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Journalists en David di Donatello Award 2003 

Rome, de jaren ’20, Nello een 35-jarige verlegen leraar 

Latijn, is minzaam en bescheiden, maar vooral zeer 

timide als het op vrouwen aankomt. Hij wordt door zijn 

vader, eigenaar van een oud modehuis, gespecialiseerd 

in geestelijke kledij, maar zelf een gepassioneerd 

liefhebber van vrouwelijk schoon, naar het moderne 

Bologna gestuurd, om er een vrouw te zoeken. Hij wil 

dat zijn zoon nu eindelijk eens trouwt en zo snel 

mogelijk voor een erfgenaam zorgt. Van zijn 

kamergenoot Domenico, Nello’s tegenpool, rokkenjager 

en vlotte prater, krijgt hij allerlei tips en raadgevingen, 

maar zelf gelooft hij nog steeds niet dat hij de ware 

liefde zal ontmoeten. En dan maakt hij kennis met de 

mooie Angela (debuut van Vanessa Incontrada), één van 

de knapste vrouwen van Bologna. In normale 

omstandigheden zou de bedeesde leraar zo’n 

bloedmooie en sensuele vrouw niet eens durven 

aanspreken, maar door een ongeval werd ze blind. Nello 

wordt passioneel verliefd op deze femme fatale voor wie 

de onschuldige en kwetsbare Nello een makkelijke prooi 

is. Een onvoorspelbaar liefdesverhaal tussen twee totaal 

verschillende individuen is het gevolg. Met Il cuore 

altrove (het hart (is) elders) keert Avati terug naar zijn 

meest succesvolle genre, dat van de verwarde 

herinneringen en hartszaken. Deze bitterzoete, van 

nostalgie doordrongen Italiaanse tragikomedie, werd 

inmiddels al met een David di Donatello, de Italiaanse 

versie van de Oscar, bekroond voor de regie. Neri 

Marcore en Vanessa Incontrada zetten in de rol van de 

twee protagonisten een bijzonder geloofwaardige en 

krachtige prestatie neer. Avati weet als geen ander 

hedendaags filmmaker tederheid en wreedheid samen te 

brengen in een bijzondere mix. Een film met het hart op 

de juiste plaats.  
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