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Prentsa-txostena 

 

Donostiako Zinemaldiaren esparruan, Felliniren sorkuntza-mekanismoak 
agertuko ditu San Telmo Museoan ”la Caixa” Gizarte Ekintzak. 400 pieza baino 
gehiago izango dira ikusgai. 
 

Federico Fellini. Ilusioen zirkua 

 
Federico Fellini zinemagilea (Rímini, 1920 - Erroma, 1993) zinemaren 
modernotasunaren aitzindarietako bat dela esan ohi da. Bere obran, 
narrazioaren arauak aldatu, kontaketa deskonposatu, eta zinemaren 
interpretazio berria egin zuen askatasun osoarekin. Felliniren filmografia 
mundu berezia, pribatua eta pertsonala da, irudi lirikoz eta poetikoz 
osatua. Irudimenaren defentsa ausarta dela esan daiteke, baliozko 
ezagutza- eta ulermen-kategoriaren mailara jasoa. Federico Fellini. 

Ilusioen zirkua erakusketa Donostiako Zinemaldiaren esparruan aurkeztu 
da, ”la Caixa” Gizarte Ekintzak eta NBC Photographie-k Donostiako 
Udalarekin lankidetzan antolatuta. Erakusketak Felliniren obsesioak eta 
inspirazio-iturri izan ziren irudiak (amestu zituenak eta sortu zituenak) 
azpimarratzen ditu bereziki. Adibidez, oso kontuan hartzen ditu Felliniren 
munduari datxezkion alderdiak, hala nola emakumea (eta haren forma 
guztiak), erlijio-sentimenduaren anbiguotasuna, psikoanalisia eta 
ametsak, eta komunikabideekiko harremana. Erakusketak askotariko 
ikonografia biltzen du; 400 pieza baino gehiago dira guztira: argazkiak, 
marrazkiak, aldizkariak, komikiak, kartelak, elkarrizketak eta film zatiak 
(orain arte argitara eman gabeak batzuk). Eta, hori guztia, helburu 
bikoitzarekin: Felliniren sorkuntza-mekanismoak agertzea eta haren 
zinema beste begirada batetik abiatuta erakustea. Erakusketa XX. 
mendearen erretratu zabala da ("zinemaren mendea" izan zen, jakina, 
baina prentsaren, telebistaren eta publizitatearen mendea ere bai). 
Federico Fellini. Ilusioen zirkua erakusketa azaroaren 13ra arte egongo da 
ikusgai San Telmo Museoan. Honako erakunde hauen laguntza jaso du: 
Fondation Fellini pour le cinéma (Sion), Fondazione Federico Fellini 
(Rímini) eta Cineteca di Bologna.  
 
Federico Fellini. Ilusioen zirkua erakusketa, Sam Stourdzé-ren 
komisariotzapean, Donostiako San Telmo Museoan egongo da ikusgai 
(Zuloaga plaza, 1), 2011ko irailaren 12tik azaroaren 13ra bitarte. 
 

 

Donostia, 2011ko irailaren 12a.- ”La Caixa” Gizarte Ekintzak, bere kultura-
programazioaren barruan, XX. eta XXI. mendeetako adierazpen artistikoei 
ematen die lehentasuna. Testuinguru horretan kokatu behar dira argazkiarekin 
batera XX. mendeko forma artistikorik bereizgarriena izan den zinemaren 
munduko izen handiei eskainitako erakusketak. Horren adibide ditugu Charles 



 

 

Chaplini eta zinemaren modernotasunaren aitzindarietako bat izan zen 
Federico Felliniri buruzko erakusketak. 
 
Federico Fellini. Ilusioen zirkua erakusketak irudien bidez Felliniren unibertsora 
iristeko aukera proposatzen dio ikusleari. Hortaz, erakusketa laborategi bisual 
bat dela esan daiteke. Laurehun obra baino gehiago biltzen ditu, eta irudi 
finkoen eta irudi animatuen arteko elkarrizketa ezartzen du.  
 
Federico Fellini. Ilusioen zirkua erakusketa ”la Caixa” Gizarte Ekintzak eta NBC 
Photographie-k antolatu eta produzitu dute, honako hauen laguntzarekin: 
Fondation Fellini pour le cinéma (Sion), Fondazione Federico Fellini (Rímini) eta 
Cineteca di Bologna.  
 
Erakusketa lau eremu handiren inguruan egituratuta dago. Lau eremu horietan, 
sormen-prozesuaren lehengai izan ziren inspirazio-iturrien eta obsesioen 
bitartez agertzen da Fellini. Horrela, beraz, asmoa ez da zinemagilearen obra 
ordena kronologiko edo filmografiko zorrotz bati jarraiki erakustea. Aitzitik, 
Fellini liluratu eta obsesionatu zuten gaiak aztertu nahi izan dira. Izan ere, gai 
horiek Felliniren inspirazio-iturri bihurtu ziren, eta horietan oinarrituta sortu 
zituen Fellinik bere filmetako argumentuak eta eszena mitikoak. 
 
Hemeretzi urte zituela, Rimini utzi eta Erroma konkistatzera abiatu zen Federico 
Fellini. Hasieran, karikaturista gisa jardun zuen hainbat egunkari satirikotarako, 
baina berehala hasi zen idazten. 1940ko hamarkadan, film-gidoi asko idazten 
lagundu zuen. Adibidez, Roberto Rossellini adiskidearekin batera, Erroma, hiri 

irekia (1945) filmean lan egin zuen, Antzerkiko argiak (1950) filmarekin 
zuzendari gisa debuta egin aurretik. Handik urte batzuetara, La strada (1954) 
filmarekin irabazi zuen Oscar sariari esker, ospe handia lortu zuen nazioartean. 
Berrogei urte zituela, Fellinik polemika handia piztu zuen La dolce vita (1960) 
filmarekin. Elizak ordura arte Fellini babestu bazuen ere (zinemagile katolikotzat 
ere hartu zuen), haserretu egin zen filma estreinatu zenean, eta biraogilea eta 
dekadentea izatea leporatu zion Felliniri. 
 
Fellinik askatasun osoarekin jarraitu zuen bere karrera, joerak kontuan hartu 
gabe. Narrazioaren arauak aldatu, kontaketa deskonposatu eta zinemaren 
interpretazio berria egin zuen. 8 ½ (1963) filmarekin, beste norabide bat hartu 
zuen: sorkuntzari buruzko zalantzen eta zinemaren inguruko gogoetaren 
ondorioz, errealitatearen mugak gainditu eta irudimenaren mundua miatzen 
hasi zen. Haurtzaroko oroitzapenak, inkontzientea eta ametsak garrantzia 
hartzen hasi ziren Felliniren obran. Bere biografia behin eta berriz agertzen hasi 
zen Felliniren filmetan, eta ez zuen zalantzarik izan bere buruaren papera 
interpretatzeko (Zuzendari baten koadernoa, Clownak, Roma, Elkarrizketa). 
 
 



 

 

ERAKUSKETAREN EREMUAK 

 

Herri-kultura 

Lehen eremu honetan, Felliniren obsesioak aztertzen dira, baita Fellinik obsesio 
horiek filmetan nola islatu zituen ere: komikiaren mundua, zirkua, erlijioaz, 
botereaz edo komunikabideez zuen ikuspegia eta abar. Zinemagileak ingurua 
bera eta oroitzapen asko eta asko (benetakoak zein asmatutakoak) zituen 
inspirazio-iturri. 
 
Erromara iristean, Fellinik karikaturista-lanetan jardun zuen hainbat egunkari 
satirikotarako (hala nola 420, Marc’Aurelio eta Il Travaso egunkarietarako). 
Fellinik zirku-ikuskizunaren ukitua zuen mundu bat eraman zuen paperera. 
Mundu horretan, aurpegi bitxiak eta forma oparoko emakumeak ziren nagusi. 
Aldi berean, gidoilari-karrera hasi zuen Fellinik, eta, handik gutxira, zuzendari-
karrera. Hala ere, inoiz ez zion marrazteari utzi. Nahi zuena adierazteko, 
Fellinik marrazkia erabili zuen. Marrazkiaren bidez, pantailara eraman nahi 
zituen egoerak irudi bidez adierazten zizkien laguntzaileei, eta, hirurogeiko 
hamarkadatik aurrera, forma ematen zien bere ametsei. 
 
Fellini komikiekin liluratuta egon zen bizitza osoan. Mandrake pertsonaia 
1934an sortu zuen Lee Falk-ek. Barietate-mago horrek Fellinirengan gehien 
errepikatu ziren gaietako bat irudikatu zuen: herri-ikuskizuna. Zinemagilea behin 
eta berriz saiatu zen Mandrakeren abenturak zinemarako egokitzen, baina ez 
zuen arrakastarik izan. Azkenik, proiektua burutu ahal izan zuen, prentsaren 
bitartez bada ere. Vogue aldizkariaren 1972ko abenduko zenbakian, gonbidatu 
berezi gisa, Fellinik Mandrakeri buruzko fotonobela bat sortu zuen, eta Marcello 
Mastroiannik Mandrakeren papera egin zuen. 
 
Hurrengo filmari buruz galdetzen ziotenean, «Mastorna» erantzuten zuen 
Fellinik. Hala ere, inoiz ez zuen filmatu beste mundua aurkitzen duen gizon 
horren istorioa. Lehen eszenak filmatu zituen, baina gaixotu egin zen, eta 
errodajea eten egin behar izan zuen. Azkenean, Mastorna komiki moduan 
eman zen argitara 1992an, Milo Manararekin batera sinatutako proiektu batean.  
 
Felliniren filmetan, halaber, herri-kulturaren alderdi ugari agertzen dira, hala 
nola janaria edo musika. «Hemen dena dago sabelari lotuta, eta gauza guztiek 
hazarazten dute sabela. […] Begiradarekin irensteko moduko ikuskizuna, baina 
gainezka egiten duten eta gose-gose dauden begirada, aho, aurpegi eta 
gorputz askoren mehatxua ere bai». Roma (1972) filmean, zinemagileak 
Erromako kaleetako terrazen giro tipikoa agertu zuen (terrazak gizarte-
harremanetarako topalekuak ziren).  
 
Felliniren mitologia ilusioaren ikuskizunari lotuta dago sarritan. Zirkua eta 
antzerkiko ikuskizuna ohikoak dira Felliniren obran, Antzerkiko argiak (1950) 



 

 

filmarekin hasi eta Clownak (1970) filmarekin amaitzeraino. «Liluran eta 
harriduran, fantasian, bufoikerian, alegian eta esanahi intelektualaren gabezian 
oinarritutako ikuskizun mota hori da, hain zuzen ere, niri doakidan ikuskizuna». 
Felliniren filmetan izaki bitxiak agertzen dira, groteskoen tradizio artistikoaren 
eta commedia dell’arte izenekotik sortutako pertsonaien ondorengoak. Fellinik 
munduaz duen ikuspegia –inauterien eta mirarien gortearen artean koka 
daitekeena– osatzen dute. Errodajea hasi aurretik, Fellinik bere metodoari 
jarraitzen zion beti: «Iragarki txiki bat jartzen dut egunkarietan. Honako hau 
jartzen dut, gutxi gorabehera: “Federico Fellinik bera ikusi nahi duten guztiak 
hartuko ditu”. […] Erromako zoro guztiak agertzen dira, eta polizia haiekin […]”. 
 
Fellini irudi mediatikoaren sorreraren garaikidea izan zen. Horri lotuta, 
komunikabideen agerpena eta erabilera Felliniren filmografiaren beste 
konstante bat da: prentsa, telebista, publizitatea eta abar. Berrogeita hamarreko 
hamarkadan, Erroma «Tiberreko Hollywooda» zela esaten hasi zen. Gauez, 
argazkilariak tabernen eta dantzalekuen aurrean geratzen ziren, azken maitalea 
besotik zintzilik zeraman artistaren baten zain. Argazkia ona bazen, hurrengo 
eguneko portadetan agertuko zen. Horrela sortu ziren bihotzeko prentsa eta 
hori hornitzen zuen lanbide berria. Eta Fellinik eman zien izena irudi-lapur haiei: 
paparazzi. Termino horren jatorria Walter Santesso aktoreak interpretatu zuen 
La dolce vita filmeko argazkilariaren izena da (Paparazzo). 
 
La dolce vita filmaren zalapartatik urtebetera, Fellinik Antonio doktorearen 

tentaldiak (1962) filmeko paper bitxi bat eskaini zion Anita Ekbergi. Aktorea 
etzanda agertzen da publizitate-panel erraldoi batean, eskote handi batekin, 
esnearen kontsumoa bultzatzeko. Fellinik, berriz ere, mundu modernoaren 
irudiek erasotzen zituzten ohitura onen eta moralaren gaia landu zuen film 
horretan. Fellinik, halaber, publizitatearen parodia egin zuen. Ginger y Fred 
(1986) filmean, gezurrezko telebista-iragarkiak eta kartel nabarmenak egin, eta 
filmean txertatu zituen; jendeari ikuskizun kaskarra eskaintzen dion telebista 
pribatuaren kontrako diatriba bat izan zen. 
 
Fellini lanean 

Erakusketaren eremu honetan, Felliniren unibertsoa haren laguntzaileekin 
osatzeko prozesuak agertzen dira. Nino Rotaren irudia Felliniren obrari hertsiki 
lotuta dago. Rotak Felliniren filmen musika konposatu zuen, Xeke zuria (1952) 
filmetik Orkestra-proba (1979) filmera bitarte. Honela deskribatu zuen Fellinik 
lankidetza estu hori: «Rotarekin, gidoiak lantzeko bezalaxe egiten da lana. Nino 
pianoaren aurrean eta ni haren ondoan kokatuta gaudela, zer nahi dudan 
adierazten diot zehatz-mehatz. […] Hark jakin badaki film baten musika 
elementu osagarria, bigarren mailakoa dela, eta une jakin batzuetan baino ez 
duela leku nagusia hartzen». 
 
Gidoiari dagokionez, honako hau adierazi zuen Fellinik: «Beldurra diot. 
Ezinbestekoa da, tamalez. Lan egiteko, eskolakideen konplizitatearen antzeko 



 

 

konplizitatea ezarri behar dut laguntzaileekin. [...] Zorte handia izan dut, 
ikasleenaren antzeko adiskidetasuna ezarri baitut nirekin lan egin duten gidoilari 
guztiekin: Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Zapponi, Rondi, Tonino Guerra eta 
abar». 
 
Piero Gherardi eszenografo eta jantzien diseinatzaileak hogei urte baino 
gehiagotan egin zuen lan Fellinirekin. Bi Oscar sari jaso zituen La dolce vita eta 

8 ½ filmetako jantziengatik. «Nire film bakoitzaren hasieran, nire lan-mahaian 
ematen dut denboraren zatirik handiena, ipurmasailak eta bularrak marrazten. 
Filma hasteko dudan modua da (zirriborro horien bidez deszifratzen dut) […]. 
Ondoren, zirriborro edo apunte txiki horiek nire laguntzaileen esku uzten ditut». 
 
Karrera osoan, hogeita lau aldiz izendatu zuten Fellini Oscar sarirako, eta zortzi 
irabazi zituen: lau atzerriko film onenagatik (La strada 1956an, Cabiriaren 

gauak 1957an, 8½ 1963an, eta Amarcord 1974an), hiru jantzien diseinu 
onenagatik (La dolce vita 1961ean, 8½ 1963an –Piero Gherardik diseinatutako 
jantziekin–, eta Casanova 1976an –Danilo Donatik diseinatutako jantziekin–), 
eta beste bat karrera osoarekiko esker onez, 1993an.  
 
Fellinik eszena bat filmatzen zuenean, jarrera bat, emozio bat lortu nahi zuen 
aktoreengandik. Filmaren eraikuntzaren etapa horretan, hitza ez zitzaion 
gehiegi axola. Nahiago zuen aktoreak, testua errezitatu ordez, zenbatzen 
hastea: «Zenbatu seira iritsi arte, poliki eta samintasunez; ondoren, jarraitu 
hogeita bederatzira arte, baina arbuio-kutsua erantsita». Fellinik errodajearen 
ondoren txertatzen zituen elkarrizketak filmean, eta ahots-castingak egiten 
zituen, pertsonaientzat ahotsik egokienak aukeratzeko. 
 
 
Emakumeen hiria 

 
Felliniren obran, emakumeei lotutako obsesioak ugariak eta askotarikoak dira. 
Familia handi horretan, zinemagilea gustura sentitzen zen. 8½ (1963) filmeko 
Saraghinaren ninfomaniak Amarcord (1973) filmeko Volpinarena ekartzen du 
gogora, eta Amarcord filmeko tabako-saltzailearen bular handiek Emakumeen 

hiria (1980) filmeko landetxeko emakumearenak dirudite.  
 
Berrogeita hamarreko hamarkadan, pin-up izenekoak moralaren bilakaera eta 
gizonentzako prentsa mota jakin baten gorakada islatu zituen aldi berean. 
Mundu modernoari eta mundu horrek irudiekin ezartzen zuen erlazio berriari 
esker, nahikoa zen edertasun eskuzabala izatea ospea lortzeko. Anita 
Ekbergek, portadako modeloak, edertasun eskultorikoa zeukan. Fellinik esan 
nahi zuenagatik aukeratu zuen La dolce vita filmerako: «Haren edertasuna 
gizakiaz gaindikoa da. AEBetako aldizkari batean lehen aldiz ikusi nuenean, 
honako hau esan nion neure buruari: “ene jauna, ez nazazu utzi inoiz hura 
ezagutzen!”. 



 

 

 
Cabiriaren gauak (1957) filma prestatzeko (Giulietta Masinak prostitutaren 
papera egiten du film horretan), Fellinik gai horri buruzko dokumentazio asko 
bildu zuen. Beno Graziani adiskideak gogoratzen zuenez, prostituta guztiek 
ezagutzen zuten Fellini, eta deitu egiten zioten. Fellinirentzat, «prostituta ama 
italiarren funtsezko kontrapuntua da. Bata ezin da ulertu bestea gabe. Gure 
amak elikatu eta jantzi gaituen bezala, prostitutak bizitza sexuala izaten irakatsi 
digu». 
 
Fellinik emakumeekin izan zuen harremanaz hitz egiteko, gizonak duen lekuaz 
galdetu beharra dago. Ildo horretan, Casanovarekin izan zuen erlazioa 
esanguratsu samarra izan zen. Alde batetik, gorroto ziola zioen —«Ar italiarra 
bertsiorik penagarrienean; koldarra, faxista. Azken batean, zer da, bada, 
faxismoa? Nerabezaro berantiar bat»—, baina punturen batean 
seduzitzailearekin identifikatzen zen: «Ez, ordea, emakumeen maitale gisa, 
emakumeen fantasiazko ideia bat maite duelako emakumeak maitatu ezin 
dituen gizon gisa baizik». 

 
Marcello Mastroianni zinemagileak pantailan zuen alter egoa zela esan izan da 
maiz. Interpretazio horren jatorria Mastroiannik 8½ (1963) filmean egindako 
papera izan daiteke (inspiraziorik gabeko zuzendari batena). Mastroiannik 
Felliniren sei filmetan egin zuen lan, eta zuzendaria bera interpretatu zuen 
Zuzendari baten koadernoa (1969) eta Elkarrizketa (1987) filmetan. 
Zinemagileak honako hau zioen, argi eta garbi: «Ez da egia Marcello ni neu, 
nire ordezko zinematografikoa denik. [...] Nire antza izan dezan saiatzen naiz, 
pertsonaia eta istorioa ikusteko modurik zuzenena delako niretzat; oso lan 
konplexua da, adiskidetasun handia eta besteen aurrean nabarmentzeko 
neurriz kanpoko gogoa behar da». 
 
 
Asmakuntza biografikoa 

Erakusketaren azken eremu honek Felliniren filmetan behin eta berriz agertzen 
diren haurtzaroko oroitzapenak, fantasiak eta ametsak ditu ardatz. 8½ (1963) 
filmak inspirazio-krisialdi bat jasaten ari den zuzendari baten istorioa kontatzen 
du (Felliniren erreplika antzeko bat, alegia). Film horrekin, zinemagileak beste 
bide bati ekin zion. Handik aurrera, Fellini bera izan zen filmetan behin eta 
berriz agertzen ziren gaietako bat, eta bere irudiaren eszenaratzean parte hartu 
zuen; horixe erakusten dute filmetako baten promozioko kartelek, edo, besterik 
gabe, izenburuak berak. Izan ere, 8½ horrekin, Fellinik zortzi film eta erdi egin 
zituen: Alberto Lattuada-rekin batera zuzendu zuen Antzerkiko argiak (1950) 
filma erditzat hartu behar da, Ezkontza-agentzia (1953) eta Antonio doktorearen 

tentaldiak (1962) film ertainak bezala.  
 
1960tik 1990era bitarte, produkzioaren kontabilitaterako erabili ohi ziren bi 
liburu handi bete zituen Fellinik marrazkiz. Koloreen aberastasunak eta 



 

 

gouachearen aldizkako erabilerak Fellinik marrazketa-saio luzeak egiten zituela 
adierazten dute. Zinemagileak hogeita hamar urtean izandako obsesioak, 
beldurrak eta estuasunak islatu zituen paperean, baina erregulartasuna ez zen 
beti bera izan. Ametsen liburua, halaber, formen, motiboen eta istorioen 
errepertorio bat da, zinemagileak irudimena elikatzeko egin zuen estilo-ariketa 
bat, musikari batek bere eskalekin bezalaxe. 
 
Giulietta Masinak eta Federico Fellinik berrogeiko hamarkadaren hasieran 
ezagutu zuten elkar. 1943an ezkondu ziren, eta inoiz ez ziren banandu. 
Berrogeita hamar urte baino gehiagotan izan ziren bikote, bizitzan zein 
zineman. Giuliettak Felliniren bost filmetan hartu zuen parte, eta ospe handia 
lortu zuen nazioartean La strada (1954) filmean egin zuen Gelsominaren 
paperagatik. 



 

 



 

 

KRONOLOGIA ETA FILMOGRAFIA 

 

Kronologia 

1920 Federico Fellini Riminin (Italia) jaio zen, urtarrilaren 20an. 
1937 Lehen karikaturak argitaratu zituen. Erretratu eta karikaturen denda bat 

zabaldu zuen Demos Bonini pintorearekin batera, FEBO izenekoa. 
Erretratuak Fellas izengoitiarekin sinatzen zituen.  

1938  Umorezko lehen binetak argitaratu zituen La Domenica del Corriere 

aldizkarian, eta kolaborazioak egin zituen 420, Marc’Aurelio eta Il 

Travaso izeneko egunkari satirikoetan.  
1939  Erromara joan zen, eta, bizitzeko, marrazkiak egiten zituen jatetxeetan, 

eta sketchak idazten zituen barietate-antzerkirako eta irratirako. Aldi 
berean, zinema-gidoilari gisa hasi zen. 

1943 Urriaren 30ean, Giulietta Masina aktorearekin ezkondu zen.  
Rossellinirekin lankidetzan jardun zuen hainbat filmetan (zehazki, gidoietan 

hartu zuen parte): Erroma, hiri irekia (1945), Kamarada (1946) eta 
Miraria (1948, Maitasuna filmeko bigarren pasartea). Hori izan zen 
Felliniren lehen agerpena pantailan. 

1950 Felliniren hogeita lau filmetako lehena estreinatu zen (Antzerkiko argiak). 
1954 La strada filmak ingelesa ez den hizkuntza batean egindako film 

onenaren Oscar saria irabazi zuen.  
1959 Fellini psikoanalisi-saioak egiten hasi zen Ernst Bernhard doktorearekin, 

eta ametsak transkribatzen hasi zen. 
1960 Urrezko Palmondoa Cannesko Zinemaldian, La dolce vita filmarekin.  
1973  Ingelesa ez den hizkuntza batean egindako film onenaren Oscar saria 

Amarcord filmari eman zioten. 
1979 Apirilaren 10ean, Nino Rota hil zen.  
1984 Fellinik bi telebista-iragarki egin zituen Campari eta Barilla marketarako.  
1986 Viaggio a Tulum (Tulumerako bidaia) komikia argitaratu zuen, Milo 

Manara-rekin batera.  
1987 Cannesko Zinemaldiaren 40. urteurreneko Sari Berezia jaso zuen 

Elkarrizketa filmak. 
1992  Hiru telebista-iragarki egin zituen Banca di Roma erakundearentzat.  
 Milo Manararekin batera, Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet (G. 

Mastornaren, Fernet izenekoaren bidaia) komikia argitaratu zuen.  
1993 Oscar saria eman zioten, karrera osoarekiko esker onez.  
1993  Federico Fellini urriaren 31n hil zen Erroman. Giulietta Masina, berriz, 

handik hilabete batzuetara hil zen, 1994ko martxoaren 24an. 
 
Filmografia 

1950 Antzerkiko argiak [Luci del varietà], Alberto Lattuada-rekin batera 
zuzendua 

1952 Xeke zuria [Lo sceicco bianco]  
1953 Ezkontza-agentzia [Un’agenzia matrimoniale], Maitasuna hirian [L’amore 

in città] filmeko pasartea 



 

 

 Mozoloak [I vitelloni] 
1954 La strada 
1955 Il bidone 
1957 Cabiriaren gauak [Le notti di Cabiria]  
1960 La dolce vita 
1962 Antonio doktorearen tentaldiak [Le tentazioni del dottor Antonio], 

Boccaccio 70 filmeko pasartea 
1963 8 ½ [8 ½] 
1965 Giulietta, espirituena [Giulietta degli spiriti] 
1968 Toby Dammit, Istorio apartak [Histoires extraordinaires] filmeko pasartea 
1969 Zuzendari baten koadernoa [Block-notes di un regista] 
 Satyricon [Fellini Satyricon] 
1970 Clownak [I clowns] 
1972 Roma  
1973 Amarcord [Amarcord] 
1976 Casanova [Il Casanova di Federico Fellini] 
1979 Orkestra-proba [Prova d’orchestra] 
1980 Emakumeen hiria [La città delle donne] 
1983 Eta ontzia badoa [E la nave va] 
1986 Ginger eta Fred [Ginger e Fred] 
1987 Elkarrizketa [Intervista] 
1990 Ilargiaren ahotsa [La voce della luna] 
 
 

 

 



 

 

 

 

Federico Fellini.  

Ilusioen zirkua 
 

2011ko irailaren 12tik azaroaren 13ra 
 
San Telmo Museoa 
Zuloaga plaza, 1 
20003 Donostia 
 
Ordutegia 
Asteartetik igandera bitarte, 10:00etatik 20:00etara 
Astelehenetan itxita 
 
Eskola-bisitaldiak 
Aldez aurretik hitzordua eskatuta. Telefonoa: 902 906666 
 
Bisitaldi gidatuak 
Astearteetan 
Euskaraz, 17:00etan. Gaztelaniaz, 18:30ean 
Larunbat eta igandeetan 
Euskaraz, 11:00etan eta 17:00etan. Gaztelaniaz, 12:30ean eta 18:30ean 
 
Erakusketarako sarrerak doan 
 
Informazio Zerbitzua 
”La Caixa” Fundazioaren Gizarte Ekintza 
Tel.: 902 22 30 40 
Astelehenetik igandera bitarte, 09:00etatik 20:00etara 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

 
 
 
Informazio gehiago nahi izanez gero: 
“la Caixa” Gizarte Ekintzaren Harremanetarako Departamentua 
Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Multimedia prentsa-aretoa 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 



 

 

JARDUERA OSAGARRIAK 

 

 

SAN TELMO MUSEOAN 
 
Irailaren 15ean, osteguna, 19:30ean 
 
FEDERICO FELLINI Y LAS MÁSCARAS DEL YO 
Ángel Quintanaren hitzaldia. Ángel Quintana zinema-kritikaria eta Federico 

Fellini (Cashiers du Cinéma) liburuaren egilea da. 
 
 
Urriaren 6an, osteguna, 19:30ean 
 

EXTRAS FELLINI 
Zinemagileari buruzko dokumentalen emanaldia 
 
Azaroaren 10ean, osteguna, 19:30ean 
 
NINO ROTA, UN MUNDO HECHO MÚSICA 
Konpositore italiarraren jaiotzaren mendeurrenean, José María Latorreren 
hitzaldia/entzunaldia. José María Latorre zinema-kritikaria eta La imagen de la 

música liburuaren egilea da 

  
ETA GAINERA… 
NOSFERATU ZIKLOA 
DONOSTIA KULTURA 
 
FEDERICO FELLINIREN ATZERA BEGIRAKO ERAKUSKETA 
2011ko azaroa – 2012ko maiatza 
Asteazkenetan, 20:15ean 
Antzoki Zaharra-Teatro Principal 
 
Nosferatu  bilduma, 7. zenbakia:  
FEDERICO FELLINI 
Liburuaren argitalpena 
 
 

 
 


