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Contronatura - Unnatural
regie Alessandro Tofanelli
In dit onwerkelijke en romantische verhaal onderstrepen prachtige beelden de existentiële
verschillen tussen houthakker Giacomo en de vrouw van de dorpsapotheker Francesca. Nadat
Giacomo Francesca uit een autowrak heeft gered, blijkt dat ze zich tot elkaar aangetrokken voelen.
Of dat een vervolg kan hebben, lijkt bepaald te worden door hun respectieve achtergronden. Maar
ook de mysterieuze vrouw die bij Giacomo woont en Francesca’s man hebben een rol in de verdere
ontwikkelingen. (105 min, 2005)

Saimir
regie Francesco Munzi
Het verhaal is gesitueerd aan de Italiaanse kust tegenover Albanië, waar de laatste jaren veel illegale
immigratie plaatsvond. We zien de persoonlijke groei van de Albanese jongen uit de titel in zijn
nieuwe land Italië. Saimir (Mishel Manoku) helpt zijn vader mensen over de grens te smokkelen en
brengt verder zijn tijd door met een groep ongure vrienden en zijn meisje. In een neorealistisch slot,
tragisch maar hoopgevend, laat Munzi Saimir de stap maken van jongen naar man. (88 min, 2004) 

Tu devi essere il lupo - You Must be the Wolf
regie Vittorio Moroni
Dit charmante kleine verhaal speelt in een schilderachtig stadje bij Milaan en onderzoekt de
verborgen problematiek in de innige band tussen een ongetrouwde man en zijn dochter.Teenager
Valentina (Valentina Merizzi) en haar vader Carlo (Ignazio Oliva) worstelen zich door een
verscheidenheid aan dilemma’s die voor een deel worden veroorzaakt door de geslotenheid van
hun relatie. Beiden moeten ze uiteindelijk kiezen tussen de vertrouwdheid van hun huiselijke leven
en de verleidingen van nieuwe ontdekkingen.Moroni schetst de problemen van zowel puberteit als
middelbare leeftijd met scherpzinnigheid en diepte. (95 min, 2004)

Gas
regie Luciano Melchionna
In deze dramatische thriller ontvoeren zes ontevreden jongeren in een provinciestadje een oudere
man om hun existentiële frustraties te luchten. Zonder makkelijke verklaringen te geven voor het
immorele gedrag van de personages, toont de film de moeilijke leefomstandigheden en emotionele
verwarring van elk van de zes: van onderdrukte homosexualiteit tot ontevredenheid over het werk
en incompetente ouders. Regisseur en co-scenarist Melchionna schetst op soms schokkende wijze
de gewelddadige impulsen van de hedendaagse jeugd in een samenleving die daarvoor liever zijn
ogen sluit. (96 min, 2005) 

Il silenzio dell’allodola - The Silence of the Skylark
regie David Ballerini
Dit met veel gevoel voor esthetiek gefilmde drama veralgemeniseert de situatie van politieke
gevangenen en baseert zich op de gevangenschap van IRA-martelaar Bobby Sands. Acteur Ivan
Franek levert een grootse prestatie als een man die vecht voor zijn rechten en waardigheid in een
omgeving van extreme wreedheid en marteling. Door zich verre te houden van een focus op de
IRA zelf, overtuigt scenarist/regisseur Ballerini ons ervan dat onrechtvaardigheid iets is dat overal
voorkomt. De film is een eerbetoon aan degenen die in onrechtvaardige omstandigheden hun
menselijkheid weten te bewaren. (96 min, 2005)

I fatti della Banda della Magliana - Facts of Banda Magliana
regie Daniele Costantini
De film is een bewerking van een succesvol toneelstuk en vertelt over echte gebeurtenissen in de
jaren ’70. We zien het bijeenkomen en uiteenvallen van een vriendengroep van acht die in de
criminaliteit terechtkomt. Het scenario laat de leden van de Maglianabende op indringende wijze
direct tegen de kijker praten. Deze scenes worden afgewisseld met korte fragmenten uit de
geschiedenis van de bende, waarin we zien hoe ze langzaam overgaan van kruimeldiefstalletjes op
ontvoeringen, drugs-, en wapenhandel. Een script vol fonkelende dialogen. (85 min, 2004) 

Volevo solo dormirle addosso - I Truly Respect You
regie Eugenio Cappuccio
Een boeiende maar vernietigende kijk op bedrijfsreorganisatie.Deze zwarte komedie van Cappuccio
toont de dilemma’s waar de ambitieuze carrièremaker Marco Pressi mee wordt geconfronteerd.
Met als beloning een aantrekkelijke promotie, moet hij 25 personeelsleden laten afvloeien zonder
dat er protesten komen. De charismatische acteur Giorgio Pasotti weet als Marco sluwheid en
charme zo te combineren dat er een haat/liefde-verhouding met de kijker ontstaat. Zijn supporter
worden is moeilijk, maar hem zien lijden ook. (98 min, 2004) 
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