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program / programma
wrzesień / settembre 2017

kalendarz

1. IX
2. IX
6. IX
7. IX
14. IX
18. IX

Alex Cecchetti. Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski. Wystawa

Alex Cecchetti. Centro d’arte contemporanea - Castello Ujazdowski. Mostra

XIV Festiwal Singera. Rolf Kühn & Minim Experiment Trio

XIV Singer Festival. Rolf Kühn & Minim Experiment Trio

Francesca Cappelletti: “Caravaggio w XVII-wiecznym Rzymie. Przyjaciele i wrogowie”. Wykład

Francesca Cappelletti: “Caravaggio nella Roma del Seicento. Amici e nemici”. Conferenza

Filmowe czwartki: “La mossa del pinguino” w reżyserii Claudio Amendola

Giovedì Film: “La mossa del pinguino” di Claudio Amendola

Filmowe czwartki: “Il giovane favoloso” w reżyserii Mario Martone

Giovedì Film: “La sedia della felicità” di Mario Martone

“Venice My Love”. Prezentacja książki Ewy Górniak Morgan i wystawa

“Venice My Love”. Presentazione del libro di Ewa Górniak Morgan e mostra

calendario

21. IX
27. IX
28. IX
29. IX
30. IX
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Filmowe czwartki: “Matrimoni e altri disastri” w reżyserii Nina Di Majo

Giovedì Film: “Matrimoni e altri disastri” di Nina Di Majo

Polska prapremiera filmu “In guerra per amore” w reżyserii Pif

Anteprima polacca del film “In guerra per amore” di Pif

Filmowe czwartki: “Giulia non esce la sera” w reżyserii Giuseppe Piccioni

Giovedì Film: “Giulia non esce la sera” di Giuseppe Piccioni

Wydarzenie muzyczne przedstawiające Projekt “MUSICA&AMORE”

Evento musicale di presentazione del Progetto “Musica&Amore”

Specjalne wydarzenie EUNIC. Europejski Dzień Języków

Evento speciale EUNIC. Giornata Europea delle Lingue

Sztuka współczesna. Wystawa
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Arte contemporanea. Mostra

Alex Cecchetti

piątek|venerdì 01.09 godz.|ore 19.00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, Warszawa

„Tamam Shud” to kryminalna powieść artystyczna Alexa
Cecchettiego, w której autor uświadamia sobie, że nie żyje i
postanawia przeprowadzić dochodzenie, aby ustalić przyczyny
swojej śmierci. Tym razem odsłoną kolejnego rozdziału, który
jest jednocześnie ostatnim etapem dwuletniego procesu pisania
powieści, będzie wystawa. Artysta, poeta i choreograf, Cecchetti
rozwinął wyjątkową praktykę, trudna do sklasyfikowania, którą
można by określić jako „sztuka unikania”: taktyczna i poetycka,
estetyczna i materialistyczna. Jego system prowadzi to stworzenia
specyficznych sytuacji czy też specyficznych przedmiotów, które
mogą istnieć zarówno wewnątrz jak i poza tradycyjnymi wystawami.
Artysta wystawiał swoje prace w Maxxi w Rzymie, w Paryżu,
Londynie, Tokyo, Grenoble i Bolzano.

“Tamam shud” è un romanzo poliziesco artistico di Alex
Cecchetti, in cui l’autore si rende conto che lui è morto e
decide di condurre un’indagine per determinare la causa
della propria morte. In occasione di questo episodio, che è
anche l’ultima tappa del processo di scrittura di un romanzo
durato due anni, sarà allestita una mostra. Artista, poeta,
coreografo, Cecchetti ha sviluppato una pratica unica,
difficile da classificare, che potrebbe essere definita “arte
dell’evitare”: tattica e poetica, estetica e materialistica. Il suo
sistema conduce a produrre specifiche situazioni o specifici
oggetti che possono esistere sia dentro che fuori le mostre
tradizionali. L’artista ha esposto al Maxxi di Roma, a Parigi,
Londra, Tokyo, Grenoble e Bolzano.

Koncert jazz

Wstęp wolny | Ingresso libero

Concerto Jazz

Singer Jazz Festival: Rolf Kühn & Minim Experiment Trio
sobota|sabato 02.09 godz.|ore 21.00
Jazz Club Akwarium na skwerze Hoovera
ul. Krakowskie Przedmieście 60a, Warszawa

Światowej klasy klarnecista i saksofonista jazzowy Rolf Kühn
– Resident Guest tej edycji Singer Jazz Festival wystąpi
z muzykami tworzącymi międzynarodowy projekt Minim
Experiment. Minim Experiment jest oparty na oryginalnych
kompozycjach gitarzysty i lidera Kuby Wójcika. Formację
współtworzą równie utalentowani przedstawiciele młodego
pokolenia jazzu europejskiego – włoski kontrabasista Luca
Curcio, polski gitarista Kuba Wójcik i perkusista Albert Karch. Ich
projekt, w duchu minimalistyczny, eksploruje rejony jazzu, muzyki
improwizowanej i awangardy. „Dark Matter” – wydana w 2016
roku płyta tria została Debiutem Roku wg Polish-Jazz.blogspot.

Il celebre sassofonista jazz e clarinettista Rolf Kühn, resident
guest di questa edizione del Singer Jazz Festival si esibisce
con i musicisti che formano il progetto internazionale Minim
Experiment, basato su composizioni originali del chitarrista
e leader Kuba Wójcik. Il trio è completato da rappresentanti
di talento della nuova generazione del jazz europeo - il
contrabbassista italiano Luca Curcio e il batterista Albert
Karch. Il loro progetto, in uno spirito minimalista, esplora
le aree di jazz, musica improvvisata e avanguardia. “Dark
Matter” - pubblicato nel 2016 è stato nominato album
d’esordio dell’Anno dal Polish-Jazz.blogspot.
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Caravaggio. Wykład | Caravaggio. Conferenza

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Francesca Cappelletti
środa|mercoledì 06.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

”Caravaggio w XVII-wiecznym Rzymie. Przyjaciele i wrogowie” to
tytuł wykładu Franceschi Cappelletti, jednej z największych
ekspertek Caravaggia, organizowanego w ramach współpracy z
Muzeum Łazienek Królewskich. Badaczka wykłada historię sztuki
nowoczesnej na Uniwersytecie w Ferrarze, gdzie jest również
zaangażowana w sektorze Zarządzania i Waloryzacji Dziedzictwa
Kultury Tecnopolo Uniwersytet-Region Teknehub i należy do komitetu
naukowego Instytutu Studiów nad Renesansem. Od lat poświęca się
studiom nad kolekcjami włoskimi od Renesansu do XIX w. Od roku
2004 jest wiceprezesem Najwyższej Rady Dóbr Kultury i Krajobrazu
przy włoskim Ministerstwie Sztuki, Kultury i Turystyki (MIBACT).

“Caravaggio nella Roma del Seicento. Amici e nemici” è il titolo della
conferenza di Francesca Cappelletti, una delle massime esperte
di Caravaggio, organizzata nell’ambito della collaborazione con il
Museo Reale Łazienki. La studiosa insegna Storia dell’Arte Moderna
all’Università di Ferrara, dove è impegnata anche nell’area Gestione
e Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Tecnopolo UniversitàRegione Teknehub e fa parte del comitato scientifico dell’Istituto di
Studi Rinascimentali. Si dedica da anni allo studio del collezionismo
italiano dal Rinascimento all’Ottocento. Dal 2014 è vicepresidente
del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici presso il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

La mossa del pinguino
czwartek|giovedì 07.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Claudio Amendola (2014). Obsada: Edoardo Leo, Ricky
Memphis, Ennio Fantastichini, Antonello Fassari, Francesca Inaudi. To
olimpijskie marzenie czterech niepełnosprawnych mężczyzn, którzy
przypadkowo odkrywają grę w curling i dochodzą do wniosku, że mogą
wziąć udział w Olimpiadzie Zimowej w Turynie w 2006 r., gdzie Włochy,
organizator Olimpiady, mają prawo do jednej drużyny kwalifikowanej.
Kombinują z nieprawdopodobnymi treningami, znajdują kruczki w
zasadach, prowokują przeciwników i w końcu zostają mistrzami Włoch,
nabywając w ten sposób prawo do uczestnictwa w Olimpiadzie. Ale
żeby naprawdę im się mogło udać muszą się stać lepszymi ludźmi.

Regia di Claudio Amendola (2014). Con Edoardo Leo, Ricky
Memphis, Ennio Fantastichini, Antonello Fassari, Francesca Inaudi.
È il sogno olimpico di quattro uomini disagiati che scoprono per
caso il gioco del curling e si convincono di poter partecipare alle
Olimpiadi Invernali di Torino 2006 dove l’Italia, paese ospitante,
avrà di diritto una squadra qualificata. S’ingegnano in allenamenti
improbabili, trovano scappatoie alle regole, provocano gli avversari
e finiscono per diventare campioni italiani, acquisendo così il
diritto di partecipazione alle Olimpiadi. Per riuscirci dovranno però
diventare uomini migliori.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Il giovane favoloso
czwartek|giovedì 14.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Mario Martone (2014). Obsada: Elio Germano, Michele
Riondino, Massimo Popolizio, Anna Mouglalis, Valerio Binasco.
Martone opowiada o Leopardim bezbronnym i wyczerpanym, o
słabym zdrowiu i delikatnym duchu, ale o wielkiej jasności umysłu
i nieskończonej ironii. Ponowne odkrycie ironii Leopardiego,
wyczuwalnej w jego poematach, dobrze widocznej w jego
korespondencji, jest kluczem do współczesnej lektury poety. „Moją
ojczyzną są Włochy, ich język i literatura”, mówi młody Giacomo. A
Martone przypomina nam, że w języku i literaturze Leopardiego
znajdują się korzenie dzisiejszych Włoch.

Regia di Mario Martone (2014). Con Elio Germano, Michele
Riondino, Massimo Popolizio, Anna Mouglalis, Valerio Binasco.
Martone racconta un Leopardi vulnerabile e struggente, dalla
salute cagionevole e l’animo fragile, ma dalla grande lucidità
intellettuale e l’infinita ironia. La riscoperta dell’ironia leopardiana,
intuibile nei suoi poemi, ben visibile nei suoi carteggi, è una potente
chiave di rilettura moderna del poeta. “La mia patria è l’Italia, la sua
lingua e letteratura”, dice il giovane Giacomo. E Martone ci ricorda
che nella lingua e letteratura di Leopardi si ritrovano le radici
dell’Italia di oggi.

Prezentacja książki i wystawa

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Presentazione libro e mostra

Venice My Love
poniedziałek|lunedì 18.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Dlaczego Wenecja? Dlaczego miłość? Wenecja to sen, który się
spełnia, talizman szczęścia, ikona piękna, miesiąc miodowy. To
wspólny język, bo piękno łączy. Wenecja ucieleśnia nasze miłości,
spełnione i niespełnione, i jest sceną w teatrze naszych pragnień.
W Wenecji, prawdziwej lub wyobrażonej, każdy jest gwiazdą, bo gra
w najpopularniejszym filmie na świecie. Wystarczy przywołać jej
imię, a oczy otwierają się szerzej. Prezentacja książki Ewy Górniak
Morgan, prawdziwego listu miłosnego do miasta, w którym
mieszka od wielu lat, jest również okazją do inauguracji wystawy
przedstawiającej niektóre z najpiękniejszych fotografii ilustrujących
książkę i spotkania z pisarzem Francesco Matteo Cataluccio, który
poprowadzi spotkanie.

Perché Venezia? Perché amore? Venezia è un sogno che si fa
realtà, talismano della felicità, icona di bellezza, luna di miele. È un
linguaggio comune perché è collegato alla bellezza. Venezia incarna
il nostro amore, soddisfatto e insoddisfatto, è il palcoscenico dei
nostri desideri. A Venezia, reale o immaginaria, ognuno è una star
perché interpreta il film più popolare del mondo. Basta ricordare
il suo nome e lo sguardo si fa grande. La presentazione del
libro di Ewa Górniak Morgan, vera e propria lettera d’amore alla
città in cui vive da tanti anni, è anche l’occasione per inaugurare
un’esposizione di alcune tra le più belle fotografie che corredano il
volume, e per incontrare lo scrittore Francesco Matteo Cataluccio
che animerà l’incontro.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Matrimoni e altri disastri
czwartek|giovedì 21.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Nina Di Majo (2010). Obsada: Margherita Buy, Fabio
Volo, Luciana Littizzetto, Francesca Inaudi, Marisa Berenson.
Nanà jest pierworodną córka w bogatej rodzinie florenckiej
i, w przeciwieństwie do siostry, nigdy nie miała szczęścia do
mężczyzn. Najpierw dorastała jako brzydka kujonka, potem
była w długim związku, który skończył się profesją zakonną
partnera. Teraz jest niezadowoloną pięćdziesięciolatką. I gdyby
za mało była niezadowolona z życia pozbawionego miłości, musi
teraz zorganizować wesele młodszej siostry, ładnej i wesołej, z
mężczyzną którego nie lubi, a który zdążył już podbić serca całej
rodziny…

Regia di Nina Di Majo (2010). Con Margherita Buy, Fabio
Volo, Luciana Littizzetto, Francesca Inaudi, Marisa Berenson.
Nanà è la primogenita di una ricca famiglia fiorentina e, al
contrario della sorella, non è mai stata fortunata con gli uomini.
Dapprima un’adolescenza da bruttina studiosa e poi un lungo
rapporto culminato con la presa dei voti da parte del partner.
Ora è una cinquantenne insoddisfatta. E come se non bastasse
l’insoddisfazione di una vita priva d’amore, adesso dovrà anche
organizzare il matrimonio della sorella minore, carina e spigliata,
con un uomo che già le sta poco simpatico ma che ha conquistato
tutta la famiglia...

Prapremiera w Polsce | Anteprima in Polonia

19

KINO| CINEMA

In guerra per amore
środa|mercoledì 27.09 godz.|ore 20.30
Kinoteca

pl. Defilad 1, Warszawa

Nowy Jork, 1943 rok. Podczas gdy na całym świecie toczy się
wojna, między włoskimi imigrantami Arturo i Florą rodzi się
uczucie. Niestety, zamążpójście dziewczyny zostało dawno
zaplanowane przez jej wujka, który obiecał jej rękę synowi szefa
mafii. Aby nie dopuścić do tego małżeństwa, Arturo postanawia
skłonić ojca Flory do zmiany decyzji. W tym celu musi udać się
na Sycylię, gdzie mieszka mężczyzna. Idealnym rozwiązaniem
wydaje się zaciągnięcie do amerykańskiego wojska, które
właśnie przygotowuje się do lądowania we Włoszech…

New York, 1943. Mentre in tutto il mondo divampa la guerra, tra
Arturo e Flora, due giovani emigranti, sboccia l’amore. Flora,
però, è stata da tempo promessa in sposa dallo zio al figlio di
un boss della mafia. Per impedire il matrimonio, Arturo decide
di ricorrere al padre di Flora che, però, vive in Sicilia. Come
fare per raggiungerlo? La soluzione migliore si rivela arruolarsi
nell’esercito americano che si prepara allo sbarco in Italia...

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Giulia non esce la sera
czwartek|giovedì 28.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Giuseppe Piccioni (2008). Obsada: Valerio Mastandrea,
Valeria Golino, Sonia Bergamasco, Domiziana Cardinali, Jacopo
Domenicucci. Giulia jest instruktorką pływania na warunkowym
zwolnieniu i jest skompromitowana przed światem, Guido jest
pisarzem o małym natchnieniu, który szuka zaangażowania w sprawy
świata. Spotykają się na brzegu basenu: on chce nauczyć się pływać,
ona nie chce pójść na dno. Giulia ma dorastającą córkę, która
odrzuca jaj uczucia i nie może jej wybaczyć, że ją porzuciła, Guido
- introwertyczną dziewczynkę chodząca z Filippo, powściągliwym
rówieśnikiem czytającym Kafkę i słuchającym Richarda Anthony.

Regia di Giuseppe Piccioni (2008). Con Valerio Mastandrea,
Valeria Golino, Sonia Bergamasco, Domiziana Cardinali,
Jacopo Domenicucci. Giulia è un’istruttrice di nuoto in libertà
vigilata e compromessa col mondo, Guido uno scrittore con una
debole vocazione che cerca un coinvolgimento col mondo. Si
incontreranno ai bordi di una piscina: lui vuole imparare a nuotare,
lei non vuole affondare. Giulia ha una figlia adolescente che rifiuta
il suo affetto e non le perdona di averla abbandonata, Guido una
ragazzina introversa che si accompagna a Filippo, un coetaneo
compassato che legge Kafka e ascolta Richard Anthony.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale

Wstęp wolny | Ingresso libero

Progetto “Musica&Amore”
piątek|venerdì 29.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Z okazji przedpremierowej prezentacji publiczności i prasie
projektu MUSICA&AMORE, tournée dobroczynne w czterech
etapach, związane z trzęsieniem ziemi, które dotknęło Włochy
środkowe, rozpocznie się w grudniu 2017 i stworzy most łączący
Polskę i Włochy; pasjonaci dobrej muzyki włoskiej będą mogli
uczestniczyć w prawdziwym wydarzeniu muzycznym, w którym
udział wezmą różni artyści, a wśród nich sopran Luisa Ciciriello,
Sergio Bettas, Martyna Peralta, Francesco Blunda.

In occasione della presentazione in anteprima al pubblico e alla
stampa del progetto MUSICA&AMORE, un tour di beneficenza
collegato al sisma che ha colpito il Centro Italia, e che in quattro
tappe farà ponte tra Polonia e Italia a partire da dicembre 2017,
gli appassionati di buona musica italiana potranno assistere a
un evento musicale che vedrà esibirsi diversi artisti tra i quali
il soprano Luisa Ciciriello, Sergio Bettas, Martyna Peralta,
Francesco Blunda.
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Specjalne wydarzenie EUNIC

Wstęp wolny | Ingresso libero

Evento speciale EUNIC

Europejski Dzień Języków
sobota|sabato 30.09 godz.|ore 10.00
Instytut Cervantesa w Warszawie
ul. Nowogrodzka 22 , Warszawa

Również w tym roku obchodzony będzie w Warszawie
Europejski Dzień Języków. Odbędą się lekcje pokazowewielu
języków przez Skype, w których udział wezmą uczniowie
szkół polskich. Ponadto, w siedzibie Instytutu Cervantesa w
Warszawie zorganizowane zostaną warsztaty dydaktyczne i
zabawy dla dzieci i rodziców zainteresowanych nauką różnych
języków obcych.

Anche quest’anno si celebra a Varsavia e altre città polacche la
Giornata Europea delle Lingue. Saranno tenute via Skype molte
di lezioni di lingua straniera cui assisteranno alunni delle scuole
polacche di ogni ordine e grado. Inoltre, presso la sede dell’Istituto
Cervantes di Varsavia verranno organizzate attività ludiche e
didattiche per bambini e genitori orientate all’apprendimento delle
varie lingue straniere.
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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
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

