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Istituto 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 scenogra-
fiche, 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’au-
diovisivo: 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 impe-
gno 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 audiovi-
sivi 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 attivo 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 con-
temporanei 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 aggior-
namenti legati a tutto il cinema italiano, del bimestrale 8½, in collaborazione con Anica e DG Ci-
nema, 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 ge-
stione delle attività dei Media Desk del progetto Europa Creativa.



Az Istituto Luce-Cinecittà egy állami intézet, amely az olasz 
Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium (MiBACT) operatív szerveként tevékenykedik és a filmművészet 
ágazatának egyik fontos szereplője. 
Miután a Luce-Cinecittà 2017. júliusában megkapta az engedélyt a Cinecittà Studios cég megvásárlására, 
a Tuscolana utcai jól ismert stúdiók irányítása és működtetése ismét állami kézbe került; a Luce-Cinecittà 
végzi az itt folyó tevékenységek bővítését és fejlesztését. Ily módon a Luce-Cinecittà a korábbi feladatai 
mellett a Cinecittà Studios tevékenységeit is ellátja: a stúdiók működtetésétől kezdve a díszletépítésen, a 
szakmunkákon át a digitális utómunkálatokig, az alkotások megőrzéséig (egy, külön a rendkívül gazdag 
olasz filmművészeti örökség megőrzésére szolgáló műhely segítségével) egészen a jövőben létrejövő nem-
zeti audiovizuális és filmművészeti múzeumig (MIAC), ami a XX. és a XXI. századi olasz alkotók képzeletvilá-
gának alakulását mutatja be egy nagyszabású innovatív állandó kiállítás keretében. 
Ez egy olyan szerepkör-bővítés, amely tökéletes összhangban van a Luce feladataival, az olasz filmművésze-
tet támogató és fejlesztő tevékenységekkel: az Olaszországban gyártott, első- és másodikfilmes rendezők 
alkotásainak forgalmazása és népszerűsítése, ami a jövő filmszakembereinek felkutatásában létfontosságú 
feladatot jelent a teljes olaszországi filmes szakma részére; az Istituto Luce Filmarchívumának megőrzése, 
fejlesztése és terjesztése – a világ egyik leggazdagabb archívumáról van szó, amely folyamatosan gazdago-
dik, hogy a XX. századi olasz és az egész földközi-tengeri térség audiovizuális kultúráját megőrizze; 2013-
ban, egyedüliként az olasz audiovizuális archívumok közül, a Fondo Cinegiornali e Fotografie dell’Istituto 
Nazionale L.U.C.E. bekerült az UNESCO neves “Memory of the World” jegyzékébe. 

Olaszországban nagy hagyománya van a dokumentumfilmek készítésének is, amelyhez nagyrészt a Luce 
archívuma szolgáltat anyagot. 
Az Istituto Luce-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, valamint a főbb 
nemzetközi fesztiválokkal és piacokkal való kapcsolatainak és az erős kereskedelmi potenciállal rendelkező 
országokban való jelenlétének köszönhetően elősegíti a filmek külföldi forgalmazását is. A Luce filmtára 
kb. 3000 filmből áll, a válogatás az olasz filmművészet legjellemzőbb alkotásait tartalmazza, amelyeket, a 
külföldi terjesztést elősegítendő, idegennyelvű felirattal is elláttak.
Az Intézet adja ki a CinecittàNews online napilapot, amely folyamatosan frissülő hírekkel és újdonságokkal 
szolgál az olasz filmművészet világáról; az Anica és a DG Cinema együttműködésével a kéthavonta meg-
jelenő 8½ -et, valamint a DG Cinema együttműködésével a DgcNews webes folyóiratot. Ezek a lapok a 
szakmabeliek, valamint rajongók széles tábora számára váltak nélkülözhetetlenné, s ehhez most egy új 
elektronikus kiadói projekt is társul. Ennek témája a filmművészet története, valamint az új audiovizuális 
kifejezésmódok.
Az olasz kulturális minisztérium Filmművészeti Főosztályának tevékenységét elősegítendő, a Filmművészeti 
Törvénynek megfelelően, a Luce Cinecittà kezeli a filmgyártásra, a terjesztésre, a műszaki eszközök fejlesz-
tésére, valamint a mozihálózat támogatására létrehozott pénzalapot, valamint az Intézet  irányítja az Europa 
Creativa projekthez tartozó Media Desk tevékenységeit.



QUEST’ITALIA 
IN CERCA DI SE STESSA
di Giorgio Gosetti

A MAI ITÁLIA 
KERESI ÖNMAGÁT
Giorgio Gosetti

 
Ci sono occasioni in cui un Paese, una cultura, una società sono chiamate a specchiarsi e a riconoscersi. 
Sono i momenti in cui l’arte, il cinema, l’espressione dicono molto più delle scelte politiche e sociali. E quasi 
sempre spetta all’artista anticipare, cogliere le emozioni, le paure e le speranze latenti delle persone con il 
talento innato del rabdomante. Questi film, che attraversano generi narrativi, modelli produttivi, storie personali 
molto diverse tra loro, hanno la funzione di raccontare la memoria, l’attualità, le attese della nostra Italia nel 
pieno di una crisi collettiva che non conosce confini e che in Europa ha il suo epicentro. Sono film concepiti 
e realizzati prima della pandemia, eppure non è possibile vederli adesso senza cogliere quanto ci raccontino 
di noi stessi, oggi. Ed ecco la memoria di un passato ormai quasi impossibile da credere come nella colorata 
vita di Piero Vivarelli (“Life as a B-Movie”); ecco i rintocchi amari di un passato recente come in “Padrenostro” 
e la rabbia provocatoria e vitale dei “Predatori” nostri contemporanei. Solo qualche esempio di una selezione 
compatta e multiforme come la nostra società: passato, presente, futuro prossimo legati insieme dall’umanità 
dei protagonisti che, anche quando sono immaginari, sono più veri del vero, nostri fratelli, nostri parenti. 

 
Vannak olyan pillanatok, amikor egy országnak, egy kultúrának, egy társadalomnak önmagával kell szem-
benéznie, önmagát kell átértékelnie. Olyan pillanatok ezek, amelyekben a művészet, a mozi, az önkifeje-
zés megnyilvánulásai sokkal többet jelentenek, mint politikai és társadalmi hovatartozás. Szinte mindig a 
művész feladata, hogy a veleszületett látnoki tehetségével előrejelezze, megragadja az emberek érzése-
it, félelmeit, megbúvó reményfoszlányait. A különböző elbeszélő műfajokon, alkotói modelleken, az egy-
mástól nagyon eltérő személyes történeteken átívelő filmeknek az a feladata, hogy meséljen Olaszország 
emlékeiről, jelenéről, várakozásokkal teli pillanatairól, országunkról, amely itt Európában, a mindannyiunkat 
érintő, határokat nem ismerő válságtól szenved. Ugyan még a világjárvány előtti időkben születtek ezek a 
filmek, mégsem nézhetjük őket anélkül, hogy észrevegyük, milyen mértékben szólnak rólunk és a jelenünk-
ről. Felsejlik bennük a manapság már hihetetlennek tűnő múlt emléke, mint Piero Vivarelli filmjében (“Life is  
a B Movie”); a közelmúlt keserű szájíze (“Miatyánk”); a kortárs “Ragadozók” elemi és provokatív dühe. Ez 
csak néhány példa abból az összetett és sokszínű válogatásból, mely társadalmunkat tükrözi. Múlt, jelen és  
közeljövő fonódik össze főszereplőink emberi természetén keresztül, akik, még ha csak elképzelt szereplők 
is, valóságosabbak a valóságosnál, testvéreink, rokonaink.



Ci presentiamo puntuali alla XVIII 
edi zione del Festival Centro-Europeo 
del Cinema italiano benché questo difficile anno abbia messo noi, come 
moltissimi altri, a dura prova. Abbiamo sempre avuto ben presente quanto sia amato il cinema italiano in 
Ungheria e negli altri Paesi ove il Festival proseguirà e già questa sola consapevolezza ci ha sostenuto e 
incoraggiato. Siamo poi convinti che dalla creatività, ricchezza, e immaginazione, in sostanza dall’arte della 
cinematografia italiana contemporanea possiamo trarre spunti e ispirazione per guardare alla realtà con 
maggior forza e lucidità, anche con ottimismo, se non ci fermiamo a scrutare il dettaglio del presente come 
in un interminabile piano sequenza, dove tempo reale e tempo cinematografico coincidono, ma piuttosto al-
ziamo lo sguardo all’insieme del mondo vissuto e raccontato attraverso l’occhio cinematografico: sì perché il 
programma del Festival è un vero caleidoscopio, una lanterna magica con registi molto affermati o esordienti, 
storie di famiglia o di singoli protagonisti, storie di successi e di sconfitte, storie reali o immaginarie, che non 
sono meno reali per chi le ha immaginate, giacché, per citare uno dei personaggi dello schermo, è proprio il 
voler perseguire i propri sogni che caratterizza l’uomo rispetto al resto del creato. 
Rinnoviamo anche per questa edizione del Festival i nostri ringraziamenti innanzi tutto all’Istituto Luce-Ci-
necittà, che tanta parte e merito ha nella selezione dei titoli qui proposti immediatamente dopo la loro pre-
sentazione al Festival del Cinema di Venezia o alla Festa del Cinema di Roma, nell’assistenza tecnica e nel 
progetto grafico del catalogo. Siamo sempre grati naturalmente anche alla Budapest Film che nelle sue sale 
Puskin e Tabán, quest’anno anche in modalità a distanza su apposita piattaforma, ospita il nostro Festival 
a Budapest. Non dimentichiamo infine l’importanza dei distributori ungheresi che seguono con attenzione 
la programmazione del Festival e successivamente, con le loro scelte distributive, ne prolungano l’eco in 
Ungheria nelle sale cinema: così facendo puntano su una produzione cinematrografica di grande tradizione 
e qualità contro una concorrenza fatta di grandi mezzi ed effetti speciali, così tipica delle multisale. A loro va il 
nostro speciale ringraziamento. Che sia in presenza nei cinema o a distanza, vi aspettiamo per vivere insieme 
il Festival Centro-Europeo del Cinema italiano, le sue storie, le sue emozioni. 
Gian Luca Borghese [Direttore dell’ Istituto Italiano di Cultura di Budapest] 

A terveinknek megfelelően jelentke
zünk a XVIII. Közép-európai Olasz 
Fil  m fesztivállal, meglehet ez az év másokhoz hasonlóan bennünket is próbára 
tesz. Mindig szem előtt tartottuk, hogy Magyarországon és a Fesztivált szintén vendégül látó többi országban 
mennyire érdeklődnek az olasz filmművészet iránt, és már önmagában ez a tudat bátorítást adott nekünk a 
program megvalósítására. Meg vagyunk győződve arról, hogy a kreativitásból, gazdagságból, képzelőerő-
ből, alapjában véve a kortárs filmművészetből ösztönzést és ihletet tudunk nyerni, hogy nagyobb erővel és 
tiszta értelemmel, optimizmussal tekinthessünk a valóságra, és ne vesszünk el a jelen részleteinek, mint egy 
végeláthatatlan, vágás nélküli képsornak a fürkészésében, amelyben a valós és a filmidő egybeesik, hanem 
a filmművészet perspektíváján keresztül elbeszélt és megélt világ egészére összpontosítsunk. A Fesztivál 
programja egy valódi kaleidoszkóp, egy bűvös lámpás, amelynek fényénél elismert vagy pályakezdő rende-
zőket, családok, vagy magányos főhősök töréneteit, sikereket és kudarcokat, valós és elképzelt történeteket 
láthatunk, amik ugyanolyan valóságosak azok számára, akik megálmodták őket. A filmek egyik főszereplőjét 
idézve: pontosan az álmok megvalósításának a vágya az, ami megkülönbözteti az embert a többi élőlénytől.
Az idei Fesztivál alkalmával is hálás köszönetünket szeretnénk kinyilvánítani elsősorban a Luce-Cinecittà 
Intézetnek, amelynek egyrészt nagy érdeme van a bemutatásra kerülő filmek kiválasztásában, másrészt a 
technikai segítségnyújtásban és a katalógus grafikai tervezésében. A bemutatott filmek túlnyomó része egye-
nesen a Velencei Filmfesztivál és a Római Filmfesztivál premiervetítéseit követően kerül hozzánk. 
Természetesen köszönetünket fejezzük ki a Budapest Film Zrt.-nek, amely a Puskin és a Tabán moziban 
vendégül látja a Fesztivált, idén távmozi formájában is. De ne feledkezzünk meg a magyar forgalmazókról 
sem, akik figyelmesen követik a Fesztivált és a kiválasztott filmeket eljuttatják a magyarországi mozikba. Se-
gítségükkel előtérbe kerül a nagy hagyományokra visszatekintő, minőségi filmgyártás, a multiplex mozikban 
oly gyakori, speciális effekteket használó, nagy költségvetésű filmekkel szemben. Ezért külön köszönet illeti 
a forgalmazókat. 
Akár a távvetítést, akár a személyes jelenlétet választják, szeretettel várjuk Önöket, hogy együtt élhessük át 
a Közép-európai Filmfesztivál filmjei által elmesélt történeteket, érzelmeket.
Gian Luca Borghese [a Budapesti Olasz Kultúrintézet Igazgatója] 



COSA SARÀ?
VAJON MI LESZ? 
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Giuseppe Bonito
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MAJDNEM KIFOGÁSTALAN SZÜLŐK
regia | rendezte 
Laura Chiossone
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regia | rendezte 
Pietro Castellitto
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regia | rendezte 
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regia | rendezte 
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CSAK AZ ELEVENEK HALNAK
regia | rendezte 
Alberto Rizzi

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE
NE FÉLJ, HA MEGÖLELLEK
regia | rendezte 
Gabriele Salvatores



COSA SARÀ?
VAJON MI LESZ? 

regia | rendezte 
Francesco Bruni

La vita di Bruno Salvati è in una fase di stallo. I suoi 
film non hanno mai avuto successo e il suo produt-
tore fatica a mettere in piedi il prossimo progetto. 
Sua moglie Anna, dalla quale si è recentemente 
separato, sembra già avere qualcun altro accan-
to.  E per i figli Adele e Tito, Bruno non riesce a 
essere il padre presente e affidabile che vorrebbe. 
Un giorno Bruno scopre di avere una forma di 
leucemia. Si affida immediatamente a un’ema-
tologa competente e tenace, che lo accompa-
gna in quello che sarà un vero e proprio percorso 
a ostacoli verso la guarigione. Il primo obiettivo è 
trovare un donatore di cellule staminali compa-
tibile: dopo alcuni tentativi falliti, Bruno comin-
cia ad avere seriamente paura, Cosa sarà di lui?  
Suo padre Umberto, rivelandogli un segreto del suo 
passato, accende in tutti una nuova speranza.

Bruno Salvati élete vakvágányra került. Filmjei so-
sem arattak nagy sikert, producere pedig nem vág 
új projektekbe. Anna, a felesége, akitől nemrég 
vált el, máris új párra talált. Gyermekei, Adele és 
Tito számára Bruno nem tud olyan támogató és 
megbízható apa lenni, amilyen lenni szeretne. Egy 
napon Bruno megtudja, hogy a leukémia egyik 
változatában szenved. Azonnal rábízza magát 
egy hozzáértő és alapos hematológusra, aki vé-
gigkíséri a gyógyulás felé vezető rögös úton. Az 
első feladat megfelelő őssejtdonort találni: néhány 
sikertelen kísérletet követően Brunón úrrá lesz a 
félelem. Mi lesz vele? Miután édesapja, Umberto 
felfedi előtte egy múltbéli titkát, mindenkiben fel-
csillan a remény szikrája.



regia | rendezte
Francesco Bruni
cast | szereplők
Kim Rossi Stuart
Lorenza Indovina
Barbara Ronchi
Giuseppe Pambieri
Raffaella Lebboroni
Nicola Nocella
Fotinì Peluso
Tancredi Galli
Elettra Mallaby
Stefano Rossi Giordani
Ninni Bruschetta
sceneggiatura | forgatókönv
Francesco Bruni
fotografia | fényképezte
Carlo Rinaldi
montaggio | vágó
Alessandro Heffler
scenografia | díszlet
Ilaria Sadun
costumi | jelmez
Maria Cristina La Parola
musica | zene
Stefano Ratchev
Mattia Carratello

produttore | producer
Carlo Degli Esposti
Nicola Serra
produzione | gyártó
Palomar
Vision Distribution
con il contributo del MiBACT
distribuzione | forgalmazza
Vision Distribution [Italia]
vendite estere
külföldön forgalmazza
Vision Distribution [Italia]
paese | ország
Italia 
anno | gyártás éve
2020
durata | hossz
101’
formato | formátum
colore | színes

premi e festival | díjak és 
fesztiválok
Festa del Cinema di Roma 2020: 
Eventi Speciali - Film di Chiusura



CRONOFOBIA
IDŐISZONY

regia | rendezte 
Francesco Rizzi

Un uomo misterioso in costante movimento, in fuga 
da se stesso. Una donna dal carattere ribelle, che ri-
fiuta il percorso del lutto. Due solitudini auto-imposte 
che si confrontano, in un dramma psicologico sull’i-
dentità sospesa.

Egy titokzatos, állandóan mozgásban lévő, önma-
ga elől menekülő férfi. Egy lázadó, a gyászfolya-
matot visszautasító nő. Ebben az identitás bizony-
talanságát boncolgató pszichológiai drámában 
két olyan ember élete szembesül egymással, akik 
önmaguk vállalták magányosságukat.



regia | rendezte
Francesco Rizzi
cast | szereplők
Vinicio Marchioni
SabineTimoteo
Leonardo Nigro
Adele Raes,Jean-Pierre Gos
Monica Budde
Joachim Aeschlimann
Jasmine Mattei. 
sceneggiatura | forgatókönv
Francesco Rizzi
Daniela Gambaro
fotografia | fényképezte
Simon Guy Fässler
montaggio | vágó
Giuseppe Trepiccione
scenografia | díszlet
Georg Bringolf
costumi | jelmez
Laura Pennisi
Martine Felber
musica | zene
Zeno Gabaglio

produttore | producer
Willi Hermann
Michela Pini
produzione | gyártó
Imagofilm Lugano
RSI Radiotelevisione Svizzera
SRG SSR
8horses GmbH
Teleclub AG 
distribuzione | forgalmazza
Tucker Film [Italia]
Mediator Europa [Finlandia]
vendite estere | külföldön 
forgalmazza
The Mooonshot Company
paese | ország
Svizzera | Svájc
anno | gyártás éve
2018
durata | hossz
93’
formato | formátum
colore | színes

premi e festival 
díjak és fesztiválok
Durban International Film 
Festival, Miglior Montaggio 2019
Saarbrücken, Filmfestival Max 
Ophüls Preis, 
Migliore Regia 2019
Saarbrücken,
Filmfestival Max Ophüls Preis, 
Migliore Sceneggiatura 2019
Tallinn, PÖFF Black Nights Film 
Festival, Jury Special Prize 
(First Feature) 2018
Locarno Film Festival 2019

Festival InternacionalRhode 
Island Internazional Film Festival
Durban International Film Festival
Cinema Jove - Festival 
Internacional de 
Cine de Valencia  2019
Edinburgh International Film 
Festival 2019
Buenos Aires, 
Festival Internacional de Cine 
Independiente 2019
Hong Kong International Film 
Festival 2019
Solothurn, Solothurner Filmtage 
2019
Filmfestival Max Ophüls Preis 
Saarbrücken 2019
Tallinn Black Nights Film Festival  
2018
Zurich Film Festiva 2018

Si ringrazia l’Ambasciata
di Svizzera in Ungheria
per la cortese collaborazione
Köszönet a Magyarországi 
Svájci Nagykövetségnek 
a szíves közreműködéséért

ISTITUTO ITALIANO 
DI CULTURA DI 
BUDAPEST
BUDAPESTI OLASZ 
KULTÚRINTEZET

Direttore 
Igazgató
Gian Luca Borghese

Coordinatori 
MittelCinemaFest
a MittelCinemaFest 
magyarországi
koordinátorai
Giovanni Cataluccio
Michele Sità

Ufficio stampa
Sajtóiroda
Tamás Dorka,  
Viola Huszthy

Traduzioni
Fordítások
Szomráky Béla, Lukácsi 
Margit, Ludmann 
Ágnes, Vass Éva, Dóra 
Krasznahorkai, Nyári 
Izabella, Szarka Lucia, 
Kádár Ibolya, Grega 
Lilla, Prajda Anita, Odor 
Csillag.

Amministrazione 
Gazdasági iroda
Federica Crabu,  
Zsiros Mária

ISTITUTO LUCE - 
CINECITTÀ

Coordinatrice 
Promozione Cinema
Contemporaneo 
all’estero
az Olasz Film külföldi
promóciójának 
koordinátora
Carla Cattani

Coordinatrici 
MittelCinemaFest
a MittelCinemaFest 
olaszországi
koordinátorai
Monique Catalino
Monica Moscato

BUDAPEST FILM ZRT.
Óvári Gyula 
igazgató

Répás Ágnes 
kommunikációs vezető

Tóth Judit 
rendezvény koordinátor

Lukics György 
marketing menedzser

Korcsok Tibor
grafikus

Kovács Gellért
social media munkatárs

CINEMA PUSKIN
PUSKIN MOZI
1053 Budapest
Kossuth Lajos u. 18
Tel: +36 1 2245650
Danku Ildikó
Nagy Bálint

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

Tutti i collaboratori del 
Cinema Puskin,Tabán
e della Budapest Film Zrt.
A Puskin Mozi és a 
Budapest Film Zrt.
Munkatársai

Immagine e grafica
Grafikai tervezés
Pizzetti e partner

Adattamento  
per la stampa
Nyomdai előkészítés
Flora Büki

Stampa programmi
Nyomda
Nyomdagram

Trasporto pellicole
Filmek szállitása
Stelci e Tavani

Volontari  
Önkéntesek
Fulvia Maguledda,  
Michela Severini, Davide 
Crotta, Martina Somorjai, 
Orsolya Hoppal, Nicola 
Tore, Federico Moro, Ivica 
Graziani, Berta Varga, 
Angelo Barometro, Sara 
Poli, Vincze Alíz, Luigia 
Guida, Fruszina Panykó.

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

Si ringrazia l’Ambasciata 
di Svizzera in Ungheria 
per la cortese 
collaborazione
Köszönet a 
Magyarországi Svájci 
Nagykövetségnek a 
szíves közreműködéséért



FIGLI
UTÓDOK
regia | rendezte 

Giuseppe Bonito

Sara (Paola Cortellesi) e Nicola (Valerio Mastandrea) 
sono sposati e innamorati. Hanno una bambina di 
6 anni, Anna, e una vita felice. L’arrivo del secondo 
figlio, Pietro, sconvolge gli equilibri di tutta la famiglia 
dando vita a situazioni tragicomiche. Nonni strava-
ganti, amici sull’orlo di una crisi di nervi e improbabili 
baby-sitter non saranno loro di aiuto. Tra attimi di 
felicità e situazioni di sconforto, Sara e Nicola riusci-
ranno a resistere e a rimanere insieme?

Sara (Paola Cortellesi) és Nicola (Valerio Mastand-
rea) házasok és nagyon szeretik egymást. Van egy 
hatéves lányuk, Anna, és boldogan élnek. A má-
sodik gyermek, Pietro érkezése felborítja a csa-
ládi idillt, tragikomikus helyzeteket idézve elő. A 
nem mindennapi nagyszülők, az idegösszeomlás 
szélén álló barátok és a lehetetlen bébiszitterek 
nem segítenek rajtuk. Vajon Sara és Nicola képes 
lesze kitartani és együtt maradni ebben az egy-
szerre boldog és kétségbeejtő helyzetben?



regia | rendezte
Giuseppe Bonito
cast | szereplők
Paola Cortellesi
Valerio Mastandrea
Stefano Fresi
Valerio Aprea
Paolo Calabresi
Andrea Sartoretti
Massimo De Lorenzo
Gianfelice Imparato
Carlo de Ruggeri
Betti Pedrazzi
Cristina Pellegrino
Giorgio Barchiesi
sceneggiatura | forgatókönv
Mattia Torre
fotografia | fényképezte
Roberto Forza
montaggio | vágó
Giogiò Franchini
scenografia | díszlet
Marta Maffucci
costumi | jelmez
Chiara Ferrantini
musica | zene
Giuliano Taviani
Carmelo Travia

produttore | producer
Lorenzo Mieli
Mario Gianani
produzione | gyártó
Wildside
Vision Distribution
The Apartment
distribuzione | forgalmazza
Vision Distribution [Italia]
vendite estere
külföldön forgalmazza
Vision Distribution [Italia]
paese | ország
Italia 
anno | gyártás éve
2020
durata | hossz
97’
formato | formátum
colore | színes

premi e festival
díjak és fesztiválok
Annecy Cinema Italien 2020: 
Prima



GENITORI QUASI PERFETTI
MAJDNEM KIFOGÁSTALAN SZÜLŐK

regia | rendezte 
Laura Chiossone

La prossima volta che vuoi organizzare una festa di 
compleanno a tuo figlio, pensaci! 
Essere genitori è veramente il mestiere più difficile del 
mondo, anche le persone più sane ed equilibrate si 
ritrovano attanagliate da un costante senso di inade-
guatezza, mossi da ansia da prestazione, dallo stress 
dello sguardo incombente degli altri. Per Simona, 
convinta di fare del proprio meglio, l’organizzazione 
della festa di compleanno per gli otto anni del suo 
Filippo si rivelerà un’occasione per rivalutare e met-
tere in discussione tutte le sue convinzioni, costrin-
gendola a misurarsi con altri tipi di genitori. Mentre i 
bambini giocano in salone intrattenuti dall’ animatri-
ce, i grandi si ritrovano in cucina e iniziano a studiarsi 
a vicenda, celandosi dietro ai soliti sterili convenevoli. 
Tra genitori troppo apprensivi, troppo alternativi, 
troppo vegani o troppo intellettuali, richieste strava-
ganti e piccoli segreti, la festa di Filippo prenderà una 
piega del tutto inaspettata. Una commedia scomo-
da e divertente che ritrae con ironia single, famiglie 
moderne e una nuova generazione di genitori.

Legközelebb jól gondold meg, akarsze születés-
napi partit rendezni a gyerekednek!
Szülőnek lenni valóban a legnehezebb feladat a 
világon: még a legjózanabb és legkiegyensúlyo-
zottabb embereket is állandóan nyomasztja az 
alkalmatlanság érzése, a teljesítménykényszer, és 
a mások ítélkező tekintete okozta stressz. Simo-
na meg van győződve arról, hogy mindent meg-
tesz a gyermekéért. Azonban fiának, Filippónak a 
nyolcadik születésnapjára szervezett zsúr során 
kénytelen összevetni magát a többi szülővel, és 
ráébred arra, hogy át kell értékelnie és kétségbe 
kell vonnia eddigi meggyőződéseit. Mialatt a gye-
rekeket az animátor a nappaliban szórakoztatja, a 
felnőttek a konyhában a fölösleges udvariaskodás 
álarca mögött tanulmányozni kezdik egymást.
A túlságosan féltő, túl alternatív, túl vegán vagy túl 
intellektuális szülők között, szokatlan kérések és 
apró titkok kavalkádjában Filippo partija teljesen 
váratlan fordulatot vesz. Fanyar, de szórakoztató 
vígjáték, amely iróniával ábrázolja az egyedülálló-
kat, a modern családokat és a szülők egy új ge-
nerációját is.



regia | rendezte
Laura Chiossone
cast | szereplők
Anna Foglietta
Paolo Calabresi
Nicolò Costa
Lucia Mascino
Marina Rocco
Marina Occhionero
Elena Radonicich
Francesco Turbanti
Paolo Mazzarelli
Erica Blanc
sceneggiatura | forgatókönv
Renata Ciaravino
Gabriele Scotti
fotografia | fényképezte
Manfredo Archinto
montaggio | vágó
Walter Marocchi
scenografia | díszlet
Paolo Sansoni
costumi | jelmez
Massimo Cantini Parrini
musica | zene
Michele Braga

produzione | gyártó
Indiana Production
Rosso Film
Maremosso
Rai Cinema
con il contributo del MiBACT
distribuzione | forgalmazza
Adler Entertainment [Italia]
vendite estere
külföldön forgalmazza
True Colours - Glorious Films 
[Italia]
paese | ország
Italia 
anno | gyártás éve
2018
durata | hossz
85’
formato | formátum
colore | színes

premi e festival | díjak és 
fesztiválok
Los Angeles - Italia 2020: 
Enjoy the Italian Comedies
Viva il Cinema! Journées du film 
italien de Tours 2020: Panorama
Cinema Italian Style 
Seattle 2019
Festival de Cinema Italiano 
no Brasil 2019
Festival del Cinema Italiano di 
Madrid 2019: Largometrajes
Festival du Cinéma Italien de 
Montélimar - Le Teil 2019
Les rencontres du cinéma italien 
à Toulouse 2019: Compétition 
Mention du Festival



I PREDATORI
RAGADOZÓK

regia | rendezte 
Pietro Castellitto

È mattina presto, il mare di Ostia è calmo. Un uomo 
bussa a casa di una signora: le venderà un orolo-
gio. È sempre mattina presto quando, qualche 
giorno dopo, un giovane assistente di filosofia verrà 
lasciato fuori dal gruppo scelto per la riesumazione 
del corpo di Nietzsche. Due torti subiti. Due famiglie 
apparentemente incompatibili: i Pavone e i Vismara. 
Borghese e intellettuale la prima, proletaria e fasci-
sta la seconda. Nuclei opposti che condividono la 
stessa giungla, Roma. Un banale incidente farà col-
lidere quei due poli. E la follia di un ragazzo di 25 
anni scoprirà le carte per rivelare che tutti hanno un 
segreto e nessuno è ciò che sembra. E che siamo 
tutti predatori.

Kora reggel van, Ostiánál nyugodt a tenger. Egy 
férfi kopog egy hölgy ajtaján és elad neki egy órát. 
Ugyancsak kora reggel van, amikor néhány nap-
pal később egy fiatal filozófiatanár nem kerül be 
a Nietzsche testének exhumálásával megbízott 
csoportba. Két elszenvedett igazságtalanság, két, 
látszólag összeférhetetlen család: Pavonéék és 
Vismaráék. Az előbbi polgári és értelmiségi, utób-
bi proletár és fasiszta. Két egymással ellentétes 
család, amelyek ugyanazon a dzsungelen, Rómán 
osztoznak. Egy hétköznapi baleset következté-
ben a két pólus egymásnak feszül. Egy 25 éves 
fiú őrült cselekedete felfedi a lapokat, és kiderül, 
hogy mindenkinek van valamilyen titka, és senki 
sem az, aminek látszik. És hogy mindannyian ra-
gadozók vagyunk.



regia | rendezte
Pietro Castellitto
cast | szereplők
Massimo Popolizio
Manuela Mandracchia
Pietro Castellitto
Giorgio Montanini
Dario Cassini
Anita Caprioli
Marzia Ubaldi
Antonio Gerardi
Nando Paone
Vinicio Marchioni
Claudio Camilli
Liliana Fiorelli
Renato Marchetti
Giulia Petrini
Francesco Borghese
sceneggiatura | forgatókönv
Pietro Castellitto
fotografia | fényképezte
Carlo Rinaldi
montaggio | vágó
Gianluca Scarpa
scenografia | díszlet
Luca Merlini
costumi | jelmez
Isabella Rizza
musica | zene
Niccolò Contessa

produttore | producer
Domenico Procacci
Laura Paolucci
produzione | gyártó
Fandango
Rai Cinema
con il contributo del MiBACT
con il sostegno di Regione Lazio
distribuzione | forgalmazza
01 Distribution [Italia]
vendite estere
külföldön forgalmazza
Fandango [Italia]
paese | ország
Italia 
anno | gyártás éve
2020
durata | hossz
109’
formato | formátum
colore | színes

premi e festival
díjak és fesztiválok
Annecy Cinema Italien 2020: Il 
Concorso
Busan International Film Festival 
2020: Flash Forward
La Biennale di Venezia 2020: 
Orizzonti - Premio per la Migliore 
Sceneggiatura



IL GRANDE PASSO
A NAGY LÉPÉS

regia | rendezte 
Antonio Padovan

Da quando a sei anni, in una notte d’estate del 1969, 
Dario Cavalieri ha visto in diretta le immagini del pri-
mo sbarco dell’uomo sulla luna, non ha mai smesso 
di volerci andare. ‘Luna Storta’, così lo chiamano in 
paese, ha dedicato tutta la sua vita a quel sogno im-
possibile, perché i sogni, come gli disse quella notte 
suo padre prima di scomparire senza dar più notizie di 
sé, sono la differenza tra gli esseri umani e gli animali. 
Mario Cavalieri gestisce con la madre una sonno-
lenta ferramenta di quartiere a Roma, fino al giorno 
in cui la sua svogliatissima esistenza viene scon-
volta dallo squillo del telefono. Suo fratello Dario 
ha causato un incendio ed è finito in prigione. La 
madre di Dario è morta da anni, il padre ha detto 
di non poter venire, così Mario si ritrova ad essere 
l’unico parente che può occuparsi di quel fratello 
che ha visto una sola volta in vita sua. Mario esi-
ta, riflette, dubita, poi decide di partire verso il nord. 
I due fratelli, tanto simili fisicamente quanto diffe-
renti caratterialmente, si ritroveranno soli di fronte a 
un’impresa impossibile.

Hatéves kora óta, amikor 1969ben egy nyári éj-
szakán Dario Cavalieri élőben követte az első 
Holdra szállást, soha nem mondott le arról, hogy ő 
is eljusson oda. „A holdkóros”, merthogy így hívják 
őt a szülőhelyén, egész életét ennek a megvaló-
síthatatlan álomnak szentelte. Az álmok különböz-
tetik meg az embert az állattól: ezt mondta neki 
az apja aznap éjjel, mielőtt úgy eltűnt, hogy soha 
többé nem hallottak felőle.
Mario Cavalieri az édesanyjával egy vasáruboltot 
vezet Róma egyik negyedében, egészen addig a 
napig, amikor egy telefonhívás felforgatja fásult 
életét. Testvérét, Dariót gyújtogatással vádolják, 
és börtönbe került. Dario édesanyja már évekkel 
ezelőtt meghalt, az apja nem tud elmenni hozzá, 
ezért Mario marad az egyetlen rokon, aki gondos-
kodhat testvéréről, akit életében csak egyszer lá-
tott. Mario habozik, töpreng, kételkedik, majd úgy 
dönt, elindul észak felé.
A külsőre oly hasonló, de belsőre nagyon is külön-
böző két testvér magára marad a lehetetlen vállal-
kozás megvalósításában.



regia | rendezte
Antonio Padovan
cast | szereplők
Giuseppe Battiston
Stefano Fresi
Camilla Filippi
Flavio Bucci
Roberto Citran
Teco Celio
Vitaliano Trevisan
Ludovica Modugno
Teresa De Santis
sceneggiatura | forgatókönv
Antonio Padovan
Marco Pettenello
fotografia | fényképezte
Duccio Cimatti
montaggio | vágó
Paolo Cottignola
scenografia | díszlet
Gaspare De Pascali
Mattia Lorusso
costumi | jelmez
Andrea Cavalletto
musica | zene
Pino Donaggio

produzione | gyártó
Ipotesi Cinema
Stemal Entertainment
Rai Cinema
con il contributo del MiBACT
con il sostegno di 
Regione Veneto
Fondazione Veneto Film 
Commission
distribuzione | forgalmazza
Tucker Film [Italia]
Mediator Europa [Finlandia]
vendite estere
külföldön forgalmazza
Fandango [Italia]
paese | ország
Italia 
anno | gyártás éve
2019
durata | hossz
96’
formato | formátum
colore | színes

premi e festival 
díjak és fesztiválok
Italian Film Festival USA 2020
Lavazza Italian Film Festival 
2020: New Italian Cinema
Los Angeles - Italia 2020: Italian 
Cinema Today
Torino Film Festival 2019: T
orino 37 - Premio per il Miglior 
attore (Giuseppe Battiston, 
Stefano Fresi)



LE SORELLE MACALUSO
A MACALUSO NŐVÉREK

regia | rendezte
Emma Dante

Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonella. L’infanzia, l’età 
adulta e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciu-
te in un appartamento all’ultimo piano di una palaz-
zina nella periferia di Palermo. Una casa che porta i 
segni del tempo che passa come chi ci è cresciuto 
e chi ancora ci abita. La storia di cinque donne, di 
una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste.

Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonella. A film an-
nak az öt nővérnek a gyermek, felnőtt és idő-
skorát meséli el, akik Palermo külvárosában egy 
társasház ötödik emeleti lakásában születtek és 
élték életüket. Egy olyan házban, mely a lakóihoz 
hasonlóan magán viseli a múló idő nyomait. A film 
egy család története, öt nőről szól, azokról, akik 
elmennek, akik maradnak és akik kitartanak.



regia | rendezte
Emma Dante
cast | szereplők
Alissa Maria Orlando
Susanna Piraino
Anita Pomario
Eleonora De Luca
Viola Pusatieri
Donatella Finocchiaro
Serena Barone
Simona Malato
Laura Giordani
Maria Rosaria Alati
Rosalba Bologna
Ileana Rigano
sceneggiatura | forgatókönv
Emma Dante
Giorgio Vasta
Elena Stancanelli
dallo spettacolo omonimo di 
Emma Dante
fotografia | fényképezte
Gherardo Gossi
montaggio | vágó
Benni Atria
scenografia | díszlet
Emita Frigato
costumi | jelmez
Vanessa Sannino

produzione | gyártó
Rosamont
Minimum Fax Media
Rai Cinema
con il contributo del MiBACT
con il sostegno di Sicilia Film 
Commission
distribuzione | forgalmazza
Teodora Film [Italia]
vendite estere | külföldön 
forgalmazza
Charades [Francia]
paese | ország
Italia 
anno | gyártás éve
2020
durata | hossz
94’
formato | formátum
colore | színes

premi e festival 
díjak és fesztiválok
Busan International Film Festival 
2020: Flash Forward
La Biennale di Venezia 2020: 
Venezia 77 - Premio Francesco 
Pasinetti: Miglior Film, Miglior 
Interpretazione Femminile, 
Premio Lizzani 
WFF - Warsaw Film Festival 
2020: Special Screenings



LIFE IS A B MOVIE 
regia | rendezte 

Fabrizio Laurenti e Niccolò Vivarelli

La vita irrequieta e la filmografia caleidoscopica di 
Piero Vivarelli, regista di B-Movies italiani di tutti i 
generi, paroliere di successi musicali, tra cui 24.000 
baci di Celentano, e sceneggiatore dello Spaghet-
ti Western “Django”, amato da Quentin Tarantino, 
si intrecciano in questo ritratto di un provocatore 
rivoluzionario. Giovanissimo aderente alla Decima 
MAS, l’unico non cubano, oltre a Che Guevara, ad 
avere una tessera del Partito Comunista Cubano 
firmata da Fidel Castro. Spaziando da “Urlatori alla 
Sbarra”, film musicale con Celentano, Chet Baker 
e Mina sul mondo giovanile che comincia a muo-
versi a ritmo di rock, a film di attualità politica come 
“Oggi a Berlino”, a “Django”, che anticipa uno stile 
di Spaghetti Western destinato a far scuola, Viva-
relli cavalca l’onda del nuovo. Dà corpo ai fumetti 
con „Satanik” e „Mister X” e mette in scena la rivo-
luzione sessuale con “Il Dio serpente”. Attraverso 
una narrazione creativa, il documentario esplora in 
profondità un territorio trascurato della cultura pop 
italiana e mondiale e, al contempo, scava in una 
vita che è essa stessa un film di genere, un film 
“alla Vivarelli”: esagerato, ironico, sensuale, pieno 
di vitalità, musica, e tanta azione.

A számtalan kisköltségvetésű olasz film rendező-
je, zenei slágerek, köztük Celentano 24.000 baci 
című dalának szövegírója és a Quentin Tarantino 
által imádott spagettiwestern Django című film 
forgatókönyvírója, Piero Vivarelli nyugtalan éle-
tét és sokoldalú filmes tevékenységét mutatja be 
erről a forradalmi provokátorról szóló portréfilm. 
Nagyon fiatalon csatlakozik a Decima MAShoz, 
Che Guevara mellett az egyetlen nem kubai, aki-
nek Fidel Castro által aláírt kubai kommunista pár-
tigazolványa van. Vivarelli filmjeivel az újhullámot 
lovagolja meg, kezdve a Celentano, Chet Baker 
és Mina főszereplésével készült, a rock ritmusára 
mozgó fiatalok világáról szóló Urlatori alla Sbarra 
című zenés filmmel egészen a politikai aktualitá-
sokat feldolgozó Oggi a Berlino és a spagettiwest-
ern előfutárának számító Django című filmekig.  
A képregények terén megalkotja a Satanikot és a 
Mister Xet, a szexuális forradalmat pedig az Il Dio 
serpente művel viszi színre. A dokumentumfilm 
ötletgazdag elbeszélés útján tárja fel Olaszország 
és a világ popkultúrájának egy mellőzött területét, 
és ezzel egyidejűleg elmélyül egy olyan élettörté-
netben, amely maga is egy külön műfaj, egy „Vi-
varellistílusú” film: eltúlzott, ironikus, érzéki, tele 
élettel, zenével és sok akcióval.



regia | rendezte
Fabrizio Laurenti
Niccolò Vivarelli
cast | szereplők
Quentin Tarantino
Umberto Lenzi
Emir Kusturica
Franco Nero
David Zard
Pupi Avati
Rita Pavone
Gianni Minà
Giona A. Nazzaro
Beryl Cunningham
Vincenzo Mollica
Marco Giusti
Maria Pia Fusco
Adriano Aragozzini
Enrico Vanzina
Gabriele Salvatores
Manlio Gomarasca
Steve della Casa
Franco Rossetti
Olivier Père
Oliviero Vivarelli
sceneggiatura | forgatókönv
Fabrizio Laurenti
Niccolò Vivarelli
fotografia | fényképezte
Fabrizio Laurenti
montaggio | vágó
Fabrizio Laurenti

produttore | producer
Marcantonio Borghese
Taku Komaya
produzione | gyártó
Tea Time Film
Istituto Luce Cinecittà
distribuzione | forgalmazza
Istituto Luce Cinecittà [Italia]
paese | ország
Italia 
anno | gyártás éve
2017
durata | hossz
90’
formato | formátum
colore | színes

premi e festival
díjak és fesztiválok
Los Angeles - Italia 2020: The 
Italian Masters: Piero Vivarelli
Sitges International Fantastic 
Film Festival of Catalonia 2020: 
Brigadoon
Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano 2019: 
Historia del cine italiano, una 
perspectiva documental
La Biennale di Venezia 2019: 
Venezia Classici



MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ
A NÉLKÜLÖZHETŐ BOLDOGSÁG PILLANATAI

regia | rendezte 
Daniele Luchetti

Lo yoga e l’Autan non sono in contraddizione? La 
luce del frigorifero si spegne veramente quando lo 
chiudiamo? Perché il primo taxi della fila non è mai 
davvero il primo? Perché il martello frangi vetro è 
chiuso spesso dentro una bacheca di vetro? E la 
frase: ti penso sempre, ma non tutti i giorni, che 
sembra bella, è davvero bella? A queste, e ad altre 
questioni fondamentali, cerca di dare una risposta 
Paolo (Pif), cui rimangono solo 1 ora e 32 minuti per 
fare i conti con i punti salienti della sua vita.

Nincs ellentmondás a jóga és a szúnyogirtó kö-
zött? Valóban lekapcsol a hűtővilágítás, amikor 
becsukjuk a hűtő ajtaját? Miért van az, hogy a 
sor elején lévő taxi igazából sosem az első? Mi-
ért zárják gyakran az üvegtörő kalapácsot üveg-
szekrénybe? És az a mondat, hogy „mindig rád 
gondolok, de nem minden nap”, szépnek tűnik, de 
valóban szép? Ezekre és más alapvető kérdések-
re próbál választ adni Paolo (Pif), akinek mindösz-
sze 1 órája és 32 perce maradt arra, hogy számot 
vessen élete legfontosabb történéseivel.



regia | rendezte
Daniele Luchetti
cast | szereplők
Pierfrancesco Diliberto 
aka Pif
Renato Carpentieri
Federica Victoria Caiozzo 
aka Thony
Francesco Giammanco
Angelica Alleruzzo
Vincenzo Ferrera
Franz Cantalupo
Manfredi Pannizzo
sceneggiatura | forgatókönv
Daniele Luchetti
Francesco Piccolo
dai romanzi di Francesco Piccolo 
“Momenti di trascurabile felicità” 
e “Momenti di trascurabile 
infelicità”
fotografia | fényképezte
Matteo Tommaso Fiorilli
montaggio | vágó
Claudio Di Mauro
scenografia | díszlet
Marta Maffucci
costumi | jelmez
Massimo Cantini Parrini
musica | zene
Franco Piersanti

produttore | producer
Beppe Caschetto
produzione | gyártó
IBC Movie
Rai Cinema
con il sostegno di 
Sicilia Film Commission
distribuzione | forgalmazza
01 Distribution [Italia]
Mirada [Argentina]
Cineplex [Colombia]
New Select [Giappone]
Midas Filmes [Portogallo]
A Contracorriente Films [Spagna]
vendite estere | külföldön 
forgalmazza
Rai Com [Italia]
paese | ország
Italia 
anno | gyártás éve
2019
durata | hossz
93’
formato | formátum
colore | színes

premi e festival | díjak és 
fesztiválok
Festival du Cinema Italien de 
Bastia 2020: Compétition
Festival International du Film de 
Mons 2020: Les Premières
Los Angeles - Italia 2020: 
Italian Cinema Today
Cinema Italian Style - Los 
Angeles 2019
Cinema Italy
Miami/Atlanta/San Juan 2019
Festival de Cinema Italiano 
no Brasil 2019
Festival del Cinema Italiano di 
Ajaccio 2019: Panorama
Festival du Film Italien de 
Villerupt 2019: Panorama
Filmfest München 2019: 
Spotlight
Italian Film Festival Cardiff 2019
Lavazza Italian Film Festival 
2019: Comedy, Italian-Style
Les rencontres du cinéma italien 
à Toulouse 2019: Panorama
MittelCinemaFest 2019



ODIO L’ESTATE
GYŰLÖLÖM A NYARAT

regia | rendezte 
Massimo Venier

Le regole per una vacanza perfetta: non si parte sen-
za il canotto, non si parte senza il cane, ma soprat-
tutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e 
Giacomo partono per le vacanze estive, non si cono-
scono e non potrebbero avere delle famiglie e delle 
vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con 
un’attività in proprio fallimentare, il medico di suc-
cesso alle prese con un figlio in piena crisi preado-
lescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane 
di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. 
Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmen-
te in una piccola isola della costa italiana: stessa spiag-
gia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. 
Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abi-
tudini diverse, due figli che si innamorano, tre 
mogli che partono col piede sbagliato ma fini-
scono per ballare insieme in una sera d’esta-
te e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga. 
Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia 
di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione 
cinematografica più amata.

A tökéletes nyaralás szabályai: nem indulunk el 
hajó nélkül, nem indulunk el kutya nélkül, de min-
denekelőtt nem foglalunk közös nyaralót idege-
nekkel. Aldo, Giovanni és Giacomo nyári vakációra 
mennek, nem ismerik egymást, és életük, család-
jaik nem is különbözhetnének jobban egymástól: 
a csődbe ment pedáns, a sikeres orvos, nyakán a 
kamaszkori krízissel küzdő fiával és a hipochonder 
semmittevő, akinek van egy Brian nevű kutyája és 
rajong Massimo Ranieriért. Három nagyon külön-
böző élet, amelyek véletlenül találkoznak az olasz 
tengerpart egyik kis szigetén: ugyanaz a part, 
ugyanaz a tenger, de legfőképp ugyanaz a bérelt 
ház. Az összetűzés elkerülhetetlen, ugyanakkor 
szórakoztató: különböző szokások, két szerelmes 
gyerek, három feleség, akik elsőre nem kedvelik 
egymást, de végül együtt táncolnak egy nyári es-
tén, és három új barát, akik egy elszökött gyereket 
keresnek. Aldo, Giovanni és Giacomo egy barát-
ságról, érzelmekről szóló történetet mesélnek el 
nekünk, a legjobb filmes hagyományok szerint.



regia | rendezte
Massimo Venier
cast | szereplők
Aldo Giovanni e Giacomo
Lucia Mascino
Carlotta Natoli
Maria Di Biase
Massimo Ranieri
Michele Placido
Sabrina Martina
Davide Calgaro
Ilary Marzo
Melissa Marzo
Edoardo Vaino
sceneggiatura | forgatókönv
Davide Lantieri
Michele Pellegrini
Massimo Venier
Aldo Giovanni e Giacomo
fotografia | fényképezte
Vittorio Omodei Zorini
montaggio | vágó
Enrica Gatto
scenografia | díszlet
Laura Pozzaglio
costumi | jelmez
Bettina Pontiggia
musica | zene
Brunori Sas

produttore | producer
Paolo Guerra
produzione | gyártó
AGIDI
con il sostegno di Fondazione 
Apulia Film Commission
distribuzione | forgalmazza
Medusa Film [Italia]
Morandini Film Distribution 
[Svizzera]
vendite estere | külföldön 
forgalmazza
Vision Distribution [Italia]
paese | ország
Italia 
anno | gyártás éve
2020
durata | hossz
105’
formato | formátum
colore | színes

premi e festival | díjak és 
fesztiválok
Lavazza Italian Film Festival 
2020: New Italian Cinema
Los Angeles - Italia 2020: 
Enjoy the Italian Comedies



PADRE NOSTRO
MIATYÁNK

regia | rendezte 
Claudio Noce

Roma, 1976. Valerio (Mattia Garaci) ha dieci anni e 
una fervida immaginazione. La sua vita di bambino 
viene sconvolta quando assiste all’attentato ai danni 
di suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino) da parte 
di un commando di terroristi. Da quel momento, la 
paura e il senso di vulnerabilità segnano drammati-
camente i sentimenti di tutta la famiglia. Ma è proprio 
in quei giorni difficili che Valerio conosce Christian 
(Francesco Gheghi), un ragazzino poco più grande 
di lui. Solitario, ribelle e sfrontato, sembra arrivato dal 
nulla. Quell’incontro, in un’estate carica di scoperte, 
cambierà per sempre le loro vite.

Róma, 1976. Valerio (Mattia Garaci) tízéves, élénk 
fantáziájú gyerek. Életét teljesen felforgatja egy 
esemény, amikor is tanúja lesz az édesapja, Alfon-
so (Pierfrancesco Favino) ellen irányuló terrorista 
merényletnek. Attól a pillanattól kezdve a félelem, 
a sebezhetőség érzése drámai módon rányomja 
bélyegét az egész család életére. Éppen ebben a 
nehéz időszakban ismerkedik meg Valerio a nála 
nem sokkal idősebb, magányos, lázadó és szem-
telen Christiannal (Francesco Gheghi), aki mintha 
a semmiből került volna elő. Kettejük találkozása 
és a felfedezésekkel teli nyár örökre megváltoztat-
ja az életüket.



regia | rendezte
Claudio Noce
cast | szereplők
Pierfrancesco Favino
Barbara Ronchi
Mattia Garaci
Francesco Gheghi
Antonio Gerardi
Francesco Colella
Anna Maria De Luca
Mario Pupella
Lea Favino
Eleonora De Luca
Simone Chiacchiararelli
sceneggiatura | forgatókönv
Claudio Noce
Enrico Audenino
fotografia | fényképezte
Michele D’Attanasio
montaggio | vágó
Giogiò Franchini
scenografia | díszlet
Paki Meduri
costumi | jelmez
Olivia Bellini
musica | zene
Mattia Carratello
Stefano Ratchev

produttore | producer
Andrea Calbucci
Pierfrancesco Favino
Maurizio Piazza
produzione | gyártó
Lungta Film
Pko Cinema & Co
Tendercapital Productions
Vision Distribution
con il sostegno di Fondazione 
Calabria Film Commission
distribuzione | forgalmazza
Vision Distribution [Italia]
vendite estere
külföldön forgalmazza
Vision Distribution [Italia]
paese | ország
Italia 
anno | gyártás éve
2020
durata | hossz
121’
aspect ratio
2.35:1
formato | formátum
colore | színes

premi e festival
díjak és fesztiválok
Annecy Cinema Italien 2020: Il 
Concorso
Busan International Film Festival 
2020: World Cinema
Chicago International Film 
Festival 2020: International 
Competition
Cinemed - Festival Cinema 
Mediterranéen Montpellier 2020: 
Panorama Longs Métrages
Haifa International Film Festival 
2020: Panorama
La Biennale di Venezia 2020: 
Venezia 77 - Coppa Volpi 
per il Miglior Attore 
(Pierfrancesco Favino)



SI MUORE SOLO DA VIVI
CSAK AZ ELEVENEK HALNAK

regia | rendezte 
Alberto Rizzi

Orlando ha tutta l’aria del perdente: a quarant’an-
ni vive alla giornata sulle sponde del Po, pigro, 
solitario e sulla via della resa. Finché il terremoto 
del 2012 non lo costringerà a mettersi di nuovo in 
gioco, tra nipoti a cui badare, vecchi amori che si 
riaffacciano dal passato e una band musicale da 
rimettere in piedi.

Orlando látszólag vesztes alak: negyvenévesen 
egész napját a Po partján tengeti, lusta, magá-
nyos, és mindenbe beletörődött. A 2012es föld-
rengés viszont arra kényszeríti, hogy visszatérjen 
az életbe, unokaöcseire vigyázzon, régi szerelme-
ivel találkozzon, és újraszervezzen egy zenekart.



regia | rendezte
Alberto Rizzi
cast | szereplők
Alessandro Roja
Alessandra Mastronardi
Neri Marcorè
Francesco Pannofino
Andrea Gherpelli
Paolo Cioni
Annalisa Bertolotti
Amanda Lear
Ugo Pagliai
Red Canzian
Marco Morellini
Barbara Corradini
sceneggiatura | forgatókönv
Marco Pettenello
Alberto Rizzi
fotografia | fényképezte
Massimo Moschin
montaggio | vágó
Davide Vizzini
scenografia | díszlet
Massimo Pauletto
costumi | jelmez
Marzia Paparini
musica | zene
Stefano Brandoni
Diego Mancino

produttore | producer
Nicola Fedrigoni
Valentina Zanella
produzione | gyártó
K+
con il sostegno di 
Regione Veneto
Fondazione Veneto Film 
Commission
Emilia-Romagna Film 
Commission
distribuzione | forgalmazza
Fandango Distribuzione [Italia]
vendite estere | külföldön 
forgalmazza
Fandango [Italia]
paese | ország
Italia 
anno | gyártás éve
2020
durata | hossz
95’
formato | formátum
colore | színes



TUTTO IL MIO FOLLE AMORE
NE FÉLJ, HA MEGÖLELLEK

regia | rendezte 
Gabriele Salvatores

Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è 
nato e non sono stati sedici anni facili per nessuno. 
Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né 
per sua madre Elena e per il suo compagno Mario, 
che lo ha adottato. Willi, che voleva fare il cantante, 
senza orario e senza bandiera, è il padre naturale 
del ragazzo e una sera qualsiasi trova finalmente il 
coraggio di andare a conoscere quel figlio che non 
ha mai visto e scopre che non è proprio come se 
lo immaginava. Non sa, non può sapere, che quel 
piccolo gesto di responsabilità è solo l’inizio di una 
grande avventura, che porterà padre e figlio ad av-
vicinarsi, conoscersi, volersi bene durante un viag-
gio in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda, fuori 
dagli schemi, in maniera istintiva. E anche Elena e 
Mario, che si sono messi all’ inseguimento del figlio, 
riusciranno a dirsi quello che, forse, non si erano mai 
detti.“Ora capisco cosa cercavi di dirmi e quanto 
soffrivi sapendo di avere ragione. Ma avrei potuto 
dirti, Vincent, che questo mondo non è adatto a uno 
così bello come te”. Vincent - Don Mc Lean

Tizenhat év telt el Vincent születése óta, és ez 
senkinek nem volt könnyű időszak. Sem a maga 
világában elmerült Vincentnek, sem anyjának, 
Elenának, sem nevelőapjának, Mariónak. 
A fiú vérszerinti apja, a szétszórt és felelőtlen Willi, 
aki énekes szeretett volna lenni, egy este végre 
összeszedi a bátorságát, hogy meglátogassa 
soha nem látott fiát, és ráébred, hogy a fiú egyál-
talán nem olyan, mint amilyennek elképzelte. Nem 
tudja, nem tudhatja, hogy a felelősség ezen apró 
megnyilvánulása csak a kezdete annak a nagy ka-
landnak, amely apát és fiát közelebb hozza egy-
máshoz, lehetőséget teremt arra, hogy megismer-
jék és megszeressék egymást, és ösztönösen, kö-
töttségek nélkül kitárulkozhassanak egymás előtt. 
Még Elena és Mario is, akik a fiuk után indulnak, 
képesek lesznek elmondani egymásnak azt, amit 
talán még soha nem mondtak ki.
„Most már értem, hogy mit próbáltál elmondani 
nekem, és mennyit szenvedtél attól, hogy tudod, 
hogy igazad van. De mondhattam volna neked, 
Vincent, hogy ez a világ nem az olyan jóknak való, 
mint amilyen te vagy”. Vincent  Don Mc Lean



regia | rendezte
Gabriele Salvatores
cast | szereplők
Claudio Santamaria
Valeria Golino
Diego Abatantuono
Giulio Pranno
Daniel Vivian
Marusa Majer
Tania Garribba
sceneggiatura | forgatókönv
Umberto Contarello
Sara Mosetti
dal romanzo “Se ti abbraccio non 
aver paura” di Fulvio Ervas
fotografia | fényképezte
Italo Petriccione
montaggio | vágó
Massimo Fiocchi
scenografia | díszlet
Rita Rabassini
costumi | jelmez
Patrizia Chericoni
musica | zene
Mauro Pagani

produttore | producer
Marco Cohen
Fabrizio Donvito
Benedetto Habib
Francesco Grisi
Niccolò Ballarati
produzione | gyártó
Indiana Production
EDI Effetti Digitali italiani
Rai Cinema
con la collaborazione di Friuli 
Venezia Giulia Film Commission
distribuzione | forgalmazza
01 Distribution [Italia]
Impacto Cine [Argentina]
Impacto Cine [Brasile]
Impacto Cine [Cile]
Impacto Cine [Colombia]
Impacto Cine [Messico]
Impacto Cine [Paraguay]
Midas Filmes [Portogallo]
Caramel Films [Spagna]
Impacto Cine [Uruguay]
Impacto Cine [Venezuela]
vendite estere
külföldön forgalmazza
Rai Com [Italia]
paese | ország
Italia 
anno | gyártás éve
2019
durata | hossz
97’
formato | formátum
colore | színes

premi e festival | díjak és 
fesztiválok
Cine Italiano - Messico, Cile, 
Perù e Colombia 2020
Cinema Italia - Israele 2020
Cinema Made in Italy - London 
2020
Cinema Made in Italy - 
Stoccolma 2020
Festival du Cinema Italien de 
Bastia 2020: Compétition - 
Mention Spéciale
Los Angeles - Italia 2020: 
The Italian Masters: Gabriele 
Salvatores
Viva il Cinema! Journées du film 
italien de Tours 2020: Hommage 
à Gabriele Salvatores
Busan International Film Festival 
2019: Icons
Cinema Italian Style - Los 
Angeles 2019
Festival del Cinema Italiano di 
Ajaccio 2019: En compétition - 
Prix du Public
Festival del Cinema Italiano di 
Madrid 2019: Largometrajes - 
Premio del Pubblico
Festival du Film Italien de Villerupt 
2019: Panorama
La Biennale di Venezia 2019: 
Fuori Concorso
Les rencontres du cinéma italien 
à Toulouse 2019: Panorama
MittelCinemaFest 2019



DISTRIBUTORI 
INTERNAZIONALI 
CHARADES
7 boulevard Jules Ferry
75011 Paris - Francia
+33 9 84 10 27 84
sales@charades.eu
www.charades.eu

FANDANGO
Viale Gorizia, 19
00198 Roma - Italia
+39 06 852185
sales@fandango.it
www.fandango.it

RAI COM
Via Umberto Novaro, 18
I00195 Roma - Italia
+39 06 33170080 - 33178440
sales@rai-com.com
cristina.cavaliere@rai.it
www.raicom.rai.it

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

VISION DISTRIBUTION
Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma - Italia
+39 06 995851
www.visiondistribution.it
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PUSKIN MOZI
(CINEMA PUSKIN)

venerdì 6 novembre 
november 6. péntek
19.30
in presenza / élőben
COSA SARÀ?
VAJON MI LESZ? 
regia | rendezte
Francesco Bruni

sabato 7 novembre 
november 7. szombat
17.30
streaming / távmozi
LIFE IS A B MOVIE 
regia | rendezte 
Fabrizio Laurenti 
Niccolò Vivarelli
20.00
streaming / távmozi
FIGLI
UTÓDOK
regia | rendezte 
Giuseppe Bonito

domenica 8 novembre
november 8. vasárnap
19.30
streaming / távmozi
PADRE NOSTRO
MIATYÁNK
regia | rendezte 
Claudio Noce

lunedi 9 novembre 
november 9. hétfő
19.30 
streaming / távmozi
LE SORELLE MACALUSO
A MACALUSO NŐVÉREK
regia | rendezte
Emma Dante

martedi 10 novembre 
november 10. kedd
19.30
streaming / távmozi
I PREDATORI
RAGADOZÓK
regia | rendezte 
Pietro Castellitto

mercoledi 11 novembre 
november 11. szerda
19.30
streaming / távmozi
COSA SARÀ?
VAJON MI LESZ?
regia | rendezte 
Francesco Bruni

giovedì 12 novembre 
november 12 csütörtök
19.30
in presenza / élőben
IL GRANDE PASSO
A NAGY LÉPÉS
regia | rendezte 
Antonio Padovan

venerdì 13 novembre 
november 13. péntek
19.30
in presenza / élőben
GENITORI QUASI PERFETTI 
MAJDNEM KIFOGÁSTALAN 
SZÜLŐK
regia | rendezte 
Laura Chiossone

sabato 14 novembre 
november 14. szombat
17.30
in presenza / élőben
CRONOFOBIA 
IDŐISZONY
regia | rendezte 
Francesco Rizzi
20.00
in presenza / élőben
SI MUORE SOLO DA VIVI 
CSAK AZ ELEVENEK 
HALNAK
regia | rendezte 
Andrea Rizzi

domenica 15 novembre 
november 15. vasárnap
17.30
in presenza / élőben
TUTTO IL MIO FOLLE AMORE 
NE FÉLJ, HA MEGÖLELLEK
regia | rendezte 
Gabriele Salvatores
20.00
in presenza / élőben
ODIO L’ESTATE
GYŰLÖLÖM A NYARAT
regia | rendezte 
Massimo Venier

lunedi 16 novembre 
november 16. hétfő
19.30
in presenza / élőben
MOMENTI DI 
TRASCURABILE FELICITÀ 
A NÉLKÜLÖZHETŐ 
BOLDOGSÁG PILLANATAI
regia | rendezte 
Daniele Luchetti

TABÁN MOZI 
(CINEMA TABÁN)

domenica 8 novembre 
november 8. vasárnap
17.30
streaming / távmozi
FIGLI
UTÓDOK
regia | rendezte 
Giuseppe Bonito

lunedi 9 novembre 
november 9. hétfő
19.30 
streaming / távmozi
I PREDATORI
RAGADOZÓK
regia | rendezte 
Pietro Castellitto

martedi 10 novembre 
november 10. kedd
19.30
streaming / távmozi
PADRE NOSTRO
MIATYÁNK
regia | rendezte 
Claudio Noce



ISTITUTO ITALIANO DI 
CULTURA DI BUDAPEST
BUDAPESTI OLASZ 
KULTÚRINTEZET

Direttore
Igazgató
Gian Luca Borghese

Coordinatori 
MittelCinemaFest
a MittelCinemaFest 
magyarországi
koordinátorai
Giovanni Cataluccio,
Michele Sità

Ufficio stampa
Sajtóiroda
Tamás Dorka, 
Huszthy Viola

Traduzioni
Fordítások
Szomráky Béla, Lukácsi 
Margit, Ludmann Ágnes, 
Nyári Izabella, Vass Éva, 
Grega Lilla, Kádár Ibolya, 
Prajda Anita, Ódor Csillag.

Amministrazione
Gazdasági iroda
Federica Crabu, 
Zsiros Mária

ISTITUTO LUCE - 
CINECITTÀ

Coordinatrice 
Promozione Cinema
Contemporaneo all’estero
az Olasz Film külföldi
promóciójának 
koordinátora
Carla Cattani

Coordinatrici 
MittelCinemaFest
a MittelCinemaFest 
olaszországi
koordinátorai
Monique Catalino,
Monica Moscato,
Carmen Lorusso

BUDAPEST FILM ZRT.
Liszka Tamás
vezérigazgató

Répás Ágnes 
kommunikációs vezető
 
Borsi Katalin 
rendezvény koordinátor
 
Lukics György 
marketing menedzser
 
Korcsok Tibor
grafikus
 
Kovács Gellért
social media munkatárs
 

CINEMA PUSKIN
PUSKIN MOZI
1053 Budapest
Kossuth Lajos u. 18
Tel: +36 1 2245650
Danku Ildikó,
Nagy Bálint,
Jámbor Edina
 
CINEMA TABÁN
TABÁN MOZI
1016 Budapest
Krisztina krt. 87-89.
Tel: +36 1 2245650
Soós Lászlóné, 
Bürger Nóra

BUDAPEST FILM 
TÁVMOZI
Orosz Dávid

Tutti i collaboratori dei 
Cinema Puskin,Tabán
e della Budapest Film Zrt.
A Puskin Mozi, a Tabán 
Mozi és a Budapest Film 
Zrt. Munkatársai

Immagine e grafica
Grafikai tervezés
Pizzetti e partner

Adattamento per la stampa
Nyomdai előkészítés
Németh Dániel

Stampa programmi
Nyomda
Nyomdagram

Trasporto pellicole
Filmek szállitása
Stelci e Tavani

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

Si ringrazia l’Ambasciata
di Svizzera in Ungheria
per la cortese
collaborazione
Köszönet a
Magyarországi Svájci
Nagykövetségnek a
szíves közreműködéséért

ISTITUTO ITALIANO 
DI CULTURA DI 
BUDAPEST
BUDAPESTI OLASZ 
KULTÚRINTEZET

Direttore 
Igazgató
Gian Luca Borghese

Coordinatori 
MittelCinemaFest
a MittelCinemaFest 
magyarországi
koordinátorai
Giovanni Cataluccio
Michele Sità

Ufficio stampa
Sajtóiroda
Tamás Dorka,  
Viola Huszthy

Traduzioni
Fordítások
Szomráky Béla, Lukácsi 
Margit, Ludmann 
Ágnes, Vass Éva, Dóra 
Krasznahorkai, Nyári 
Izabella, Szarka Lucia, 
Kádár Ibolya, Grega 
Lilla, Prajda Anita, Odor 
Csillag.

Amministrazione 
Gazdasági iroda
Federica Crabu,  
Zsiros Mária

ISTITUTO LUCE - 
CINECITTÀ

Coordinatrice 
Promozione Cinema
Contemporaneo 
all’estero
az Olasz Film külföldi
promóciójának 
koordinátora
Carla Cattani

Coordinatrici 
MittelCinemaFest
a MittelCinemaFest 
olaszországi
koordinátorai
Monique Catalino
Monica Moscato

BUDAPEST FILM ZRT.
Óvári Gyula 
igazgató

Répás Ágnes 
kommunikációs vezető

Tóth Judit 
rendezvény koordinátor

Lukics György 
marketing menedzser

Korcsok Tibor
grafikus

Kovács Gellért
social media munkatárs

CINEMA PUSKIN
PUSKIN MOZI
1053 Budapest
Kossuth Lajos u. 18
Tel: +36 1 2245650
Danku Ildikó
Nagy Bálint

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

Tutti i collaboratori del 
Cinema Puskin,Tabán
e della Budapest Film Zrt.
A Puskin Mozi és a 
Budapest Film Zrt.
Munkatársai

Immagine e grafica
Grafikai tervezés
Pizzetti e partner

Adattamento  
per la stampa
Nyomdai előkészítés
Flora Büki

Stampa programmi
Nyomda
Nyomdagram

Trasporto pellicole
Filmek szállitása
Stelci e Tavani

Volontari  
Önkéntesek
Fulvia Maguledda,  
Michela Severini, Davide 
Crotta, Martina Somorjai, 
Orsolya Hoppal, Nicola 
Tore, Federico Moro, Ivica 
Graziani, Berta Varga, 
Angelo Barometro, Sara 
Poli, Vincze Alíz, Luigia 
Guida, Fruszina Panykó.

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

Si ringrazia l’Ambasciata 
di Svizzera in Ungheria 
per la cortese 
collaborazione
Köszönet a 
Magyarországi Svájci 
Nagykövetségnek a 
szíves közreműködéséért



Dopo diciotto 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, è stato scelto il manifesto realizzato da Csenki Eszter, 
che sarà una delle immagini del MittelCinemaFest 2020.

A tizennyolc éve megrendezésre kerülő MittelCinemaFest Budapesten a filmrajongok által nagyon várt 
esemény, melynek szervezésébe több új intezmény kapcsolodott be. A Filmfesztivál továbbá aktív 
együttműködésbe kezdett helyi szervezetekkel is.
Ezek között szerepel a budapesti KISKÉPZŐ - Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollé-
gium, amelynek néhány osztálya az idén is részt vett az „Immagina il cinema italiano!”/„Képzeld el az 
olasz mozit!” temáról szóló versenyen.
A tanulók által készített számos pályamű közül Csenki Eszter munkája lett a MittelCinemaFest 2020 
egyik reklámplakátja.



VIAGGIO IN ITALIA
ITÁLIAI UTAZÁS



ISTITUTO LUCE CINECITTÀ
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




