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Pět dní italského filmu v kině Lucerna MittelCinemaFest 2014

Středoevropský festival italského filmu MittelCinemaFest vstupuje do 12. ročníku a stejně jako již
v loňském roce je i letos jeho poslední zastávkou Praha. Po Budapešti, Krakově a Bratislavě zde
festival proběhne od 10. do 14. prosince.
Festival má zcela jasný cíl: nabídnout nové a úspěšné filmy, které byly již uvedeny v Itálii a za
jejími hranicemi v poslední filmové sezóně, a pozvat tak diváky, aby prostřednictvím obrázů a
témat pojednávaných na plátně podnikli cestu do současné italské kinematografie, která je nejen
zrcadlem Itálie dnešní doby, ale i její přímou dokumentací a svědectvím. V kině Lucerna bude
představen výběr nejvýznamnějších italských filmů poslední sezóny. Cílem festivalu je stát se
pravidelným setkáním jak milovníků filmu, tak i všech obdivovatelů italské kultury, kteří zároveň
sledují vývoj probíhající v současné italské společnosti.

Na programu jsou filmy Più buio di mezzanotte (Větší tma než o půlnoci), La mafia uccide solo
d’estate (Mafie vraždí jenom v létě), Anime nere (Černé duše), I nostri ragazzi (Naše děti),
Smetto quando voglio (Přestanu, až budu chtít), In grazia di Dio (V milosti boží) a Il capitale
umano (Lidský kapitál). Příběhy těchto filmů jsou průřezem současnou italskou společností a
pohledem na její různé aspekty: na kolektivní účast, na problém zaměstnanosti mladých lidí, na
vztahy mezi rodiči a dětmi a mezi generacemi, na nejistoty ve světě práce. Festival zahájí ve středu
10.12. film Přestanu, až budu chtít, který do Prahy přijede uvést jeden z herců Pietro Sermonti.
Snímek Větší tma než o půlnoci v pátek 12.12. uvede jeho režisér Sebastiano Riso. V sobotu 13.12.
bude uveden snímek Il giovane favoloso (Úžasný mladík) režiséra Maria Martoneho, který je
poctou velkému básníkovi a mysliteli Giacomovi Leopardimu a který právě v těchto dnech sklízí v
Itálii velký divácký úspěch.
Bližší informace:
www.mittelcinemafest.cz
Všechny filmy jsou v italském znění s českými a anglickými titulky.
Jednotné vstupné na všechny projekce festivalu: 100 Kč.

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2614

alský filmový festival
MittelCinemaFest 2014 – Pět dní italského filmu v kině
Lucerna

Středoevropský festival italského filmu MittelCinemaFest vstupuje do 12. ročníku a stejně jako
již v loňském roce je i letos jeho poslední zastávkou Praha. Po Budapešti, Krakově a Bratislavě zde
festival proběhne od 10. do 14. prosince.
Festival má zcela jasný cíl: nabídnout nové a úspěšné filmy, které byly již uvedeny v Itálii a za
jejími hranicemi v poslední filmové sezóně, a pozvat tak diváky, aby prostřednictvím obrázků a
témat pojednávaných na plátně podnikli ideální cestu do současné italské kinematografie, která je
nejen zrcadlem Itálie dnešní doby, ale i její přímou dokumentací, svědectvím. V kině Lucerna,
jednom z nejprestižnějších filmových sálů v Praze a v celé zemi, bude představen výběr
nejvýznamnějších italských filmů poslední sezóny. Rok po prvním pražském ročníku festivalu je
naše úsilí nyní zaměřeno na dosažení kontinuity této přehlídky a jejího zakotvení v bohaté kulturní
nabídce hlavního města České republiky. Cílem festivalu je stát se pravidelným setkáním jak
milovníků filmu, tak i všech obdivovatelů italské kultury, kteří zároveň sledují vývoj probíhající v
současné italské společnosti.
“Naším konkrétním přáním je, aby vývoj, který jsme započali, vedl k nárůstu přítomnosti a
distribuce italských filmů v této zemi a v celé oblasti. Můžeme být hrdi na to, že město s tak
rozvinutým citem pro kulturu a řeč filmového umění, jakým je Praha, hostí přehlídku nejnovější
italské produkce uvedením filmů, které jsou stále ještě na programu kinosálů v Itálii a kterým
obecenstvo nadšeně tleská. V příštích letech budeme usilovat o ještě větší zviditelnění tohoto
nádherného okamžiku setkání s filmovými díly našich talentovaných tvůrců a budeme tak činit s
plným vědomím zájmu českého obecenstva, které se rádo konfrontuje s naší kulturou a nás chce
stále více poznávat“, uvádí velvyslanec Italské republiky v České republice Aldo Almati.

Na programu jsou filmy Più buio di mezzanotte (Větší tma než o půlnoci), La mafia uccide solo
d’estate (Mafie vraždí jenom v létě), Anime nere (Černé duše), I nostri ragazzi (Naše děti), Smetto
quando voglio (Přestanu, až budu chtít), In grazia di Dio (V milosti boží) a Il capitale umano
(Lidský kapitál). Příběhy těchto filmů jsou průřezem současnou italskou společností a pohledem na
její různé aspekty: na kolektivní účast, na problém zaměstnanosti mladých lidí, na vztahy mezi
rodiči a dětmi a mezi generacemi, na nejistoty ve světě práce. Festival zahájí ve středu 10.12. film
Přestanu, až budu chtít, který do Prahy přijede uvést jeden z herců Pietro Sermonti. Snímek Větší
tma než o půlnoci v pátek 12.12. uvede jeho režisér Sebastiano Riso. V sobotu 13.12. bude uveden
snímek Il giovane favoloso (Úžasný mladík) režiséra Maria Martoneho, který je poctou velkému
básníkovi a mysliteli Giacomovi Leopardimu a který právě v těchto dnech sklízí v Itálii velký
divácký úspěch.
Všechny filmy jsou v italském znění s českými a anglickými titulky.
Jednotné vstupné na všechny projekce festivalu: 100 Kč.

RADIO
1. Český rozhlas 3 – Vltava.
Programma: Mozaika

http://hledani.rozhlas.cz/?query=mittelcinemafest
L´intervista a Xenie Slobodova’ e a Zuzana Václavová (Cinema Lucerna) è stata trasmessa
mercoledì 10 dicembre alle ore 7.30

2. Český rozhlas.
Programma: Regina
Intervista al Direttore Giovanni Sciola e a Xenie Slobodova’.

ČSFD projekce Hobit: Bitva pěti armád

http://www.csfd.cz/novinky/
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Pět dní italského filmu v kině Lucerna
Středoevropský festival italského filmu MittelCinemaFest vstupuje do 12. ročníku a stejně
jako již v loňském roce je i letos jeho poslední zastávkou Praha. Po Budapešti, Krakově a
Bratislavě zde festival proběhne od 10. do 14. prosince. Festival má zcela jasný cíl:
nabídnout nové a úspěšné filmy, které byly již uvedeny v Itál… (více)

Pět dní italského filmu v kině Lucerna
Středoevropský festival italského filmu MittelCinemaFest vstupuje do 12. ročníku a stejně jako již
v loňském roce je i letos jeho poslední zastávkou Praha. Po Budapešti, Krakově a Bratislavě zde
festival proběhne od 10. do 14. prosince. Festival má zcela jasný cíl: nabídnout nové a úspěšné
filmy, které byly již uvedeny v Itálii a za jejími hranicemi v poslední filmové sezóně, a pozvat tak
diváky, aby prostřednictvím obrazů a témat pojednávaných na plátně podnikli cestu do současné
italské kinematografie, která je nejen zrcadlem Itálie dnešní doby, ale i její přímou dokumentací a
svědectvím. V kině Lucerna bude představen výběr nejvýznamnějších italských filmů poslední
sezóny. Cílem festivalu je stát se pravidelným setkáním jak milovníků filmu, tak i všech
obdivovatelů italské kultury, kteří zároveň sledují vývoj probíhající v současné italské společnosti.

Na programu jsou filmy Più buio di mezzanotte (Větší tma než o půlnoci), La mafia uccide solo
d'estate (Mafie vraždí jenom v létě), Anime nere (Černé duše), I nostri ragazzi (Naše děti),
Smettoquando voglio (Přestanu, až budu chtít), In grazia di Dio (V milosti boží) a Il capitale umano
(Lidský kapitál). Příběhy těchto filmů jsou průřezem současnou italskou společností a pohledem na
její různé aspekty: na kolektivní účast, na problém zaměstnanosti mladých lidí, na vztahy mezi
rodiči a dětmi a mezi generacemi, na nejistoty ve světě práce. Festival zahájí ve středu 10.12. film

Přestanu, až budu chtít, který do Prahy přijede uvést jeden z herců Pietro Sermonti. Snímek Větší
tma než o půlnoci v pátek 12.12. uvede jeho režisér Sebastiano Riso. V sobotu 13.12. bude uveden
snímek Il giovane favoloso (Úžasný mladík) režiséra Maria Martoneho, který je poctou velkému
básníkovi a mysliteli Giacomovi Leopardimu a který právě v těchto dnech sklízí v Itálii velký
divácký úspěch. Všechny filmy jsou v italském znění s českými a anglickými titulky. Jednotné
vstupné na všechny projekce festivalu: 100 Kč. Bližší informace na www.mittelcinemafest.cz.

http://www.spolecneaktivity.cz/akce/napady
Hlavní stránka / akce / nápady / MittelCinemaFest 2014 – Pět dní italského filmu v kině Lucerna
V tento termín se konají další akce: 1

MittelCinemaFest 2014 – Pět dní italského filmu v kině
Lucerna
Organizuje:

Nápad na akci
Zveřejněno: 5.prosince 2014 14:47
Akci publikoval: Broučinek
Kategorie: kino, festival
Regiony: Praha
Místo akce: kino Lucerna, Praha
Začátek: středa 10.prosince 2014 18:00
Konec: neděle 14.prosince 2014 21:00
Odkaz na web: www.kinolucerna.cz
Kapacita akce: Neomezeno
Min. účastníků: 2
Cena akce: 100 Kč

Reklama
Popis akce
Středoevropský festival italského filmu MittelCinemaFest vstupuje do 12. ročníku a stejně jako již
v loňském roce je i letos jeho poslední zastávkou Praha. Po Budapešti, Krakově a Bratislavě zde
festival proběhne od 10. do 14. prosince.

RIVISTA me pass (n. 2 – 4 / 4.12.2014 – 14.1.2015, pagina 13)
http://issuu.com/mepass.cz/docs/mepass_2_praha_web

FUN ONLINE
http://www.funonline.cz/kina/?film=2195

VYBRAT KINOVYBRAT FILM
TABULKA FAN
KINO

MittelCinemaFest 2014
premiéra: 2014
Itálie
minutáž:
Středoevropský festival italského filmu MittelCinemaFest vstupuje do 12. ročníku a stejně jako již
v loňském roce je i letos jednou z jeho zastávek Praha. Festival má zcela jasný cíl: nabídnout nové
a úspěšné filmy, které byly již uvedené v Itálii a za jejími hranicemi v poslední filmové sezóně, a
pozvat tak diváky, aby prostřednictvím obrázků a témat pojednávaných na plátně podnikli ideální
cestu do současné italské kinematografie, která je nejen zrcadlem Itálie dnešní doby, ale je také její
přímou dokumentací a jejím svědectvím. Díky již pevné spolupráci s Cinecittà Luce, s
Velvyslanectvím Italské republiky, s italskými kulturními instituty v Budapešti, Krakově a
Bratislavě a díky podpoře některých soukromých italských subjektů působících v České republice
jsme schopni představit a zařadit do programu kina Lucerna, jednoho z nejprestižnějších
filmových sálů v Praze a v celé zemi, výběr nejvýznamnějších italských filmů poslední sezóny.
Rok po prvním pražském ročníku festivalu je naše úsilí nyní zaměřeno na dosažení kontinuity této
přehlídky a jejího zakotvení v bohaté kulturní nabídce hlavního města České republiky...
PRO TÝDEN: << 04.12.2014 - 10.12.2014 >>

SLEVOMAT
https://www.slevomat.cz/sleva/807803-2-vstupenky-na-festival-italskeho-filmu-v-lucerne
Kino Lucerna Praha 1 - Nové Město

2 vstupy na festival italského filmu MittelCinemaFest Zavítejte

již na 12. ročník festivalu, který vám nabídne to nejlepší
z italské kinematografie za poslední rok. Ve dnech 10.–
14. 12. 2014 v kině Lucerna.
119
Cena
Koupit za 119 Kč
200 Kč
90 zákazníků
9:51:39 do konce
-40 %
Uložit do oblíbených
11 fotografií
Konec platnosti: Za 6 dnů
Od 3. 12. do 14. 12. 2014
•
•
•
•
•

Festival italského filmu MittelCinemaFest
2 vstupenky na libovolný film z programu
Probíhá v termínu 10.–14. 12. 2014
To nejlepší z poslední italské filmové sezóny
Obraz moderní společnosti a jedince žijícího v ní

Taky jste slyšeli, že letošnímu Benátskému filmovému festivalu kraloval tříhodinový snímek
o chlapci vyrábějícím špagety?
Nechte své předsudky o italské kinematografii za dveřmi sálu a udělejte si o ní lepší přehled během
italského filmového festivalu MittelCinemaFest.

Festival se dočkal již svého 12. ročníku a podruhé míří do pražské Lucerny. Čeká vás přehlídka
vybraných snímků poslední filmové sezóny, které se ve své domovině dočkaly velkého ohlasu.

Voucher vyměníte za 2 vstupenky na 1 libovolný film z programu.
Projekce se uskuteční v termínu 10.–14. 12. 2014.

Jednotlivé filmy vám přiblíží nejen současnou italskou kinematografii, ale jsou také strhujícím
dokumentem společnosti a člověka moderní doby. Nevyhýbají se tématům konfliktů mezi
generacemi, zaměstnanosti mladých a nejistoty na pracovním trhu, vztahů mezi jednotlivci,
kolektivní účasti atd.

Na programu najdete filmy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Più buio di mezzanotte (Větší tma než o půlnoci)
La mafia uccide solo d’estate (Mafie vraždí jenom v létě)
Anime nere (Černé duše)
I nostri ragazzi (Naše děti)
Smetto quando voglio (Přestanu, až budu chtít)
In grazia di Dio (V milosti boží)
Il capitale umano (Lidský kapitál)
Il giovane favoloso (Úžasný mladík)

Kalkulace ceny

Jak uplatnit slevu
•

Voucher je třeba vyměnit za vstupenku v pokladně kina Lucerna, a to denně od 12 do
20.30 h.

•
•
•

•
•

Voucher vyměňte nejpozději 30 minut před začátkem představení, jinak pozbývá platnosti.
Vstupenky není třeba rezervovat předem, pro vlastníky voucherů budou vstupenky
automaticky rezervovány v prodejním systému.
Voucher platí na dvě vstupenky na projekce v rámci festivalu. Voucher je možné vyměnit za
2 vstupenky na jedno představení nebo za 2 vstupenky na různá představení.
Maximální počet voucherů na osobu: 10
Celkový počet voucherů: 220

http://letaky.skrz-devel-13.superhosting.cz/sleva/ztwzmw

2 vstupenky na festival italského filmu v Lucerně
2 vstupy na festival italského filmu MittelCinemaFest
Sleva: 40 %

Kde slevu uplatnit
Kino Lucerna
Praha 1 - Nové Město
E-mail: produkce@lucerna.cz
Web: www.lucerna.cz
Kategorie Filmové festivaly, Festivaly, Kultura
Visačky Festival

České Novinky (del 28 novembre)
http://www.ceskenovinky.eu/2014/11/28/mittelcinemafest-2014-12-stredoevropsky-festivalitalskeho-filmu/

MittelCinemaFest 2014 – 12. středoevropský festival italského
filmu
Od
admin
– Posted on 28.11.2014Publikováno v: Kultura
Praha 27. listopadu 2014

Přehlídka nabízí panorama současných úspěšných italských filmu, které vzbudily pozornost nejen u
domácího publika, ale byly více než pozitivně přijaty také na mezinárodní úrovni. Tvůrci většiny
těchto filmových děl se neváhají dotknout ožehavých témat a problému současné italské
společnosti. Veřejnost má možnost v pěti dnech shlédnout techto osm snímku: Smetto quando
voglio, I nostri ragazzi, La mafia uccide solo d´estate, Più buio di mezzanotte, Il Capitale umano, Il
giovane favoloso, In grazia di Dio, Anime nere.
Akci pořádají: Velvyslanectví Italské republiky a Italský kulturní institut v Praze, Istituto
Luce Cinecittà v Ríme, CAMIC-Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora a Kino
Lucerna. Spolupráce: Italian BusinessCenter, Progetto Repubblica Ceca, Nadační fond
Eleutheria na podporu výtvarného umění, il Mulino, hotel Alchymist, UniCredit Bank,
Ferrero.
MittelCinemaFest – XII edizione del festival mitteleuropeo del cinema italiano (Budapest,
Bratislava, Cracovia), per il secondo anno anche a Praga
L’Istituto Italiano di Cultura è lieto di annunciare il MittelCinemaFest, in programma dal 10 al 14
dicembre presso il Cinema Lucerna (Vodickova 36, Praga 1). Il festival offre una selezione di film
italiani recenti, salutati da un ampio successo di pubblico e di critica. Le vicende narrate
costituiscono uno spaccato che tocca e rivela diversi aspetti della società italiana di oggi: la
partecipazione collettiva, il problema dell’occupazione giovanile, la precarietà del mondo del

lavoro, i rapporti tra genitori e figli e tra le generazioni. Nel corso del festival verranno proiettati
otto film: Smetto quando voglio, I nostri ragazzi, La mafia uccide solo d’estate, Più buio di
mezzanotte, Il capitale umano, Il giovane favoloso, In grazia di Dio, Anime nere. Organizzano
l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura, la CAMIC – Camera di Commercio e
dell´Industria Italo-Ceca, l’Istituto Luce Cinecittà, in collaborazione con Italian Business Center,
Progetto Repubblica Ceca, Fondazione Eleutheria, Alchymist di Praga, , UniCredit Bank, Ferrero, Il
Mulino.
MittelCinemaFest 10. – 14. 12. 2014, Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
Projekce v 18.00, 18.15, 18.30 a 20.30 hodin pokud není jinak uvedeno
Prodej vstupenek od 1. 12. v pokladně kina denně 12.00-21.00 hodin
a online na www.kinolucerna.cz
Rezervace na tel.: 736 431 503 a i na emailu: kino@lucerna.cz
Cena vstupenky: 100,- Kč.
www.mittelcinemafest.cz, www.iicpraga.esteri.it

České Novinky (del 3 dicembre)
http://www.ceskenovinky.eu/2014/12/03/mittelcinemafest-2014-stredoevropsky-festival-italskehofilmu-v-lucerne/

MittelCinemaFest 2014 – Středoevropský festival italského
filmu v Lucerne
Od
admin
– Posted on 3.12.2014Publikováno v: Kultura
Praha 3. prosince 2014

Středoevropský festival italského filmu MittelCinemaFest vstupuje do 12. ročníku a stejně
jako již v loňském roce je i letos jednou z jeho zastávek Praha.

Festival má zcela jasný cíl: nabídnout nové a úspěšné filmy,
které byly již uvedené v Itálii a za jejími hranicemi v poslední filmové sezóně, a pozvat tak diváky,
aby prostřednictvím obrázků a témat pojednávaných na plátně podnikli ideální cestu do současné
italské kine- matografie, která je nejen zrcadlem Itálie dnešní doby, ale je také její přímou
dokumentací a jejím svědectvím. Díky již pevné spolupráci s Cinecittà Luce, s Velvyslanectvím
Italské republiky, s italskými kulturními instituty v Budapešti, Krakově a Bratislavě a díky podpoře
některých soukromých italských subjektů působících v České republice jsme schopni představit a
zařadit do programu kina Lucerna, jednoho z nejprestižnějších filmových sálů v Praze a v celé
zemi, výběr nejvýznamnějších italských filmů poslední sezóny. Rok po prvním pražském ročníku
festivalu je naše úsilí nyní zaměřeno na dosažení kon- tinuity této přehlídky a jejího zakotvení v
bohaté kulturní nabídce hlavního města České republiky. Přál bych si, aby se stala pravidelným
setkáním jak milovníků filmu, tak i všech obdivovatelů kultury mé země, kteří zároveň sledují
vývoj probíhající v současné italské společnosti.

“Naším konkrétním přáním je, aby vývoj, který jsme započali, vedl k nárůstu přítomnosti a
distribuce italských filmů v této zemi a v celé oblasti. Můžeme být hrdi na to, že město s tak
rozvinutým citem pro kulturu a řeč filmového umění, jakým je Praha, hostí přehlídku
nejnovější italské produkce uvedením filmů, které jsou stále ještě na programu kinosálů v
Itálii a kterým obecenstvo nadšeně tleská. V příštích letech budeme usilovat o ještě větší
zviditelnění tohoto nádherného okamžiku setkání s filmovými díly našich talentovaných
tvůrců a budeme tak činit s plným vědomím zájmu českého obecenstva, které se rádo
konfrontuje s naší kulturou a nás chce stále více poznávat“, uvádí velvyslanec Italské republiky
v České republice Aldo Almati.
Na programu jsou filmy Più buio di mezzanotte (Větší tma než o půlnoci), La mafia uccide solo
d’estate (Mafie vraždí jenom v létě), Anime nere (Černé duše), I nostri ragazzi (Naše děti), Smetto
quando voglio (Přestanu, až budu chtít), In grazia di Dio (V milosti boží) a Il capitale umano
(Lidský kapitál). Příběhy těchto filmů jsou průřezem současnou italskou společností a pohledem na
její různé aspekty: na kolektivní účast, na problém zaměstnanosti mladých lidí, na vztahy mezi
rodiči a dětmi a mezi generacemi, na nejistoty ve světe práce. Posledním uváděným snímkem je Il
giovane favoloso (Úžasný mladík) režiséra Maria Martoneho, který je poctou velkému básníkovi a
mysliteli Giacomu Leopardimu a který právě v těchto dnech sklízí v Itálii velký divácký úspěch.
www.mittelcinemafest.cz, www.iicpraga.it, www.filmitalia.it, www.kinolucerna.cz

MCF: Přestanu, až budu chtít – středa 10.12.2014 -18:30

Pietru Zinnimu je třicetsedm let a je to geniální badatel. To však nestačí. Na
univerzitě dochází ke škrtům v rozpočtu a on dostává výpověď. Co může dělat, aby přežil nerd,
který se celý život věnoval jen studiu? Nápad je dramaticky jednoduchý: dát dohromady zločineckou bandu, jaká se hned tak nevidí. Vybere ze svých býva- lých kolegů ty nejlepší, kteří bez ohledu
na své schopnosti již žijí na okraji společnosti; někdo se živí jako pumpař, jiný myje nádobí, další
hraje poker. Ukáže se, že makroekonomika, ne- urobiologie, antropologie, klasická literatura a
archeologie se výborně hodí ke zdolání kriminální pyramidy. Úspěch se do- stavuje okamžitě a
prudce, konečně přicházejí peníze, moc, ženy a úspěch. Problém bude to vše řídit… Zobrazit více

MCF: Naše děti – čtvrtek 11.12.2014 – 18:00

Dva bratři zcela odlišné povahy i životního postoje, jeden věhlasný právník, druhý
velmi zaměstnaný dětský lékař a jejich manželky, které na sebe nevraží, se tradičně léta setkávají
jednou měsíčně v luxusní restauraci. Hovoří o ničem: sceze- né ančovičky s tvarohem a vařenou
zeleninou, promítání nej- novějšího francouzského filmu, ovocná chuť bílého vína, další
zkorumpovaný politik. Až jednou bezpečnostní kamery natočí drsnou potyčku jejich dětí a
rovnováha rodin se zhroutí. Jak se dva otcové, dvě tolik odlišné rodiny postaví k této tra- gické
události, která se jich tak bezprostředně týká? Provokativní a bolestný film, který rozkrývá
měšťáckou realitu rodin a otřese jejími základy. Zobrazit více
MCF: Mafie vraždí jenom v létě – pátek 12.12.2014 – 18:30

Film vypráví o citové a občanské výchově Artura, dítěte, které se narodilo v Palermu
ve stejný den, kdy byl zvolen starostou mafián Vito Ciancimino. Je to milostný příběh, který líčí
Arturovy pokusy dobýt srdce jeho milované spolužačky Flory, do které se zamiluje na zá- kladní
škole a ve které vidí princeznu. Přes tento něžný a zároveň zábavný milostný příběh jsou di- váci
emotivně vtahováni do nejtragičtějších událostí našich nedávných dějin. Artur je sice stejný chlapec
jako mnozí další, kteří vyrůtají v Itálii 70. let, ale na rozdíl od svých vrstevníků ze severu je nucen
vypořádávat se s pronikáním mafie do města, ve kterém žije, a s jejími kriminálními činy. Arturovo
uvědomění sílí každým rokem, ale nikdo mu nenaslouchá. Palermo má na starosti jiné problémy.
Neústupnost našeho hrdiny v zájmu o mafii jako o skutečném fenoménu způsobí jeho rozchod s
Florou. Oba se dají znovu dohromady až po masakrech z roku 1992, které definitivně otevřou dívce
oči. Zobrazit více
MCF: Větší tma než o půlnoci – pátek 12.12.201 – 20:30

Davidovi je čtrnáct let a není to mladík jako ostatní. V jeho vzhle- du, v celé jeho
bytosti je něco, co připomíná dívku. Je mu čtr- náct let, když uteče z domova. Jeho instinkt nebo
snad osud ho vede k tomu, že si za své útočiště zvolí největší park v Katánii, kterým je Villa Bellini,
svět sám pro sebe, o kterém zbytek města předstírá, že ho ani nevidí; svět vyděděnců, žijících na
okraji spo- lečnosti, k nimž patří i „La Rettore“ a skupina jejích přátel, Davi- dových vrstevníků,
kteří stejně jako on utekli od svých rodin. Pro ně znamená život na ulici neustálou výzvu k boji s

konvencemi, ale především znamená potvrzení vlastní odlišnosti. Za to musí platit drobnými
krádežemi a prostitucí. Když je David přijat do této rozvětvené rodiny, zdá se, že minulost, před
kterou uprch- nul, je definitivně pryč. Ale není tomu tak. Vzpomínky na utrpení prožité ve vlastní
rodině s násilnickým otcem a laskavou, leč bezbrannou matkou se jedna po druhé vracejí zpět tak
bolestně, že ve srovnání s nimi vypadají zážitky na ulici téměř jako hra. A to až do chvíle, kdy
minulost zasáhne do přítomnosti a Davida čeká nejobtížnější volba, před kterou už nemůže
uniknout nebo ji oddálit, ale před kterou stojí zcela sám. Zobrazit více
MCF: Lidský kapitál – sobota 13.12.2014 – 18:15

Štědrovečerní noc na severu Itálie, na okresní silnici je sražen cyklista. Co se přesně
stalo? Jediná věc je jistá, nehoda změní osud dvou rodin – rodiny vrcholového finančního manažera
Giovanniho Bernaschiho a Dina ossoly, ambiciózního kra- chujícího realitního makléře. Může však
navždy změnit život i někomu, kdo s honbou za penězi nemá vůbec nic společného. Zobrazit více
—————
MCF: Úžasný mladík – sobota 13.12.2014 – 20:30

Leopardi je zázračné dítě vyrůstající pod dohledem otce v silně intelektuálním
prostředí plném knih. Je svobodomyslný, domov je pro něj vězením, čte vše, co mu přijde pod ruku,
ale otevřený svět je venku. Nejen Evropa se mění, propukají revoluce a Giacomo zoufale hledá a
touží po styku s vnějškem. Jako čtyřiadvacetiletý teprve opouští Recanati, stýká se s vysokou
společností, které se však nepřizpůsobuje. Ve Florencii se zaplete do milostného trojúhel- níku s
překrásnou Fanny a s neapolským přítelem Antoniem Ranierim, s nímž sdílí bohémský styl života.
Konečně se oba ocitnou v Neapoli, kde se ponoří do víru kypícího města. Vypu- ká cholera,
Giacomo a Ranieri podnikají poslední úsek dlouhé cesty do venkovské vily pod Vesuvem. Příběh
génia, bolesti, poezie, lásek a dobrodružství. Zobrazit více

MCF: V milosti boží – neděle 14.12.2014 – 18:00

Je to příběh o metamorfóze hospodářské krize, ale vlastně je to také malý příběh o
štěstí. Finis Terrae. Leuca, tam je hranice. Rodina, která přichází o všechno. Čtyři ženy ze stejné
rodiny, z nichž každá je jiná, ale všechny jsou nerozlučně spjaté s přírodou a s místy, která milují
víc než cokoli jiného: s domem, kde žijí, se zemí, k níž patří. Zdá se, že hospodářská krize ničí
úplně všechno včetně pout. Ale to ony nepřijímají. Musí přece existovat způsob, jak se tomu všemu
bránit. Je třeba skutečně vidět to, co člověk vlastní. Je třeba vidět to bohatství, na které svět občas
za- pomíná. Jedině tak se člověk může cítit „v milosti boží“. Zobrazit více
MCF: Černé duše -neděle 14.12.2014 – 20:30

Příběh kalábrijské zločinecké rodiny, který začíná v Holandsku, pokračuje přes Milán až do
Kalábrie. Film je příběhem tří bratrů, potomků pastýřů, kteří mají blízko k ndrangetě, je však také
příběhem jejich rozpolcené duše. Nejmladší Luigi je mezinárodním překupníkem drog, Rocco
usazený v Miláně je podnikatelem díky bratrovým špinavým penězům. Nejstarší Luciano si v bsobě
pěstuje patologickou iluzi preindustriální Kalábrie, melancholic- ky se obrací do minulosti a
navazuje osamocemý dialog s dáv- no zesnulými. Jeho dvacetiletý syn Leo, příslušník ztracené
generace, zdědil po předcích pouze zášť a vlak směr budouc- nost mu již dávno ujel. Kvůli
banálnímu sporu se dopustí aktu zastrašování v jednom baru, který je však “ochraňován” klanem
rivalů. Všude jinde by to byla klukovina. Ne tak v Kalábrii, natož v Aspromonte. Z jiskry vzejde
plamen…

http://www.nolimits.cz/nove-akce/1621-2-festival-italskeho-filmu-v-kine-lucerna

FESTIVAL ITALSKÉHO FILMU V KINĚ LUCERNA
10.12.2014 - 14.12.2014

PRAHA, Kino Lucerna

SDÍLET
MittelCinemaFest 2014 – Pět dní italského filmu v kině Lucerna Středoevropský festival italského
filmu MittelCinemaFest vstupuje do 12. ročníku a stejně jako již v loňském roce je i letos jeho
poslední zastávkou Praha. Po Budapešti, Krakově a Bratislavě zde festival proběhne od 10. do 14.
prosince. Festival má zcela jasný cíl: nabídnout nové a úspěšné filmy, které byly již uvedeny v Itálii
a za jejími hranicemi v poslední filmové sezóně, a pozvat tak diváky, aby prostřednictvím obrázků a
témat pojednávaných na plátně podnikli ideální cestu do současné italské kinematografie, která je
nejen zrcadlem Itálie dnešní doby, ale i její přímou dokumentací, svědectvím. V kině Lucerna,
jednom z nejprestižnějších filmových sálů v Praze a v celé zemi, bude představen výběr
nejvýznamnějších italských filmů poslední sezóny. Rok po prvním pražském ročníku festivalu je
naše úsilí nyní zaměřeno na dosažení kontinuity této přehlídky a jejího zakotvení v bohaté kulturní
nabídce hlavního města České republiky. Cílem festivalu je stát se pravidelným setkáním jak
milovníků filmu, tak i všech obdivovatelů italské kultury, kteří zároveň sledují vývoj probíhající v
současné italské společnosti. “Naším konkrétním přáním je, aby vývoj, který jsme započali, vedl k
nárůstu přítomnosti a distribuce italských filmů v této zemi a v celé oblasti. Můžeme být hrdi na to,
že město s tak rozvinutým citem pro kulturu a řeč filmového umění, jakým je Praha, hostí přehlídku
nejnovější italské produkce uvedením filmů, které jsou stále ještě na programu kinosálů v Itálii a
kterým obecenstvo nadšeně tleská. V příštích letech budeme usilovat o ještě větší zviditelnění

tohoto nádherného okamžiku setkání s filmovými díly našich talentovaných tvůrců a budeme tak
činit s plným vědomím zájmu českého obecenstva, které se rádo konfrontuje s naší kulturou a nás
chce stále více poznávat“, uvádí velvyslanec Italské republiky v České republice Aldo Almati. Na
programu jsou filmy Più buio di mezzanotte (Větší tma než o půlnoci), La mafia uccide solo
d’estate (Mafie vraždí jenom v létě), Anime nere (Černé duše), I nostri ragazzi (Naše děti), Smetto
quando voglio (Přestanu, až budu chtít), In grazia di Dio (V milosti boží) a Il capitale umano
(Lidský kapitál). Příběhy těchto filmů jsou průřezem současnou italskou společností a pohledem na
její různé aspekty: na kolektivní účast, na problém zaměstnanosti mladých lidí, na vztahy mezi
rodiči a dětmi a mezi generacemi, na nejistoty ve světě práce. Festival zahájí ve středu 10.12. film
Přestanu, až budu chtít, který do Prahy přijede uvést jeden z herců Pietro Sermonti. Snímek Větší
tma než o půlnoci v pátek 12.12. uvede jeho režisér Sebastiano Riso. V sobotu 13.12. bude uveden
snímek Il giovane favoloso (Úžasný mladík) režiséra Maria Martoneho, který je poctou velkému
básníkovi a mysliteli Giacomovi Leopardimu a který právě v těchto dnech sklízí v Itálii velký
divácký úspěch.

http://www.sportovninoviny.cz/zpravy/pet-dni-italskeho-filmu-v-kine-lucerna-mittelcinemafest2014-/1156333
http://www.financninoviny.cz/zpravy/pet-dni-italskeho-filmu-v-kine-lucerna-mittelcinemafest2014-/1156333
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Středoevropský festival italského filmu MittelCinemaFest vstupuje do 12. ročníku a stejně jako již
v loňském roce je i letos jeho poslední zastávkou Praha. Po Budapešti, Krakově a Bratislavě zde
festival proběhne od 10. do 14. prosince.

MittelCinemaFest 2014 Lucerna
Festival má zcela jasný cíl: nabídnout nové a úspěšné filmy, které byly již uvedeny v Itálii a za
jejími hranicemi v poslední filmové sezóně, a pozvat tak diváky, aby prostřednictvím obrázů a
témat pojednávaných na plátně podnikli cestu do současné italské kinematografie, která je nejen
zrcadlem Itálie dnešní doby, ale i její přímou dokumentací a svědectvím. V kině Lucerna bude
představen výběr nejvýznamnějších italských filmů poslední sezóny. Cílem festivalu je stát se
pravidelným setkáním jak milovníků filmu, tak i všech obdivovatelů italské kultury, kteří zároveň
sledují vývoj probíhající v současné italské společnosti.

Na programu jsou filmy Più buio di mezzanotte (Větší tma než o půlnoci), La mafia uccide solo
d’estate (Mafie vraždí jenom v létě), Anime nere (Černé duše), I nostri ragazzi (Naše děti),
Smetto quando voglio (Přestanu, až budu chtít), In grazia di Dio (V milosti boží) a Il capitale
umano (Lidský kapitál). Příběhy těchto filmů jsou průřezem současnou italskou společností a
pohledem na její různé aspekty: na kolektivní účast, na problém zaměstnanosti mladých lidí, na
vztahy mezi rodiči a dětmi a mezi generacemi, na nejistoty ve světě práce. Festival zahájí ve středu
10.12. film Přestanu, až budu chtít, který do Prahy přijede uvést jeden z herců Pietro Sermonti.
Snímek Větší tma než o půlnoci v pátek 12.12. uvede jeho režisér Sebastiano Riso. V sobotu 13.12.
bude uveden snímek Il giovane favoloso (Úžasný mladík) režiséra Maria Martoneho, který je
poctou velkému básníkovi a mysliteli Giacomovi Leopardimu a který právě v těchto dnech sklízí v
Itálii velký divácký úspěch.
Bližší informace:
www.mittelcinemafest.cz
Všechny filmy jsou v italském znění s českými a anglickými titulky.
Jednotné vstupné na všechny projekce festivalu: 100 Kč.

http://img.ct24.cz/multimedia/documents/62/6143/614201.pdf
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MittelCinemaFest 2014 – 12. stredoevropský festival italského
filmu
Datum: 10.12.2014 - 14.12.2014
Místo: Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praga 1
Prehlídka nabízí panorama soucasných úspešných italských filmu, které vzbudily pozornost
nejen u domácího publika, ale byly více než pozitivne prijaty také na mezinárodní úrovni.
Tvurci vetšiny techto filmových del se neváhají dotknout ožehavých témat a problému
soucasné italské spolecnosti. Verejnost má možnost v peti dnech shlédnout techto osm
snímku: Smetto quando voglio, I nostri ragazzi, La mafia uccide solo d´estate, Più buio di
mezzanotte, Il Capitale umano, Il giovane favoloso, In grazia di Dio, Anime nere.
Popis:

Akci porádají: Velvyslanectví Italské republiky a Italský kulturní institut v Praze, Istituto
Luce Cinecittà v Ríme, CAMIC-Italsko-ceská smíšená obchodní a prumyslová komora a
Kino Lucerna. Spolupráce: Italian Business Center, Progetto Repubblica Ceca, Nadacní
fond Eleutheria na podporu výtvarného umení, il Mulino, hotel Alchymist, UniCredit Bank,
Ferrero.

10. – 14. prosince 2014, kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

Newsletter CAMIC
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XII edizione del MittelCinemaFest (Festival Mitteleuropeo del
Cinema italiano)
Data:
Luogo:

10/12/2014 - 14/12/2014
Cinema Lucerna, Vodičkova 36, Praga 1
La Camera di Commercio a dell'Industria Italo-Ceca ha il piacere di invitarvi alla XII
edizione del MittelCinemaFest (Festival Mitteleuropeo del Cinema italiano), per il
secondo anno anche a Praga.

Il festival offre una selezione di film italiani recenti, salutati da un ampio successo di
pubblico
e
di
critica.
Le
vicende
narrate
costituiscono uno spaccato che tocca e rivela diversi aspetti della società italiana di
oggi: la partecipazione collettiva, il problema dell’occupazione giovanile, la precarietà
del mondo del lavoro, i rapporti tra genitori e figli e tra le generazioni. Nel corso del
festival verranno proiettati otto film: Smetto quando voglio, I nostri ragazzi, La mafia
Descrizione:
uccide solo d'estate, Più buio di mezzanotte, Il capitale umano, Il giovane favoloso, In
grazia di Dio, Anime nere.
Organizzano l'Ambasciata d'Italia a Praga, l'Istituto Italiano di Cultura, la CAMIC –
Camera di Commercio e dell´Industria Italo-Ceca, l'Istituto Luce Cinecittà, in
collaborazione con Italian Business Center, Progetto Repubblica Ceca, Fondazione
Eleutheria, Alchymist di Praga, UniCredit Bank, Ferrero, Il Mulino.
Il festival avrà luogo dal 10 al 14 dicembre 2014 presso il Cinema Lucerna, Vodičkova
36, Praga 1.

http://www.prague.eu/cs/akce/45

MittelCinemaFest

10. 12. 2014 – 14. 12. 2014
Středoevropský festival italského filmu Festival vstupuje do 12. ročníku a opět…

Zpět

MittelCinemaFest
Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1 - Nové Město, 110 00
Web: http://www.kinolucerna.cz, kino@lucerna.cz
+420 224 216 972, +420 736 431 503

•

•

•

Datum a čas konání
10. 12. 2014 – 14. 12. 2014

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 3 dicembre 2014
Varie
(fonte: red) In programma a Praga dal 10 al
14 dicembre, presso il Cinema Lucerna, il
MittelCinemaFest. La rassegna di cinematografia
italiana, quest’anno alla seconda
edizione nella capitale ceca, è stata presentata
ieri da Giovanni Sciola, direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura, nel corso di
una conferenza stampa. Prevista la proiezione
di otto film, fra cui Il capitale umano di
Paolo Virzì, candidato all’Oscar 2015 come
miglior film in lingua non inglese. Una rassegna
che si propone come “testimonianza
dell’Italia dei nostri giorni”.
***
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 10 dicembre 2014
(fonte: red) Al via oggi, ore 18:30, presso il
Cinema Lucerna di Praga, il MittelCinemaFest, la rassegna di cinematografia italiana,
che si svolge quest’anno per la seconda
volta nella capitale ceca, su iniziativa
dell’Istituto Italiano di Cultura. Questa sera è
in programma la proiezione di “Smetto
quando voglio” di Sydney Sibilia. Sino al 14
dicembre verranno proiettati otto film, fra
cui, venerdì, “Il capitale umano” di Paolo
Virzì, candidato all’Oscar 2015.
***
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, giovedì 11 dicembre 2014
Varie
(fonte: red) Velky sal del Lucerna di Praga
gremito ieri sera per la inaugurazione del
MittelCinemaFest, la rassegna di cinematografia
italiana. Il film - “Smetto quando voglio”
di Sydney Sibilia - ha divertito il pubblico
e al termine sono arrivati applausi scroscianti.
La rassegna di cinematografia italiana
prosegue oggi con “I nostri ragazzi” di
Ivano De Matteo, con Luigi Lo Cascio,
Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno
(ore 18)
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Cinema italiano approda a Praga con MittelCinemaFest

Quattro giorni di proiezioni per raccontare Italia di oggi
04 dicembre, 14:36

(ANSA) - PRAGA - Il cinema italiano contemporaneo nel cuore dell'Europa. Si chiama
MittelCinemaFest, è una rassegna nata 12 anni fa da un'iniziativa di Dante Marianacci, e porta i più
recenti film tricolori in Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca attraverso gli istituti
italiani di cultura di Budapest, Praga, Cracovia e Bratislava. Una finestra sul Belpaese attraverso
l'occhio della cinepresa.

Buio in sala al prestigioso cinema Lucerna di Praga mercoledì 10 dicembre e fino al 14, attraverso
sette pellicole che raccontano l'Italia di oggi agli europei, così com'è e così come la vedono i registi
Sydney Sibilia, Ivano De Matteo, Pif, Sebastiano Riso, Paolo Virzì, Paolo Martone, Edoardo
Winspeare e Francesco Munzi.
Il primo film in cartellone è "Smetto quando voglio" nella serata evento (inizio ore 18.30) alla quale
è prevista la partecipazione dell'ambasciatore italiano Aldo Amati, del direttore dell'Istituto italiano
di cultura Giovanni Sciola e del presidente della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca.
La tappa in Repubblica ceca è stata peraltro resa possibile anche da alcuni operatori economici
italiani che hanno voluto sostenere la penetrazione della cultura cinematografica italiana, nella
consapevolezza di poter incrementare la presenza di pellicole in questo importante e qualificato
bacino di utenza mitteleuropeo. Al film di Sibilia fanno seguito giovedì 11 "I nostri ragazzi" di De
Matteo (ore 18); venerdì 12 "La mafia uccide solo d'estate" di Pif (18.30) e "Più buio di
mezzanotte" di Riso (presente in sala, 20.30); sabato 13 "Il capitale umano" di Virzì (18.15) e "Il
giovane favoloso" di Martone (20.30); ultimo appuntamento domenica 14 con "In grazia di Dio" di
Winspeare (ore 18) e "Anime nere" di Munzi (20.30). Per l'ambasciatore Amati è in atto un
concreto sforzo "a dare sempre più spessore e visibilità a questo bellissimo momento di espressione
cinematografica dei nostri talenti nella piena consapevolezza della curiosità del pubblico ceco che
ama il confronto con la nostra cultura e ci vuole conoscere sempre di più".
Il direttore dell'IIC Sciola pensa al MittelCinemaFest come a "una scadenza fissa nel ricco
calendario culturale della capitale ceca, un appuntamento sia per gli appassionati di cinema che per
coloro che guardano con interesse alla cultura e all'evoluzione in corso nella società italiana
contemporanea".
(ANSA).
© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
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Il MittelCinemaFest torna a Praga
03.12.2014

Dal 10 al 14 dicembre si terrà a Praga la seconda edizione del MittelCinemaFest, il festival del
cinema italiano, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura e dall’Ambasciata d’Italia, in
collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e numerosi partner della
comunità italo-ceca. Ne abbiamo parlato con il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Giovanni
Sciola.

Il MittelCinemaFest arriva alla sua seconda edizione praghese. Quali sono le novità rispetto
alla scorsa edizione?
Quest’anno abbiamo cercato di moltiplicare gli sforzi sul lato della visibilità, con nuove iniziative in
città. Vogliamo infatti far diventare il MittelCinemaFest un evento fisso della vita cinematografica
praghese.Il principale obbiettivo del festival è dare visibilità al cinema italiano di nuova produzione,
che crediamo non venga distribuito a sufficienza in Repubblica Ceca.

Quale direttrice drammaturgica ha guidato la scelta dei film in cartellone?

Vogliamo presentare al pubblico ceco i film più recenti girati da registi italiani, che in qualche
modo riflettano la situazione attuale della società italiana. Nella drammaturgia abbiamo cercato
anche di riflettere alcuni generi tradizionali del cinema italiano, come le commedie e i film di
costume. Una buona sintesi di questi due generi è sicuramente il film d’apertura, “Smetto quando
voglio” di Sydnei Sibilia.

Il cartellone prevede anche un importante film di carattere storico-biografico...
Unica eccezione che abbiamo voluto fare è “Il giovane favoloso” di Mario Martone, che racconta la
vita del poeta Giacomo Leopardi. Credo sia sta una scelta doverosa, dato che in Italia il film sta
avendo molto successo. Inoltre, Leopardi ha molto da dire anche sull’Italia e sugli italiani di oggi,
quindi alla fine non è una scelta fuori dalla drammaturgia complessiva del festival. Credo che
l’opera di Martone possa essere anche un modo per far conoscere ai cechi la vicenda umana,
oltrechè poetica, di Leopardi.

Un programma ricco di film da festival. Cercherete di supportare una maggior diffusione di
questo genere di film?
Un aspetto indubbiamente importante del festival è la possibilità di concordare la diffusione dei film
da parte degli operatori locali. In questo senso, abbiamo già avuto diversi contatti che speriamo
possano andare a buon fine.

Rispetto agli altri film in programma, un’opera più di nicchia è “Più buio di mezzanotte” di
Sebastiano Riso. Come mai questa scelta?
Quest’anno realizziamo per la prima volta anche un dialogo con la Famu, la Facoltà di Cinema
dell’Accademia delle Belle Arti di Praga. Per questo abbiamo voluto inserire un film con una
tematica più border line e difficile, che possa suscitare una discussione. Il Festival non deve essere
solo una vetrina tirata a lucido. E siamo veramente felici che il film viene proiettato alla presenza
del regista.

L’edizione 2014 vede anche una partnership rafforzata con la Camera di Commercio ItaloCeca e con imprese locali. Come valuta questa esperienza?
Queste collaborazioni a mio avviso sono un notevole successo. Da quando sono arrivato a Praga, ho
considerato una priorità intensificare i rapporti tra le diverse istituzioni ed entità italiane presenti sul
territorio. Ed è indubbio che l’attenzione verso il Festival stia crescendo. Il MittelCinemaFest sta
quindi seguendo la stessa via dei grandi festival del cinema europeo, dove c’è una presenza
massiccia di aziende locali, in termini di sostegno e visibilità.
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MittelCinemaFest se vrací do Prahy
03.12.2014

Od 10. do 14. prosince v Praze proběhne druhý ročník MittelCinemaFestu, festivalu italského filmu,
který je organizován Italským kulturním institutem a Velvyslanectvím Itálie ve spolupráci s Italskočeskou obchodní a průmyslovou komorou a dalšími početnými partnery z italsko-české
podnikatelské komunity. Mluvili jsme o festivalu s ředitelem Italského kulturního institutu
Giovannim Sciolou.

MittelCinemaFest došel do druhého ročníku. Jaké jsou novinky ve srovnání s minulým
rokem?
Letos jsme se snažili vynaložit více úsilí na zvýšení viditelnosti festivalu, a to skrze různé iniciativy
v Praze. Chceme totiž, aby se MittelCinemaFest stal stálou akcí v pražském kulturním programu.
Myslíme si, že soudobé italské filmové produkci se v českých kinech nedostává dostatečné
pozornosti, a festivalem bychom chtěli tento stav alespoň trochu změnit.

Dle jaké dramaturgické osnovy jste vybírali festivalové snímky?

České veřejnosti chceme představit nové filmy natočené italskými režiséry, které nějakým
způsobem reflektují aktuální situaci italské společnosti. Do dramaturgie jsme se snažili také začlenit
některé tradiční žánry italském kinematografie, například komedie nebo filmy se společenskou
tematikou. Dobrou syntézu obou zmíněných žánrů představuje úvodní film, “Přestanu, až budu
chtít” od Sydneye Sibilii.

V programu je však také důležitý film s historicko-biografickým obsahem...
Jedinou výjimku, kterou jsme chtěli udělit v dramaturgii festivalu, je “Úžasný mladík” od Maria
Martoneho, který pojednává o životu básníka Giacoma Leopardiho. Myslím, že je to naprosto
zásadní volba, vzhledem k tomu, že tento film zaznamenal v Itálii velký úspěch. A navíc Leopardi
má stále co říct k aktuální situaci Itálie a italské společnosti. Tento film tak nakonec není tolik
významnou výjimkou v celkové dramaturgii festivalu. Martoneho snímek je také dobrou příležitostí
k tomu, aby Češi poznali život, a částečně i dílo, Giacoma Leopardiho.

Program je bohatý na filmy festivalového charakteru. Chcete podpořit větší distribuci tohoto
žánru filmů?
Naprosto zásadní stránkou našeho festivalu je také možnost spolupracovat s místními distributory
na vyšším rozšíření představených filmů. V tomto ohledu již máme několik slibných kontaktů, které
snad dopadnou dobře.

Ve srovnání s ostatními filmy je možná více divácky specifický snímek “Větší tma než o
půlnoci” od Sebastiana Risa. Proč jste zařadili do programu tento film?
Letos jsme se snažili nastolit dialog s pražskou Fakultou filmového umění, Famu. Proto jsme
zařadili do programu i film, který se zabývá obtížnější tematikou, která samozřejmě může vyvolat
debatu. A je to správné, festival nemá být jen naleštěnou vitrínou. A jsme opravdu rádi, že film
bude promítán za účasti režiséra.

Letošní ročník festivalu je pořádán za posílené spolupráci s Italsko-českou komorou a celou
řadou místních firem. Jak hodnotíte tuto zkušenost?
Tyto spolupráce dle mého názoru představují velký úspěch. Od mého příjezdu do Prahy jsem
považoval za prioritu posílit vztahy mezi institucemi a dalším italskými subjekty působícími v ČR.
A je nezpochybnitelným faktem, že pozornost vůči festivalu roste. MittelCinemaFest tak jde po
podobné cestě jako další filmové festivaly evropských států, které probíhají za příspěvku do
podpory a zajištění viditelnosti velkého počtu firemních subjektů.
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Il cinema italiano in tour per la Mitteleuropa
15:55 18 DIC 2014
(AGI) - Praga, 18 dic. - Si e' concluso a Praga il tour del cinema italiano che con il
MittelCinemaFest ha fatto tappa anche a Budapest, Bratislavia e Cracovia. In cartellone,
alcuni dei film che hanno avuto piu' successo nell'ultima stagione, da "Smetto quando
voglio" a "La mafia uccide solo d'estate" a "Il capitale umano". Tra le pellicole proiettate,
anche "Il giovane favoloso", "In grazia di Dio", "Anime nere" e "Piu' buio di mezzanotte",
quest'ultimo presentato nella capitale ceca alla presenza del regista Sebastiano Riso.
Un'occasione per mostrare uno spaccato del Bel Paese, con una carrellata su temi attuali,
come il problema dell'occupazione giovanile, la precarieta' del mondo del lavoro, i rapporti
tra genitori e figli e tra le generazioni. Il festival mitteleuropeo del cinema italiano, arrivato
alla dodicesima edizione ma solo la seconda nella Repubblica ceca, e' stato organizzato
dall'ambasciata d'Italia, dall'Istituto italiano di cultura e dall'Istituto Luce Cinecitta', con la
collaborazione della Camic - Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca. (AGI) .
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Dal 2001 il punto di riferimento

dMittelCinemaFest: applausi alla prima per “Smetto quando voglio”
11.12.2014

Mercoledì 10 dicembre è partita la seconda edizione ceca del MittelCinemaFest, il Festival del
cinema italiano in Europa centrale, con la proiezione del film Smetto quando voglio, del regista
Sydney Sibilia. Presente in sala Pietro Sermonti, uno degli attori protagonisti

Mercoledì 10 dicembre è stata inaugurata nella Sala grande del prestigioso cinema praghese Kino
Lucerna, la seconda edizione ceca del MittelCinemaFest, il Festival del Cinema Italiano che si tiene in
quattro importanti città del centro Europa.
L’edizione praghese è stata aperta dal film Smetto quando voglio, opera prima del promettente regista
Sydney Sibilia, proiettato alla presenza di uno degli attori protagonisti, Pietro Sermonti. Prima della
proiezione, molto applaudita dal pubblico in sala, sono intervenuti sul palco i massimi esponenti delle
istituzioni italiane a Praga. “I film in cartellone trattano con toni e registri diversi la situazione sociale in
Italia e alcuni fenomeni tristi del nostro Paese, come la disoccupazione giovanile o il crimine organizzato –
ha detto l’ambasciatore italiano Aldo Amati – Sono contento che per l’apertura sia stata scelta commedia,
che pur trattando un tema impegnativo, offre un tono più scanzonato”.
Presente anche il presidente della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca Gianfranco Pinciroli,
partner del MittelCinemaFest. “La nostra Camera ha guardato fin dall’inizio con grande attenzione al
MittelCinemaFest e abbiamo deciso di contribuire in maniera significativa alla sua organizzazione,
sperando che nei prossimi anni diventi un appuntamento fisso del programma culturale di Praga” ha
sottolineato il presidente Pinciroli.
Infine, ha salutato il pubblico in sala anche il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Giovanni Sciola.
“Quest’anno il festival è organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, dall’Ambasciata d’Italia a Praga,

dall’Istituto Luce e dal Kino Lucerna – ha riferito il direttore Sciola – Siamo anche molto contenti che
all’organizzazione del festival abbiano contribuito come partner e sponsor numerosi soggetti e aziende
italiane in Repubblica Ceca”.
Dopo la proiezione, l’attore Pietro Sermonti ha risposto alle domande del pubblico in sala e in occasione di
un rinfresco serale coordinato dalla Camera Italo-Ceca in collaborazione con il ristorante il Mulino.
“Smetto quando voglio è una commedia agrodolce, che riflette sullo stato della società italiana e
soprattutto sul sistema universitario e di ricerca scientifica sottoposto da anni a drastici tagli – ha
spiegato Pietro Sermonti durante il dibattito – Il film s’inserisce nel filone della commedia sociale
all’italiana, come I soliti ignoti di Mario Monicelli, giusto per citare uno degli esempi più riusciti sono”.
La grande presenza di pubblico alla prima proiezione quindi è un buon segnale per la prosecuzione del
festival, che si articolerà fino a domenica 14 dicembre in altre sette proiezioni serali presso il cinema Kino
Lucerna.

ella comunità imprenditoriale italo-ceca.
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MittelCinemaFest: oceněn potlesky zahajovací film Přestanu, až budu chtít
11.12.2014

Ve středu 10. prosince byl zahájen druhý český ročník MittelCinemaFestu, Festivalu italské
filmu ve střední Evropě. Festival odstartoval za přítomnosti Pietra Sermontiho, jednoho z
herců zahajovacího filmu režiséra Sydneye Sibiliy Přestanu, až budu chtít.

Ve středu 10. prosince byl zahájen ve Velkém sále prestižního pražského Kina Lucerny druhý český ročník
MittelCinemaFestu, Festivalu italského filmu, který probíhá ve čtyřech důležitých městech střední Evropy.
Pražský ročník zahájil snímek nadějného režiséra Sydneye Sibiliy Přestanu, až budu chtít,
který byl promítán za přítomnosti jednoho z hlavních herců, Pietra Sermontiho. Ještě před
promítáním filmu, který byl publikem vřele přijat, se na pódiu vystřídali hlavní představitelé italských
institucích v Praze. “Letos se mnoho promítaných filmů bude různým tónem a způsobem věnovat stavu
italské společnosti a některým negativním fenoménů jako nezaměstnanosti mladých či organizovanému
zločinu,” uvedl italský velvyslanec v Praze Aldo Amati, “Jsem tak velice rád, že festival otevře film, který
sice pojednává o závažném tématu, ale současně má trochu více rozcuchané vyznění.”
Na zahájení festivalu promluvil také Gianfranco Pinciroli, předseda Italsko-české obchodní a průmyslové
komory, která je letos partnerem festivalu. “Komora vzhlížela k MittelCinemaFestu s velkým
zájmem hned od jeho prvního ročníku, a proto jsme se rozhodli, že tento festival výrazně
podpoříme s nadějí, že se stanou pevnou součástí pražského kulturního programu,” řekl
předseda Pinciroli.
Přítomné publikum nakonec pozdravil také ředitel Italského kulturního institutu Giovanni Sciola. “Letošní
ročník festivalu je organizovaný Italským velvyslanectvím v Praze, Italským kulturním institutem,
filmovým institutem Istituto Luce a Kinem Lucerna,” uvedl ředitel Sciola, “Jsme také velice rádi, že na
organizaci festivalu přispěly jako partneři a sponsoři mnohé italské firmy působící v ČR.”
Večer pokračoval po promítání filmu diskuzí s hercem Pietrem Sermontim a večerním občerstvením
koordinovaným Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou ve spolupráci s restaurací il Mulino.
“Přestanu, až budu chtít je hořko-sladká komedie, které provádí určitou reflexe nad stavem italské
společnosti a především systému univerzitního vzdělaní a vědeckého výzkumu, který v posledních letech
prošel dost drastickými škrty,” vysvětlil Pietro Sermonti při diskuzi, “Film je tak plnou součástí onoho
žánru italské sociální komedie, jejíž dobrým příkladem je například film Maria Monicelliho I
soliti ignoti.”

Velká účast veřejnosti na zahajovacím promítaní je tak dobrým znamením pro festival, který počítá do
neděle 14. prosince s dalšími sedmi promítáními ve Velkém sále Kina Lucerny.
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Pietro Sermonti: Smetto quando voglio racconta la parabola del nostro Paese
18.12.2014

La seconda edizione praghese del MittelCinemaFest ha riscosso notevole interesse tra il pubblico
praghese. Alla proiezione di apertura del film di Sydney Sibilia “Smetto quando voglio” abbiamo
incontrato in esclusiva uno dei protagonisti del film, Pietro Sermonti, che non nasconde il lato critico di
questa divertente commedia.
Smetto quando voglio ha certamente il tono tipico della commedia, ma la trama nasconde una
propria drammaticità. Come definisce questo film?
Il film è senz’altro una commedia agrodolce, che parte da uno sguardo critico sulla società italiana e
soprattutto sulla gestione del settore educativo, della ricerca scientifica e della cultura, sottoposto da anni

a pesanti tagli di fondi e al disinteresse da parte dei politici. D’altronde, anni fa un ministro della
Repubblica aveva affermato che con la cultura non si mangia. Nella commedia non è nascosto niente,
neanche del mondo universitario, da cui provengono i protagonisti del film, e neppure sul funzionamento
delle reti clientelari che talvolta ancora esistono.
Il film si ispira almeno in parte a storie vere?
Il copione del film prende spunto da alcune storie personali conosciute dal regista e dallo scenografo. Allo
stesso tempo, credo che nel film si possano in qualche modo rivedere molti ricercatori che lavorano in
ambito universitario. Il mio stesso personaggio mi ricorda in qualche modo mia cugina, anche lei
un’antropologa culturale.
Il festival del film è anche l’occasione per fare il punto sullo stato del settore cinematografico
italiano, che versa in acque non facili. Tempo fa era uscita addirittura una proposta di
trasformare Cinecittà da ateliers in parco tematico. Quali sono i principali problemi del
settore?
Il settore cinematografico italiano fatica a trattenere i realizzatori italiani nel paese e ad attirarne di nuovi
dall’estero. Sicuramente c’è una questione di costi della manodopera, che sono più alti rispetto a molti
altri Paesi europei. Alle maestranze manca spesso la coscienza dei propri diritti e della propria
professionalità. Manca insomma un quadro di regole che permetta loro di lavorare in serenità. Tuttavia,
non credo che le scelte dei registi esteri verso mete diverse dall’Italia siano da attribuire soltanto al costo
della manodopera, quanto piuttosto al fatto che le regole non sono chiare o troppo spesso trasgredite.
Talvolta non è possibile vincere una gara d’appalto o ottenere un finanziamento semplicemente sulla base
della qualità del progetto. E poi ci sarebbe da migliorare il funzionamento delle film commissions
inspirandosi ai casi di successo, come quelle della Puglia o di Trento.
Nella sua carriera ha un ruolo importante il teatro. Anni fa è stato anche co-regista de Il
Gabbiano di Cechov. Qual è il suo rapporto con la cultura dei Paesi di lingua slava?
Ho un rapporto molto stretto con queste culture, soprattutto grazie alla figura di mio padre. In questo
senso ho conosciuto e letto, soprattutto nei periodi di convalescenza, i grandi romanzi russi di
Dostojevskij, Cechov o Tolstoj. Potrei benissimo immaginarmi come un gentiluomo russo dell’Ottocento.
Certamente sono dei testi che possono dare molto agli adolescenti di oggi. Bisogna però che siano iniziati
a queste letture dalla famiglia o dalla scuola.
Infine, veniamo a Praga. Suo padre ha scritto un libro di racconti sulla città, “Il tempo fra cane
e lupo”. Che rapporto ha avuto suo padre con la capitale ceca?
Nell’agosto del 1968, appena saputo dell’invasione delle truppe sovietiche in Cecoslovacchia, mio padre si
fece accompagnare alla frontiera cecoslovacca da mia madre, con cui era in vacanza in Puglia. Passò qui
quattro mesi intensi, e ritornò anche negli anni seguenti, mantenendo stretti contatti con le persone che
fecero la Primavera di Praga. Personalmente ricordo che una delle cose più importanti nello studio di mio
padre era una foto di Dubcek con la scritta “Socialismu ano”. La Praga di quegli anni non la ricordo, ci ho
passato solo tre ore negli anni Ottanta, ma mi è stata raccontata come una città abbastanza grigia e
cupa. Oggi mi pare che abbia lo spirito e i colori delle altre capitali europee. Negli aspetti positivi così
come in quelli negativi.
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Pietro Sermonti: Přestanu až budu chtít vypráví o situaci v naší zemi
18.12.2014

Druhý pražský ročník festivalu MittelCinemaFest zaznamenal silnou odezvu pražského publika. Na
projekci debutového festivalového snímku “Přestanu, až budu chtít” režiséra Sydneye Sibilii jsme se sešli
s hercem Pietrem Sermonti, který v exkluzivním rozhovoru neskrývá kritický duch této zábavné komedie.
Přestanu, až budu chtít má zajisté tón typický pro komedii, ale samotný příběh má také jistý
dramatický spád. Jak by jste tedy definoval tento snímek?
Film je jednoznačně hořko-sladkou komedií, který přináší kritický pohled na italskou společnost a
především na správu školství, vědeckého výzkumu a kultury, která byla v posledních letech
poznamenána drastickými škrty a nezájmem politiků. A to v duchu hesla, “Z kultury se nenajíme”, jak
řekl jednou jeden ministr naší Republiky. Komedie však současně ani nezakrývá některé negativní rysy
samotného univerzitního světa, ze kterého pochází hlavní postavy snímku a kde občas existují klientelární
sítě.
Film se nechal inspirovat nějakým opravdovým příběhem?
Scénář se odpíchl od některých osobních příběhů, o kterých ví více režisér a scénograf. Současně si
myslí, že ve filmu se mohou poznat někteří vědečtí výzkumníci pracující v univerzitním prostředí.
Například moje postava mi připomíná mojí sestřenku, která je také kulturní antropoložkou.
Festival je také příležitostí k zhodnocení stavu italského filmového průmysl, jež se nachází v
nelehkém stavu. Před časem byl dokonce vysloven návrh, aby se ateliéry v Cinecittà změnily v
tematický park. Jaké jsou hlavní problémy odvětví?
Italské filmové odvětví jen málo schopné přitáhnout italské režiséry i zahraniční producenty. A jistě část
problémů je způsobena cenou práce, která je vyšší než v mnoha jiných evropských zemí. Současně naším
odborníkům často chybí vědomí vlastních práv a kvality své práce. Chybí jim prostě rámec pravidel, který
by jim umožňoval v klidu pracoval. Nicméně nemyslím si, že zahraniční režiséři si vybírají jiná místa, kde
točit, než v Itálii jen kvůli nákladům na práce. Spíše se jedná o to, že pravidla jsou nejasná nebo příliš
často porušovaná. Někdy není možné vyhrát veřejnou soutěž či obdržet grant jen na základě kvality
předloženého projektu. A bylo by také nutné zlepšit fungování film commissions, a inspirovat si těmi,
které dobře fungují například v Trentu či Apúlii.
Ve Vaší kariéře má důležité místo i divadlo. Před lety jste byl zástupcem režiséra hry Racek od
Čechova. Jaký je Váš vztah s kulturami slovanských zemí?
Mám velice úzký s těmito kulturami díky osobnosti mého otce. Poznal jsem a četl jsem, především v
období, kdy jsem se zotavoval, velké ruské romány od Dostojevského, Čechova o Tolstého. A dokázal
bych se představit jako ruský šlechtic XIX. Století. Jedná se o texty, které stále mají, co dát dnešním
dospívajícím mužům a ženám. Ti však ale potřebují, aby byli rodinou či školou uvedeni do těchto textů.
Zakončme Prahou. Váš otec o ní napsal povídkovou knihu “Il tempo fra cane e lupo”, Čas mezi
psem a vlkem. Jaký vztah měl Váš otec s českým hlavním městem?
Když se můj otec v srpnu roku 1968 dozvěděl o sovětské invazi do Československa, tak se nechal zavést
moji matkou, se kterou byl na dovolené v Apúlii, na československé hranice. V Praze pak prožil čtyři
intenzivní měsíce, a do města se vracel i v pozdějších letech, kdy udržoval vztahy s představiteli
Pražského jara. Osobně si pamatuji, že v jeho pracovně byla vystavena fotka Alexandra Dubčeka, na
které bylo napsáno “Socialismu Ano”. Tedejší Prahu si však nepamatuji, strávil jsem v ní jen tři hodiny v
80. letech, ale slyšel jsem, že tehdejší atmosféra byla dost šedá a ponurá. Dnes se Praha podobá duchem
i barvami ostatním evropským hlavním městům, a to v těch pozitivních i v těch stinných stránkách.
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3 Intervista a Pietro Sermonti, ospite del MittelCinemaFest di
Praga

•

Riccardo Burgazzi

Pietro Sermonti (Roma, 25/10/1971) è un attore di teatro, cinema
e televisione. Ha studiato regia e recitazione in Italia e negli Stati Uniti. È noto al grande pubblico
soprattutto per il ruolo di Guido Zanin nella serie televisiva Un medico in famiglia e per quello di
Stanis La Rochelle in Boris. In occasione del MittelCinemaFest, rassegna internazionale di cinema
italiano organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura e l’Istituto Luce
Cinecittà che si è svolta a Praga dal 10 al 14 dicembre 2014, Sermonti ha raggiunto la capitale ceca
per presentare il film Smetto quando voglio della regista Sydney Sibilia, nel quale recita la parte
dell’antropologo Andrea De Sanctis. Cafeboheme.cz lo ha incontrato per fargli qualche domanda.
CB. Cominciamo da quest’ultima informazione: probabilmente ti sarà capitato più volte che,
passeggiando, qualcuno ti riconoscesse e ti additasse con un “Ehi, guarda: quello è Stanis!”
Ebbene, in quei momenti senti il “peso della maschera” o senti di aver raggiunto l’obiettivo?
PS. Certo, quella è una cosa che capita spesso… mi è successa perfino qui a Praga! Credo però che
un attore sia fortunato se gli capita, nella vita professionale, un personaggio come Stanis, perché è
un veicolo straordinario per una satira verso stereotipi che, purtroppo, esistono davvero. Inoltre,
Stanis ha rappresentato per me l’occasione di poter prendere in giro qualcosa in cui io stesso ho
lavorato, ovvero la grande sit-com : Un medico in famiglia. Per me Boris non ha rappresentato solo
un riscatto dal marchio “dottore buono a vita”, ma anche l’occasione di lavorare con degli amici
straordinaria, con molti dei quali sono proprio cresciuto insieme.
CB. Ti abbiamo visto nei panni del medico buono, del consulente finanziario senza scrupoli,
del divo demente: è evidente che sai interpretare diversi caratteri, ma come li prepari?
Oppure li “sei”? Sei uno, nessuno e centomila?
PS. Partendo dalla costatazione che il corpo è quello che è e non lo si può cambiare, il privilegio di
essere attore è proprio quello di poter modellare l’anima che c’è dentro questo corpo. Ciò che si può
fare è lavorare proprio sui caratteri… e per farlo ricorro al mio vissuto: all’esperienza emotiva, ma
anche a una certa “campionatura” delle persone che incontro, che è una cosa che faccio per poi
riusarle e rielaborarle nei personaggi. Per esempio, Stanis La Rochelle, nasce proprio
dall’osservazione di alcune persone che ho conosciuto. Certo, è un personaggio che non evolve, che
non ha profondità… e purtroppo dopo di lui ho avuto solo richieste per recitare in commedie.
Quindi ho sentito montare spontanea la necessità di esprimere altro, per esempio dandomi di nuovo
al teatro e, in particolare, a Cechov. Uno dei problemi del recitare in Italia, infatti, è che si viene
marchiati: a un certo punto ho chiesto di far morire il mio personaggio della serie Un medico in

famiglia proprio per non rischiare che poi, ogniqualvolta mi volessi proporre per un altro tipo di
carattere, mi dicessero: “No, grazie, tu sei il medico e devi restare il medico”.
Se devo pensare al mio ”essere”, invece… beh, io sono romano! E finalmente potrò parlare romano
in “Zio Gaetano è morto”, film che uscirà a marzo, dove interpreterò un elettricista.
CB. Anche George Clooney, però, ha iniziato facendo il medico in una sit-com! Tra l’altro è
stato nominato due volte “uomo vivente più sexy”!
PS. Verissimo, verissimo! Io, però, mi accontenterei del terzo posto in classifica come uomo più
sexy del palazzo dove abito!
CB. Come giudichi il ruolo della televisione nella cultura e nella società italiana?
PS. Rispetto all’evidente propulsione di alfabetizzazione che la televisione ha avuto in Italia, cito il

mio babbo: “La
televisione è come una pentola, se la
si allarga (e negli ultimi decenni la si è allargata parecchio per farci entrare di tutto), il livello
dell’acqua (il contenuto) si abbassa”. D’altro canto è anche vero che la televisione sta ora svolgendo
la stessa funzione d’insegnamento della lingua che compiva negli anni cinquanta: basta pensare al
fenomeno dell’emigrazione e al contributo che essa dà loro per imparare l’italiano. Un medico in
famiglia aveva anche questo compito.
Per quanto riguardo l’ambito più commerciale, invece, ho avuto modo di vivere un’esperienza fuori
dal coro lavorando per Fox, che ha una filosofia di mercato e un concetto stesso di televisione, del
tutto diverso da quello italiano, ovvero del sottostare sempre al dominio del “falso duopolio”. Fox
offre un servizio a pagamento e si permette, pertanto, di lasciare libero chi lavora (registi e attori) di
fare davvero ciò che sente. Se in RAI il concetto di “personaggio simpatico” è quello di uno che fa
tanti giochi di parole (e che personalmente non sono assolutamente capace di sostenere né voglio
prestarmi a un tipo di comicità del genere), a Fox esiste davvero il concetto di satira.
CB. Teatro: qui i tuoi primi lavori e gran parte della tua formazione. Ti senti più legato al
palcoscenico o allo schermo?
PS. Palcoscenico, senz’ombra di dubbio. Quando da giovane ho lavorato in teatro come aiuto
regista, guardavo agli attori come a dei super eroi. In teatro si è molto più onesti che nella vita (è
una cosa che ho sperimentato provando un pezzo de “Il gabbiano” di Cechov): si è molto più a
fuoco ed è una sensazione intossicante. È la consapevolezza di dire qualcosa che è sempre valido,
che va oltre te stesso.
Tra l’altro mi piace considerarmi anche un “autore dormiente”: da un lato mi piacerebbe uscire,
prima o poi, con “un’opera prima”, dall’altro adotto come scusa il fatto che lavoro come attore

proprio per mettere le mani avanti e dire che non ho tempo di scrivere. Forse alla fine resterò
l’unico italiano a non aver scritto la sua opera prima… ma del resto c’è tempo: in Italia si è giovani
promettenti fino ai 72 anni!
Sono passato dal teatro alla televisione dopo un momento preciso: studiavo recitazione teatrale a
New York, sono tornato in Italia per uno spettacolo e, quando sarei dovuto tornare, c’è stato
l’attentato alle Torri Gemelle. Da allora non me la sono più sentita di tornare. E nel frattempo,
appunto, ho avuto l’audizione per Un medico in famiglia.
CB. Qual è la tua idea di “recitazione”? Puoi dare una definizione di “attore”?

PS. Mi colpisce che in italiano “recitare”, “giocare” e
“suonare” siano tre verbi diversi, mentre in molte altre lingue non è così (in inglese “to play”, in
francese “jouer”). Ebbene, l’attore è un contenitore che comprende queste tre azioni e inoltre è un
bambino eterno, è una persona alla quale è stata data la possibilità di restare ragazzino per sempre
(In questo senso, l’America non faceva per me: troppa disciplina e poco gioco; o forse, dal punto di
vista più tecnico, perché non mi piace il naturalismo a teatro).
L’attore è un tubo in cui si infilano emozioni per poi farle risuonare nelle persone che lo guardano.
E un bravo attore di teatro può passare al cinema; ma un attore di cinema difficilmente può
sopravvivere in teatro, perché in teatro il tempo dell’attore coincide col tempo di chi lo guarda,
mentre il tempo del cinema è spezzettato, sono coriandoli che non seguono una linearità e non
vanno mai dall’inizio alla fine.
CB. L’importanza di chiamarsi Sermonti. Guardando la tua biografia da un lato si vede
chiaramente come già ventenne tu abbia scelto la tua strada (la recitazione) seguendola con
determinazione, dall’altro non si possono non notare cognomi di una certa altisonanza
(Sermonti, Agnelli, Rattazzi): come hai vissuto questa dicotomia?
PS. Il fatto di essere un “meticcio”, di appartenere a una famiglia di “signori del vapore” e di essere
figlio di un grande intellettuale, credo sia la mia fortuna. Tolti tutti gli attriti tipici dell’adolescenza,
con le sue asprezze e spigolosità, ovvero una volta fatta pace col mio sangue, ho davvero
cominciato ad apprezzare il patrimonio culturale che avevo a disposizione. Naturalmente ci sono
pro e contro: dei contro è difficile parlare e li tengo per me, ma i pro derivano appunto dalla
riappacificazione con se stessi e la propria storia. Ho passato estati in cui per la prima metà mi
vedevo costretto nei salotti della Regina d’Olanda (alla quale tra l’altro facevo saltare la dentiera
canticchiandole “bandiera rossa”) e nella seconda metà a giocare a pallone in strada a Santa
Marinella. Certe volte mi impressiono anche quando penso al numero spropositato di parenti che
ho: a conti fatti penso di avere 1.400 cugini nel mondo!

Dal punto di vista della meritocrazia, invece, non mi sono mai dovuto trovare a dire “no, guardate:
sono qui perché sono capace e non perché sono raccomandato”. Anzi: ho sempre dovuto dimostrare
davvero il mio valore, proprio perché se mi buttavo su un ramo qualcuno diceva “ah, ma perché tua
madre…”, se mi buttavo su un altro “ah, ma perché tuo padre…”; stando a questa logica avrei
dovuto fare il pusher! Certo, ho pagato la mia provenienza (hanno cercato di rapirmi da piccolo, ho
dovuto interrompere la mia carriera da calciatore…), ma alla fine ho capito che il vero problema
stava negli altri, non in me.
CB.Quali sono state le letture o i modelli più importanti per a tua formazione?
PS. Senza ombra di dubbio i romanzi russi dell’ottocento. E naturalmente anche quelli francesi! E
malgrado qualcuno possa pensarlo, a sentire il nome “Dante” non mi vengono eritemi, anzi, lo
considero un prozio! Quando mio padre leggeva e spiegava Dante, chiedeva moltissimo, in termini
di concentrazione, a chi veniva a sentirlo: grazie a lui ne ho imparato la grandezza e la generosità.
CB. Per concludere, vorrei ringraziarti per questa chiacchierata. È stata un’esperienza
davvero “opima”. “Opimo”: ti piace questa parola?
PS.Come fai a saperla questo aneddoto: ma allora sei un vero fan! È una parola tipica di mio padre e
l’ho riusata in un’improvvisazione. Mi piace improvvisare.
CB. Però non diremo di che video si parla: i tuoi fan sapranno scovarlo!
PS. I miei fan?! Sono sempre felicissimo quando ne incontro uno, ma quando vedo che davvero è
preparato sulle battute comincio a recitare di nuovo con lui e… alla fine sono loro a chiedermi di
smettere. Sto perdendo fan!

Si ringrazia Elisa Proh per la collaborazione alla realizzazione dell’intervista
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In occasione del MittelCinemaFest, rassegna di cinema italiano
organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dall’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Luce
Cinecittà, che si è svolta nella capitale boema dal 10 al 14 dicembre 2014, abbiamo avuto modo di
incontrare Sebastiano Riso (Catania, 1983), regista di “Più buio di mezzanotte” (2014). Sebastiano
ha iniziato a occuparsi di rappresentazioni in Sicilia, con il teatro, poi ha studiato a San Francisco
(U.S.A.) e si è infine laureato in “Cinema” a Roma, dove ha lavorato in diversi film prima come
assistente alla regia e poi come aiuto regista.
CB. Prima teatro, poi cinema; ma sul piano artistico quale dei due ambienti preferisci?

SR. Il teatro è stato una palestra fondamentale: quello che ho avuto modo di fare io, era un tipo di
teatro che aveva molto a che fare con il cinema. A Catania c’erano tantissimi teatri, che
rappresentavano l’inizio di tutta una serie di sperimentazioni. Era una città con una grande
attenzione per il palcoscenico.
Il cinema, invece, è il suo fratello minore (o maggiore, visto che comprende, oltre alla recitazione,
moltissime altre arti).
Per quanto riguarda il teatro io ho lavorato da ragazzino con Emma Dante, che fa un teatro forte,
d’impatto, che non lascia mai indifferenti ; per quanto riguarda il cinema, lo ho coltivato come
passione sin da piccolo, grazie a mio padre, con il quale vedevo un film a settimana per poi
dibattere insieme sui contenuti. Il rapporto con il cinema e quello con mio padre, psichiatra, è molto
stretto.
Il cinema è stata per me una passione libera, ma da un certo punto di vista è stato anche un salto nel
vuoto: è una carriera che spesso non dà sbocchi, basta guardare il numero di tagli che ogni anno
vengono inferti al cinema in particolare a al mondo della cultura e dello spettacolo in generale.
Ho lavorato anche dietro le quinte di alcune serie televisive per mettere da parte qualche soldo:
anche quella devo considerarla un’esperienza formativa, perché nonostante abbia sostanziali
differenze con il cinema, mi ha insegnato varie dinamiche e modi di lavorare che poi tornano anche
sul set dei film.
Infine, direi che anche ora che per me il cinema è un lavoro, non mi risulta mai pesante, proprio
perché per me è una passione.
CB. Un regista deve sapere anche recitare?
SR. Ho avuto un’esperienza brutta con un regista italiano, del quale non farò il nome, proprio
perché trattava male gli attori: lui non voleva averne niente a che fare; ma come si fa? Gli attori
sono il volto del film… il rapporto con loro è fondamentale!
Per converso, io credo fermamente nell’educazione e nel rispetto per chi lavora, chiunque sia: anche
quando lavoro con gente non professionista (e anche in quest’ultimo film ho coinvolto attori non
professionisti). Spesso mettere insieme attori di professione con altri completamente esordienti crea
delle vie di incontro inaspettate, che migliorano di gran lunga la qualità delle scene. In un team
serve “simpatia”, nel senso greco del termine.
CB. “Più buio di mezzanotte” è la tua opera prima e hai cominciato a girarla a soli 29 anni:

stato il tuo percorso? Quali i tuoi modelli?
qual è
E chi ti ha dato fiducia, appoggiando il tuo progetto nonostante la tua giovane età?

SR. Abbiamo bisogno di persone che ci diano fiducia; tante persone mi hanno detto “lascia perdere,
questa storia non interessa, non piacerà”, ma credo che ognuno di noi abbia dentro di sé un
termometro interno al quale dobbiamo tenere fede senza ascoltare gli altri.
Certo, io non avevo il know-how per produrre un film, dunque mi sono affidato a Claudio Saraceni,
un produttore settantunenne che mi ha promesso che avremmo fatto il film: lui avrebbe apportato la
sua esperienza, io il mio entusiasmo. La conferma che entrambi abbiamo avuto ragione a credere in
questo progetto è stata la partecipazione del film al Festival di Cannes.
CB. Il film racconta il dramma di un adolescente che non riesce a fare accettare alla società in
generale e al padre in particolare (contro il quale arriva a una vera e propria ribellione) la
propria omosessualità. Da cosa nasce l’esigenza di proporre questo tema? E come è stato
accolto?
SR. L’omosessualità era soltanto un pretesto: se avessimo parlato di un emigrato, un handicappato o
uno zingaro, sarebbe stata la stessa cosa per il messaggio che si voleva veicolare. Si voleva parlare
di identità e libertà. Davide, il protagonista, adolescente effemminato, cerca di far accettare la
propria identità a una società… ed è questo l’unico modo per affermare la propria libertà. Ecco
perché il film comincia con una corsa. Poi, naturalmente, toccando nello specifico il tema
dell’omosessualità (e quindi una questione “sociale”) era inevitabile attirare attenzioni anche sul
piano politico.
Il film, però, va oltre questi dibattiti e, parlando di adolescenza, si fa portatore di un messaggio
universale: tutti noi siamo stati adolescenti, tutti noi conosciamo le difficoltà, le paure e le
instabilità di quel periodo della vita. A questa universalità, va aggiunto il tema dell’omosessualità e
quindi un’instabilità di genere che si affianca all’instabilità della crescita.
Il film è stato accolto bene dai maestri: Marco Bellocchio, Nanni Moretti e soprattutto Bernardo
Bertolucci, persona talvolta dura, che ha fatto senz’altro la storia del cinema, ha visto e apprezzato
il film, invitandomi addirittura a casa sua per vederlo. In quell’occasione lo fece rivedere a tutti i
suoi invitati e sottolineò la differenza tra un film che funziona e un film furbo.
Poi sono arrivate anche diverse critiche. Di un certo tipo di critiche non parliamo neanche: sono
quelli che ritengono il film inutile, perché questi temi non esistono… idioti di regime insomma,
pagati per nascondere la realtà. La critica della quale val pena far menzione è quella arrivata da
alcuni giornalisti omosessuali, dai quale mi sono sentito dire che il film mostrava una serie di
stereotipi degradanti . Il mondo omosessuale è, paradossalmente, molto razzista: gli uomini
omosessuali “maschili” discriminano i “meno maschili”, i “meno maschili” discriminano gli
effeminati, gli effemminati discriminano le travestite, le travestite le trans, le trans le donne operate.
Insomma, quanto più si è capaci di dare un’immagine di sessualità vicina all’eterosessualità, quanto
più ci si sente in diritto di criticare il prossimo. In realtà è una mancata emancipazione, è un
escalation verso il basso, qualcosa di tremendo: anziché coalizzarsi e capirsi nelle differenze, ci si
divide, si critica la soluzione che hanno trovato gli altri al proprio stesso problema, anziché farne
tesoro. Nel mondo omosessuale gli effeminati sono molto discriminati, quindi fare un film dove
l’eroe è un piccolo travestito effeminato siciliano ha portato tanti omosessuali a rabbrividire.

CB. Ritieni che gli italiani siano pronti ad
affrontare questo tema?
SR. Quando si parla di “italiani” è sempre difficile rispondere. Chi sono gli italiani? Sono quelli che
hanno votato per vent’anni Berlusconi o quelli che fanno del giornalismo militante e appassionato?
Sono quelli della Uno Bianca o sono i grandi ricercatori riconosciuti all’estero?
Purtroppo la maggioranza è condizionabile e condizionata… è una maggioranza che crede ancora
che l’omosessualità sia un difetto o che la accetta finché non si parla dei propri figli. Perché nel
Nord Europa questi discorsi sono stati del tutto sdoganati e invece da noi rappresentano ancora un
tabù? Naturalmente per il dominio del cattolicesimo: io faccio parte della cultura cristiana, ma non
posso non dissentire quando sento un papa (come quello precedente) dire che l’omosessualità è un
peccato.
A un certo punto bisognerà fare una scelta: gli italiani devono imparare a investire sulla cultura, a
viaggiare per rendersi conto che noi non siamo il centro del mondo (non a Sharmen Shake o Ibiza,
ma in posti dove si possa entrare a contatto con realtà diverse e culture magnifiche). Il
Berlusconismo è stata una macchina terribile: ha bloccato e distrutto la cultura… e ora cominciano
a vedersene i veri effetti! Se vuoi sopravvivere devi essere furbo: non c’è interesse per la cultura,
non c’è interesse per l’arte e per tutto ciò che non dà un ritorno. Ecco, dunque, arrivare tagli su
tagli, corruzione su corruzione, raccomandazione su raccomandazione, incompetenza su
incompetenza.

CB. Tu fai attivismo omosessuale?
SR. No, perché io mi sento, prima di tutto e solamente, una persona (a prescindere dalla mia
omosessualità). Non appartengo a nessun mondo e non mi sento rappresentato dai gruppi
omosessuali.

Naturalmente, se pago le tasse, voglio dei diritti: quindi il matrimonio, l’adozione, eccetera. Non
capisco perché tanti miei amici debbano andare ad adottare i figli all’estero, come se in Italia non ci
fossero tanti bambini in orfanotrofio.
CB. Infine, cosa è secondo te la “normalità” e cosa la “diversità”?
SR. La “normalità” è lo spettro di possibilità che fa parte di ogni persona e specie animale, è uno
spazio vastissimo limitato dalla parola “rispetto”: tutto ciò che è possibile fare, si può fare se non
danneggia il prossimo.
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Varie
(fonte: IIC) Il direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, Giovanni Sciola, sul MittelCinemaFest:
“Gli ottimi riscontri di pubblico,
con piů di 1.500 spettatori complessivi,
e l’ampia copertura mediatica, sono stati
resi possibili non solo grazie all’elevata
qualitŕ artistica dei film, ma anche in virtů
del potenziamento della collaborazione con
i soggetti pubblici e privati attivi nel Paese”.

