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Årsdagen av vapenstilleståndet i Compiègneskogen och första världskrigets slut 

 

Minnena från första världskriget har nästan bleknat och lagts till övriga historiska händelser 
som man endast stöter på och läser om i skolan. Dock var det en av de mest tragiska och 
förödande händelser som drabbat Europa, och dess konsekvenser har påverkat världen i 
decennier. Italien, som var ett ungt och fortfarande inte helt enat land, påverkades oerhört 
och var djupt involverat med bland annat soldater som tvingades försvara ett land de just 
lärt känna och framför allt just börjat känna för. 

 
Musiker:  Giuseppe Revel och Michele Benincaso 
 
Poesiläsning:  Ingela Lundh och Samuele Caldognetto 
 
 
 
Medverkande: 
 
 
Giuseppe Revel är en låtskrivare och sångare från Italien med många års erfarenhet både 
som solist och som medlem i pop-, och rockgrupper. Han har kommit att uppträda 
regelbundet på Stockholms musikscener. 
 
Michele Benincaso är en italiensk musiker som varit verksam professionellt under många år 
både i Sverige och i Italien. Han är medlem i gruppen The Aristocrats som för närvarande är i 
inspelningsstudion för att förbereda lanseringen av deras nya album. 
 
Ingela Lundh är en skådespelerska med anmärkningsvärd talang och erfarenhet. Hon har 
jobbat med teater och dubbning på ett flertal språk som engelska, franska, italienska och 
svenska. Hon var med och grundade teatersällskapen TeaterPi och SEST. 
 
Samuele Caldognetto är regissör och skådespelare med ett imponerande CV i båda 
kategorierna. Han var också med och grundade teatersällskapen TeaterPi och SEST, där han 
är konstnärlig ledare, dramapedagog och lärare i italienska. 
 

Författarna: 



 

Giuseppe Ungaretti  är en av de mest framstående poeterna inom den moderna italienska 
diktkonsten och en av grundarna av den litterära skolan ’ l’ermetismo’. Han är författare till 
välkända verk som ’Soldati’ och ’Mattina’ och började sin författarbana under det första 
världskriget, en karriär som sedan sträckte sig över 50 år. Under kvällen kommer vi få höra 
utdrag från några av hans mest kända verk, som han skrev i skyttegraven med blyertspenna 
och anteckningsblock i vilan mellan eldgivningarna. Den autentiska och genomborrande 
rösten från någon som har upplevt kriget på nära håll, lyckas med få och välvalda ord, kapsla 
in dess känslostämningar för alltid. 

 Den nyligen bortgångne Mario Monicelli ansågs redan under sin levnad som en av Italiens 
största regissörer någonsin och hans betydelse för den italienska filmkonsten blir allt 
tydligare med tiden. Monicelli var ständigt aktiv från 1930-talet och framåt och minns bäst 
för mästerverk som I soliti ignoti, L’armata Brancaleone, Amici miei och Un borghese piccolo 
piccolo. Hans verk tillhör genren ’commedia all’italiana’, där regissörens spelar en 
framstående roll och erbjuder annorlunda tolkningar och känslor som aldrig blir banala. 
Skrattet som hans filmer framkallar är ofta laddat med många motstridiga känslor, från 
melankoli till desperation. Miraklet är att man fortfarande skrattar. 

La Grande Guerra (1959) är ett av hans största verk och belönades med Guldlejonet på 
filmfestivalen i Venedig. I huvudrollerna ser vi två legendarer inom den italienska filmen, 
Vittorio Gassmann och Alberto Sordi. Filmen berättar historien om en grupp soldater från 
Italiens alla hörn som tillsammans kastas ut i krigsfronten. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  


