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Eindelijk is hij er: de waardige opvolger van ‘La Meglio Gioventù’, 
helemaal in die heerlijke Italiaanse traditie, met passionele uitingen van 
Woede, Verliefdheid, Blijdschap en Verdriet. Met hoofdletter, jawel! 

In 2018 trakteerde Gabriele Muccino ons al op een Italiaans festijn in ‘A 
Casa Tutti Bene’, een gouden bruiloft met alle daarbij horende intriges.  
In zijn nieuwste volgt hij drie Italiaanse vrienden en één vrouw vanaf 
begin jaren ‘80. We zijn getuige van de puberjaren van Giulio, Paolo en 
Riccardo. De tieners worden leraar, berooid acteur/journalist en 
advocaat van malafide zakenlui.  
In ruim twee uur krijgen ze te maken met de ups en downs van het 
leven. Passeren de revue:  twee huwelijken, meerdere affaires, 
gebroken harten en geflopte carrières, twee kinderen, vergeten idealen, 
het verlies van twee moeders en heel toevallige ontmoetingen en 
hernieuwde contacten.  

Dit alles maken we tegen hoog tempo mee, tegen de historische achtergrond vanaf de val van 
de Berlijnse Muur tot 9/11. Een nostalgisch getekend Rome dient als decor, inclusief 
verwijzingen naar films van Fellini en andere grootheden van de Italiaanse cinema.  

Voor de cast deed Muccino een beroep op drie acteurs die in 2005 al samen op het scherm te 
zien (en te horen) waren in ‘Romanzo Criminale’ : Pierfrancesco Favino als de advocaat Giulio, 
Kim Rossi Stuart als de leraar Paolo en Claudio Santamaria als de wankele Riccardo. De enige 
vrouw, Gemma, wordt stereotiep gecast als de vrouw die binnen het vriendentrio van man tot 
man gaat en het drietal uiteen splijt. Maar actrice Micaela Ramazzotti maakt van haar juist het 
meest intrigerende personage van de film. Gehuwd met regisseur Paolo Virzi, speelde ze o.a. in 
zijn ‘La Pazza Gioia’, dat we enkele jaren geleden ook al vertoonden. 

Het leven als iets waar je doorheen struikelt, le cose della vita!

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 12 MEI 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Gabriele Muccino     
Scenario            Gabriele Muccino, Paolo Costella 
Fotografie           loi Molí                  
Muziek  Nicola Piovani         
Cast                    Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, e.a. 
Duur                     129 min 
Taal   Italiaans / Nederlands en Frans ondertiteld  
2020   Italië 
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