1

program / programma
styczeń / gennaio 2018

kalendarz

7. I

11. I

18. I

20. I

Pieśń miłości
Canto d’amore

Filmowe czwartki: “La kryptonite nella borsa” w reżyserii Ivan Cotroneo
Giovedì Film: “La kryptonite nella borsa” di Ivan Cotroneo

Filmowe czwartki: “La febbre” w reżyserii Alessandro D’Alatri
Giovedì Film: “La febbre” di Alessandro D’Alatri

Historia Włoch w filmie: “Tutti a casa” w reżyserii Luigi Comencini
Storia d’Italia al cinema: “Tutti a casa” di Luigi Comencini

calendario

25. I

25. I

27. I

29. I
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Ciao Italia - Klub Seniora: “Rocco e i suoi fratelli” w reżyserii Luchino Visconti
Ciao Italia - Klub Seniora: “Rocco e i suoi fratelli” di Luc

Filmowe czwartki: “La masseria delle allodole” w reżyserii Paolo i Vittorio Taviani
Giovedì Film: “La masseria delle allodole” di Paolo e Vittorio Taviani

Historia Włoch w filmie: “Novecento” (część 1) w reżyserii Bernardo Bertolucci
Storia d’Italia al cinema: “Novecento” (parte 1) di Bernardo Bertolucci

Dzień pamięci. Prezentacja książek Francesca Romana Mormile i Roberto Giordano

Giornata della memoria. Presentazione dei libri di Francesca Romana Mormile e Roberto Giordano

Koncert | Concerto
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Pieśń miłości / Canto d’amore
niedziela|domenica 07.01 godz.|ore 17.00
Teatr Kamienica

al. Solidarności 93, Warszawa

Dalida – ikona piosenki francuskiej, Włoszka, urodzona w
Egipcie, stała się ambasadorką wielokulturowości, śpiewając
piosenki w wielu językach, niosąc przez świat przesłanie miłości.
Program koncertu tworzą najważniejsze i najpiękniejsze piosenki
z repertuaru Dalidy wykonywane po francusku, polsku (w
tłumaczeniach głównie Justyny Bacz), włosku, ale także hiszpańsku
i arabsku. Niezaprzeczalnym walorem koncertu są nowe,
interesujące aranżacje nawiązujące do oryginalnych wersji utworów.
Autorką i wykonawczynią koncertu jest Justyna Bacz – piosenkarka,
lingwistka, autorka tekstów, muzyki i przekładów piosenek. Gośćmi
programu będą: znakomici wokaliści :pieśniarka Anna Riveiro oraz
włoski tenor Sergio Bettas. Towarzyszy zespół wybitnych muzyków
pod kierownictwem Mariusza Dubrawskiego.

Dalida – icona della canzone francese, italiana, nata in Egitto,
divenne ambasciatrice del multiculturalismo, cantando canzoni
in molte lingue, portando il messaggio dell’amore attraverso
il mondo. Il programma del concerto consiste delle canzoni
più importanti e più belle del repertorio di Dalidy eseguite in
francese, polacco (nella traduzione di Justyna Bacz), italiano,
ma anche spagnolo e arabo. Si tratta di canzoni d’amore, di
desiderio, di realizzazione, di separazione. L’autrice e interprete
del concerto è Justyna Bacz, cantante, linguista, autorice di testi,
musica e traduzioni di canzoni. Gli ospiti del concerto saranno
la cantante Anna Riveiro e il tenore italiano Sergio Bettas.
Accompagnato da un team di musicisti eccezionali guidati da
Mariusz Dubrawski.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

La kryptonite nella borsa
czwartek|giovedì 11.01 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Ivan Cotroneo (2011), występują Valeria Golino, Cristiana
Capotondi, Luca Zingaretti, Libero De Rienzo, Fabrizio Gifuni.
Peppino ma siedem lat i żyje w rodzinie, którą dziś nazwałoby się
dysfunkcyjną. Ale ponieważ jesteśmy w Neapoli, w roku 1973,
jego rodzina wyda się światu nieco nietypowa. Kiedy matka
Rosaria popada w depresję po tym jak odkryła, że mąż ją zdradza
wykorzystując na miejsce schadzek niebieskiego Fiata 850 avion,
Peppino zostaje przygarnięty przez swoich dwudziestoletnich wuja i
ciotkę, którzy go prowadzają ze sobą na Swingin’ Naples, imprezy w
piwnicach, wiece feministyczne, do wspólnot greckich, które tańczą
na placach; wiele golizny, papierosów z kontrabandy, dużo alkoholu
i prochów.

Regia di Ivan Cotroneo (2011). Con Valeria Golino, Cristiana
Capotondi, Luca Zingaretti, Libero De Rienzo, Fabrizio Gifuni,
Peppino ha sette anni, e vive in quella che oggi verrebbe definita
una famiglia disfunzionale. Ma siccome siamo a Napoli, nel 1973,
la sua agli occhi del mondo è solo una famiglia un po’ scombinata.
Quando la madre Rosaria va in depressione dopo avere scoperto
che il marito la tradisce usando come alcova la Fiat 850 azzurro
avion, Peppino viene adottato dai suoi zii ventenni che lo
conducono in giro per la Swingin’ Naples, tra feste in scantinati,
collettivi femministi, comunità greche che ballano in piazza, molte
nudità, sigarette di contrabbando, qualche acido e parecchio
alcool.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero

9

NAUKA WŁOSKIEGO W KINIE | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

La febbre
czwartek|giovedì 18.01 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Alessandro D’Alatri (2005), występują Fabio Volo,
Valeria Solarino, Vittorio Franceschi, Massimo Bagliani, Gisella
Burinato, Gianluca Gobbi. Mario Bettini, geometra z prowincji, jest
młodzieńcem pełnym pomysłów, entuzjastą życia chcącym je jak
najlepiej przeżyć. Ma jedno marzenie: chciałby otworzyć ze swoimi
przyjaciółmi lokal. Dla tego lokalu jest nawet gotów żyć przez jakiś
czas w prowizorce, cudzym życiem. Jego entuzjazm, pomysły i
projekty są widziane przez otaczający go świat jak choroba, którą
natychmiast należy leczyć.

Regia di Alessandro D’Alatri (2005), con Fabio Volo, Valeria Solarino,
Vittorio Franceschi, Massimo Bagliani, Gisella Burinato, Gianluca
Gobbi. Mario Bettini, geometra di provincia, è un giovane ricco di
idee, entusiasta della vita e pieno di voglia di viverla. Ha in cuore
un sogno: aprire un locale con i propri amici. Per quel locale sarà
disposto anche a vivere una porzione di vita provvisoria, accettando
d’indossare panni diversi dai suoi. Tutto il suo entusiasmo, le sue
idee, i suoi progetti saranno vissuti di colpo dal mondo che lo
circonda come una malattia contagiosa da curare con urgenza...

Historia Włoch w filmie | Storia d’Italia al cinema

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Tutti a casa
sobota|sabato 20.01 godz.|ore 16.00
Dom Spotkań z Historią

Casa degli Incontri sulla Storia
ul. Karowa 20, Warszawa

Reżyseria Luigi Comencini (1960), występują Alberto Sordi,
Eduardo De Filippo, Serge Reggiani, Martin Balsam, Nino
Castelnuovo. We wrześniu 1943 r., pyszałkowaty porucznik zostaje
zaskoczony przez rozejm. Jego oddział topnieje i biedaczysko,
z kilkoma żołnierzami, desperacko próbuje wrócić do domu, na
Pola Pontyjskie. Grupa przeżywa różne perypetie i kiedy w końcu
osiągają cel, oficer z tylko jednym żołnierzem, który mu pozostał,
zostają siłą wcieleni do Todt. Naziści zabijają i ostatniego żołnierza
i porucznik pojmuje, że znowu musi chwycić za broń. Bierze udział
w czterech dniach Neapolu.
Si rimane
a disposizione
degli eventuali
titolarititolari
dei diritti
proiezione
Si rimane
a disposizione
degli eventuali
deidi
diritti
di proiezione

Regia di Luigi Comencini (1960). Con Alberto Sordi, Eduardo De
Filippo, Serge Reggiani, Martin Balsam, Nino Castelnuovo. Nel
settembre del 1943, un tenentino burbanzoso viene sorpreso
dall’armistizio. La sua compagnia si squaglia e il poveraccio, con
pochi soldati, cerca disperatamente di tornare a casa, nell’Agro
pontino. Il gruppo ha diverse peripezie e, quando finalmente la meta
è raggiunta, l’ufficiale e l’unico soldato rimastogli sono arruolati a
forza nella Todt. I nazisti uccidono anche l’ultimo militare e il tenente
capisce che bisogna riprendere le armi. Parteciperà alle quattro
giornate di Napoli.

Klub Seniora “Ciao Italia!” | Cinema
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Rocco e i suoi fratelli
czwartek|giovedì 25.01 godz.|ore 11.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50A, Warszawa

Reżyseria Luchino Visconti (1960), występują Claudia Cardinale,
Alain Delon, Roger Hanin, Katina Paxinou, Annie Girardot. Po
śmierci męża, Rosaria Parondi przenosi się z czterema synami
do Mediolanu, gdzie mieszka najstarszy syn Vicenzo. Simone
rozpoczyna karierę boksera, Rocco pracuje w pralni, Ciro rozpoczyna
pracę w fabryce, a Luca, najmłodszy, zostaje w domu z matką.
Obsesja Simone na punkcie prostytutki Nadii, w której zakochuje się
również Rocco, doprowadza do tragedii i rozpadu rodziny Parondi.

Regia di Luchino Visconti (1960). Con Claudia Cardinale, Alain Delon,
Roger Hanin, Katina Paxinou, Annie Girardot. Alla morte del marito, la
lucana Rosaria Parondi si trasferisce a Milano, dove abita il primogenito
Vincenzo, con gli altri quattro figli maschi: Simone comincia una carriera
nella boxe, Rocco fa il garzone in una stireria, Ciro va a lavorare in
fabbrica e Luca, il minore, rimane a casa con la madre. L’ossessione di
Simone per la prostituta Nadia, della quale si invaghirà anche Rocco,
porterà alla tragedia e alla disgregazione della famiglia Parondi.

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.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

La masseria delle allodole
czwartek|giovedì 25.01 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Emilio i Vittorio Tavani (2007), występują Paz Vega, Moritz
Bleibtreu, Arsinée Khanjian, Alessandro Preziosi, Ángela Molina .
Rok 1915. W małym tureckim miasteczku wojna wydaje się odległa,
tak jak odległe wydają się prześladowania mniejszości armeńskiej.
Avakian jest rodziną armeńską, która otworzyła swój piękny dom
z powodu pogrzebu głowy rodu. Na pogrzeb przybywa również
pułkownik Arkan, przedstawiciel tureckich władz. W imieniu rodziny
dziękuje mu za ten gest Aram. Wiele lat później powraca z Włoch
najstarszy syn Assadour, który w Padwie był lekarzem: to właśnie
jemu ojciec pozostawił starą Farmę skowronków.

Regia di Emilio e Vittorio Tavani (2007). Con Paz Vega, Moritz
Bleibtreu, Arsinée Khanjian, Alessandro Preziosi, Ángela Molina 1915.
In una piccola città della Turchia la guerra sembra lontana, lontane
le persecuzioni contro la minoranza armena. È armena la famiglia
Avakian, che apre la sua bella casa per il funerale del suo patriarca.
Anche il Colonnello Arkan, rappresentante della autorità turca, viene a
rendere omaggio. Grazie di questo gesto di pace gli mormora Aram, a
nome della famiglia. Dopo molti anni tornerà dall’Italia il figlio maggiore
Assadour, che esercita a Padova la professione di medico: a lui il
padre ha lasciato la vecchia Masseria delle Allodole.

Historia Włoch w filmie | Storia d’Italia al cinema

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Novecento. Atto I
sobota|sabato 27.01 godz.|ore 16.00
Dom Spotkań z Historią

Casa degli Incontri sulla Storia
ul. Karowa 20, Warszawa

Reżyseria Bernardo Bertolucci (1976), występują Burt Lancaster
i Donald Sutherland . Film opowiada historię dwóch Włochów,
urodzonych tego samego dnia, 27 stycznia 1901 roku, w tym
samym miejscu, wielkiej posiadłości wiejskiej w Emilii, ale
na przeciwnych frontach: Alfredo Berlinghieri, syn bogatych
właścicieli i Olmo Dalcò, syn Rosiny, wieśniaczki z tej posiadłości
i nieznanego ojca. To właśnie walka klas i Wielka Wojna, na
początku, a potem faszyzm i wyzwoleńcza walka partyzancka są
myślą przewodnią następujących po sobie zdarzeń filmu, który
toczy się wokół życia dwóch nieprzyjaciół-przyjaciół.

Regia di Bernardo Bertolucci (1976). Con Burt Lancaster e Donald
Sutherland Il film narra la storia di due italiani, nati nello stesso
giorno, il 27 gennaio 1901, e nello stesso luogo, una grande
azienda agricola emiliana, ma su fronti opposti: Alfredo Berlinghieri,
figlio dei ricchi proprietari, e Olmo Dalcò, figlio di Rosina, contadina
della medesima azienda, e di un uomo noto solo a lei. Proprio le
lotte contadine e la Grande Guerra dapprima, e il fascismo con la
lotta partigiana per la Liberazione poi, sono al centro dei fatti che
si susseguono, con al centro, come filo conduttore, la vita dei due
nemici-amici.

Dzień Pamięci | Giornata della Memoria

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Il minotauro cieco | Irena Sendler
poniedziałek|lunedì 29.01 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala ekspozycyjna
Istituto Italiano di Cultura - Sala espositiva
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Z okazji Dnia Pamięci Włoski Instytut Kultury przedstawia dwie
książki, różniące się, lecz ważne dla przemyśleń i pamięci.
W powieści Franceski Romana Mormile Il Minotauro cieco z
Rzymu do Neapolu, od dzielnicy żydowskiej po wyspę Ischia, mała
Ninnì i jej dziadek przeżywają fantastyczną podróż rekonstrukcji
psychologicznej w cieniu deportacji, które ich naznaczyły.
Roberto Giordano, aktor i reżyser teatralny, autor, wspomina w Irenie
Sandler. Trzeciej matce Getta Warszawskiego heroiczną postać
polskiej pielęgniarki, „Sprawiedliwej wśród narodów”, która uratowała
2500 dzieci przed zagładą, przedstawionej miedzy innymi poprzez
świadectwa członków koła literackiego Getta Warszawskiego.
Fragmenty książki czytane będą przez aktorkę Federikę Aiello.

In occasione della Giornata della Memoria, l’Istituto presenta due
libri diversi e importanti per riflettere e non dimenticare.
Nel romanzo di Francesca Romana Mormile Il Minotauro cieco da
Roma a Napoli, dal quartiere ebraico all’isola di Ischia, la piccola
Ninnì e suo nonno vivono un faticoso percorso di ricostruzione
psicologica all’ombra delle deportazioni che li hanno segnati.
Roberto Giordano, attore e regista teatrale, autore, rievoca in
Irena Sendler. La terza madre del Ghetto di Varsavia l’eroica figura
dell’infermiera polacca, “Giusta tra le Nazioni” che salvò oltre 2500
bambini dallo sterminio, anche attraverso la testimonianza dei
componenti del circolo letterario del Ghetto di Varsavia. Brani del
libro saranno letti dall’attrice Federica Aiello.

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

