
Kino włoskie 

Włochy od stuleci dawały światu wybitnych malarzy i rzeźbiarzy, zachwycały architekturą. 

Sztuki wizualne zdecydowanie górowały nad słowem pisanym. Nic więc dziwnego, że to co 

najważniejszego wydarzyło się w twórczości  w latach czterdziestych, zadziało się w sztuce 

filmowej. W 1943 roku narodził się nowy nurt filmowy, neorealizm. Za jego twórców uważa 

się Roberto Rosseliniego i Vittorio de Sicę. Raczej prowincjonalne włoskie kino, nagle 

zachwyciło cały świat.  

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych neorealizm miał już za sobą swoje największe 

osiągnięcia, chociaż ciągle był nurtem dominującym, a co więcej uznawanym we Włoszech za 

oficjalny kanon w filmie.  

Większość wybitnych włoskich reżyserów lat sześćdziesiątych, pierwsze kroki stawiała we 

współpracy z twórcami dzieł neorealistycznych. Nurt ten dawał szanse młodym reżyserom, 

ale jednocześnie ograniczał ich poszukiwania nowych form i treści - ograniczał możliwość 

podążania własną ścieżką twórczego rozwoju. Wszelkie próby wyłamania się 

z neorealistycznego kanonu, były dyskredytowane i blokowały możliwości swobodnej 

realizacji zamierzeń twórcom, dla których nurt neorealizmu stawał się za ciasny. Doświadczył 

tego Antonioni, doświadczył również Fellini. 

Rodzący się neokapitalizm, zmienił warunki życia Włochów i sprawił, że tradycyjne struktury 

społeczeństwa włoskiego uległy daleko idącym przemianom. Powstały nowe elity, złożone 

z „resztek” dawnej arystokracji, z przemysłowców, twórców, różnych dorobkiewiczów i 

celebrytów. Zmieniało się też życie niższych warstw społecznych. 

Odzwierciedliło się to w twórczości filmowej. 

Krytycy zazwyczaj dzielą filmy tego okresu na dwa nurty. 

 Pierwszy to filmy zorientowane na schyłek tradycyjnej tożsamości kulturowej i cywilizacyjnej 

społeczeństwa włoskiego. Do tego nurtu zaliczany jest Visconti, skoncentrowany na 

procesach zamierania klasy arystokracji i Fellini, ukierunkowany na zanikającą plebejskość, 

prowincjonalność, zmarginalizowaną część społeczeństwa (bardzo wyraźnie w początkowych 

filmach). 

Drugi nurt to filmy, które mimo iż osadzone w realiach budzącego się włoskiego 

neokapitalizmu,  są jednak filmami o aspiracjach uniwersalnych, o charakterze 

ogólnoeuropejskim (filmy Antonioniego). 

Jednak ze względu na wielowątkowość twórczości, nie zawsze filmy danego reżysera plasują 

się dokładnie w przypisywanym mu nurcie.  

Koniec lat siedemdziesiątych i lata osiemdziesiąte to czas kryzysu kina włoskiego, co nie 

znaczy, że nie było wtedy pojedynczych wybitnych filmów,  np.:  „We władzy ojca” braci 

Tavianich (1977r.). W latach 90 powoli kinematografia włoska zaczyna się odradzać. 

 


