martina Franca
1973

Torino
1979

Roma
1958

Film recenti

Film recenti

Film recenti

L'uomo del labirinto (2019)

Lucania (2019)

Ma cosa ci dice il cervello (2019)

La ragazza nella nebbia (2017)

Babylon sisters (2017)

Come un gatto in tangenziale (2017)

Ostatnie filmy

Ostatnie filmy

Ostatnie filmy

Mamma o papà (2017)

Phaim
Bhuiyan

GINEVRA
ELKANN

Roma
1995

Londra
1979

Film recenti

Film recenti

Bangla (2019)

Magari (2019)

opera prima / debiut

opera prima / debiut

Ostatnie filmy

Ostatnie filmy

Vendite estere

Distributori polacchi

Sprzedawcy na zagranicę

Dystrybutorzy w Polsce

FANDANGO [IT]
Viale Gorizia, 19
IT-00198 Roma
tel: +39 06 85218155
sales@fandango.it
www.fandango.it

PARTHÉNOS DISTRIBUZIONE [IT]
Corso del popolo, 16
IT-35131 Padova
tel: +39 049 8757920
info@parthenosdistribuzione.com
www.parthenosdistribuzione.it

Bangla
di Phaim Bhuiyan

Effetto domino
di Alessandro Rossetto

RAI COM [IT]
Via Umberto Novaro, 18
IT-00195 Roma
tel: +39 06 33170080 - 33178440
cristina.cavaliere@rai.it
www.raicom.rai.it

INTRAMOVIES [IT]
E. Manfredi, 15
IT-00197 Roma
tel: +39 06 8076157
micaela.fusco@intramovies.com
maria.lanfranchi@intramovies.com
www.intramovies.com

Dafne
di Federico Bondi
Magari
di Ginevra Elkann
True Colours - Glorious Films [IT]
Largo Italo Gemini 1
IT-00161 Roma
tel: +39 06 37352334
catia@truecolours.it
gaetano@truecolours.it
www.truecolours.it
Croce e delizia
di Simone Godano
Il campione
di Leonardo D’Agostini
Ma cosa ci dice il cervello
di Riccardo Milani

Lucania
di Gigi Roccati

SONOVISION
Aleja Jana Pawła II 61/111
PL-01039 Warszawa
tel: +48 669518787
info@sonovision.pl
www.sonovision.pl
10 giorni senza mamma
di Alessandro Genovesi

GUTEK FILM Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 41 lok. 43
PL-01503 Warszawa
tel: +48 22 5369200
gutekfilm@gutekfilm.pl
www.gutekfilm.pl
Il traditore
di Marco Bellocchio

BEST FILM Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 73/79
PL-00718 Warszawa
tel: +48 22 8871480
bestfilm@bestfilm.pl
www.bestfilm.pl
L’uomo del labirinto
di Donato Carrisi

Istituto Luce Cinecittà
Instytut Luce Cinecittà

Istituto Italiano
di Cultura di Varsavia

Istituto Italiano
di Cultura di Cracovia

Maria Pia Ammirati

Włoski Instytut Kultury
w Warszawie

Włoski Instytut Kultury
w Krakowie

Roberto Cincotta

Ugo Rufino

Direttore
Dyrektor

Direttore
Dyrektor

Paolo Gesumunno

Małgorzata Kałka

Responsabile del progetto
Kierownik projektu

Settore cinema
Dział kinematografii

Gennaro Canfora
Monika Kopicka
Karolina Stańczyk
Janusz Sochacki
Marek Kozłowski

Salvatore Esposito
Joka Fejkiel
Oktawian Steliga

Kinoteatr Charlie

Staff / Personel

Kino Pałacowe

Presidente
Amministratore Delegato
Prezes Zarządu

Carla Cattani
Responsabile per la
promozione del cinema
italiano contemporaneo
all’estero
Dyrektor d/s promocji
współczesnego kina włoskiego
za granicą

Monica Moscato
Responsabile del progetto
Kierownik projektu
Via Tuscolana 1055
00173 Roma
Tel: +39 06 722861
www.filmitalia.org
www.cinecittaluce.it

Staff / Personel
Ul. Marszałkowska, 72
00545 Warszawa (PL)
Tel: +48 226280610
www.iicvarsavia.esteri.it

Ul. Grodzka, 49
31001 Kraków (PL)
Tel: +48 124218943
www.iiccracovia.esteri.it

Catalogo
Katalog

Pizzetti e Partners
Progetto grafico
Projekt graficzny

Cinema
Kina
Kino Muranów

Ul. Andersa 5,
Warszawa

Kino Pod Baranami
Rynek Główny 27
Kraków

Kino Nowe Horyzonty

Ul. Kazimierza Wielkiego 19a/21
Wrocław
ul. Piotrkowska 203/205
Łódź
Centrum Kultury Zamek
Św. Marcin 80/82
Poznań

Kinoteatr Rialto

ul. Świętego Jana 24
Katowice

Gdyńskie Centrum
Filmowe
Plac Grunwaldzki 2
Gdynia

patroni medialni

