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program / programma
listopad / novembre 2017

kalendarz
2. XI
4. XI
7. XI
9. XI
9. XI

calendario

Filmowe czwartki: “La vera leggenda di Tony Vilar“ w reżyserii Giuseppe Gagliardi

15. XI

Historia Włoch w filmie: “Sacco e Vanzetti” w reżyserii Giuliano Montaldo

16. XI

Giovedì Film: “La vera leggenda di Tony Vilar“ di Giuseppe Gagliardi

Storia d’Italia al cinema: “Sacco e Vanzetti” di Giuliano Montaldo

Literackie spotkania: Jarosław Mikołajewski

Incontri letterari: Jarosław Mikołajewski

18. XI
18. XI

Festiwal Paderewskiego: Wieczór Włoski

Festival Paderewski: Serata italiana

Canta che ti passa!

Canta che ti passa!

20. XI
20. XI
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Balletto di Roma: Giselle

Balletto di Roma: Giselle

Ciao Italia - Klub Seniora: “Le nozze di Cabiria“ w reżyserii Federico Fellini

Ciao Italia - Klub Seniora: “Le nozze di Cabiria“ di Federico Fellini

MOST 2017. “Wiatr Pustyni”

MOST 2017. “Il vento del deserto”

Historia Włoch w filmie: “Vincere” w reżyserii Marco Bellocchio

Storia d’Italia al cinema: “Vincere” di Marco Bellocchio

Settimana della Cucina Italiana: “Włoskiej Sztuki dobrego gotowania” w Pellegrino Artusi

Settimana della Cucina Italiana: “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi

Settimana della Cucina Italiana: Menu Italiano

Settimana della Cucina Italiana: Menu italiano

kalendarz
21. XI
22. XI
23. XI
23. XI
24. XI

Settimana della Cucina Italiana: Butta la pasta!

Settimana della Cucina Italiana: Butta la pasta!

“Podwójne życie reporterki. Fallaci. Torańska” w Remigiusz Grzela

“La doppia vita del giornalista. Fallaci. Torańska” di Remigiusz Grzela

calendario

25. XI
25. XI

XXV Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu

27. XI

Filmowe czwartki: “Caravaggio“ w reżyserii Angelo Longoni

28. XI

Settimana della Cucina Italiana: Che pizza!

30. XI

XXV Festival Internazionale di Chopin in Masovia

Giovedì Film: “Caravaggio“ di Angelo Longoni

Settimana della Cucina Italiana: Che pizza!
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Historia Włoch w filmie: “I ragazzi di via Panisperna” w reżyserii Gianni Amelio

Storia d’Italia al cinema: “I ragazzi di Via Panisperna” di Gianni Amelio

Settimana della Cucina Italiana: Dolce riso

Settimana della Cucina Italiana: Dolce riso

Antonio Del Donno. Wistawa

Antonio Del Donno. Mostra

Atlas turystyczny Rzymu. Prezentacja książki Anna Kłossowska

Atlante tutistico di Roma. Presentazione del libro di Anna Kłossowska

Filmowe czwartki: “I Vicerè“ w reżyserii Roberto Faenza

Giovedì Film: “I Viceré“ di Roberto Faenza

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero

Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

La vera leggenda di Tony Vilar
czwartek|giovedì 02.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Giuseppe Gagliardi (2006). Występują Peppe Voltarelli,
Totonno Chiappetta, Cristina Mantis, Dario De Luca, Saverio La
Ruina, Antonio Aiello, Roy Paci. Co się stało z Antonio Ragusą,
biednym emigrantem z Kalabrii, który w 1952 r. wyruszył z Genui do
Argentyny i stał się tam Tonym Vilar, najsławniejszym piosenkarzem
Ameryki Południowej początku lat ’60? Tym, który rozsławił w tej
części świata włoskie przeboje “Tintarella di luna” (Mina) i “ Non
esiste l’amor” (Adriano Celentano), a na całym świecie napisaną
przez Hermanos Rigual.

Regia di Giuseppe Gagliardi (2006). Con Peppe Voltarelli, Totonno
Chiappetta, Cristina Mantis, Dario De Luca, Saverio La Ruina,
Antonio Aiello, Roy Paci. Che fine ha fatto Antonio Ragusa, povero
emigrante calabrese partito da Genova nel 1952 per l’Argentina
e diventato poi Tony Vilar, il più famoso cantante melodico del
Sudamerica nei primi anni ’60? Quello che rese celebri in questa
parte di mondo le italianissime “Tintarella di luna” (Mina) e “ Non
esiste l’amor” (Adriano Celentano) e in tutto il pianeta “Cuando
calienta el sol” scritta dagli Hermanos Rigual.
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Historia Włoch w filmie | Storia d’Italia al cinema

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Sacco e Vanzetti
sobota|sabato 04.11 godz.|ore 16.00
Dom Spotkań z Historią

Casa degli Incontri sulla Storia
ul. Karowa 20, Warszawa

Reżyseria Giuliano Montaldo (1971). Występują Gian Maria
Volonté, Riccardo Cucciolla, Cyril Cusack, Rosanna Fratello. O
północy 22 sierpnia 1927 r., w więzieniu w Charlestwon, niedaleko
Bostonu, zostali zgładzeni na krześle elektrycznym Nicola Sacco
i Bartolomeo Vanzetti, Włosi i anarchiści. Aresztowani w maju
1920 r. i niesprawiedliwie oskarżeni o napad i zabójstwo, byli w
rzeczywistości kozłami ofiarnymi fali represji skierowanej przeciwko
„czerwonemu niebezpieczeństwu”. Ich proces trwał 7 lat i stał się
symbolem, który nie tylko poruszył sumienia ludzi epoki, ale jak
duch przez następne dziesięciolecia poruszał Amerykę.

Regia di Giuliano Montaldo (1971). Con Gian Maria Volonté,
Riccardo Cucciolla, Cyril Cusack, Rosanna Fratello. Alla
mezzanotte del 22 agosto 1927, nel penitenziario di Charlestwon,
vicino Boston, vennero uccisi sulla sedia elettrica Nicola Sacco e
Bartolomeo Vanzetti, italiani e anarchici. Arrestati nel maggio del
1920 e ingiustamente accusati di rapina e omicidio furono in realtà
i capri espiatori di un’ondata repressiva contro il “pericolo rosso”.
Il processo durò ben 7 anni e divenne qualcosa di simbolico che
non solo mosse le coscienze degli uomini dell’epoca, ma come un
fantasma continuò ad agitare l’America per decenni.

Literackie spotkania | Incontri letterari

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Jarosław Mikołajewski
wtorek|martedì 07.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Poeta, pisarz i tłumacz, Jarosław Mikołajewski spotka się z
publicznością by opowiedzieć o swoich ostatnich pracach:
Terremoto, poetyckich esejach-reportażach o trzęsieniu ziemi,
które ostatnio dotknęło środkowe Włochy, Wielki przypływ o
Lampedusie i kwestii imigrantów, Pamiętnik starego Geppetta
opowiadający o życiu taty Pinokia, jak również o polskim wydaniu
Zapisków z czterech lat Eugenio Montale. Wiele tematów, wiele
tematów do przemyśleń, pozwalających bliżej poznać jednego z
najważniejszych współczesnych italianistów polskich.

Il poeta, scrittore e traduttore Jarosław Mikołajewski incontra il
pubblico per parlare dei suoi ultimi lavori: Terremoto, saggio sul
sisma che ha colpito l’Italia Centrale, Wielki przypływ [Alta marea]
su Lampedusa e la questione dei migranti, Pamiętnik starego
Geppetta [Diario di Mastro Geppetto] che narra la vita del papà di
Pinocchio, nonché e la sua edizione polacca dei Quaderni di quattro
anni di Eugenio Montale. Molti argomenti, molti spunti di riflessione
per conoscere da vicino uno dei più importanti italianisti polacchi
contemporanei.

Festiwal Paderewskiego| Festival Paderewski
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Serata italiana
czwartek|giovedì 09.11 godz.|ore 19.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia
im. Witolda Lutosławskiego
ul. Modzelewskiego 59, Warszawa

W ramach IV Międzynarodowego Festiwalu im. Ignacego Jana
Paderewskiego, w studiu Koncertowym Polskiego Radia odbędzie się
„Wieczór Włoski”. Orkiestrze Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Maestro
Massimiliano Caldi towarzyszyć będzie włoski pianista Maurizio
Baglini. Wykonane zostaną utwory Ignacego Jana Paderewskiego,
Mieczysława Karłowicza i Zygmunta Noskowskiego.

Nell’ambito del IV Festival Internazionalae di Ignacy Jan Paderewski
presso lo Studio Concertistico della Radio Polacca si terrà “La
Serata italiana”. L’Orchestra Sinfonia Varsovia, diretta dal Maestro
Massimiliano Caldi e accompagnata dal pianista Maurizio Baglini.
Verranno eseguite musiche di Ignacego Jana Paderewskiego,
Mieczysława Karłowicza e Zygmunta Noskowskiego.

Włoska piosenka | Canzone italiana

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Canta che ti passa!
czwartek|giovedì 09.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego, dla wszystkich
studentów Instytutu i jego przyjaciół odbędzie się wieczór
poświęcony włoskiej muzyce rozrywkowej przy udziale Giorgio
Pezzolato, który zaprosi studentów na chwilę wspólnej,
włoskiej biesiady.

In occasione dell’avvio dell’anno accademico per tutti i corsisti
e gli amici dell’Istituto si terrà una serata musicale dedicata
alla canzone italiana in compagnia di Giorgio Pezzolato
per offrire un momento di convivialità tutta italiana e dare il
benvenuto ai nuovi arrivati.

Taniec współczesny | Danza contemporanea

17

Giselle
środa|mercoledì 15.11 godz.|ore 19.00
Teatr Wielki Opera Narodowa
Sala Młynarskiego
Plac Teatralny 1, Warszawa

Balletto di Roma podjęło się dogłębnej reinterpretacji słynnej “Giselle”
powierzając to zadanie dwóm współczesnym autorom: Itamarowi
Serussi Saharowi i Chrisowi Haringowi. W tym podwójnym remake’u
tragizm fabuły połączono umiejętnie z elementami współczesnego
tańca oraz strukturami codziennego myślenia. Nie chodzi, tu, o
jeszcze jeden wariant narracyjny pierwowzoru, a raczej o tematyczne
podejście; chodzi o aktualność i złożoność Giselle postrzeganych
w głównych wątkach fabuły: miłość, zdrada i zemsta. Produkcję
zrealizowano przy wsparciu MIBACT.

Per approfondire e trovare nuove chiavi di lettura, Balletto di Roma
ha deciso di affidare il celebre Giselle ai due autori contemporanei
Itamar Serussi Sahar e Chris Haring; un doppio remake in cui la
tragica trama sapientemente si confonde con gli ingredienti della
danza di oggi e con le strutture di pensiero della quotidianità
contemporanea, e che non vuole riproporre una Giselle narrativa,
ma piuttosto tematica, analizzata nella sua attualità e complessità
attraverso i temi cardine della sua vicenda: amore, tradimento e
vendetta. Produzione realizzata con il sostegno del MIBACT.

Klub Seniora “Ciao Italia!” | Cinema

19

Le notti di Cabiria
czwartek|giovedì 16.11 godz.|ore 11.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50A, Warszawa

Reżyseria Federico Fellini (1957). Występują Giulietta Masina, Franco
Marzi, Francois Perier, Amedeo Nazzari. Cabiria jest prostytutką, której
udało się osiągnąć pewien dobrobyt i która zachowała, pomimo życia jakie
prowadzi, pewną dozę dobroci i niewinności, tak że wciąż szuka prawdziwej
miłości. Ale żyje w bezdusznym świecie: pewien mężczyzna wydaje się w
niej naprawdę zakochany i chciałby się z nią ożenić, lecz w czasie wycieczki
nad jezioro Bracciano pokazuje swoje prawdziwe zamiary.

Regia di Federico Fellini (1957), con Giulietta Masina, Franco Marzi,
Francois Perier, Amedeo Nazzari. Cabiria è una prostituta che ha
raggiunto un certo benessere e che conserva, malgrado la vita che
conduce, un fondo di bontà e di candore tanto da essere ancora
alla ricerca del vero amore. Ma il suo è un mondo spietato: un uomo
sembra sinceramente innamorato di lei e intenzionato a sposarla, ma,
durante una gita al lago di Bracciano, manifesta le sue vere intenzioni.

Trzeci przegląd kinematografii, promowany przez Polska Kinotekę
Narodową i skierowany do publiczności seniorów, poświęcony został
klasykom kina włoskiego. Projekcje, po których odbywać się będą
krótkie wykłady, będą miały miejsce w Kinie Iluzjon.

La terza rassegna cinematografica promossa dalla Cineteca Nazionale
Polacca e rivolta al pubblico senior è dedicata ai classici del cinema
italiano. Le proiezioni si terranno al Kino Iluzjon e saranno seguite da
una breve conferenza.

MOST 2017. Teatr | Teatro
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WIATR PUSTYNI
sobota|sabato 18.11 godz.|ore 16.00

Stacja Muzeum

ul. Towarowa 3, Warszawa

Jest to teatralna adaptacja sufickiej przypowieści pt. „Prząśniczka
Fatima i namiot”, opowiadającej o tym, jak pozorne przeciwności
losu mogą przyczynić się do rozwoju człowieka.Spektakl został
zrealizowany z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu i
elementów rzemiosła teatralnego: ręcznie wykonanych kostiumów
i masek, wzorowanych na tradycyjnym wzornictwie pustynnych
plemion Berberów i Tuaregów, granej na żywo tradycyjnej muzyki
perskiej, śpiewanych przez aktorów egipskich i tuareskich pieśni, a
także lalek i kukieł. Po spektaklu odbywa się warsztat z dziecmi.

“Il vento del deserto” è un adattamento teatrale della favola sufi
“Fatima la filatrice e la tenda”, che racconta come le avversità
del caso possano contribuire allo sviluppo umano. Lo spettacolo
è stato realizzato utilizzando diversi mezzi di espressione ed
elementi di artigianato teatrale: costumi e maschere fatti a mano
e modellati su disegni tradizionali delle tribù dei Berberi e dei
Tuareg del deserto; musica tradizionale persiana suonata dal vivo;
bambole e pupazzi fatti a mano. Dopo lo spettacolo si svolgerà un
workshop coi bambini.

Historia Włoch w filmie | Storia d’Italia al cinema

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Vincere
sobota|sabato 18.11 godz.|ore 16.00
Dom Spotkań z Historią

Casa degli Incontri sulla Storia
ul. Karowa 20, Warszawa

Reżyseria Marco Bellocchio (2009). Występują Giovanna
Mezzogiorno i Filippo Timi. W życiu Mussoliniego kryje się
tajemniczy skandal: żona i syn – poczęty, uznany i następnie
wyparty. Ten sekret nazywał się Ida Dalser. Kobieta, która
wykrzykiwała swoją prawdę aż do śmierci, pomimo że ustrój chciał
zatrzeć jakikolwiek ślad jej związku z Duce. Dla władz Ida Delser
była zagrożeniem, kobietą zamkniętą w szpitalu psychiatrycznym
– daleko od syna, od rodziny, od ludzi – gdzie pomimo wszystko,
niezdolna odejść w cień i może uratować życie, wciąż dochodziła
swoich praw prawowitej żony Duce i matki pierworodnego syna
Benito Albino Mussolini.

Regia di Marco Bellocchio (2009). Con Giovanna Mezzogiorno
e Filippo Timi. Nella vita di Mussolini c’è uno scandalo segreto:
una moglie e un figlio - concepito, riconosciuto e poi negato.
Questo segreto ha un nome: Ida Dalser. Una donna che grida
la sua verità fino alla fine, nonostante il disegno del regime di
distruggere ogni traccia che la colleghi al Duce. Per il regime Ida
Dalser è una minaccia, una donna da rinchiudere in un ospedale
psichiatrico - lontano dal figlio, dalla famiglia, dalla gente - dove
tuttavia, incapace di sbiadire nell’ombra e forse salvarsi, continua a
rivendicare il suo ruolo di moglie legittima del Duce e madre del suo
primo figlio maschio Benito Albino Mussolini.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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II Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie
20-26.11 2017

Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie, odbywający się po raz drugi,
ma na celu promocje na poziomie międzynarodowym tradycji
kulinarnej, enologicznej i gastronomicznej jako cech wyróżniających
tożsamość i kulturę włoską: jakość, zrównoważony rozwój, kultura,
bezpieczeństwo żywności, prawo do pożywienia, edukacja,
tożsamość, terytorium, różnorodność biologiczna. Przez cały
tydzień, każdego ranka Szef Diego Bongiovanni w ICIF (Italian
Culinary Institute for Foreigners) poprowadzi w Zespole Szkół
Gastronomicznych Poznańska dla uczniów szkoły praktyczne lekcje
kuchni, tak by pokazać im „podstawy” kuchni włoskiej i opowiedzieć
o tradycji i o kraju.

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo giunge alla
sua seconda edizione con l’obiettivo di promuovere a livello
internazionale le tradizioni culinarie ed enogastronomiche
quali segni distintivi dell’identità e della cultura italiana: qualità,
sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo,
educazione, identità, territorio, biodiversità. Lo chef Diego
Bongiovanni dell’ICIF (Italian Culinary Institute for Foreigners)
collaborerà con la Zespół Szkół Gastronomicznych Poznańska
tenendo ogni mattina delle lezioni pratiche di cucina agli alunni della
scuola per illustrare i “fondamentali” della cucina italiana e parlare
di tradizioni e territori.

II Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie

Wstęp wolny | Ingresso libero
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II Settimana della Cucina Italiana nel mondo

Włoskiej Sztuki dobrego gotowania
poniedziałek|lunedì 20.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie rozpocznie się prezentacją
polskiej edycji Włoskiej Sztuki dobrego gotowania Pellegrino Artusi,
opublikowanej po raz pierwszy w 1891 r. Jest to zbiór przepisów,
wielokrotnie wypróbowanych przez autora z pomocą dwóch
zaufanych kucharzy, Francesco Ruffilli i Marietta Sabatini. Aż do
roku 1911 sam Artusi opracował 15 wydań książki, za każdym razem
wzbogacając ją językowo i o propozycje gastronomiczne, również te
sugerowane przez czytelników. Na prezentacji obecne będą kuratorka
opracowania i tłumaczka, Tessa Capponi i Malgorzata Buttitta.

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si apre con la
presentazione dell’edizione polacca de La scienza in cucina e
l’arte di mangiar bene, pubblicato per la prima volta nel 1891, è
una raccolta di ricette provate e riprovate dall’autore, con l’aiuto dei
due cuochi di fiducia, Francesco Ruffilli e Marietta Sabatini. Artusi
stesso, fino al 1911, ne curò 15 edizioni, arricchite ogni volta nel
linguaggio e nelle proposte gastronomiche, grazie anche ai consigli
e ai suggerimenti dei lettori. Saranno presenti le curatrici del
volume, Tessa Capponi e Malgorzata Buttitta.

II Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie
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II Settimana della Cucina Italiana nel mondo

Menu Italiano
20-26-listopada | novembre – godz.|ore 19.30
Ristorante Hotel Mariott - I piętro |I piano
al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Przez cały czas trwania tygodnia Włoskiej Kuchni na Świecie (lecz
23 listopada wstęp wyłącznie za zaproszeniem) w restauracji będzie
serwowane włoskie menu przyrządzone zgodnie z autentyczną
tradycją kulinarną pod nadzorem szefa kuchni Diego Bongiovanni z
Włoskiego Instytutu Kulinarnego dla Cudzoziemców (ICIF). Do każdej
pokazowej kolacji będą odpowiednio dobierane włoskie wina.

Per tutta la durata della settimana della Cucina Italiana nel Mondo
(la sera del 23 solo su invito) verrà proposto un menu italiano
nel rispetto dell’autentica tradizione culinaria nostrana, sotto
la supervisione dello chef Diego Bongiovanni dell’ICIF (Italian
Culinary Institute for Foreigners). Ogni cena dimostrativa verrà
accompagnata da una selezione di vini italiani.

Kolacja płatna

Cena a pagamento

II Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie
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II Settimana della Cucina Italiana nel mondo

Butta la pasta!
wtorek|martedì 21.11 godz.|ore 19.00
Trattoria Flaminia

ul. Zygmunta Krasińskiego 41, Warszawa

Jakie są podstawowe zasady gotowania makaronu? Jakie błędy
można uniknąć? Postaraj się odpowiedzieć na te pytania. Kolacja
pokazowa skupiająca się na temacie makaronów w poszanowaniu
prawdziwej tradycji kuchni włoskiej, we współpracy z szefem Diego
Bongiovannim z Włoskiego Instytutu Kulinarnego dla Cudzoziemców
(ICIF) i szefem restauracji.

Quali sono le regole fondamentali per cucinare al meglio la pasta?
Quali sono gli errori da evitare? Si cercherà di rispondere a queste
domande durante la cena dimostrativa incentrata sul tema della
pasta nel rispetto dell’autentica tradizione culinaria italiana, in
collaborazione con lo chef Diego Bongiovanni dell’ICIF (Italian
Culinary Institute for Foreigners) e lo chef del ristorante.

Kolacja płatna

Cena a pagamento

Prezentacja | Presentazione

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Podwójne życie reporterki. Fallaci. Torańska
środa|mercoledì 22.11 godz.|ore 18.00
Teatr Studio

pl. Defilad 1, Warszawa

Dwie wyjątkowe kobiety, dwie silne osobowości, dwie wybitne
dziennikarki. Odważne, bezkompromisowe, piekielnie pracowite. Teresa
Torańska bardziej empatyczna, ostra, ale nieprzekraczająca norm;
Oriana Fallaci bez skrupułów, w ocenie innych niemająca hamulców.
Czasem mijały się na reporterskim szlaku, ale nigdy się nie spotkały.
Świat dzielił się na Zachód i Wschód. Obie z uwagą przyglądały się
swojej części świata. I obie zadały sobie banalne przecież pytanie: Skąd
bierze się zło? Z ideologii? Z religii? Może z człowieka? Remigiusz Grzela
przejechał tysiące kilometrów śladami Fallaci i Torańskiej, rozmawiał z
ich najbliższymi przyjaciółmi, dotarł do nieznanych dokumentów. W ten
sposób powstał brawurowy i głęboki portret dwóch wielkich dziennikarek
i epoki, w której żyły i którą próbowały opisać. Weźmie udział w spotkaniu
Edoardo Perazzi, siostreńca Oriany Fallaci.

Due donne speciali, due personalità forti, due bravissime giornaliste.
Coraggiose, senza compromessi, infaticabili. Teresa Torańska più
empatica, una dura che non trasgrediva le regole; Oriana Fallaci senza
scrupoli, secondo altri, senza freni. A volte si incrociavano sul sentiero
dei reporter ma senza mai incontrarsi. Il mondo si divideva in Est e
Ovest. Ognuna di loro guardava con attenzione la sua parte del mondo.
E tutte e due si ponevano la stessa domanda: Da dove viene il male?
Dall’ideologia? Dalla religione? Oppure dall’uomo? Remigiusz Grzela
ha percorso migliaia di chilometri seguendo le tracce della Fallaci e della
Torańska, ha parlato con i loro intimi amici, ha trovato documenti inediti. In
questo modo ha disegnato un ritratto geniale e profondo delle due grandi
giornaliste e dell’epoca in cui vivevano e che esse tentavano di descrivere.
Parteciperà all’incontro Edoardo Perazzi, nipote di Oriana Fallaci.

Festiwal Chopinowski| Festival Chopin
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XXV Międzynarodowy Festiwal
Chopinowski na Mazowszu
czwartek|giovedì 23.11 godz.|ore 17.00
Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie
Sala Koncertowa
ul. Bartosza Głowackiego 2, Sochaczew

W dniach 23-26 listopada 2017 odbędzie się XXV Międzynarodowy
Festiwal Chopinowski na Mazowszu, w jury którego zasiadają
m.in. prof. Kadłubiski (przewodniczący) i Marco Scolastra. Festiwal
ma na celu dać młodym pianistom okazję do występów na scenie
Szkoły muzycznej w Sochaczewie, znajdującej się opodal Domu
Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Nei giorni 23-26 novembre 2017 si terrà XXV Festival internazionale
di Chopin in Masovia, della cui giuria fanno parte tra gli altri Jan
Kadłubiski e Marco Scolastra. Il Festival vuole dare ai giovani
pianisti la possibilità di esibirsi sul palcoscenico della Scuola di
Musica di Sochaczew che si trova nelle vicinanze della Casa natale
di Fryderyka Chopina a Żelazowa Wola.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Caravaggio
czwartek|giovedì 23.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Angelo Longoni (2007). Występują Alessio Boni i Claire
Keim. Trudne życie Michelangelo Merisi, nazywanego Caravaggio,
od pierwszych lat młodości aż po śmierć na plaży Porto Ercole. Lata
spędzone w Rzymie, liczne aresztowania, ucieczka do Neapolu, a
potem na Maltę, schronienie w Syrakuzach. Krótkie życie spędzone
pod panowaniem impulsywności i kreatywności, innowatorskiej i
przeszkadzającej akademizmowi i konwencjonalności jego czasów.

Regia di Angelo Longoni (2007). Con Alessio Boni e Claire Keim.
La travagliata vita di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, dai
primi anni della giovinezza alla morte sopravvenuta sulla spiaggia di
Porto Ercole. Gli anni passati a Roma, le numerose incarcerazioni,
la fuga a Napoli e poi a Malta, il rifugio a Siracusa. Una vita, breve,
trascorsa sotto il dominio dell’impulsività e di una creatività innovativa
e disturbante per l’accademismo e la convenzionalità del suo tempo.

II Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie
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II Settimana della Cucina Italiana nel mondo

Che pizza!
piątek|venerdì 24.11 godz.|ore 19.00

Trattoria “Calabria”

ul. Warszawska 58C, Warszawa

Prawidłowe przygotowanie włoskich dań, nawet tych już
powszechnie przyjętych, wymaga niezwykłej precyzji, a znajomość
tradycji oraz podstawowych reguł przyrządzania autentycznej
pizzy to ważny przyczynek do rozpowszechnienia włoskiej kultury
kulinarnej. Temu będzie poświęcona pokazowa kolacja, w czasie
której szef Diego Bongiovanni z Włoskiego Instytutu Kulinarnego
dla Cudzoziemców (ICIF) wraz z szefem restauracji, podejmie
szczegółowo tematykę pizzy w pełni zgodnej z włoską tradycją.

Anche per preparare e cuocere il cibo italiano più famoso non
si deve fare confusione. Conoscere la tradizione e le regole
fondamentali per ottenere una vera pizza significa contribuire alla
diffusione della cultura culinaria italiana. Si cercherà di fare la
dovuta chiarezza durante la cena dimostrativa incentrata sul tema
della pizza nel rispetto della tradizione italiana, in collaborazione
con lo chef Diego Bongiovanni dell’ICIF (Italian Culinary Institute for
Foreigners) e lo chef del ristorante.

Kolacja płatna

Cena a pagamento

Historia Włoch w filmie | Storia d’Italia al cinema

Wstęp wolny | Ingresso libero
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I ragazzi di Via Panisperna
sobota|sabato 25.11 godz.|ore 16.00
Dom Spotkań z Historią

Casa degli Incontri sulla Storia
ul. Karowa 20, Warszawa

Reżyseria Gianni Amelio (1988). Występują Andrea Prodan i
Ennio Fantastichini. Film opowiada o Enrico Fermiego i grupie
młodych fizyków, którzy w jednym z rzymskich laboratoriów dali
początek nowej erze atomowej. Przede wszystkim, jednak, jest
to historia Ettore Majorany, prawdopodobnie najwybitniejsza a
zarazem najbardziej zagadkowa postać z całej grupy, który zniknął
w tajemniczych okolicznościach tuż przed wybuchem II wojny. W
debacie po filmie weźmie udział Vito Catalano, wnuk Leonardo
Sciascia, autora książki Zniknięcie Majorany.
Si rimane a disposizione degli eventuali titolari dei diritti di proiezione

Regia di Gianni Amelio (1988). Con Andrea Prodan e Ennio
Fantastichini. È la storia di Enrico Fermi, di Ettore Majorana
e del gruppo dei giovani che misero le basi, in un laboratorio
romano, per la nuova era nucleare. In particolare è la storia
di Majorana, la personalità forse più brillante e certo più
enigmatica del gruppo, misteriosamente scomparso poco
prima della guerra. Partecipa al dibattito Vito Catalano,
nipote di Leonardo Sciascia, autore de La scomparsa di
Majorana.

II Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie
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II Settimana della Cucina Italiana nel mondo

Dolce riso
sobota|sabato 25.11 godz.|ore 19.00
Pasta Fresca

al. Komisji Edukacji Narodowej 57, Warszawa

Cykl pokazowych kolacji w ramach Tygodnia Kuchni Włoskiej
zakończą ryż i desery. Przygotowanie dobrego risotto wydaje się
bardzo proste: wszyscy próbują, ale niewielu ono wychodzi. Jak
przygotować prawdziwe włoskie risotto? Jakie są najbardziej popularne
we Włoszech desery? Również w przypadku deserów należy
przestrzegać tradycyjnych przepisów i wybierać właściwe składniki i w
tym tkwi właśnie sekret kuchni włoskiej. Szef Diego Bongiovanni oraz
szef kuchni restauracji omawiać będą te tematy w trakcie kolacji.

Il ciclo delle cene dimostrative della Settimana della Cucina Italiana
si chiude con il riso e con il dolce. Sembra facile fare un buon
risotto: tutti ci provano ma pochi ci riescono. Come si prepara un
vero risotto italiano? Quali sono i dolci italiani più famosi? Anche
per i dessert occorre rispettare la ricetta tradizionale e scegliere gli
ingredienti giusti, perché questo è il segreto della cucina italiana. Lo
chef Diego Bongiovanni e lo chef del ristorante ne parleranno tra
una portata e l’altra.

Kolacja płatna

Cena a pagamento

Sztuka współczesna. Wystawa

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Arte contemporanea. Mostra

Antonio Del Donno. Wystawa
poniedziałek|lunedì 27.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

W dniu swoich dziewięćdziesiątych urodzin wystawiona zostanie
seria prac malarza z Benevento Antonio Del Donno. Zadebiutował
na polu sztuki na początku lat ’50 dziełami sztuki figuratywnej, w
których z pewnością widać było konieczność obrania coraz bardziej
nieformalnym form. W latach ’90 utrzymał technikę łączącą malarstwo
gestu z przedmiotami, podczas gdy dziś widoczna jest silną reakcję
symboliczną, już nie ironiczną i ufającą postępowi i społeczeństwu, lecz
totalnego braku zaufania. Będą obecni na otwarciu kuratorzy wystawy
Gino Rossi i Francesca Barbi Marinetti oraz Laura Mantovi, z Archiwów
Del Donno.

Nel giorno del suo novantesimo compleanno vengono esposti una serie
di lavori del pittore beneventano Antonio Del Donno. L’artista esordisce
nel campo dell’arte nei primi anni ‘50 con opere di stampo figurativo in
cui chiaramente si intravede l’esigenza di spingere la mano verso un
segno sempre più informale. Negli anni ‘90 mantiene la tecnica della
combinazione pittura gestuale con oggetti, mentre ora si intravede una
forte reazione simbolica, non più ironica e fiduciosa nel progresso e nella
società, di totale sfiducia. Saranno presenti all’inaugurazione Gino Rossi
e Francesca Barbi Marinetti – curatori della mostra – e Laura Mantovi,
dell’Archivio Del Donno.

Prezentacja | Presentazione

Wstęp wolny | Ingresso libero

Atlas turystyczny Rzymu
wtorek|martedì 28.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Atlas turystyczny Rzymu to kompendium wiedzy o Rzymie
oraz Watykanie. Informacje o najciekawszych miejscach,
malowniczych zakątkach, interesujących muzeach i galeriach.
Cennym uzupełnieniem są zwięzłe informacje o kraju, jego
historii, tradycjach i mieszkańcach. Jej niebywałym atutem są
propozycje gotowych tras zwiedzania – poszczególnych dzielnic
i najważniejszych zabytków. Autorka jest dziennikarką, pisarką,
podróżniczką związaną rodzinną tradycją z Włochami. Wraz z
autorką spotkanie poprowadzi dziennikarka Krystyna Romanowska.

L’Atlante turistico di Roma è una sintesi delle informazioni
su Roma e Vaticano. Informazioni sui posti più interessanti,
angoli pittoreschi, interessanti musei e gallerie. Un prezioso
completamento sono delle brevi informazioni sul Paese, la sua
storia, le sue tradizioni e abitanti. Elemento importante del libro
sono gli itinerari di visite – di singoli quartieri e monumenti più
importanti. L’autrice è giornalista, scrittrice e viaggiatrice legata
all’Italia dalla tradizione familiare. Anima l’incontro con l’autrice
Anna Kłossowska la giornalista Krystyna Romanowska.
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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

I Viceré
czwartek|giovedì 30.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Roberto Faenza (2007). Występują Alessandro
Preziosi i Lando Buzzanca. Uzeda z Francalanza to
najważniejsza rodzina szlachecka Sycylii, wywodząca się od
wicekróla Hiszpanii. Kilka lat przed Wyprawą tysiąca, śmierć
starej hrabiny Teresy kolejny raz wszczyna wśród jej krewnych
walkę o spadek. Głównymi, walczącymi ze sobą postaciami są
przesądny tyran, książę Giacomo i jego syn Consalvo, którego
oczami widzimy przez większość czasu upadek Burbonów i
następujący po nim okres zmian, raczej powierzchownych niż
realnych, i transformizmu.

Regia di Roberto Faenza (2007). Con Alessandro Preziosi e Lando
Buzzanca. Gli Uzeda di Francalanza sono una famiglia dominante
dell’alta nobiltà siciliana, discendenti dei viceré di Spagna. Pochi anni
prima della spedizione dei Mille la morte dell’anziana principessa
Teresa mette ancora una volta in moto le complesse personalità dei
suoi familiari, in lotta tra loro per l’eredità. Personaggi principali e
contrapposti sono il tirannico e superstizioso principe Giacomo e il figlio
Consalvo, attraverso i cui occhi avviene in buona parte la narrazione
durante la caduta dei Borbone e il successivo periodo di cambiamenti,
più di superficie che reali, e di trasformismo.

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

