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Na het succesvolle Pranzo di ferragosto, komt de 

Italiaanse regisseur Gianni di Gregorio met zijn tweede 

speelfilm, het aandoenlijke, warme Gianni e le donne. 

De Gregorio speelt wederom zelf de hoofdrol. In deze 

warme, geestige opvolger van zijn succesvolle eerste 

film, brengt Gianni di Gregorio opnieuw een ode aan de 

vrouwen in zijn leven. Maar deze keer speelt hij een 

gepensioneerde man van middelbare leeftijd die 

helemaal onzichtbaar is geworden voor de vrouwen in 

Rome, ongeacht zijn band met hen of hun leeftijd. 

Samen met zijn vrouw, die duidelijk de broek in hun 

relatie draagt, en zijn dochtertje leidt hij een weinig 

spannend, sloom leven in een appartement in hartje 

Rome. Zijn dagelijkse activiteiten bestaan uit wandelen 

en boodschappen doen, waarbij enkel de sporadische 

ontmoetingen met zijn oogverblindend knappe 

buurvrouw voor enige opwinding zorgen. Zo slijt Gianni 

zijn dagen tot zijn goede vriend Alfonso hem vertelt 

over zijn seksuele escapades. In zijn naïviteit was het 

Gianni compleet ontgaan dat al zijn leeftijdsgenoten met 

volle teugen genoten van hun tweede jeugd. Dit zet 

Gianni aan het denken en hij beseft dat het nog niet te 

laat is om zijn liefdesleven te revitaliseren. Net als zijn 

vriend stort hij zich in een tweede jeugd en gaat, met 

behulp van Viagra, op zoek naar jonge vrouwen. 

Regisseur Gianni doorbreekt in een verfrissende en 

levendige film, verschillende taboes als overspel en 

leeftijdsverschillen in relaties en toont zo dat de mens 

nooit te oud is om van liefde en seksualiteit te genieten. 

De film heeft duidelijk meer substantie dan zijn eerste 

succesfilm en ook de figuur van Gianni is heel wat 

gecompliceerder geworden. Een bedwelmende 

filmervaring  
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