1

program / programma
czerwiec / giugno 2017

kalendarz
1. VI
1. VI
3. VI
6. VI
8. VI
9. VI
9. VI

XVI Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi

XVI Festival Internazionale di fotografia di Łódź

Filmowe czwartki

Giovedì Film

Piknik Naukowy

Picnic Scientifico

calendario
15. V
17. VI
21. VI

Polska prapremiera filmu “Fai bei sogni” w reżyserii Marco Bellocchio

22. VI

Filmowe czwartki

24. VI

Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i teatr polskiej awangardy. Wystawa

29. VI

Anteprima polacca del film “Fai bei sogni” di Marco Bellocchio
Giovedì Film

Futurismo, scenotecnica e teatro polacco d’avanguardia. Mostra

Gdański Teatr Szekspirowski w Renato Rizzi. Konferencja i Wistawa

Il Teatro Shakespeariano di Danzica di Renato Rizzi. Conferenza e Mostra
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Filmowe czwartki
Giovedì Film

Historia Włoch w filmie: “Sprawa Moro” w reżyserii Giuseppe Ferrara

Storia d’Italia al cinema: “Il caso Moro” di Giuseppe Ferrara

Święto muzyki. Francesco Chiarini z koncertem

Festa della Musica. Francesco Chiarini in concerto

Filmowe czwartki

Giovedì Film

Historia Włoch w filmie: “Quando c’era Berlinguer” w reżyserii Walter Veltroni

Storia d’Italia al cinema: “Quando c’era Berlinguer” di Walter Veltroni

Filmowe czwartki

Giovedì Film

Fotografia. Wystawa
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Fotografia. Mostra

XVI Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi

czwartek|giovedì 01.06 godz.|ore 19.00
Art Inkubator

Ul. Tymienieckiego 3, Łódź

W pierwszej edycji Photo-Match w ramach Fotofestiwalu w
Łodzi, weźmie udział jako ekspert Arianna Rinaldo, krytyk
i dyrektor artystyczny “Cortona on the road”. Fotofestiwal
w Łodzi jest jednym z najważnieszych wydarzeń
fotograficznych w Polsce. Wśrod tegorocznych kandydatów
na Grand Prix jest fotograf “narracyjny” z Turynu Vittorio
Mortarotti. Fotofestiwal w Łodzi od zawsze prezentuje
różnorodne formy i nurty fotograficzne, gości dyskusje
o sztuce i społeczeństwie, motywuje do poszukiwania
alternatywnych sposobów interpretowania i wystawiania
fotografii.

Alla prima edizione del Photo-Match nell’ambito del
Fotofestiwal di Łódź, partecipa in qualità di esperto Arianna
Rinaldo, critico fotografico e direttore artistico di Cortona
On the Move. Il Fotofestiwal di Łódź è uno dei maggiori
eventi fotografici in Polonia. Tra i finalisti del Grand
Prix del Fotofestiwal figura il torinese Vittorio Mortarotti,
fotografo “narrativo”. Fotofestiwal rimane uno spazio per la
presentazione di varie forme e tipi di fotografia, un forum
di discussione sull’arte e sulla società, una motivazione
alla ricerca di metodi alternativi di discutere ed esibire la
fotografia.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Questione di cuore
czwartek|giovedì 01.06 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Angelo jest młodym blacharzem na dorobku, Alberto odnoszącym
sukces scenografem gadułą. Obaj dostają zawału i zostają
przewiezieni do tego samego szpitala. Leżąc łóżko przy łóżku, ale
pochodząc z dwóch różnych światów, odkrywają wspólny grunt.
Angelo, ojciec dwóch synów i zakochany w żonie Rosannie, stara
się zorganizować życie zakłócone chorobą, Albert, zaręczony z
Carlą, której już nie kocha, odkrywa swój brak szczęścia i szuka
słów by go wyrazić...

Angelo è un giovane carrozziere che accumula beni, Alberto uno
sceneggiatore di successo che spreca parole. Colpiti al cuore da un
infarto e dalla vita, vengono ricoverati nella stessa notte e nella stessa
clinica. Vicini di letto e lontani di mondi, Angelo e Alberto scoprono una
zona franca, dove scambiarsi emozioni, ricaricare il cuore e risollevare
lo spirito. Angelo, padre di due figli e marito innamorato di Rossana,
organizza il disagio seguito alla malattia, Alberto, fidanzato senza più
voglia di Carla, esplora la sua infelicità e cerca parole per raccontarla...

Specjalne wydarzenie | Evento speciale

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Piknik Naukowy| Picnic scientifico
sobota|sabato 03.06 godz.|ore 11.00
PGE Stadion Narodowy w Warszawie
Stadio Nazionale di Varsavia
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernika jest
największym wydarzeniem promocji nauki na wolnym powietrzu
w Europie. Co roku przyciąga do Warszawy tłumy zwiedzających.
Instytucje naukowe, uniwersytety, instytuty badawcze, muzea,
instytucje kulturalne i fundacje związane z nauką odkrywają mniej
znane oblicze swojej codziennej pracy. Przy pomocy eksperymentów,
pokazów i interaktywnych wystaw pokazują publiczności w każdym
wieku, że nauka może być zrozumiała i zabawna. Również w tym
roku Włochy będą obecne na stanowisku Włoskiego Instytutu Kultury,
przygotowanym we współpracy z CREA (Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria).

Il Picnic Scientifico della Radio polacca e il Centro Scientifico
Copernico è il più grande evento all’aperto d’Europa per la
promozione della scienza. Ogni anno attira folle di visitatori a
Varsavia. Le istituzioni scientifiche, università, istituti di ricerca,
musei, istituzioni culturali e fondazioni legate alla scienza rivelano
gli aspetti meno noti del loro lavoro quotidiano. Essi rendono
comprensibile la scienza al pubblico di tute le età con l’aiuto di
esperimenti, dimostrazioni e mostre interattive. Anche quest’anno
l’Italia è presente con lo stand del nostro Istituto allestito in
collaborazione con il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria)

Prapremiera w Polsce | Anteprima in Polonia
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KINo| CINEMA

Fai bei sogni
wtorek|martedì 06.06 godz.|ore 18.30
Kino Luna

ul. Marszałkowska 28, Warszawa

W wieku dziewięciu lat Massimo traci matkę, która umiera
na zawał, a przynajmniej tak twierdzą krewni. Po trudnym
i samotnym dzieciństwie i dojrzewaniu Massino staje się
znanym dziennikarzem, lecz wciąż zmaga się z rozdzierającym
wspomnieniem zmarłej matki i tajemnicą spowijającą jej śmierć.
W końcu udaje mu się odkryć prawdę i znaleźć sposób, by
wrócić do żywych. Marco Bellocchio stawia czoło jednemu
z największych sukcesów wydawniczych ostatnich lat,
autobiograficznej powieści dziennikarza „La Stampy” Massimo
Gramellini „Słodkich snów”.

A nove anni Massimo perde la mamma per un infarto improvviso,
o almeno così gli dicono i parenti, riluttanti a renderlo
partecipe della morte della donna. Dopo un’infanzia solitaria
e un’adolescenza difficile Massimo diventa un giornalista
affermato ma continua a convivere con il ricordo lacerante della
madre scomparsa. Solo alla fine scoprirà come sono andate
esattamente le cose, e troverà il modo di risalire alla luce. Marco
Bellocchio si cimenta con uno dei più grandi successi editoriali
degli ultimi anni, il romanzo autobiografico “Fai bei sogni” scritto
da Massimo Gramellini, giornalista de La Stampa.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Pane e tulipani
czwartek|giovedì 08.06 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Rosalba jest kurą domową z Pescary, ale urodzoną w Neapolu,
matką dwójki dorastających dzieci i żoną Minno, właściciela firmy
hydrauliczno-sanitarnej. Razem z rodziną i przyjaciółmi uczestniczy
w okropnej wycieczce do Paestum, zorganizowanej przez firmę
sprzedawców garnków i AGD. Podczas powrotnej podroży
autobusem do Pescary Rosalba zostaje zapomniana na postoju na
autostradzie. Postanawia wrócić do domu stopem, a podróż ta daje
jej okazje do niezaplanowanej ucieczki do Wenecji...

Rosalba è una casalinga pescarese di origini napoletane, madre di
due adolescenti e moglie di Mimmo, titolare di una ditta d’idraulica e
sanitari. Assieme alla famiglia e agli amici, partecipa a una squallida
gita a Paestum organizzata da una ditta di venditori di pentole ed
elettrodomestici. Mentre rientra a Pescara con l’autobus, Rosalba
viene dimenticata in un autogrill. Decide di far ritorno a casa con
un passaggio in auto, ma il viaggio le dà l’occasione per una fuga
improvvisata verso Venezia...

Sztuka współczesna. Wystawa
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Arte contemporanea. Mostra

Enrico Prampolini

piątek|venerdì 09.06 godz.|ore 18.00
Muzeum Sztuki - ms2 /
ul. Ogrodowa 19 , Łódź

Enrico Prampolini to jedna z najważniejszych osobowości
artystycznych międzynarodowej awangardy. W jego twórczości
odnaleźć można echa niemal wszystkich prądów nowej sztuki
I połowy XX w.: od futuryzmu, który współtworzył wraz z
ugrupowaniem Filippa Tommasa Marinettiego, przez dadaizm,
konstruktywizm i surrealizm, aż po udział w kręgu paryskich
abstrakcjonistów: Cercle et Carré. Był malarzem, rzeźbiarzem,
scenotechnikiem, choreografem, architektem, grafikiem, tworzył
reklamy, plakaty, fotomontaże, wielkie murale. Wystawione
zostaną 32 rysunki i szkice Prampoliniego, pochodzące z
kolekcji Archiwum Historycznego Teatru Opery w Rzymie.

Enrico Prampolini è una delle più importanti personalità
artistiche dell’avanguardia internazionale. Nelle sue
opere si ritrova l’eco di quasi tutte le nuove correnti
artistiche della prima metà del XX secolo: il Futurismo,
che ha cofondato insieme a Marinetti, il dadaismo, il
costruttivismo, il surrealismo, l’astrattismo parigino di
Cercle e Carré. Pittore, scultore, scenotecnico, coreografo,
architetto, designer, ha creato pubblicità, poster,
fotomontaggi, grandi murales. Saranno esposti 32 tra
disegni e schizzi di Prampolini, provenienti dall’Archivio
Storico del Teatro dell’Opera di Roma.

Architektura. Konferencja i Wystawa

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Architettura. Mostra e conferenza

Gdański Teatr Szekspirowski - Renato Rizzi
piątek|venerdì 09.06 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Renato Rizzi, architekt z Trento, w czasie konferencji
inaugurującej, przedstawi wystawę fotograficzną poświęconą
Teatrowi Szekspirowskiemu w Gdańsku, przez niego
zaprojektowanemu i zrealizowanemu w ciągu dziesięciu lat.
Jest to pierwszy teatr elżbietański na świecie z otwieranym
dachem, który dzięki podzieleniu głównej Sali na moduły i
stworzeniu przesuwnych platform z łatwością może stać się
teatrem zadaszonym. Teatr został stworzony w miejscu gdzie
wcześniej wznosił się w Gdańsku teatr, w którym wystawiane były
spektakle Shakespeare jeszcze za życia angielskiego dramaturga.

L’architetto trentino Renato Rizzi presenta, nel corso della
conferenza di apertura, una mostra fotografica dedicata al Teatro
Shakespeariano di Danzica da lui progettato e realizzato in dieci
anni. Si tratta del primo teatro elisabettiano al mondo con tetto
apribile che può facilmente trasformarsi in un teatro coperto grazie
alla divisione della parte principale della sala in moduli e alla
realizzazione di piattaforme retraibili. Il Teatro è stato realizzato
nel luogo in cui sorgeva l’antico teatro di Danzica dove le opere
di Shakespeare venivano rappresentate quando il drammaturgo
inglese era ancora in vita.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Ma che colpa abbiamo noi
czwartek|giovedì 15.06 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Osiem osób uczęszcza do tej samej grupy terapeutycznej,
prowadzonej przez bardzo starą panią psychoanalityk. Podczas
jednej z sesji, psycholog, nieruchoma i cicha – zgodnie z
ortodoksyjnymi założeniami psychoanalizy – umiera na zawał.
Grupa spostrzega co zaszło dopiero pod koniec niewytłumaczalnej
ciszy, widząc jak papieros wypala się w palcach terapeutki.
Wszyscy decydują, że będą kontynuować wspólną terapię, ale z
innym terapeutom. Ale poszukiwania nowego prowadzącego są
bezowocne, gdyż wszyscy okazują się nie odpowiedni...

Otto persone frequentano lo stesso gruppo psicoterapico,
tenuto da una vecchissima analista. Durante una seduta, la
professionista, immobile e in silenzio – fedele all’ortodossia
psicoanalitica – nella conduzione del gruppo, muore per
arresto cardiaco. Loro se ne accorgono solo quando, al termine
dell’inspiegabile silenzio, vedono la sigaretta bruciarle fra le dita.
Il gruppo decide allora di proseguire l’esperienza con un altro
terapeuta. La ricerca è tuttavia vana e infruttuosa, perché tutti si
rivelano quantomeno non adatti...

Historia Włoch w filmie | Storia d’Italia al cinema

Wstęp wolny | Ingresso libero

Cykl “po II wojnie światowej” | Il secondo dopoguerra

Il caso Moro
sobota|sabato 17.06 godz.|ore 16.00
Dom Spotkań z Historią

Casa degli Incontri sulla Storia
ul. Karowa 20, Warszawa

Porwanie i zamordowanie Aldo Moro przez Czerwone Brygady
w 1978 r., jak również przygnębiająca i napięta atmosfera
tamtych lat, zostały przedstawione w filmie bardzo wiernie i bez
współczucia. Powstał w ten sposób film-kronika skonstruowany
w sposób jasny i stanowczy, godny uwagi i zastanowienia. W roli
głównej wystąpił Gian Maria Volonté, chwalony za spójność z
postacią.

Il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate
Rosse nel 1978, nonché l’atmosfera cupa e tesa di quegli anni,
sono rappresentati nel film con rigore formale e senza alcun
compiacimento. Ne esce un robusto film-cronaca, costruito con
lucidità e fermezza, degno di attenzione e di riflessione. Nel
ruolo principale Gian Maria Volonté è encomiabile per misura e
aderenza al personaggio dello statista.
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Święto muzyki | Festa della musica

Wstęp wolny do wyczerpania miejsc| Ingresso libero fino a disponibilità posti 23

Francesco Chiarini z koncertem

środa|mercoledì 21.06 godz.|ore 19.00

Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Z okazji Święta muzyki, obchodzonego w całej Europie, Instytut
proponuje repertuar popularnej muzyki włoskiej, który będzie
okazją by, na zakończenie roku akademickiego, pożegnać
studentów kursów językowych i spotkać się z gośćmi, którzy
zazwyczaj uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. Będzie
można jeszcze bardziej zbliżyć się do Włoskiego Instytutu Kultury
w Warszawie i poćwiczyć włoski słowami najbardziej znanych
piosenek w wykonaniu tria Francesco Chiarini.

In occasione della Festa della musica che si celebra in tutta
Europa, l’Istituto propone un repertorio leggero italiano per
salutare tutti gli studenti dei corsi di lingua al termine dell’anno
accademico e per incontrare tutti i frequentatori che abitualmente
animano i nostri eventi culturali. Un’occasione per avvicinarsi
ancora di più all’Istituto Italiano di Cultura e per ripassare l’italiano
con le parole delle più famose canzoni italiane eseguite dal trio di
Francesco Chiarini.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Non pensarci
czwartek|giovedì 22.06 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

35-letni gitarzysta rockowy (Valerio Mastandrea) przeprowadza
się do Rzymu by zrobić karierę, ale wiąże koniec żyjąc z końcem
od jednego koncertu do drugiego i marzy o nagraniu płyty. Ale
wielkie pieniądze nie pojawiają się, a kryzys twórczy tak. Kroplą
przelewającą czarę goryczy jest odkrycie, że zdradza go narzeczona.
Postanawia więc zrobić sobie przerwę na zastanowienie. Czy jest
na to lepsze miejsce niż rodzinne Rimini skąd wyjechał 4 lata temu?
Rodzice przyjmują go oczywiście z otwartymi ramionami, ale obraz
rodziny, do której wraca, nie jest wcale idylliczny

Un chitarrista rock di 35 anni (Valerio Mastandrea), trasferitosi
a Roma per sfondare, sbarca il lunario tra un concerto e l’altro
sognando di incidere un disco. Ma i finanziamenti non arrivano e la
crisi creativa incombe. La scoperta del tradimento della fidanzata
è la goccia che fa traboccare il vaso e lo convince a prendersi
una pausa di riflessione. Quale luogo migliore della natìa Rimini,
da dove manca da quattro anni? Accolto a braccia aperte dagli
apprensivi genitori, il nostro si imbatte però in un quadretto familiare
tutt’altro che idilliaco...

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

Quando c’era Berlinguer
sobota|sabato 24.06 godz.|ore 16.00
Dom Spotkań z Historią

Casa degli Incontri sulla Storia
ul. Karowa 20, Warszawa

“Quando c’era Berlinguer” to opowieść o najbardziej lubianym
leaderze PCI, nakręcona przez Waltera Veltroni, w czasach
bohatera filmu - pełnego pasji młodzieńca. Trzydzieści lat po
śmierci leadera Walter Veltroni przedstawia nam portret Enrico
Berlinguera, z jednej strony poprawny politycznie, a z drugiej
grający na strunie wspomnień i tęsknoty za polityką opierającą się
na szczerości i czynnym udziale. Film-dokument opowiada nie
tylko o człowieku prowadzącym PCI ku nowym i niewyobrażonym
celom, ale i o najważniejszym dziesięcioleciu historii Włoch.

Quando c’era Berlinguer è il racconto del leader più amato del
PCI fatto da Walter Veltroni, all’epoca ragazzo appassionato. A
trent’anni dalla scomparsa, Walter Veltroni restituisce un ritratto
di Enrico Berlinguer tanto corretto storicamente quanto giocato
sul filo lieve della memoria e della nostalgia per una politica
fatta di sincerità e partecipazione. Un film-documentario che
non racconta soltanto l’uomo che ha guidato il PCI verso nuovi
e inimmaginabili approdi, ma anche un decennio cruciale della
storia italiana.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero

Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Si può fare
czwartek|giovedì 29.06 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Mediolan, początek lat ’80. Nello jest związkowcem o przekonaniach zbyt
zaawansowanych jak na swoje czasy. Po tym jak związki uznają go za
osobę niewygodną, zostaje „zdegradowały” do stanowiska dyrektora
Cooperativa 180, stowarzyszenia osób chorych umysłowo, którzy zostali
uwolnieni na mocy ustawy Basaglia i zatrudnieni do (niepotrzebnych)
prac pomocniczych. Nello, mając bardzo bliski kontakt ze swoimi nowymi
podwładnymi, odkrywa w każdym z nich jakiś potencjał i postanawia
przywrócić im ludzki wymiar, angażując ich w pracę zespołową.

Milano, primi anni ‘80. Nello è un sindacalista dalle idee troppo
avanzate per il suo tempo. Ritenuto scomodo all’interno del
sindacato viene allontanato e “retrocesso” al ruolo di direttore
della Cooperativa 180, un’associazione di malati di mente liberati
dalla legge Basaglia e impegnati in (inutili) attività assistenziali.
Trovandosi a stretto contatto con i suoi nuovi dipendenti e
scovate in ognuno di loro delle potenzialità, decide di umanizzarli
coinvolgendoli in un lavoro di squadra...
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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

