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La Sconosciuta - synopsis 

 
Een stad in Noord-Italië. De Oekraïense immigrante Irina is op zoek naar werk. Ze vraagt hulp aan 
de portier van een appartementsgebouw in één van de betere wijken van de stad. In ruil voor een 
deel van haar salaris, zorgt hij ervoor dat ze de trappen mag schoonmaken. Irina raakt bevriend met 
het kindermeisje van de Adachers, een welgesteld koppel goudsmeden dat woont in het gebouw 
waar Irina schoonmaakt. Wanneer het kindermeisje in - niet geheel onverdachte - omstandigheden 
van de trap valt, neemt Irina haar plaats in. Ze blijkt al snel de perfecte huishoudster te zijn en 
maakt zich onmisbaar als oppas voor Tea, de jonge dochter van de Adachers. Maar Irena heeft een 
verborgen agenda. Er is een reden waarom ze zich binnenwurmt in het leven van dit echtpaar... 
 
 

La Sconosciuta 
118 min. / 35mm / Kleur / 1.85 / Italiaans gesproken / Italië 2006 

 
 

Nederlandse theatrale distributie: Cinemien 
Belgische theatrale distributie: ABC Distribution 

DVD uitbreng : Homescreen 
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La Sconisciuta - crew 
 
Regie  : Giuseppe Tornatore 
Scenario  : Giuseppe Tornatore, Massimo de Rita 
Cinematography   : Fabio Zamarion 
Muziek  : Ennio Morricone 
Montage   : Massimo Quaglia 
Producenten  : Laura Fattori  
Production Design  : Tonino Zera 
Costume Design  : Margherita Meddi 
 
  
La Sconosciuta - cast 
 
Kseniya Rappoport  : Irena 
Michele Placido   : Muffa 
Claudia Gerini  : Valeria Adacher 
Margherita Buy  : Advocate of Irena 
Pierfrancesco Favino  : Donato Adacher 
Piera Degli Esposti  : Gina 
Clara Dossena   : Tea Adacher 
Alessandro Haber  : Portiere 
Ángela Molina  : Lucrezia 
Pino Calabrese  : Magistrate 
Nicola Di Pinto  : Irena's lover 
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La Sconosciuta – Over Kseniya Rappoport 
 
 
Kseniya Rappoport werd geboren op 25 maart 1974 in Leningrad, het huidige Rusland. In 2000 
studeerde ze af aan de theateracademie in St. Petersburg, waarna ze werd uitgenodigd deel te 
nemen aan de theatergroep Maly Drama Theatre. Naast de films die ze heeft gemaakt heeft ze in 
verscheidene tv-series gespeeld, waaronder Esenin en een miniserie over de laatste dagen van 
Elizabeth van Oostenrijk. Met de film La Sconosciuta van de befaamde Italiaanse regisseur Guiseppe 
Tornatore heeft ze haar eerste echte hoofdrol te pakken en won ze voor deze rol de prijs voor de 
beste opkomende actrice op het Capri Film Festival. 
 
 
Filmografie 
 
Lzidy! (1991) 
Prokhindiada (1994) 
Tsvety Kalenduly (1998) 
Plachu Vperjod! (2001) 
Vsadnik po imene Smert (2004) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 5 - 

 

La Sconosciuta – Over Michele Placido 
 
Michele Placido werd op 19 mei 1946 geboren in Ascoli Satriano, Foggia, Italie. Hij studeerde aan de 
toneelacademie bij het Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome en met Silvia D’Amica op de 
Acadmy of Dramatic Arts. In 1971 begon hij als filmacteur. Zijn eerste succes was de film Marcia 
Trionfale waarvoor hij als de soldaat Paolo Passeri een David di Donatello Award in de wacht 
sleepte. Vervolgens won hij in 1979 de Zilveren Beer voor beste acteur met zijn rol als 
homoseksuele werker in de film Ernesto. Door zijn rol als commissaris Catani in de tv-serie La Piovra 
werd Michele Placido een internationale TV ster. Naast acteur is Michele Placido ook filmreggiseur 
en schrijft voor zijn films vaak zelf het scenario. Films die hij maakte zijn onder andere Romanzo 
Criminale (2005) waarvoor hij werd genomineerd voor een Gouden Beer op het filmfestival van 
Berlijn en op de David di Donatello awards veel prijzen won. Daarnaast maakte hij de documentaire 
Un Altro Mondo e Possible (2001) en de film Del Perduto Amore (1998) die de prijs won voor beste 
nationale film op het filmfestival van Venetië.  
 
 
Filmografie 
 
Mio Dio come sono caduta in Basso! (1974) 
Ernesto (1979) 
Lamerica (1994) 
La Balia (1999) 
Un Uomo perbene (1999) 
Romanzo Criminale (2005) 
Il Caimano (2006) 
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La Sconosciuta – Over Claudia Gerini 
 
Claudia Gerini werd op 18 december 1971 geboren in Italie. Toen ze in 1986 een wedstrijd won was 
dit het begin van een lange reeks van sceentests en castings. Haar eerste filmrollen waren in de 
films Ciao Ma’ van Giandomenico Curi en Roba da Ricchi van Sergio Corbuccitiende. Vervolgens 
combineerde ze lange tijd haar studie met acteerwerk en stond haar leven in teken van de 
langdurige reizen die ze maakte naar Frankrijk, Spanje en Los Angeles. In elk van deze landen heeft 
ze in verscheidene films toegevoegd aan haar filmografie. Dankzij de succesvolle rol van Jessica in 
de film Viaggi di Nozze met Carlo Verdone in 1995 werd de aandacht van de media op haar 
gevestigd. Recentelijk speelde ze onder andere in de film The Passion of the Christ van Mel Gibson, 
speelde ze samen met Penélope Cruz in de film Non Ti Muovere van Sergio Castellitto en had ze een 
rol in de film La Terra van Sergio Rubini.  
 
 
Filmografie: 
 
Roba da Ricchi (1987) 
Ciao Ma’ (1988) 
La Playa de los Galgos (2002) 
Under the Tuscan Sun (2003) 
El Cuore si Comanda (2003) 
The Passion of the Christ (2004) 
Non ti Muovere (2004) 
Guardiani delle Nuvole (2004) 
La Terra (2005) 
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La Sconosciuta – Over de regisseur Guiseppe Tornatore 
 
 

Giuseppe Tornatore (links) 
 
Giuseppe Tornatore werd op 27 mei 1956 geboren op Sicilië, Italië. Op zestienjarige leeftijd begon 
hij met acteren in een toneelgezelschap waarmee hij op het podium stond met verschillende 
stukken. Zijn eerste stap in de filmwereld zette hij toen hij een documentaire maakte over 
Siciliaanse minderheden: Le Minoranze Etniche in Sicilia. Hiermee won hij een prijs op het 
Filmfestival van Salerno. Ook werkte hij aan verschillende televisieproducties voor het Italiaanse 
RAI. Zijn eerste echte regiedebuut maakte hij echter in 1986 met de film Il Camorrista. Giuseppe 
Tornatorre heeft als regisseur al vele prijzen gewonnen. Zo ontving de film L’Uomo Delle Stelle de 
grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Daarnaast was Tornatore 3 keer genomineerd voor 
een Gouden Palm op het filmfestival van Cannes en kreeg hij daar de grote juryprijs voor de fim 
Nuovo Cinema Paradiso waarvoor hij ook de BAFTA voor de beste buitenlanse film ontving. Nuevo 
Cinema Paradiso is een emotioneel eerbetoon aan de wereld die film ooit was. Voor deze film won 
Tornatore onder andere een Academy Award (Oscar) for Best Foreign Lanuague, een Golden Globe 
en maar liefst vijf BAFTA’s. Zijn laatste film Malina werd ook genomineerd voor de BAFTA voor de 
beste buitenlandse film en voor de Gouden Leeuw op het Filmfestival van Berlijn. In 1993 maakte 
Tornatore deel uit van de jury van het filmfestival van Venetië.  
 
 
Filmography: 
The professor (ll Camorrista) (1986) 
Nuovo Cinema Paradiso (1988) 
Everybody's fine (Stanno tutti bene) (1990) 
The blue dog (Il cane blu)  (1991) 
A pure formality (Una pura formalità) (1994) 
The starmaker (L'uomo delle stelle) (1995) 
The legend of 1900 (La leggenda del pianista sull'oceano) (1998) 
Malena (2000) 
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La Sconosciuta – Prijzen 
 
 

Filmfestival van Rome: Blockbuster Award 2006     Best Film 
 
Capri Special Award 2006      Best Upcoming Actress (Kseniya Rappoport) 
 
European Film Awards    The People’s Choice Award 2007 
 
Donatello Award 2007     Vijf verschillende prijzen, zie onder 
 
 
 

 

 
 

Afgelopen woensdag vond de uitreiking plaats van de Donatello Awards, de Italiaans equivalent van de 
Amerikaanse Academy Awards. La Sconosciuta was de grote winnaar van de avond en Mio Fratello è 
Figlio Unico was goed voor maar liefst 5 prijzen. Beide films worden door Cinemien in Nederland 
uitgebracht.  

De 51ste uitreiking van de David di Donatello Awards vond op woensdag 14 juni plaats in het Gran Teatro di Tor 
di Quinto in Rome. Zo’n beetje de hele Italiaanse filmindustrie, en vele afgevaardigden uit het buitenland, waren 
aanwezig bij dit feestelijke evenement, dat voor filmminnend Italië een van de hoogtepunten van het jaar is.  

La Sconosciuta, van de Italiaanse regisseur Giuseppe Tornatore (Oscarwinnaar voor zijn befaamde Nuovo 
cinema Paradiso), was de grote winnaar van de avond. Deze thriller vertelt het grimmige verhaal van de 
Oekraïense immigrante Irnena, die als kindermeisjes de leefwereld van een welgesteld Italiaanse gezin 
binnenwurmt. Ze blijkt al snel de perfecte huishoudster te zijn en maakt zich onmisbaar voor Tea, de jonge 
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dochter van het gezin. Maar Irina heeft een verborgen agenda en al snel slaat het noodlot toe. La Sconosciuta 
was genomineerd voor maar liefst 13 prijzen en won er uiteindelijk 5 in de categorieën: beste film, beste 
regisseur, beste actrice (Kseniya Rappoport), beste cinematograaf (Fabio Zamarion) en beste componist (Ennio 
Moricone). Academy Awardwinnaar Moricone – die in het verleden vaak met Tornatore heeft samengewerkt – 
won hiermee zijn zevende Donatello. Voor regisseur Tornatore is dit zijn derde Donatello, zijn films L’ Uomo delle 
Stelle (1995) en La Leggenda del Pianista sull’Oceano (1998) werden in het verleden bekroond met de 
prestigieuze Italiaanse prijs.  

Daniele Luchetti’s epos Mio Fratello è Figlio Unico was goed voor maar liefst 5 prijzen: Elio Germano kreeg een 
Donatello voor zijn vertolking van een van de twee hoofdrollen, verder werden er prijzen toegekend in de 
categorieën beste script (Luchetti, Stefano Rulli en Sandro Petraglia), beste vrouwelijke bijrol (Angela 
Finocchiaro), beste montage (Mirco Garrone) en beste geluid (Bruno Pupparo).In Mio Fratello è Figlio Unico volgt 
de kijker de broers Accio en Manrico op de weg die ze afleggen gedurende 15 jaar, tegen de achtergrond van de 
Italiaanse geschiedenis. In de jaren ’60 en ’70 staan de twee jonge mannen tegenover elkaar op politiek vlak, 
beminnen ze dezelfde vrouw en maken ze een woelige periode in hun leven door van vluchten, terugkeren, 
vechten en grote passies.  

Regisseur en hoofdrolspeler van Anche Libero Va Bene, Kim Rossi Stuart, kreeg de speciale Best New Director 
Trophy en Das Leben der Anderen werd uitgeroepen tot Best European Union Film. Zowel La Sconosiuta als Mio 
Fratello e Figlio Unico worden door Cinemien in Nederland uitgebracht.  

 

 


