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Olasz filmek
8 és 1/2 (1963)
DVD 287
Rend.: Federico Fellini
Szereplők: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Amiée. Időtartam:
138 perc (Filmtörténeti klasszikusok) (Fellini gyűjtemény)
A film egy művész alkotói válságát mutatja be. Guido Anselmi filmrendező, akinek élete és
munkássága is a totális csőd felé halad. Visszavonul egy magánklinikára, ahol talán elrejtőzhet a
világ elől, de nem csak felesége és szeretője üldözi, hanem mindenki, akivel dolgozott, vagy aki
munkát vár tőle. A valóság összekeveredik az álomvilággal: gyermekkori szorongásai és
gyötrelmei közepette képzeletében megjelennek azok a nők is, akik valaha szerepet játszottak
életében.

Akik csizmában halnak meg (1969)
DVD 5870
Rend.: Giuseppe Colizzi
Szereplők: Terence Hill, Bud Spencer, Woody Strode. Időtartam: 86 perc (Bud
Spencer - Terence Hill sorozat ; 21.)
Cat Stevens-t megtámadják Finch emberei, aki hatalmát kihasználva megpróbálja megfélemlíteni
a helyi városka lakóit, hogy mondjanak le a bánya jogairól. Cat a küzdelem során megsebesül, de
a kisvárosba érkezett vándorcirkusz szekerei alatt menedéket talál. Másnap reggel a cirkuszosok
megtalálják a sebesült férfit, és gondját viselik. Mikor Finch emberei rájönnek, hogy hol
rejtőzködött Cat, a cirkusz egyik műsora alatt lelőnek egy artistát. Ezzel a mutatványosok is
belekeverednek a kisváros ügyeibe. Cat segítségül hívja régi barátját, Hutch Bessey-t aki nem
igazán örül a felkérésnek.

Banán Joe (1981)
DVD 5873
Rend.: Steno
Szereplők: Bud Spencer, Marina Langner, Mario Scarpetta. Időtartam: 92 perc
(Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 5.)
Banán Joe egy nyugodt kis dél-amerikai országban éldegél. Az álmos kis köztársaság
őserdejében éppen banánkereskedelemmel foglalkozó, írástudatlan, semmiféle papírral nem
rendelkező békés óriás az összes környékbelivel jó viszonyban él. Véget ér azonban az arany
élet, amikor a helyi gengszterbanda nagy pénzt szimatolva úgy dönt, hogy kisajátítja Joe üzletét,
és ellenőrzése alá vonja a banánipart. Joe tehetetlen, hiszen semmiféle engedéllyel nem
rendelkezik, így elindul, hogy saját védelmében minden hivatalos papírt beszerezzen. Nem is sejti
azonban, hogy az egyszerűnek ígérkező ügyintézés teljesen felforgatja az életét, hiszen útja során
különböző megpróbáltatások várják: nem csupán szerelmi kalandba keveredik, de hirtelen
besorozott katonaként még dezertálni is kényszerül.

Biciklitolvajok (1948) – feliratos
DVD 3852
Rend.: Vittorio De Sica
Szereplők: Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell. Időtartam: 85
perc (Művész Filmklub)
Antonio, a külvárosban élő családapa már hosszú hónapok óta munkanélküli. Most végre úgy
tűnik, utoléri a szerencséje, mert kap egy lehetőséget, hogy plakátragasztóként dolgozhasson,
azonban nehézséget jelent számára, hogy ehhez egy biciklire lenne szüksége. Miután az utolsó
olyan holmit is beadja a családi háztartásból a zálogházba, ami akár csak a legcsekélyebb értéket
is képviseli, az övé lesz az áhított munkaeszköz. Ám a bűntől fertőzött Róma nem engedi, hogy
megkapja az esélyt egy könnyebb életre, mert már munkába állása első napján ellopják a
kerékpárt. Fia, a kis Bruno elhatározza, hogy nem hagyja annyiban a dolgot, és a tolvaj nyomába
ered.

A bikaborjak (1953)
DVD 288/1-2
Rend.: Federico Fellini
Szereplők: Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi. Időtartam:
103+105 perc (Fellini gyűjtemény) (Filmtörténeti klasszikusok)
Tart. még: Fellini: Született hazudozó
Moraldo, Fausto, Leopoldo, és Alberto egy álmos tengerparti kisváros aranyifjai, akik 30 éves
korukra sem akarnak belenőni a felnőtt életbe. Egyikük sem dolgozik, és napjaikat, de főleg
éjszakáikat vad tivornyázásokkal töltik. Persze mindnyájan hatalmas önbizalommal rendelkeznek
és nagyszabású terveket dédelgetnek jövőbeni karrierjükről, de csak egyikük lesz képes elhagyni
a várost… A film mellett a kísérőlemezen a Fellini: Született hazudozó című dokumentumfilm is
megtalálható.

Bosszú és becsület (1968)
DVD 1543
Rend.: Luigi Bazzoni
Szereplők: Franco Nero, Klaus Kinski, Tina Aumont. Időtartam: 91 perc
Mikor José őrmesterre bízzák a fiatal Carment, a férfi még egyáltalán nem sejti, hogy ezáltal
egész élete felfordul. Carmen természetesen megszökik, ami miatt Josét lefokozzák, ám az
őrmester mindezek ellenére halálosan beleszeret a lányba. Ennek következményeként előbb
csempészeket kezd el segíteni, ezután féltékenységből megöli felettesét, és mindez még csak a
kezdet.

Bűnvadászok (1977)
DVD 5874
Rend.: E. B. Clucher
Szereplők: Bud Spencer, Terence Hill, David Huddleston. Időtartam: 109 perc
(Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 6.)
Wilbur Walsh és Matt Kirby a kikötőben bóklásznak munkát keresni. Ám munka helyett néhány helyi
gengszter és pár autó szétpüfölésével kell vigasztalódniuk. A pénzügyi problémáik ellensúlyozására
elhatározzák, hogy kirabolnak egy szupermarketet, ám balszerencséjükre a bolt hátsó bejárata helyett a
helyi rendőrőrs ajtaján robbannak be. A kellemetlen helyzet és a letartóztatás elkerülése végett
villámgyorsan kibökik, hogy leghőbb vágyuk szolgálni és védeni a köz népét. A blöff bejön, ám mire
felocsúdnak, hőseink máris fakabátba bújtatva vesznek részt a kiképzésen, nemsokára pedig az utcán
járőrözve kénytelenek viselni hazugságuk terheit. A törvény jó oldalán állva sem hazudtolják meg
önmagukat: aktuális pofonzáporaik között nyomozni kezdenek egy kínai titokzatos halála után és
miközben a szálakat gombolyítják, előszeretettel teszik helyre a környékbeli rosszfiúk állkapcsát és
más, ütésre zsibbadó testrészeit is...

Casciai Szent Rita - Umbria gyöngye (2004)
DVD 3916/1-2
Rend.: Giorgio Capitani
Szereplők: Vittoria Belvedere, Martin Crewes, Simone Ascani. Időtartam:
104+106 perc (Sugárző életek; 3-4.)
A reménytelen helyzetek szentjeként ismert Casciai Szent Ritának állít emléket ez a megindító
keresztény film. A kalandos történetben egyszerre jelenik meg a szenvedélyes szerelem, az
értelmetlen tragédiák sora, valamint az őszinte megbocsájtás és a rendíthetetlen hit ereje. A XIV.
századi Itáliában, Umbriában játszódó történetben Rita, a gyönyörű lány férjhez megy egy
lovaghoz és ezzel lovagi családok háborújának kellős közepében találja magát. Rita fegyvere a
hit, az imádság és a feltétel nélküli szeretet, melyekkel mindenkit megváltoztat maga körül.
Alázatos és szelíd lényének mindent átalakító erejét mutatja be ez az izgalmasan megjelenített
történet.

Charleston (1977)
DVD 5875
Rend.: Marcello Fondato
Szereplők: Bud Spencer, James Coco, Herbert Lom. Időtartam: 105 perc
Mi a Charleston? Egy tánc, melyet ragtime zenére járnak. Ki az a Charleston? Egy a maga
műfajában zseniális szélhámos, aki nagyszabású ötleteivel még áldozatait is lenyűgözi, akcióit
olyan pontosan tervezi meg, akár egy színházi előadást. Charleston játszi könnyedséggel nyúl le
hatalmas összegeket, szerez meg értékes festményeket, hülyít meg magas rangú rendőröket.
Percek alatt, komoly összegeket nyer és veszít el a szerencsejátékokon, és amikor már úgy tűnik,
hogy sarokba szorítják, mindig van egy újabb ötlete...

Cinema Paradiso (1989)
DVD 425
Rend.: Giuseppe Tornatore
Szereplők: Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Philippe Noiret. Időtartam: 170
perc
Az apját a háborúban elvesztő Salvatore rajong a filmekért. Ha csak teheti, minden idejét a
moziban tölti. A parányi Cinema Paradiso az otthona, a vetítőterem és a gépház serdülőkorának
legfontosabb helyszínei, ahol meghatározó élményekben van része. A fiú különös barátságot köt
az életvidám középkorú mozigépésszel, aki tanácsokkal látja el a szerelemről, és az élet nagy
dolgairól. Egy napon a mozit tűzvész pusztítja el. Mikor az idős barát meghal, a már híres
rendezővé érett Salvatore visszatér ifjúkora színhelyére, hogy emlékezzen a régi mozira, a letűnt
világra, és az emberekre, akiket évtizedek óta nem látott.

Csoda Milánóban (1951)
DVD 4557
Rend.: Vittorio De Sica
Szereplők: Emma Gramatica, Paolo Stoppa, Francesco Golisano. Időtartam:
92 perc (Művész Filmklub)
A történetben egy magányosan élő asszony egy sírdogáló kisbabát talál a kertjében, és
elhatározza, hogy szeretetben felneveli. De a nő rövidesen meghal, a kis Totó így egy árvaházban
nő fel, ahonnan sorsa a milánói nincstelenek közé veti. Ám ő nem adja fel, és optimizmusa révén
ráveszi társait arra, hogy kunyhóik helyére takaros épületeket építsenek. Azonban amikor minden
jóra fordulna, hirtelen olaj tör fel a földből, ami mindent megváltoztat.

Dillinger halott (1969) - feliratos
DVD 926
Rend.: Marco Ferreri
Szereplők: Michel Piccoli, Anita Pallenberg, Annie Girardot. Időtartam: 91 perc
(Marco Ferreri sorozat)
Glauco, a negyvenes ipari formatervező fellázad kiüresedett, konform életmódja ellen és kilép
belőle. Hogy hol kezdődik mindez? Élete látszólag minden vonatkozásban rendezett: van jó állása,
szép fiatal felesége, kényelmes lakása, kialakult életformája. Egy napon késő este tér haza,
felesége már alszik, s főzni támad kedve. A hozzávalók keresése közben kezébe akad egy híres
amerikai gengszter, Dillinger haláláról szóló régi újságcikk, s abba csavarva egy revolver. Ez a
kezdet, a vég kezdete. Dillingert sajátos módon teremtette meg szabadságát. Glauco követi a
példáját a gátlástalanságban.

Don Bosco - A szeretet küldetése 1-2. (2004)
DVD 1550-1551
Rend.: Ludovico Gasparini
Szereplők: Flavio Insinna, Lina Sastri, Charles Dance. Időtartam: 102 + 97
perc (Sugárzó életek; 1-2.)
Bosco Szent Jánosnak – a világ Don Bosco néven ismeri –, a szalézi szerzetesrend
megalapítójának fordulatokban bővelkedő, rendhagyó életét mutatja be a film. Don Bosco – akit
ellenségei többször próbáltak bántalmazni és művét tönkretenni – éjt nappallá téve dolgozott,
hogy segítse, táplálja és tanítsa a nincstelen gyermekeket. Egész életét az árvák, csavargók,
gyerekmunkások és fegyencek megsegítésére áldozta. A meghatóan szép és igaz történet Torino
város nagy szentjének példáját mutatja be a világnak.

Don Bosco - az ifjúság atyja és mestere (1988)
DVD 3853, DVD 3854
Rend.: Leandro Castellani
Szereplők: Ben Gazzara, Patsy Kensit, Karl Zinny. Időtartam: 108 perc
(Sugárzó életek; 38.)
Don Bosco a fiatalok segítőjeként az egyik legjelentősebb katolikus rendalapító volt, akinek
nevelési módszere az ésszerűségen, a szeretetre méltóságon és a vallásosságon alapult.
Kalandos életének egy fontos szakaszát mutatja be ez a film. A XIX. század első felének
Torinójában Don Bosco azzal szembesül, hogy a gyárosok milyen súlyos mértékben
kizsákmányolják a gyermekeket, így minél több ifjú rászorulton próbál meg segíteni. Amikor pedig
neki és pártfogoltjainak távoznia kell a városból, nem esik kétségbe, hiszen tudja: ha egy pillanatra
sem veszti el hitét, akkor a dolgok jobbra fordulnak, és nem tornyosul semmi sem leküzdhetetlen
akadályként előtte.

Don Camillo (1983)
DVD 5876
Rend.: Terence Hill
Szereplők: Terence Hill, Colin Blakely, Mimsy Farmer. Időtartam: 118 perc
A csendes, aprócska olasz falu életét, amely akár nyugodt és harmonikus is lehetne, az
egymással rivalizáló polgármester és a helyi pap újabb és újabb összecsapásai osztják ketté.
Most éppen a kisvárosban felépítendő szabadidőközpont körül folyik a parázs vita. Peppone, az új
polgármester minden lehetőséget megragad, hogy megakadályozza Don Camillo atya terveit a
központ felépítésére. A két látszólag összeférhetetlen ember még labdarúgó mérkőzést is szervez.
Az "Angyalok" és "Ördögök" harca vérre, vagy legalábbis majdnem vérre megy, de a figyelmesebb
szemlélő, hamar rájön; végeredményben mindannyian csak "Emberek"...

Édes élet (1960)
DVD 290/1-2
Rend.: Federico Fellini
Szereplők: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Amiée. Időtartam: 165
perc (Fellini gyűjtemény) (Filmtörténeti klasszikusok)
Tart. még: Fellini: Született hazudozó
Talmi örömök bűvöletében él a római aranyifjak serege, akik éjjelente a Via Venetón vagy a
Róma-környéki villanegyedek utcáin hajszolják az édes életet. Egyikük, az újságíró Marcello, - aki
annak idején komoly írói ambíciókkal érkezett Rómába - az egyik bulvárlap munkatársaként
mindent elkövet, hogy közel férkőzhessen a városba érkezett filmsztárhoz és szex-szimbólumhoz,
Sylviához.

Én és te (2012) - feliratos
DVD 4141
Rend.: Bernardo Bertolucci
Szererplők: Jacopo Olmo Antinori, Tea Falco, Sonia Bergamasco. Időtartam:
103 perc
A kissé magának való tinédzser, Lorenzo
azt hazudja otthon, hogy síelni megy az
osztálytársaival, helyette azonban leköltözik a pincébe. A fiú a külvilágtól végre elzárva csak maga
lehet – lustálkodhat, pihenhet, leselkedhet, vagy éppen zenét hallgathat és olvashat. Arra a
legkevésbé sem számít, hogy tervét megzavarják: váratlanul betoppan 23 éves féltestvére, Olivia .
A lányt szinte nem is ismeri, és első ránézésre aligha lehetnének különbözőbbek: ő a problémás
pasikat és a drogokat habzsolja, melyek lassan felemésztik. Lorenzóhoz hasonlóan Olivia is
menekül a világ elől, és sokkal esendőbb, mint amilyennek tűnik. A fiúnak egy csapásra fel kell
nőnie, hogy megmentse nővérét függőségeitől, illetve leginkább önmagától.

És a hajó megy (1983) – feliratos
DVD 50
Rend.: Federico Fellini
Szereplők: Freddie Jones, Barbara Jefford, Victor Poletti. Időtartam: 122 perc
Olaszország 1914 júliusa. A Gloria N. tengerjáró különös útra készül: az egykori barátok,
szerelmek és kollégák a híres énekesnő Edmea Tetua hamvait kísérik utolsó útjára Erimo
szigetére, hogy ott a tengerbe szórják. Az énekesnő barátaitól hemzsegő hajón az élet maga a
gyönyör, míg nem a harmadik napon a kapitány szerbiai világháborús menekültek hánykolódó
csoportját pillantja meg a nyílt tengeren. Fellini sajátos látomása az emberiség önpusztító életéről.
A melankolikus történet mikrovilágát különös fénnyel sugározza be a rendező mélyen emberi
iróniája, ítélet és szeretet egyedül rá jellemző, zavarbaejtő keveréke.

És megint dühbe jövünk (1978)
DVD 5877
Rend.: ergio. Corbucci
Szereplők: Bud Spencer, Terence Hill, Luciano Catenacci. Időtartam: 115 perc
(Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 2.)
Miamiban a hírhedt görög, Parapolis tartja markában a kaszinókat és a fogadóirodákat. Johnny
Firpo hadnagy kapja a feladatot, hogy leszámoljon a bandával. Johnnynak szüksége van
nagydarab féltestvére, Charlie tapasztalatára, aki régen szerencsejátékos volt, de visszavonult.
Jobb híján azt hazudja neki, hogy apjuk meg fog vakulni, ha nem kap megfelelő kezelést...

A fehér sejk (1952)
DVD 1700
Rend.: Federico Fellini
Szereplők: Alberto Sordi, Brunella Bovo, Giulietta Masina. Időtartam: 85 perc
A film főhősei egy vidéki nászutaspár, akik a szokásokhoz híven a rokonsággal bonyolítanák le
programjaikat az Örök városban. Vanda azonban felhasználva az alkalmat, inkább álmai hősével,
a ponyvaregényhős Fehér Sejkkel akar találkozni, akivel már leveleket is váltott. A film végére
azonban rá kell döbbennie, milyen hamis illúziók szédítették meg.

Fél lábbal a paradicsomban (1991)
DVD 5878
Rend.: Enzo Barboni
Szereplők: Bud Spencer, Thierry Lhermitte, Jean Sorel. Időtartam: 95 perc
(Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 18.)
Bull vállalkozását a konkurencia sötét üzelmei a csőd szélére juttatják. A taxisofőr nem is sejti,
hogy a zsebében lapuló szelvénnyel megnyerte a legnagyobb összeget, amit valaha lottón
nyertek, s így talpra állhat. A paradicsomból a Földre érkezik egy angyal, a pokolból pedig egy
ördög. A jövevények azon fáradoznak, hogy jóra, illetve bűnre csábítsák a boldog nyertest...

A férfi, aki sasokkal álmodott (2006)
DVD 3907/1-2
Rrend.: Vittorio Sindoni
Szereplők: Terence Hill, Michelle Bonev, Mattia Cicinelli. Időtartam: 106+102
perc (Családi filmtár)
Rocco Venturának adósságokkal terhelt birtoka van Caledoniában, ahol a férfi birkákat és
kecskéket tenyészt, A környék polgármestere egy nagyszabású fejlesztési tervet készít elő: egy
pihenőparkot, hatalmas szállodával. Az ígéretek szerint ez majd öregbíti Caledonia hírnevét, és új
munkahelyeket is teremt, a tervnek azonban egy dolog az útjában áll: a Ventura-birtok. A férfi
szembekerül a polgármesterrel, akinek beteg unokaöccse, Roberto, és sógornője, Giulia
odaköltözik Rocco szomszédságába. Robertót az egész család félti, és ezzel állandóan
stresszben tartják a fiút, ami akadályozza végleges gyógyulását. Rocco és Roberto között
hamarosan barátság szövődik, és a magányos férfi védi, oltalmazza beteg barátját. Eközben
Roberto családja minden eszközzel meg akarja szerezni a Ventura-birtokot.

Ha Isten úgy akarja (2015)
DVD 5237
Rend.: Edoardo Falcone
Szereplők: Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante. Időtartam: 88
perc
Tommaso az elismert római szívsebész magabiztos és sikeres ember. Látszólag a családi élete is
renben van, leginkább pedig fiára büszke, aki az ő nyomdokain jár, hiszen orvosnak készül. Egy
nap azonban váratlan fordulat történik: a fiú bejelenti a családnak, hogy félbehagyja az orvosi
egyetemet, mert megváltozott az élete és pap szeretne lenni. Tommaso úgy tesz, mintha
elfogadná fia döntését, de igazából őrjöng és elhatározza, hogy utána jár annak, hogy ki mosta át
a fia agyát, és ki az aki eltérítette őt az ígéretes orvosi karriertől. Tommaso tehát nyomozásba
kezd, és egyre inkább olyan helyzetekbe bonyolódik, amire még ő sem gondolt...

Házasodj kétszer! (1998)
DVD 2928
Rend.: Ugo Chiti
Szereplők: Maria Grazia Cucinotta, Lazar Ristovski, Giorgio Noe. Időtartam:
102 perc
1957 nyara. Anna szicíliai, gyönyörű, fiatal és temperamentumos nő. Egyedül neveli kislányát,
majd feleségül megy a sokkal érettebb és idősebb kamionsofőrhöz, Foscóhoz. Hozzá költözik, s
együtt kezdik el újra élni az életet. Fosco vidéki házában él fia, Lívió is, a rendkívül érzékeny
kamasz. Az együttélés során kiderül, hogy Fosco valójában etruszk sírok fosztogatásából tartja
fent magát barátaival, s az ősi relikviákat kereskedőknek adja tovább. Nem ússza meg ezt,
börtönbe kerül a rablásokért, s gyönyörű, magányos asszonya, Anna és Lívio egyre közelebb
kerül egymáshoz. Lívió visszaemlékezéseiben csendesen megidézi "kamaszkorának legszebb
nyarát".

Hitetlen Tamás (2001)
DVD 2051
Rend.: Raffaele Mertes
Szereplők: Ricky Tognazzi, Danny Quinn, Mathieu Carriére. Időtartam: 91 perc
(A Biblia - Jézus közelében)
Tamás apostol életét mutatja be, „a kétkedő” néven is ismert Jézus-tanítvány életútját. A Golgotai
áldozat után minden apostol a maga módján emlékezik a Mesterre. Tamás, Jézus holttestére
fordítja figyelmét és minden erejével próbál méltó nyughelyet találni neki. Ám a titokzatos
körülmények közti feltámadás és Jézus testének eltűnése megtörik a hitét. Amíg nem látja, nem
tudja elhinni azt. Miközben Tamás Jézus holttestét ”kergeti”, sorra elmulasztja a Feltámadottal
való találkozási lehetőségeket.

Az ismeretlen (2006)
DVD 1378
Rend.: Giuseppe Tornatore
Szereplők: Kseniya Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini. Időtartam:
118 perc
Irena évekkel ezelőtt Ukrajanából érkezett Olaszországba. Életére ma is rávetül a múlt árnyéka,
miközben a helyét keresi a jelenben. A két idősík szoros összefonódásából apránként egy
rejtélyes, feszültségekkel teli történet bontakozik ki. A látszólag alázatos külső mögött ott rejlik
természetes büszkesége és lázadó énje. A lépcsőházat takarítja, de valódi célja az, hogy közel
kerüljön egy ott élő családhoz, különösen kislányukhoz, Theához A nő nemsokára a család
bejárónője és bizalmasa lesz. Ez az érzékeny egyensúly azonban rövid életűnek bizonyul, a
múltból felbukkan egy rémisztő figura.

Júdás (2001)
DVD 2052
Rend.: Raffaele Mertes
Szereplők: Enrico Lo Verso, Danny Quinn, Mathieu Carriére. Időtartam: 91
perc (A Biblia - Jézus közelében)
Iskariót Júdás – az árulóként ismertté vált apostol – történetét mutatja be a film. Júdás lelkes
tanítványa Jézusnak, szereti és tiszteli Mesterét, és hiszi, hogy Jézus még a földi életben
megvalósítja királyságát és legyőzi a római elnyomókat. Júdás – aki segíteni akar Jézusnak –
egyre jobban belebonyolódik saját elképzelései, a politikai ármánykodások és Jézus tiszta
szándékai közötti konfliktusba.

Júlia és a szellemek (1965)
DVD 292/1-2
Rend.: Federico Fellini
Szereplők: Giulietta Masina, Sandra Milo, Mario Pisu. Időtartam: 131 perc
(Fellini gyűjtemény) (Filmtörténeti klasszikusok)
Júlia 15 éve él látszólag boldog házasságban Giorgio-val, akire naiv imádattal tekint. A nyarat egy
tengerparti luxusvillában tölti, ahová férje néha különc vendégsereggel érkezik és nagy, dekadens
partikat rendez. Az asszonynak persze fogalma sincs róla, hogy férje mivel foglalkozik és arra is
csak későn jön rá, hogy Giorgio már régóta csalja. Teljesen összeomlik és szinte megszállottan
próbálja kideríteni az igazságot: szellemeket idéz, pszichológusokkal találkozik, magándetektívet
fogad. Mire megbizonyosodik róla, hogy a gyanúja nem alaptalan, spirituálisan és szexuálisan is
teljesen felszabadul. Már tudja, mit kezdjen az életével.

A keményfejű (1987)
DVD 5879
Rend.: E. B. Clucher
Szereplők: Terence Hill, Robert Vaughn, Ross Hill. Időtartam: 108 perc (Bud
Spencer - Terence Hill sorozat ; 10.)
Luke Mantie igazi magányos farkas, akinek a semmi sem fontosabb a szabadságnál. Az
országutakat járja, és kizárólag egyetlen élőlényt tűr meg maga körül huzamosabb ideig, ez pedig
nem más, mint Joe Brown nevű lova. Egy nap azonban összetalálkozik egy elvadult kamasszal,
akinek apja ártatlanul tölti fegyházbüntetését. Elhatározza, hogy segít rajta, ehhez azonban fel
kellene adnia megszokott vándorló életmódját. Nem is beszélve arról, hogy még egy vad gyereket
is be kell „törnie”.

Kispálya (2006)
DVD 2721
Rend.: Kim Rossi Stuart
Szereplők: Alessandro Morace, Barbora Bobulova, Alberto Mangiante.
Időtartam: 105 perc (Modern klasszikusok)
Hogyan éli meg egy tízéves kisfiú; ha édesanyja időről-időre eltűnik; ha édesapja kemény kézzel
az uszoda vízébe kényszeríti nap, mint nap, pedig ő focizni szeretne; ha nővére furcsa szexuális
játékokba és szerepekbe űzi? A csonka családban a kis Tommy hamar rájön, hogyan térjen ki
kegyetlenségig indulatos édesapja haragja elől, és hogy igen ritka dicséreteit hogyan kell
megszolgálnia. Megtanulja, hogy az emberekben bízni több mint merészség - félénk,
visszahúzódó és hallgatag lesz. Otthon és biztonságban csak a város felett, a háztetőkön érzi
magát.

Klára és ferenc - a szeretet köteléke 1-2. (2007)
DVD 3464-3465
Rend.: Fabrizio Costa
Szereplők: Ettore Bassi, Mary Petruolo, Gabriele Cirilli. Időtartam: 105+105
perc (Sugárzó életek, 19-20.)
A film Assisi Szent Klára alakját hangsúlyozva párhuzamosan mutatja be a két ragyogó assisi
szent, Klára és Ferenc életútját. A film második részében megjelenik a szentföldi utazás
elbeszélése és az egész világon elterjedt népszerű karácsonyi hagyomány, az első élő betlehemi
játékok. A történet rávilágít Klára és Ferenc csodálatos találkozására és életük összefonódására
egy olyan kötelékben, amely egyesíti őket a szeretetben.

Legyetek jók, ha tudtok (1984)
DVD 2970/1-2, DVD 3918/1-2
Rend.: Luigi Magni
Szereplők: Johnny Dorelli, Philippe Leroy, Rodolfo Bigotti. Időtartam: 110+150
perc
A film a Rómában élő Néri Szent Fülöp életét mutatja be. Fülöp atya, ahogy akkoriban hívták
„Isten bohóca”– a humoráról és tréfáiról is ismert szerzetes – elhagyott gyermekeket nevel és
támogat. Magához fogadja a kis tolvaj Cirifischiot az éles eszű, meleg szívű fiút. Állandó
küzdelmeket vív a gyermekeit és őt magát is kísértő sátánnal. A megtörtént eseményeken alapuló,
fordulatokban gazdag történet magával ragadó módon szól a hit és a mindennapi élet dolgainak
összeegyeztetéséről minden korosztály számára.

Lucky Luke. A mozifilm (1991)
DVD 3077
Rend.: Terence Hil
Szereplők: Terence Hill, Nancy Morgan, Domonic Barlo. Időtartam: 91 perc
Az 1880-as évek végén megállapodás születik a fehérek és az indiánok között. Prérikutya
átengedi a telepeseket a földjén, de azok nem háborgathatják őket, és nem vadászhatnak
állataikra sem. Így lassan felépülhet a telepesek városa: Daisy Town. Szépen előbújt a földből a
templom, az iskola, a borbély üzlete, a fogorvos üzlete, és természetesen a kocsma is. De itt
rögtön felbukkantak a fegyverek és a nemkívánatos személyek is, tehát szükség van egy seriffre,
aki a rendre vigyáz. Erre a feladatra Lucky Luke vállalkozott, ami nem kis merészségről árulkodik.
Luckynak akad munkája bőven.

Maléna (2000)
DVD 1451
Rend.: Giuseppe Tornatore
Szereplők: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico. Időtartam: 89
perc
Malena a napsütötte, álmos szicilíai kisváros szépe. Igéző és ellenállhatatlanul vonzó nő. Nemrég
költözött ide, a férje a fronton van. Amikor végigmegy az utcán, férfiak vágyakozó tekintete és a
feleségek irigy pletykái kísérik minden lépését. Tizenéves fiúk követik biciklijükön mindenhová,
hogy minél tovább csodálhassák. Renato is a Malenára sóvárgó fiúk egyike, akit élénk
képzelőereje varázslatos, érzéki fantáziavilágba röpít. Ám ahogy az évek telnek, a magányos
szépség és a fiatal csodálója kénytelen szembesülni a világ könyörtelen valóságával.

Mamma Róma (1962)
DVD 887
Rend.: Pier Paolo Pasolini
Szereplők: Anna Magnani, Ettore Garofolo, Franco Citti. Időtartam: 106 perc
(Filmtörténeti klasszikusok)
A film címszereplője kiöregedett római prostituált. Sokat szenvedett azért, hogy emberi életet
élhessen, rendes lakáshoz, keresethez juthasson és magához vehesse végre szeretett fiát.
Szeme fénye, a 16 éves fiú azelőtt vidéken nevelkedett, s most itt lenne a lehetőség, hogy a
fővárosban tanuljon vagy dolgozzon, becsületes ember váljon belőle. Úgy látszik azonban, hogy
túl késő. A nagyváros romlott légköre tévútra téríti a könnyen befolyásolható kamaszt. Rossz
társaságba keveredik, és a lejtőn lefelé vezető úton az anyai szeretet nem képes megállítani.

Mária, Jézus anyja (2000)
DVD 3919/1-2
Rend.: Fabrizio Costa
Szereplők: Yael Abecassis, Nancho Novo, Nicholas Rogers. Időtartam: 91+92
perc (Sugárzó életek; 23-24.)
Ebben az alkotásban a bibliai történetet új szemszögből ismerhetjük meg: a szerető, gondoskodó
édesanya nézőpontjából. Máriát, a kislányt szülei papokhoz adják tanulni. Ott is marad mindaddig,
amíg meg nem ismeri Józsefet, a názáreti ácsot, akivel majd összeköti az életét. Mikor isteni
látomás adja Mária tudtára, hogy áldott állapotba került, József először hitetlenkedik. Végül mégis
magához veszi a gyermeket váró asszonyt, és élete hátralévő részében óvja-védi anyát és
gyermekét minden veszedelemtől. A film Jézus életét is végigköveti megfogantatásától az
emberiség megváltását jelentő kereszthalálig és feltámadásig – úgy, ahogy azt Mária, Jézus
édesanyja is láthatta..

Mária Magdolna (2000)
Rend.: Raffaele Mertes

DVD 2053

Szereplők: Maria Grazia Cucinotta, Danny Quinn, Massimo Ghini. Időtartam: 95 perc (A Biblia Jézus közelében)
Mária Magdolna – akinek személye egyike a történelem legnagyobb talányainak – életét mutatja
be a film. A kezdetben jómódú, majd férje által elbocsájtott, minden vagyonától megfosztott,
bántalmazott és a megváltó szeretetet kereső magdalai Máriát kihasználják és megalázzák. Mária
lába alól kicsúszik a talaj. A történtek dühös, keserű és sértett nővé változtatják. Kapcsolatba kerül
Keresztelő Jánossal, és megrendül a közelgő Messiásról szóló erőteljes üzenettől, majd élete a
Jézussal való találkozást követően hatalmas változáson megy át.

Maria Montessori - egy élet a gyermekekért (2007)
DVD 2249/1-2
Rend.: Gianluca Maria Tavarelli
Szereplők: Paola Cortellesi, Massimo Poggio, Gian Marco Tognazzi.
Időtartam: 91 + 96 perc (Sugárzó életek ; 25-26.)
A világhírű pedagógusról és oktatási módszerének elterjedéséről készült filmben elénk tárul Maria
Montessori igaz élettörténete. A három alkalommal is Nobel-díjra jelölt asszony egy új,
gyermekközpontú oktatási módszert dolgozott ki. A gyermekek iránt elkötelezett, mindenre
elszánt, odaadó és önfeláldozó hozzáállásának köszönhetően jöhetett létre az a rendszer, amely
nagy hangsúlyt helyez egymás elfogadására és segítésére, a kreativitásra, valamint a gyermekek
igényeinek szem előtt tartására. Mária első intézményét a XX. század elején Rómában hozta létre.

A mennyországot választom - Néri Szent Fülöp élete (2010) DVD 3834/1-2
Rend.: Giacomo Campiotti
Szereplők: Gigi Proietti, Roberto Citran, Adriano Braidotti. Időtartam: 107+114
perc (Sugárzó életek; 41.)
A film az egyik legnépszerűbb szent, a Legyetek jók, ha tudtok-ból is ismert Néri Szent Fülöp
életéről szól. A főhős Szent Ignáchoz indul, hogy az engedélyét kérje ahhoz, hogy Indiába
mehessen misszionáriusként. Róma felé tartva azonban látva a sok kallódó, csellengő, szegény
gyereket úgy dönt, hogy életét az ő sorsuk jobbá tételének szenteli.

Momo (1986)
DVD 5554
Rend.: Johannes Schaaf
Szereplők: Radost Bokel, Mario Adorf, Armin Mueller-Stahl. Időtartam: 100
perc (Családi filmtár)
A történet főhőse egy amfiteátrumban élő borzas hajú kislány, akiről a környéken lakók
gondoskodnak, Momo pedig cserében meghallgatja, ahogy álmaikról, örömükről és bánatukról
mesélnek neki. Idilli életét azonban titokzatos urak érkezése szakítja meg, akik arra akarnak
rávenni mindenkit, hogy megtakarított idejüket tegyék az Időtakarékpénztárba. Ezzel azonban
életük csak sivárrá változna, így Momo elhatározza, hogy véget vet az időtolvajok
garázdálkodásának, és visszaadja az embereknek azt, ami megilleti őket.

Morcos misszionáriusok (1974)
DVD 3025
Rend.: Franco Rossi
Szereplők: Bud Spencer, Terence Hill, Robert Loggia. Időtartam: 89 perc (Bud
Spencer - Terence Hill gyűjtemény)
Pedro de Leone atya és barátja, J. atya szorgos misszionáriusokként tevékenykednek a karibi
szigetvilág egzotikus vidékein. A hittérítés mellett azonban különféle árukkal üzletelnek, hogy némi
mellékesre is szert tegyenek. Nem csoda, hogy ebbéli tevékenységükkel kivívják a konkurencia
haragját, amely nem csak békés eszközökkel kívánja megtörni üzleti gyarapodásukat. A békésnek
tűnő atyák hamar bebizonyítják, hogy akkor sem jönnek zavarba, ha az öklüket kell használniuk.
Márpedig erre sokkal gyakrabban lesz szükségük, mint az igehirdetésre, így a két hittérítőnek
hamarosan sok pofont kell kiosztania.

Názáreti József (2001)
DVD 2054
Rend.: Raffaele Mertes
Szereplők: Tobias Moretti, Stefania RiviJurij Gasparini. Időtartam: 91 perc (A
Biblia - Jézus közelében)
József unokaöccsei felett apáskodik, elismert asztalosmester, munkája még Heródest is
lenyűgözi. Máriával való találkozásakor a lány annyira elvarázsolja szépségével és tisztaságával,
hogy úgy érzi, többé élni sem tud nélküle. Hite próbára tétetik és megújul Isten
kinyilatkoztatásával, fia csodálatos születésével. Mária eljegyzése, az angyali üdvözlet, Jézus
születése, a pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatása, a menekülés és száműzetés
Egyiptomba mind megjelennek a kis család, a Jézushoz legközelebb állók drámai fordulatokban
gazdag történetében.

Nincs kettő négy nélkül (1984)
DVD 5881
Rend.: E. B. Clucher
Szereplők: Bud Spencer, Terence Hill, April Cough. Időtartam: 101 perc (Bud
Spencer - Terence Hill sorozat ; 4.)
Greg és Elliot egy furcsa állásajánlat kapcsán találkozik először. Fejenként egymillió dollárért
helyettesíteniük kell két riói milliomost, akik nemrégiben életveszélyes fenyegetéseket kaptak. A
munka nem tűnik nehéznek, mivel a két vagány pontos hasonmása a két milliomosnak. Néhány
probléma mégiscsak felmerül: Greg és Elliot az első pillanattól kezdve ki nem állhatja egymást.
Azt gondolják, az egymillió dollárért hajlandók lesznek elviselni a helyzetet - egy hétig. Arról
persze nem tehetnek, hogy a külvilág egy kissé csodálkozik, amikor a két elegáns, visszafogott
milliomos rövid idő alatt keményöklű, nagyhangú, belevaló fickóvá változik...

A nő illata (1974)
DVD 4488
Rend.: Dino Risi
Szereplők: Vittorio Gassman, Agostina Belli, Alessandro Momo. Időtartam: 99
perc
Egy teljes életet élő és azt folytatni is akaró javakorabeli férfi áll a történet középpontjában. Egy
volt katonatiszt, aki megvakult. Ő kísérteti el magát a melléje adott kiskatonával északról délre,
Torinóból Nápolyba. Vajon képessé válhat-e arra, hogy újra elfogadja önmagát? Hogyan válik a
férfias tartású, kőkemény jellemű, néha már-már gonosz, fogyatékkal élő emberből egész, teljes
ember, aki végül elfogadja egy másik lény segítségét. Nem a kis tisztiszolgáét, hanem egy
gyönyörű, fiatal lányét.

Az óceánjáró zongorista legendája (1998)
DVD 2278
Rend.: Giuseppe Tornatore
Szereplők: Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, Mélanie Therry. Időtartam: 120 perc
A kis 1900-ra – ezt a nevet születésének időpontjáról kapta – egy luxushajó zongorájának tetején
találnak rá, és a hajó gyomrában a személyzet egyik tagja neveli fel. A zongorához vonzódó fiúról
hamar kiderül, hogy elképesztően tehetséges zenész: tudásával elkápráztatja az utasokat, hírneve
bejárja az egész világot, és sorban kapja a lemezajánlatokat, de 1900-at a hírnév és gazdagság
ígéretével sem lehet lecsalni a hajóról. Mikor azonban meglát egy gyönyörű lányt a fedélzeten,
mégis megfordul a fejében, hogy szerencsét próbál a külvilág kínálta hétköznapi élettel – de tud-e
olyat nyújtani a szárazföld, amire ő vágyik?

Országúton (1954)
DVD 942
Rend.: Federico Fellini
Szereplők: Anthony Quinn, Giulietta Masina, Richard Basehart. Időtartam: 97
perc
Zampano, a vándorartista tízezer líráért megvásárolja nélkülöző családjától a naiv Gelsominát,
hogy kísérje útjain, és segédkezzen fellépéseinél. Köszönetet Gelsomina sohasem kap. Durván,
kegyetlenül bánik vele, minden egyes tettével megalázza. Gelsomina ennek ellenére végtelen
ragaszkodásáról tesz bizonyságot. Megtanul nem fellázadni, szó nélkül tűrni Il Matto, a
kötéltáncos azonban kedves hozzá. Zampano összeverekszik Il Mattóval, és megöli, Gelsominát
pedig elkergeti, mert már terhére van. Évekkel késobb Gelsomina haláláról kap hírt.

Otello (1986) - feliratos
DVD 3519
Rend.: Franco Zeffirelli
Zene: Giuseppe Verdi
Szereplők: Plácido Domingo, Katia Ricciarelli, Justino Díaz. Időtartam: 118
perc
Zeffirelli már 10 évvel a film leforgatása előtt megrendezte a darabot a Milánói Scalában (ott, ahol
az eredeti bemutató is volt 1887-ben), és a címszereplő már akkor is Domingo volt. A film nyújtotta
lehetőségek azonban tovább gazdagítják ezt a remekművet. Ciprus szerelmes kormányzójának
őrületbe hajló féltékenysége, Desdemóna angyali tisztasága és Jágó aljas kígyótermészete ezúttal
nem a színházterem négy fala között, hanem az eredeti helyszíneken kel életre. A háborgó tenger,
a mediterrán táj és a 15. századi épületek szolgálnak háttérként a monumentális történethez.

Öveket becsatolni! (2014) - feliratos
DVD 5108
Rend.: Ferzan Özpetek
Szereplők: Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scicchitano. Időtartam:
110 perc
Elenát és Antoniót finoman fogalmazva sem teremtette egymásnak a világegyetem.
Személyiségük és világlátásuk gyökeres ellentéte a másikének, életüket teljesen máshogy élik.
Egy valami azonban mégis összeköti őket: odavannak egymásért. És bármennyire próbálnak
ennek ellenállni, egyre nehezebb megküzdeniük a vonzalmukkal. Nemcsak különbségeik miatt
küzdenek érzéseik ellen, hanem mert Elena Giorgio-val, Antonio pedig Elena legjobb barátnőjével,
Silviával alkot egy párt. De vajon ez elég ok, hogy távol tartsák magukat egymástól? Ferzan
Özpetek, hőseit ezúttal azonban nemcsak az egymásra találás nehézségeivel szembesíti, hanem
annál jóval nagyobb akadályt is gördít boldogulásuk elé. Hiába talál egymásra Elena és Antonio, a
lány komoly és súlyos betegségével kell szembenézniük.

Péter, a kőszikla (2005)
DVD 3921/1-2
Rend.: Giulio Base
Szereplők: Omar Sharif, Daniele Pecci, Flavio Insinna. Időtartam: 99+101 perc
Szent Péternek, Jézus tanítványának fordulatokban bővelkedő életét mutatja be ez a lenyűgöző
katolikus film. A különleges történet Jézus halálától kezdődően mutatja be Péter apostol életét, a
kereszténység történelmének legizgalmasabb időszakát: az első keresztények küzdelmeit, a
keresztényüldözéseket és a krisztusi tanítások elterjedését. A lélekemelő történet Rómában zárul,
ahol Péter az üldöztetések és Nero császár vérengzései közepette szervezi és összefogja az első
keresztény közösségeket.

Piedone Afrikában (1978)
DVD 5884
Rend.: Steno
Szereplők: Bud Spencer, Enzo Cannavale, Werner Pochath. Időtartam: 108
perc (Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 13.)
Piedone afrikai informátorával a nápolyi kikötőben beszél meg találkát. A férfit holtan találja, így
aztán annak kisfiáról is gondoskodnia kell. A gyerekekkel együtt lát neki a nyomozásnak, a szálak
egy gyémántbánya tulajdonosához vezetnek, akinek hobbija a vadászat, és az illegálisan elejtett
állatok szállításával a világ minden tájára sikerül kábítószert csempésznie. De vajon miért nem
találják meg a rendőrkutyák az "anyagot"?

Piedone Egyiptomban (1980)
DVD 5885
Rend.: Steno
Szereplők: Bud Spencer, Enzo Cannavale, Karl-Otto Alberty. Időtartam: 108
perc (Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 15.)
Rizzo felügyelő újra akcióban, ezúttal egy gazdag olajmágnás csinos unokahúgát szabadítja ki. A
mentőakció során rájön, hogy az emberrabló egy nemzetközileg körözött rendkívül veszélyes
bűnöző, aki különböző álneveken bujkál. Rizzo nem ijed meg az árnyékától, és nyomozni kezd,
hogy kiderítse, mi áll a rablás hátterében? Hamarosan rájön, hogy a bűnöző egy új olajfinomítási
eljárás részletes tervét akarja megszerezni Egyiptomban. Arra azonban nem számít, hogy ezúttal
Rizzo is a nyomában van, akinek már nagyon viszket a tenyere...

Piedone Hong Kongban (1975)
DVD 5886
Rend.: Steno
Szereplők: Bud Spencer, Robert Webber, Enzo Cannavale. Időtartam: 110
perc (Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 16.)
Rizzo felügyelő, vagyis közismert nevén Piedone, a legkeményebb öklű nápolyi zsaru ezúttal
kutyaszorítóba kerül. Megvádolják, hogy ő is benne van a város életét megkeserítő drogüzletben.
Hogy lemossa magáról a gyanút, a kábítószer-maffia főnökének nyomában a Távol-Keletre utazik.
Így hűséges, ám annál ütődöttebb segítőjének társaságában Hongkongban köt ki, ahol hamarosan
még a korábbinál is hatalmasabb pofonok repkednek a levegőben...

Piero világa (1997)
DVD 2722
Rend.: Paolo Virzi
Szereplők: Edoardo Gabbriellini, Malcolm Lunghi, Nicoletta Braschi. Időtartam:
97 perc
A keserédes vígjáték Piero felnőtté válásának folyamatát kíséri nyomon. A fiú a nagy olasz
kikötőváros, Livorno egyik munkásnegyedében él szüleivel és kissé szellemi fogyatékos bátyjával.
Édesanyja korai halála után a zavaros ügyei miatt folyton lesittelt apa helyett a fiatal mostoha
próbálja eltartani a közben egy kislánnyal kibővült családot. A kamasz Pierót legjobban a lányok
izgatják, irodalom-tanárnője segítségével azonban a tehetséges fiú mégis tovább tanul. A város
egyik elit gimnáziumába kerül, ahol ő az egyetlen munkás származású diák. Noha társaival sikerül
elfogadtatnia magát, barátra csak akkor talál, amikor az osztályban megjelenik az extravagáns
Tommaso, aki révén Piero megismerkedik a felsőbb társadalmi rétegek életével is.

Pio atya - a csodák embere (2000)
DVD 3922/1-2
Rend.: Carlo Carlei
Szereplők: Sergio Castellito, Jürgen Prochnow, Pietro Biondi. Időtartam:
104+102 perc(Sugárzó életek; 5-6.)
A XX. század hatalmas népszerűségnek örvendő szerzetesének igaz élettörténetét mutatja be ez
a magával ragadó keresztény film. A San Giovanni Rotondóban élt pap, Sergio Castellito élete
rendkívüli misztérium és csodás történések sorozata volt. A stigmatizált pap ugyanazokat a
sebeket hordozta magán, amelyek Krisztus testén is megvoltak. Népszerűségét annak
köszönhette, hogy különleges képességei mellett jó humorú, közvetlen és szerény ember volt, aki
az egyszerű emberekkel is megtalálta a hangot. Carlo Carlei alkotása Pio atya életének főbb
eseményeit beszéli el: áldozatos tetteit, a különleges gyógyításokat, a megkísértéseket és a
kísértő elűzésének rendhagyó történeteit.

Pompei - egy város pusztulása (2007)
DVD 1706/1-2
Rend.: Giulio Base
Szereplők: Lorenzo Crespi, Andrea Osvárt, Időtartam: 92 + 91 perc
A Római Birodalom egyik legpompásabb városa éli megszokott életét: polgárjai mindennapjait
szerelem, ármánykodás és politikai csatározás tölti ki. Azonban van valami, ami elől senki nem
lenne képes megvédeni egyetlen birodalmat sem – a természet hatalmas ereje. A várost előbb
óriási földrengés rázza meg, majd szokatlan jelenségek ütik fel fejüket. Többen meg vannak
győződve róla, hogy átok ült a városra, míg a Krisztus utáni u. 79. év augusztus havának 24.
napján a hegy roppant hamufelhő és óriási robbanás kíséretében tüzes lávát okád magából, ami
kisvártatva az egész környéket vastagon beteríti.

Rabló-pandúr (1982)
DVD 5887
Rend.: Bruno Corbucci
Szereplők: Bud Spencer, Tomas Milian, Marc Lawrence. Időtartam: 96 perc
(Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 22.)
Tony Roma, az olasz származású dzsigoló elcsábítja a szenátor feleségét és megszabadítja
drága ékszereitől. A rendőrség tehetetlen, így a különleges osztályról Parker hadnagyot kérik meg,
hogy csípje el a gazfickót. Egy ügyes csellel sikerül is a feladat, ám hamarosan megszökik az
olasz. Szerencsétlenségére szemtanúja lesz, ahogy a helyi maffia főnöke lelő egy embert, így a
piti tolvaj nyomába ered az egész alvilági szervezet. Tony Parkernál keres menedéket, és együtt
vetik magukat a szédült kalandokba...

Rocco és fivérei (1960) - feliratos
DVD 4537
Rend.: Luchino Visconti
Szereplők: Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori. Időtartam: 170 perc
Az ötvenes évek közepén játszódó történetben egy szicíliai emigráns család érkezik Milánóba. Az
öt testvér mindegyike másképp éli meg az életükben bekövetkezett változást. A fivérek közül
Simone és Rocco bokszolónak áll. Simone beleszeret a szépséges Nadjába, de ő nem viszonozza
az érzéseit. Évek múlva szenvedélyes szerelem szövődik Nadja és Rocco között, amit azonban
Simone nem tűr el, s Rocco szeme láttára meggyalázza a lányt. A krisztusi lelkületű Rocco bosszú
helyett lemond Nadjáról, s mindent elkövet, hogy megmentse a pusztulástól a züllés útjára tévedt
fivérét

Soha nem késő (2014)
DVD 5556/1-2
Rend.: Giacomo Campiotti
Szereplők: Claudio Santamaria, Nicole Grimaudo, Gennaro Mirto. Időtartam:
99 + 93 perc (Sugárzó életek ; 53.)
A film a nagy olasz reformer pedagógus Alberto Manzi életét mutatja be. 1946-ban, a háború utáni
nehéz időszakban a frissen végzett tanár fiatalkorú bűnözőkkel kezdett el foglalkozni. Don
Boscohoz és Néri Szent Fülöphöz hasonló nevelési elveit kezdetben kinevették, de szeretete és
figyelme sok fiatal életében hozott jelentős változást. Közelében a legvásottabb kölykök is
megváltoztak. Bizalmukba fogadták, elkezdtek az életükről gondolkozni és tanulni. La Tradotta
című újságja nagy feltűnést keltett, amelyet a fogvatartott fiatalok írásaiból adott ki. Amikor pedig
Olaszország számtalan tanára közül Manzit választották ki a Soha nem késő című tv műsor
vezetőjének, egész Olaszország megismerte őt. Műsora nagy segítséget jelentett az
analfabetizmus megszüntetésében.

Szent Borbála : a szent, aki a hitet választotta (2012)
DVD 4567
Rend.: Carmine Elia
Szereplők: Vanessa Hessler, Thomas Trabacchi, Massimo Wertmüller.
Időtartam: 111 perc (Sugárzó életek; 45.)
Borbálát a kereszténység a tizennégy segítő szent között tiszteli, és az egyházi feljegyzések
szerint mind a mai napig közbenjár a hozzá imádkozókért. A legendájához köthető események
miatt sokan őt tartják védőszentjüknek, különös tiszteletet tanúsítanak a bányászok iránta. Élete
eseményei több változatban ismertek, de a főbb állomásai közösek: apja, aki egy pogány nagyúr
volt, bár tanult, művelt nőt akart belőle nevelni, eltiltotta őt a külvilágtól és az egyre terjedő
kereszténység tanaitól. Borbála barátnője, Julianna elvesztése után mégis kapcsolatba került a
keresztényekkel, és titokban megkeresztelkedett. Amikor ez apja tudomására jutott, Borbála élete
tragikus fordulatot vett.

Szent szív (2005)
DVD 474
Rend.: Ferzan Ozpetek
Szereplők: Barbora Bobulova, Andrea Di Stefano, Lisa Gastoni. Időtartam: 114
perc
Irene sikeres, ám gátlástalan üzletasszony. De miután két barátja cégét felvásárolja, akik ezt
követően öngyilkosságba menekülnek, Irene önbizalma megbicsaklik. Visszatér Rómába, a
családi rezidenciára, ahol megtapasztalja, hogyan élte le anyja élete utolsó éveit. Megismerkedik
Bennyvel, az utcán élő fiatal lánnyal, aki tolvajlásból tartja fenn magát. Benny állandó kihívásokkal
szembesül, sajátos életvitele nagy hatással van Irene-re is, aki a lánynak köszönhetően másképp
kezdi szemlélni a világot, a benne élő embereket és önmagát is. Irene jótékonysági munkát vállal,
fényűző villájából hamarosan hajléktalanok menedéke lesz. Mániákus lelkesedéssel veti bele
magát új hivatásába, szinte az őrületig hajszolja magát.

Szerelem, pasta, tenger (2010) – feliratos
DVD 3521
Rend.: Ferzan Ozpetek
Szereplők: Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo.
Időtartam: 110 perc
Az olasz tésztagyáros család két reménysége - Tommaso és Antonio - mindketten más-képp
képzelik el az életüket, mint ahogy felmenőik szeretnék, s ebből komoly galiba támad a családi
asztal körül. Tommaso nagy bejelentésre készül: tudatni tervezi szüleivel, hogy homoszexuális, és
tőlük távol, Rómában, íróként szeretné folytatni az életét. Így Antonióra marad a hagyományosan
családi üzlet, a tésztaüzem vezetése, de legszívesebben ő is menekülne a feladat elől.
Valamelyiküknek azonban áldozatot kell hozni… A fiúk döntéseit a sokat látott nagymama segíti,
akinek szív dolgaiban mindig is megvolt a határozott véleménye.

Szuperhekusok (1985)
DVD 5889
Rend.: Bruno Corbucci
Szereplők: Bud Spencer, Terence Hill, C. B. Seay. Időtartam: 94 perc (Bud
Spencer - Terence Hill sorozat ; 12.)
1978-ban 20 millió dollárt loptak el egy detroiti bankból. Az egyik bankrablót elkapták, a másikra
holtan bukkantak rá, a harmadik eltűnt, a hiányzó pénzt pedig soha nem találták meg. Hét évvel
később kiengedték a börtönből az egyetlen kézre került merénylőt, aki azonnal Miami-ba utazott,
és másnap már nem élt. Két FBI ügynök csatlakozik a helyi rendőrökhöz, hogy végre a rejtély
nyitjára jussanak. Valahol Miamiban pedig ott lapul a harmadik rabló, akinél ott van a 20 millió és
akinek hét év előnye van a hatóságokhoz képest.

Tigris a hóban (2005)
DVD 332
Rend.: Roberto Benigni
Szereplők: Nicoletta Braschi, Jean Reno, Tom Waits. Időtartam: 109 perc
Az elismert költő és egyetemi tanár, Attilio De Giovanni szenvedélyes és kissé különc ember.
Éjszakánként álmaiban mindig ugyanaz a gyönyörű nő jelenik meg. Ám amikor találkozik álmai
hölgyével, Viktóriával, álmai mégsem válnak teljesen valóra. Közeledését határozottan
visszautasítja. Egy nap Rómába érkezik Attilio arab származású, de évek óta Párizsban élő költő
barátja, Fuad. 2003-at írunk, és az iraki háború már a levegőben lóg, Fuad pedig úgy dönt, hogy
visszatér Bagdadba, hogy a bajban honfitársai mellett legyen. Vittoria, aki Fuad költészetéről ír
könyvet, elkíséri a költőt Irakba. Attilio nemsokára szörnyű hírt kap költő barátjától.

Toszkán szépség (2010)
DVD 3867
Rend.: Paolo Virzi
Szereplők: Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli.
Időtartam: 106 perc
A film a 70-es évektől kezdődően meséli a Micheluccu család történetét, melynek középpontjában
a gyönyörű és életvidám Anna áll, Bruno édesanyja. A Livorno tengerpartján minden évben
megrendezett szépségversenyen váratlanul Anna nyeri el a \"Leggyönyörűbb Anya\" címet,
felkavarva ezzel a város férfi lakosságát és Anna erőszakos férjét. A szépségversenyt követően
azonban káosz lesz úrrá a családon. A féltékeny férj kidobja feleségét és gyermekeit otthonukból
és ezzel egy olyan kaland veszi kezdetét, ami csak évtizedekkel később ér véget.

Az utazás (1974)
DVD 2704
Rend.: Vittorio de Sica
Szereplők: Richard Burton, Sophia Loren, Ian Bannen. Időtartam: 102 perc
Amikor a gazdag gróf megkéri Adriana a gyönyörű és erényes szicíliai lány kezét, Adriana igent
mond, hogy megfeleljen családja elvárásainak. Hű és odaadó feleségként éli a fiatalasszonyok
szokásos életét, miközben szíve mélyén szenvedélyes szerelmet érez sógora, Cesare iránt. Talán
ez a visszafojtott szenvedély az oka, hogy Adrianát titokzatos rosszullétek gyötrik időről időre. A
kötelesség és a vágy közti őrlődés már-már felemészti az asszonyt, amikor a sors úgy hozza,
hogy férje egy autóbalesetben meghal. Cesare pedig nagy útra viszi megözvegyült sógornőjét a
távoli nagyvárosba. Ez az utazás mindkettőjük számára végzetesnek bizonyul.

Vanília és csokoládé (2004)
DVD 2271
Rend.: Ciro Ippolito
Szereplők: Maria Grazia Cucinotta, Alessandro Preziosi, Joaquín Cortés.
Időtartam: 99 perc
Vanília és csokoládé: két különleges íz, teljesen különböznek egymástól, mégis mindkettő
ínycsiklandó. Ilyen a megbízható és felelősségteljes Pepe és a férje, a hűtlen Andrea kettőse is.
Egy alkalommal, amikor Pepe megtudja, hogy férje megint megcsalta, visszavágásra szánja el
magát. Csendben magára hagyja férjét három kis gyermekükkel, és egy tengerparti házban keres
menedéket. Pepe magányba vonulása férje számára nagy kihívást jelent. Míg az asszony
gyermekkori emlékeivel harcol, addig a férfinak a mindennapi háztartási és gyermeknevelési
problémákkal kell megküzdenie.

Viva Django (1968)
DVD 2290
Rend.: Ferdinando Baldi
Szereplők: Terence Hill, Horst Frank, George Eastman. Időtartam: 89 perc
(Spagetti western kollekció)
Django feleségét meggyilkolják, mikor egy pénzszállításnál segédkezik. A támadást David terveli
ki, aki Django egyik legjobb barátja. Django hóhérnak áll, de titokban megmenti az elítélteket a
kivégzéstől, azzal a szándékkal, hogy segítsenek neki bosszút állni Daviden.

Viva la liberta! Éljen a szabadság! (2013) - feliratos
DVD 4625
Rend.: Roberto Ando
Szereplők: Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi.
Időtartam: 91 perc
A politika őrület. De tudjuk mindannyian, hogy az őrületet és a zsenialitást csak egy hajszál
választja el egymástól. Kénytelen ezzel szembesülni Andrea Bottini, az olasz ellenzék tagja is,
amikor pártjának vezetője, Enrico Olivieri a választások előtt megelégeli az ellenzék
népszerűtlenségét, a folyamatos bénázást és úgy dönt, hogy mindenféle bejelentés nélkül
elhagyja az országot. A nyilvánosság előtt nem vallhatják be, hogy Enrico eltűnt, ezért Bottininak
nem marad más választása, mint felkeresni a pártelnök ikertestvérét, Giovanni-t, hogy ő játssza el
a politikust. Az eddig háttérbe szorult fivér csaknem ideális a szerepre: művelt, megnyerő,
humoros – az egyetlen gond az, hogy nem beszámítható, nemrég engedték ki az
elmegyógyintézetből. Bottini lepődik meg a legjobban, amikor látja, az elszabadult hajóágyúként
viselkedő testvér hogyan rázza fel a régóta válságban vergődő pártot.

Zenekari próba (1978)
DVD 1022
Rend.: Federico Fellini
Szereplők: Balduin Bass, Clara Colosimo, Elizabeth Labi. Időtartam: 69 perc
Egy régi templom épületében - amelyet rendkívüli akusztikája miatt már rég
hangversenyteremként használnak - zenekari próba folyik. Váratlanul megérkezik egy televíziós
stáb is: riportok készülnek a zenészekkel. Mindenki elmondja, amit hangszeréről fontosnak tart,
művészi hitvallások hangzanak el, némelyek összevesznek, majd megérkezik a karmester,
elkezdenek próbálni. Feszült a hangulat. A zenekar és a karmester egyre kevésbé értenek szót, a
szünet után pedig végképp elszabadulnak az indulatok. Fellini egy közösség széteséséről és
mégis
összetartásáról
mesél.

Zűrös olasz esküvő (2014)
DVD 4507
Rend.: Carlo Vanzina
Szereplők: Adriano Giannini, Osvárt Andrea, Ricky Memphis. Időtartam: 91
perc
A film öt jó barát történetét meséli el, akiket a közös gimnáziumi kalandok, a foci, a barátság és a
szerelem úgy tűnik, örökre összeköt. Ahogy azonban az lenni szokott, húsz évvel később
meglepetten tapasztalják, hogy az élet mennyire különböző irányba sodorta őket. Daniele az
egyetlen, aki közülük látszólag sikeres életet él, és ennek megkoronázásaként egy svájci
hétvégére hívja meg egykori pajtásait, hogy vegyenek részt az esküvőjén.

