CINECLUBE ITALIANO

De 21.05 a 27.05 | O QUE SERÁ?
Cosa sarà, 2020, 1h41min, Drama
Direção: Francesco Bruni
Elenco: Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni,
Nicola Nocella, Fotinì Peluso, Tancredi Galli, Elettra Mallaby, Stefano Rossi Giordani, Ninni
Bruschetta

Bruno Salvati (Kim Rossi Stuart) leva uma vida insatisfatória: é um cineasta (com pouco sucesso) e
acaba de se separar de sua esposa Anna (Lorenza Indovina), mãe de seus dois filhos adolescentes
Adele (Fotinì Peluso) e Tito (Tancredi Galli). Um dia, Bruno descobre que sofre de uma doença e
precisa de um doador. A revelação de seu estado de saúde leva o cineasta a reavaliar os laços
familiares, principalmente com o pai Umberto (Giuseppe Pambieri). Será o pai quem vai revelar um
segredo que vai levar o filho a viajar em busca de alguém que o possa ajudar.

25.05 | às 18h30 Bate papo com Flavia Guerra

De 04.06 a 10.06 | DE VOLTA PARA CASA
Tornare, 2019, 1h47min, Drama
Direção: Cristina Comencini
Elenco: Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato, Beatrice Grannò, Clelia Rossi Marcelli, Trevor
White, Marco Valerio Montesano, Astrid Meloni, Alessandro Acampora, Barbara Ronchi, Tim Ahern,
Lynn Swanson, Carla Cafagna

Anos noventa, Nápoles. Após a morte de seu pai, Alice (Giovanna Mezzogiorno), uma mulher de
quarenta anos, retorna da América depois de uma longa ausência. Alice e sua irmã decidem vender a
casa da família, que precisa ser esvaziada dos objetos de uma vida inteira. Inesperadamente, Alice
descobre que a casa é habitada por uma jovem e linda menina. Com ela começa um diálogo intenso
e promissor, como a ligação que se cria com Marc (Vincenzo Amato), um homem encantador e gentil
conhecido na comemoração de seu pai. Um mundo novo, intrigante e perigoso que toma forma em
torno de Alice, abre vislumbres do seu passado e da sua existência.

09.06 | às 18h30 Bate papo

De 23.07 A 29.07 | A ARTE DA FELICIDADE
L’Arte della felicità, 2013, 1h16min, Drama, Animação
Direção: Alessandro Rak
Elenco: Leandro Amato, Nando Paone, Renato Carpentieri, Jun Ichikawa, Lucio Allocca, Riccardo
Polizzy Carbonelli, Iolanda Semez, Silvia Baritzka, Francesca Romana Bergamo, Antonio Brachi, Ciro
Cesarano, Antonio Funaro, Gennaro Martino, Luigi Meola, Matteo Russo, Dario Sansone, Robert
Thurman, Paola Tortora

No cenário de uma Nápoles com atmosferas sombrias, surreais e pré-apocalípticas, se desenrola a
história de Sergio (Leandro Amato, voz), ex-pianista que se tornou taxista. Sergio abandonou a
música quando seu irmão mais velho Alfredo (Nando Paone, voz), com quem compartilhava a
mesma paixão, deixou Nápoles para se mudar para a Índia. A descoberta do real motivo da partida
de Alfredo levará Sergio a se encerrar em seu táxi, que se torna um microcosmo no qual a sua
história se encontra com a dos passageiros, testemunhas de um cotidiano há muito tempo longe de
si mesmo, graças ao quais ele encontrará um novo caminho para a felicidade.

28.07 | às 18h30 Bate papo

De 27.08 a 02.09 | GANGUE DE LADRAS
Brave ragazze, 2019, 1h35min, comédia
Direção: Michela Andreozzi
Elenco: Michela Andreozzi, Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico, Luca
Argentero, Max Tortora, Stefania Sandrelli, Massimiliano Vado, Max Tortora, Stefania Sandrelli,
Massimiliano Vado, Max Tortora, Federico Ielapi, Ludovica Paglia, Michele Savoia, Fabrizio Colica,
Pietro Genuardi, Claudio Corinaldesi.

Em Gaeta, no início dos anos 1980, quatro mulheres, armadas com revólveres e rolos, tentam mudar
o curso de suas vidas. Anna (Ambra Angiolini) está sozinha, com dois filhos para sustentar e sem
emprego estável. Maria (Serena Rossi) é devota da Virgem e vítima de um marido violento. Chicca
(Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D'Amico), irmãs de naturezas opostas, sonham com um futuro
melhor. Com a coragem de quem pouco tem a perder, juntas decidem roubar um banco disfarçadas
de homens. O roubo, a que o inspetor Morandi (Luca Argentero) é chamado para investigar, vai
desencadear um turbilhão de acontecimentos temerários destinados a perturbar o destino das
"boas meninas".

01.09 | às 18h30 Bate papo

De 24.09 a 30.09 | O ÚLTIMO PROSECCO
Finché c’è prosecco c’è speranza, 2017, 1h41min, policial
Direção: Antonio Padovan
Elenco: Giuseppe Battiston, Teco Celio, Liz Solari, Roberto Citran, Silvia D'Amico, Babak Karimi,
Gisella Burinato, Rade Šerbedžija, Mirko Artuso, Paolo Cioni, Diego Pagotto, Vitaliano Trevisan,
Vasco Mirandola, Andrea Appi.

Na zona rural da região do Veneto, famosa área de produção de vinho Prosecco, somos
confrontados com uma série de assassinatos. O inspetor Stucky (Giuseppe Battiston) é chamado
para investigar o que é um suicídio aparente e teatral. A vítima é o conde Desiderio Ancillotto (Rade
Serbedzija), um ávido defensor da agricultura orgânica. Assim que é promovido, Stucky se vê
conduzindo a investigação nas colinas de Conegliano e Valdobbiadene de forma desajeitada,
enfrentando uma série de complicadas questões não resolvidas. O inspetor logo descobrirá que a
chave certa para resolver o mistério está no modo de vida único que os habitantes da zona têm,
entre bolhas e hospedeiros, confrarias e bebidas. E que a solução poderia passar pelas famosas
adegas da zona.

29.09 | às 18h30 Bate papo

De 22.10 a 28.10 | O GRANDE ESPÍRITO
Il Grande Spirito, 2019, 1h53min, comédia
Direção: Sergio Rubini
Elenco: Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Bianca Guaccero, Ivana Lotito, Geno Diana, Alessandro
Giallocosta, Ilaria Cangialosi, Antonio Andrisani, Cosimo Attanasio, Antonia Basta, Ivan Dario Buono,
Pierluigi Corallo, Totò Onnis, Fabio Scaravilli, Nicola Valenzano, Serena Tondo, Pignuccio Tota

Num bairro da periferia de Taranto, durante um assalto, um dos três cúmplices, um homem sombrio
de cinquenta anos, Tonino apelidado Barboncino (Sergio Rubini), aproveitando a distração dos
outros dois, rouba todo o saque e foge. Sua corrida continua de telhado em telhado, até chegar ao
terraço mais alto, para se refugiar em um antigo lavabo, onde encontra um estranho indivíduo
(Rocco Papaleo) com uma aparência excêntrica: ele afirma se chamar Cervo Nero e pertencer para a
tribo Sioux. Por sua vez, Tonino está sitiado: o bairro é guardado por seus perseguidores, as esquinas
das ruas controladas. Nessa imobilidade forçada, ao perceber que está completamente sozinho,
Tonino fica com apenas uma alternativa desesperada: se aliar ao louco que se comporta como um
pele-vermelha e que, vendo o mundo de outra perspectiva, talvez pode lhe fornecer a chave para
sair do impasse em que ele acabou.

27.10 | às 18h30 Bate papo

De 26.11 a 02.12 | DUAS FAMÍLIAS
I predatori, 2020, 1h49min, drama
Direção: Pietro Castellitto
Elenco: Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio Montanini, Dario
Cassini, Anita Caprioli, Marzia Ubaldi, Giulia Petrini, Liliana Fiorelli, Claudio Camilli, Orsetta De Rossi,
Rosalina Neri, Renato Marchetti, Maria Castellitto, Nando Paone, Antonio Gerardi, Vinicio Marchioni

É madrugada, o mar de Óstia está calmo. Um homem bate à porta de uma senhora: ele vai venderlhe um relógio. Também é bem cedo quando, alguns dias depois, um jovem professor assistente de
filosofia será deixado fora do grupo escolhido para a exumação do corpo de Nietzsche. Duas
injustiças sofridas. Duas famílias aparentemente incompatíveis: a Pavone e a Vismara. Burguês e
intelectual a primeira, proletária e fascista a segunda. Famílias opostas que compartilham a mesma
selva: Roma. Um acidente banal fará com que esses dois pólos colidam. E a loucura de um menino
de vinte e cinco anos revelará que todos têm um segredo e que ninguém é o que parece. E que
todos nós somos predadores.

1.12 | às 18h30 Bate papo

