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De Italiaanse regisseur Valerio Zurlini (1926-1982) 
maakte tussen 1954 en 1976 acht speelfilms, 
waaronder La ragazza con la valigia (1960) en Il  
deserto dei Tartari (1976). Hij werkte vaak met 
bekende acteurs zoals Claudia Cardinale, Marcello 
Mastroianni en Alain Delon. Alhoewel zijn films 
indertijd vol lof ontvangen werden, is de geprezen 
en bewonderde cineast bijna vergeten. Een 
eenduidige reden hiervoor is niet te noemen. 
Zurlini groeide op in een welgestelde, artistieke 
omgeving. Hij bewerkte graag bestaande romans tot 
scenario’s en liet zich inspireren door de schilderkunst, 
met name door de verstilde stillevens van Giorgio 
Morandi. Zijn films kenmerken zich door elegante, 
uitgewogen composities, spaarzaam ingerichte sets, een 
subtiel gebruik van clair-obscur en scènes van 
onvergetelijke schoonheid die zich laten meten met het 
werk van Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini of 
Federico Fellini.

Het programma in Filmhuis Den Haag is als volgt:

*) met lezing – in het Nederlands – over Zurlini door S. Terribili van het Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi.

De 35mm kopieën van de films zijn speciaal voor de gelegenheid geïmporteerd vanuit Italië, en 
zijn Italiaans gesproken en Engels ondertiteld.

6 t/m 19 april

FILMHUIS DEN HAAG
SPUI 191 2511 BN DEN HAAG / www.filmhuisdenhaag.  nl  

reserveren kan vanaf 1 week van te voren via 070 – 365 60 30 

Het retrospectief is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Nederlands Fonds voor de Film, VSBfonds, Gemeente Den Haag, Prins Bernhard 
Cultuurfonds; met dank aan Cinecittà Holding en Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi.

april aanvangstijd titel jaartal
do. 6 19.15 uur La ragazza con la valigia 1960
vr. 7 19.00 uur La ragazza con la valigia*
za. 8 19.30 uur Le ragazze di san frediano 1955
zo 9 17.00 uur Le ragazze di san frediano
zo. 9 + ma. 10 19.30 uur Estate violenta 1959
di. 11 + wo. 12 19.30 uur Cronaca familiare 1962
do. 13 + vr. 14 19.30 uur Le soldatesse 1965
za. 15 19.30 uur La prima notte di quiete 1972
zo. 16 17.00 uur La prima notte di quiete
zo. 16 + ma. 17 19.30 uur Seduto alla sua destra 1968
di. 18 + wo. 19 19.00 uur Il deserto dei Tartari 1976
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