
Włoskie filmy i seriale na jesienne wieczory 
 

 Kto nie lubi oglądać filmów i seriali na Netflixie lub innych platformach? 

Zdecydowałam się polecić wam włoskie kino, gdyż zagłębiając się w fabułę, macie 

jednocześnie szansę zakochać się w brzmieniu tego niezwykle melodyjnego języka, 

zachwycić się włoskimi pejzażami i w konsekwencji zapragnąć pojechać do Italii, gdy tylko 

będzie to możliwe.  

Póki co usiądźcie wygodnie w fotelu, weźcie kubek gorącej czekolady do ręki – może 

znajdziecie tu coś dla siebie! 

Zaznaczam, że nie widziałam wszystkich tych filmów. Mamy szansę to nadrobić ☺ 

 

Oto moja lista: 

 

1. Il processo – miniserial na Netflixie 

 

Trzymający z napięciu kryminał. Świetna gra aktorska, zaskakujące zwroty akcji. 

Polecam ze względu na język, zagadkę do rozwiązania, która motywuje do oglądania dalej             

i piękne zdjęcia Mantui. Już nie mogę doczekać się drugiego sezonu. 

 

2. Carlo &Malik (włoski tytuł: Nero a meta`) 

  

Sympatyczny kryminał komediowy. Zabawne dialogi, ciekawie prowadzona akcja                 

i ciągłe tarcia między partnerami z komisariatu – tytułowymi Carlo i Malik. Przyjemność 

oglądania gwarantowana, no i ta rzymska sceneria... Przyjrzyjcie się też tatuażowi głównego 

bohatera. 

 

3. Cztery składniki. Część I - tłuszcz 

 

Książka kulinarna przeniesiona na ekran w formie miniserialu. Produkcja 

amerykańska, ale sporo tu włoskiego.  Autorka – mistrzyni sztuki gotowania – zabierze nas 

do Ligurii, gdzie omawiać będzie znaczenie tłuszczu w daniach. Zobaczycie jak przyrządzić 

pyszne pesto genovese, focaccię i wiele innych tradycyjnych włoskich dań. Smacznego 

oglądania i zwiedzania Włoch! 

 

4. 18 prezentów (18 regali) 

 

Wzruszający film o kobiecie, która przed śmiercią zostawia swojej nienarodzonej 

jeszcze córce 18 prezentów, które ta będzie odkrywać rok po roku aż do 18 urodzin. 

Przygotujcie paczkę chusteczek… 

 

5. Trzy metry nad niebem (Summertime) 

 

Dwoje nastolatków z różnych środowisk zakochuje się w sobie podczas lata 

na włoskim wybrzeżu Adriatyku. Dla obojga te wakacje staną się niezapomnianą przygodą, 

która diametralnie odmieni ich życie. Serial inspirowany jest serią książek Federico Moccii. 

Myślę, że przyda się nam trochę choćby wirtualnego słońca na te szare dni. 

 

Przyjemnego relaksu i odkrywania piękna Italii! 

 

       Małgorzata Pawlińska 

https://youtu.be/AXmeZgYcJl4
https://youtu.be/AXmeZgYcJl4
https://www.imdb.com/title/tt7197558/mediaviewer/rm3951129600
https://www.imdb.com/title/tt7197558/mediaviewer/rm3951129600
https://www.youtube.com/watch?v=2oKbs4jAf7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2oKbs4jAf7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8aOcVt56ZCs
https://www.netflix.com/pl/title/81004936

