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BEAUTIFUL THAT WAY – Nicola Piovani 

 

Componist: 
 

 
Nicola Piovani is pianist, dirigent en componist en 
werd in 1946 in Rome geboren, waar hij nog steeds 
woont en werkt. Een groot deel van Piovani's werk 
werd gemaakt voor film en theater. Zijn eerste 
soundtrack dateert uit 1968 en werd geschreven als 
begeleiding voor beeldmateriaal van een 
documentairefilm over studentenbewegingen van de 
faculteit psychologie waar hij studeerde. De beelden 
werden door een studentencollectief gemaakt en 
geregisseerd door Silvano Agosti.  
 

Nicola schreef muziek voor meer dan 150 films en werkte samen met vele regisseurs 
waaronder Bellocchio, Monicelli, de broers Taviani, Moretti, Loy, Tornatore, Benigni, 
Fellini, Jos Stelling, John Irvin, Sergej Bodrov, Eric-Emmanuel Schmitt, Philippe Lioret, 
Danièle Thompson en Xavier Durringer. 
 
Hij won een Oscar voor de soundtrack van Roberto Benigni’s 'La vita è bella'.  
In 2008 werd Piovani benoemd tot Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres 
door de Franse minister van cultuur. 
 

Het lied 
Beautiful that 
way 
 

“Beautiful that way” is een lied uit de dramatische film: La vita è bella (het leven is 
mooi). Het themalied werd gezongen door de Joodse zangeres Noa  (pseudoniem 

van Achinoam Nini). Deze zangeres zet zich in voor de vrede in 
het Midden-Ooosten.  

De film  
“La vita è bella” 
 

Verhaal: 

Guido Orefice is een Joodse man vol vitaliteit en vrolijkheid. Hij verlaat het 
platteland om zijn geluk te beproeven in de stad. Onderweg ontmoet hij Dora en 
vanaf het eerste moment is hij verliefd op haar. Hij noemt haar principessa (prinses) 
en zal dat de hele film blijven doen. In de stad loopt hij Dora weer tegen het lijf. Hij 
laat zijn charmes met succes los op Dora. Guido droomt ervan om een boekwinkel te 
openen maar wordt in de tussentijd aangenomen als kelner in het Grand Hôtel, het 
hotel van zijn oom Eliseo. Als hij moet werken tijdens het verlovingsfeest van Dora, 
die zich met tegenzin blijkt te gaan verloven met een fascist, neemt hij haar mee 
tijdens het feest. 
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Enkele jaren later is Guido 
met Dora getrouwd en 
hebben ze een klein zoontje. 
Ze leven tevreden samen, 
Guido heeft inmiddels de 
boekwinkel die hij wilde en ze 
trekken zich weinig aan van 
het 
toenemende antisemitisme in 
hun land. Dan, als hun zoontje 
Giosué jarig is en bezoek zal 
krijgen van Dora's moeder, 
vindt die met haar dochter 
een leeg huis: Guido en 
Giosué zijn samen met 
Guido's oom opgepakt door 
de Duitsers om afgevoerd te 
worden naar een naziconcentratiekamp. De katholieke echtgenote van Guido, Dora, 
wil haar gezin niet in de steek laten en besluit met hen mee te gaan. 

Guido tracht Giosué na opname in het concentratiekamp te beschermen door de 
verschrikkelijke waarheid achter te houden. Hij doet alsof het kamp eigenlijk het 
decor van een moeilijk spel is, waarin de gevangenen spelers zijn die meedoen voor 
een hoofdprijs. Als Giosué zich 
goed aan alle regels houdt, zal 
hij punten krijgen. Als hij 1000 
punten heeft, zal hij winnaar 
worden van het spel en een 
echte tank winnen. Daarbij 
stelt Guido alles in het werk 
om de schijn op te houden en 
het verblijf in het kamp zo 
aangenaam mogelijk te maken. Zo vertelt hij Giosué dat de kampbewakers gemeen 
zijn, omdat ze de tank voor zichzelf willen houden, en dat alle kinderen zich 
verscholen houden om het spel te winnen. Guido houdt daarbij vol dat Giosué op 
koers ligt om het spel te winnen.  

De film eindigt met de nachtelijke chaos rondom de bevrijding van het kamp door de 
Amerikanen. Guido beveelt Giosué om zich te verstoppen totdat iedereen is 
vertrokken en dat dit de laatste test is om de tank te bemachtigen. Guido gaat 

intussen op zoek naar zijn vrouw Dora, maar 
wordt daarbij ontdekt en door de Duitsers 
doodgeschoten. Giosué is, niet beseffende wat 
zich de nacht ervoor heeft afgespeeld, door het 
dolle heen als de volgende ochtend een tank 
van de Amerikanen het kamp binnenrijdt en 
overtuigd dat hij die gewonnen heeft.  

Zittend boven op de tank, ziet hij zijn moeder 
weer en wordt met haar herenigd 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazisme
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Vertaling 
lied: 
 

Smile, without a reason why 
Love, as if you were a child 
Smile, no matter what they tell you 
Don't listen to a word they say 
 
'Cause life is beautiful that way 
 
Tears, a tidal wave of tears 
Light that slowly disappears 
Wait before you close the curtain 
There's still another game to play 
 
And life is beautiful that way 
 
Here, in his eyes forever more 
I will always be as close as you 
remember from before 
Now, that you're out there on your own 
Remember, what is real 
And what we dream is love alone. 
 
Keep the laughter in your eyes 
Soon, your long awaited prize 
Well forget about our sorrow 
And think about a brighter day 
 
'Cause life is beautiful that way 

Lach, zonder reden 
Heb lief, alsof je een kind was 
Lach, het maakt niet uit wat ze je vertellen 
Geloof geen woord van wat ze zeggen 
 
Want het leven is mooi op deze manier 
 
Tranen, een vloedgolf van tranen 
Licht dat langzaam verdwijnt 
Wacht, voor je het gordijn sluit 
Er is nog steeds een ander spel om te spelen 
 
En het leven is mooi op deze manier 
 
Hier, in zijn ogen voor altijd meer 
Ik zal altijd dicht bij jou zijn 
Van wat je je herinnert van vroeger. 
Nu je daarbuiten op jezelf bent op jezelf 
Onthoud, wat echt is 
En wat we dromen alleen liefde is. 
 
Houd de lach in je ogen 
Binnenkort krijg je je lang verwachte prijs 
Vergeten we onze zorgen 
En dank aan heldere dag 
 
Want het leven is mooi op deze manier 

 

 


