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Audience Award en Grand Prix Bratislava 

International Film Festival en vijf andere prijzen 

elders,  

Dit goedmoedig en amusant kleinood is het regiedebuut 

van de minder bekende vijftiger Gianni di Gregorio, 

sinds jaren actief als scenarist en regie-assistent, o.m. 

van Matteo Garrone (Gomorra). Ditmaal speelt hij zelfs 

zijn eigen hoofdrol in dit semi-autobiografische 

scenario. Vrijgezel en vijftiger Gianni woont in het 

Trasteveredistrict te Rome, samen met zijn moeder, een 

vrouw van adellijke afkomst die hem tiranniseert. Hij 

ziet zich genoodzaakt, in ruil voor de kwijtschelding van 

huurachterstand, om ook nog te zorgen voor de moeder 

en de tante van zijn huisbaas op de vooravond van 15 

augustus, een feestdag waarop half Rome rustiger 

oorden opzoekt. Op de koop toe weet ook de huisarts 

zijn moeder onder te brengen bij Gianni. Deze kan niet 

anders dan zich ontfermen over de dames, die het niet 

altijd met elkaar kunnen vinden. Hij moet de ruimte en 

de compromissen zoeken om te voldoen aan de eigen 

trekjes, de wensen en de grilletjes van de dames en 

bovendien een feestdineetje improviseren op de warmste 

en meest doodse vakantiedag van het jaar. De schets van 

het omgaan met oude mensen is zeer herkenbaar, de 

achtergrond van de film is zeer Italiaans. Voor 

moeilijker problemen wordt met woordenloze chantage 

of omkoperij een regeling getroffen. De overjaarse 

bakvissen zijn geslepen genoeg om Gianni naar hun 

hand te zetten en dank zij de prima regie neem je het hen 

zeker niet kwalijk dat ze nog nooit eerder geacteerd 

hebben. Een hartverwarmende, pretentieloze film, 

gedraaid in zachte kleuren, die er behoedzaam de vaart 

in houdt!  
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