
 
Dziewczyna we mgle  
 
Ekranizacja bestsellerowej powieści włoskiego mistrza kryminału - Donato Carrisi. 
W małej, odizolowanej od świata, górskiej mieścinie młoda dziewczyna wychodzi z 
domu do kościoła, ale nigdy tam nie dociera. Na miejscu zaginięcia pojawia się 
charyzmatyczny detektyw Vogel (Toni Servillo), znany z umiejętności 
manipulowania mediami. Kiedy poszukiwania nastolatki nie przynoszą rezultatów, 
bezpodstawnie kieruje swoje podejrzenia na nauczyciela literatury (Alesso Boni). 
Vogel ignoruje brak twardych dowodów i brnie w oskarżenia. W rozpętanej przez 
Vogla medialnej burzy wszyscy stają się podejrzanymi a sprawa zaczyna 
przyjmować niespodziewany obrót. 
 
 
Leżący  
 
Giorgio i Tito, ojciec i syn. Dwa różne światy, które ścierają się pod jednym 
dachem mieszkania w Mediolanie. Giorgio jest odnoszącym sukcesy dziennikarzem, 
rozpoznawalną twarzą telewizyjnego programu, szanowany przez kolegów i 
otoczony przyjaciółmi. Jedynie była żona nie odzywa się do niego ani słowem, a syn 
ogranicza się do niezbędnego minimum. Tito jest rozleniwionym nastolatkiem, 
targanym skomplikowanymi emocjami, o których nie zamierza z nikim rozmawiać, 
ani ich analizować, a już na pewno nie z własnym ojcem. Giorgio bardzo się stara 
zrozumieć syna. Jego marzeniem jest wyjechanie z nim na winobranie do Colle 
della Nasca, ale Tito nie chce o tym słyszeć. Czuje się przytłoczony atencją ojca i 
najchętniej spędza czas ze swoimi przyjaciółmi. Jedzą, gadają o niczym i grają w 
gry komputerowe. Aż któregoś dnia, całkiem niespodziewanie, oświadcza ojcu, że 
dołączy do niego na winobranie w Ligurii.  
 
 
Made in Italy  
 
Riko ma pięćdziesiąt lat, urodził się i wychował w małym miasteczku w regionie 
Emilia Romania. Pracuje w wytwórni wędlin, tej samej, w której wcześniej 
pracował jego ojciec. Za młodu ożenił się z Sarą, fryzjerką. Jest uczciwym 
człowiekiem, żyje z pracy, której sam sobie nie wybrał, w domu rodzinnym, który z 
trudem udaje mu się utrzymać. Ale choć wiedzie życie przewidywalne i zgodne z 
zasadami pożycia społecznego, zawsze może liczyć na grupę prawdziwych 
przyjaciół i żonę, którą mimo wzlotów i upadków, szczerze kocha od samego 
początku. Jego syn jest pierwszym członkiem rodziny, który poszedł na studia.  
Ale Riko jest również człowiekiem pełnym złości. Złości na czasy, w których 
przyszło mu żyć i które zdają się wyznaczać powracające kłopoty i falstarty. Kiedy 
traci grunt pod nogami, pęka mydlana bańka, w której żyje. Riko zdaje sobie 
sprawę, że musi wziąć życie w swoje ręce i w pewnym sensie zacząć wszystko od 
nowa. I nie poddawać się upływającemu czasowi. 
 
 
Nieporadne miłości  
 



Claudia (Lucia Mascino) i Flavio (Thomas Trabacchi) byli w sobie bardzo zakochani, 
a ich namiętna miłość trwała kilka lat. Teraz, kiedy się rozstali, ich świat dryfuje w 
nieokreślonym kierunku. Koniec relacji jest traumatyczny dla romantycznej Klaudii, 
która nie umie zapomnieć o tym, co ich łączyło. Natomiast dla Flavia nowy rozdział 
 jest koniecznością, naglącą potrzebą podsycaną spotkaniem z młodą Giorgią. W 
jednej chwili, z dyskretną pomocą letniego deszczu, między mężczyzną a 
żywiołową trzydziestolatką rodzi się uczucie. Również w życiu Claudii w końcu 
nadchodzi punkt zwrotny. Z Niną (Valentina Bellè) znały się wcześniej, z uczelni. 
Różnią je pozycja społeczna, wiek i przekonanie, że atencja, którą się darzą, nigdy 
nie przerodzi się w miłość. Jednak teraz sprawy mają się zgoła inaczej. Czy w 
ramionach uwodzicielskiej dziewczyny nasza bohaterka odnajdzie miłość? To 
komedia sentymentalna, która opowiada obrazowo i ironicznie historię 
„nieporadnej” miłości. Ale i o tym, jak kobiety radzą sobie z rozstaniem i z nowym 
początkiem, który po nim nadchodzi.  
 
 
Ostatnie pro secco 
 
Akcja filmu rozgrywa się wśród wzgórz Conegliano i Valdobbiadena, skąd pochodzi 
prosecco. To tutaj splatają się losy bohaterów. Właściciela winnicy, hrabiego 
Desideria Ancillotta (Rade Serbedzija), walczącego zaciekle o swoją ziemię; 
dyrektora cementowni (Andrea Appi), powalonego pewnej deszczowej nocy siłą 
trzech kul wystrzelonych z pistoletu; wariata zeskrobującego rdzę z cmentarnych 
grobów; niedawno awansowanego policjanta Stucky’ego, pół wenecjanina pół 
Persa, nieporadnie prowadzącego śledztwa, przytłoczonego brakiem doświadczenia 
i coraz większa ilością nierozwiązanych spraw.To historia kryminalna, która 
opowiada o fascynacji ziemią, odurzającej mocy bąbelków i konflikcie między 
zachłannością a poszanowaniem. To historia o wartościach, przymiotach i pięknie.  
 
 
Sicilian Ghost Story 
 
Luna, trzynastoletnia Sycylijka, miłośniczka rysowania, spotyka się ze szkolnym 
kolegą Giuseppe, wbrew woli swoich rodziców. Przeciwna tej znajomości jest 
zwłaszcza matka, surowa Szwajcarka, gdyż ojciec chłopaka ma powiązania z mafią. 
Giuseppe ma imię po Giuseppe Di Matteo i podobnie jak on pewnego dnia znika w 
tajemniczych okolicznościach pod koniec dnia spędzonego w towarzystwie Luny. 
Dziewczyna nie daje za wygraną, wchodząc w konfliktowe sytuacje zarówno z 
rodziną, jak i szkolnymi kolegami, a nawet z najlepszą przyjaciółką. Pewność, że 
Giuseppe można uratować przychodzi do niej w dziwnych snach i po strasznym 
wypadku w jeziorze, w którym omal nie tonie. Wydaje jej się, że widzi Giuseppe w 
podwodnej grocie. Szukając swojego ukochanego, schodzi do mrocznego świata, 
który go wchłonął, a w wodach pobliskiego jeziora odnajduje do niego tajemne 
wejście. Tylko ich niezniszczalna miłość będzie w stanie sprowadzić ją z powrotem. 
 
 
Syn nieznany 
 
Bohaterem opowieści jest Lauro, który stracił ojca mając dwa lata, czyli będąc w 
wieku, w którym twarze innych ludzi nie zapadają nam w pamięć. Zatem nie ma 



żadnych wspomnień związanych z tatą, a matka, ofiara patologicznej zazdrości 
upatrująca przyczyn swoich niepowodzeń w fakcie, że została porzucona w dniu 
porodu, nigdy mu o nim nie opowiadała. Lauro dorasta z wyidealizowanym i 
błędnym obrazem ojca przed oczami. Pewne okoliczności każą przypuszczać mu, że 
tata miał w przeszłości drugą rodzinę i drugie dziecko. Poczucie zdrady staje się 
motywem przewodnim opowieści. 
 
 
Terapia małżeńska dla kochanków 
 
Viviana i Modesto łączy na tyle burzliwa relacja, że muszą skorzystać z pomocy 
jaką daje terapia dla par. Jest tylko jeden problem: oni nie są parą, a przynajmniej 
nie oficjalnie. Są kochankami, choć pozostają w związkach małżeńskich, z których 
każde ma dziecko. Oboje są uwięzieni w nieszczęśliwych małżeństwach, nie wiedzą 
jak rozwiązać problem, którego stawką jest ich wspólna przyszłość. Rzucić się na 
głęboką wodę w pozamałżeńską relację i zaryzykować nowy rozdział życia, jak 
chciałaby intrygująca Viviana (Ambra Angiolini) czy iść za sugestią grubiańskiego 
Modesta (Pietro Sermonti) i kontynuować skomplikowaną podwójną egzystencję. By 
spróbować znaleźć rozwiązanie dręczącego ich problemu, Viviana zaciąga Modesta 
do terapeuty, szukając ratunku dla ich relacji targanej od jakiegoś czasu ciągłymi 
kłótniami i spięciami. Czy wsparcie specjalisty będzie w stanie pomóc tym dwojgu, 
wolnym od zobowiązań małżeńskich i rodzinnych, w pokonaniu kryzysu? Czy Viviana 
i Modesto będą potrafili cieszyć się swoją miłością, nie popadając w ciągłe 
konflikty?    
 
 
Wszystko czego pragniesz 
 
Dwudziestodwuletni Alessandro (Andrea Carpenzano) mieszka w rzymskiej dzielnicy 
Zatybrze, jest niewykształcony i niesforny. Giorgio (Giuliano Montaldo) ma 
osiemdziesiąt pięć lat i jest poetą. Obaj mieszkają blisko siebie, ale nigdy 
wcześniej się nie spotkali, aż do teraz. Alessandro niechętnie przyjmuje pracę 
polegającą na dotrzymywaniu towarzystwa temu eleganckiemu starszemu 
mężczyźnie podczas popołudniowych spacerów. W ciągu kolejnych dni z 
gmatwaniny myśli  poety i z jego wierszy wyłania się pomału wspomnienie odległej 
przeszłości, będące wskazówką i punktem wyjścia do prawdziwej wyprawy w 
poszukiwaniu skarbu. Alessandro wyrusza wraz z Giorgiem w podróż, podczas której 
odnajdzie nie tylko dawno temu ukryte bogactwo, ale i siebie samego.   
 
 
Żona czy mąż? 
 
Sofia (Kasia Smutniak) i Andrea (Pierfrancesco Favino) są udanym małżeństwem. To 
znaczy byli, bo teraz, dziesięć lat po ślubie, przechodzą kryzys i rozważają rozwód. 
Na skutek naukowego eksperymentu przeprowadzonego przez Andreę zamieniają 
się ciałami. Dosłownie. Andrea staje się Sofią, a Sofia Andreą. Nie mają wyjścia, 
teraz muszą żyć życiem swojego partnera.  
Ona życiem swojego męża, genialnego neurochirurga, który prowadzi 
zaawansowane badania nad ludzkim mózgiem, a on życiem swojej żony, ambitnej 
prezenterki telewizyjnej na początku kariery.  



Rewelacyjna i sarkastyczna komedia, opowiadająca niesamowitą, pełną 
niespodzianek podróż przez życie swojego partnera, w którą zmuszeni są udać się 
Sofia i Andrea. To doświadczenie na zawsze ich odmieni, pozwoli odnaleźć 
prawdziwą więź i poczucie wzajemnego zrozumienia, niezbędne by móc 
prawdziwie kochać drugiego człowieka.    
 
 


