zaktualizowane/aggiornato
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program/programma
maj/maggio 2017

kalendarz
4. V
9. V
10. V
11. V
13. V
18. V
18-21. V
19-20. V

Filmowe czwartki
Giovedì Film

Monica Bonvicini. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Monica Bonvicini. Mostra al Museo Zachęta

Prezentacja książki Roberto Salvadori
Presentazione del libro di Roberto Salvadori

Filmowe czwartki
Giovedì Film

Historia Włoch w filmie: “Szacowni nieboszczycy” w reżyserii Francesco Rosi
Storia d’Italia al cinema: “Cadaveri eccellenti” di Francesco Rosi

calendario
20. V
20. V
20. V
21. V
25-26. V

Al lavoro! Seminarium o języku włoskimo w środowisku pracy
Al lavoro! Seminario sull’italiano in ambito lavorativo

Spotkanie z Paolo Rumiz
Incontro con Paolo Rumiz

Warszawska Noc Muzeów: Ambasada Włoska
Notte dei Musei a Varsavia: l’Ambasciata d’Italia

Koncert muzyki barokowej: Accademia Bizantina
Concerto di musica barocca: Accademia Bizantina

Międzynarodowe sympozjum: “Jązyk włoski w Polsce: doświadczenia i perspektywy”
Convegno internazionale: “Italiano in Polonia: esperienze e prospettive

Filmowe czwartki

27. V

Historia Włoch w filmie: “Vogliamo i colonelli” w reżyserii Mario Monicelli

Warszawskie Targi Książki

28. V

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy”

Giovedì Film

Fiera del Libro di Varsavia

Międzynarodowe sympozjum: “Wiek Franco Fortiniego. Rozmowy w setną rocznicę urodzin”
Convegno internazionale: “Il secolo di Franco Fortini. Conversazioni nel centenario della nascita”

Storia d’Italia al cinema: “Vogliamo i colonelli” di Mario Monicelli
Festival internazionale cinematografico “Motivi ebraici”
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Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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NAUKA WŁOSKIEGO W KINIE | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Io, loro e Lara
czwartek|giovedì 04.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Carlo Mascolo, ksiądz który służył na misjach w Afryce,
postanawia wrócić do Rzymu. Decyzja podyktowana jest
kryzysem wiary. Ma nadzieję, że powrót do rodzinnego miasta
pomoże mu uporządkować myśli. Niestety, szereg przeszkód
staje na jego drodze. Jego bliscy zwalają na jego głowę wszystkie
własne problemy, nikt nie chce go wysłuchać...
Pietro Trifone

Carlo Mascolo, un presbitero missionario, dopo aver prestato il proprio
servizio in Africa decide di tornare nella città natale, Roma. La scelta di
ritornare in patria è dettata da una crisi di fede che sta vivendo: il rientro
vorrebbe essere un modo per riordinarsi le idee. Purtroppo l’intento è
sacrificato dalle mille difficoltà che lo investono: i suoi familiari lo travolgono
con i loro problemi, e nessuno si dimostra disposto ad ascoltarlo...

Sztuka współczesna. Wystawa

7

Arte contemporanea. Mostra

Monica Bonvicini

wtorek|martedì 09.05 godz.|ore 12.00
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, Warszawa

Wystawa “Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje” w
Narodowej Galerii Sztuki Zachęta przyjmuje za punkt wyjścia
popularną w humanistyce kategorię afektów, które organizują jej
przestrzeń emocjonalną. Afekt rozumiany jest tu jako automatyczna
reakcja ciała na bodźce odbierane z otoczenia bądź zmiany
zachodzące w ciele. Reakcje te, przyjemne bądź przykre, zachodzą
poza świadomością i sferą rozumową, niepoddawane od razu
refleksji poznawczej. Wśród licznych artystów biorących udział w
wystawie jest również włoszka Monica Bonvicini, która prezentowała
swoje dzieła min. na Biennale w Wenecji (zdobywając Złotego Lwa
w 1999r.) oraz w Berlinie, gdzie otrzymała nagrodę Nationalgalerie
dla sztuki współczesnej. W 2012 r. zrealizowała rzeźbę, którą
zainstalowano na stałe w Wiosce Olimpijskiej w Londynie.

La mostra “Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje”
(Galleria Nazionale d’Arte Zachęta) prende spunto dagli
studi sulla categoria degli affetti che organizzano lo spazio
emotivo. L’effetto è una risposta automatica del corpo
agli stimoli ricevuti dall’ambiente. Queste reazioni che si
svolgono al di fuori della sfera della coscienza e razionale,
non sono sottoposte immediatamente alla riflessione
cognitiva. Tra i numerosi artisti figura anche l’italiana Monica
Bonvicini, che ha esposto tra l’altro alla Biennale di Venezia
(Leone d’Oro nel 1999) e a Berlino dove ha ricevuto il
premio per l’arte contemporanea della Nationalgalerie.
Nel 2012 ha realizzato una scultura permanente presso il
villaggio olimpico di Londra.

Prezentacja | Presentazione

Wstęp wolny | Ingresso libero

Piękno i bogactwo | Bellezza e ricchezza
środa|mercoledì 10.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Nowa książka Roberta Salvadori Piękno i bogactwo poświęcona
jest amerykańskim kolekcjonerom sztuki w XX wieku, pieniądzom i
namiętnościom skrywanym za cennymi dziełami sztuki, historii wielkich
fortun, które stały u początku najważniejszych muzeów świata. Na
kartach tej książki ożywają postaci, które zaczynały od posady gońca
w fabryce, po czym stawały się najbogatszymi ludźmi świata, wreszcie
kolekcjonerami van Gogha, Rembrandta, Picassa. Roberto Salvadori
(1943 r. we Florencji), włoski eseista, publicysta, tłumacz literatury
francuskiej i wydawca. Autor książek filozoficznych oraz szkiców o
korzeniach sztuki nowoczesnej i portretów miast, ogłaszanych w prasie
włoskiej i polskiej. Członek redakcji kwartalnika “Zeszyty Literackie”.

L’ultimo libro di Roberto Salvadori, “Bellezza e ricchezza” parla
dei grandi collezionisti d’arte americani del Novecento. Denaro e
passioni celati dietro capolavori, storie di immense fortune cui si
devono alcuni tra i più importanti musei del mondo. Rivivono nel
libro personaggi nati come garzoni di bottega, divenuti gli uomini
più ricchi della terra e, poi, collezionisti di van Gogh, Rembrandt,
Picasso. Roberto Salvadori (Firenze, 1943) è saggista, pubblicista,
traduttore di letteratura francese ed editore. Autore di opere
filosofiche e di saggi sulle radici dell’arte contemporanea, scrive
“ritratti” di città pubblicati dalla stampa polacca e italiana. È
membro della redazione della rivista “Zeszyty Literackie”.
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Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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NAUKA WŁOSKIEGO W KINIE | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Tutta la vita davanti
czwartek|giovedì 11.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Marta jest dziewczyną skromną i dociekliwą, ale nieco naiwna.
Zamknęły się przed nią wszystkie drzwi do kariery naukowej i
wydawniczej. Dlatego pracuje, jako nianka dla zagubionej i chwiejniej
Soni, samotnie wychowującej małą dziewczynkę. To właśnie Sonia
wprowadza ją w świat firmy Multiple, która zajmuje się sprzedażą
“cudownego” urządzenia do filtrowania wody. Zaczyna się, dla Marty,
życiowa wędrówka po wyobcowanej peryferii, Rzymu opustoszałej,
futurystycznej i odizolowanej od reszty świata. Tu wielu młodych
ludzi zatrudnia się w warunkach prekariatu. Z początku łatwowierna
Marta, powoli odkrywa prawdziwe oblicze firmy Multiple, potwora,
który pożera młodych pracowników, obiecuje im iluzoryczne premie a
zwalnia ich za karę jak w eliminacjach Big Brothera.

Umile, curiosa e un poco ingenua, Marta si vede chiudere in
faccia le porte del mondo accademico ed editoriale, per ritrovarsi
a essere baby-sitter dalla figlia della sbandata e fragile ragazzamadre Sonia. È proprio quest’ultima a introdurla nel call center della
Multiple, azienda specializzata nella vendita di un apparecchio di
depurazione dell’acqua apparentemente miracoloso. Da qui inizia
il viaggio di Marta in un mondo alieno, quello dei tanti giovani,
carini e “precariamente occupati” italiani: in una periferia romana
spaventosamente deserta e avveniristica, isolata dal resto del mondo
come un reality, la Multiple si rivela pian piano al suo sguardo ingenuo
come una sorta di mostro che fagocita i giovani lavoratori, illudendoli
con premi per poi punirli con eliminazioni alla “Grande fratello”.

Historia Włoch w filmie | Storia d’Italia al cinema

Wstęp wolny | Ingresso libero
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CYKL “PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ” | IL SECONDO DOPOGUERRA

Cadaveri eccellenti
sobota|sabato 13.05 godz.|ore 16.00
Dom Spotkań z Historią

Casa degli Incontri sulla Storia
ul. Karowa 20, Warszawa

W fikcyjnym, lecz łatwo rozpoznawalnym państwie dochodzi do
zabicia kilku sędziów. Inspektor Rogas podejrzewa o morderstwa
pewnego aptekarza, jednak kiedy serią zabójstw zostaje dotknięta
stolica, śledztwo zostaje skierowane przeciwko ugrupowaniom
skrajnej lewicy. Tymczasem Rogas odkrywa plan wywrotowy,
w który są zamieszani przedstawicieli najwyższych organów
państwa. Jest to pierwszy film opowiadający o „strategii napięcia”,
oparty na motywach „Kontekstu” Leonardo Sciaci.

In un paese immaginario (ma immaginabile) vengono uccisi
alcuni alti magistrati. L’ispettore Rogas concentra i suoi sospetti
su di un farmacista, ma quando la catena di omicidi raggiunge
la capitale, le indagini si spostano sulle “frange” dell’estrema
sinistra. Rogas, però, riesce ad ottenere le prove d’un disegno
eversivo che coinvolge le stesse alte sfere dello Stato. Primo
film sulla “strategia della tensione”, ricavato da “Il contesto di
Sciascia”.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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Fiera del Libro di Varsavia
czwartek|giovedì 18.05 godz.|ore 10.00
PGE Stadion Narodowy w Warszawie
Stadio Nazionale di Varsavia
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

Na VIII edycji Warszawskich Targów Książek nie mogło zabraknąć
stoiska Włoskiego Instytutu Kultury. Zrealizowane we współpracy z
Księgarnią Italicus z Krakowa, będzie ono dla zwiedzających, czytelników
i studentów, miejscem spotkania z włoską kulturą i książką oraz włoskimi
pisarzami. Na otwarciu Targów będą obecni prof. Gianni Garelli (21
maja o godz. 11 stoisko Instytutu), współautor podręcznika Al lavoro!
- Kurs języka włoskiego dla cudzoziemców do celów zawodowych i
pisarz Paolo Rumiz,obecny na targach w związku z publikacją książki
Legenda żeglujących gór. Joanna Malawska, tłumaczka książki, jest
jedną z finalistek Nagrody Kapuścińskiego (ceremonia wręczenia nagród
odbędzie się 21 maja o godz. 18 w Teatrze Dramatycznym, wstęp za
zaproszeniem, transmisja w Internecie).

Alla Fiera del Libro di Varsavia, giunta alla sua VIII edizione, non poteva
mancare l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia. Il nostro stand, allestito
in collaborazione con la Libreria Italicus di Cracovia, costituirà il punto
d’incontro tra i visitatori e la cultura italiana, tra i lettori e i libri italiani in
italiano e in polacco, tra studenti e scrittori. In occasione della Fiera,
saranno presenti il prof. Gianni Garelli (21 maggio alle 11 allo stand
dell’Istituto), coautore di Al lavoro! - Corso di italiano per stranieri in
contesto lavorativo e soprattutto lo scrittore Paolo Rumiz, presente alla
Fiera per la pubblicazione dell’edizione polacca del libro La leggenda
dei monti naviganti. Joanna Malawska, traduttrice del libro, figura tra i
finalisti del Premio Kapuściński (cerimonia il 21 maggio alle 18 al Teatr
Dramatyczny, ingresso su invito, trasmessa in diretta streaming).

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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NAUKA WŁOSKIEGO W KINIE | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Questa notte è ancora nostra
czwartek|giovedì 18.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Dwudziestopięcioletni Massimo, z Rzymu, pracuje w zakładzie
pogrzebowym ojca, ale marzy o wielkiej karierze muzycznej wraz
z przyjacielem i kolegą po fachu Andrea. Zwariowany impresario
Cicchiliti namawia ich do znalezienia „chińskiej ślicznotki”, która
miałaby z nimi zaśpiewać i pomóc wylansować przebój „Skośne
oczy”. Po całej serii fatalnych castingów, pojawia się Jing, piękna
Chinka „drugiego pokolenia”, czyli urodzona we Włoszech

Il venticinquenne romano Massimo lavora nell’impresa di pompe
funebri del padre ma sogna di sfondare nella musica insieme
all’amico e collega Andrea. Il pittoresco impresario Cicchilitti
consiglia loro di scritturare una avvenente cinesina per affiancarli
nel brano Occhi da orientale. Dopo una serie di audizioni
fallimentari, si imbattono in Jing, una bella ragazza cinese di
seconda generazione...

Międzynarodowa konferencja

Wstęp wolny | Ingresso libero

19

Convegno internazionale

Il secolo di Franco Fortini
Conversazioni nel centenario della nascita
piątek|venerdì 19.05 godz.|ore 15.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Z okazji setnej rocznicy urodzin, Uniwersytet im. Kardynała
Wyszyńskiego zorganizował sympozjum, w którym wezmą udział
uczeni oraz badacze dzieł Franco Fortiniego, intelektualisty,
krytyka i eseisty, z Florencji, jednej z najciekawszych postaci w
kulturze Włoch XIX w. Omówione zostaną wielorakie aspekty
twórczości Fortiniego, jego warsztat , reminiscencje literackie
obecne w jego pracach, powiązania z poezją polską. W dniu
19 maja, na zakończenie obrad, w hołdzie Franco Fortiniemu,
zostaną wykonane jego piosenki i odczytane jego wiersze.
Odczytane zostaną również wiersze uczestnika sympozjum
Fabio Scotto.

L’Università Cardinal Wyszynski di Varsavia dedica a Franco Fortini,
a cent’anni dalla sua nascita, un convegno cui partecipano studiosi
e specialisti del critico letterario, saggista e intellettuale fiorentino,
una delle personalità più interessanti del panorama culturale del
Novecento italiano. Saranno messi in luce i molteplici aspetti della
produzione e della tecnica compositiva di Fortini, le reminiscenze
letterarie presenti nella sua opera e i suoi rapporti con la poesia
polacca. Al termine della sessione pomeridiana di venerdì 19
maggio verrà presentato un omaggio a Fortini con l’esecuzione di
sue canzoni e la lettura di suoi versi. Saranno recitati anche versi di
Fabio Scotto, partecipante al convegno.

Język włoski | Linguistica italiana

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Giovanni Garelli - seminario
sobota|sabato 20.05 godz.|ore 10.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Giovanni Garelli jest nauczycielem języka włoskiego na poziomie L2 i
LS i prowadzi kursy doskonalących dla nauczycieli szkół gimnazjalnych
i średnich oraz nauczycieli języka włoskiego L2/LS (we Włoszech
i za granicą). Poza tym zajmuje się programowaniem dydaktyki w
znanym centrum kształcenia językowego. Jest autorem podręczników i
materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla włoskich i zagranicznych
użytkowników. Jest współautorem, z Daniela Pepe, podręcznika Do
pracy! Kurs języka włoskiego dla cudzoziemców do celów zawodowych.
Seminarium, zorganizowane we współpracy z Katedrą Italianistyki UW i
księgarnią Italicus z Krakowa, jest przeznaczone dla nauczycieli języka
włoskiego i specjalistów od glottodydaktyki. Przewidziana jest również
prezentacja pozycji wydawnictwa Loescher poświęconych nauce języka
włoskiego do celów profesjonalnych.

Giovanni Garelli è insegnante di italiano L2 e LS e formatore in
corsi di aggiornamento per docenti delle scuole medie e superiori
e per docenti di italiano L2/LS (in Italia e all’estero). Si occupa
inoltre della programmazione della didattica di un importante centro
di formazione linguistica ed è autore di libri di testo e materiale
didattico per studenti italiani e stranieri.
È coautore insieme a Daniela Pepe del manuale Al lavoro! Corso di italiano per stranieri in contesto lavorativo. Il seminario,
organizzato in collaborazione con la Cattedra d’Italianistica
dell’Università di Varsavia e con la libreria Italicus di Cracovia, è
rivolto a docenti d’italiano e studiosi di glottodidattica, e prevede tra
l’altro la presentazione dei volumi della Loescher dedicati all’italiano
in ambito professionale.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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Paolo Rumiz
sobota|sabato 20.05 godz.|ore 17.30
PGE Stadion Narodowy w Warszawie - Sala Londyn
Stadio Nazionale di Varsavia - Sala Londra
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

Paolo Rumiz, jeden z najwybitniejszych włoskich pisarzy i dziennikarzy (“Il
Piccolo”, “la Repubblica”), spotka czytelników na Warszawskich Targach
Książki z okazji polskiego wydania Jego książki Legenda żeglujących
gór, którego polskie tłumaczenie Joanny Malawskiej znalazło się wśród
finalistów Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.
Autor reportaży, filmów, powieści, przenikliwych esejów, przekazujące
silne emocje oraz stawia pytania o małą, wielką historię , o człowieka i jego
sprzeczności, o pokój i wojnę. Paolo Rumiz jest ponadto niestrudzonym
podróżnikiem, który przemierzył Włochy i Europę pieszo, rowerem,
pociągiem, łódką, opowiadając o swoich podróżach w sposób sugestywny,
podkreślając ich poznawczy a zarazem introspekcyjny wymiar.

Paolo Rumiz, tra i maggiori scrittori e giornalisti italiani (“Il Piccolo”,
“la Repubblica”), incontra il pubblico alla Fiera del Libro di Varsavia in
occasione della pubblicazione dell’edizione polacca del libro La leggenda
dei monti naviganti, la cui traduzione a cura di Joanna Malawska figura tra
i finalisti del Premio Riszard Kapuściński per il reportage letterario. Autore
di reportage, video, romanzi, saggi penetranti, che trasmettono emozioni
potenti e pongono interrogativi sulla piccola e grande storia, sull’uomo
e le sue contraddizioni, sulla pace e sulla guerra, Paolo Rumiz è anche
un viaggiatore infaticabile, che ha percorso l’Italia e l’Europa a piedi, in
bicicletta, in treno, in chiatta, raccontando i suoi viaggi in modo suggestivo,
esaltandone la dimensione cognitiva e al tempo stesso introspettiva.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale

Wstęp wolny, kontrola przywejściu
Ingresso gratuito ad accesso controlloato
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Notte dei Musei a Varsavia:
L’Ambasciata d’Italia
sobota|sabato 20.05 godz.|ore 18.00
Ambasciata d’Italia a Varsavia
plac Dąbrowskiego 6, Warszawa

Ambasciata d’Italia a Varsavia

Również w tym roku Ambasada Włoska udostępni publiczności swoją
prestiżową siedzibę, Pałac Szlenkierów, w ramach Nocy Muzeów
w Warszawie. Pomimo strat doznanych w okresie wojennym,
gmach włoskiego Przedstawicielstwa dyplomatycznego jest jedną
z nielicznych mieszczańskich rezydencji XIX-wiecznej Warszawy,
która przetrwała do naszych czasów i jedną z najładniejszych siedzib
ambasad w polskiej stolicy. Również wyposażenie wnętrz zasługuje
na uwagę: neorenesansowy kominek z czerwonego marmuru,
który zachował się w przedpokoju na pierwszym piętrze a, przede
wszystkim, obraz Cristoforo Munari (1667-1720) „Martwa natura z
książkami” pochodzący z Galerii Uffizi we Florencji.

Anche quest’anno l’Ambasciata d’Italia apre le porte del prestigioso
Palazzo Szlenkier ai visitatori che animano la Notte dei Musei a
Varsavia. Nonostante i danneggiamenti subìti nel corso dell’ultima
guerra, la sede della nostra Rappresentanza diplomatica è una delle
pochissime residenze borghesi della Varsavia ottocentesca che sia
sopravvissuta fino ai giorni nostri e sicuramente una delle ambasciate
esteriormente più eleganti della capitale polacca. Tra gli arredi interni
vanno ricordati il caminetto neorinascimentale di marmo rosso che
si trova nell’anticamera del primo piano, e soprattutto un quadro di
Cristoforo Munari (1667-1720), intitolato “Natura morta con libri”,
proveniente dalla Galleria degli Uffizi di Firenze.

Koncert| Concerto

27

Accademia Bizantina

niedziela|domenica 21.05 godz.|ore 18.00
Zamek Królewski w Warszawie
Sala Senatorska
plac Zamkowy 4, Warszawa

Znowu zabrzmią nuty Antonio Vivaldiego w eleganckich wnętrzach
Zamku Królewskiego w Warszawie. Zespół „Akademia Bizantyjska”
powstał w Ravennie w 1983 r. stawiając sobie programowy
cel uprawiania muzyki kameralnej w wielkim stylu. Akademia
Bizantyjska specjalizuje się w wykonywaniu repertuaru muzycznego
z XVII, XVIII i XIX wieku na oryginalnych instrumentach. W swojej
historii zespół współpracował z utalentowanymi i doświadczonymi
muzykami jak znany skrzypek Alessandro Tampieri, który na
koncercie wystąpi jako dyrygent.

Ritorna la musica di Antonio Vivaldi nel prestigioso Castello
Reale di Varsavia. L’Accademia Bizantina nasce a Ravenna nel
1983 con l’intento programmatico di “fare musica”da camera
come un grande quartetto. L’Accademia Bizantina è specializzata
nell’esecuzione del repertorio musicale del XVII, XVIII e XIX
secolo suonando su strumenti originali.Nel corso degli anni hanno
potuto disporre dell’apporto e del contributo artistico di musicisti
esperti e dotati, come il celebre violinista Alessandro Tampieri che
dirige il concerto.

Język włoski | Linguistica italiana

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Italiano in Polonia: esperienze e prospettive
czwartek|giovedì 25.05 godz.|ore 10.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Gośćmi prestiżowego sympozjum zorganizowanego we współpracy
z Uniwersytetem Warszawskim będą Lidia Costamagna i Maria
Freddi. Lidia Costamagna jest Dyrektorem Szkoły Wyższej
Nauczania i Promocji Języka i Kultury Włoskiej na Uniwersytecie
dla Cudzoziemców w Perugii, gdzie wykłada również glottologię
i językoznawstwo. Maria Freddi jest profesorem lingwistyki na
Uniwersytecie w Pawii. Uczestnicy sympozjum spróbują opracować
skuteczną strategię glottodydaktyczną modulowaną na realiach
nauczania włoskiego w Polsce oraz w oparciu o doświadczenie
miejscowych nauczycieli i wyniki najnowszych badań naukowych w
tej dziedzinie.

Lidia Costamagna – docente di glottologia e linguistica, Direttore
dell’Alta Scuola per l’insegnamento e la promozione della Lingua
e Cultura Italiana dell’Università per stranieri di Perugia – e Maria
Freddi, docente associato di linguistica all’Università di Pavia sono
le ospiti d’eccezione di un importante convegno organizzato in
collaborazione con l’Università di Varsavia. Il simposio vuol essere
un momento di riflessione e di progettazione per un’efficace azione
glottodidattica calibrata sulla realtà dell’apprendimento dell’italiano
in Polonia, proprio a partire dalle esperienze dei docenti locali
e dalle prassi didattiche alla luce dei recenti esiti della ricerca
scientifica in tale ambito.

Historia Włoch w filmie | Storia d’Italia al cinema

Wstęp wolny | Ingresso libero
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CYKL “PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ” | IL SECONDO DOPOGUERRA

Vogliamo i colonnelli
sobota|sabato 27.05 godz.|ore 16.00
Dom Spotkań z Historią

Casa degli Incontri sulla Storia
ul. Karowa 20, Warszawa

Giuseppe Tritoni, ultraprawicowy poseł z Livorno nie zgadza się
z umiarkowaną linią polityczną swojej partii. Namawia więc grupę
pułkowników do poparcia zamachu stanu, którego zamierza
dokonać. W istocie plan Tritoniego okazuje się trudnym do
zrealizowania, tym bardziej, że minister spraw wewnętrznych, Li
Masi, dowiaduje się o spisku i sam postanawia mu przeciwdziałać
przejmując władze w państwie. W tej sytuacji Tritoni decyduje się
porwać prezydenta Republiki, który przebywa w swojej willi.

Un deputato livornese dell’estrema destra, Giuseppe Tritoni,
essendo in disaccordo con il partito riesce a convincere
alcuni colonnelli ad aderire a un suo progetto di colpo di stato.
Ma il golpe non si realizza così facilmente, anche perché il
Ministro degli Interni Li Masi, messo al corrente del complotto,
organizza un contro-colpo di stato. Quando poi Tritoni
tenta di rapire il Presidente della Repubblica nella sua villa
presidenziale...

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy”
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Festival internazionale cinematografico “Motivi ebraici”

Al riparo degli alberi
domenica|niedziela 28.05 godz.|ore 16.00
Kino Muranów

ul. Andersa 5, Warszawa

W dniach 24-28 maja w warszawskim Kinie Muranów odbędzie się
13-a edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie
Motywy”. W tegorocznym programie znalazło się ponad 30 fabuł,
dokumentów i krótkich metraży o tematyce żydowskiej z całego
świata. Pokazom festiwalowym towarzyszyć będą dyskusje z
autorami filmów. Włochy reprezentowane będą przez film W cieniu
drzew w reżyserii Valentiny Arena. Spotkanie z Enzo, jednego
z bohaterów dokumentu, rozpoczyna podróż mającą na celu
odkrycie niektórych ze Sprawiedliwych Emilii Romanii, podróż
rozpoczynającą się w Mediolanie i kończącą w Apeninach Modeny.
Historie opowiadane są przez osoby, które zachowały pamięć o
tamtych czasach we wspomnieniach z dzieciństwa, prywatnych
dokumentach, strzępkach opowiadań wysłuchanych tysiąc razy.

Dal 24-28 maggio al Kino Muranów si tiene la 13 a edizione
del Festival Internazionale cinematografico “Motivi ebraici”. Il
programma di quest’anno comprende più di 30 lungometraggi,
cortometraggi e documenti su temi ebraici provenienti da tutto
il mondo. Le proiezioni del Festival saranno accompagnate da
incontri con i registi. L’Italia è rappresentata dal film Al riparo
degli alberi della regista Valentina Arena. Dall’incontro con
Enzo, uno dei protagonisti del documentario, inizia un viaggio
alla scoperta di alcuni Giusti dell’Emilia Romagna, un percorso
che parte da Milano e si conclude sull’Appennino di Modena.
Le storie vengono raccontate da chi ne conserva il ricordo,
tramite frammenti di vissuto infantile, documenti privati, stralci
di racconti ascoltati mille volte.

Włoski Instytut Kultury w Warszawie
Istituto Italiano di Cultura di Varsavia

Ulica Marszałkowska, 72, 00-545 Warszawa
22 6280610 / 22 6280618
www.iicvarsavia.esteri.it
segreteria.iicvarsavia@esteri.it
www.facebook.com/istitutoitalianoculturavarsavia

Godziny otwarcia dla interesantów / orari di apertura al pubblico
od poniedziałku do czwartku / da lunedì a giovedì: 10.00-17.00
w piątek / venerdì: 10.00-14.00

Sekretariat kursów / Segreteria corsi
od poniedziałku do czwartku / da lunedì a giovedì: 14.30-16.30
w piątek / venerdì: 10.00-14.00

Biblioteka / Biblioteca
w poniedziałek i środę / lunedì e mercoledì: 14.00-18.30 | we wtorek / martedì: 10.00-13.00 i 14.00-19.00
w czwartek / giovedì: 14.00-17.00 | w piątek / venerdì: 10.00-14.00
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Program Instytutu może ulec zmianom lub zostać wzbogacony
Wiecej informacji na stronie internetowej
www.iicvarsavia.esteri.it
Il programma dell’Istituto può subire modifiche o essere arricchito
Si prega di consultare il sito
www.iicvarsavia.esteri.it
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać mailowo informacje o inicjatywach kulturalnych Instytutu,
zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapisania się na nasz newsletter
www.iicvarsavia.esteri.it/IIC_Varsavia/it/istituto/newsletter.html
Se desidera ricevere sull’account di posta elettronica le segnalazioni delle nostre attività,
la preghiamo di iscriversi alla nostra newsletter all’indirizzo
www.iicvarsavia.esteri.it/IIC_Varsavia/it/istituto/newsletter.html

Dyrektor / Direttore
Roberto Cincotta
Zastępca dyrektora / Addetto
Angelo Piero Cappello
Sekretariat wydarzenia kulturalne / Segreteria eventi culturali
Manuela Carpentieri
Sekretariat kursów językowych / Segreteria corsi di lingua
Monika Kopicka
Wymiana kulturalno-naukowa, kontakty z prasą / Scambi scientifico-culturali, contatti con la stampa
Paolo Gesumunno
Administracja i księgowość / Amministrazione e contabilità
Gennaro Canfora
Biblioteka / Biblioteca
Janusz Sochacki
Personel pomocniczy / Personale ausiliario
Marek Kozłowski

