


‘Oltre lo schermo’ é uma viagem emocionante nas produções cinematográficas italianas e internacionais dos últimos 70 
anos, à descoberta do universo oculto atrás dos bastidores. Quinze filmes exploram os sets de gravação mais famosos, ao lado 
dos diretores mais célebres – de Luchino Visconti a Lina Wertmüller, de Francesco Rosi a Giuliano Montaldo – desvendando 
também papéis e profissionais sem os quais a magia do cinema não seria possível, hoje como antes.  

Alguns documentários falam de vencedores de prêmios Oscar, como o cenógrafo Dante Ferretti e o maestro Nino Rota, 
compositor de músicas lendárias. Assistiremos ao trabalho de maquinistas, costureiras, carpinteiros, pintores e escultores, 
profissionais reinantes nos depósitos e nas oficinas dos estúdios da Cinecittà, e de artistas que dedicaram sua vida ao desenho 
dos cartazes cinematográficos, como Silvano Campeggi, que viajou para Los Angeles para retratar a mítica Marilyn Monroe. 
Ouviremos Giuliano Montaldo falando sobre a gênese do filme Sacco e Vanzetti, entre dificuldades e incríveis golpes de teatro, 
como o encontro entre Joan Baez e Ennio Morricone que gravaram em poucas horas Here’s to You, a canção que se tornou o 
manifesto de toda uma geração. 
Poderemos ver de perto a tumultuosa relação de amizade e estima mútuas que unia Federico Fellini e Ennio Flaiano ou 
conhecer Piero Tosi que vestiu as maiores estrelas cinematográficas de todos os tempos, de Claudia Cardinale a Silvana 
Mangano. Através de histórias, comentários e reflexões das figuras mais prestigiosas do cinema mundial, descobriremos o 
legendário diretor de fotografia e diretor de cinema Carlo Di Palma. E ficaremos encantados com a sequência de depoimentos 
gravados por Giuseppe Tornatore no documentário emocionante sobre Goffredo Lombardo, o produtor que com a Titanus 
reformulou completamente o cinema italiano da segunda metade do século XX.  Poderemos mergulhar em uma das análises 
mais lúcidas da história da Itália através do cinema cívico de Francesco Rosi, conhecer de perto Alida Valli, a mãe de todas as 
atrizes segundo Giuseppe Bertolucci, ou descobrir a história surpreendente da Panaria Film no relato de Francesco Alliata, um 
dos fundadores da pequena casa de produção siciliana no centro do escândalo cinematográfico mais famoso do pós-guerra, 
entre Hollywood, Roma e as ilhas Eolie: a famosa guerra dos vulcões e seus fantásticos protagonistas Roberto Rossellini, Anna 
Magnani e Ingrid Bergman. Uma galeria de retratos que são um hino à beleza, à riqueza, à força, à obstinação do cinema, dos 
homens e das mulheres que o fizeram e de todos aqueles que o amaram e continuam a amá-lo. 

Paixão, habilidade, criatividade, espírito de iniciativa e experiência no campo são as características que os protagonistas 
narrados nesta resenha têm em comum. 
Não apenas atores, diretores e roteiristas, mas também diretores de fotografia, compositores, figurinistas, cenógrafos, artesãos, 
produtores: um patrimônio de competência e profissionalismo que fez da produção cinematográfica italiana uma excelência 
extraordinária reconhecida em todo o mundo. 

15 documentários 
narram  

os bastidores  
do cinema italiano



ITÁLIA | 2020 | 105' 

Mimmo Verdesca 

Um retrato inédito de Alida Valli, uma jovem belíssima natural de Pola que, em pouco tempo, se 
tornou uma das atrizes mais famosas e amadas do cinema italiano e internacional. 

Mimmo Verdesca conta a história da legendária Alida Valli através das palavras inéditas das suas 
cartas e dos seus diários, enriquecendo-a com outros materiais exclusivos: fotografias, filmes 
privados de família, novas entrevistas com os filhos, parentes, amigos e colaboradores mais fiéis, e 
muitos outros materiais de arquivo. O filme documentário Alida mostra um quadro completo e 
jamais visto antes da vida de uma jovem belíssima natural de Pola que, em pouco tempo, se tornou 
uma das atrizes mais famosas e amadas do cinema italiano e internacional. 

Direção: Mimmo Verdesca 
Roteiro: Mimmo Verdesca, Pierpaolo De Mejo 
Fotografia: Federico Annicchiarico 
Montagem: Mimmo Verdesca 
Música: Andrea Lucarelli 
Elenco: Giovanna Mezzogiorno, Piero Tosi, Vanessa Redgrave, Charlotte Rampling, Bernardo 
Bertolucci, Margarethe Von Trotta, Thierry Frémaux, Dario Argento, Roberto Benigni, Marco Tullio 
Giordana, Maurizio Ponzi, Antonio Calenda, Felice Laudadio, Carla Gravina, Mariù Pascoli, Lilia Silvi, 
Tatiana Farnese, Pierpaolo De Mejo, Larry De Mejo. 
Produção: Venicefilm, Kublai Film, Istituto Luce Cinecittà, Rai Cinema, com a contribuição de 
MiBACT 
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ITÁLIA | 2012 | 52’ 

Guido Torlonia 

São infinitas as figuras profissionais que tornam um filme possível e um documentário fala 
sobre os grandes artesões que transformam o cinema em magia. 

Transformar um ator em um personagem, costurar um vestido nobre ou realizar sapatos de época 
como se fossem uma obra de arte, construir um cenário, mas sobretudo pintá-lo, “envelhecê-lo”, 
transformando o esboço de um cenógrafo em uma reconstrução maravilhosa, tudo isso é 
Handmade Cinema. O documentário conta a grande família do cinema italiano que salvou o 
patrimônio da sua manualidade e a arte da Cinecittà que todo o mundo inveja, graças a nomes que 
nunca se tornaram “assinaturas” e, sobretudo, às mãos de artesãos realmente especiais que 
transmitem sua experiência de pai para filho, como um segredo de família. 

Direção: Guido Torlonia 
Roteiro: Guido Torlonia, Laura delli Colli 
Fotografia: Tommaso Borgstrom 
Montagem: Pierpaolo Verga 
Elenco: Chiara Mastroianni, Adriano De Angelis, Dante Ferretti, Gianni Gianese, Francesca Lo 
Schiavo, Maurizio Millenotti, Gabriella Pescucci, Massimo Pieroni, Manlio Rocchetti, Piero Tosi, Dino 
Trappetti 
Produtor: Luchino Visconti di Modrone 
Produção: Enormous Films, com o apoio de Louis Vuitton 
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Gli angeli nascosti 
di Luchino Visconti
ITÁLIA | 2007 | 54’ 

Silvia Giulietti 

Os depoimentos dos colaboradores mais próximos de Luchino Visconti, seu relacionamento 
humano com o maestro e a transformação das suas ideias em imagens. 

Existem muitas maneiras de enquadrar uma paisagem, um rosto. E muitas outras de contar a 
história de um homem, sua vida, suas paixões, seu caráter, seus movimentos, para transmitir uma 
mensagem dirigida ao mundo. O documentário Gli angeli nascosti di Luchino Visconti fala do 
homem e do grande diretor que foi Visconti, através do olhar dos seus colaboradores mais 
próximos e das imagens inéditas do arquivo fotográfico de Mario Tursi, o fotógrafo que o 
acompanhou durante toda a sua vida. Quem nos restitui a visão do gênio de Visconti são 
justamente os operadores que trabalharam com ele e que contribuíram para a sua grandeza, em 
silêncio, sem fanatismos nem exaltações, como seus "anjos ocultos".  

Autores: Barbara Iannarilli, Giuseppe Maria Galeone, Silvia Giulietti 
Direção: Silvia Giulietti 
Montagem: Silvia Giulietti 
Música: Rocco de Rosa 
Elenco: Federico Del Zoppo, Daniele Nannuzzi, Nino Cristiani, Giuseppe Berardini, Lucio Trentini, 
Mario Tursi 
Produção: iFrame  
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ITÁLIA | 2016 | 90’ 

Fariborz Kamkari 

Uma viagem emocionante no momento mais importante do cinema italiano narrada por um dos 
seus protagonistas. 

O documentário não é apenas a biografia do legendário diretor de fotografia e diretor de cinema 
Carlo Di Palma, mas uma viagem emocionante no momento mais importante do cinema italiano. 
Do neorrealismo de Luchino Visconti, Vittorio De Sica e Roberto Rossellini, a Blow Up e Deserto 
Rosso até as obras-primas de Woody Allen. 
Histórias, reflexões e comentários de figuras prestigiosas do cinema mundial, como Bernardo 
Bertolucci, Woody Allen, Wim Wenders, Volker Schlondorf e Ken Loach, nos acompanham nesta 
viagem fascinante entre as cores e a visão daquele cinema italiano que permanecerá para sempre 
nos anais do cinema mundial. 

Direção: Fariborz Kamkari 
Roteiro: Fariborz Kamkari 
Montagem: Fabio Nunziata, Luigi Capalbo 
Fotografia: Fabio Zamarion 
Música: Riz Ortolani 
Entrevistas: Woody Allen, Alec Baldwin, Bernardo Bertolucci, Abel Ferrara, Giancarlo Giannini, Carlo 
Lizzani, Ken Loach, Citto Maselli, Nikita Mikalkov, Giuliano Montaldo, Mira Nair, Riz Ortolani, Michele 
Placido, Francesco Rosi, Volker Schlöndorff, Ettore Scola, Paolo Taviani, Carlo Vanzina, Wim 
Wenders, Lina Wertmüller 
Produtor: Adriana Chiesa Di Palma 
Produção: Acek, Rai Cinema 
Em colaboração com: Rai Cinema, Regione Lazio, Istituto Luce Cinecittà, Centro Sperimentale di 
Cinematografia, Ministero degli Affari Esteri
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Acqua e zucchero 
Carlo Di Palma: i colori della vita



ITÁLIA | 2015 | 104’ 

Valerio Ruiz 

Um retrato pessoal e poético de Lina Wertmüller assinado por Valerio Ruiz, seu assistente de 
direção e estreito colaborador. 

Dietro gli occhiali bianchi é o relato de uma viagem na vida e na carreira de Lina Wertmüller, 
primeira mulher no mundo na história do cinema a ter sido nomeada para o Prêmio Oscar como 
melhor diretor, com sua obra-prima Pasqualino Sete Belezas (1975). Partindo das imagens inéditas 
realizadas na Cinecittà quando era assistente de direção de Federico Fellini em 8 1/2, o 
documentário repercorre os lugares dos seus filmes mais famosos, para descobrir o universo 
artístico e humano de uma mulher que, sempre fiel à sua ironia grotesca, deixou uma marca em 
todos os ramos do espetáculo nos quais trabalhou, do cinema ao teatro, da televisão à música.  

Direção: Valerio Ruiz 
Roteiro: Valerio Ruiz 
Fotografia: Giuseppe Pignone 
Cenografia: Virginia Vianello 
Música: Lucio Gregoretti, Pierluigi Leonardi 
Elenco: Lina Wertmüller, Sophia Loren, Harvey Keitel, Rutger Hauer, Nastassja Kinski, Giancarlo 
Giannini, Franco Zeffirelli, Isa Danieli, Rita Pavone, Piero Tosi, Roberto Herlitzka, Marina Cicogna, 
Massimo Wertmüller, Raffaele La Capria, Caterina D'Amico, Pierluigi Leonardi, Muzzi Loffredo, 
Masolino D'Amico, Laura Delli Colli, De Masi Domenico 
Produtor: Leonardo Recalcati, Valerio Ruiz 
Produção: Recalcati Multimedia, com a contribuição do Ministero della Cultura, White Glasses Film 
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ITÁLIA | 2019 | 130’ 

Didi Gnocchi, Carolina Rosi 

Uma viagem no cinema de Francesco Rosi que reconstrói, através da filha Carolina, a trajetória 
intelectual, artística e cívica do grande diretor e meio século de história da Itália. 

O documentário é uma viagem no cinema cívico de Francesco Rosi ou melhor, do Cidadão Rosi, 
como ele gostava de se definir. Seu cinema representa ainda hoje uma das análises mais lúcidas 
da história da Itália. Acompanha-nos nesta viagem sua filha Carolina e é o próprio Francesco Rosi, 
em fragmentos das suas entrevistas, quem dá sentido e intensidade ao seu cinema.  
Francesco Rosi inventou um novo estilo narrativo para um cinema que, antes dele, não existia. 
Seus filmes são fruto de pesquisas e indagações sobre a realidade do país: ele trabalhava com os 
documentos, com ‘aquilo que era conhecido’. Ele relatou o ‘poder’ que corrompe e se deixa 
corromper quando se mistura com a criminalidade. A narrativa desenrola-se através dos seus 
filmes ordenados não em função da data de realização, mas sim com base na prioridade histórica 
dos episódios de crônica que repercorrem.  

Direção: Didi Gnocchi, Carolina Rosi  
Roteiro: Didi Gnocchi, Anna Migotto, Carolina Rosi, Fabrizio Corallo 
Montagem: Valentina Ghilotti, Claudio Poli 
Fotografia: Marco Alfieri, Lorenzo Giromini 
Entrevistas: Lirio Abbate, Roberto Andò, Vincenzo Calia, Furio Colombo, Gherardo Colombo, 
Giancarlo de Cataldo, Nino di Matteo, Costa Gavras, Marco Tullio Giordana, Nicola Gratteri, 
Raffaele La Capria, Francesco La Licata, Antonio Nicaso, Giulio Sapelli, Roberto Saviano, Giuseppe 
Tornatore 
Produtor: Didi Gnocchi 
Produção: 3D Produzioni, Andiamo Avanti Productions, Istituto Luce Cinecittà em colaboração com 
MIBACT, Regione Campania 
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ITÁLIA | 2018 | 52’ 

Silvia Giulietti, Giotto Barbieri 

Na realização do filme Sacco e Vanzetti, Giuliano Montaldo nos leva aos bastidores de um filme 
legendário, que continua sendo extremamente atual. 

Boston, Massachusetts, 1920. Dois italianos, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, são condenados 
à morte. Sua única culpa é serem anárquicos. O mundo inteiro se revolta sem, porém, conseguir 
salvá-los.  Em 1971, o diretor Giuliano Montaldo realiza um filme sobre esta história incrível. Sacco e 
Vanzetti torna-se imediatamente um manifesto contra a intolerância, a injustiça e a pena de morte. 
A trilha sonora Here’s to You de Ennio Morricone e Joan Baez passa a ser um símbolo de liberdade 
e de defesa dos direitos humanos, exaltando as consciências dos jovens de todo o mundo. O 
documentário La morte legale é a narração do trabalho extraordinário de Giuliano Montaldo, de 
todo o percurso artístico-produtivo e dos bastidores de um filme que se tornou fundamental para 
a história do cinema italiano e internacional. 

Direção: Silvia Giulietti, Giotto Barbieri 
Montagem: Antonello Basso 
Roteiro: Silvia Giulietti 
Música: Angelo Talocci 
Fotografia: Silvia Giulietti 
Elenco: Giuliano Montaldo, Vera Pescarolo Montaldo, Ennio Morricone, Luigi Botta, Rosanna 
Fratello, Mario Sesti, Lorenzo Tibaldo  
Desenhos: Remo Fuiano  
Produção: iFrame 
Em colaboração com: MiBACT, Archivio Enrico Appetito, Libera Università del Cinema 
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La morte legale 
Giuliano Montaldo racconta la genesi del film Sacco e Vanzetti 



ITÁLIA | 2004 | 52’ 

Nello Correale 

A história da Panaria Film, a famosa casa de produção cinematográfica fundada na metade dos 
anos quarenta por quatro jovens aristocratas sicilianos que chegaram até mesmo a desafiar 
Hollywood.  

A história da Panaria Film e dos quatro jovens sicilianos aventurosos que a fundaram, e que acabou 
por se encontrar no centro do maior escândalo cinematográfico-sentimental de todos os tempos, 
envolvendo Hollywood, a cidade de Roma do pós-guerra e as ilhas Eolie: a guerra dos vulcões.  
Um embate artístico, humano, produtivo e mediático que colocou em oposição Roberto Rossellini, 
Anna Magnani, Ingrid Bergman e os jovens aristocratas da Panaria, «sugestores» do filme 
Stromboli e produtores do filme concorrente Vulcano. O octogenário Francesco Alliata, príncipe de 
Villafranca e duque de Salaparuta, último sobrevivente dos jovens da Panaria Film, reconstrói com 
as fotografias, documentos e filmes do seu arquivo, aquela época aventurosa de 50 anos atrás. 

Direção e argumento: Nello Correale 
Fotografia: Giulio Pietromarchi 
Montagem: Domingo Rossi, Roberta Cruciani 
Som: Alessandro Rolla, Maxmilian Gobiet 
Elenco: Francesco Alliata, Renzo Avanzo, Pietro Moncada, Quintino Di Napoli, Anna Magnani, 
Roberto Rossellini, Ingrid Bergman, William Dieterle, Luchino Visconti 
Produtor executivo: Nicola Conticello 
Produção: Istituto Luce Cinecittà, N.C produzione 
Em colaboração com: Panaria Film 
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ITÁLIA | 2010 | 98’ 

Giuseppe Tornatore 

A vida e o trabalho de Goffredo Lombardo, o homem que com a Titanus deu grandeza ao 
cinema italiano.  

L’ultimo Gattopardo não é apenas um documentário entusiasmante sobre Goffredo Lombardo, o 
produtor que com a Titanus reformulou completamente o cinema italiano da segunda metade do 
século XX, contribuindo para o tornar grandioso no mundo. É também um hino à beleza, à riqueza, 
à força, à obstinação do cinema, dos homens que o fizeram e de todos aqueles que o amaram e 
continuam a amá-lo. O diretor vencedor do Oscar, Giuseppe Tornatore, estreou no cinema graças 
a Goffredo Lombardo com O Professor do Crime e dedicou ao maravilhoso sonho do cinema seus 
filmes mais bonitos; para dirigir este retrato por imagens, era a figura ideal junto com o maestro 
Ennio Morricone, que compôs as músicas. Os entrevistados recordam o período imediatamente 
após a segunda guerra mundial, época em que a Titanus, fundada em 1904 pelo pai, Gustavo 
Lombardo, seguia uma linha de produção cinematográfica muito popular, até as estações em que, 
animado por uma pulsão voltada para o cinema mais engajado, Goffredo começou não apenas a 
seguir os passos do cinema de autor, mas até mesmo a apoiá-lo, exigir sua existência até a 
enorme e realmente singular aventura do seu filme mais amado, O Leopardo de Luchino Visconti.  

Direção: Giuseppe Tornatore 
Roteiro: Giuseppe Tornatore 
Montagem: Massimo Quaglia 
Fotografia: Fabio Zamarion 
Música: Ennio Morricone 
Elenco: Goffredo Lombardo, Alain Delon, Mario Monicelli, Ettore Scola, Francesco Rosi, Giuseppe 
Tornatore, Sophia Loren, Burt Lancaster, Ermanno Olmi, Ennio Morricone 
Produtor: Guido Lombardo 
Produção: Titanus
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L'ultimo Gattopardo 
Ritratto di Goffredo Lombardo



ITÁLIA | 2019 | 64’ 

Raffaele Rago, Daniela Masciale 

Os anos incríveis do cinema italiano nas narrações de seis secretárias que trabalharam durante 
dezenas de anos ao lado de produtores, diretores visionários e atores inesquecíveis. 

Seis secretárias pessoais contam como era trabalhar no mundo do cinema quando os filmes 
italianos ganhavam um prêmio atrás do outro, tanto em Veneza como em Los Angeles. Através das 
histórias, revelações, fotografias inéditas e grandes clássicos repercorremos os pontos salientes 
da sua vida profissional e pessoal ao lado dos míticos produtores italianos dos anos sessenta. O 
filme pinta uma época em que no cinema, entre tantos nomes, destacavam-se os irmãos De 
Laurentiis, Franco Cristaldi e Goffredo Lombardo entre os produtores, Visconti, Fellini e Monicelli 
entre os diretores, Vittorio Gassman e Alberto Sordi entre os atores.  

Direção: Raffaele Rago 
Argumento: Daniela Masciale 
Fotografia: Vincenzo Taranto  
Montagem: Raffaele Rago, Giacobbe Gamberini 
Música: Franco Eco 
Som: Nicola de Toma 
Elenco: Liliana Avincola, Resi Bruletti, Cesarina Marchetti, Fiammetta Profili, Paola Quagliero, Anna 
Maria Scafasci 
Produtor: Andrea Petrozzi 
Produtor executivo: Daniela Masciale 
Produção: World Video Production 
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Segretarie 
Una vita per il cinema



ITÁLIA | 2010 | 55’ 

Giancarlo Rolandi, Steve Della Casa 

O retrato de Ennio Flaiano. Um caso humano e artístico, as contradições e intuições, as análises 
ferozes, a poesia, o cinema. 

Março de 1964. Angelo Rizzoli, Federico Fellini e Giulietta Masina, junto com atores, roteiristas e 
técnicos que compunham o elenco de 8 1/2 estão viajando para Los Angeles. Destino: a noite do 
Oscar. Durante a escala em Nova York, Ennio Flaiano, companheiro de aventuras cinematográficas 
de Fellini por mais de vinte anos, decide voltar para a Roma. Este episódio é o ponto de partida 
para o documentário que indaga a profundidade da contribuição dada por Flaiano ao cinema, 
repercorrendo a vida e as obras de uma das figuras mais produtivas, originais e sensíveis da 
cultura italiana do pós-guerra. 

Direção: Giancarlo Rolandi, Steve Della Casa 
Argumento e roteiro: Giancarlo Rolandi 
Fotografia: Stefano Paradiso  
Montagem: Riccardo Poggi 
Som: Giovanni Provenzale 
Elenco: Elio Germano, Enrico Vaime, Sandra Milo, Giuliano Montaldo, Pupi Avati 
Produção: Baires Produzioni em colaboração com Rai Movie 
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ITÁLIA | 1999 | 54' 

Mario Monicelli 

A trajetória artística de um dos maiores compositores italianos do século XX, cuja obra deixou 
uma marca indelével na história da música e do cinema italiano. 

O documentário repercorre e ilustra a produção musical extraordinária de Nino Rota através de 
depoimentos de colegas e amigos e de citações de filmes que entraram, por direito próprio, na 
história do cinema, de La dolce vita a Amarcord, para chegar a O Poderoso Chefão e O Poderoso 
Chefão Parte II, pelo qual foi premiado com um Oscar. Mas a história de Nino Rota não é apenas a 
sua carreira no cinema, é também uma intensa produção de obras líricas e sinfonias. Mario 
Monicelli realizou este documentário para prestar a sua homenagem pessoal ao grande Maestro, 
enriquecendo a narração com histórias inéditas e lembranças pessoais. 

Direção: Mario Monicelli 
Argumento: Suso Cecchi D'Amico 
Fotografia: Stefano Coletta 
Montagem: Alessio Doglione 
Elenco: Mario Monicelli, Suso Cecchi D'Amico, Bruno Moretti, Federico Fellini, Riccardo Muti, Nino 
Rota, Mario Soldati, Lina Wertmüller, Franco Zeffirelli 
Produção: Istituto Luce Cinecittà, Parus Film 
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Un amico magico 
Il maestro Nino Rota



ITÁLIA | 2010 | 52’ 

Gianfranco Giagni 

De Macerata a Hollywood, a história de Dante Ferretti, protagonista indiscutível da cenografia 
mundial, vencedor de três prêmios Oscar. 

A história de Dante Ferretti, cenógrafo, artista e diretor de arte internacional de fama indiscutível, 
das suas origens à ribalta mundial do melhor cinema de autor. Ferretti entre Fellini e Scorsese, da 
Cinecittà a Hollywood com o sucesso do cinema italiano e internacional mais importante. 
Um retrato completo narrado pelo diretor Gianfranco Giagni através de uma longa entrevista, mas 
também no olhar e nos depoimentos dos diretores e dos atores com quem Ferretti compartilhou 
projetos profissionais importantes, além daqueles de muitos colegas ilustres, dos amigos e de uma 
“cúmplice” realmente especial, como Francesca Lo Schiavo. 

Direção: Gianfranco Giagni 
Montagem: Bruno Sarandrea 
Fotografia: Alessio Gelsini Torresi, Ugo Menegatti, Alessio Iuso, Giuseppe Malpasso 
Música: Riccardo Giagni 
Elenco: Dante Ferretti, Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio, Terry Gilliam, Francesca Lo Schiavo, 
Giuseppe Tornatore, Jean-Jacques Annaud, Liliana Cavani, Gabriella Pescucci Produtor: Nicoletta 
Ercole, Flavia Parnasi 
Produção: Cinecittà Studios, Combo Produzioni, Rai Cinema, Istituto Luce Cinecittà, NBC Universal 
Global Networks Italia, Nicomax Cinematografica, com o apoio de Roberto Rossellini Foundation, 
Fondazione Carla Fendi, Film Commission Torino Piemonte, Marche Film Commission 
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Dante Ferretti: scenografo 
italiano



ITÁLIA | 2016 | 51’ 

Francesco Costabile 

O filme nos leva aos bastidores de grandes obras-primas, desvendando os segredos do 
figurinista teatral e cinematográfico Piero Tosi, prêmio Oscar honorário em 2013. 

O documentário narra o mundo de Piero Tosi, seu encontro com o cinema, os diretores que mais 
amou, as atrizes mais admiradas. Através das imagens, entre sets de gravação e salas de aula 
onde jovens alunos trabalham para conhecer os segredos do ofício, somos conduzidos em uma 
viagem na história do cinema e do figurino italiano do pós-guerra aos nossos dias. Numerosas 
entrevistas falam do Maestro no panorama do cinema tanto italiano como internacional. E não é só 
isso. O documentário fala do artista e revela o homem, no seu dia a dia. Uma pessoa que ama a 
vida de maneira inverossímil e que, como o definiu o amigo Franco Zeffirelli, se apresenta como 
“um dos últimos sobreviventes de um mundo que não existe mais”. 

Direção: Francesco Costabile 
Montagem: Stefano Mariotti 
Fotografia: Valentina Summa 
Música: Enrico Minaglia 
Som: Filippo Ercolani  
Elenco: Piero Tosi, Franco Zeffirelli, Claudia Cardinale, Charlotte Rampling, Paolo Virzì, Milena 
Canonero, Maurizio Millenotti, Gabriella Pescucci, Franca Valeri, Caterina D'Amico 
Produtor: Elisabetta Bruscolini 
Produção: CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia  
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L’abito e il volto  
Incontro con Piero Tosi 



ITÁLIA | 2018 | 75’ 

Simone Aleandri 

As lembranças de Silvano Campeggi, o artista que retratou as grandes estrelas dos anos 
cinquenta e pintou os cartazes dos mais famosos filmes de Hollywood. 

Silvano Campeggi, apelidado de Nano, foi quem ilustrou os sonhos dos italianos no pós-guerra e 
até os anos 60: seus são os cartazes cinematográficos de E o Vento Levou, Casablanca, Ben Hur e 
de outros milhares de títulos. Nascido em Florença em 1923, atravessou um século: as que para a 
maior parte de nós são imagens em preto e branco – as charretes na frente do Palazzo Vecchio, a 
liberação de Florença, a chegada das celebridades americanas a Roma no período da Hollywood 
no Tibre –, para ele são lembranças vivas e coloridas, como os desenhos que continua a fazer 
enquanto assobia cançonetas e lembra-se daquela vez que Marilyn lhe disse: «Maestro, devo 
despir-me?». 

Direção: Simone Aleandri 
Roteiro: Simone Aleandri, Roberto Moliterni 
Fotografia: Antonello Sarao 
Montagem: Benedetto Sanfilippo 
Elenco: Silvano Campeggi 
Produtor: Sandro Bartolozzi 
Produção: Clipper Media, Istituto Luce Cinecittà 
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As Time Goes By 
L’ uomo che disegnava sogni
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