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UNA GIORNATA PARTICOLARE 
Ettore Scola, Italia 1977 
met Sophia Loren en Marcello Mastroiani in de hoofdrollen 
 
Ettore Scola vertelt over ‘een bijzondere dag’ in het leven van 2 Romeinen, vlak 
voor de 2de Wereldoorlog. Antonietta en Gabriele beleven een dag lang een 
romance, vol van fijn gevoel en humor, vol verwondering; tussen de plooien 
van de romantische ontmoeting wordt de kijker geconfronteerd met de 
pijnpunten van het dagelijkse leven in het fascistische Italië.  
In de tijd dat de film speelt, was Ettore Scola zélf een jongetje van 8 jaar oud. 
Hij zegt zich vooral de kleuren van zijn uniform van de ‘wolfsjongens’ -de 
fascistische jeugdbeweging- en de bloemetjesjurk van zijn moeder te 
herinneren. In 1977 kijkt hij met volwassen ogen, en na al heel wat films te 
hebben gemaakt, naar de hoogdagen van ‘il Duce’ Benito Mussolini en ‘der 
Fürher’ Adolf Hitler. Doordat de vlijmscherpe historische beelden midden in 
de tedere beelden van de menselijke ontmoeting geplaatst werden, klinkt deze 
film als een aanklacht, een waarschuwing zelfs. Ettore Scola haalde tevens de 
glans van de kleuren weg, maar maakte toch géén strakke zwart-wit film. De 
cameraman Pasqualino de Santis ontwikkelde samen met Technicolor een 
methode om de kleuren van de pellicule te temperen. Daardoor toont Scola het 
leven van de personages letterlijk als grauw en grijs, hun beperkte 
bewegingsvrijheid, hun ingehouden gevoelsleven, hun dagelijkse sleur, hun 
weinig gewaardeerde seriewerk…. Dat is wat het fascisme met de Italiaanse 
samenleving deed: alles werd uniform geordend en in regels gekluisterd, en alle 
vrijheden werden één voor één beknot en zelfs volledig afgenomen. 
De film speelt zich af in de tijdspanne van één (bijzondere) dag, ‘una giornata 
particolare’, 8 mei 1939, de dag dat Hitler keizerlijk in Rome wordt ontvangen 
door zijn bondgenoot Mussolini. De film begint met de archiefbeelden van de 
aankomst van Hitler met de trein op Stazione Ostiense te Rome, op 7 mei 1939. 
En het verhaal speelt zich af op de dag daarna, wanneer de grote parade door 
Rome trekt. Antonietta wekt haar grote gezin, 6 kinderen en de vader, en maakt 
hen klaar om naar de parade te gaan. Iedereen vertrekt, maar zij blijft thuis om 
het huishouden te doen…. 
De setting is een groot dubbel flatgebouw, dat rond twee binnenplaatsen is 
gebouwd, Palazzo Federici, aan de Viale XXI Aprile. Dit is een typisch gebouw 
uit de hoogdagen van het fascistische regime, en Romeinse ambtenaren werden 
erin gehuisvest. De man van Antonietta is ambtenaar in het Ministerie van 
Kolonieën en Gabriele werkte als radiopresentator bij de staatsomroep, de 



voorloper van de RAI. In die grote woonmachine vervult de conciërge de rol 
van ‘Big Brother’ die alles ziet en alles hoort en rapporteert. 
De hoofdpersonages ontmoeten elkaar wanneer Antonietta’s papegaai uit zijn 
kooi ontsnapt en ze hem gaat vangen in de flat van haar overbuurman Gabriele. 
De sprekende vogel, die zich héél even vrij mag voelen en dan weer wordt 
opgesloten in zijn kooi, lijkt mij het totemdier van beide personages, de 
huisvrouw Antonietta, en haar buurman de schrijver-reporter Gabriele…  
 
Sophia Loren en Marcello Mastroianni zijn twee monumenten van het 
Italiaanse witte doek. La Loren is de trots van Napels, geboren in 1934 in 
Pozzuoli, boven de solferdampen van het Solfatarra.  
Marcello Mastroiani, °1924 in Fontana Liri, tussen Rome en Napels, heeft 
karakters neergezet voor vele grote Italiaanse regisseurs, waaronder het alter 
ego van Federico Fellini in 8 ½. 
Ettore Scola, °1931 in Trevico, in Zuid Italië, is een véélfilmer. Zijn oeuvre 
omvat zo’n 40 films,  in 2013 maakte hij ‘Che strano chiamarsi Federico’, over 
zijn levenslange vriendschap met Fellini. Het Italiaanse familieverhaal in zijn 
film  
‘La Famiglia’ uit 1987, en verschillende andere vriendschaps-verhalen die hij 
filmde tegen de achtergrond van het na-oorlogse Italië moeten stellig Gianlucca 
Maria Tavarella hebben geïnspireerd voor diens prachtige ‘La Meglio Gioventu’ 
en ‘Le Cose Che Restano’. 
 
Praktisch: begin om 19.00u stipt 
De film wordt ingeleid door Marie Bollansée 
Er is een pauze voorzien waarin de 12de klas de CINEMABAR openhoudt, waar 
iets te eten en te drinken is. Met de opbrengst hiervan wordt de reis naar Italië 
gesponsord.  
Inkom is vrije bijdrage, tevens ten voordele van de reis. 
 
 


