
 

 

 



 

 

SINOPSE 

Claudio trabalha nos subúrbios de Roma. Ama apaixonadamente a mulher, que está grávida do terceiro 

filho de ambos. No entanto, um acontecimento dramático vem perturbar a vida da família. Desiludido e 

zangado com a vida, Claudio luta contra a injustiça que os vitimou. O amor e o apoio dos amigos e da 

família e o riso dos filhos vão ajudá-lo a triunfar. 

 

Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese, Luca Zingaretti, Stefania Montorsi, Giorgio Colangeli 

 

Cattleya e Rai Cinema apresentam um filme de  Daniele Luchetti argumento Sandro Petraglia, Stefano 

Rulli, Daniele Luchetti casting e assistente de realização Gianni Costantino  décors Giancarlo Basili 

guarda-roupa Maria Rita Barbera fotografia Claudio Collepiccolo som Bruno Pupparo 

montagem Mirco Garrone música Franco Piersanti direcção de produção Sandra Bonacchi 

co-produtor  Fabio Conversi produtor executivo Matteo De Laurentiis produtor delegado  Gina Gardini 

uma co-produção Franco-Italiana Babe Films uma produção Cattleya em colaboração com Rai Cinema 

produzido por Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz 

realizado por Daniele Luchetti distribuição Midas Filmes 

 

Itália, França - 2010 - 98' – cor 

 

 



 

 

 

CRÍTICAS 

Luchetti apresenta-se como um herdeiro muito directo, e também muito talentoso, de uma tradição 

realista inseparável da história clássica do cinema italiano. A NOSSA VIDA é o trabalho mais notável da sua 

já brilhante filmografia. Um filme que consegue uma proeza assinalável: possui um apelo emocional muito 

forte e, ao mesmo tempo, não simplifica as características da vida das suas personagens, da sua cidade, do 

seu país. João Lopes, Première 

 

Este é um pedaço de utopia cinematográfica, porque o cinema italiano já foi assim e já não é, nem voltará 

a sê-lo. "La Nostra Vita" é um filmezinho impossível. Daniele Luchetti, o realizador, di-lo assim: "Senti que 

há muito tempo não tínhamos uma história sobre a vida destas pessoas contada com honestidade e 

objectividade. Estas pessoas estiveram presentes no nosso cinema durante muito tempo, mas hoje só as 

vemos esporadicamente."  

Luchetti, em competição em Cannes pela segunda vez depois de "Il Portaborse" (1991), está a falar de um 

património cinematografico, gente como Dino Risi, Mario Monicelli ou Luigi Comencini (começou mais lá 

atrás, é claro, e havia outros). Está a falar de gente como esta família em dificuldades dos subúrbios de 

Roma, de um jovem pai que fica viúvo, com os filhos nos braços, da luta de gente anónima que não 

ascende ao escalão de personagem. La Nostra Vita filma com grandeza (sendo um pequeno filme), 

capacidade de maravilhamento (e aí é destemido) e um sentido de melodrama e comédia (e até de 

musical) de que a cinematografia italiana não é capaz há décadas.  Vasco Câmara, Público 


