
KRONIEK VAN L'AMORE
Focus Italiaanse films 

In aanwezigheid van Marina Vlady.

Voor deze vijfde editie van het BRIFF zetten we de Italiaanse liefde en al haar aanlokkelijke facetten in de kijker.

Het BRIFF heeft gevraagd aan de Cinetaca di Bologna 5 volledig gerestaureerde meesterwerkjes uit de jaren ‘50 en ’60 bij elkaar te
zoeken. Deze zijn van de hand van de grootste regisseurs van het land, zoals Antonioni, Ferreri of Pasolini en dragen bij tot de
weelde van het cinematografische erfgoed van het meest romantische schiereiland.

De onvolprezen Marina Vlady, die in drie ervan op de affiche prijkt, zal ons vereren met haar aanwezigheid tijdens deze vijfde
editie. 





Programma

CRONACA DI UN AMORE (STORY OF A LOVE AFFAIR), by Michelangelo Antonioni, Italy, 1950, 1H38
GIORNI D’AMORE (DAYS OF LOVE), by Giuseppe De Santis and Leopoldo Savona, Italy, 1954, 1H38
LA RAGAZZA IN VETRINA (THE WOMAN IN THE WINDOW), by Luciano Emmer, Italy, 1961, 1H30
UNA STORIA MODERNA – L’APE REGINA (THE CONJUGAL BED), by Marco Ferreri, Italy, 1963, 1H28, Award of the
Best Actress at the Festival de Cannes 1963 for Marina Vlady
COMIZI D’AMORE (LOVE MEETINGS), documentary by Pier Paolo Pasolini, Italy, 1964, 1H32

De vijf weinig bekende parels van het programma Kroniek van L'Amore, tonen diverse facetten die afwijken van de consensuele
Italiaanse cinematografie. Deze films vertellen verhalen die het ongeloflijke talent tonen van de Italiaanse cineasten om het
over l'amore te hebben en de wereld te veranderen. 
 
 
In Giorni d’amore van Giuseppe De Santis is Marina Vlady slechts 16 wanneer ze de affiche deelt met een jeune premier, Marcello
Mastroianni. Twee families van arme boeren uit het Zuiden rivaliseren alsof ze in Verona waren en kunnen de passione die hun
kinderen bindt niet aanvaarden. 

La ragazza in vetrina, dat Pasolini als coscenarist heeft, kostte Luciono Emmer zijn carrière. Hij had het aangedurfd de attrazione
fatale te tonen tussen een Italiaanse mijnwerker en Marina Vlady, prostituée in Amsterdam. De 4 jaar na de ramp van Marcinelle
gedraaide film vertelt wat de toenmalige overheid wou verbergen en de censuur was meedogenloos.  

Una storia moderna – L’ape regina van Marco Ferreri maakt van Marina Vlady een Bijenkoningin die haar man domineert door hem
te herleiden tot een loutere riproduttore. Deze vlammende film die zich tegen de burgerlijke katholieke moraal keert, leverde Marina
Vlady de prijs van beste actrice op in Cannes. 

Met Comizi d’amore doet Pier Paolo Pasolini een onderzoek naar seksualiteit door Italië van zuid naar noord te doorkruisen. Vooruit
op zijn tijd zoals hij altijd was, stelt hij de echte vragen waarover iedereen vandaag spreekt, maar die nog taboe waren in 1964.  

Dankzij Cronaca di un amore draait Michelangelo Antonioni de bladzijde van het neorealisme om en begint aan zijn werk als
detective van de vrouwelijke psychologie, wat de weg vrijmaakt naar de modernità.

Al deze films werden gerestaureerd door de Cinetaca di Bologna en voorgesteld op het festival Il Cinema Ritrovato. Deze prachtige
digitale restauraties willen de films een tweede jeugd en een nieuw publiek in de hele wereld bezorgen. 

Retrospectieve in samenwerking met het Cinetaca di Bologna en het festival Il Cinema Ritrovato. 

Meer
informatie

https://festival.ilcinemaritrovato.it/film/giorni-damore/
https://festival.ilcinemaritrovato.it/en/film/la-ragazza-in-vetrina-2/
https://festival.ilcinemaritrovato.it/film/una-storia-moderna-lape-regina/
https://festival.ilcinemaritrovato.it/film/comizi-damore/
https://festival.ilcinemaritrovato.it/en/film/cronaca-di-un-amore/
https://festival.ilcinemaritrovato.it/en/
https://briff.be/nl/film_cat/kroniek-van-l-amore/
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