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Sinopsis
Împărăteasa Elisabeta a Austriei este admirată pentru frumusețea ei, iar stilul ei unic
declanșează adevărate frenezii în modă. În 1877 „Sissi” împlinește 40 de ani, și este forțată să
se conformeze unei imagini publice care o încorsetează din ce în ce mai strâns, în toate
sensurile. Existența ei se reduce la un rol strict reprezentativ la curtea imperială, deși
Elisabeta și-a dorit o viață plină de activități și provocări. Dorința ei profundă de cunoaștere
și pofta de viață nu o lasă să renunțe la visurile ei, și în curând se găsește într-o stare de
zbucium interior. Pleacă din Viena spre Anglia și Bavaria, unde va vizita prieteni vechi și
iubiți de odinioară, căutând aventuri și energia tinereții. Știe că pe viitor i se vor impune
decenii întregi de obligații și ceremonii golite de sens, dar ea se revoltă împotriva propriei
imagini hiperbolizate și croiește un plan prin care să-și exprime adevărata identitate.



Cast
Regizor: Marie Kreutzer
Scenarist: Marie Kreutzer
Imagine: Judith Kaufmann
Producător: Maren Ade
Montaj: Ulrike Kofler
Muzică: Camille
Distribuție: Vicky Krieps, Colin Morgan, Finnegan Oldfield, Florian Teichtmeister



Corsage „este un film captivant, ajutat de interpretarea curajoasă și
strălucitoare a lui Vicky Krieps.” Time Out



„Îi dau șansa să facă tot ce nu putea face atunci.” - Vicky Krieps despre
împărăteasa Elisabeta



„Am descoperit că acesta a fost etapa din viața lui Elisabeth când, pe de o
parte, a început să se revolte împotriva ceremoniilor și, pe de altă parte, a

început să se retragă și să se izoleze.” - Marie Kreutzer
 



Cannes Film Festival
Winner

Un Certain Regard - Best Performance
 

Chicago International Film Festival
Winner 

Silver Hugo - Best performance Vicky Krieps

Propunerea Austriei pentru o
nominalizare la premiul Oscar la

categoria „cel mai bun lungmetraj
internaţional” din 2023

 London Film Festival
Winner - Best Film

Sarajevo Film Festival
Winner - Best actress Vicky Krieps


