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Az Arany Oroszlán-díjas film egy szicíliai testvérpár történetén keresztül Olaszország
iparosodó, városiasodó múltjáról is mesél. A kétkezi munkás Giovanni 1958 januárjában
indul el az öccse után északra, Torinóba. Pietrót oda küldték tanulni, ő a család reménysége. 
Giovanni mindent megtesz öccse előmeneteléért, ám Pietrónak nem fűlik a foga a tanuláshoz.
IT, 1998, 124’ ǀ rendezte: Gianni Amelio ǀ szereplők: Francesco Giuffrida, Enrico Lo Verso

szicíliai testvérek 
Così ridevano

2019. 12. 28. 
szombat 18:30 

Matteo Scuro, a megözvegyült, nyugdíjazott szicíliai kishivatalnok egy napon elhatározza, hogy
meglátogatja gyermekeit, akiket évek óta nem látott. Útja során Nápolytól Torinóig bejárja szinte
egész Olaszországot, amely itt is, ott is meglepetéseket tartogat számára. Tornatore Arany
Pálmára jelölt filmjében Marcello Mastroianni tündököl.
IT/FR, 1990, 118’ ǀ rendezte: Giuseppe Tornatore ǀ szereplők: Marcello Mastroianni, 
Michéle Morgan, Valéria Cavalli ǀ zene: Ennio Morricone

mindenki jó van  
Stanno tutti bene 

NYITÓFILM
2019. 12. 02.
hétfő 20:00 

A nagydumás Paolo (a Teljesen idegenekből is ismert Giuseppe Battiston) egy kis észak-olasz
faluban él a szlovén határ közelében. Napjait a helyi kocsmában tölti. Eseménytelen élete
akkor vesz fordulatot, amikor hirtelen nagybácsi-szerepben találja magát: egy szlovén rokonától
„örökli meg” Zoránt, a visszahúzódó kamaszt, akire ezentúl neki kell vigyáznia.
IT/SI/FR, 2013, 106’ ǀ rendezte: Matteo Oleotto ǀ szereplők: Giuseppe Battiston, Rok Prasnikar,
Teco Celio

A csodabogár  
Zoran, il mio nipote scemo

2019. 12. 14.
szombat 17:30  



Jack London azonos című regényének új olasz adaptációja Kaliforniából Nápolyba helyezi át 
a fiatal matróz történetét, aki, hogy elnyerje egy gazdag családból származó, művelt lány szerelmét,
elhatározza, hogy tanulni fog, sőt írónak áll, hogy feljebb jusson a társadalmi ranglétrán. A Luca
Marinelli főszereplésével készült filmet Arany Oroszlán-díjra jelölték.
IT/FR/DE, 2019, 129’ ǀ rendezte: Pietro Marcello ǀ szereplők: Luca Marinelli, Jesica Cressy

martin eden   2020. 02. 03.
hétfő 18:30 

A negyvenes évei közepén járó Regina az észak-olasz Alpokban, az osztrák határ közelében
lakik. Magának való élet az övé, dél-tiroli kis szállója rég nem fogad vendégeket. Egy napon
ismeretlen férfi – egy Walter Bonelli nevű hatvanas – jelenik meg az ajtajában, menedéket
keresve a közelgő napvihar elől. A találkozás nem várt fordulatot hoz mindkettejük életébe.
IT, 2016, 93’ ǀ rendezte: Caterina Carone ǀ szereplők: Lucia Masciano, Christian De Sica

Téli mese  
Fräulein, una fiaba d'inverno

2020. 01. 06.
hétfő 18:30 

Éppen száz éve ezen a napon született az olasz film nagyhatású rendezője, Federico Fellini.
Az Uránia a Mestert egyik legszemélyesebb filmjével ünnepli. Az Oscar-díjjal is elismert Amarcord
a rendező gyermekkorának színhelyére, az emlékekből újraalkotott Riminibe viszi el a nézőt,
ahol a harmincas évek elején néhány kamasz rácsodálkozik az életre.
IT/FR, 1973, 127’ ǀ rendezte: Federico Fellini ǀ szereplők: Magali Noël, Bruno Zanin, Pupella Maggio

Amarcord   2020. 01. 20. 
hétfő 18:30                 
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Az ötvenes évek közepén a jobb élet reményében egy déli család érkezik az ipari csoda
központjába, Milánóba. Az öt felnőtt fivér más-más módon reagál a gyökeres változásra, kettejük
– Simone és Rocco (Alain Delon) – kapcsolatát pedig még inkább próbára teszi Nadia megjelenése.
Visconti klasszikusának felújított változatát Cannes-ban mutatták be 2015-ben.
IT/FR, 1960, 169’ ǀ rendezte: Luchino Visconti ǀ szereplők: Alain Delon, Renato Salvatori, 
Annie Girardot

rocco és fivérei 
Rocco e i suoi fratelli

2020. 02. 17. 
hétfő 19:00

Megható történet a szülő-gyerek kapcsolatról, főszerepben egy nyíltszívű fiatal nővel, a Down-
szindrómás Dafnéval. Dafne kiegyensúlyozott életet él: elégedett a munkájával, szülei, barátai
szeretettel veszik körül. Édesanyja hirtelen halála azonban mindent megváltoztat, apja 
depresszióba zuhan. Apa és lánya a toszkán hegyekbe indulnak megtalálni lelki békéjüket.
IT, 2019, 94’ ǀ rendezte: Federico Bondi ǀ szereplők: Carolina Raspanti, Stefania Casini, 
Antnio Piovanelli

Dafne 2020. 03. 02.
hétfő 18:30 

A történet középpontjában két család, illetve gyermekeik szerelmének története áll. Ferrarában
járunk, a harmincas évek végén. A Finzi-Contini família birtokán még régi medrében folyik az
élet. De a fasizmus nem áll meg a birtok határánál. De Sica kései, Oscar-díjjal elismert remekműve
megrázóan eleveníti fel azt a folyamatot, amely előkészítette az olasz zsidóság elpusztítását. 
IT/BDR, 1970, 94’ ǀ rendezte: Vittorio De Sica ǀ szereplők: Lino Capolicchio, Dominique Sanda,
Fabio Testi

finzi-Continiék kertje 
Il giardino dei Finzi Contini

2020. 03. 16.
hétfő 18:30 



Alberto egy falusi postahivatal vezetője Lombardiában. Mindent elkövetne, hogy áthelyezzék
Milánóba. Ennek érdekében eljátssza, hogy mozgássérült, de lebukik. Büntetésből Castellabate
községbe, Campania déli részére helyezik. Az előítéletes férfi kénytelen a „maffiózókkal és
szeméttel teli” délre utazni, ahol meglepetések sora éri... A fergeteges vígjáték az Isten hozta 
az Isten háta mögött című Dany Boon film remake-je… 
IT/DE, 2010, 101’ ǀ rendezte: Luca Miniero ǀ szereplők: Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro

Isten hozta délen! 
Benvenuti al Sud

2020. 03. 30.
hétfő 18:30 

Nápoly a hatvanas években. A befolyásos politikai kapcsolatokkal rendelkező Edoardo ingatlan -
fejlesz tésekkel foglalkozik. Ő irányítja a munkásnegyedben zajló hatalmas építkezést, ahol baleset
történik: összedől egy ház, és három embert maga alá temet. A vizsgálat során visszaélésekre, kor-
rupcióra derül fény. Ám vannak, akiknek nem áll érdekében, hogy az igazság nyilvánosságra kerüljön. 
IT/FR, 1963, 105’ ǀ rendezte: Francesco Rosi ǀ szereplők: Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti

kezek a város felett 
Le mani sulla città 

2020. 04. 20.
hétfő 18:30 

A 18. századi Palermóban a lányoknak egyetlen küldetésük van: férjhez kell menniük, és gyerekeket
kell szülniük. Marianna Ucriát alig tizenhárom évesen adják hozzá öreg bácsikájához, tizenhat
évesen pedig már három gyerek édesanyja. Ő azonban mégis más, mint sorstársai, hiszen a siketnéma
lány különösen érzékeny és tanulékony, ráadásul fogékony az Európában terjedő új irányzatok iránt.
IT/FR/PT, 1997, 108’ ǀ rendezte: Roberto Faenza ǀ szereplők: Emmanuelle Laborit, 
Roberto Herlitzka, Philippe Noiret

marianna Ucrìa 2020. 05. 04 
hétfő 18:30



Antonio Barracano „tiszteletre méltó férfiú”, aki a saját elvei alapján szolgáltat igazságot Nápoly
kétes hírű Sanità negyedében. A szentek a Paradicsomba mennek, a többiek hozzá, a „Polgár -
mesterhez”, ez a szabály. Amikor egy fiatal srác a tulajdon apja ellen készül merényletet elkövetni,
Don Antonióban megszólal valami, elhatározza, hogy megmenti mindkettőjüket.
IT, 2019, 115’ ǀ rendezte: Mario Martone ǀ szereplők: Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo,
Roberto De Francesco

A sanità negyed polgármestere 
Il Sindaco del Rione Sanità

2020. 05. 18.
hétfő 18:30 

Az évadot a főszereplő-rendező Di Gregorio Arany Oroszlánra jelölt filmje zárja. Hőse egy hatvan
felé járó római férfi, aki mindennapjait az anyja gondozásával tölti. Anyagi problémái miatt
augusztus derekán elvállalja egy másik hölgy felvigyázását is, csakhogy érkezik pluszba még 
két asszony, és a lakás pillanatok alatt tele lesz ismeretlen nénikkel, akikre vigyázni kell. 
IT, 2008, 75’ ǀ rendezte: Gianni Di Gregorio ǀ szereplők: Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis

A vetítéssorozat az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Budapesti Olasz Kultúrintézet
együttműködésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

A filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítjük.
Jegyár: 1600 Ft

Kedvezményes jegyár: 1200 Ft
Kedvezménytípusok: diák-, pedagógus-, nyugdíjaskedvezmény (a pénztárban érvényesíthető)

Bérletkedvezmény: bérletet vált, aki egyszerre öt vagy több előadásra vásárol jegyet
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Uránia Nemzeti Filmszínház 1088 Budapest, Rákóczi út 21.
www.urania-nf.hu

www.facebook.com/UraniaBudapest
www.instagram.com/uraniabudapest

Vénasszonyok nyara 
Pranzo di ferragosto 

2020. 06. 08.
hétfő 18:30 

2019. 12. 02. – 2020. 06. 08.


