
XX. KÖZÉP-EURÓPAI
OLASZ FILMFESZTIVÁL
November 5-16. Budapest 

M
itte

lC
ine

m
aF

es
t2

02
2







Bratislava
19 - 22 novembre 2022
Cinema Mladost’
Praga
2 - 8 dicembre 2022
Cinema Lucerna



XX Festival Centro-Europeo
del Cinema Italiano

XX. Közép-Európai Olasz Filmfesztivál  
Budapest

5 - 16 novembre 2022
Cinema Puskin
Cinema Tabán

Szeged
10 - 12 novembre 2022

Cinema Belvárosi



Cinecittà è la società pubblica che agisce come braccio operativo del Ministero della Cultura (MIC) 
nonché una delle principali realtà del settore cinematografico. 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 Cinecittà, che ne cura l’ampliamento e la 

valorizzazione delle attività: dalla gestione dei teatri di posa, alle costruzioni scenografiche, al lavoro delle ma-
estranze, passando per la post-produzione digitale, la distribuzione e la promozione di opere. Di particolare 
importanza è anche 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 en-
trato, unico tra gli archivi audiovisivi italiani, nel prestigioso Registro ‘Memory of the World’ dell’UNESCO. Vi 
sono poi le storiche attività di sostegno e valorizzazione del cinema italiano con la distribuzione e promozione 
di opere prime e seconde di produzione italiana. Senza dimenticare il MIAC, il Museo Italiano dell’Audiovisivo 
e del Cinema, un grande e innovativo spazio permanente che narra la storia dell’immaginario degli italiani nel 
XX e XXI secolo. 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, attraverso 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 tra i più rappresentativi della produ-
zione filmica italiana, sottotitolati in lingua straniera, che alimentano l’attività di promozione culturale all’estero. 
L’Azienda è editore del daily on line “Cinecittà News”, che fornisce costantemente notizie e aggiornamenti 
legati a tutto il cinema italiano, del bimestrale “8½” e del periodico digitale “DgcNews”, entrambi in colla-
borazione con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC. Nell’ambito delle funzioni di supporto 
alla DG Cinema e Audiovisivo, Cinecittà gestisce il Fondo per la Produzione, la Distribuzione, l’Esercizio e le 
Industrie Tecniche previsto dalla Legge Cinema, nonché si occupa della gestione delle attività dei Media Desk 
del progetto Europa Creativa.



A Cinecittà az olasz kulturális minisztérium (MIC) egyik operatív ágaként működő állami vállalat, 
egyben a filmipar egyik legfontosabb szereplője. A Cinecittà Studios üzletág megvásárlásának 
2017. júliusi jóváhagyásával a Via Tuscolana történelmi stúdiói ismét állami irányítás alá kerültek, 
az itt folyó tevékenységek koordinálását, bővítését és fejlesztését a Cinecittà végzi: a stúdiók 

irányításától kezdve a díszletépítésen, a különböző szakemberek munkáján keresztül egészen a digitális 
utómunkákig, illetve az elkészült alkotások forgalmazásáig és népszerűsítéséig. Kiemelt jelentőséggel bír 
a Luce Intézet filmarchívumának – a világ egyik leggazdagabb, ma is folyamatosan bővülő archívuma, 
amely arra hivatott, hogy a XX. századi olasz és az egész földközi-tengeri térség audiovizuális emlékezete 
legyen – megőrzése, fejlesztése és megismertetése is; 2013-ban az olasz audiovizuális archívumok közül 
egyedüliként, a Fondo Cinegiornali e Fotografie dell’Istituto Nazionale L.U.C.E. felkerült az UNESCO Vilá-
gemlékezet Listájára. Fontos megemlíteni az olasz filmművészetet támogató és fejlesztő tevékenységét, 
azon belül is az Olaszországban gyártott, pályafutásuk elején álló rendezők alkotásainak forgalmazását és 
népszerűsítését. Ne feledkezzünk meg az Olasz Audiovizuális és Filmművészeti Múzeumról (MIAC), amely 
a XX. és XXI. századi olasz alkotók képzeletvilágának alakulását mutatja be egy nagyszabású, innovatív, 
állandó kiállítás keretében. A Cinecittà – a főbb nemzetközi kulturális intézményekkel együttműködve – 
rendszeresen szervez az egész világon a klasszikus és a kortárs olasz filmművészet alkotásait bemutató 
filmszemléket és retrospektív vetítéseket, aktívan hozzájárul a kortárs olasz filmek népszerűsítéséhez, va-
lamint a főbb nemzetközi fesztiválokkal és piacokkal való kapcsolatainak és az erős kereskedelmi poten-
ciállal rendelkező országokban való jelenlétének köszönhetően elősegíti a filmek külföldi forgalmazását is. 
A Luce Intézet filmtára kb. 3.000 filmből áll, a válogatás az olasz filmművészet legkiemelkedőbb alkotásait 
tartalmazza, amelyeket a külföldi terjesztés megkönnyítése érdekében idegennyelvű felirattal is elláttak. 
A Cinecittà jelenteti meg az olasz filmművészet világáról folyamatosan frissülő hírekkel és újdonságok-
kal szolgáló „Cinecittà News” online napilapot, valamint az olasz kulturális minisztérium Filmművészeti 
és Audiovizuális Főosztálya együttműködésének köszönhetően a kéthavonta megjelenő „8½”, illetve a  
„DgcNews” digitális folyóiratot. Az olasz kulturális minisztérium Filmművészeti és Audiovizuális Főosztá-
lyának tevékenységét elősegítendő, a Filmművészeti Törvénynek megfelelően, a Cinecittà kezeli a film-
gyártásra, a terjesztésre, a műszaki eszközök fejlesztésére létrehozott alapot, valamint irányítja az Europa 
Creativa projekthez tartozó Media Desk tevékenységeit.



I l MittelCinemaFest raggiunge quest’anno un traguardo importante, siamo infatti giunti alla XX edizione 
di una manifestazione che, nel corso degli anni, è diventata un evento sempre più atteso dal pubblico. 
Gli anni passano ma i film della rassegna mantengono la loro forza, la loro capacità innata di raccontare, 
per immagini, un Paese unico e le storie degli uomini e delle donne che lo abitano. L’obiettivo di questa 

iniziativa, fedele alle proprie origini, è quello di gettare uno sguardo sulla più recente produzione del cinema 
italiano. Ogni anno ci accorgiamo con stupore di quanto varia e originale sia la proposta dei film che vengono 
realizzati. Anche nella presente edizione, quindi, il programma si presenta vivace e capace di soddisfare gli 
interessi e le aspettative delle sensibilità e dei gusti più variegati, permettendoci di attraversare la Penisola 
e di incontrare volti, paesaggi e realtà che, grazie alla magia del cinema, diventeranno anche un po’ nostri. 
Si parte con il film che ha ottenuto il premio della giuria al Festival di Cannes, Le otto montagne, una pellicola 
che continuerà a girare per le sale ungheresi, anche dopo questa rassegna, grazie al distributore Mozinet. 
Ci sono, poi, lungometraggi diretti da registi che costituiscono una garanzia di qualità: Nostalgia di Mario 
Martone, opera che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2023, oppure Siccità di Paolo Virzì, Il signore delle for-
miche di Gianni Amelio, o ancora Il colibrì di Francesca Archibugi. Oltre a Calcinculo, secondo film diretto da 
Chiara Bellosi e all’opera seconda Princess di Roberto De Paolis, abbiamo delle interessanti opere prime, 
come Amanda, Primadonna e Margini, che vengono a completare un quadro variopinto che oscilla tra vari 
generi, come dimostra anche il documentario In viaggio dell’affermato Gianfranco Rosi. A concludere il festi-
val sarà l’ultima creazione di Stefano Chiantini, Il ritorno, che vede la cantante Emma Marrone nella veste di 
protagonista. I dodici film di questa XX edizione del MittelCinemaFest sono tutte opere che mostrano come, 
malgrado i tempi non facili vissuti recentemente dal mondo del cinema, ci sia un forte incremento della pro-
duzione filmica italiana che, ne siamo certi, incontrerà l’interesse e l’apprezzamento del pubblico ungherese. 
Nel corso di questi vent’anni il MittelCinemaFest ha permesso di portare nel cuore d’Europa una selezione del 
meglio della nostra cinematografia e di far sì che il pubblico potesse incontrare alcuni dei protagonisti del ci-
nema italiano. Come già prima della pandemia, quest’anno il festival non si fermerà a Budapest, tre proiezioni 
verranno effettuate anche nella città di Szeged, prima che la manifestazione prosegua, come consuetudine, 
verso Bratislava e Praga. In questo percorso ventennale l’Istituto Italiano di Cultura è stato affiancato dalla 
preziosa e indispensabile collaborazione offerta da Cinecittà che, grazie al suo lavoro, permette di presentare 
pellicole recentissime e che hanno da poco partecipato ai più importanti festival internazionali: non solo il 
Festival del Cinema di Venezia e la Festa del Cinema di Roma, ma anche il Festival di Cannes, il Festival 
Internazionale del Cinema di Berlino, l’Annecy Cinéma Italien e diversi altri ancora. Come sa bene il nostro 
pubblico più affezionato, il MittelCinemaFest ha trovato la sua cornice ideale al cinema Puskin; siamo quindi 
grati alla Budapest Film per la solida collaborazione che ci permette, tra l’altro, di proiettare alcuni dei titoli in 
programma anche presso il cinema Tabán. 
Siamo già in attesa che il buio scenda in sala e che la “scrittura di luce” ci conduca una volta ancora nelle 
magiche atmosfere che solo il cinema riesce a creare, facendoci vivere storie e regalandoci emozioni che, 
dopo due decenni, abbiamo ancor di più il piacere e la voglia di condividere con tutti voi.
Gabriele La Posta Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest



A MittelCinemaFest idén egy fontos állomásához érkezett, hiszen a közönség által évről évre egyre 
jobban várt rendezvénysorozat 20. évadát ünnepeljük. Bár az évek múlnak, de a fesztivál filmjei 
megtartják erejüket és képesek arra, hogy a filmkockákon keresztül meséljenek erről az egyedülálló 
országról, az ott lakó férfiakról és nőkről. A kezdeményezés célja, gyökereihez hűen, hogy megmu-

tassa az olasz filmművészet legújabb alkotásait.
Minden évben rácsodálkozunk arra, hogy mennyire változatos és eredeti a filmkínálat. Idén sincs ez másképp: 
a program, megfelelve a legkülönfélébb ízlésnek és igénynek, lehetővé teszi számunkra, hogy bejárjuk az 
olasz félszigetet és találkozzunk azokkal az arcokkal, tájakkal és helyzetekkel, melyek a mozi varázslatának 
köszönhetően egy kicsit a sajátunkká is válnak. 
A filmszemle a “Nyolc hegy” című, a Cannes-i filmfesztivál Zsűri díját elnyerő filmmel kezdődik; ezt a filmet 
a magyar mozik a Mozinet forgalmazónak köszönhetően a fesztivál után is vetíteni fogják. Ezt követően 
olyan nagy rendezők nagyjátékfilmjeit láthatja a közönség, akik neve egyet jelent a minőségi filmgyártással:  
Mario Martone “Nosztalgia” c. filmjét – ez a mű képviseli Olaszországot a 2023-as Oscar-díjon –, Paolo Virzì 
“Szárazság”, Gianni Amelio „A hangyák ura”, vagy Francesca Archibugi „A kolibri” c. alkotását. Chiara Bellosi 
második rendezésén, a „Pofára esés”-en és Roberto De Paolis szintén második filmjén, a „Princess”-en túl, 
olyan érdekes első filmeket is találunk a palettán, mint az „Amanda”, az „Első nő” és a „Peremlét”, melyek 
egy sokszínű, a különböző műfajokat elegyítő képet nyújtanak, ahogy az Gianfranco Rosi „Úton” c. doku-
mentumfilmjében is megmutatkozik. A fesztivál zárófilmje Stefano Chiantini legújabb alkotása, „A visszatérés” 
lesz, Emma Marrone énekesnő főszereplésével. A 20. MittelCinemaFest tizenkét filmje mind olyan alkotás, 
amelyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy az utóbbi időben a filmgyártást is sújtó nehéz időszak ellenére 
az olasz filmművészet továbbra is elismerésnek örvend és reményeink szerint elnyeri a magyar közönség 
érdeklődését és tetszését.
Az elmúlt húsz évben a MittelCinemaFest elhozta az olasz filmgyártás legjavát Európa szívébe és lehetővé 
tette, hogy a közönség találkozhasson az olasz mozi néhány neves alakjával is. Mint ahogy az már a pandé-
mia előtt is hagyomány volt, a fesztivál idén sem áll meg Budapesten: három vetítésre kerül sor Szegeden, 
majd Pozsony és Prága felé veszi az irányt a filmszemle. Ezalatt a húsz év alatt az Olasz Kultúrintézet a Cine-
città értékes és elengedhetetlen együttműködésének köszönhetően bemutatta a legújabb olasz alkotásokat, 
olyan filmeket, melyek a közelmúltban a legfontosabb nemzetközi filmszemléken is részt vettek: nemcsak a 
Velencei Filmfesztiválon és a Római Filmünnepen, hanem többek között a Cannes-i Filmfesztiválon, a Berlini 
Nemzetközi Filmfesztiválon, vagy az Annecy Cinéma Italien-en. Ahogy azt leghűségesebb nézőink jól tudják, 
a MittelCinemaFest a Puskin moziban talált otthonra; hálásak vagyunk a Budapest Filmmel kialakult szoros 
együttműködésért, mely lehetővé teszi, hogy néhány filmet a Tabán moziban is vetíthessünk. 
Már mindannyian nagyon várjuk, hogy elsötétüljön a terem és a mozivetítő fénycsóvája létrehozza azt a 
varázslatos hangulatot, melyre csak a mozi képes és megajándékozzon bennünket olyan történetekkel és 
érzelmekkel, melyeket két évtized után is örömmel osztunk meg Önökkel. 
Gabriele La Posta Az Olasz Kultúrintézet igazgatója





AMANDA
AMANDA
regia | rendezte 
Carolina Cavalli
vendite estere  
külföldön forgalmazza
CHARADES

CALCINCULO
POFÁRA ESÉS
regia | rendezte 
Chiara Bellosi
vendite estere
külföldön forgalmazza 
VISION DISTRIBUTION

IL COLIBRÌ
A KOLIBRI
regia | rendezte 
Francesca Archibugi
vendite estere
külföldön forgalmazza 
FANDANGO

IN VIAGGIO
ÚTON
regia | rendezte 
Gianfranco Rosi
vendite estere
külföldön forgalmazza 
THE MATCH FACTORY

MARGINI 
PEREMLÉT
regia | rendezte 
Niccolò Falsetti
vendite estere  
külföldön forgalmazza
FANDANGO 

NOSTALGIA
NOSZTALGIA
regia | rendezte 
Mario Martone
vendite estere
külföldön forgalmazza 
TRUE COLOURS

LE OTTO MONTAGNE
NYOLC HEGY 
regia | rendezte 
Felix van Groeningen
Charlotte Vandermeersch
distributore ungherese 
MOZINET 

PRIMADONNA
AZ ELSŐ NŐ
regia | rendezte 
Marta Savina
vendite estere
külföldön forgalmazza 
VISION DISTRIBUTION

PRINCESS
PRINCESS 
regia | rendezte 
Roberto de Paolis
vendite estere
külföldön forgalmazza 
TRUE COLOURS

IL RITORNO
TÍZ ÉVVEL KÉSŐBB… 
regia | rendezte
Stefano Chiantini
produzione
gyártó
WORLD VIDEO PRODUCTION 

SICCITÀ
SZÁRAZSÁG
regia | rendezte 
Paolo Virzì
vendite estere
külföldön forgalmazza 
VISION DISTRIBUTION

IL SIGNORE DELLE 
FORMICHE
A HANGYÁK URA
regia | rendezte 
Gianni Amelio
vendite estere
külföldön forgalmazza 
THE MATCH FACTORY





AMANDA
AMANDA

regia | rendezte Carolina Cavalli

Da che si ricorda, Amanda, 24 anni, non ha mai 
avuto amici. E’ la cosa che desidera di più. 

Quando scopre che da neonate lei e Rebecca pas-
savano molto tempo insieme, Amanda sceglie la 
sua nuova missione: convincerla che sono ancora 
migliori amiche.

A 24 éves Amandának, amióta csak az eszét 
tudja, nem voltak barátai. Leghőbb vágya, 

hogy neki is legyenek barátai. Mikor rájön, hogy 
csecsemőkorukban ő és Rebecca rengeteg időt 
töltöttek együtt, Amanda új célt tűz ki maga elé: 
meg akarja győzni Rebeccát arról, hogy ők ketten 
még mindig a legjobb barátnők.



cast | szereplők
Benedetta Porcaroli
Galatea Bellugi
Michele Bravi
Monica Nappo
Margherita Missoni
Giovanna Mezzogiorno
sceneggiatura | forgatókönyv
Carolina Cavalli
fotografia | fényképezte
Lorenzo Levrini
montaggio | vágó
Babak Jalali
scenografia | díszlet
Martino Bonanomi
costumi | jelmez
Francesca Cibischino
musica | zene
Niccolò Contessa

produttore | producer
Annamaria Morelli
Antonio Celsi
Mario Gianani
Lorenzo Gangarossa
Moreno Zani
Malcom Pagani
produzione | gyártó
Elsinore Film
Wildside
I Wonder Pictures
Charades
Tenderstories
con il contributo del Ministero 
della Cultura
con il sostegno di Film 
Commission Torino Piemonte
vendite estere | 
külföldön forgalmazza
Charades
paese | ország Italia
anno | gyártás éve 2022
durata | hossz 93’

premi e festival | 
díjak és fesztiválok
La Biennale di Venezia 2022: 
Orizzonti Extra
TIFF - Toronto International Film 
Festival 2022: Contemporary 
World Cinema

AMANDA
AMANDA
regia | rendezte Carolina Cavalli







Forse è vero che si cresce anche a calci in culo. Ed 
è vero che quando la giostra gira veloce ci sembra 

di volare e non vorremmo scendere mai. E’ questo 
che succede a Benedetta (Gaia Di Pietro) quando 
incontra Amanda (Andrea Carpenzano) e decide di 
seguirla nel suo mondo randagio.

CALCINCULO
POFÁRA ESÉS

regia | rendezte Chiara Bellosi

Igaz lehet, hogy a pofára esés is hozzájárul felnőt-
té válásunkhoz. És az is igaz, hogy ha bekerülünk 

az élet körfogásába, úgy érezzük magunkat, mintha 
egy körhintán repülnénk, amelyről soha többé nem 
akarunk leszállni. Benedetta (Gaia Di Pietro) is ezt az 
érzést éli át, amikor megismeri Amandát (Andrea Car-
penzano) és úgy dönt, hogy követi kóborlásai során.



CALCINCULO
POFÁRA ESÉS
regia | rendezte Chiara Bellosi

cast | szereplők
Gaia Di Pietro
Andrea Carpenzano
Barbara Chichiarelli
Giandomenico Cupaiuolo
Francesca Antonelli
Alessio Praticò
Claudia Salerno
Paola Tintinelli
Germana Petavrachi
Rachele Petavrachi
sceneggiatura | forgatókönyv
Maria Teresa Venditti
Luca De Bei
fotografia | fényképezte
Claudio Cofrancesco
montaggio | vágó
Carlotta Cristiani
scenografia | díszlet
Luca Servino
costumi | jelmez
Laura Locher
musica | zene
Giuseppe Tranquillino Minerva

produttore | producer
Carlo Cresto-Dina
produzione | gyártó
Tempesta
Tellfilm
Rai Cinema
con il contributo del Ministero 
della Cultura
RSI
con il sostegno di Regione Lazio
vendite estere | 
külföldön forgalmazza
Vision Distribution
paese | ország Italia/Svizzera
anno | gyártás éve 2021
durata | hossz 96’

premi e festival | 
díjak és fesztiválok
Annecy Cinema Italien 2022: 
Il Concorso
Berlinale 2022: Panorama
Crossing Europe - Filmfestival 
Linz 2022: Competition Fiction
Festival de Cinema Italiano no 
Brasil 2022: Mostra Inéditos
NICE Italian Film Festival 
Ireland 2022
NICE New italian Cinema Events 
Festival - Russia 2022: 
Feature films competition
Open Roads: 
New Italian Cinema 2022
San Diego Italian Film Festival 
2022
ST. ALi Italian Film Festival  
Australia 2022: 
New Italian Cinema







IL COLIBRÌ
A KOLIBRI

regia | rendezte Francesca Archibugi

È il racconto della vita di Marco Carrera, “il Colibrì”, 
una vita di coincidenze fatali, perdite e amori as-

soluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi 
che permettono di saltare da un periodo a un altro, 
da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai 
primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo.
È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ra-
gazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai 
verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita.
La sua vita coniugale sarà un’altra, a Roma, insieme 
a Marina e alla figlia Adele. Marco tornerà a Firenze 
sbalzato via da un destino implacabile, che lo sotto-
pone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più 
violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di 
Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i 
cambi di rotta più inaspettati.
Il Colibrì è la storia della forza ancestrale della vita, 
della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere 
a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le 
potenti armi dell’illusione, della felicità e dell’allegria.

A film Marco Carrera – „a Kolibri” – egy fatális vé-
letlenekből, óriási veszteségekből és mérhetetlen 

szerelmekből álló életének története. A történet ki-
bontakozását az emlékek ereje határozza meg, ami 
lehetővé teszi, hogy a kronológiai sorrendet felborítva 
egyik időszakból a másikba ugorjunk, egy, a hetvenes 
évek elejétől egészen a közeljövőig tartó időfolyam-
ban. Marco a tengerparton találkozik Luisa Lattes-tal, 
a gyönyörű, kissé különc fiatal lánnyal. Beteljesületlen 
és soha el nem múló szerelmük végigkíséri egész éle-
tében. A családi életet egy másik nő, Marina és lá-
nyuk, Adele jelenti majd számára, akikkel Rómában 
él. Marcót azonban a sors kemény megpróbáltatások 
elé állítja, melynek következtében visszatér Firenzébe. 
A legnagyobb megrázkódtatásoktól Daniele Carrado-
ri, Marina pszichoanalitikusa védi meg, aki megtanítja 
Marcót a legváratlanabb események elfogadására. A 
Kolibri az élet ősi erejének és annak a fáradságos küz-
delemnek a története, amelyet mindannyian nap mint 
nap megvívunk, hogy elviseljük az olykor kibírhatatlan-
nak tűnő dolgokat. Még akár az illúzió, a boldogság 
és az öröm hatékony fegyvereinek bevetése árán is.



cast | szereplők
Pierfrancesco Favino
Kasia Smutniak
Bérénice Bejo
Laura Morante
Sergio Albelli
Fotinì Peluso
Alessandro Tedeschi
Benedetta Porcaroli
Massimo Ceccherini
Francesco Centorame
Pietro Ragusa
Valeria Cavalli
Nanni Moretti
sceneggiatura | forgatókönyv
Francesca Archibugi
Laura Paolucci
Francesco Piccolo
dall’omonimo romanzo di Sandro 
Veronesi
fotografia | fényképezte
Luca Bigazzi
montaggio | vágó
Esmeralda Calabria
scenografia | díszlet
Alessandro Vannucci
costumi | jelmez
Lina Nerli Taviani
musica | zene
Battista Lena

produttore | producer
Domenico Procacci
Anne-Dominique Toussaint
produzione | gyártó
Fandango
Les Films des Tournelles
Orange Studio
Rai Cinema
con il sostegno di Regione Lazio
vendite estere | 
külföldön forgalmazza
Fandango 
paese | ország Italia/Francia
anno | gyártás éve 2022

premi e festival |  
díjak és fesztiválok
Festa del Cinema di Roma 2022: 
Grand Public - Film di apertura
Festival de Cinema Italiano no 
Brasil 2022: Mostra Inéditos
Semana de Cine Italiano
Buenos Aires 2022
ST. ALi Italian Film Festival
Australia 2022: 
Special Presentations
TIFF - Toronto International Film 
Festival 2022: Gala

IL COLIBRÌ
A KOLIBRI
regia | rendezte Francesca Archibugi
 







Nel 2013, appena eletto, Papa Francesco va a 
Lampedusa. Nel 2021 compie un importante 

viaggio in Medioriente, in Iraq e Kurdistan. Gli stessi 
luoghi che Gianfranco Rosi ha raccontato in Fuoco-
ammare e Notturno. Papa Francesco in 9 anni di pon-
tificato ha compiuto 37 viaggi visitando 59 paesi. Ita-
lia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, il continente africano e il 
sud est asiatico, i suoi itinerari seguono il filo rosso dei 
temi centrali del nostro tempo: la povertà, la natura, le 
migrazioni, la condanna di ogni guerra, la solidarietà.
Gradualmente si compone il racconto di quello che è 
oggi il mondo. In una sorta di Via Crucis, Francesco è 
testimone della sofferenza del mondo e sperimenta la 
difficoltà di fare di più, oltre al conforto delle sue parole 
e della sua presenza.
Gianfranco Rosi ripercorre i viaggi del Papa visionan-
do i filmati che li documentano. Nasce il film e il suo 
schema è estremamente semplice: si segue il Papa, 
si guarda cosa vede, si ascolta cosa dice. Nell’osser-
vare il Papa che guarda il mondo, Rosi imposta un 
dialogo a distanza tra il flusso dell’archivio dei viaggi 
del Papa, le immagini del suo cinema, l’attualità e la 
storia recente. Creando un equilibrio tra lo scorrere 
del tempo lineare e la memoria del cinema.

IN VIAGGIO
ÚTON

regia | rendezte Gianfranco Rosi

Ferenc Pápa 2013-ban, rögtön megválasztását 
követően, Lampedusa szigetére látogat. 2021-

ben fontos utazást tesz a Közép-Keleten, Irakban és 
Kurdisztánban. Ezekről a helyekről mesélt Gianfranco 
Rosi is a Fuocoammare és a Notturno c. filmjeiben. 
Ferenc Pápa pápaságának 9 éve alatt 37 utazást 
tett és összesen 59 országba látogatott el. Utazásai 
Olaszországban, Brazíliában, Kubában, az Egyesült 
Államokban, Afrikában és Dél-Kelet Ázsiában korunk 
központi témáit – a szegénység, a természet, a mig-
ráció, minden háború elítélése, a szolidaritás – ölelik 
fel. A filmben fokozatosan elénk tárul a mai világunk. 
Ferenc Pápa, mintegy keresztutat bejárva lesz tanúja 
a világ szenvedésének és megtapasztalja azt is, hogy 
a vigasztaló szavakon és a jelenléten túl mennyire ne-
héz többet tenni. 
Gianfranco Rosi a Pápa látogatásait dokumentáló 
filmfelvételek megtekintésével újra bejárja az általa 
megtett utakat. A film tehát egy végtelenül egysze-
rű sémát követve jön létre: követi a Pápát az útjain, 
megnézi, amit a Pápa megnéz és meghallgatja, amit 
a Pápa mond. Rosi megfigyeli, hogyan tekint az Egy-
házfő a világra és egy folyamatos, reflektáló párbe-
szédet hoz létre a Pápa utazásainak dokumentációja, 
a filmjeinek a képei, a jelen eseményei és a közelmúlt 
történései között, egyensúlyt teremtve ezáltal a lineá-
ris idő áramlása és a mozi emlékezete között.



IN VIAGGIO
ÚTON
regia | rendezte Gianfranco Rosi

sceneggiatura | forgatókönyv
Gianfranco Rosi
fotografia | fényképezte
Gianfranco Rosi
montaggio | vágó
Fabrizio Federico
produttore | producer
Gianfranco Rosi
Donatella Palermo
produzione | gyártó
21uno Film
Stemal Entertainment
Rai Cinema
vendite estere | 
külföldön forgalmazza
The Match Factory
paese | ország  Italia
anno | gyártás éve 2022
durata | hossz 80’

premi e festival | 
díjak és fesztiválok
Annecy Cinéma Italien 2022: 
Prima
Festival do Rio 2022:
Mostra Panorama
La Biennale di Venezia 2022: 
Fuori Concorso







Grosseto, 2008. Edoardo, Iacopo e Michele sono 
i giovani membri di un gruppo punk. Stanchi di 

suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente 
l’occasione di riscattarsi aprendo la data bolognese 
dei Defense, famosa band punk hardcore americana. 
Quando il concerto viene annullato, i tre non si danno 
per vinti: se non possono andare a Bologna a suona-
re con i Defense, allora saranno i Defense a venire a 
Grosseto. Il piano, però, si rivela più difficile del previ-
sto: i paradossi della vita di provincia trasformano ogni 
dettaglio in un problema insormontabile, mettendo in 
discussione la riuscita dell’impresa ma soprattutto ciò 
a cui i tre tengono di più: la loro amicizia.

MARGINI 
PEREMLÉT

regia | rendezte Niccolò Falsetti

Grosseto, 2008. Edoardo, Iacopo és Michele egy 
punkegyüttes fiatal tagjai. Már unják, hogy csak 

helyi fesztiválokon és hivatalos ünnepségeken ze-
néljenek és végre alkalmuk nyílik arra, hogy igazán 
megmutassák magukat: ők lesznek a híres amerikai 
hardcore punkzenekar bolognai koncertjének elő-
zenekara. Amikor a koncertet lemondják, a három 
punkzenész nem adja fel: ha nem mehetnek Bolog-
nába, hogy a Defence-szel játszanak, akkor majd a 
Defence megy hozzájuk Grossetóba. A tervük azon-
ban a vártnál nehezebbnek bizonyul: a vidéki élet visz-
szásságai minden kis részletet áthidalhatatlan problé-
mává növelnek, amivel nemcsak vállalkozásuk sikere 
válik kétségessé, hanem a számukra legfontosabb 
dolog, hármójuk barátsága is.



MARGINI 
PEREMLÉT
regia | rendezte Niccolò Falsetti
 

cast | szereplők
Francesco Turbanti
Emanuele Linfatti
Matteo Creatini
Silvia D’Amico
Nicola Rignanese
Paolo Cioni
Aurora Malianni
Valentina Carnelutti
sceneggiatura | forgatókönyv
Niccolò Falsetti
Francesco Turbanti
Tommaso Renzoni
fotografia | fényképezte
 Alessandro Veridiani
montaggio | vágó
Stefano De Marco
Roberto Di Tanna
scenografia | díszlet
Vito Giuseppe Zito
costumi | jelmez
Ginevra De Carolis
musica | zene
Alessandro Pieravanti

produttore | producer
Alessandro Amato
Luigi Chimienti
Antonio Manetti
Marco Manetti
produzione | gyártó
Dispàrte
Manetti Bros. Film
Rai Cinema
con il contributo del 
Ministero della Cultura
con il sostegno di 
Regione Lazio
Conad
Toscana Film Commission
vendite estere | 
külföldön forgalmazza
Fandango
paese | ország  Italia
anno | gyártás éve 2022
durata | hossz 91’

premi e festival |  
díjak és fesztiválok
Annecy Cinema Italien 2022: 
Il Concorso
La Biennale di Venezia 2022: 
Settimana della Critica 
Premio del Pubblico







Dopo quarant’anni di lontananza Felice torna lì 
dov’è nato, il rione Sanità, nel ventre di Napoli. 

Riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un pas-
sato che lo divora.

NOSTALGIA
NOSZTALGIA

regia | rendezte Mario Martone

Felice negyven év távollét után tér vissza szülőföld-
jére, Nápoly elrettentő részébe, a Sanità városne-

gyedbe. Újra felfedezi a kerület helyeit, szabályait és a 
múltat, mely felemészti.



NOSTALGIA
NOSZTALGIA
regia | rendezte Mario Martone

cast | szereplők 
Pierfrancesco Favino
Francesco Di Leva
Tommaso Ragno
Aurora Quattrocchi
Såofia Essaidi
Nello Mascia
Emanuele Palumbo
Artem
Salvatore Striano
Virginia Apicella
sceneggiatura | forgatókönyv
Ippolita Di Majo
Mario Martone
dal romanzo omonimo di 
Ermanno Rea
fotografia | fényképezte
Paolo Carnera
montaggio | vágó
Jacopo Quadri
scenografia | díszlet
Carmine Guarino
costumi | jelmez
Ursula Patzak
produttore | producer
Luciano Stella

Roberto Sessa
Maria Carolina Terzi
Carlo Stella
Angelo Laudisa
produzione | gyártó
Picomedia
Mad Entertainment
Medusa Film
Rosebud Entertainment Pictures
con il contributo del 
Ministero della Cultura
con il sostegno di 
Regione Lazio
Europa Creativa
Film Commission Regione 
Campania
vendite estere | 
külföldön forgalmazza
True Colours 
paese | ország  Italia/Francia
anno | gyártás éve 2022
durata | hossz 118’

premi e festival |  
díjak és fesztiválok
Durban International Film Festival 
2022: Features
Festival de Cannes 2022: 
In Concorso
Festival do Rio 2022: 
Mostra Panorama
Fort Lauderdale International Film 
Festival 2022: World Cinema
Haifa International Film Festival 
2022: Panorama
ST. ALi Italian Film Festival  
Australia 2022: Centrepiece
Vancouver International Film 
Festival 2022: Showcase
Zurich Film Festival 2022: 
Gala Premieres







Le otto montagne racconta la storia di un’amicizia. 
Un’amicizia nata tra due bambini che, divenuti 

uomini, cercano di prendere le distanze dalla stra-
da intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini 
e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono 
sempre per tornare sulla via di casa. Pietro è un 
ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno 
sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno 
rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è 
quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a 
sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo 
ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro 
destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa 
significa essere amici per sempre.

LE OTTO MONTAGNE
NYOLC HEGY 

regia | rendezte Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeers

A Paolo Cognetti azonos című regénye alapján ké-
szült „Nyolc hegy” egy barátság történetét meséli 

el. Egy barátságét, amely két kisfiú között jött létre és 
akik felnőttként megpróbálnak letérni az apáik által 
bejárt útról, ugyanakkor az élet viszontagságai és a 
döntési helyzetek végül mindig a hazafelé vezető útra 
viszik őket. Pietro városi fiú, Bruno egy kis eldugott 
hegyi falu utolsó gyermeke. Bruno az évek során vé-
gig hű marad a hegyeihez, míg Pietro folyton elmegy, 
majd visszatér. Találkozásuk nyomán megtapasztalják 
a szeretetet és a veszteséget és miközben mindket-
ten visszatalálnak a gyökereikhez, sorsukat beteljesít-
ve megértik, mit jelent az igaz barátság.



LE OTTO MONTAGNE
NYOLC HEGY 
regia | rendezte Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeers

cast | szereplők
Luca Marinelli
Alessandro Borghi
Filippo Timi
Elena Lietti
sceneggiatura | forgatókönyv
Felix van Groeningen
Charlotte Vandermeersch
dal romanzo omonimo di 
Paolo Cognetti
fotografia | fényképezte
Ruben Impens
montaggio | vágó
Nico Leunen
scenografia | díszlet
Massimiliano Nocente
musica | zene
Daniel Norgren

produttore | producer
Mario Gianani
Lorenzo Gangarossa
Hans Everaert
produzione | gyártó
Wildside
Menuetto
Rufus
Pyramide Productions
con il sostegno di 
Flanders Audiovisual Fund (VAF)
Screen Flanders
Film Commission Valle D’Aosta
distribuzione ungherese
Magyarországon forgalmazza
Mozinet
vendite estere | 
külföldön forgalmazza
Vision Distribution
paese | ország 
Italia/Belgio/Francia
anno | gyártás éve 2022
durata | hossz 140’

premi e festival |  
díjak és fesztiválok
AFI Los Angeles International Film 
Festival 2022: World Cinema
Busan International Film Festival 
2022: World Cinema
Festival de Cannes 2022: 
In Concorso - Prix du Jury
Filmfest München 2022: 
Cinemasters Competition
Haifa International Film Festival 
2022: Panorama
Karlovy Vary International Film 
Festival 2022: Horizons
Melbourne International Film 
Festival 2022: Headliners
Seminci - Valladolid International 
Film Festival 2022: Official section 
Feature films
Zurich Film Festival 2022: 
Gala Premieres







PRIMADONNA
AZ ELSŐ NŐ

regia | rendezte Marta Savina

La storia di Lia, una giovane ragazza che reagi-
sce alla più terribile delle violenze con un atto 

di ribellione che scardinerà le consuetudini sociali 
della sua epoca. In un mondo in cui regna la legge 
del più forte, la mafia è radicata e accettata come 
parte naturale della vita, i potenti decidono e i più 
deboli eseguono, il suo coraggio spalancherà la 
strada alla lotta per i diritti delle donne.

A film egy fiatal lány, Lia történetét meséli el, aki a 
legszörnyűbb erőszakra olyan lázadással reagál, 

amely felborítja korának társadalmi szokásait. Egy 
olyan világban, ahol az erősebb törvénye uralkodik, 
ahol a maffia az élet természetes velejárójaként van 
jelen és  ahol az erősek döntenek, a gyengék pedig 
végrehajtanak, Lia bátorsága utat nyit a nők jogaiért 
folytatott küzdelemnek.



PRIMADONNA
AZ ELSŐ NŐ
regia | rendezte Marta Savina

cast | szereplők
Claudia Gusmano
Fabrizio Ferracane
Francesco Colella
Manuela Ventura
Dario Aita
Federica Victoria Caiozzo 
aka Thony
Maziar Firouzi
Francesco Giulio Cerilli
Paolo Pierobon
Gaetano Aronica
sceneggiatura | forgatókönyv
Marta Savina
fotografia | fényképezte
Francesca Amitrano
montaggio | vágó
Paola Freddi

produttore | producer
Virginia Valsecchi
produzione | gyártó
Capri Entertainment
Medset Film
Tenderstories
Vision Distribution
Rai Cinema
con il contributo del Ministero 
della Cultura
vendite estere | 
külföldön forgalmazza
Vision Distribution
paese | ország Italia/Francia
anno | gyártás éve 2022
durata | hossz 96’

premi e festival |  
díjak és fesztiválok
BFI London Film Festival 2022: 
Journey
Festa del Cinema di Roma 2022: 
Alice nella città - Panorama Italia







Princess è una giovane clandestina nigeriana che 
vende il proprio corpo ai margini di una grande 

città. Come un’amazzone a caccia, si muove in una 
pineta che si estende fino al mare, un bosco incantato 
in cui rifugiarsi, nascondersi dalla vita, guadagnarsi il 
pane quotidiano. Per sopravvivere deve fiutare l’odo-
re dei soldi, schivare pericoli e sentimenti, un cliente 
dopo l’altro, senza soluzione di continuità. Finché un 
giorno litiga con le amiche con cui condivide la strada 
e incontra un uomo che sembra volerla aiutare. Ma è 
soltanto da sola che Princess potrà salvarsi.

PRINCESS
PRINCESS 

regia | rendezte Roberto de Paolis

Princess egy fiatal nigériai nő, aki illegális beván-
dorlóként egy nagyváros külterületén testének 

áruba bocsátásából él. Prédára vadászó amazonként 
mozog a tengerig húzódó fenyvesben, az elvarázsolt, 
menedéket nyújtó erdőben, ahol elbújhat az élet elől 
és megkeresheti mindennapi kenyerét. A túléléshez 
meg kell tanulnia megérezni a pénz szagát, el kell 
kerülnie a veszélyeket és félre kell tennie az érzéseit, 
miközben szünet nélkül egymást váltják az ügyfelek. 
Egyszer azonban összekülönbözik a lányokkal, akik-
kel megosztja a területet és találkozik egy férfival, aki 
úgy tűnik, segíteni akar rajta. Princess azonban csak 
saját magára számíthat.



PRINCESS
PRINCESS 
regia | rendezte Roberto de Paolis

cast | szereplők
Glory Kevin
Lino Musella
Salvatore Striano
Maurizio Lombardi
sceneggiatura | forgatókönyv
Roberto De Paolis
fotografia | fényképezte
Claudio Cofrancesco
montaggio | vágó
Paola Freddi
scenografia | díszlet
Paola Peraro
costumi | jelmez
Loredana Buscemi
musica | zene
Emanuele De Raymondi
produttore | producer
Carla Altieri
Roberto De Paolis
Nicola Giuliano
Francesca Cima
Carlotta Calori
Viola Prestieri

produzione | gyártó
Young Films
Indigo Film
Rai Cinema
con il contributo del 
Ministero della Cultura
vendite estere | 
külföldön forgalmazza
True Colours 
paese | ország Italia
anno | gyártás éve 2022
durata | hossz 108’

premi e festival |  
díjak és fesztiválok
Annecy Cinema Italien 2022:  
Il Concorso
Haifa International Film Festival 
2022: Panorama
La Biennale di Venezia 2022: 
Orizzonti - Film di Apertura







Teresa è una giovane donna, abita con Pietro in 
un quartiere periferico di una livida città del Lazio 

e hanno un figlio di circa un anno, Antonio. È una fa-
miglia giovane che deve fare i conti con la mancanza 
di lavoro e le difficoltà economiche, Pietro poi non è 
propriamente la persona più affidabile e per Tere-
sa non è facile tirare su quel bambino che neanche 
aveva cercato ma che ora è la sua forza. In qualche 
modo però ci sta riuscendo e le cose sembrano an-
che poter funzionare, almeno fino a quando i compor-
tamenti di Pietro non finiscono per mettere a rischio lei 
e Antonio. Teresa allora per difendere il figlio arriva a 
compiere un gesto estremo, un gesto che le costa il 
carcere. Quando torna, ad accoglierla ci sono Pietro 
e Antonio, e la vita che ha lasciato dieci anni prima...

IL RITORNO
TÍZ ÉVVEL KÉSŐBB… 
regia | rendezte Stefano Chiantini

A film egy fiatal családról szól: Teresa Pietróval és 
kétéves fiukkal, Antonióval él egy laziói város kül-

városában. Mint sok más fiatalnak, nekik is meg kell 
küzdeniük a munkanélküliséggel és a gazdasági ne-
hézségekkel. Pietro nem éppen a legmegbízhatóbb 
ember, így Teresának mindent egyedül kell csinálnia: 
egyszerre kell időt szentelnie a munkájára, az ottho-
nára és gyermekére. Pietro viselkedése azonban ve-
szélybe sodorja őt és Antoniót is, Teresa pedig, hogy 
megvédje a fiát, olyan tettre kényszerül, aminek kö-
vetkeztében börtönbe kerül. Amikor visszatér, Pietro 
és Antonio, valamint a tíz évvel korábban otthagyott 
élete várja...



IL RITORNO
TÍZ ÉVVEL KÉSŐBB… 
regia | rendezte Stefano Chiantini

cast | szereplők
Emma Marrone
Fabrizio Rongione
Lorenzo Ciamei
Tihana Lazovich
sceneggiatura | forgatókönyv
Stefano Chiantini
fotografia | fényképezte
Claudio Cofrancesco
montaggio | vágó
Luca Benedetti
scenografia | díszlet
Valentina Scalia
costumi | jelmez
Marta Passarini
musica | zene
Piernicola Di Muro

produttore | producer
Andrea Petrozzi
produzione | gyártó
World Video Production
Marvin Film
Bling Flamingo
Rai Cinema
con il contributo del Ministero 
della Cultura
con il sostegno di Regione Lazio
paese | ország Italia/Francia
anno | gyártás éve 2022
durata | hossz 86’

premi e festival |  
díjak és fesztiválok
Festa del Cinema di Roma 2022: 
Alice nella città - Concorso







A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’ac-
qua stravolge regole e abitudini. Nella città che 

muore di sete e di divieti si muove un coro di perso-
naggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vit-
time e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in 
un unico disegno beffardo e tragico, mentre cercano 
ognuno la propria redenzione.

SICCITÀ
SZÁRAZSÁG

regia | rendezte Paolo Virzì

Rómában három éve nem esett az eső és a vízhi-
ány felborítja a szabályokat és a szokásokat. A 

szomjazó és tilalmakkal teli városban mozognak a film 
szereplői, fiatalok és idősek, a társadalom peremén 
élők és sikeres emberek, áldozatok és haszonlesők. 
Miközben mindegyikük a saját megváltását keresi, 
életük egyetlen, egyszerre ironikus és tragikus szálon 
fonódik össze.



SICCITÀ
SZÁRAZSÁG
regia | rendezte Paolo Virzì

cast | szereplők
Silvio Orlando
Valerio Mastandrea
Elena Lietti
Claudia Pandolfi
Tommaso Ragno
Vinicio Marchioni
Monica Bellucci
Sara Serraiocco
Diego Ribon
Max Tortora
Emanuela Fanelli
Gabriel Montesi
Malich Cissè
Gianni Di Gregorio
Emma Fasano
Paola Tiziana Cruciani
Emanuele Maria Di Stefano
Federico D’Ovidio
Andrea Renzi
Giovanni Franzoni

sceneggiatura | forgatókönyv
Francesca Archibugi
Paolo Giordano
Francesco Piccolo
Paolo Virzì
fotografia | fényképezte
Luca Bigazzi
montaggio | vágó
Jacopo Quadri
scenografia | díszlet
Dimitri Capuani
costumi | jelmez
Ottavia Virzì
musica | zene
Carlo Virzì
produttore | producer
Mario Gianani
Lorenzo Gangarossa
produzione | gyártó
Wildside
Vision Distribution
vendite estere | 
külföldön forgalmazza
Vision Distribution 
paese | ország Italia
anno | gyártás éve 2022
durata | hossz 97’

premi e festival |  
díjak és fesztiválok
Festival de Cinema Italiano no 
Brasil 2022: Mostra Inéditos
La Biennale di Venezia 2022: 
Fuori Concorso
Premio Francesco Pasinetti 
Premio Soundtrack Stars







IL SIGNORE DELLE FORMICHE
A HANGYÁK URA

regia | rendezte Gianni Amelio

Alla fine degli anni 60 si celebrò a Roma un pro-
cesso che fece scalpore. Il drammaturgo e 

poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di 
reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sotto-
messo alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, 
un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il 
ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in 
un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di 
devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’in-
flusso “diabolico”. Alcuni anni dopo, il reato di plagio 
venne cancellato dal codice penale. Ma in realtà era 
servito per mettere sotto accusa i “diversi” di ogni ge-
nere, i fuorilegge della norma. Prendendo spunto da 
fatti realmente accaduti, il film racconta una storia a 
più voci, dove, accanto all’imputato, prendono corpo 
i famigliari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e 
un’opinione pubblica per lo più distratta o indifferente. 
Solo un giornalista s’impegna a ricostruire la verità, 
affrontando sospetti e censure.

Az 1960-as évek végén Rómában egy nagy vissz-
hangot kiváltó perre került sor. Aldo Braibanti 

költőt és drámaírót kényszerítés vádjával kilenc év 
börtönbüntetésre ítélték, mert egyik, a nagykorúságát 
alig betöltött tanítványára és barátjára fizikai és lelki 
értelemben is rákényszerítette a saját akaratát. A fiút 
a családja kérésére pszichiátriai intézetbe zárták, és 
pusztító elektrosokk-terápiának vetették alá, hogy 
kigyógyuljon az „ördögi” befolyásoltság alól. Néhány 
évvel később a kényszerítés bűncselekményét töröl-
ték a büntetőtörvénykönyvből. Valójában mindez ko-
rábban is csak arra szolgált, hogy vád alá helyezhes-
sék azokat, akik valamiképp „mások” voltak, akiket 
nem lehetett sehová bekategorizálni. A valós esemé-
nyeken alapuló film több szereplő történetén keresztül 
bontakozik ki, amelyben a vádlott mellett a családta-
gok és a barátok, a vádlók és a támogatók is testet öl-
tenek, valamint megjelenik a többnyire felületes vagy 
közömbös közvélemény is. Csak egy újságíró vállal-
kozik az igazság feltárására, akinek munkája során 
meg kell küzdenie a gyanakvással és a cenzúrával.



IL SIGNORE DELLE FORMICHE
A HANGYÁK URA
regia | rendezte Gianni Amelio

cast | szereplők
Luigi Lo Cascio
Elio Germano
Sara Serraiocco
Leonardo Maltese
Anna Caterina Antonacci
Rita Bosello
Davide Vecchi
Maria Caleffi
Roberto Infurna
Valerio Binasco
Luca Lazzareschi
Alberto Cracco
Elia Schilton
Giovanni Visentin
Fabio Zulli
Alessandro Bressanello
Gina Rovere
Andrea Gambetta
Francesco Barilli
Sebastian Gimelli Morosini
Cristina Castellani
Michele Alessio
Giuseppe Alessio
Ilaria Gelmi
Georgette Ranucci
sceneggiatura | forgatókönyv
Federico Fava
fotografia | fényképezte
Luan Amelio Ujkaj

montaggio | vágó
Simona Paggi
scenografia | díszlet
Marta Maffucci
costumi | jelmez
Valentina Monticelli
musica | zene
Nicola Piovani
produttore | producer
Simone Gattoni
Beppe Caschetto
Moreno Zani
Malcom Pagani
produzione | gyártó
Kavac
IBC Movie
Tenderstories
Rai Cinema
con il contributo del Ministero 
della Cultura
con il sostegno di Regione Lazio
con il sostegno di 
Emilia-Romagna Film 
Commission
vendite estere | 
külföldön forgalmazza
The Match Factory
paese | ország  Italia
anno | gyártás éve 2022
durata | hossz 130’

premi e festival |  
díjak és fesztiválok
Busan International Film Festival 
2022: Icons
Chicago International Film Festival 
2022: Spotlight
Festival do Rio 2022: 
Mostra Panorama
La Biennale di Venezia 2022: 
Venezia 79 - Premio Brian, 
NuovoImaie Talent Award 
(Leonardo Maltese)
ST. ALi Italian Film Festival 
Australia 2022: 
Special Presentations







VENDITE ESTERE | 
KÜLFÖLDÖN FORGALMAZZA

CHARADES
17 boulevard Jules Ferry
75011 Paris - Francia
tel: +33 9 84 10 27 84
sales@charades.eu
www.charades.eu

FANDANGO
Viale Gorizia, 19
00198 Roma - Italia
tel: +39 06 8521 8155
sales@fandango.it
www.fandango.it/sales

THE MATCH FACTORY
Domstr. 60
50668 Koln - Germania
tel: +49 221 539 709-0
festivals@matchfactory.de
www.the-match-factory.com

TRUE COLOURS 
Largo Italo Gemini 1
00161 Roma -  Italia
tel: +39 06 37 35 2334
francesca@truecolours.it
www.truecolours.it

VISION DISTRIBUTION 
Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma - Italia
tel: +39 06 995851
catia.rossi@visiondistribution.it
www.intl.visiondistribution.it

DISTRIBUTORE UNGHERESE | 
MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

MOZINET
Kútvölgyi út 7.
1125 Budapest - Ungheria
tel: +36 20 3775 915
forgalmazas@mozinet.hu
www.mozinet.hu



XX MITTELCINEMAFEST  OLASZ FILMFESZTIVÁL BUDAPEST 2022

Cinema Puskin
Puskin Mozi

sabato 5 novembre
november 5. szombat
19.00
LE OTTO MONTAGNE
NYOLC HEGY
(2022 – 140’)
regia | rendezte: Felix van Groeningen,  
Charlotte Vandermeersch

domenica 6 novembre
november 6. vasárnap
19.30
NOSTALGIA
NOSZTALGIA
(2022 – 118’)
regia | rendezte: Mario Martone

lunedì 7 novembre 
november 7. hétfő
19.30
CALCINCULO
POFÁRA ESÉS
(2021 – 96’)
regia | rendezte: Chiara Bellosi

martedi 8 novembre
november 8. kedd
19.30 
IN VIAGGIO
ÚTON 
(2022 – 80’)
regia | rendezte: Gianfranco Rosi

mercoledi 9 novembre 
november 9. szerda
19.30 
IL COLIBRI’
A KOLIBRI
(2021 – 126’)
regia | rendezte: Francesca Archibugi

giovedì 10 novembre
november 10. csütörtök
19.30
MARGINI
PEREMLÉT
(2022 – 91’)
regia | rendezte: Niccolò Falsetti



20. OLASZ FILMFESZTIVÁL MITTELCINEMAFEST BUDAPEST 2022

venerdì 11 novembre 
november 11. péntek
19.30
SICCITA’
SZÁRAZSÁG
(2022 – 97’)
regia | rendezte: Paolo Virzì

sabato 12 novembre 
november 12. szombat
17.30
AMANDA
(2022 – 93’)
regia | rendezte: Carolina Cavalli

20:00
PRIMADONNA
AZ ELSŐ NŐ
(2022 – 96’)
regia | rendezte: Marta Savino

domenica 13 novembre  
november 13. vasárnap
19.30
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
A HANGYÁK URA
(2022 – 130’)
regia | rendezte: Gianni Amelio

lunedì 14 novembre  
november 14. hétfő
19.30 
PRINCESS
(2022 – 108’)
regia | rendezte: Roberto De Paolis

martedi 15 novembre  
november 15. kedd
19.30
MARGINI
PEREMLÉT
(2022 – 91’)
regia | rendezte: Niccolò Falsetti

mercoledi 16 novembre  
november 16. szerda
19.30
IL RITORNO
TÍZ ÉVVEL KÉSŐBB…
(2022 – 86’)
regia | rendezte: Stefano Chiantini



XX MITTELCINEMAFEST  OLASZ FILMFESZTIVÁL BUDAPEST 2022

Cinema Tabán
Tabán Mozi

venerdì 11 novembre  
november 11. péntek
19.30 
NOSTALGIA
NOSZTALGIA
(2022 – 118’)
regia | rendezte: Mario Martone

sabato 12 novembre  
november 12. szombat
19.30
IL COLIBRI’
A KOLIBRI
(2021 – 126’)
regia | rendezte: Francesca Archibugi

domenica 13 novembre 
november 13. vasárnap
19.30
SICCITA’
SZÁRAZSÁG
(2022 – 97’)
regia | rendezte: Paolo Virzì



20. OLASZ FILMFESZTIVÁL MITTELCINEMAFEST BUDAPEST 2022

Belvárosi Mozi – Szeged 
Cinema Belvárosi – Szeged

giovedì 10 novembre 
november 10. csütörtök
18.00 
NOSTALGIA
NOSZTALGIA
(2022 – 118’)
regia | rendezte: Mario Martone

venerdì 11 novembre 
november 11. péntek
18.00 
IL COLIBRI’
A KOLIBRI
(2021 – 126’)
regia | rendezte: Francesca Archibugi

sabato 12 novembre  
november 12. szombat
18.00
SICCITA’
SZÁRAZSÁG
(2022 – 97’)
regia | rendezte: Paolo Virzì
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Dopo venti anni di vita il MittelCinemaFest – diventato ormai un appuntamento atteso da quanti a Budapest 
amano il cinema italiano – si è arricchito di ulteriori partner istituzionali ed ha avviato una più intensa collaborazione 
con gli organismi locali. Tra questi, il Liceo e Collegio per le Arti Figurative ed Applicate di Budapest che 
anche quest’anno ha partecipato con alcune sue classi ad un concorso avente come oggetto “Immagina 
il cinema italiano!”. Tra i numerosi progetti presentati dagli studenti, sono stati scelti i manifesti realizzati da 
Grandpierre Karina e Forál Petra, che saràno alcune delle immagini del MittelCinemaFest 2022.



A húsz éve megrendezésre kerülő MittelCinemaFest Budapesten a filmrajongók által nagyon várt esemény, 
melynek szervezésébe több új intézmény kapcsolódott be. A Filmfesztivál továbbá aktív együttműködésbe 
kezdett helyi szervezetekkel is. Ezek között szerepel a budapesti KISKÉPZŐ - Képző- és Iparművészeti 
Szakgimnázium és Kollégium, amelynek néhány osztálya az idén is részt vett az „Immagina il cinema ita-
liano!”/„Képzeld el az olasz mozit!” témáról szóló versenyen. A tanulók által készített számos pályamű közül 
Grandpierre Karina és Forál Petra munkái lettek a MittelCinemaFest 2022 reklámplakátjai.



CINEMA PUSKIN
PUSKIN MOZI
1053 Budapest - Kossuth Lajos u. 18
Tel: +36 1 2245650

CINEMA TABÁN
TABÁN MOZI
1016 Budapest - Krisztina krt. 87-89.
Tel: +36 1 2245650 

CINEMA BELVÁROSI
BELVÁROSI MOZI
6724 Szeged - Vaszy Viktor tér 3.
Tel: +36 20 277 1688

Notizie su siti web
Kapcsolódó oldalak
www.filmitalia.org
www.cinecittaluce.it
www.iicbudapest.esteri.it
www.puskinmozi.hu 
www.tabanartmozi.hu

CINECITTÀ SPA
Via Tuscolana, 1055 - 00173 Roma
Tel +39 06722861 fax +39 0672286324
www.filmitalia.org

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
DI BUDAPEST
H–1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.
Tel. (36-1) 483-2040 fax (36-1) 317-6653
www.iicbudapest.esteri.it        





Un bacio dura in eterno, 
come il cinema italiano

A csók örökké él, 
ahogy az olasz mozi is


