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Vetítéssorozatunk új évadát az éppen száz éve született Vittorio Gassman egyik legemlékezetesebb alakításával
indítjuk. Ebben a klasszikussá vált filmben egy nyugalmazott ezredest alakít, aki egy robbanás következtében
elvesztette látását és bal kezét. Nápolyba utazik, azzal a titkos céllal, hogy véget vessen az életének. Az útra egy
tisztnövendéket rendelnek mellé, akit hamarosan magával ragad a világról sarkos véleményt alkotó, a nőkért
bolonduló ezredes személyisége.

IT, 1974, 129’ ǀ r.: Dino Risi

A nő illata  
Profumo di donna

2022. 12. 06. 
kedd 19:30 

A Velence alapításának 1600. évfordulójára készült dokumentumfilm izgalmas képet fest az Adria-parti városról,
amelynek önértelmezésében a múlt tisztelete mellett a jövőbe vetett hit és a világszínvonalú újítások
örök izgalma is ott munkál. Rendhagyó városnézésünk során szót ejtünk azokról is, akik a város szerelmesei
voltak: Canovától Goethéig, Byrontól Walter Scotton át azokig a színészóriásokig, akiket évről évre vonz 
a varázslatos Velencei Filmfesztivál.

IT, 2022, 90’ ǀ r.: Michele Mally

mámorító Velence  
Venice: Infinitely Avant-Garde 

2022. 12. 14. 
szerda 18:30

Ettore (Marco Giallini) az utóbbi öt évet börtönben töltötte. Amikor kiszabadul, nincs hová mennie. Egyedül 
és reményvesztve kóborol Róma utcáin, ahol találkozik egy különös öregemberrel, Nicolával (Gigi Proietti). 
Jó ötletnek tűnik számára, hogy kirabolja, de amikor betörne a lakásába, rádöbben, hogy Nicolának nincsenek
olyan értékei, amit ellophatna, ráadásul az öreg furcsa kijelentést tesz: ő a Mikulás.

IT, 2021, 98’ ǀ r.: Edoardo Falcone

2022. 12. 19. 
hétfő 18:30                 

NYITófILm

én vagyok a mikulás   
Io sono Babbo Natale 



Az Alabama és Monroe rendezője ezúttal lenyűgöző olasz tájakra kalauzol bennünket. Filmje egy évtize de ken
átívelő barátságról szól. A film Paolo Cognetti hazánkban is kiadott, nagy sikerű regényéből készült filmadap-
táció, amely a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri díját nyerte. A hindu mitológia szerint nyolc hegy
határolja a világot, amelynek a közepén egy óriási kilencedik hegy áll. Akkor találunk rá a boldogságra, 
ha a középső hatalmas hegyen éljük le az életünket, vagy ha beutazzuk a többi nyolcat?
Magyarországon forgalmazza a Mozinet.

IT-BE-FR, 2022, 147’ ǀ r.: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

2023. 01. 09. 
hétfő 19:00 

Pietro Germi klasszkus komédiájában Cefalu báró (Marcello Mastroianni) meg akar szabadulni megunt
hitvesétől, hogy feleségül vehesse a szép Angelát (Stefania Sandrelli). A válást az olasz jog tiltja, ám a becsület
meggyalázása miatt elkövetett feleséggyilkosságra csak igen enyhe megtorlást alkalmaz. A báró így meg is
találja a kézenfekvő megoldást: hogy új életet kezdhessen, hitvesét és annak korábbi hódolóját kell mielőbb
rávennie a házasságtörésre…

IT, 1961, 105’ ǀ r.: Pietro Germi

Válás olasz módra 
Divorzio all'italiana 

2023. 01. 23.
hétfő 18:30 

Nino hatvanöt éven át szerette a feleségét, és nem tud beletörődni az elvesztésébe. Titkon továbbra is „beszélget
vele”, felidézve legszebb emlékeiket. Lánya megpróbál segíteni: felfogad egy írót, hogy beszélgessen az apjával,
és a történeteiből írjon könyvet. A párbeszéd nehézkesen indul, de aztán az öregúr megnyílik, és feltárul egy
csodálatos szerelem története, miközben a két férfi között őszinte barátság alakul ki. Pupi Avatinak, az olasz
filmrendezők doyenjének személyes hangú alkotása.

IT, 2021, 92’ ǀ r.: Pupi Avati

2023. 02. 06.
hétfő 18:30 

Nyolc hegy  
Le otto montagne

még mindig beszélünk 
Lei mi parla ancora



„Te egy kolibri vagy, mert ahogyan a kolibri, minden energiádat arra fordítod, hogy egy helyben maradj.“
Marco Carrera "a Kolibri”, az ő fatális véletlenek, óriási veszteségek és mérhetetlen szerelmek szegélyezte 
élettörténete tárul fel előttünk a filmben, amely Sandro Veronesi azonos című, magyarul is megjelent, 
Strega-díjas regényéből készült. Pierfrancesco Favino (Az első áruló, Nosztalgia) mellett a főbb szerepekben
Nanni Morettit és Berenice Bejót láthatjuk.

IT, 2022, 126’ ǀ r.: Francesca Archibugi

2023. 02. 20. 
hétfő 19:00 

Pietro és Alvise egy halászcsalád két örököse Giudeccában, Velence egyik legszebb szigetén. Pietro, aki 
a család régi házában él, minden nehézség ellenére kitartana a rákhalészat mellett, míg Alvise nagy lehetőséget
lát a jó helyen fekvő ingatlanban, és turisztikai célokra szeretné azt hasznosítani. Andrea Segre A lány és 
a költő után tíz évvel ezzel az újabb megható és elgondolkodtató lagúnafilmmel hívja fel a figyelmet szere -
tett városa fenyegetett, a turisták számára kevésbé látható értékeire.

IT, 2021, 100’ ǀ r.: Andrea Segre

Welcome Venice  2023. 03. 06.
hétfő 18:30 

A kolibri  
Il Colibri 

Az Olaszország déli csücskében játszódó történet főszereplője egy család négy nőtagja, akik bár külön-
böznek egymástól, egyformán ragaszkodnak otthonukhoz, szülőföldjükhöz. A gazdasági válság látszólag
mindent szétrombol körülöttük, de ők ezt nem fogadják el. Megvan a módja annak, hogyan lehet min-
dezzel szembe szállni: arra kell igazán figyelni, ami a miénk, azokra a javakra, melyekről időről-időre
megfeledkezik a világ. Azért, hogy „Isten kegyelmében” érezhessük magunkat.

IT, 2014, 130’ ǀ r.: Edoardo Winspeare

2023. 03. 20.
hétfő 19:00 

Vissza Isten kegyelmébe 
In Grazia di Dio 



Guerrasioék 18 éves lányuk születésnapját ünneplik. Aznap este egy autó felrobban az utcában, és az ünnepelt
15 éves húga, Chiara tanúja lesz apja elmenekülésének. A lányok édesanyja úgy tesz, mintha minden rend-
ben lenne, de Chiara kutatni kezd a család ügyei után, és hamarosan kapcsolódásokat fedez fel az alvilággal.
A calabriai kisvárosban forgatott  film egyik érdekessége, hogy a főszereplő Swamy Rotolo családtagjai
részben magukat, részben fiktív karaktereket alakítva szerepelnek benne.

IT-FR, 2021, 121’ ǀ r.: Jonas Carpignano

Chiara története  
A Chiara 

2023. 04. 03.
hétfő 18:30 

Szicília, 1965. Lia, a kisvárosi fiatal lány megismerkedik a jóképű Lorenzóval. A románcnak induló találkozás
drámai fordulatot vesz, amikor a fiú, aki megszokta, hogy neki senki nem mond nemet, erőszakkal magáévá
teszi a lányt. Liának, hogy mentse a tisztességét, a kor hamis társadalmi elvárásai szerint feleségül kellene
mennie erőszakolójához. Csakhogy ő, a történelemben először, szembeszegül az elvárásokkal, hogy jogi
úton szerezzen magának igazat. Valós események nyomán.

IT, 2022, 96’ ǀ r.: Marta Savina

Az első nő  
Primadonna

2023. 04. 17.
hétfő 19:00

1938. május 8-án nagy nap virrad az olasz fővárosra: Hitler látogatást tesz Mussolininál. Kiürülnek a házak,
mindenki a nagy eseményre siet. Két ember marad csak otthon egy belvárosi épületben: Antonietta, 
a hatgyermekes háziasszony (Sophia Loren) és Gabriele, a saját neme iránt vonzódó, ezért állá  sából 
elbocsátott rádióbemondó (Marcello Mastroianni). A két ember összeismerkedik, és ez a talál ko  zás 
váratlan felismeréseket tartogat mindkettejük számára. Ettora Scola két Oscar-díjra jelölt klasszikusa.

IT-FR, 1977, 110’ ǀ r.: Ettore Scola

egy különleges nap 
Una giornata particolare 

2023. 05. 22.
hétfő 18:30 



Mario Martone, A Sanità negyed polgármestere és az Itt én nevetek rendezője új filmjében ismét szűkebb
pátriájába, Nápolyba visz el bennünket. Felice negyven év távollét után tér vissza a hírhedt Sanità negyedbe,
hogy újra felfedezze a kerület helyeit, szabályait és a múltat, amely felemészti. A főszerepet Pierfrancesco
Favino (Az áruló, A legszebb évek) alakítja. A Nosztalgia az idei Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál
versenyprog ramjában szerepelt.

IT, 2022, 118’ ǀ r.: Mario Martone

2023. 06. 05. 
hétfő 18:30

Egy festői délolasz kisvárosban négy fiatal nő, Anna, Chicca, Caterina és Maria elhatározza, hogy változtat élete
eddigi menetén. Kitalálják, hogy magukat férfinak álcázva bankot rabolnak, így teremtve meg áhított
függetlenségük anyagi feltételeit. Chicca megszerzi a fegyvereket, Maria elrejti a pénzt, Anna pedig elcsá -
bítja az ügyben nyomozó rendőrt. A sikeres akció után azonban nehéz megállni: a négy barátnő egyre 
nehezebben von határt az igazságosság és a bosszú, a jó és a rossz, az erkölcs és a szükség között.

IT, 2019, 96’ ǀ r.: Michela Andreozzi

rendes lányok  
Brave ragazze

2023. 06. 19.
hétfő 19:00 

Nosztalgia 
Nostalgia

A sorozat az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Budapesti Olasz Kultúrintézet együttműködésében, 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
A filmeket olasz nyelven, magyar felirattal láthatják nézőink.

Jegyár: 1800 Ft
Kedvezményes jegyár: 1400 Ft
Kedvezménytípusok: diák-, pedagógus-, nyugdíjaskedvezmény (a pénztárban érvényesíthető)

www.urania-nf.hu
www.facebook.com/UraniaBudapest
www.instagram.com/uraniabudapest


