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Vi har sagt det før, men det tåler gentagelse: Italien er meget mere 
end udsøgt gastronomi, bjergtagende landskaber og den højt 
besungne kulturskat. 

Støvlelandets nutidige filmkultur har også sit at byde på. Da de 
prestigiøse David di Donatello Awards blev uddelt i starten af 
maj, var det meget passende vores bonusfilm fra sidste år, Paolo 
Sorrentinos ’The Hand of God’ og vores åbningsfilm i år, Gabriele 
Mainettis ’Freaks Out’, der blev topscorere. Og prisen for ’Bedste 
fotografering’ delte de endda. 

Endnu en af vores syv udvalgte film blev belønnet, da kun 17-årige 
Swamy Rotolo tog den kvindelige skuespillerpris for sin fabelagtige 
indsats i Jonas Carpignanos ’Chiaras valg’, som er en af to film i 
programmet, der udspiller sig i Calabrien – helt ude i støvlens snude. 
Så kom ikke og sig, at alle veje fører til Rom.

BENVENUTI A TUTTI!
Kim Foss 

Direktør, Grand Teatret 
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SØNDAG 12. JUNI KL. 18.30
Fabulerende epos i ånden fra Fellini.

Da Anden Verdenskrig rammer Italien, vender det op og ned på livet i det 
cirkus, hvor Matilde, Cencio, Fulvio og Mario arbejder. Og da ejeren Israel 
oven i dette forsvinder, på mystisk vis endda, fristes de af den tyske  
cirkusejer Franz, som mener, at den lille gruppe outsidere (titlens ’freaks’) 
gemmer på kræfter, der kan vende selve krigslykken for Tyskland. ’Freaks 
Out’ er lidt af et gadekryds: En storslået eventyrfilm, som både sender 
tankerne i retning af salig Fellini og vore dages Marvel-film. ’Freaks Out’ 
havde verdenspremiere i konkurrence på sidste års filmfestival i Venedig, 
hvor den vandt en stribe priser – for siden at tage publikumsprisen i  
Rotterdam. ’Freaks Out’ balancerer drama, historiefortælling og spektakulært 
udførte fantasysekvenser med stor effekt – og udstikker samtidig en ny 
og spændende kurs for italiensk film.
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FREAKS OUT

Instruktør: Gabriele Mainetti – Medvirkende: Franz Rogowski, Claudio Santamaria,  
Pietro Castellitto, Aurora Giovinazzo m.fl. – Med engelske undertekster – Varighed: 141 min.  
Genre: Drama – Rettigheder: Edge Entertainment, Stockholm. 
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MANDAG 13. JUNI KL. 19.00
Pirandellos sidste rejse – kritikerprisvinderen fra Berlin.

Den nye film af veteranen Paolo Taviani (uden broderen Vittorio, som døde 
for fire år siden) er en smuk, indfølt hyldest til forfatteren Luigi Pirandello, 
som vandt Nobel-prisen i 1934 – kun to år inden sin død. Filmen præsen-
terer os for forfatteren på sit dødsleje – og følger siden hans aske, som 
blev beslaglagt af fascisterne i Rom og først blev bragt hjem til forfatterens 
hjemby, Agrigento på Sicilien, efter Anden Verdenskrig. 

Værket afsluttes med en filmatisering af en Pirandello-novelle, der ud  spiller 
sig i Brooklyn, New York. ’Leonora addio’ var nomineret til Guldbjørnen i 
Berlin, hvor filmen modtog de internationale filmkritikeres pris for ’Bedste 
film’ i konkurrenceprogrammet. 

LEONORA ADDIO

Instruktør: Paolo Taviani – Medvirkende: Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino,  
Dora Becker m.fl. – Med engelske undertekster – Varighed: 90 min. – Genre: Drama  
Rettigheder: Fandango, Rom.



MANDAG 13. JUNI KL. 21.00
Stærkt familiedrama i mafiaens skygge.

Den store familie Guerrasio og deres venner er samlet for at fejre deres 
ældste datters 18-års fødselsdag. Fødselaren og hendes 15-årige lille-
søster, Chiara, konkurrerer mod hinanden på dansegulvet. Det er en sjov 
og festlig aften og den tætknyttede familie er i topform. Alt ændrer sig 
dog næste dag, hvor faren forsvinder sporløst. Chiara starter i smug sin 
egen eftersøgning. I takt med at hun kommer tættere på sandheden om 
sin familie, bliver hun tvunget til at beslutte sig for hvilken slags fremtid, 
hun selv vil have. 

Filmen modtog 'Europa Cinemas Label' ved Cannes-festivalen og er Jonas 
Carpignanos tredje film fra Gioia Tauro i Calabrien – efter migrant-dramaet 
’Mediterranea’ og roma-filmen ’A Ciambra’.

A CHIARA  (CHIARAS VALG)
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Instruktør: Jonas Carpignano – Medvirkende: Swamy Rotolo, Claudio Rotolo m.fl.   
Med danske undertekster – Varighed: 121 min. – Genre: Drama   
Rettigheder: Øst for Paradis, Aarhus.
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TIRSDAG 14. JUNI KL. 19.00
Nanni Morettis intrikate Guldpalmekandidat.

Nanni Moretti (sidst aktuel med ‘Min mor’) er tilbage med et raffineret 
patchwork af en historie, der udspiller i og omkring et lejlighedskompleks 
i Rom. Andréa (Alessandro Sperduti), datter af to velrenommerede advo-
kater (spillet af Margherita Buy og Moretti selv), slår en fodgænger ihjel, 
da hun prøver at undvige Monica (Alba Rohrwacher), som har veer og er 
desperat efter at få et lift til fødegangen. Andréas bil ender i stedet med at 
brage ind i Lucios (Riccardo Scamarcio) stue. Også han har sit at slås med. 

Forlægget er israelske Eshkol Nevos roman ‘Tre etager’, men selvfølgelig 
har Moretti flyttet bogens handling – og det moralske, eksistentielle  
drama – fra Tel Aviv til hjembyen Rom. ‘Tre Piani’ havde verdenspremiere  
i Cannes i 2021, hvor den var med i opløbet om Guldpalmerne.

TRE PIANI  (THREE FLOORS)

Instruktør: Nanni Moretti – Medvirkende: Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, 
Nanni Moretti, Alessandro Sperduti m.fl. – Med engelske undertekster – Varighed: 119 min.  
Genre: Drama – Rettigheder: Match Factory, Köln.



TIRSDAG 14. JUNI KL. 21.15
Giallo-mesterens comeback. Ikke for sarte sjæle.

Den italienske giallo-maestro Dario Argento lader sig ikke trykke af alderen. 
Trods sine mere end 80 år kan han stadig få blodet til at fryse i årerne –  
og sprøjte fra ildestedte ofres halspulsårer. 

’Occhiali Neri’ udspiller sig i Rom, hvor en seriemorder har et særligt øje 
til prostituerede, som han myrder med sin cellostreng. En kollega til de 
myrdede jages af morderen og ender i et trafikuheld, som koster hende 
synet - og gør hende afhængig af andres hjælp. Hvilket ikke forhindrer 
hende i at sætte sig op imod morderen. 

Instruktørens datter, Asia Argento, er også at finde på rollelisten.

OCCHIALI NERI  (DARK GLASSES) 
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Instruktør: Dario Argento – Medvirkende: Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Andrea Gherpelli,  
 Mario Pirrello m.fl. – Med engelske undertekster – Varighed: 86 min. – Genre: Drama/horror   
Rettigheder: Non Stop Entertainment, Stockholm.
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ONSDAG 15. JUNI KL. 19.00
Bjergtagende Calabrien i ’Ndranghetaens vold.

Rosa mistede sin mor i en ung alder og har tilbragt det meste af sin barn-
dom i en calabrisk landsby hos sin bedstemor og onkels familie. Nu er hun 
en voksen kvinde, som plages af ildevarslende drømme og syner. Kan det 
virkelig passe, at hendes mor tog sit eget liv? Jo mere Rosa tænker over 
fortiden, desto mere skeptisk bliver hun overfor den familie, hun nu er 
omgivet af – med alle dens usunde dynamikker, stoiske kvinder og  
aggressive mænd. Undervejs erfarer hun, at familien er involveret i den 
lokale mafia, ’Ndrangheta. 

Det på én gang rå og sanseløst smukke, calabriske landskab er det perfekte 
bagtæppe for Francesco Costabiles stærke værk om en frygtløs kvinde, 
der nægter at lade sig tryne.

UNA FEMMINA – THE CODE OF SILENCE

Instruktør: Francesco Costabile – Medvirkende: Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane,  
Anna Maria De Luca, Simona Malato m.fl. – Med engelske undertekster – Varighed: 120 min. 
Genre: Drama – Rettigheder: Intramovies, Rom.



ONSDAG 15. JUNI KL. 21.15
Kærlighed på både italiensk og fransk.

Mesterinstruktøren Ettore Scola har skrevet manus til ‘En boghandel i 
Paris’, men døde, inden han selv fik det omsat til film. Det har hans ven  
og instruktørkollega Sergio Castellito heldigvis gjort for ham - med sig  
selv i hovedrollen som Vincenzo, en ældre, lettere mistrøstig herre,  
som har dedikeret hele sit liv til den boghandel, han driver i Paris. 

Her residerer han med sin datter Albertine (Matilda De Angelis), som 
han har boet under tag med, lige siden hun kom ud for en voldsomt 
traumati serende ulykke. En dag træder Yolande (Bérénice Bejo) ind i  
hans butik: En ung, smuk kvinde, der sprudler af liv, lyst og humor.  
Charmeret af hendes smittende energi, vækkes følelser hos Vincenzo,  
som han for længst troede hørte fortiden til…

SØNDAG 19. JUNI KL. 19.00
Matteo Garrone genbesøger sin nyklassiker.

Matteo Garrone har genbesøgt sit mesterværk om den napolitanske 
mafia, Camorraen. Gennem fem fortællinger beskrives den brutale vold, 
der er et uundgåeligt element i klankrigene og mange italieneres hverdag 
– i særdeleshed syd for Rom. 

Da ‘Gomorra’ havde premiere i 2008 blev Matteo Garrone rost og pris-
belønnet for sin alvorlige, uglamourøse og helt dokumentariske livtag  
med den organiserede kriminalitet i Italien. 

I 2020 tog Garrone så fat om værket igen. Han har kortet lidt over ti  
minutter af spilletiden og strammet op på forskellige nøglescener –  
uden at kompromittere filmens overordnede struktur. Og så er filmen  
også blevet restaureret. Den mere end tåler et gensyn.

IL MATERIALE EMOTIVO  (EN BOGHANDEL I PARIS) BONUSFILM: GOMORRA – DIRECTOR’S CUT
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Instruktør: Sergio Castellitto – Medvirkende: Sergio Castellitto, Bérénice Bejo,  
Matilda De Angelis m.fl. – Med danske undertekster – Varighed: 89 min. – Genre: Drama   
Rettigheder: Another World Entertainment, København.

Instruktør: Matteo Garrone – Medvirkende: Salvatore Abbruzzese, Toni Servillo,  
Gianfelice Imparato, Maria Nazionale m.fl. – Med danske undertekster – Varighed: 124 min.  
Genre: Drama – Rettigheder: Non Stop Entertainment, Stockholm.
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